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DOSTRZEGANIE / RÓŻNICOWANIE

a] dostrzeganie różnicy
Drugie znaczenie czasownika différer jest najbardziej potoczne i rozpoznawalne: nie być identycznym, być innym, być do odróżnienia itd. Co zaś do wyrazu différen(t)(d), który może być pisany
dowolnie z t lub d na końcu, w zależności od tego, czy chodzi o inność polegającą na odrębności
czy na niechęci i sprzeczce, między odrębnymi elementami musi wytworzyć się w działaniu
aktywnym, dynamicznym i przez pewien rodzaj upartego powtarzania – przerwa, odstęp, rozsunięcie1

pisał Derrida w klasycznym tekście poświęconym właśnie odrębnie rozumianej różnicy, dającej jednocześnie pole do wytworzenia (do dziś niejednoznacznej - nawet w tłumaczeniach)
różni. Ujednolicanie i różnicowanie, monolog i polifonia, centralizacja i pluralizacja – to różne
określenia zasadniczych kwestii nie tylko w naszych czasach. Obok problemów bezpośrednio
związanych z filozofią, już od lat humaniści rozważają problemy związane z kontrolą i ograniczaniem swobód obywatelskich, a także z ich obroną jako strategią jednostki wobec systemu. W trakcie debat kategoria różnicy pojawia się w różnych znaczeniach, najczęściej jako
kontekst doświadczeń kulturowych. Z jednej strony obserwujemy tendencje do zacierania
różnic (demokratyzacja życia, wspólna Europa, postpłciowość…), a z drugiej właśnie z różnicą
wiążą się „wielkie rozczarowania” ostatniego dwudziestolecia. Mimo globalizacji i unifikacji,
1

J. Derrida, Różnica (differance), przeł. J. Skoczylas, [w:] M.J. Siemek (red.) Drogi współczesnej filozofii, Warszawa 1978, s. 374.
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coraz częściej słychać nacjonalistyczne „szmery”, wszechobecna konwergencja nie tyle szkodzi, co dezorientuje odbiorców, a powszechny – i w pewnej mierze dyskursywny – kryzys wymusza nowe rozumienie ekonomii, dekonstruując klasyczne podziały społeczne. Dynamika
zmian politycznych (w tym tzw. arabska wiosna czy permanentny kryzys Unii Europejskiej),
słabnąca rola instytucji i organizacji (także rządu i wspólnot religijnych) oraz świadomość
„kultury recyklingu” – to zjawiska, za którymi stoi właśnie trudna do uchwycenia różnica.
Za niespójne uznaliśmy traktowanie tego zjawiska jako muzealnej wycieczki w przeszłość,
odwołującej się do sloganu, „jak to kiedyś było”. Od autorów nadesłanych tekstów nie oczekiwaliśmy również prostych odpowiedzi na pytanie: czy w ogóle warto dostrzegać różnice, czy
warto je nobilitować bądź deprecjonować? Mieliśmy świadomość, że w interdyscyplinarnej
dyskusji – w której nie zabrakło filologów, kulturoznawców, medioznawców, socjologów,
teologów, filozofów – pojawią się kwestie nawet bardzo luźno związane z rozumieniem i definiowaniem różnicy.
Zebrane w tomie Dostrzec różnicę teksty maja wybitnie niejednorodny charakter.
W ramy tej wielogłosowej opowieści wpleciono wiele różnych dyskursów, dla których różnica
jest często jedynie pretekstem do dalszych, równie istotnych, ciekawych rozważań. Zapraszając Autorów do publikacji mieliśmy świadomość, że sami również musimy odpowiedzieć na
pytanie, jak definiujemy różnicę.
Nieprzypadkowo rozpoczęliśmy od cytatu z legendarnego tekstu wybitnego francuskiego
filozofa, by wskazać pierwotne miejsce poszukań - słownik. Derrida szuka oparcia w greckim
pierwowzorze, odpowiadając jednocześnie (czytelnikowi i samemu sobie) czy takie oparcie
w ogóle jest możliwe. Możliwości takie ogranicza bowiem starcie z rzeczywistością, której
materia opiera się językowi w sposób bezpośredni, a z drugiej strony - przecież właśnie język
jest w stanie tę rzeczywistość utrwalić, wyjaśnić, przybliżyć.
Słownik Języka Polskiego definiuje różnicę w następujący sposób:
--

odmienna cecha czegoś wyodrębniona na podstawie porównania, to, czymś się ktoś lub
coś różni od kogoś lub czegoś;

--

wynik odejmowania.
Oba warianty definicyjne wydają się nader oczywiste, warto jednak przyjrzeć im się

uważniej. Różnić się to być odmiennym, ale tylko w wyniku porównania - powtórzmy za
autorem tej definicji. I rzeczywiście - najprostsza z możliwych interpretacji różnicy ucieka
nam niejako w „ferworze” interpretacyjnej batalii. By różnicować zawsze należy mieć obszar/
przedmiot owego różnicowania, który w sposób oczywisty jest inny. Z różnicy wynika zatem
inność badanego przedmiotu, jego zmienność, wreszcie - jego odrębność. I to niby kolejna
oczywistość, jednak wydaje się na tyle ważna, że zwraca na nią uwagę Slavoj Žižek, analizujący jeden z najbardziej donośnych i krwawych przypadków społecznego różnicowania - rewolucję w Afryce Północnej. Žižek stawia szereg pytań o składowe tego konfliktu, jednocześnie
starając się odpowiedzieć, czego zabrakło i dlaczego konflikt był tak eskalowany. Dla popular-
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nego semiologa problematyka współczesnych konfliktów społecznych leży przede wszystkim
w podstawowej opozycji (a zatem - różnicy) - między liberalizmem a fundamentalizmem.
Oba systemy/obie ideologie tworzą swego rodzaju totalność - liberalizm wytwarza swoiste
negatywne dopełnienie siebie - fundamentalizm, wyłącznie po to, by utrzymać w ryzach
(i strachu) społeczeństwo liberalne (strach przed utratą wolności i równości jest silniejszy
niż chęć zrozumienia różnicy). Interpretacja autora W obronie przegranych spraw zmierza
(co oczywiste) do jednej konstatacji - liberałom potrzebna jest lewica - wtedy zamknięcie
odwiecznego różnicowania będzie możliwe. Nawet jeśli tak postawione tezy nie przemawiają do większości obserwatorów życia politycznego i społecznego, to specyficzne wyzyskanie
intencji różnicy i różnicowania wydaje się wyjątkowo ciekawe. W opowieści „marksistowskiego Elvisa Presleya” różnica staje się fundamentem pewnego określonego ładu (nieważne,
czy będzie nim - jak w jego interpretacji Mrocznego Rycerza - zespolenie prawdy i kłamstwa,
czy prawa i grzechu - jak w przypadku interpretacji Listu do Rzymian). Różnica wydaje się
dla Žižka specyficzną fasadą, za którą kryje się demon nierozerwalności. Musimy przyznać,
że takie myślenie (lub taka interpretacja) jest nam wyjątkowo bliska. Dostrzeganie różnicy
jest dla nas w pewnym sensie trochę przewrotnym poszukiwaniem i odkrywaniem tajemniczych reguł społecznych, politycznych, komunikacyjnych - dominujących w otaczającej nas
rzeczywistości.
A właśnie ostatnie pięciolecie dostarczało nam wielu interesujących przykładów dostrzegania różnicy na różnych płaszczyznach. Najdotkliwiej doświadczamy tego w skarfikującym modelu przynależności do „jakieś Polski” - liberalnej, facebookowej, posmoleńskiej
- obecnie nie wydaje się to najistotniejszy z markerów. Problem owego samookreślenia (lub
bardziej: dookreślenia) leży raczej w specyficznym modelu komunikacyjnym, w priorytetach
interpretacyjnych, narzucanych przez liderów określonych frakcji, czy wreszcie w systematycznym podkreślaniu wyznawanych wartości - dodajmy - podkreślaniu, które nie ma już
charakteru wyznaniowego, a jedynie deklaratywny. Bardzo wyrazisty dysonans w pojmowaniu tych samych zjawisk zaznaczyły wydarzenia związane z nasilającymi się i słabnącymi
protestami przeciwko wprowadzaniu ustaw regulujących działalność prosumencką w przestrzeni internetu. Punktem wyjścia były/są, oczywiście, kontrowersje namnożone wokół
rozporządzeń ACTA, ale to tylko część problemów. Antyrządowe manifestacje uzmysłowiły
szerszemu gronu odbiorców, że dotychczasowe postulaty kulturoznawców stały się faktem:
aspiracyjny model kultury (w którym kultura równa się sztuka wysoka) pozostał jedynie
życzeniem instytucji edukacyjnych, których nieprzystawalność do otaczającej rzeczywistości
pogłębia się w mocnym tempie. Rzetelne raporty Obserwatorium Kultury2 jeszcze wzmocniły
nie tyle poczucie wyobcowania ludzi w wieku produkcyjnym, ale przede wszystkim wykazały
jak bardzo współczesne praktyki kulturowe zakorzenione są w postępie technologicznym i jak
bardzo technologię należy poznawać i rozumieć, by rozumieć jej współczesnego użytkownika.
2

Zob. szerzej: M. Filiciak, M. Danielewicz, A. Buchner, K. Zaniewska (autorzy raportu), Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści, http://centrumcyfrowe.pl/projekty/
tajni_kultury/ [dostęp: 25.05.2014].
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Różnica stała się również jednym z największych kłopotów środowisk akademickich.
To trochę zaskakująca konstatacja, ale nie inaczej można nazwać trwający od trzech lat spór
o nobilitację kierunków humanistycznych. W tym przypadku dostrzeganie różnicy jest swoistą dezercją z pola bitwy: trwające spory, budowanie programów naprawczych, programy
i drogowskazy rozwoju są jedynie działaniem propagandowym, mającym na celu (wspomniane przez Žižka) ukrycie bolesnej prawdy: o przydatności kierunku decydują czynniki demograficzne i tylko takie, bo tak skonstruowany jest system szkolnictwa wyższego - w oparciu
o dotację na studenta. Różnica między naukami technicznymi i humanistycznymi sprawdzona do polaryzacji, którą można zawrzeć w haśle „kierunki, które dają pracę lub takie, po
których pracy nie ma” to najbardziej trywialny element głęboko skomplikowanego sporu
o przyszłość polskiego społeczeństwa.

b] struktura wyboru
Wspólnie z Robertem Pyszem zdecydowaliśmy się na podzielenie książki na dwie odrębne
części. Część pierwsza ma charakter ogólny i zarazem kategoryzacyjny - teoretyczny. Zgromadzone w niej teksty traktują o różnicach jako pretekstach lub podstawowych kategoriach
umożliwiających poruszanie się po obszarach wybranych przez autorów do interpretacji.
Część druga natomiast ma charakter wybitnie warsztatowy - umieszczone w tej części artykuły są pojedynczymi realizacjami (przyczynkami, interpretacjami, propozycjami badawczymi) odmiennie pojmowanej tytułowej kategorii. Zdecydowaliśmy się opisać je jako badania
/analizy/obserwacje, by możliwie najlepiej oddać charakter zaproponowanego zestawienia.

c] chwytanie różnicy - konteksty społeczne, filozoficzne, kulturowe
Część pierwszą otwiera artykuł Michaela Fleischera poświęcony typologii komunikacji. Wrocławski komunikolog rozważa w nim „zasłyszane”, „podpatrzone” przypadki - komunikaty,
które mają umożliwić czytelnikowi zrozumienie podstawowego problemu współczesnej nauki
o komunikacji. Według autora dotychczasowe badania sprowadzają się w zasadzie do katalogowania problemów, opisywania zastanych struktur i schematów. Tymczasem (jak zaznacza
Fleischer) jego celem jest podjęcie próby:
strukturalnej i funkcjonalnej typologizacji komunikacji, typologizacji nie opartej na świadomości potocznej i na opisie tego jedynie, co na powierzchni widoczne, lecz dotyczącej właśnie
elementów strukturalnych i funkcjonalnych samej komunikacji [s. 17].

W znacznym stopniu na tym polega podstawowa różnica między dotychczasowymi ustaleniami w zakresie komunikacji a stanowiskiem reprezentowanym przez Fleischera.
Na podobne zależności wskazuje w kolejnym tekście Michał Łabaszczuk, traktując różnicę jako podstawową kategorię ontologii informacji. Dla autora różnica nie jest tylko polem
wymiany i porównania, ale również podstawą wszelkich znaczeń oraz poznania (wskazuje
na kategorię gnoseologiczną). Dla badacza różnica staje się podstawową kategorią poznawczą
oraz podstawą istnienia informacji i jej kodowania. Według niego to właśnie na podstawie
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działań rozróżniania i różnicowania tworzą się liczne modele zachowania i działalności.
Co ciekawe, takie ujęcie różnicy pozwala na postawienie tezy, że jest ona również kategorią
antropologiczną i nie należy wiązać jej wyłącznie z aspektami technicznymi i ilościowymi.
Bardzo ciekawie na tym tle rysuje się propozycja Ireneusza Gielaty, którego artykuł
Zmierzch różnic poświęcony jest specyficznej sytuacji geospołecznej, jaka wytworzyła się
u progu dwudziestego wieku i jaką zauważają wybitni myśliciele tamtego okresu: Mill,
Marks, Tocqueville. Autor zestawia propozycje interpretacyjne, modele badawcze i aktualizuje spostrzeżenia dziewiętnastowieczne o koncepcje badaczy współczesnych - Bermana,
Benjamina, Vattimo czy Bielik-Robson. Osią tekstu jest zestawienie relacji i reakcji na „stawanie się nowoczesnym”, na czas, w którym działa „ostra kosa niwelowania” [Kirkegaard],
na porzucenie dawnego modelu rozróżniania zjawisk, sytuacji, koncepcji czy nawet indeksowania przedmiotów. Rozważania Gielaty oscylują wokół problemów związanych z pojmowaniem nowoczesności, a artykuł Moniki Miczki-Pajestki koncentruje się na epoce ponowoczesnej w ujęciu jej wybitnego badacza Wolfganga Welscha. Autorka stawia w nim tezę
o różnicy jako wyjątkowej praktyce pojmowania wielości. Tak przyjęta strategia badawcza
pozwala autorce na szczegółowe analizy koncepcji niemieckiego filozofa, ale także na własny
punkt widzenia. Miczka-Pajestka zastanawia się nad kategoriami wyjątkowo popularnymi
w postmodernizmie, np. nad transkulturowością, nad projektowaniem różnic - jednym
z podstawowych mechanizmów dojrzałej globalizacji. Jak zauważa:
W perspektywie transkulturowości otwartość na wielość okazuje się istotna dla odnajdywaniasię podmiotu w wielokulturowym świecie. Pozwala ona nie tylko na dostrzeganie różnorodności, ale i na aktywne „bycie” w zróżnicowanej przestrzeni społecznej. Sprzyja temu transwersalny rozum, dzięki któremu podmiot może dokonywać szeregu przejść pomiędzy istniejącymi
wymiarami, przestrzeniami, perspektywami czy formami, stylami, obszarami rzeczywistości.
Można za Anną Zeidler-Janiszewską, analizującą kontekst kulturowy koncepcji rozumu transwersalnego, stwierdzić, że „Welsch projektuje w istocie taką koncepcję postmodernistycznego
rozumu, która opisuje optymalny sposób partycypacji jednostek w zróżnicowanych kulturowych
praktykach współczesności, polegający na umiejętności przeprowadzania ciągów zneutralizowanych aksjologicznie interpretacji, budujących szerokie konteksty dla „wyjściowych” faktów
kulturowych” [s. 59].

Zamykający tę część artykuł ks. Roberta Samsela Tożsamość religijna a dialog ekumeniczny w XXI wieku podejmuje (jak zauważa sam autor) zagadnienie relacji i statusu w działaniach ekumenicznych pomiędzy Kościołami i Wspólnotami Kościelnymi świata chrześcijańskiego. Dla Roberta Samsela tytułowy dialog nie jest jedynie marzeniem osoby o jasno
określonej ideologii, wierze czy światopoglądzie, ale stanowi problem systemowy. Według
niego dialog nie może być jedynie porządkowaniem różnic, czy - ich wyznaczaniem, bowiem
grozi to postawami skrajnymi: z jednej strony relatywizmem, z drugiej - nacjonalizmem
religijnym i „ciasnym” konfesjonalizem.
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d] dostrzegając różnicę - praktyki interpretacyjne
Dla Annette Siemes różnica jest odległym kontekstem prowadzonych przez nią badań poświęconych bardzo ciekawej (i inspirującej do dalszych poszukiwań) kategorii normalności. Już
na wstępie autorka wskazuje, jakimi narzędziami (koncepcjami teoretycznymi) posługuje się
w rozróżnianiu przywołanej kategorii:
Zanim przejdziemy do przedstawienia odpowiednich propozycji i wstępnych wyników, niezbędne jest jednak omówienie kilku podstaw teoretycznych. Punktem wyjścia projektu są koncepcje
teoretyczne dotyczące komunikacji, w ramach których proces komunikacji rozumiany jest jako
swego rodzaju „motor“ generujący społeczeństwo i jako proces konstrukcji rzeczywistości społeczno-komunikacyjnej. Z odpowiednich koncepcji bowiem wywodzić można założenie, że jednym punktem orientacyjnym w procesie komunikacji jest obszar normalności, który dla danego
tematu jest (musi być) zakładany jako wspólna podstawa, aby w ogóle móc mówić coś [s. 76].

Na warsztat bierze zatem jedną z podstawowych realizacji normalności - kategorię rodziny.
Sprawdza, w jaki sposób realizuje się prezentowany konstrukt komunikacyjny w przestrzeni
najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej - na poziomie dostępnych wizualizacji „typowej” rodziny - wyniki są interesujące, zwłaszcza, że autorka stosuje w badaniu pilotażowym
analizę korpusu i materiałów istniejących przy pomocy metod niereakcyjnych.
Uwadze polecamy również artykuł Michała Grecha, będący jednym z podsumowań zakończonego badania dotyczącego polskich uczelni wyższych. W prezentowanym artykule autor przedstawia czynniki różnicujące polskie uniwersytety, wyznacza jasne reguły „społecznej
nawigacji” (a raczej jej braku) w świadomym/nieświadomym budowaniu opinii o polskich
uczelniach, wierze w rankingi, przyzwyczajeniach, obawach.
Z kolei Mariusz Wszołek w swoim artykule zajął się jednym z elementów projektowania
komunikacji - strategic design. W obszernym studium przedstawia świadomość designerów
w obszarze ich własnej działalności, prezentuje sposoby budowania zespołów projektowych,
metody analizowania rozwiązań (mniej - problemów, co wynika z przyjętej metodologii).
Specyfika języka łagrowego - problemy pokrewieństwa i różnicowania znaczeń stanowią
główny temat artykułu Jarosława Pacuły. W swoim tekście autor zestawia źródła, dokumenty
i literackie reprezentacje, pozwalające na rozpoznanie i jednoczesne zapoznanie z problematyką opisywania tak specyficznej codzienności. Prezentowane zjawiska dają potencjalnemu
czytelnikowi coś więcej niż możliwość przyswojenia korpusu pojęć o charakterze historycznym, ale stają się spektakularnym dowodem na ciągłą potrzebę opisu tej problematyki.
W kręgu literackich i kulturoznawczych porównań i rozróżnień pozostają również
autorzy kolejnych tekstów zamieszczonych w redagowanej monografii. Anna Spólna bada
zależności i inspiracje Marcina Świetlickiego twórczością Malcoma Lowry’ego, wykazując
specyficzną ironię polskiego poety, jego zmęczenie autotematyzmem, niechęć do wygłaszania
fundamentalnych deklaracji. Czytelnikowi zainteresowanemu specyfiką komunikacyjną nastolatków polecamy artykuł Agnieszki Przybyły-Dumin, w którym autorka bierze na warsztat
tematykę obrazoburczą, skandaliczną, chwilami wręcz wstrząsającą w konkretnych realiza-
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cjach. Autorka zestawia i bada specyfikę opowiadanych i popularyzowanych wśród ludzi młodych dowcipów o pedofilii, śmierci, morderstwach. Prowadzona analiza uwidacznia ciekawe
różnice w pojmowaniu folkloru, komizmu i regulacji społecznych (tabu) w skatalogowanych
przez autorkę przykładach.
Dostrzec różnicę zamykają dwa interesujące artykuły, w których badacze wykorzystali różnicę do ukazania relacji kulturowych i społecznych. Anna Ślósarz porównuje przemysły medialne postkolonialnej Australii i postkomunistycznej Polski. Zestawienie wydaje się zaskakujące,
ale prezentowane przykłady i ich interpretacje wskazują, że odmiennie prowadzona polityka
kulturalna obu państwa ma istotny wpływ na tożsamość narodową. Kulturową hegemonię według autorki dzierży film i właśnie konkretnym produkcjom filmowym (polskim i australijskim)
poświęca w tekście najwięcej miejsca. Monografię zamyka studium Marinko Zekicia poświęcone
wyjątkowo trudnej sytuacji mieszkańców Bośni i Hercegowiny. Jak zauważa sam autor:
[…] na poziomie politycznym bośniackość zakwestionowana jest jako politycznie sfabrykowanprodukt, który sztucznie usiłuje unitaryzować i denacjonalizować ludność Bośni i Hercegowiny,
to specyficzne współfunkcjonowanie bośniackich grup etnicznych (obejmowało wspólne życie
jednych z drugimi, życie jednych obok drugich lub rozdzielne życie jednych zwróconych przeciw
drugim), dla wielu przedstawia historyczny fakt znany jako bośniacki paradygmat jedności
w różnicach [s. 173].

Zekić, opierając spostrzeżenia na historii, wierze, problemach językowych, wreszcie konflikcie wojennym, który zaważył na losach mieszkańców Bałkanów w latach dziewięćdziesiątych, rozważa czy dramatyczne doświadczenia, historia, różnice światopoglądowe
i wyznaniowe pozwolą w przyszłości stworzyć społeczeństwo obywatelskie.

e] pola manewru
Zaproponowana przez nas formuła monografii nawet w niewielkiej części nie wyczerpuje
problematyki różnicy jako jednej z podstawowych kategorii opisu rzeczywistości. W dużej
mierze zestaw tekstów wykorzystuje tę kategorię jako narzędzie lub kontekst (pole tematyczne) dla skonkretyzowanych interpretacji lub badań i opisów. W takim rozpoznaniu sama
różnica znika z pola widzenia badacza, ale otwiera nowe, intrygujące konteksty. Przyjęta strategia wydawała się tym bardziej interesująca, bo sama różnica stanowi namysł badawczy już
od długiego czasu. Biorąc pod uwagę przemiany związane z ostatnią dekadą, zauważyliśmy,
że staje się ona po trosze kategorią zombie (w ujęciu Becka) - samo pojęcie niewiele wnosi
poza konstatacjami w stylu: „dominacja polityki różnicy”, „różnica między pokoleniem cyfrowym a analogowym”, „różnica w poziomie edukacji, dostępie do środków unijnych” - by wymienić tylko te, którymi szarżuje się w ogólnych dyskusjach najczęściej. Okazuje się jednak,
że różnica jest nadal kategorią pełną niejasności i jednocześnie tak inspirującą, że wymaga
dalszych badań i poszukiwania konkretnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że zrobione przez
nas założenia, których efektem jest książka Dostrzec różnicę, pozwolą na kontynuowanie tej
tematyki w innych formułach (konferencje, panele dyskusyjne, seminaria)…
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UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

TYPOLOGIA KOMUNIKACJI

0. Punkt wyjścia
Przeglądając prace z dziedziny tego, co autorzy tych prac uważają za komunikację społeczną, spotkać można liczne określenia mające jakoby klasyfikować różne rodzaje czy gatunki
komunikacji. I tak na przykład mowa jest o komunikacji: politycznej, medialnej, codziennej,
interpersonalnej, werbalnej i niewerbalnej, międzykulturowej, symbolicznej, marketingowej,
perswazyjnej, językowej, literackiej, wokalnej. I jakby tego było mało, również o – telekomunikacji1. Widzimy więc, że rodzaje komunikacji wyróżniane są według tematów lub miejsca,
w jakim przebiegają, a tych, jak wiemy, jest mnóstwo, jednych i drugich. Nie jest to oczywiście sytuacja, która mogłaby nas z punktu widzenia zarówno teorii i badań komunikacji,
jak i opisu samego obiektu zadowolić, zwłaszcza kiedy konieczne jest zajęcie perspektywy
zewnątrzsystemowej, nie operującej w trakcie analizy kategoriami, za pomocą których operuje analizowany system.
Klasyfikacje te przypominają (na polu nauki!) dziecięce wymienianki, typu – rozróżniamy czerwone kwiatki, żółte kwiatki, niebieskie kwiatki. To oczywiście prawda, sama wymienianka jednak niczego nam nie wyjaśnia (a już na pewno ewolucyjnych korzeni komunikacji), lecz tylko werbalizuje to, co jest widoczne, kiedy się patrzy, nie pytając o to, po co i przy
pomocy jakiej teorii się patrzy oraz co i w jakim celu chce się zobaczyć. To argumentacja

1

Abstrahuję już tutaj od niespójności podziałów i oksymoroniczności niektórych określeń; jak w wypadku
komunikacji interpersonalnej (!), a wiemy, że nie ma komunikacji indywidualnej.
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typu: mrówka ma sześć nóg, a pies cztery. W rzeczy samej. I tym się zatem mrówki różnią od
psów. Wydawałoby się. Mamy więc do czynienia z myśleniem po łebkach. Samo myślenie po
łebkach jest bardzo potrzebną kompetencją, ale jest „myśleniem po łebkach”.
Weźmy bowiem przykład rozmowy dwóch pań2:
Jedna: Area, co to jest takiego?
Druga: Ciasteczka takie, co reklamują.

Zgodnie z zastaną klasyfikacją mamy tu do czynienia z komunikacją codzienną. I tyle.
Co najwyżej możemy sobie wartościować i śmiać się z tych pań i ubolewać nad tym, że są
prosto ustrukturyzowane, oraz biadolić nad upadkiem edukacji. W rzeczy samej jednak niczego nie wyjaśniamy, a tylko produkujemy nawiązywalność komunikacji, ubolewając nad
upadkiem społeczeństwa, gaworząc o temacie tej wypowiedzi, czyli wpadając na lep komunikacji właśnie, dając się do niej przez nią wciągnąć. A proszę zauważyć, jaką ciekawą funkcję
reklamy przytoczony cytat nam tutaj prezentuje, okazuje się bowiem, że reklama motywować
i uzasadniać może rzeczywistość, podczas kiedy nam się wydawało, że jest odwrotnie. Ponadto klasyfikacje te wprowadzają element wartościujący, co z kolei pozwala na hierarchizację
komunikacji, a zatem konstruowanie lepszych i gorszych wypowiedzi i komunikacji, co dobitnie świadczy o tym, że stosuje się perspektywę wewnątrzsystemową.
Inny przykład:
„Muzeum pierwszego polskiego dinozaura drapieżnego3.“

Zgodnie z zastaną klasyfikacją mamy tu do czynienia z komunikacją medialną i reklamową. Jak jednak nietrudno zauważyć, pozostawia to w nas pewien naukowy niedosyt. Jak
natomiast w ramach tej klasyfikacji wyjaśnić, że dinozaury posiadały paszport i to na długo
przed wynalezieniem papieru. A co z drugim dinozaurem?
Aby wyjść z tego, jak widzimy niezadowalającego, dylematu, powinniśmy zadać proste
pytanie: Kto produkuje/reprodukuje wymienione wyżej rodzaje komunikacji? I tu sprawa się
komplikuje. Wychodzi bowiem na to, że na przykład komunikację polityczną czy medialną
produkują politycy względnie dziennikarze (i/lub osoby występujące w mediach), komunikację makretingową marketingowcy, literacką literaci, perswazyjną perswazycjoniści, zaś
werbalną, językową i interpersonalną – kto?
2

W Olsztynie koło Częstochowy, 31.06.2011 w okolicach godziny 14:00.

3

Tablica reklamowa we wsi Lisowice informująca o wzmiankowanym muzeum i dinozaurze; na temat tego
ostatniego zaś stosowna gazeta donosi, co następuje: „Odsłonięto rekonstrukcję dinozaura zwanego Smokiem z Lisowic. Czwartek, 30 czerwca (16:00). Model naturalnej wielkości dinozaura - zwanego Smokiem
z Lisowic - został pokazany na wystawie Tropami śląskich dinozaurów w Muzeum Paleontologicznym
w Lisowicach k. Lublińca (woj. śląskie). Pierwszy drapieżny dinozaur znaleziony w Polsce ma 5 m długości
i 2 m wysokości” (http://polskalokalna.pl/wiadomosci/slaskie/news/odslonieto-rekonstrukcje-dinozaurazwanego-smokiem-z-lisowic,1661918,225, 2.07.2011).
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I tak pojawia się kolejne pytanie: Kim są ci ludzie? Odpowiedź – ano, takimi samymi
ludźmi, jak my wszyscy, oraz użytkownikami nie przez nich (ani przez nas) wymyślonej (ani
wymyślanej) komunikacji. W jaki sposób zatem jakiś polityk, będący takim samym człowiekiem jak wszyscy inni, miałby wymyślić specyficzną formę komunikacji politycznej i na czym
ta miałaby polegać, i jak on i jemu podobni mieliby tego dokonać? Indywidualnie nikt nie
jest w stanie wymyślić jakiejś nowej formy komunikacji, gdyż komunikacja jest zjawiskiem
społecznym i »wymyśla się« tylko społecznie, a nie indywidualnie. Kiedy zaś ja (gdybym był
w stanie) wymyślę indywidualnie jakiś sposób komunikacji, wtedy nikt mnie nie zrozumie.
Oczywistym natomiast jest, że specyficzne mogą być tematy takich komunikacji (na temat
polityki czy mediów). Jakie natomiast rodzaje komunikacji miałyby wymyślić media, polityka, literatura itp.? No i jak, oczywiście. Rozpoczynając, a następnie kontynuując pracę
w charakterze polityka, literata, marketingowca czy pracownika mediów zawsze – jak mawia
S.J. Schmidt – przychodzimy za późno i znajdujemy się w sytuacji, w której komunikacja już
istnieje, już jest dana i już funkcjonuje, a my z niej jedynie korzystamy i w niej uczestniczymy, nie mając wpływu na mechanizm, z którego korzystamy, gdyż z niego tylko korzystamy.
Nie powinniśmy więc mylić tematów komunikacji, które mogą być różne, a nawet różniste,
z typami komunikacji. Nic nie stoi, ma się rozumieć, na przeszkodzie, by badać takie tematy
i miejsca ich występowania. Możemy więc pytać o to, jakie tematy pojawiają się w polityce,
a jakie w mediach, jakie się tam nie pojawiają i dlaczego. Itp. To jednak zupełnie inny wymiar
badawczy. A zaś najzupełniej szczerze – nie ma w tak zwanej komunikacji politycznej ani
jednego tematu, który nie pojawiałby się również gdzie indziej; to samo dotyczy pozostałych
obszarów. Widzimy zatem, że to nie media mówią, lecz media transportują (tak, a nie inaczej
oraz tak, a nie inaczej okrojone) mówienie ludzi, którego to mówienia ci ostatni nauczyli się
gdzie indziej. To samo dotyczy polityki, makretingu, międzykulturowości i literatury.
Na tym tle chcę się tutaj zastanowić nad możliwością wyróżnienia typów komunikacji
(nie zdiagnozowanych tematami), opartych na różnych manifestacjach i sposobach realizacji generalnego mechanizmu komunikacji, oraz podjąć próbę strukturalnej i funkcjonalnej
typologizacji komunikacji, typologizacji nie opartej na świadomości potocznej i na opisie
tego jedynie, co na powierzchni widoczne, lecz dotyczącej właśnie elementów struktualnych
i funkcjonalnych samej komunikacji.
Wyjść w tym celu musimy od generalnie odmiennej perspektywy oglądu i stwierdzić, że
przedmiotem badań komunikacji społecznej jest tylko i wyłącznie komunikacja face-to-face,
czyli, by tak rzec, żywa komunikacja, odbywająca się w sytuacji fizycznej obecności aktantów
danych aktów komunikacji. Wszystkie inne formy są, tak czy inaczej, limitowanymi komunikacjami lub notacjami takich limitowanych komunikacji. Nie oznacza to oczywiście, że
pozostałe aspekty nie mogą stanowić przedmiotu badań nauki o komunikacji. Powinniśmy
tylko uwzględnić, że aspekty te pochodzą zawsze od fundamentalnego poziomu komunikacji,
jakim jest sytuacja face-to-face. Ponadto w ramach tej perspektywy unikam, jeśli to tylko
możliwe, mówienia o komunikacji (w sensie – komunikacji jako takiej, gdyż to tylko wynik
hipostazjowania) na korzyść mówienia o komunikacjach (w liczbie mnogiej), jako że mamy
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zawsze tylko do czynienia z przebiegającymi w ten lub w inny sposób konkretnymi komunikacjami, czyli z produkcją wypowiedzi. W tym samym kontekście unikał będę stosowania
słowa tekst, na rzecz pojęcia wypowiedź, jako że ‚tekst‘ konotowany jest zwykle już z pewną
formą notacji wypowiedzi; pomijając już fakt, że tekst stał się pojęciem na tyle szerokim, iż
jego operacjonalizacja okazuje się praktycznie niemożliwa.
Stosował będę również pojęcia ‚aktant‘ i ‚uczestnik/użytkownik komunikacji‘ w miejsce
człowiek czy ludzie, podkreślając przez to, że to nie ludzie prowadzą komunikacje (a w każdym wypadku nie cały człowiek), lecz po pierwsze, że to komunikacje komunikują, a po
drugie, że komunikacje odbywają się przy pomocy aktantów, czyli tych tylko aspektów danej
jednostki, które pozwalają realizować określone role komunikacyjne. W sensie – przy pomocy
uczestników komunikacji, czyli osób biorących udział w czymś, na kształt czego nie mają
oni wpływu, lecz jeno realizują istniejące już przed nimi i poza nimi, przez nich indywidualnie (bez podlegania sankcjom społecznym) niezmienialne struktury. Człowiek (zwierzęta) to
pojęcie biologiczne. Ten, by tak rzec, biologiczny człowiek konfrontowany jest w przestrzeni
społecznej i komunikacyjnej z istniejącym repertuarem ról, jakie można grać, realizując pewien stojący ponad organizmem biologicznym mechanizm, tu – mechanizm komunikacji
(w innych wypadkach – inne mechanizmy). Mamy zatem różne role, umożliwiane przez
komunikacje, oraz różne scenariusze prowadzenia komunikacji, i te role człowiek gra oraz
scenariusze realizuje; nie cały człowiek oczywiście i właśnie, lecz niektóre jego materialne,
strukturalne i kognitywno-emocjonalne aspekty, relewantne w danej sytuacji komunikacyjnej dla przeprowadzania niezależnej od niego komunikacji. W tym rozumieniu na planie
komunikacji pojawia się człowiek jako aktant. Ludzie stanowią zatem fizyczną podstawę tego
procesu, zaś tego procesu funkcjonalne i strukturalne aspekty wyznaczają formę określonego
w danej sytuacji aktanta komunikacji. Dla komunikacji przeprowadzanej przez telefon lub internet nieistotny jest ani ubiór ani fryzura, gdyż w danej sytuacji i przestrzeni komunikacyjnej nie stanowią one komunikacyjnych elementów wypowiedzi, w komunikacji face-to-face
natomiast – owszem. W komunikacji przez telefon mogę więc ubiór posiadać lub nie (w tym
sensie stanowi on fizyczną podstawę, tyle że nie komunikacji); w komunikacji bezpośredniej
natomiast mogę ubiór również posiadać lub nie, tyle tylko, że fakt posiadania takiego a nie
innego lub fakt braku ubioru jest istotny, bowiem coś znaczy, czyli stanowi semantyczny
element wypowiedzi i takiż aspekt komunikacji. To samo dotyczy, ma się rozumieć, wszystkich innych elementów fizyczności człowieka i jego otoczenia, nie wszystkie i nie on cały
stają się elementem aktanta. Aktant zatem to zestaw elementów roli realizowanej w danej
komunikacji przez... Ano właśnie – niekoniecznie przez człowieka (lub inne zwierzę). W funkcji aktanta wystąpić może bowiem równie dobrze budynek (na przykład Urzędu Miejskiego,
który powodować może takie a nie inne rodzaje komunikacji lub im zapobiegać), jakiś przedmiot, design, który umożliwia określone komunikacje, a innym zapobiega, czy określona
architektura wnętrza, która również reguluje typ realizowanych w niej czy przy jej pomocy
komunikacji. I żeby długo nie wymieniać – aktantem może być wszystko, o ile przejmuje
funkcje komunikacyjne i pozwala realizować komunikacje lub nawet im zapobiegać. Poza
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tym budynek czy przedmiot pozostają oczywiście budynkiem i przedmiotem o określonych
własnościach fizycznych, stanowiąc element pierwszej (i drugiej) rzeczywistości.
Komunikacje typu face-to-face traktuję zatem jako naturalną formę komunikacji,
a wszelkie inne formy, jako rezultat konserwowania (w tym lub w innym celu) komunikacji
lub jako wynik notacji wypowiedzi, notacji dokonywanej w celu zakonserwowania komunikacji, aby ją w stosownej chwili w tej okrojonej formie zaktualizować; nie jest to jednak
już naturalna komunikacja, a tylko relacja z niej. Podobnie zatem jak lingwistyka, również
nauka o komunikacji nie zajmuje się notacją, lecz – jak lingwisytka językiem naturalnym –
komunikacją naturalną.
Przy czym rezygnuję tutaj z wyróżniania (narzucającej się z zastosowania opozycji) komunikacji sztucznej, gdyż to, co zwykle jako taką się traktuje, nie jest komunikacją. Wychodząc bowiem od konstruktywistycznej definicji komunikacji jako negocjacji znaczeń, trudno
tak zwanej komunikacji sztucznej, za którą postuluje się zwykle uznać działania zachodzące
między maszynami, komputerami, termostatami itp., gdzie do negocjacji znaczeń właśnie
nie dochodzi, więcej – ma nie dochodzić, przyznać naukowo operacjonalizowalny status zjawiska komunikacyjnego. A zatem sens.
Analizując odbywające się powszechnie komunikacje z tej perspektywy, dochodzę, w rezultacie stosownych obserwacji, do możliwości wyróżnienia następujących typów komunikacji:
--

komunikacja frazeologiczna,

--

komunikacja tautologiczna,

--

komunikacja termostatowa,

--

komunikacja diagnostyczna,

--

komunikacja działaniowa,

--

komunikacja autystyczna,

--

komunikacja eufemistyczna,

--

komunikacja indeksalna,

--

komunikacja kooperatywna,

--

komunikacja subwersywna.
Uwaga: podana wyżej lista typów komunikacji nie jest bez wątpienia pełna, a zatem

proponowana typologizacja nie rości sobie pretensji do kompletności, lecz obejmuje typy,
które na razie udało mi się wyróżnić z empirycznego oglądu nieustannie wokół nas przebiegających komunikacji.
I jeszcze jedna istotna (i dlatego wymagająca dłuższego wyjaśnienia) kwestia. Uważnemu czytelnikowi rzucił się bez wątpienia w oczy fakt, że wyróżnione przeze mnie typy komunikacji nie wynikają z zastosowania jednego kryterium lub wręcz kryterium takie w ogóle nie
jest widoczne. To prawda. Wynika to oczywiście z uwzględnienia różnicy między klasyfikacją
a typologizacją.
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O ile klasyfikacja jest ułatwiającym życie opisem różnic między elementami na podstawie wprowadzonego z zewnątrz (systemu) jednego, najczęściej dualistycznego, kryterium,
nie mającego nic wspólnego z samym obiektem. I w tym sensie klasyfikacja jest zawsze zamknięta i skończona oraz niczego nie tłumaczy, a tylko dzieli coś na klasy, w których jedna
strona dualistycznej opozycji dane kryterium spełnia, a druga strona, którą stanowi z reguły
cała reszta, tego zewnętrznego kryterium nie spełnia.
O tyle typologizacja nie posiłkuje się kryteriami, gdyż bazuje na empirycznym opisie, to
znaczy na stwierdzeniu istnienia opisanego zjawiska, poprzez jego egzemplifikację właśnie,
a następnie stosowny opis (oraz, w rezultacie, próby falsyfikacji, oczywiście). Przed typologią
(‚przed’ – w sensie temporalnym) stoi zatem zawsze opis obiektu wynikły z zastosowania
określonej teorii wiodącej, w ramach której dana obserwacja i jej rezultat (obiekt i jego opis)
stają się możliwe i istotne4. Przed klasyfikacją natomiast nic nie stoi, gdyż jest ona wtórna
wobec obiektu. Pracuję tu zatem w myśl zasady – kryterium typologizacji, na przykład tych
określonych zwierząt, jest istnienie tych zwierząt; natomiast kryterium klasyfikacji tych
zwierząt jest... cokolwiek nam do głowy przyjdzie (na przykład: ilość nóg, wielkość, kolor
itp.)5. Typologizacja jest więc zawsze strukturalna i funkcjonalna, a tym samym podlega
falsyfikacji, gdyż coś twierdzi, zaś klasyfikacja jest – deskryptywna (i niczego nie twierdzi,
jeno coś opisuje). Kiedy więc klasyfikujemy na przykład ludzi, to stwierdzamy, że wyróżnić
możemy ludzi małych, średnich, dużych, jasnoskórych, ciemnoskórych, o niebieskich, zielonych, brązowych... oczach, długich i krótkich włosach/paznokciach, no i oczywiście mądrych
i głupich. Mamy więc piękną klasyfikację. Kiedy natomiast typologizujemy ludzi, to widzimy,
że (z punktu widzenia biologii = teoria wiodąca) występują oni w dwóch strukturalnie i funkcjonalnie odmiennych płciach. I tyle. Ponadto jednak widzimy także, że płeć cechuje również
niektóre inne jeszcze zwierzęta, przez co możemy ludzi przypisać również do szerszego typu,
na przykład ssaków. W wypadku klasyfikacji operacja taka nie prowadzi do sensownych
rozwiązań, jako że wyróżniając ilość kończyn lub kolor skóry, dochodzimy do wyróżnienia
wspólnej klasy białych ludzi i białych budynków oraz ludzi i stołów (o czterech nogach),
a poza tym klasyfikacja niczego o obiekcie nie twierdzi, lecz tylko go opisuje.

4

Pojęcie ‚istotne’ stosuję tutaj w sensie, w jakim wprowadził je do nauki Mario Bunge, to znaczy jako
charakterystykę elementu niezbędnego dla działania systemu; istotne są zatem te elementy danego systemu, które gwarantują jego funkcjonowanie i stabilność, bez których nie może się on jako taki obejść.

5

Nawiasem mówiąc, rezultatem mylenia klasyfikacji z typologią jest na przykład dzielenie istot żywych na
ludzi i zwierzęta przy pomocy kryterium języka. Wszyscy przecież widzimy, że zwierzęta, w przeciwieństwie
do nas ludzi, nie mają języka, a zatem tym właśnie różnią się od nas, a my od nich. I już. Podczas kiedy
co wnikliwsi z nas zauważają zastosowany w tym wypadku trick, a mianowicie, że kryterium podziału
pochodzi od jednej strony opozycji i to nim jako kryterium zostało zastosowane oraz kryterium to jest
wewnątrzsystemową cechą jednej ze stron opozycji, a nie stanowi elementu zewnątrzsystemowego. Jeśli
natomiast zastosować typologizację, to przed uzyskaniem jej rezultatu widzimy, że w świecie ożywionym
występują istoty posiłkujące się komunikacją i istoty niekomunikujące. Tak, ale w tej sytuacji my nie
różnimy się od zwierząt, lecz tylko zaliczamy się do zwierząt, które komunikują i których jest stosunkowo
dużo. Ale to nam się nie może podobać. I w ten sposób gusty wchodzą do nauki.

20
DOSTRZEC RÓŻNICĘ

Ponadto w przeciwieństwie do klasyfikacji typologizacja nic nie znaczy; to, co prezentuje typologizacja, po prostu takim jest (na aktualnym poziomie wiedzy); natomiast czy za
danym typem stoi specyficzna funkcja, należy dopiero zbadać. Rezultat klasyfikacji zaś obłożyć można znaczeniami, przez co wejść on może w komunikacje a nawet, jak w przypadku
mądrych i głupich, pozwala na wymyślenie ilorazu inteligencji, umożliwiającego odróżnianie
tych jednych od tych drugich, skoro, jak już wiemy, są. Natomiast istnienie dwóch płci jest
istnieniem dwóch płci, komunikacyjnie zaś mało dość spotyka się sporów na ten temat;
w przeciwieństwie do klasyfikacji, które nadają się prawie tylko do sporów. Argumentuję
tutaj co nieco humorystycznie, sprawa jednak jest dość poważna i w badaniach powinniśmy
różnicę między typologią a klasyfikacją mieć zawsze przed oczyma6.
W odniesieniu do analizowanego tutaj zjawiska wykazać zatem muszę, jakie struktury
leżą u podstaw proponowanej typologii i jakie funkcje (wewnątrz- i zewnątrzsystemowe)
spełniają poszczególne typy komunikacji. Nieistotne natomiast są kryteria.
A skoro już jesteśmy przy wyróżnianiu:
Mamy ponadto do czynienia z rozróżnieniem między opisem a wyjaśnieniem. Kiedy dokonujemy opisu, wtedy na pierwszym planie stoi przedmiot tego opisu, zaś sam opis jest w tym
sensie wtórny i, co istotne, podlega reprezentowanej przez nas pozycji, nastawieniu oraz jako
samo zjawisko produkuje wielość opisów, które w istocie są równowartościowe, gdyż zawsze
są tylko zależne od zajmowanego przez badacza stanowiska i tego, jak on coś widzi, chce widzieć, a każdy inny widzieć może to na swój sposób. A ponadto opis jest zawsze synchroniczny.
Wyjaśnienie natomiast automatycznie wprowadza wymiar diachroniczny i filogenetyczny oraz pyta o to, jak doszło do powstania przedmiotu (nie – opisu, lecz wyjaśnienia).
Przy czym przedmiot konstruowany jest z przesłanek, które doprowadziły do jego powstania,
i w tym sensie przedmiot jest wtórny; na pierwszym planie stoją elementy jego ewolucji,
które ów przedmiot właśnie wyjaśniają.
Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych typów komunikacji. Dokonam tego skrótowo i ograniczę się do kilku tylko istotnych dla zagadnienia aspektów każdego typu, podając
następnie stosowny przykład ilustrujący dany typ komunikacji (szczegółowo i szeroko – patrz
Fleischer 2012).

1. Komunikacja frazeologiczna
Transportowanie znaczeń już wynegocjowanych w celu ich dalszego utrwalania.
--

stosowanie gotowych sformułowań, utrwalonych już w dotychczasowych komunikacjach

--

nie – negocjacja znaczeń, lecz potwierdzanie w systemie już zakotwiczonych znaczeń

--

apeluje do identycznej wiedzy interlokutorów, a ci potwierdzają się w znaczeniach

--

nie umożliwia wątpliwości, różnicy poglądów; dany stereotyp obsługuje wszelkie relewantne dla aktantów aspekty świata

-6

nie tworzy się wypowiedzi, lecz odwołuje się je ze znanego repertuaru
Nie oznacza to oczywiście jakoby klasyfikacja była czymś zdrożnym, czego należałoby unikać jak ognia.
Klasyfikacje po prostu do czego innego służą, a przydatne są również w nauce, tyle że nie do wyjaśnień.
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--

wśród uczestników tej komunikacji wypowiedzi stanowią oczywistość

--

strukturalna wymienialność wypowiedzi i powtarzalność struktury aktu komunikacji

Przykład:
„Szczególnie wobec tej strasznej suszy, z powodu której ludzie cierpią, bezsprzecznie cennym
jest, żeby także w przyszłości mogło być więcej zabezpieczeń, aby takie straszne zjawiska natury
lepiej przezwyciężyć7.“
Ona: Nie wiem, co mam robić z moim facetem. Kocham go, ale nie wiem. Wkurwia mnie.
Faceci są pojebani!

I czyż to nie jest prawda? Jako że innej prawdy nie ma.

2. Komunikacja tautologiczna
Aktanci prezentują wypowiedzi powielające poprzednią wypowiedź, tyle że w językowo odmienionej formie.
--

interlokutorzy podrzucają sobie funkcjonalnie identyczne (lecz strukturalnie różne) wypowiedzi

--

ciągłe powtarzanie tego samego znaczenia i funkcjonalnie tej samej wypowiedzi

--

utrzymywanie siebie w przekonaniu o niezmienności i pewności znaczeń

--

tworzy i stabilizuje więzi komunikacyjne

--

zabieg ‚jeleń na rykowisku’, wypowiedzi oparte na wzorze – ‚a to jeszcze nic/ja miałem
lepiej...’

--

nawiązywalność komunikacji orientuje się na sam schemat

--

przewidywalność wypowiedzi = poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego

--

komunikacyjne perpetum mobile

--

zwiększanie stabilności komunikacji gwarantuje dynamiczną nawiązywalność w sytuacji przewidywalności wypowiedzi

Przykład:
Jeden: My debilu idziemy już na przystanek.
Drugi: To idźcie, kurwa!
Jeden: To idziemy, kurwa8!
Ona: A ja chcę rude!
On: Przecież ty masz rude włosy.
Ona: A ja chcę rude rude9.
7

Angela Merkel, RTL Aktuell, 12.07.2011, na temat suszy w Afryce Zachodniej.

8

Ostatnie dwa przykłady: janKomunikant, Słownik polszczyzny rzeczywistej, Łódź 2011.

9

Olsztyn (koło Częstochowy), 29.06.2011, 14.50.
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3. Komunikacja termostatowa
Nie znosi wątpliwości, poddawania w wątpliwość, wychodzenia poza ramy przesłanek generujących wypowiedzi.
--

bezpośrednie następstwo akcji i reakcji oraz stała wymiana wypowiedzi

--

komunikacja kręci się wkoło i to stanowi jej cel

--

komunikacje podjąć można w dowolnym momencie i w dowolnym momencie ich zaniechać

--

jest jednowymiarowa, ale nie jest linearna

--

bezpośredniość wypowiedzi w relacji do schematu, krótkodystansowość ciągów komunikacyjnych

--

korzystanie z dawno już wynegocjowanych znaczeń

--

unikanie kreatywności, co gwarantuje stabilność struktury, odporność na zakłócenia

Przykład:
- Idę dzisiaj do kina.
- Jak to, znowu idziesz do kina, przecież dopiero niedawno byłeś.
- Jak niedawno, nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem.
- Nie pamiętasz? To mogę ci przypomnieć.
- Grunt, że ty mi możesz coś przypomnieć, ciągle byś mi tylko mówiła co mam robić.
- Ja ci mówię, co masz robić? I tak zawsze robisz swoje, nigdy nie patrzysz na moje potrzeby.
- Przepraszam, a kto ostatnio był z tobą u twoich rodziców.
- Ale musiałam cię zmusić, przecież nie lubisz moich rodziców.
- Ja nie lubię twoich rodziców? Dlaczego mam ich nie lubić?
- Też nie wiem, dlaczego ich nie lubisz. Ale nie lubisz.
- ...
On: Kurwo, przestań się trzepać i chodź kurwo.
Ona: O chuj ci chodzi?
On: No chodź kurwo.
Ona: A idź kurwa sam.

4. Komunikacja diagnostyczna
Nie chodzi o to, co się mówi, lecz o to, jak się mówi oraz o to, co ja chcę usłyszeć.
--

wykorzystanie mechanizmu komunikacji w celach nie-społecznych

--

egzaminy, rozmowy z lekarzem, prawnikiem, psychologiem, rozmowy w urzędach, instytucjach

--

generalnie – rozmowy hierarchiczne, niesymetryczne

--

z drugiej strony jest ktoś, kogo interesuje jedynie forma, a nie treść wypowiedzi

--

brak symetrii celów i powodów komunikacji między obydwoma aktantami
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Przykład:
On: Patrz, on tego nie umi zrobić, kurwa.
Ona: Naucz się odmieniać!
On: Dobra... kurwo!
Ona: Ja pierdolę!
On: To nie pierdol tyle!10

5. Komunikacja działaniowa
Produkcja wypowiedzi jako elementu działania w danej sytuacji społecznej, w celu podtrzymania tej sytuacji przy pomocy komunikacji (small talk).
--

konieczność unikania negocjacji znaczeń i samej ich produkcji

--

nieistotne jest, co się komunikuje, lecz tylko, że jest komunikowane

--

komunikacja w jej wymiarze fizycznym konstytuuje sytuację społeczną

--

stosuje się tam, gdzie fizyczna obecność aktantów wymaga manifestowania sensu danego działania

--

komunikacja pozbawiona zostaje elementów semantycznych i przechodzić musi w modus działania

Przykład:
On: Pierdol się, gruba świnio!
Ona: A chuj ci do mojej dupy?!
Jedna: No i zapłaciłam mniej.
Druga: Zakurwiście. Tak powinno być!11

6. Komunikacja autystyczna
Nie ma procesu negocjacji znaczeń, lecz tylko manifestowanie znaczeń, przy braku zainteresowania semantyką reprezentowaną przez drugiego aktanta.
--

jeden aktant mówi swoje, a drugi – swoje

--

daje podwyższenie sprawności komunikacji, kosztem jej aspektów społecznych

--

pomijany jest aspekt społeczny komunikacji, na korzyść prezentacji własnego stanowiska

--

mechaniczna realizacja nawiązywalności i przewidywalności

--

‚iść w zaparte’, daje komfort komunikacyjny, bezpieczeństwo i pewność komunikacji

--

nawiązywalność gwarantuje się samoczynnie na podstawie czynników czysto fizycznych

--

dogmatyzm = przesłanka wypowiedzi staje się jej argumentem

10 Ostatnie dwa przykłady: janKomunikant, Słownik polszczyzny rzeczywistej, Łódź 2011.
11

Ostatnie dwa przykłady: janKomunikant, Słownik polszczyzny rzeczywistej, Łódź 2011.
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Przykład:
„Chodź tu, bo cię strzelę, zwariowałeś, samochody tu jeżdżą.”12
„A przelał ci kasę, bo mnie kurwa nic nie przelał.”13
Jeden: Są tylko dobrzy i głupi ludzie.
Drugi: Jak pan chce to rozstrzygać?
Jeden: Nie muszę tego rozstrzygać, ja to widzę14.

7. Komunikacja eufemistyczna
Powiedzieć coś tak, by pierwszy aktant miał przekonującą możliwość twierdzenia, że tego, co
przez drugiego zostało zrozumiane, wcale nie był mówił.
--

znaczny nadmiar materiału językowego w wypowiedzi, by zamglić intendowany sens

--

każdy wie swoje, zaś nikt nie ma pewności, czy inni wypracowali to samo znaczenie

--

niwelowanie społecznego charakteru wypowiedzi i komunikacji

--

kompetencja w ukrywaniu właściwego, a znanego interkolutorom, celu komunikacji

--

możliwość wycofania się z wypowiedzi

--

miękkie wyrażenie odmowy lub nieakceptowanie pozycji drugiego aktanta

--

obydwie strony zachowują komfort psychiczny, ponieważ nikt niczego nie powiedział,

--

nie ‚zrobię’, lecz – ‚podejmę starania/zajmę się tym’, nie ‚przyjdę’, lecz – ‚postaram się wpaść’

Przykład:
„Euro-sklep, polska sieć handlowa. Polscy kupcy tworzą polską część
Europy15.“
„Skóra ekologiczna“16
„Delikatesy mięsne, w których warto kupować.“
„Własny rozbiór kulinarny“17

8. Komunikacja indeksalna
Wypowiedź nie oznacza tego, co zostało wypowiedziane, lecz wskazuje na coś, co nie jest zawarte w wypowiedzi, lecz ją jedynie w tym celu stosuje.
12

Krzyczy mama do małego dziecka, które wbiegło na ulicę; Wrocław, 15.07.2011, 16.20.

13

Wrocław, 10.11.2009, godz. 10.30.

14

Es gibt nur Gute und Deppen. Wie wollen Sie das entscheiden? Das brauche ich nicht zu entscheiden, das sehe
ich. Rozmowa dwóch panów.

15

http://www.eurosklep.eu/?, 17.07.2011.

16

Napis na metce zakupionej przeze mnie kanapy, wykonanej z materiału skóropodobnego.

17

Ulotka sklepu „Hubska 76”, Wrocław.
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--

język służy do wymiany doświadczeń, a nie do tworzenia wypowiedzi o doświadczeniach

--

znaki symboliczne stanowią asemantyczny materiał komunikacji

--

pozwala umknąć przed deklaratywnością i wieloznacznością znaków symbolicznych,
na rzecz jednoznaczności indeksów

--

sensowność wypowiedzi gwarantowana jest sytuacyjnością w tu i teraz

--

ścisły kontakt interlokutorów = uważność

--

odwołanie się do doświadczenia, działania i postrzegania jednostki

--

zmniejszenie ilości nieporozumień, gdyż wątpliwości usuwane mogą być przez sytuację

--

wspólność repertuaru odniesień, gdyż obie strony znajdują się w tej samej i w jednej
sytuacji

--

możliwość bezpośredniego przywoływania elementów realności czy postrzegania
w funkcji komunikacyjnej

--

poliwymiarowość komunikacji indeksalnej = obsługiwanie wielu sytuacji komunikacyjnych

--

zapobieganie ideologizacji wypowiedzi zarówno podczas jej produkcji jak i rekonstrukcji

Przykład:
Żona (wchodzi do domu i nie widząc mnie pyta głośno): Jesteś w domu?
Ja (odpowiadam głośno): Nie!
Pewien mnich zapytał Tōzana – »Czym jest budda?«
Tōzan odpowiedział – »Trzy funty lnu.«18

9. Komunikacja kooperatywna
W centrum produkcji wypowiedzi stoi negocjacja znaczeń, tworzonych w trakcie samego
aktu komunikacji, wspólnie przez obydwu aktantów; wypowiedź powstaje ze współdziałania
dwóch aktywnych i równouprawnionych, nie-hierarchicznych w danej sytuacji aktantów.
--

komunikacja nie ma ustalonego z góry celu, jak tylko wynegocjowanie określonego znaczenia

--

prototyp to rozmowa = tworzenie sensu wypowiedzi i jej produkcji przez co najmniej
dwóch aktantów, na końcu której obydwaj aktanci uzyskują rezultat, którego żaden z nich
z osobna nie jest autorem

--

wymiana myśli w celu wypracowania wspólnego znaczenia czegoś, o czym rozpoczynając komunikację nie miało się jeszcze zdania

--

czas jest generatywnym elementem samej procedury i uzyskanego w wyniku jej zastosowania rezultatu

--

sens tworzony jest ze współgry kolejnych kwestii, otwartość wypowiedzi na dookreślenia, nawiazania itp.

18

Mumonkan, 18, s. 143; ‚trzy funty lnu‘ = jap. masagin.
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Przykład:
Jeden: Jadę w lipcu w Karpaty Ukraińskie.
Drugi: A gdzie to jest?
Jeden: Daleko!
Drugi: To jedź w pizdu!
Jeden: Na piechotę zapierdalał na Opatowice.
Drugi: Zapierdalał, zapierdalał, ale doszedł19.

10. Komunikacja subwersywna
Pokazujemy ludziom ich poglądy (które nie są naszymi), a oni obrażają się na nas, zamiast
zastanowić się nad sobą.
--

demaskacja negocjacji znaczeń, jako działalności opartej na wykorzystaniu stereotypów,
uprzedzeń itp.

--

nie – prezentowanie własnych poglądów, lecz wykorzystanie cudzych stereotypów
i uprzedzeń, by stereotypy te zdemaskować po stronie drugiego aktanta

--

mówimy coś, czego sami nie myślimy i konfrontujemy z tym adresata, uzmysławiając
mu (pośrednio), że reprezentantem prezentowanych opinii jest on sam

--

komunikujemy nasze kompetencje, a nie – mówimy o naszych przekonaniach

--

wypowiedź staje się przez to pusta semantycznie, ale nie komunikacyjnie

--

nie jest istotna semantyka wypowiedzi, lecz jej funkcja komunikacyjna

Przykład:

Tekst od góry: „program podstawowy”; hasła:
„pokój, wolność, przygoda”; napis na dole:
„partia hołoty i pasożytów społecznych”

19

Rozmowa dwóch panów, Wrocław, 22.07.2011, godz. 21.20; Opatowice – dzielnica Wrocławia.
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Przykład pokazuje zabawę z tekstem i grafiką. Niemiecka Anarchistyczna Partia Pogo
(APPD, Anarchistische Pogo Partei Deutschlands), której trudno zarzucić reprezentowanie poglądów prawicowych, partia znana zatem ze swoich dość skrajnie lewicowych przekonań,
reklamuje się na swoich plakatach wyborczych, stosując czcionkę i poetykę grafiki jednoznacznie sprowadzalną do kręgów faszystowskich, czyli kręgów, które sama od lat zwalcza
i które stanowią negatywną część jej programu wyborczego; czyni to natomiast w kraju znanym ze stosunkowo dużej populacji faszyzującej czy faszystowskiej. Tym samym sygnalizuje
swoim adresatom i wyborcom, że stać ją na ironię i tę podwójną ironię stosuje w funkcji
propagandowej. A podwójną, ponieważ również tekst własnego komunikatu formułowany
jest ironicznie, gdyż obok elementów koherentnych (wolność, pokój) pojawia się element
niekoherentny (przygoda), ironizujący dodatkowo dwa pierwsze. Generalnie zatem plakat tej
partii nie mówi niczego ani wprost, ani w charakterze komunikatu wyborczego, lecz partia
swój program komunikuje tym, którzy zastosowane zabiegi potrafią zrekonstruować. Można
zatem robić reklamę również wtedy, kiedy nie mówi się niczego, a tylko komunikuje pewien
zabieg, świadczący o pochodzeniu danej organizacji.
Wyróżnione tu typy komunikacji nie są oczywiście usytuowane przestrzennie ani czasowo i nie występują zazwyczaj w osobnych specyficznych sytuacjach, lecz stanowią wielkości
funkcjonalne. To znaczy w danej konkretnej komunikacji (w określonej sytuacji, roli, przestrzeni itp.) wyróżnione tu typy komunikacji mogą stale przechodzić jeden w drugi, zamieniać
się miejscami. Z punktu widzenia aktanta występuje w danym czasie i w danej przestrzeni
możliwość wyboru jakiegoś typu komunikacji oraz możliwość przechodzenia od jednego do
innego, ze wszystkimi konsekwencjami oczywiście, wynikającymi z takich zmian (czyli nie
bezkarnie, gdyż za każdym typem stoi oczywiście określona funkcja). Typy komunikacji stoją do dyspozycji aktantów i mogą być odpowiednio aktualizowane w zależności od strategii
komunikacyjnej i wielu innych czynników. Typy te mają więc charakter strukturalny i funkcjonalny, a nie mają charakteru przedmiotowego, mimo iż ich zastosowanie produkuje w następstwie przedmiotowe skutki, ale to już tylko przejawy ich zastosowania, a nie one same.
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AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

RÓŻNICA JAKO PODSTAWOWA
KATEGORIA ONTOLOGII INFORMACJI

Kategoria różnicy, aktywnie używana do charakterystyki globalnych zjawisk naszego życia,
takich jak społeczeństwo, kultura, doświadczenie, światopogląd, komunikacja międzykulturowa, pozwala prześledzić kształtowanie się tych zjawisk na poziomie nielicznych kategorii
pierwotnych. Kategoria różnicy jest właśnie jedną z tych pierwotnych kategorii.
We współczesnym zglobalizowanym społeczeństwie informatycznym jesteśmy świadkami ogólnej i mocnej tradycji przenoszenia nowych wirtualnych tendencji rozwojowych
świata technicznego na tradycyjne kategorie humanistyczne. Te tendencje tylko pogarszają
postrzegany przez nas wszystkich ogólny kryzys humanistyki. Jednym z pokazowych przejawów „technologizacji” humanistyki jest współczesne „techniczne” pojmowanie informacji.
Zbyt często w teraźniejszości zapomina się, że w komunikacji ludzkiej nigdy nie występuje
ani przekaz, ani nabycie informacji. Przekaz, nabycie, wymiana informacji itd. są to wyłącznie pewne realizacje podstawowej (chociaż podstawowej, jednak zarazem błędnej) metafory
konceptualnej, w rozumieniu np. B. Malinowskiego albo G. Lakoffa i M. Johnsona.
„Błędne pojmowanie słowa jako środka przekazywania słuchaczowi idei mówiącego
w moim przekonaniu znacznie wypaczyło filologiczne podejście do języka” (Malinowski, 1987:
37). G. Lakoff i M. Johnson w sposób nastepujący opisują tak zwaną metaforę przewodu: „Mówiący wkłada wyobrażenia (przedmioty) w słowa (pojemniki) i przesyła je (przewodem) do
słuchającego, który wyjmuje wyobrażenia/przedmioty ze słów (pojemników)” (Lakoff, Johnson, 1988: 32-33; patrz również: 227-234), a dalej komentują:
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„Jest to tak skonwencjonalizowany sposób myślenia o języku, że trudno nieraz wyobrazić sobie, że mógłby on nie odpowiadać rzeczywistości” (tamże: 33).
Wbrew tej konwencjonalnej metaforze przekazywania treści (metaforze przewodu),
realnie w komunikacji możemy odbierać lub przekazywać wyłącznie sygnały komunikacyjne, które nie są tekstem (i to możemy odbierać pod warunkiem, że posiadamy zdolności
kognitywne do wewnętrznego semiotycznie-psychicznego przetwarzania informacjii oraz
pewny kod komunikacji). Zawsze w procesach odkodowywania zewnętrznych sygnałów komunikacjnych współtworzymy informację w różnym stopniu zaledwie podobną do intencji
i informacji nadawcy.
Jak najbardziej usprawiedliwione jest, moim zdaniem, wyjaśnienie nie tylko przyczyn
różnej interpretacji w badaniach naukowych pojęcia informacji, ale i różnej interpretacji
funkcjonowania informacji, zwłaszcza tendencji, z jednej strony, informatycznych i, z drugiej strony, tendencji informacyjnych w społeczeństwie. Rozróżniam procesy informatyczne
oraz procesy informacyjne na podstawie kryteriów jakości oraz ilości. Procesy informatyczne
dotyczą przebiegu informacji w systemach techniczno-elektronicznych, a procesy informacyjne dotyczą przetwarzania informacji w komunikacji międzyludzkiej oraz w tak zwanej
autokomunikacji. Społeczeństwo informatyczne (skomputeryzowane) jest to społeczeństwo
rozpatrywane z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego. Zacytuję w tym miejscu badacza istoty przetwarzania informacji Olega Leszczaka: „Informatyzacja – jako rozwój systemu
komunikacji przy pomocy środków telekomunikacyjnych oraz szerokie zastąpienie bezpośredniej pracy umysłowej procedurami technologicznymi – jest tylko formalno-technicznym
przejawem informacjalizacji społeczeństwa. U podstaw zaś tego zjawiska leży typologiczna
tendencja ludzkiego gatunku ku wirtualizacji swego doświadczenia [wyróżnienia – O. Leszczaka]” (Leszczak, 2010: 18). Przeważające w świadomości społecznej podobne nierozróżnienie
ważnych aspektów w interpretacjach informacji i tendencjach jej funkcjonowania jest spowodowane, moim zdaniem, tym, że tak procesy informatyczne, jak i procesy informacyjne
bazują na pierwotnej kategorii różnicy.
We współczesnym społeczeństwie informatycznym również jako podstawowa metafora funkcjonuje konceptualna metafora świadomość to komputer (w znaczeniu świadomość
człowieka to coś w rodzaju programu operacyjnego komputera). W warunkach panowania tej
podstawowej metafory konceptualnej tendencje rozwoju procesów informacyjnych w społeczeństwie przebiegają przeważnie właśnie w sposób techniczny. Wymiar lokalizacji istoty
człowieka został trafnie ujęty w nazwie cyklicznych seminariów naukowych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Zarządzania i Administracji): „The Peculiarity
of Man: Człowiek pomiedzy zwierzęciem, Bogiem a komputerem”. W poszukiwaniu swojej istoty współczesny człowiek teraz rozwija się zdecydowanie w kierunku komputera. Konceptualna metafora świadomość to komputer ma dość przejrzysty charakter i dzięki tej przejrzystości
pełni ważne pragmatyczne funkcje w społeczeństwie informatycznym. W związku z tym
utożsamianie charakteru przebiegu informacji w świadomości uspołecznionej osobowości
z przebiegiem informacji w technicznych sieciowych środkach elektronicznych ma charakter
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nie tylko błędny, ale i sprzyja ogólnej tendencji pojmowania informacji jako technicznego jej
przechowywania, przebiegu i konsumowania.
W artykule podejmuję próbę przeanalizowania kategorii różnicy jako kategorii ontologicznej oraz poznawczej (gnoseologicznej) i oceny jej miejsca wśród podstawowych kategorii
poznania oraz jej funkcji w kształtowaniu informacji. Z tego punktu widzenia kategoria różnicy jest jedną z pierwotnych kategorii ludzkiego doświadczenia. Kategoria relacji, – a dalej
w związku ze wzrostem stopnia złożoności – kategorie wzajemności, oddziaływania, różnicowania, uogólniania, utożsamiania, analogii, modelowania, – jako najbardziej ogólne kategorie przejawiają się w doświadczeniu poprzez wydarzenia i działalność. Kategoria działalności
nie jest kategorią jednolitą, ponieważ składa się na potencjalne modele działalności oraz na
działalność aktualną. Modele działalności jako zdarzenia potencjalne tworzą się, z jednej
strony, poprzez wydarzenia i aktualną działalność, jednak, z drugiej strony, te modele, jako
inwariantna i potencjalna informacja doświadczenia już z góry determinują aktualną działalność osobowości.
Całość informacyjnych systemów kognitywnych i konceptualnych, informacyjnych procesów oraz produktów ich funkcjonowania tradycyjnie nazywa się obrazem (kognitywnym)
świata. W tym kognitywnym obrazie świata całość jednostek i modeli systemu jezyka (langue), procesów oraz tekstów jako produktów tych procesów (parole) tradycyjnie nazywa się
jezykowym obrazem świata (langage). W stworzeniu, istnieniu oraz funkcjonowaniu tych
ogromnych zespołów informacyjnych podstawową rolę pełnią kategorie różnicy i podobieństwa przy funkcjonalnym pierwszeństwie kategorii różnicy. Z jednej strony, pojęcie różnicy
nie może istnieć bez podobieństwa, i na odwrót, podobieństwo nie może istnieć bez różnicy.
Z drugiej zaś strony, jedno z tych pojęć powinno być przyczynowo pierwotnym z ontologicznego punktu widzenia na różnych płaszczyznach rozwoju ontogenetycznego oraz ewolucji
filogenetycznej. Bezpośredni stosunek w rozwiązaniu swoistosci relacji przyczynowo-skutkowych w ontologii kategorii różnicy i podobieństwa oraz w ich współoddziaływaniu posiadają
odmienności pomiędzy działaniem fizycznym i działaniem umysłowym.
Człowiek naturalny (w pierwotnym sensie historycznym człowiek potoczny, fizjologiczny) zmysłowo i sensorycznie wszystko postrzega raczej według zasady zróżnicowania, aniżeli
według zasady podobieństwa. Jednocześnie najpierw działa zmysłowo i fizycznie, a dopiero
potem uświadamia sobie to działanie, ponieważ w działalności praktycznej zachowaniem
zmysłowym kieruje działanie, a w myśleniu kieruje pojęcie:

«осознание отношения сходства требует более сложной и позже развивающейся
структуры обобщения и понятий, чем осознание отношения различия» (Выготский, 1982:
209) – „uświadomienie relacji podobieństwa wymaga bardziej skomplikowanej i później rozwijającej się struktury uogólnienia i pojęcia, aniżeli uświadomienie relacji różnicy (tłumaczenie – M. L.)”.
Uświadomienie różnicy nie potrzebuje od myśli stworzenia pojęcia: człowiek naturalny
wcześniej reaguje na działanie, aniżeli na przedmiotowość (na przedmiot), ponieważ bodziec
działania oraz reagowanie na niego przejawiają się wcześniej, niż ich uświadomienie:
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«Осознать какую-нибудь операцию – значит перевести ее из плоскости действия в
плоскость языка, то есть воссоздать ее в воображении, чтобы можно было выразить ее
словами» (tamże: 209) –”uświadomić jakąkolwiek operację – oznacza przemieścić ją z płaszczyzny działania na płaszczyznę języka, to znaczy odtworzyć ją w wyobraźni tak, by można
było ją wyrazić słowami (tłumaczenie – M. L.)”;

«действие развивается у ребенка раньше, чем автономное восприятие» (tamże : 210) – „działanie rozwija się u dziecka wcześniej, aniżeli autonomiczne postrzeganie (tłumaczenie – M. L.)”.
Na odwrót, uświadomienie podobieństwa potrzebuje uogólnienia i stworzenia pojęcia,
dlatego

«смысловое восприятие опережает в развитии смысловое действие на целую
возрастную эпоху» (tamże: 210) – „postrzeganie umysłowe wyprzedza w rozwoju umysłowe
działanie na cały okres dorosłości (tłumaczenie – M. L.)”.
Więc, kategoria różnicy ma genetyczne pierwszeństwo przed podobieństwem w tworzeniu struktur kognitywnych doswiadczenia, z kolei podobieństwo pełni podstawową funkcję
w pragmatyce zachowania osobowości, w tym zachowania semiotycznego.
Ciekawym aspektem podjętej problematyki są relacje pomiędzy kategoriami informacji
i semantyki. W tym miejscu odniosę się do prac de Saussure’a jako założyciela strukturalizmu. Pozwolę sobie zacytować materiał, odnoszący się do nowo odnalezionych autentycznych tekstów de Saussure’a, które przedstawiają jego teorię w zdecydowanie innym świecie
i obalają zarzuty wobec tej teorii jako czystego strukturalizmu, jak to się wcześniej mówiło,
strukturalizmu samego w sobie. Nowe teksty F. de Saussure’a przedstawiają jego poglądy
jako w pełni nowoczesną i aktualną teorię, która pasuje do najnowszych trendów lingwistyki
komputerowej oraz technologii elektronicznych. Treść cytatów dotyczy przede wszystkim
semiotycznej informacji werbalnej, jednak również może być z powodzeniem wykorzystana w stosunku do szerzej pojmowanej informacji niesemiotycznej. Dane podejście jest tym
bardziej usprawiedliwione, że lingwistykę w XX wieku uważa się za wzorzec, prawie tak, jak
dyscyplinę przyrodniczą, dla nauk humanistycznych.
„W rzeczywistości istnieją tylko różnice form i różnice znaczeń; z drugiej strony każdy
z tych szeregów różnic (a więc rzeczy już samych w sobie negatywnych) istnieje jako szereg
różnic właśnie tylko dzięki związkowi z drugim szeregem” (de Saussure, 2004: 57),
„Pierwszą uniwersalną cechą mowy jest to, że jej rację bytu stanowią różnice i tylko różnice, bez możliwości jakiegokolwiek osłabienia tej tezy przez próbę wprowadzenia w pewnym
momencie jakiegoś elementu pozytywnego. Drugą wszakże tezą jest to, że liczba tych różnic
jest w każdym momencie skrajnie ograniczona w stosunku do tego, jaka mogłaby ona być.
Trzydzieści lub czterdzieści elementów.
Chcemy przez to powiedzieć tylko tyle: „suma różnic, jaką można uzyskać, mając trzydzieści, czterdzieści elementów”. To, że te elementy nie mogą mieć żadnej wartości same
w sobie, jest aksjomatem” (244),
„Najbardziej zgodne z rzeczywistością byłoby stwierdzenie, że język (to znaczy podmiot
a
mówiący) nie widzi ani pojęcia a, ani formy A, ale wyłącznie stosunek
, a i tak stwierdzA
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nie takie byłoby jeszcze bardzo przybliżone. Tak naprawdę język widzi tylko stosunek między
dwoma stosunkami” (54).
„forma = …jednostka jednocześnie negatywna i złożona, wynikająca (bez jakiegokolwiek
rodzaju podstawy materialnej) z różnicy względem innych form, POWIĄZANEJ z różnicą znaczenia innych form” (51).
„język ustanowiony jest na pewnej liczbie różnic lub opozycji, które uznaje” (51).
Znak jest to „Ogólna różnica znaczeń (istnieje wyłącznie w relacji do form) Ogólna różnica form (istniejąca wyłącznie w odniesieniu do różnicy znaczeń)” (57).
„A nie jest w stanie czegokolwiek oznaczać bez pomocy B, to zaś z kolei bez pomocy A;
...oba zyskują jakąkolwiek wartość tylko dzięki ich wzajemnej różnicy, ...żadne z nich nie ma
wartości nawet w odniesieniu do jakiejkolwiek swej części inaczej, jak tylko przez ten sam
splot wiecznie negatywnych różnic” (205).
„Wszystkie zjawiska są stosunkami między stosunkami. Albo mówmy raczej o różnicach: wszystko jest tylko różnicą wyzyskaną jako opozycja, a opozycja daje wartość”
(de Saussure, patrz.: Danielewiczowa, 2004: 27).
Na poziomie ontologicznym oraz na poziomie analizy wszystkie wydarzenia umownie można podzielić na energomaterialne oraz na informacyjne. Oprócz tego, informacyjne
zjawiska charakteryzują się takimi właściwościami, jak inwariantność (potencjalność) i aktualność. Leszczak akcentuje: „Obiekt energomaterialny albo jest ten sam, lecz nie taki sam
(bo wciąż się zmienia), lub jest taki sam, lecz nie ten sam (chodzi o identyczne, lecz różne
obiekty). Tylko informacyjny obiekt może być uogólniony, czyli być tym samym obiektem
w różnym czasie lub być w tym samym czasie jednocześnie w różnych przestrzeniach (informacyjnych, oczywiście)” (Leszczak, 2008: 25).
Każda teoria naukowa reprezentuje pewne podejście epistemologiczne (gnoseologiczne),
i nie ważne, czy jest to podejście przedstawiane w sposób uświadomiony czy nieuświadomiony, czy w sposób konsekwentny czy eklektyczny. Podejście epistemologiczne opiera się na
jawnych lub ukrytych zasadach aksjomatycznych, na tak zwanych pojęciach pierwotnych.
W tradycyjnych badaniach naukowych najczęściej za podobny punkt wyjścia przyjmuje się
pojęcie obiektu lub przedmiotu badania. Jednak pojęcie obiektu nie może być pojęciem pierwotnym, ponieważ bez trudu dzieli się ono na własne składniki, ponadto pojęcie obiektu
nieuchronnie zakłada istnienie podmiotu, który decyduje o tym, że pewne coś staje się takim,
a nie innym obiektem. Podmiot aktywnie kształtuje swój obiekt, w tym jednocześnie wskutek
odwrotnego i rownież aktywnego oddziaływania obiektu na podmiot. Więc podmiot zależy
od obiektu, jak i obiekt zależy od podmiotu, są one nawzajem uwarunkowane, uwięzione,
i pojęcie relacji w ich uzależnieniu odgrywa tu najważniejszą rolę.
Wśród koncepcji jednostek pierwotnych najbardziej tradycyjne są: teoria strukturalno-systemowa oraz teoria polowa. Pierwsza teoria sprowadza wszystko do obiektu elementarnego, relacji i zbioru. W drugiej teorii (polowej) rolę jednostek pierwotnych odgrywają
kategorie obiekt, środowisko oraz relacja styczności. „Pierwszy model semantyczno-ontologiczny przewiduje powstanie pomiędzy obiektem a zbiorem przede wszystkim relacji
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typu „ogólne – szczegółowe”, a pomiędzy obiektami – relacji podobieństwa (tożsamości,
równości lub analogii), drugi zaś zakłada istnienie pomiędzy obiektem a środowiskiem
relacji typu „całość – część”, a pomiędzy obiektami różnorodnych relacji styczności (jądro
– peryferie, przyczyna – skutek, jednoczesność – kolejność, podmiot – czynność, podmiot
– przedmiot, nosiciel cechy – cecha itd.)” (tamże: 14). Podobne filozoficzne logiczno-matematyczne i cybernetyczne rozważania korelują z od dawna opracowaną w semiotyce
tradycją rozróżniania w semantyce desygnacji (struktury hierarchicznej) i denotacji (pola
płynnego).
Podobnie jak w przypadku z uwarunkowaniem podmiotu przez obiekt, i odwrotnie,
obiektu przez podmiot, również podstawową rolę we wszystkich teoriach jednostek pierwotnych odgrywa pojęcie związku, relacji. Więc kategorie zbioru, pola, obiektu, elementu tworzą
się przede wszystkim przez pojęcie relacji, funkcji. Rozumienie systemowego myślenia przy
podobnym podejściu opiera się nie tylko na elementach systemu, mówiąc dokładniej, nawet
nie na elementach systemu, a na relacjach pomiędzy elementami systemu.
Z pojęcia związku i relacji konsekwentnie wyłania się pojęcie wzajemności lub oddziaływania, które, z kolei, opiera się na kategorii zdarzenia (wydarzenia). Najmniejszym i najbardziej ogólnym przejawem oddziaływania jest akt. Ogół mnóstwa potencjalnych relacji poprzez
kategorie aktu i wydarzenia przetwarza się w aktywne pole zdarzeniowe, w aktualną rzeczywistość. Każde oddzielne wydarzenie charakteryzuje się cechami czasoprzestrzennymi oraz
relacjami strukturalnymi uczestników wydarzenia i relacjami ich właściwości. W stosunku
do wyżej wymienionego przeciwstawienia denotacji i desygnacji to zagadnienie wyraża się
w sposób nastepujący: w jaki sposób denotacja i desygnacja oddziaływują na siebie i siebie
współtworzą. Bez wątpienia, podstawą strukturalizacji doświadczenia są procesy tworzenia
inwariantów i modeli. Są to psychologiczne procesy uogólniania i utożsamiania zdarzeń
na podstawie zdolności do abstrahowania od jednostkowych zdarzeń. Wynikiem uporządkowania wydarzeń w doświadczeniu jest działalność, a działalność jest to ciąg wydarzeń,
w różnym stopniu uświadomiony i kontrolowany.
Ważne miejsce w strukturze doswiadczenia zajmują struktury potencjalne, które tworzą
się wskutek wyabstrahowania, uogólniania i połączenia w całość procesów informacyjnych.
„Zdarzenia potencjalne zazwyczaj otrzymują kształt algorytmów lub modeli działalności. Inwariantną i potencjalną informację można jeszcze nazwać informacją wirtualną. Kompleksy
informacji inwariantnych i potencjalnych, będąc jednostkami stabilnymi, tworzą całosciowe
ustrukturowane nadzbiory – systemy informacyjne (kognitywne, konceptualne, pojeciowe
itd.)” (Leszczak, 2008: 27).
W związku z tym J. Jadacki i O. Leszczak rozróżniają ontologiczne pojęcia istnienia i bytowania. „Istnieniem można nazwać relację odpowiedniości pomiędzy energomaterialnym
a informacyjnym zdarzeniem, bytowaniem zaś odpowiednią relację pomiędzy zdarzeniami
informacyjnymi. Istnienie zatem przypisujemy obiektom (zdarzeniom) energomaterialnym,
a bytowanie – obiektom (zdarzeniom) informacyjnym” (tamże: 25). Zawsze możemy zróżnicować nasze ustosunkowanie do pewnego obiektu jako do istniejącego lub bytującego. Pewne
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zdarzenie, odbierane za pośrednictwem zmysłów, może być ocenione przez tego samego obserwatora w różny sposób przy pomocy środków informacyjnych. „Za każdym razem określenie tego, co się wydarzyło, będzie zależało nie tyle od samego zdarzenia energomaterialnego
(kontaktu pomiędzy ciałami fizycznymi w pewnej czasoprzestrzeni), ile od oceny informacyjnej, czyli od tego informacyjnego zdarzenia, które istniało (bytowało) w doświadczeniu
każdego z uczestników i każdego z obserwatorów” (tamże).
Swego czasu I. Kant najogólniej przeciwstawil trzy podstawowe rzeczy – rzeczywistość
jako rzecz w sobie, naturę jako ogół przedmiotów naszego możliwego doświadczenia oraz
samo doświadczenie jako całość naszej wiedzy w szerokim rozumieniu (wiedzy zmysłowej
i umysłowej). W podobnym rozumieniu naturą można nazwać również całość wszystkich
możliwych zdarzeń energomaterialnych. Odpowiednio doświadczeniem można nazwać całość wszystkich zdarzeń informacyjnych.
Leszczak całkiem słusznie odznacza bezpośrednią zależność pomiędzy trzema formami
istnienia informacji w doświadczeniu a ontologicznymi podstawami fizjologicznymi funkcjonowania informacji. Tradycyjnie wyróżnia się trzy formy istnienia informacji: aktualna
(dynamiczna, czynnościowa) informacja, potencjalno-inwariantna informacja i skutkowa
informacja. „Pierwsza zakłada produkowanie przestrzeni informacyjnych, druga – posiadanie informacji potrzebnej do takiego produkowania, trzecia zaś – obecność skończonego
zdarzenia informacyjnego. Podstawą ontologiczną informacji pierwszego i trzeciego typu jest
pamięć operacyjna oraz wszystkie kognitywno-psychiczne procesy, zachodzące w ludzkim
organiźmie. Podstawą zaś informacji potencjalno-inwariantnej jest nasza pamięć trwała”
(Leszczak, 2008: 26). D. Hume stwierdzał: „...ponieważ jedynie pamięć zapoznaje nas z ciągłościa i zasięgiem... następstwa percepcji, przeto ją trzeba uważać głównie z tej racji za źródło
tożsamości osobowej. Gdybyśmy nie mieli pamięci, nie mielibyśmy w ogóle żadnego pojęcia
o przyczynowości i, co za tym idzie, o tym łańcuchu przyczyn i skutków, które tworzą nasze
ja, czyli naszą osobę ” (Hume, 1963: 339).
We współczesnych badaniach humanistycznych nabiera mocy niebezpieczna tendencja utożsamiania informacji – kategorii z zasady jakościowej i antropologicznej – z ilością.
Właśnie kategoria różnicy staje się tu podstawą mylenia pojęć, ponieważ ilościowa kategoria
różnicy znajduje się u podstaw abstrakcyjnie-ilościowego myślenia matematycznego, jak
również i konkretnie-jakościowego myślenia emocjonalno-obrazowego. Kognitywne analogie
tradycyjnie sprowadzały się w badaniach do proporcji, a obrazy we współczesności bez trudu
sprowadzają się do modeli cyfrowych. Te fakty skutkują w teraźniejszości daleko idącymi
konsekwencjami błędnego utożsamiania informacji z ilością oraz ontologizacji informacji
poza antropologicznym wymiarem doświadczenia.
Oprócz tego przez informację najczęściej rozumie się wynik komunikacji, przy tym nie
uwzględnia się (albo uwzględnia się niekonsekwentnie) informacyjnych modeli inwariantywnych, które w znacznej mierze decydują o jakości informacji komunikacyjnej.
„Informacja definiowana jest jako uzyskanie wiedzy lub likwidacja niewiedzy”
(Fleischer, 2002: 506),
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„informacja 1. powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś, wiadomość...” (Uniwersalny Słownik, 2008),
„pojęcie abstrakcjne z zakresu informatyki, które może być zakodowaną reprezentacją
komunikatów przekazywanych przez ludzi (np. wiadomości, dane liczbowe), lub reprezentować pewne sygnały, wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia” (Popularna Encyklopedia
Powszechna: 2008: 16).
Odpowiednio do tych definicji, informacja jest to wyłącznie treść wiadomości, przypisana jej przez odbiorcę w wyniku interpretacji, która powoduje zmniejszenie stanu niewiedzy, niepewności lub nieokreśloności u odbiorcy wskutek jej otrzymania. Pojęcie informacji
w naukach przyrodniczych i technicznych dotyczy materialnych zjawisk sygnałowych (fale
fizyczne, ślady farbowe, impulsy elektryczne). Z punktu widzenia technicznego ta ilość będzie
tożsama, czego w żadnym razie nie możemy powiedzieć o jakości informacji.
Inaczej definiowana jest informacja z punktu widzenia metodologii funkcjonalno-pragmatycznej. Informacja jest to pewien model zróżnicowania i prawdopodobieństwa jako wynik
procesów postrzegania lub myślenia, który pełni teleologiczną – w znaczeniu regulatywną –
funkcję w doświadczeniu. Informacji nigdy nie przekazuje się i nie odbiera się, ona wyłącznie
tworzy się w naszym doświadczeniu i nie zanika wskutek jej używania. Jedynie może ona
zostać zakodowana, czyli skojarzona i połączona z pewną formą, to znaczy zasemiotyzowana, a potem zasygnalizowana, czyli zastąpiona tą formą w komunikacji, co tradycyjnie
nazywa sie komunikatem. To wcale nie znaczy, że informacja jako model zróżnicowania
i prawdopodobieństwa opuszcza psychikę i przekazuje się z komunikatem, a tym bardziej
że tę informację otrzymuje odbiorca, chyba że odbiorca na podstawie sygnałów komunikatu
tworzy własną informację mniej lub więcej podobną do informacji nadawcy. Informacja ma
przede wszystkim charakter jakościowy, a nie ilościowy.
Podsumujmy powyższe rozważania:
Analogicznie do wyróżnionych przez F. de Saussure’a trzech form istnienia semantyki
językowej (langue, parole, langage) warto wyróżniać trzy formy istnienia informacji – informacji modelowo-inwariantowej, aktualno-dynamicznej informacji procesualnej oraz skutkowej informacji całościowej jako ogółu wydarzeń komunikacyjnych.
Jednak ważniejsze jest odrzucenie możliwości technicznego istnienia informacji, to jest
przestrzeganie następujacej zasady: błędne jest rozumienie istnienia informacji poza osobowością lub społeczeństwem (np. we współczesnych nośnikach informacji). To, co nazywa się
powszechnie w technicznym rozumieniu informacją, warto nazywać sygnalizacją lub kodowaniem technicznym informacji. Podobne twierdzenie pociąga za sobą wniosek, że informacji
nie możemy przekazywać, jedynie sygnalizować, a na tej podstawie tworzyć lub współtworzyć.
Kategoria różnicy jest podstawową kategorią istnienia informacji oraz kodowania informacji. Na podstawie różnicy konsekwentnie tworzą się liczne pochodne modele zachowania
i działalnosci. Informacja jest, więc, kategorią antropologiczną i cechuje się tym, że jest ona
zjawiskiem psychicznym i jakościowym, a nie technicznym i ilościowym.
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#3
IRENEUSZ
GIELATA

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

ZMIERZCH RÓŻNIC

„Ludzkość szybko staje się niezdolna do pojmowania różnorodności, jeśli przez jakiś czas odzwyczaiła się od jej widoku1” – notuje John Stuart Mill w traktacie O wolności opublikowanym
w 1859 roku, a wydanym po polsku w przekładzie Starkiela zaledwie pięć lat później (1864).
Takie słowa mógł zapisać tylko ktoś, kto miał poczucie życia w świecie zmierzchu różnic i indywidualności, w świecie – by posłużyć się jego słowami – „urabiania” wszystkich „na jedną
modłę”, „znikania wszelkiego społecznego poparcia dla odmiennych poglądów” i ograniczania
życia do („prawie”) jednej normy2. Autor Utylitaryzmu szybko przejrzał swój czas i zrozumiał,
że wraz z wejściem w nowoczesność człowiek został wciągnięty w wir niwelacji. Ale nie
chciał na to się zgodzić; uważał, że owej rodzącej się na jego oczach „wymuszonej monotonii”
można zapobiec, byle zabrać się do tego jak najszybciej. W przeciwnym wypadku ludzkość,
która powołała do życia nowoczesne siły ciągłego modernizowania i faustycznej kreacji wypływającej z zasady „na początku był czyn”, znajdzie się w sytuacji „ucznia czarnoksiężnika”
z opowieści Goethego:
Jeśli prawa indywidualności mają być kiedykolwiek uznane, musi się to stać dzisiaj, gdy wiele
jeszcze brakuje do uzupełnienia wymuszonej monotonii. Jedynie w tych początkowych fazach

1

J.S. Mill, O wolności, przekł. A. Kurlandzka, w: tegoż, Utylitaryzm. O wolności, wstęp T. Kotarbiński, Warszawa 2005, s. 177.

2

Zob. tamże, s. 176-177.
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można stawić skuteczny opór jej zalewowi. Żądanie, by wszyscy ludzie byli do siebie podobni,
staje się coraz natarczywsze, gdy mu dogadzamy. Jeśli zaczekamy z oporem, póki życie nie
zostanie ograniczone prawie do jednego niezmiennego wzoru, to wszelkie odchylenia od tego
wzoru będą w końcu uważane za bezbożne, niemoralne, a nawet potworne i przeciwne naturze3.

Mill – o czym wciąż przypomina swoim czytelnikom – upomina się nie o wolność filozoficzną, lecz społeczną, a domagając się takiej wolności chce, aby otwierała ona człowieka
i na różnorodność. Rozmaitość jest dla niego wartością samą w sobie. Chociaż nie zawsze
musi być użyteczna i prowadzić zgodnie z wypracowanymi przez niego postulatami utylitaryzmu do ziszczenia się zasady osiągnięcia jak największego szczęścia – „różnice są dobrą
rzeczą nawet, gdy nie stanowią ulepszenia; nawet, gdy niektóre z nich mogą się wydawać pogorszeniem”4. Niekoniecznie odmienność, niejednolitość mogą usuwać ze świata cierpienie,
a tym samym go udoskonalać i przyczyniać się do upowszechniania dobra albo – przynajmniej – do zapobiegania nieszczęściom. Niemniej ich zachowanie staje się celem do jakiego
muszą dążyć ludzie pochłaniani przez nowoczesny wir zrównywania wszystkiego. Zatem
traktat O wolności jest nie tylko rozprawą o podstawach liberalizmu, ale również skrytą apologią różnicy, której Mill przypisuje moc przeciwstawiania się zalewowi niwelacji.
Obecność tego rodzaju apologetycznych wątków w traktacie angielskiego filozofa dzisiaj
nas już nie zaskakuje. Będąc mieszkańcami świata późnej nowoczesności albo – jak widzą
to niektórzy – ponowoczesności, lepiej rozumiemy procesy, które zrodziły się wraz z jej narodzinami. Sowa Minerwy wzlatuje zawsze o zmierzchu – o czym pamięta Gianni Vattimo
odnotowując, że „prawdziwa natura nowoczesności staje się widoczna dopiero wówczas, gdy
[…] mechanizm nowoczesności oddala się od nas”5. Czytając różnorakie teksty, które napisano „w wieku gazet, kolei żelaznych i telegrafu bez drutu”6 dostrzegamy w nich coraz więcej
śladów zmagań ich autorów z doświadczeniem niwelacji; chociaż nie dla wszystkich miała
ona wymiar jednoznacznie negatywny. Twórcy dziewiętnastowieczni próbowali to charakterystyczne dla nowoczesności zjawisko nazwać, pojąć i opisać, a częstokroć, czego przykładem
jest chociażby traktat Milla, zatamować jego napływ. W efekcie tego powstały rozliczne – jak
określiła to Agata Bielik-Robson – „nowoczesne świadectwa kondycyjne”7, w większości wpisujące się w Marksowską diagnozę „wiecznego ruchu” i „ulatniania się wszystkiego”8.

3

Tamże, s. 176-177.

4

Tamże, s. 176.

5

G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przekł. M. Surma-Gawłowska, wstęp A. Zawadzki, Kraków 2006, s. 98.

6

Tak o swoich czasach pisał Mill – zob. J. S. Mill, O wolności, s. 198.

7

Bielik-Robson podkreśla, że owe „nowoczesne świadectwa kondycyjne nie mówią ani o szczęściu, ani o nieszczęściu ludzi nowoczesnych, lecz wyłącznie o niedogodnościach życia w modernitas” – A. Bielik-Robson,
Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 8-9.

8

Zob. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, brak autora przekładu, Warszawa 1956, s. 51 i wykładnię
tego motywu dokonaną przez Marshalla Bermana – M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przekł. M. Szuster, wstęp A. Bielik-Robson, Kraków 2006, s. 15-46.
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*
Dla wielu pisarzy czy filozofów dziewiętnastowiecznych swoistym obrazem niwelacji stała
się amerykańska demokracja. Tak widział to polski felietonista – Henryk Sienkiewicz, który
w pisanych w 1876 roku „listach z Ameryki” dzieli się spostrzeżeniem:
Demokracja tu nie tylko jest państwowa, ale i obyczajowa: nie tylko istnieje jako instytucja
i teoria, ale jako praktyka. Tu ludzie rozmaitych wymienionych przeze mnie stanów są istotnie
i najprawdziwiej sobie równi: mogą ze sobą żyć, mogą się ze sobą przyjaźnić, należą do jednego towarzystwa, siadają przy jednym stole; słowem: nie stoją na różnych szczeblach drabiny
społecznej po prostu dlatego, że tu drabiny i szczebli nie ma wcale, jest tylko jeden poziom, na
którym stojąc, nikt nikogo głową nie przenosi9.

Wędrówka po Ameryce uświadomiła autorowi Trylogii, że mieszkańcy tego państwa
stworzyli społeczeństwo, w którym „klasy społeczne w sensie europejskim nie istnieją; istnieje tylko rozmaity business”, nie różnicujący ludzi, bo „dżentelmen, który zajmuje się wyrabianiem obuwia, jest równie szanowany, jak dżentelmen trudniący się adwokaturą, dla tej
prostej i niezachwianej przyczyny, że opinia nie robi najmniejszej różnicy w poszanowaniu
szewstwa i adwokatury”10. Sienkiewicz co krok trafia w Ameryce na przykłady „braku wybitnych różnic”, tak typowych jeszcze dla narodów europejskich11. Toteż jego felietony czytane
jako studium socjologiczne, niczym się nie różnią od obrazu amerykańskiego społeczeństwa,
jaki wyłania się z dzieła Alexisa de Tocqueville’a O demokracji w Ameryce12.
Demokracja amerykańska – pisze Tocqueville – powstała wskutek rozpadu dawnego świata, opartego na stosunkach feudalnych. Wówczas bezruch, który istniał w świecie panowania
arystokracji z urodzenia, zastąpił ruch wiecznych przemian. Człowiek zaczął więc żyć pośród
nieustannego ruchu, jaki go zewsząd otaczał; w świecie, w którym „wokół nas – jak opisał to
doświadczenie francuski myśliciel – wszystko się porusza i nas samych unosi i miota rwący
strumień, któremu nic się nie ostaje?13. Zważywszy na czas powstania O demokracji w Ameryce,
a są nimi lata 1835 (tom I) – 1840 (tom II), rozpoznanie Tocqueville’a wyprzedza diagnozę twórców Manifestu komunistycznego (1848). Antycypuje też uwagi Milla o schyłku różnicy.

9

H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, Warszawa 1986, s. 136.

10 Tamże, s. 137.
11

Oto jeden z wymownych przykładów: „Otóż powtarza się to samo, o czym mówiłem pisząc o oświacie
w Ameryce. Brak tu tak wybitnych różnic, jak u nas. […] Każda kobieta umie tu czytać, pisać, czytuje gazety,
ma jako tako rozwiniętą głowę, wszystkie ubierają się jednakowo, tj. przynajmniej jednym krojem i jedną
modą; wszystkie nie różnią się zbytecznie obyczajami, tj. tak pod względem intelektualnym, jak i estetyczno-obyczajowym stoją niżej od niewielu naszych kobiet, a wyżej od całej masy” – H. Sienkiewicz, Listy
z podróży do Ameryki, dz. cyt., s. 156.

12

O związkach Sienkiewicza z dziełem Tocqueville’a pisał Maciej Gloger – zob. M. Gloger, O nowoczesnym
konserwatyzmie Sienkiewicza, w: tegoż Sienkiewicz nowoczesny, Bydgoszcz 2010, s. 16-91.

13

A. De Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przekł. B. Janicka i M. Król, Warszawa 2005, s. 430; znak pytania
wskazuje na to, że nie można tego sądu traktować jednoznacznie.
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Zdaniem Tocqueville’a to, co w sposób szczególny wyróżnia „epokę demokracji” od poprzednich form społecznych, to „równość możliwości” – „Główną namiętnością, jaka rządzi
ludźmi tych czasów, jest umiłowanie owej równości”14. Jest to namiętność, która graniczy
wręcz ze „stanem upojenia”, gdyż prowadzi ostatecznie do tego, że ludzie nowocześni „znacznie bardziej żarliwie i uparcie rozmiłowali się w równości niż w wolności”15. Bynajmniej
owe słowa nie odnoszą się wyłącznie do Amerykanów; Tocqueville w tym wypadku mówi
o swoich rodakach. Demokracja amerykańska pozwala mu jedynie na zrozumienie zjawiska,
które upowszechnia się już wszędzie. W pełni wyraża to metafora wielkiej rzeki, do której
wpływają pojedyncze strumienie. Owa rzeka obrazuje jakiś „szczególny i dominujący” w danej
epoce fakt, „z którym wiążą się wszystkie pozostałe; fakt ten daje zawsze początek pewnej
podstawowej myśli lub zasadniczej namiętności, która w końcu pociąga za sobą wszystkie
uczucia i myśli”16. Dla mieszkańców dziewiętnastego stulecia owym wyróżniającym ich czasy
faktem stało się pragnienie równości. Dopiero z tej namiętności zrodziła się idea wolności,
jaka zaczęła dominować w ówczesnych projektach politycznych i utopijnych.
Zatem odmiennie niż Sienkiewicz, który jeszcze wiele lat później stał na stanowisku
istnienia różnic pomiędzy społecznościami Europy a amerykańską demokracją17, Tocqueville w zjawisku „umiłowania równości” doszukał się istoty nowoczesnych przemian, ogarniających swym zasięgiem także narody starego kontynentu. Francuski myśliciel nie łudził
się, że w Europie można żyć inaczej niż w zaoceanicznej demokracji amerykańskiej. „To, co
powiadam o Amerykanach – konstatuje Tocqueville – stosuje się zresztą do prawie wszystkich ludzi naszych czasów. Ród ludzki staje się jednolity. Na całym świecie pojawiają się te
same sposoby działania, myślenia i odczuwania”18. Przy czym pragnienie bycia równym, które
tak bardzo opętało ludzi nowoczesnych, że zaczęli równość wyżej cenić od wolności, mogło
narodzić się tylko w czasach porzucania idei i uczuć właściwych dla dawnych form życia
społecznego – „…w każdym kraju ludzie, porzucając idee i uczucia właściwe kastom, profesjom i rodzinom, jednocześnie dochodzą do przeświadczeń właściwych samej naturze istoty
ludzkiej, która wszędzie jest taka sama”19. A wszystko to wiąże się z ulatnianiem wszelkich
dawnych świętości, które w świecie niczym niepowstrzymanej modernizacji uległy sprofanowaniu. I w tym przypadku myśl autora O demokracji w Ameryce koresponduje z diagnozą
Marksa, a w zasadzie ją zapowiada.
Nowoczesność prowadzi więc do zmierzchu dawnych rozróżnień i – by utrzymać się
nadal w tej metaforyce – nastania nocy powszechnej niwelacji. Stąd tak wielu dziewiętnasto-

14

Tamże, s. 478.

15

Tamże, s. 477.

16

Tamże, s. 478.

17

O czym świadczą jego liczne opinie w rodzaju: „W Ameryce, tak samo jak nie ma zbyt wielkich różnic
w oświacie, tak nie ma ich i w obyczajach. Taż sama logika, która w Europie wytwarza te różnice, tu je
znosi” – H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, dz. cyt., s. 140.

18

A. De Tocqueville, O demokracji w Ameryce, dz. cyt., s. 591.

19

Tamże, s. 591.
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wiecznych twórców pisze o tym, że przyszło im żyć w czasach powszechnego zrównywania
szans. Oto charakterystyczne przykłady tego rodzaju spostrzeżeń:
Z chwilą gdy z jednej strony praca wydaje się wszystkim obywatelom godną koniecznością
kondycji ludzkiej, z drugiej zaś jest podejmowana wyłącznie lub po części dla zarobku, przepaść, jaka w społeczeństwach arystokratycznych dzieliła różne zawody, przestaje istnieć.
I choć wszystkie zawody nie są całkowicie zrównane, mają przynajmniej jedną wspólną cechę.
Nie ma zawodu, którego nie uprawiano by dla pieniędzy. Zarobek upodabnia do siebie wszystkie
zawody (1840)20.
Okoliczności, w których się znajdują różne klasy i jednostki i które kształtują ich charaktery,
stają się z każdym dniem podobniejsze do siebie. Dawniej ludzie na różnych stanowiskach, z różnych okolic i różnych zawodów żyli w różnych, że tak powiem, światach; obecnie żyją oni w dużej mierze w tym samym świecie. Stosunkowo biorąc, czytają oni teraz te same rzeczy, słuchają
tych samych rzeczy, widzą te same rzeczy, odwiedzają te same miejsca, kierują swoje nadzieje
i obawy w tę samą stronę, mają te same prawa i swobody i te same środki do ich ugruntowania.
Jakkolwiek wielkie są pozostałe różnice sytuacji, nie mają one żadnego znaczenia w porównaniu
z tymi, które zniknęły; a upodobnianie posuwa się wciąż naprzód (1859)21.
To nowe urządzenie społeczeństwa, łącznie z wynalazkiem maszyn przemysłowych i ze złagodzeniem obyczajów, zmieniło warunki bytu i, w następstwie, charakter ludzi. Są oni teraz wyzwoleni z pod samowoli a pod opieką dobrej policji. Chociażby byli najniżej urodzeni, wszystkie
zawody stoją przed nimi otworem; z powodu olbrzymiego wzrostu wszelkich rzeczy użytecznych, liczne przyjemności i wygody, jakich bogaci nie znali przed dwoma wiekami, są dostępne dla najbiedniejszych. Z drugiej strony, surowość władzy zmniejszyła się w społeczeństwie
i w rodzinie; ojciec stał się towarzyszem swoich dzieci, równocześnie zaś mieszczanin stał się
równy szlachcicowi; krótko mówiąc: na wszystkich częściach widocznych życia ludzkiego brzemię nieszczęścia i ucisku zaczęło mniej ciążyć. Lecz na odwrót, ambicja i pożądania rozwinęły
skrzydła (1865)22.

I jeszcze jeden fragment „listów z Ameryki” Sienkiewicza, choć ten – przypominam –
w czasie ich pisania, zaniku różnic doszukiwał się jedynie w społeczeństwie amerykańskim:
Tąż samą zasadą mniej więcej posuniętej równości intelektualnej i obyczajowej tłumaczą się
tu tysiączne inne fakta codziennego życia […]. Służący zasiadają tu wszędzie do stołu razem
ze swymi pracodawcami i nie tworzą bynajmniej innego towarzystwa; na balach publicznych
wiejskich postrojne córki farmerów tańczą z parobkami swych ojców jako z dżentelmenami
20 Tamże, s. 527.
21

J. S. Mill, O wolności, dz. cyt., s. 175-176.

22 H. Taine, Filozofia sztuki, przekł. A. Sygietyński, przedmowa J. Bodzińska, Gdańsk 2010, s. 58.
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zupełnie na równi stojącymi ze sobą towarzysko; konduktorowie na kolejach żelaznych w chwilach wolnych od służby bawią wykwintne podróżujące damy; garsonowie w restauracjach gawędzą na stopie zupełnej równości z gośćmi; słowem: niegdzie prawie różnicy, wszędzie jeden
ogół, jedno wielkie towarzystwo, do którego cały naród należy, i wszędzie stosunki tego rodzaju,
iż początkowo zdaje się, że tu ludzie uwzięli się, żeby we wszystkim postępować odwrotnie jak
w Europie (1876)23.

Ów proces upowszechniającej się niwelacji chyba najszybciej zrozumiał Tocqueville.
„Równość, która jest dla świata dobroczynna – notował – budzi jednak w ludziach, […] bardzo niebezpieczne instynkty – izolując ich mianowicie od siebie, sprawia, że każdy zajmuje
się wyłącznie sobą”24. Tak upragniona przez nowoczesnego człowieka równość redukuje jego
namiętności właściwie już tylko do jednego pragnienia – „Wpaja ludziom nieopanowane pragnienie korzyści materialnych”25. Oczywiście to prowadzi do powstawania kolejnych różnic,
ale ich charakter jest już wyłącznie pieniężny. „Skoro zniknęło poszanowanie tego, co dawne
– zauważa Tocqueville – i ani urodzenie, ani stan, ani zawód nie wyróżniają już zdecydowanie ludzi, tylko pieniądze mogą stworzyć między nimi wyraźne różnice”26. Chęć bogacenia
się upodabnia wszystkich do siebie; sprawia, że nowocześni, choć zostali wciągnięci w nieustanny ruch modernizacji i podlegają ciągłym metamorfozom, to w rzeczywistości są tacy
sami – „bez przerwy powtarzają te same sukcesy i te same niepowodzenia”27; a owe porażki
lub zwycięstwa na ogół wiążą się z kwestiami finansowymi. A to nieuchronnie przyczynia
się do tworzenia nowych więzów społecznych opartych nie na ideach, lecz na „indywidualnych interesach”, które, przewiduje Tocqueville, „staną się bardziej niż kiedykolwiek główną,
a może wręcz jedyną sprężyną działań ludzkich”28. Toteż „umiłowanie równości”, izolując
ludzi niszczy wszelkie wspólnoty – „Równość umieszcza ludzi w jednym rzędzie, nie wiążąc
ich ze sobą w żaden sposób. […] Równość pozbawia ludzi myśli o bliźnich…”29. Człowiek rozkochany w równości i „rozmiłowany w dobrobycie” nie troszczy się więc o drugiego człowieka,
obojętnieje na jego los – na radości i cierpienia, jakich wciąż doznaje. Można by mnożyć tego
typu sądy, jest ich w traktacie o amerykańskiej demokracji wiele. Wszystkie one odsłaniają
ciemną stronę nowoczesnego życia, które zaczęło rozwijać się w niknącej poświacie dawnych,
przednowoczesnych rozróżnień.

23 H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, dz. cyt., s. 140-141.
24 A. De Tocqueville, O demokracji w Ameryce, dz. cyt., s. 412-413.
25 Tamże, s. 413; ten wątek Tocqueville rozwija w rozdziale Dlaczego Amerykanie przywiązują większą wagę
do praktycznego zastosowania nauki niż do teorii – zob. A. De Tocqueville, O demokracji w Ameryce, dz. cyt.,
s. 429-434.
26 Tamże, s. 590; Tocqueville, z charakterystyczną dla siebie dociekliwością, zwraca uwagę na to, że „różnice,
jakie rodzi bogactwo, rosną wraz z osłabieniem i zanikaniem wszystkich innych” – zob. tamże, s. 590.
27 Tamże, s. 590.
28 Tamże, s. 502.
29 Tamże, s. 484.
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Ale Tocqueville, a za nim Mill, który uważnie przeczytał jego rozprawę30, chcieli zapobiec
ulatnianiu się wszelkich dawnych różnic. Kto wie, czy kiedykolwiek francuski myśliciel napisałby drugą część rozważań o zaoceanicznej demokracji, gdyby nie chęć sprzeciwienia się
naporowi sił niwelacji, w których dojrzał istotę mechaniki ruchu nowoczesnych przemian…?
Chyba jednak tak musiało być, skoro w Przedmowie do drugiego tomu O demokracji amerykańskiej trafiamy na takie wyznanie:
Wiem, że wielu ludzi skwapliwie podejmie się głosić dobro, jakie równość przynosi ludzkości,
ale mało kto ośmieli się zwrócić zawczasu uwagę na niebezpieczeństwa, jakie nam z jej strony
zagrażają. Dlatego właśnie przede wszystkim na niebezpieczeństwa skierowałem swoją uwagę
i ponieważ mam wrażenie, że je rozpoznałem, uznałem, iż tchórzostwem byłoby je przemilczeć31.

Uważam, że taka strategia pisarska przyświecała nie tylko Tocqueville’owi, ale i innym
twórcom dziewiętnastowiecznym, którzy próbując przeniknąć nową rzeczywistość w jakiej
przyszło im żyć, tworzyli jej diagnozy, a jednocześnie wskazywali na zagrożenia zrodzone
przez ruch nowoczesnych zmian. Wielu z nich specyfikę swoich czasów rozpoznało w zjawisku zaniku rozróżnień, uznając pojawienie się wysokonakładowej prasy za jedną z przyczyn,
która doprowadziła do zrodzenia się tego procesu. W ten sposób gazeta stała się niejako akuszerką złowrogich sił nowoczesności. Stąd tak ostro zaczęto ją krytykować.
Nie ukrywa swej niechęci do gazet sam Sienkiewicz, autor – jakby nie było – rozlicznych felietonów i artykułów prasowych32. W powieści Bez dogmatu (1891), którą opublikował,
gdy już trwale rozstał się z profesją dziennikarską, krytykuje ją za „szybkość” i „pobieżność”
w przekazywaniu informacji:
Nie lubię prasy i uważam ją za jedną z plag trapiących ludzkość. Szybkość, z jaką zaznajamia
ludzi z wypadkami, równoważy się pobieżnością informacyj, a nie wynagradza tego niesłychanego zbałamucenia opinii publicznej, jakie każdy, kto się nie uprzedza, musi dostrzec. Dzięki
gazetom zanikł ten zmysł, na mocy którego ludzie odróżniali prawdę od fałszu, zanikło poczucie
słuszności, poczucie prawa i bezprawia, zło stało się bezczelnym, krzywda poczęła przemawiać
językiem sprawiedliwości, słowem – ogólna dusza ludzka stała się niemoralna i oślepła33.

30 Chyba nieprzypadkowo Mill powołuje się na dzieło Tocqueville’a w rozdziale, w którym omawia kwestię
zanikania dawnych rozróżnień: „Europa zbliża się wyraźnie do chińskiego ideału upodobnienia wszystkich
ludzi do siebie. Tocqueville w swoim ostatnim doniosłym dziele zwraca naszą uwagę na to, że dzisiejsi
Francuzi są o wiele podobniejsi do siebie niż Francuzi poprzedniego pokolenia. Ta sama uwaga stosuje się
w daleko większym stopniu do Anglików” – zob. J. S. Mill, O wolności, dz. cyt., s. 175.
31

A. De Tocqueville, O demokracji w Ameryce, dz. cyt., s. 394.

32 Ale należy pamiętać o tym, że ostatecznie Sienkiewicz zaprzestał pracy dziennikarskiej; o powodach tej
decyzji pisze Ryszard Koziołek – zob. R. Koziołek, Jasienkiewicz, w: tegoż Ciała Sienkiewicza, Katowice 2009,
s. 9-57.
33 H. Sienkiewicz, Bez dogmatu, oprac. T. Bujnicki, BN I, nr 301, Wrocław 2002, s. 62.
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Jednak najbardziej niepokoi Sienkiewicza wpływ, jaki prasa wywiera na opinię publiczną. Autor Trylogii wie, że każdego dnia gazety zaprzątają swoich czytelników bezlikiem
chwilowych i ulotnych spraw, o których mówią w sposób niejasny i pokrętny. Za ich sprawą
człowiek nowoczesny żyje więc w środowisku medialnego zamętu, w którym tracą na znaczeniu wszelkie aksjologiczne rozróżnienia, a on sam staje się „duchowym ślepcem” pozbawionym zmysłu wartościowania.
W tej krótkiej anatemie na codzienną prasę trafiamy na wątki, które przewijają się
w wielu dziewiętnastowiecznych diagnozach czasów ulatniania się wszystkiego. Przyjmują
one najczęściej postać triady: wysokonakładowa prasa – opinia publiczna – brak różnicowania. Na dowód tego powróćmy jeszcze raz do Milla i Tocqueville’a.
Twórca nowoczesnego utylitaryzmu za najpotężniejszy czynnik, który „urabia ludzkość
na jedną modłę” uznał „przemożny wpływ na państwo opinii publicznej”34.
Nie inaczej musiał zapatrywać się na to autor O demokracji w Ameryce, skoro pisał:
W miarę jak obywatele stają się równi i podobni, każdy z nich mniej jest skłonny ślepo zawierzyć jakiemuś człowiekowi lub warstwie ludzi. Wzrasta wiara w masy i opinia publiczna obejmuje rządy nad światem. […] W epoce równości ludzie nie wierzą sobie nawzajem, ponieważ są
zbyt podobni, ale ów fakt podobieństwa sprawia zarazem, że nabierają bezgranicznego niemal
zaufania do opinii publicznej. Wydaje im się bowiem, że skoro wszyscy są jednakowo oświeceni,
prawda musi znajdować się po stronie większości35.

Większość, która „ślepo zawierza” nie jednostce lub jakiejś grupie a wyłącznie masie,
staje się jedną z potęg zrodzonych przez epokę nowoczesnych przemian. Człowiek, który jest
jedynie częścią zniwelowanej masy, nie tyle już komuś (lub czemuś) ufa, co bardziej ze „ślepą
ufnością” poddaje się komuś (lub czemuś) pod opiekę; a więc – jak sugeruje to językowa precyzja Tocqueville’a – sięga po „gotowe opinie”, których dostarcza mu większość i im bezgranicznie zawierza, a nawet powierza im swój los czy życiowe sprawy (zgodnie z przestarzałą
formą „zawierzyć się”). Zawierzanie głosowi większości przyjmuje więc postać zeświecczonej
religii36, która, jak każda religia, otwiera człowieka na transcendencję – zwalniając go z obowiązku samodzielnego myślenia pozwala mu wykroczyć niejako poza własne „ja”, tj. myśleć,
sądzić i oceniać tak, jak to robi opinia publiczna. I dlatego wielu filozofów i pisarzy uzna ją za
rodzaj powszechnego zła zatruwającego nowoczesne wspólnoty. Mill powie wręcz, że opinia
publiczna uprawia „tyranię społeczną”, przed którą coraz trudniej uciec, gdyż „wnika o wiele
głębiej w szczegóły życia i ujarzmia samą duszę”37.
Siły niwelacyjne zmaga więc opinia publiczna, a tej nie byłoby, gdyby nie fakt pojawienia się w XIX-wieku wysokonakładowej prasy. Co ciekawe, to nie Tocqueville czy Mill, lecz

34 Zob. J. S. Mill, O wolności, dz. cyt., s. 176.
35 A. De Tocqueville, O demokracji w Ameryce, dz. cyt., s. 402.
36 Choć w tym wypadku Tocqueville mówi o „wierze w opinię publiczną” – zob. tamże, s. 403.
37 Zob. J. S. Mill, O wolności, dz. cyt., s. 97.
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Kierkegaard, w mało znanej rozprawie zatytułowanej Recenzja literacka (1846), najdogłębniej
zdiagnozował tę zależność.
Autor Bojaźni i drżenia podzielił ludzkie dzieje na trzy etapy, tj. na starożytność, dialektycznie zorientowaną ku znamienitości, chrześcijaństwo zorientowane ku reprezentacji
i na współczesną mu epokę, zorientowaną na równość38. Zatem dla niego nowoczesność
to czasy, których głównym wyznacznikiem stał się proces niwelacji – „Epoka współczesna jest dialektycznie zorientowana ku równości, zaś tej najbardziej konsekwentnym, acz
chybionym, rezultatem jest niwelacja, jako negatywna jedność negatywnej wzajemności
jednostek”. Niwelacja, będąc potęgą abstrakcji nad jednostkami, stała się już siłą, nie dającą
się właściwie powstrzymać. I jako taka zajęła miejsce antycznej kategorii losu, konieczności: „W czasach nowożytnych niwelowanie jest refleksyjnym ekwiwalentem przeznaczenia
w starożytności”.
Recenzja literacka jeszcze bardziej pogłębia Tocqueville’owskie spostrzeżenia. Kierkegaard w „recenzji” nie tylko opisuje rzeczywistość świata, w którym przyszło mu żyć, ale również pyta się o możliwości zaistnienia w niej takich a nie innych procesów. „Aby niwelowanie
naprawdę mogło zaistnieć – odpowiada Kierkegaard – musi wpierw wyłonić się fantom, duch
niwelowania, potężna abstrakcja, coś wszechogarniającego, co jest niczym, jakaś ułuda…”39.
Okazuje się, że tym „fantomem” jest „publika”, a ta zaś nie mogłaby się wyłonić bez udziału
prasy. Stąd proces niwelacji, który „pożera wszelkie konkretności”, nie narodził się we wcześniejszych epokach:
Dopiero gdy żadna silna więź nie daje już pełni konkretności, dopiero wtedy wytworzy prasa
tę abstrakcyjną publikę, co to składa się z nierzeczywistych jednostek, które ani nigdy się nie
jednoczą ani nigdy nie będą mogły się zjednoczyć we współczesności jakiejś sytuacji lub organizacji, a które jednak mają być postrzegane jako całość. Publika to korpus, liczniejszy niż cały
lud razem wzięty, wszelako korpus ten nigdy nie może zostać poddany inspekcji – ba, nie może
on nawet mieć ani jednego przedstawiciela, ponieważ sam jest abstrakcją40.

Choć czytająca publika nie stwarza żadnej wspólnoty i nie buduje jakichkolwiek struktur społecznych, to jednak – paradoksalnie – ma moc „zacierania wszelakiej konkretności”.
Będąc fantomem, czymś pozbawionym realności, jakiegoś określonego kształtu, jest zarazem
„korpusem”, tj. rzeczywistą siłą, która napędza wieczny ruch nowoczesnych przemian. „Publika istnieje wyłącznie in abstracto” – dowodzi dalej Kierkegaard. Pomimo tego, to właśnie
ona w całej pełni kształtuje środowisko, w którym żyją czytelnicy codziennych gazet, które
„nie mówią już o jednej sprawie”, lecz – jak w popularnych wówczas felietonach – „o całym
bezliku spraw”41.

38 Zob. S. Kierkegaard, Recenzja literacka, przekł. przedmowa i przypisy M. Domaradzki, Kęty 2008, s. 94.
39 Tamże, s. 99-100.
40 Tamże, s. 100.
41

Zob. tamże, s. 106.
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Codzienna prasa, stając się nowoczesnym narzędziem niwelacji, przyczyniła się do upowszechnienia nic nie znaczącej „gadaniny”, która zniosła „namiętną dysjunkcję pomiędzy
milczeniem a mówieniem”. Czytelnicy gazet już tylko gadają i to bezustannie „o wszystkim
co tylko możliwe”, a to „gadanie drży na samą myśl o chwili milczenia, która obnażyłaby
jego pustkę”. „Gadaniem tym – co mocno akcentuje Kierkegaard – znosi się wszelką różnicę
pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co publiczne w swoistego rodzaju prywatno-publicznej
gadaninie, która jest w zasadzie tym samym, czym publika. Albowiem publika jest opinią
publiczną, którą ciekawi to, co najbardziej prywatne”42. Słowem gazeta odzwyczaja ludzkość
od widoku różnorodności, uczy jedynie gadaniny, nowego języka ludzi nowoczesnych.
Kierkegaard nie ma już żadnych wątpliwości, że coraz więcej jednostek godzi się na
życie w stanie „zniewieściałej indolencji”, która prowadzi jedynie do „aspirowania do tego, by
być niczym – by być publiką, tą abstrakcyjną całością…”43. Człowiek nowoczesny, zapierając
się własnej osobowości, przyzwala więc na to, aby jego „ja” niemal całkowicie rozpuściło się
w niezróżnicowaniu. Taki stan bycia „osobą trzecią” (Kierkegaard) pozwala mu publicznie gadać jak wszyscy inni – tj. osądzać, oceniać, opiniować, a także plotkować, a nierzadko i oczerniać jak wszyscy inni44. Wysokonakładowa prasa staje się swoistym medium pośredniczącym
w rozpowszechnianiu się owej gadaniny. To przekonanie wyraża anegdota o rzymskim cesarzu, który w opowieści Kierkegaarda uosabia całą publikę. Pozbawiony dowcipu i trapiony
nudą cesarz (publika) dla rozrywki szczuje psa na wybitne jednostki; a trwa to tak długo, aż
się tym ponownie nie zacznie nudzić. Rolę psa wypełnia gazeta, za pomocą której czytająca
publiczność niweluje wyróżniające się jednostki. „Lepszy i silniejszy został sponiewierany…”,
a zatem – komentuje Kierkegaard nie bez ewangelicznych odniesień – „niwelowanie dokonało się tedy poprzez coś trzeciego”45, poprzez coś, co jest niczym, co nie ma żadnego wyraźnego
kształtu, a pomimo tego posiada moc odróżnicowania.
Najbardziej niepokoi autora Recenzji literackiej jednak to, że ów proces zrównywania
rozgrywa się poza aksjologią. Szczucie indywidualności „gazetowym psem” uwalnia publikę
od etycznej odpowiedzialności. Obca jest jej jakakolwiek skrucha, nie dręczy ją też sumienie.
Ostatecznie bowiem to nie ona gryzie, szarpie, kąsa, lecz – „to przecie pies”: „…publika nie
będzie odczuwać skruchy, albowiem to przecie nie ona trzyma psa, ona tylko prenumeruje”46.

42 Tamże, s. 108-109.
43 Zob. tamże, s. 103.
44 Kierkegaard jako wytrawny psycholog wie również i to, że za ową gadaniną często skrywają się tłumione
pragnienia: „…rozmowa staje się trywialnym paplaniem, rzucaniem nazwisk i przytaczaniem «całkowicie
wiarygodnych» źródeł intymnych informacji o tym, co ten czy tamten, wymieniony z nazwiska, powiedział
itd., gadatliwą poufnością, zwierzająca się z tego, czego samemu się pragnie, a czego nie, z tego, co zamierza
się osiągnąć, co powiedziałby się przy tej okazji…” – tamże, s. 107.
45 Zob. tamże, s. 103.
46 Zob. tamże, s. 104; Mikołaj Domaradzki w przedmowie do Recenzji literackiej przypomina, że pod figurą
psa ukrywa się satyryczne czasopismo Korsarz krytycznie nastawione wobec Kierkegaarda; niemniej ów
wątek biograficzny w żaden sposób nie przysłania ważkości jego rozpoznania, że „instytucja prasy niweluje podmiotowość, gdyż wynosząc liczbę wyznawców danej prawdy do rangi jej «obiektywnego» kryte-
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Kierkegaard uchwycił więc w „recenzji” czasów nowoczesnych zależność funkcjonowania
opinii publicznej od wysokonakładowej prasy. Codzienna gazeta – ów „oszczekujący pies” – to
w jego rozpoznaniu rodzaj rezonującego medium, które wiedzie ludzkość ku „nowemu pokuszeniu”47, a zarazem rozgrzesza ją z wszelkich win – w końcu publika „tylko prenumeruje”.
Jednakże kupując i czytając codzienną prasę przyczynia się do upowszechnienia beztroskiej
i błahej gadaniny; a ona sama w sobie wcale nie jest tak nieważka, wręcz przeciwnie – posiada społeczną wagę. To przecież gadanina wypiera z obszaru mowy publicznej rozmowę, która
celebruje różnicę. Być może dlatego Kierkegaard w pewnym momencie powie, że „gadanie jest
brakiem ogłady”48. A zatem jest przeciwieństwem tego wszystkiego, co w przednowoczesnym
świecie uchodziło za właściwy sposób obcowania ludzi ze sobą. Gadanina bowiem nie pozostawia miejsca na rozróżnienia, odrzuca istniejące kiedyś stopnie czy rangi, słowem znosi
dawne dystynkcje. I dlatego stała się sprzymierzeńcem sił nowoczesności, zwłaszcza tych
odpowiedzialnych za niwelowanie wszelkich różnic.
W czasach, w których ludzie stają się równi i podobni do siebie, coraz trudniej zachować
odrębność. Wraz z rozwojem prasy wzrasta potęga opinii publicznej i znaczenie gadaniny.
Roz-gadana większość stała się potężną siłą zmuszającą jednostkę do wiary w to wszystko,
w co „ ślepo zawierzyła” ona sama. Toteż w czasie podróży po Ameryce Tocqueville, a za nim
– parę lat później – Sienkiewicz, dostrzegli zapowiedź nastania zmierzchu różnic. Znakami
zapowiadającymi nadejście „nocy niezróżnicowania” stały się dla autora Trylogii potężne
słupy telegraficzne i linie kolei żelaznych, które zapełniały całe pustkowia poszczególnych
stanów, a także amerykańskie miasta, zwłaszcza te duże, gdzie na ulicach obok rozlicznych
banków i sklepów można było zobaczyć potężne gmachy redakcji prasowych: „Niedaleko
City Hall […], mieszczą się redakcje takich potężnych dzienników, jak: «Herald», «Tribune»,
«Times» i „Staats-Zeitung”. Wszystkie te dzienniki odbijają setki tysięcy egzemplarzy dziennie
z pomocą maszyn, które nie mają równych sobie w całej Europie”49. Ale zgodnie z dynamiką
nowoczesności50 wkrótce takie maszyny dotrą do Europy i na pozostałe kontynenty. To za ich
pomocą wszędzie dojdzie do wzmożenia nieuchronnej niwelacji, która doprowadzi – zgodnie
z przeczuciem Kierkegaarda – do dyktatu opinii publicznej. A owa publika, która każdego
dnia sięgać będzie po poranne, popołudniowe i wieczorne dzienniki, wkrótce przekształci się
w „bezosobowe Się”. „Używając publicznych środków transportu – pisze Heidegger w 1927 roku
– korzystając ze środków przekazu (gazeta) każdy inny jest jak inni. To wspólne bycie całkowirium, absolutyzuje masy, ruguje autentyczną podmiotowość i promuje pozbawione treści «gadanie»” – zob.
M. Domaradzki, Przedmowa tłumacza, w: S. Kierkegaard, Recenzja literacka, dz. cyt., s. 15.
47 I znowuż Kierkegaard ucieka się do retoryki religijnej, a dokładnie do modlitewnej frazy „…ale nie wódź nas
na pokuszenie”.
48 S. Kierkegaard, Recenzja literacka, dz. cyt., s. 108.
49 H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, dz. cyt., s. 67.
50 Co zapowiada już diagnoza Marksa i Engelsa: „Dzięki szybkiemu doskonaleniu wszystkich narzędzi produkcji, dzięki niezwykłym ułatwieniom komunikacyjnym burżuazja wciąga do cywilizacji wszystkie, nawet
najbardziej barbarzyńskie narody. Niskie ceny jej towarów to owa ciężka artyleria, za pomocą której burżuazja burzy wszystkie mury chińskie…” – zob. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 52-53.
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cie rozmywa własne jestestwo w sposób bycia «innych», i to tak, że odmienność i wyrazistość
innych zanika jeszcze bardziej”51. Autor Bycia i czasu, wtórując spostrzeżeniom Kierkegaarda52,
Milla, Sienkiewicza i Tocqueville’a, wskazuje na to, że „Się” posiada własny sposób bycia, który
jest przede wszystkim rodzajem „współbycia” troszczącego się o „przeciętność”:
Ta przeciętność wyznaczająca wszystko, na co można i wypada się odważyć, pilnie zważa na
wszelkie wybijające się wyjątki. Każda przewaga zostanie po cichu zniwelowana. Wszystko, co
głębokie, zostanie z dnia na dzień wygładzone do postaci dawno znanej. Wszystko co wywalczone, staje się obiegowe. Każda tajemnica traci swą moc. Troska przeciętności odsłania znów
pewną istotową tendencję jestestwa, którą nazwiemy niwelacją (E i n e b n u n g ) wszelkich możliwości bycia.
Zdystansowanie, przeciętność, niwelacja konstytuują jako sposoby bycia Się coś, co znamy pod
mianem „opinii publicznej53.

A owa publika, której rodowód sięga XIX-wieku – konstatuje Heidegger – „zaciemnia
wszystko i tak zakryte podaje jako znane i każdemu dostępne”54.

*
Mieszkańcy epoki „gazet, kolei żelaznych i telegrafu bez drutu” żyli w czasie zanikania dawnych rozróżnień. Zmierzch różnic, któremu niektórzy próbowali zapobiec, określa więc doświadczenie bycia nowoczesnym. Nieprzypadkowo dziewiętnastowieczni pisarze czy artyści,
którzy nagle z „twórców” stali się zwykłymi „wytwórcami”, tak często sięgali po metaforę
„zmierzchu”. Jeszcze wcześniej, bo w drugiej połowie XVIII wieku, historyk Edward Gibbon
pisze Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego, dzieło, które mocno wpisało się w bieg wydarzeń po roku 1789; Wagner tytułuje swoją operową tetralogię Zmierzch bogów (1876), Nietzsche
„filozofuje młotem” w czasie „zmierzchu bożyszcz” (1888), a nowoczesna Europa w XX wieku
z przerażeniem doświadczy „zmierzchu zachodu” wypatrzonego przez Spenglera. O zmierzchu
– choć nie wprost – mówi również sonet Baudelaire’a Romantyczny zachód słońca55. W nim
doświadczenie bezpowrotnej utraty znalazło swój charakterystyczny dla tamtych lat wyraz:
– Niechby choć jeszcze złowić ostatnie promienie!
Pędźmy… jest późno… pędźmy w stronę widnokręgu!

51
52

M. Heidegger, Bycie i czas, przekł., przedmowa i przypisy B. Baran, Warszawa 1994, s. 180.
Na związek myśli Heideggera (a nawet jej wtórność) z diagnozą Kierkegaarda zwraca uwagę Domaradzki
– zob. M. Domaradzki, Przedmowa tłumacza, dz. cyt., s. 5.

53 M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 181.
54 Tamże, s. 181.
55 Fragmenty wiersza w przykładzie Romana Kołonieckiego cytuję za wydaniem – Ch. Baudelaire, Kwiaty zła,
wybór M. Leśniewska i J. Brzozowski, red. i posł. J. Brzozowski, Kraków 1990, s. 377.
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Twórcy, którzy jako pierwsi zostali pochłonięci przez wir „ulatniania się wszystkiego”,
nie godzili się na życie w świecie pozbawionym różnic, próbowali uniknąć rozpłynięcia się
w niezróżnicowaniu. Pędząc w kierunku wciąż oddalającego się widnokręgu, chcieli więc zatrzymać ostatnie promienie gasnącego światła; niektórzy z nich: jak Kierkegaard, Mill, Sienkiewicz czy Tocqueville, próbowali jeszcze dogonić „już w dali niknącego Boga”, w którym doszukali się obrazu szeregu przednowoczesnych rozróżnień (Baudelaire, Romantyczny zachód
słońca). A to dążenie jest niczym innym jak pragnieniem – zrodzonym przez nowoczesność
– zatrzymania świata w jego odróżnieniach i życia w nim, które ma polegać na otwieraniu się
na różnice. Innymi słowy: doświadczywszy zmierzchu rozróżnień zaczęli uprawiać filozofię
nastawioną na różnicę, mającą dać opór wrogim siłom niwelacji.
Powtórzmy jeszcze raz – autor Utylitaryzmu w 1859 roku, a więc w roku ukazania się
O pochodzeniu gatunków drogą naboru naturalnego, ostrzegał: „Ludzkość szybko staje się
niezdolna do pojmowania różnorodności, jeśli przez jakiś czas odzwyczaiła się od jej widoku”.
Procesy zrodzone przez nowoczesność pozbawiły człowieka „widoków różnic”, każąc mu żyć
w świecie – by posłużyć się frazą z Kierkegaarda – nad którym zawisła „ostra kosa niwelowania”56:
Nieustępliwie w krąg utwierdza swe dzierżawy
Noc – czarna, zwilgła, deszczem wstrząsana, złowroga;
Ciemność wskroś przenika trupi zapach mdławy…
(Baudelaire, Romantyczny zachód słońca).

56 Zob. Kierkegaard, Recenzja literacka, dz. cyt., s. 116.
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AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

RÓŻNICA JAKO PRAKTYKA WIELOŚCI.
WOKÓŁ WELSCHOWSKIEJ PROPOZYCJI
POSTRZEGANIA KULTURY
PONOWOCZESNEJ
Właściwym sposobem obchodzenia się z wielością nie jest według postmoderny propaganda
niezróżnicowania, lecz różnicowanie1
Wolfgang Welsch

Myśl o otaczającej człowieka rzeczywistości stała się osią wielu postmodernistycznych rozważań, a kwestia dostrzegania czy widzenia różnic pomiędzy wizjami, przedstawieniami
owej rzeczywistości czy pomiędzy obrazami człowieka, funkcjonującymi w spluralizowanym
świecie, wpisana została, jako jedna z istotnych dróg, w ponowoczesne dyskursy. Jednym
z wielu myślicieli i analityków kultury ponowoczesnej, podejmującym próbę zestawienia
różnych wersji postmoderny i ich charakterystyk oraz pewnego oglądu nieco „od nowa” społeczeństwa i kultury, jest Wolfgang Welsch. Rozpatruje on wszelkie zachodzące w kulturze
ponowoczesnej zjawiska, a także ujawniające się czy dostrzegane rozróżnienia i możliwe
perspektywy rozwoju, między innymi poprzez pryzmat estetyzacji, a w zasadzie tzw. głębokiej
estetyzacji. Również problem widzenia różnic i zróżnicowania odwołuje on do owej estetyzacji, uznając, że w gruncie rzeczy pomimo „znieczulenia” i „ogłuszenia” człowieka na piękno
otaczającego świata związane z nadmiarem bodźców estetycznych, to właśnie „myślenie
1

W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, przekł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998,
s. 74.
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estetyczne przeciwstawia się zamętowi estetyzacyjnemu i pseudowrażliwości społeczeństwa
nastawionego na przeżycia”2.
Tym samym głęboka estetyzacja ukazana zostaje czy też ujęta jako swoiste budowanie
świata intersubiektywnego od nowa, jako swego rodzaju tworzenie mitu o sobie i o przyszłości, co może stanowić punkt wyjścia dla różnicującego się podmiotu. Pobudza to bowiem
i rozwija świadomą wrażliwość, która okazuje się niezbędna w budowaniu świata i dostrzeganiu różnic. Procesy estetyzacyjne wydają się sprzyjać rozwojowi potencjału świadomej
wrażliwości społecznej, bowiem, jak pisze Welsch: „Kultura, na której odcisnęła swe piętno
estetyzacja, będzie wrażliwa na różnice – nie tylko w odniesieniu do form sztuki i kształtowania, lecz również na płaszczyźnie codzienności i w stosunku do społecznych form życia”3. Co
oznacza, że możliwe jest przenoszenie wrażliwości estetycznej na obszar działań społecznych,
a co za tym idzie – z jednej strony ograniczania tego, co określa się mianem powierzchownego upiększania i z drugiej strony - wzmacniania świadomości różnic i poczucia tolerancji
wobec innego4.
Wydaje się to w kontekście wielokulturowości i pluralizacji świata dosyć istotne, a jak
podkreśla Welsch: „Bez prawdziwej wrażliwości tolerancja byłaby jedynie pustą zasadą”5, bowiem – co zaznacza on dalej – „Wystarczy wyobrazić sobie człowieka, który perfekcyjnie przyswoiłby sobie maksymę tolerancji, ale nie byłby dostatecznie wrażliwy, by w ogóle zauważyć
w codziennym życiu, że czyjeś poglądy oznaczają zasadniczą różnicę, a nie tylko odchylenie,
że zatem ma do czynienia nie z deficytem, lecz z różnicą kulturową”6. A zatem „uwrażliwienie
na różnicę” okazuje się, w takiej perspektywie, istotnym i „realnym warunkiem tolerancji”7.
Kultura ponowoczesna zaś stając się obszarem wszelakiego zróżnicowania, odkrywa coraz
więcej przestrzeni wymagających głębszej wrażliwości od uczestniczących w niej podmiotów.
Na pierwszy plan wysuwa się problem wielości i jej rozpoznawania czy ujmowania.
Można przyjąć, iż podstawowym motywem postmoderny jest właśnie owa wielość, to ona
zarysowuje charakter rzeczywistości i staje się możliwym punktem wyjścia, zarówno dla
prowadzonych dyskursów, jak i dla działań podmiotów. A jak podkreśla Welsch „Podstawowy obraz wielości znacznie się dzisiaj wyeksponował. Zjawiska dnia codziennego świadczą
o tym dobitniej niż konstrukty teoretyczne. Wielość jest oczywiście obrazem głębokim. Jako
taki może być on właściwie postrzegany jedynie we własnym horyzoncie”8, a co stwierdza on
dalej „wielość jako podstawowy obraz jest możliwa”9, można przyjąć, że „określa ona dzisiaj

2

W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przekł. K. Guczalska, Kraków 2005, s. 70.

3

Tamże, s. 71.

4

Można określić to jako estetyczne wychowanie człowieka, o którym pisał już Friedrich Schiller. Por. wydanie
polskie, tegoż, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka, przekł. I. Krońska, J. Prokopiuk, Warszawa 1972.

5

W. Welsch, Estetyka poza estetyką…, s. 72.

6

Tamże, s. 72.

7

Por. tamże, s. 73.

8

W. Welsch, Nasza postmodernistyczna…, s. 453.

9

Por. tamże, s. 453.
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coraz bardziej nasze myśli i uczucia”10. Jednak stając się „głębokim obrazem” ujawnia się ona
jednocześnie jako wielość intensywna (zdecydowana) i ekstensywna (wielostronna).
W postmodernie wielość przestała być jedną z form rozwoju czy też pewnym impulsem,
traktowana jako punkt wyjścia wciągnęła w swoje ramy jedność, którą trzeba teraz ujmować
w ramach wielości, a nie przeciw niej11. Umieszczane dotychczas na przeciwstawnych biegunach: wielość i jedność, zostały wprowadzone w relację wzajemnych krytycznych odniesień,
w których jedność można uznać za wpisaną w ramy wielości, i w kontekście których mogą
rozwijać się wszelkie możliwe formy wielości. Niemniej, jak podkreśla Welsch „Pożądane jest
rozwijanie jej pozytywnych form”12. A to w perspektywie pewnego naukowego despotyzmu
może okazać się trudne. Bowiem na plan pierwszy często wysuwa się praktyka, którą – wspomniany autor – określa jako „praktykę pierwszoplanowej i powierzchownej podmiotowości”13,
przejawiającej się w powszechnie stosowanej formule rozpoczynającej wypowiedź, a brzmiące: „z mojego punktu widzenia” czy „moim zdaniem”14. Taka praktyka prowadzi raczej do
dowolności i powierzchowności w myśleniu i w dyskursie, niż do właściwego praktykowania
wielości czy też „posługiwania się wielością”, które powinno opierać się na świadomym, klarownym i kompleksowym praktykowaniu różnic. To właśnie dowolność i powierzchowność
niszczą wielość.
Można zatem przyjąć, że wielość, w tym ujęciu, rozumiana jest „jako radykalizacja
podstawowej cechy nowoczesności”, a co za tym idzie postrzegana jako „przyszłość, którą
[ona] projektuje” i „jako forma transformacji moderny”15. Zdaniem Welscha „Taki stosunek
do moderny jest pod każdym względem bardziej realistyczny i bardziej wiarygodny niż bombastyczne odżegnywanie się od niej”. Postmoderna nie jest więc czymś zupełnie nowym i nie
ogłasza końca moderny, pozwala natomiast na rekontekstualizacje pojęć, zabiegi czy sytuacje,
które określa się jako „przyłączanie”, „przejścia” czy „powstawanie napięć” bądź „tworzenie się
krzyżówek” dokonujące się w obrębie kultury ponowoczesnej. Pojawiają się jednak pytania:
co łączy? Czy też: co pozwala na przejścia, napięcia i krzyżowanie? Co stanowi o zafunkcjonowaniu wielości w szeregu układów w ponowoczesności?
Wydaje się, iż nie można podać jednej jednoznacznej odpowiedzi, ale można pokusić się
o stwierdzenie, że tym, co w gruncie rzeczy ma udział we wszystkim i pozwala na funkcjonowanie podmiotów w poprzek wielu typów racjonalności jest rozum (Vernunft), nazywany
przez W. Welscha transwersalnym. Nie stanowi on jednak żadnej nowej ani szczególnej postaci rozumu i „musi mieć […] zupełnie inną strukturę niż intelekt”16. Poza tym realizuje się
on za pomocą powiązań i przejść, nie dochodzi też nigdy do całościowych syntez, co sprawia,

10 Por. tamże.
11

Por. tamże, s. 442-443.

12

Tamże, s. 443.

13

Tamże, s. 445.

14

Por. tamże, s. 445.

15

Tamże, s. 445.

16

Tamże, s. 406.
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że można określić go jako otwarty17. Dzięki niemu pojęcia takie jak „wielość” i „różnica” zyskują zarówno miejsce w konkretnej relacji, jak i sens oraz znaczenie. Bowiem rozum jako
funkcjonujący transwersalnie, w poprzek różnych typów racjonalności, sprzyja dostrzeganiu
i praktykowaniu wielości. Tym samym pozwala na dostrzeganie różnic.
Jak zatem dokonuje się czy też unaocznia owa relacja zróżnicowania i wielości? I w jaki
sposób mają być one praktykowane? Dla Welscha rozwiązanie jest proste i związane z traktowaniem wielości jako „sytuacji do rozwijania”, a nie stanu ostatecznego. Mianowicie, jak
sam pisze: „Zróżnicowanie i wielość muszą być praktykowane w całej ostrości”18, gdyż „Postmoderna” jest koncepcją wymagającą, a nie scenariuszem relaksu”. Istotna okazuje się świadomość pluralistycznego kodu, którą można rozumieć jednocześnie jako świadomość możliwości funkcjonowania i używania wielu różnorodnych kodów społecznych, historycznych
czy kulturowych, i jako świadome korzystanie z aluzji w stosunku do określonego kodu19. A do
owej świadomości kodu dołącza tzw. praktyka przejść. Jak dokładnie opisuje Welsch praktyka owa, „ani nie zobojętnia kodów, ani ich po prostu nie syntetyzuje, lecz tworzy między
nimi pełne napięcia układy”20. Wielość kodów funkcjonujących w ponowoczesności sprawia,
że zatraca się jasność i klarowność dyskursów, przekazów, komunikatów itd. Pojawiają się
głosy wskazujące albo na istnienie „przepaści” pomiędzy dyskursami, ich istnienie zupełnie
obok siebie, jak czyni to Jean-François Lyotard, albo stwierdzające już „zabójstwo znaku” uniemożliwiające znalezienie sensu i znaczenia czegokolwiek, jak u Jeana Baudrillarda. Niemniej
w rozpatrywanej koncepcji wielość nie jest uznana za przeszkodę, a raczej za źródło rozwoju
wszelkich możliwych układów i relacji. Z niej wyłaniają się niejako wszelkie możliwe formy
i te niższe i te wyższe, a owe wysokie formy „charakteryzują się jasnością i kompleksowością”, co prowadzi do produktywnych napięć21.
Rozważania na przykład o śmierci w kontekście II wojny światowej czy o czerwieni
w malarstwie, niosą z sobą cały zestaw kodów naznaczonych kulturowo, społecznie czy historycznie, które jedynie poprzez praktykę przejść pomiędzy nimi tworzą naznaczone napięciami układy, pozwalające na różnorodność interpretacyjną, ale pozbawioną dowolności.
Można wówczas postrzegać dany obraz jako plamę krwi bądź plamę rozlanej czerwonej farby,
a można też dopatrywać się w nim twarzy, odbicia linii papilarnych czy wizerunku Chrystusa. Wszystkie te interpretacje zależne są od odczytania przez podmiot założonego w obrazie
pluralistycznego kodu. Ale ów kod może równie dobrze funkcjonować w przestrzeni społeczno-kulturowej, jako na przykład przestrzeń architektoniczna albo teatralna.
Istotna wydaje się ponadto możliwość dojścia do sytuacji krzyżowania się kodów. Zdaniem Welscha „Zarówno w przedmiotach estetyki dnia codziennego jak i w cennych dziełach

17

Por. tamże, s. 406-407. Rozum transwersalny uzasadnia – jak stwierdza Welsch – „pluralizm jako formę

18

Tamże, s. 447.

19

Por. tamże.

rozumu”, tamże, s. 407.

20 Tamże.
21

Por. tamże.
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sztuki charakterystyczne jest krzyżowanie się kodów, które nie powoduje pomieszania. Pomieszanie oznaczałoby rozpłynięcie się całości w niezróżnicowaniu. Krzyżowanie natomiast
zachowuje kody i łączy je w formy”22. Nie ma zatem mowy o rozbijaniu kodów czy ich zatracaniu się w perspektywie wielości, wręcz przeciwnie, poprzez krzyżowanie się dochodzi
do ich wzmocnienia. Pojawia się jednak pytanie: jak wygląda kodowanie w perspektywie
transkulturowości, która staje się pierwszoplanowym zjawiskiem ponowoczesnej kultury23?
Odpowiadając na to pytanie, wypada najpierw zastanowić się nad samym pojęciem
„transkulturowości”, szeroko definiowanym i analizowanym w ponowoczesnych dyskursach. W kontekście tych rozważań istotne wydaje się zwrócenie uwagi jeszcze na kwestię
transwersalnego funkcjonowania kultur oraz wielopoziomowego kodowania jako sytuacji
wskazujących na praktykowanie wielości. Można przyjąć, iż owo wielopoziomowe kodowanie
związane jest z równoczesnym funkcjonowaniem wszelkich możliwych kodów historycznych, społecznych, kulturowych czy medialnych w jednej przestrzeni społeczno-kulturowej,
na wszelkich możliwych płaszczyznach i we wszelkich możliwych wymiarach. Ma wyraźne
odzwierciedlenie w doświadczaniu rzeczywistości. Jak podkreśla Welsch: „Kombinacja, krzyżowanie, przenikanie różnych systemów reguł jest źródłem dwóch komplementarnych doświadczeń: w szczególe – doświadczenia możliwości pokrywania się tego, co heterogeniczne,
w całości – doświadczenia nieuchwytności”24, co pozwala na stwierdzenie, że „Postmodernistyczna przestrzeń doświadczenia wielokrotnego kodowania zbliża się do postrzegania tego,
co nieuchwytne”25. Nieuchwytność nie oznacza tu jednak czegoś niemożliwego do uzyskania,
nie jest też wiązane z nieprzejrzystością, stanowi swego rodzaju wskazanie na alternatywę,
możliwość wychodzenia poza regularność i to, co standardowe. Całość bowiem pozostaje
nieuchwytna, ale może realizować się poprzez wielość i heterogenicznie funkcjonujące części.
Można ująć to jako pewnego rodzaju zasadę, według której zaistniały pluralizm „przekracza
[…] istnienie obok siebie, przekracza również wyłącznie zaostrzenie i wzmocnienie wielości. Przekracza je w kierunku napięcia, zrazu w sensie wieloznaczności, a w końcu również
22 Tamże, s. 448.
23 Welsch analizuje dokładnie termin transkulturowość, wskazując na następujące kwestie, które wyznaczają
zakres zjawiska: Transwersalne funkcjonowanie kultur – istnienie kultur w poprzek różnych typów racjonalności (ekonomicznej, politycznej, estetycznej, etycznej, historycznej itd.); Wewnętrzne różnicowanie się
kultur – nie ma jednorodności kultur, stąd – jego zdaniem wytyczanie granic kulturowych jest błędem;
Transpozycja życia społecznego w obrazy (pojawienie się społeczeństwa alternatywnego jako podmiotu
medialnego); Zatarcie granicy między towarem i znakiem – zwielokrotnienie znaczeń i sensów; Wielopoziomowe kodowanie – równoczesne funkcjonowanie wszelkich możliwych kodów; Estetyzacja głęboka
– budowanie świata intersubiektywnego od nowa (tworzenie mitu o sobie i o przyszłości); Potrzeba odczytania kultury na nowo; Por. zebrane materiały i dokonane analizy: M. Miczka-Pajestka, Człowiek wobec
transkulturowości. Wybrane aspekty, w: Refilmulacie antropologickiej otazky v sucasnej filozofii, pod red.
WO. Sisakovej, M. Cehelnika, D. Navratilovej, Presov 2007, s. 263-271.
24 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna…, s. 449.
25 Tamże, s. 449. Welsch odwołuje się także do myśli J.F. Lyotarda o nieuchwytności i przekraczaniu w kontekście estetyki postmoderny, który pisze o „pragnieniu tego, co nieznane”. Por. tegoż, Kondycja ponowoczesna.
Raport o stanie wiedzy, przekł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997, s. 178.
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i przede wszystkim w sensie nieuchwytności”26. Drobne elementy danych kultur wydają się
czy też stają się nieuchwytne w przestrzeni globalnej, pozwalają się zidentyfikować bądź tylko
dostrzec w odniesieniu do innych elementów.
Niemniej pojawia się pytanie: czy efektem owego wielopoziomowego kodowania jest
projektowanie czy raczej uwidacznianie różnic? W perspektywie społeczno-kulturowej możliwe wydaje się zarówno projektowanie, jak i uwidacznianie tego, co różne, bowiem – jak pisze
Welsch w tekście pt. Stając się sobą: „ludzkie postrzeżenia nie dadzą się już dzisiaj sprowadzić
do jednego wspólnego mianownika [...]. To, co dla jednej osoby będzie źródłem inspiracji, dla
drugiej stanie się tylko przyczyną nudy lub pogardy”27. I tak też rozpatrując daną sytuację,
dokonującą się w danej przestrzeni kulturowej, każdy odczytujący ją podmiot dostrzeże raczej
to, co inne, odmienne niż to, co mu znane i bliskie. Widząc zdjęcie haitańskich chłopców
w strojach wieśniaków podczas festiwalu w Jacmel wymalowanych czerwoną i zieloną farbą, żaden Europejczyk nie uzna, że uosabiają one biedę. Czerwień i zieleń nie są w kulturach
europejskich symbolem i wyrazem biedy czy ubóstwa, mają bardziej pozytywne, emocjonalne
nasycenie, jako kolory wyrażające miłość i nadzieję. I niezależnie od wiedzy Europejczyka
o znaczeniu tego, co jest widoczne na zdjęciu, będzie on inaczej interpretował, postrzegał
i rozumiał oglądany obraz świata, niż mieszkaniec Jacmel. Każdy dokonuje oglądu, odwołując
się do innego typu racjonalności. Rozum transwersalny pozwala jednak na zafunkcjonowanie
podmiotu w poprzek owych różnych, odmiennych typów racjonalności. Co sprzyja widzeniu
rzeczywistości poprzez wielość.
Trzeba jeszcze zaznaczyć, że owa transwersalność przekłada się na funkcjonowanie i „bycie” podmiotu. Jak zaznacza Welsch „[…] najdoskonalszy podmiot to ten, który zarówno jednoczy w swym obrębie wiele części siebie, jak i zdolny jest do przejść na zewnątrz pomiędzy
różnymi ramami znaczeniowymi. Taki typ podmiotu określam mianem „podmiotu transwersalnego”28. Ważna okazuje się również umiejętność dokonywania przejść pomiędzy różnorodnymi konstrukcjami tożsamościowymi, co podkreśla on stwierdzeniem: „W ostatecznym
rachunku integralność osoby zależy od tego, czy jest ona zdolna dokonywać przejść pomiędzy
rozlicznymi konstrukcjami swej tożsamości. Tylko i wyłącznie ta zdolność gwarantuje, że wewnętrzny pluralizm nie prowadzi do polifrenii”. Niemniej, jak podaje on dalej, tego rodzaju
spójność, którą nazywa „konwergencją poprzez przejściowość”, wymaga swoistego modelu
opisowego. Formuje się zatem transwersalna struktura podmiotu, na którą składają się kolejne
aspekty: połączenie różnych części podmiotu od wewnątrz, swoista kolorystyka wyznaczająca styl jednostki, subiektywność i kompetencja podmiotu (m.in. kompetencja w pluralności),
a także przenikalność części. To owe aspekty kształtują czy generują otwartość podmiotu29.
26 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna…, s. 449.
27 W. Welsch, Stając się sobą, w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga
Welscha pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Poznań 1998, s. 28-29.
28 Tamże, s. 31. Por. też szczegółową analizę teorii podmiotu transwersalnego W. Welscha, zawartą w tekście
pt. Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik Und das Konzept der transversalen Vernunft. Frankfurt 1995,
Suhrkamp, rozdział XIV, s. 829-852.
29 Por. W. Welsch, Stając się sobą…, s. 32-33.
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A tylko otwarte podmioty, biorące swą otwartość z praktyki transwersalności, wbudowanej
w ich części, „dysponują szeroko pojętą kompetencją pluralności w odniesieniu tak do wewnętrznych, jak i do zewnętrznych wielości”30. Inaczej rzecz ujmując tylko otwarte podmioty
mogą w sposób pełny, dojrzały i znaczący uczestniczyć w kulturze wielości, a tym samym
właściwie praktykować wielość i poprzez nią doświadczać i starać się rozumieć zróżnicowanie.
W perspektywie transkulturowości otwartość na wielość okazuje się istotna dla odnajdywania się podmiotu w wielokulturowym świecie. Pozwala ona nie tylko na dostrzeganie różnorodności, ale i na aktywne „bycie” w zróżnicowanej przestrzeni społecznej. Sprzyja temu transwersalny rozum, dzięki któremu podmiot może dokonywać szeregu przejść
pomiędzy istniejącymi wymiarami, przestrzeniami, perspektywami czy formami, stylami,
obszarami rzeczywistości. Można za Anną Zeidler-Janiszewską, analizującą kontekst kulturowy koncepcji rozumu transwersalnego, stwierdzić, że „Welsch projektuje w istocie taką
koncepcję postmodernistycznego rozumu, która opisuje optymalny sposób partycypacji jednostek w zróżnicowanych kulturowych praktykach współczesności, polegający na umiejętności przeprowadzania ciągów zneutralizowanych aksjologicznie interpretacji, budujących
szerokie konteksty dla „wyjściowych” faktów kulturowych”31. Wskazuje zatem na możliwość
dokonywania różnorodnych interpretacji otaczającej rzeczywistości kulturowej. Wychodząc
od tego samego faktu kulturowego, na przykład inicjacji jako rytualnego momentu przejścia,
pochówku czy karnawału, można przeprowadzić szereg odmiennych, niewartościujących
interpretacji budowanych jednocześnie w perspektywie lokalnej i globalnej, jednostkowej
i społecznej, konkretnej i wielorakiej.
W związku z tym ujawnia się konieczność heterogeniczności32 w ujmowaniu obrazu
wyznaczanego przez ów rozum transwersalny. Jak zaznacza Welsch praktyka przejść powoduje nie tylko tworzenie – wspomnianych już - układów pełnych napięć, a co za tym idzie
powstawania form o heterogenicznym charakterze czyli ujawniających niejednolitość i kompleksowość zarazem33, co w ponowoczesności wydaje się niezwykłe, ale też ujawnia fakt, że
napięcia pomiędzy formami zachowują różnice. Odwołując się do analogii architektonicznej
Welsch dowodzi, iż owa omawiana praktyka wielości zachowuje i ujawnia istniejącą w rzeczywistości różnicę.
Niemniej przykład architektoniczny, przywołany przez Welscha, w dużym stopniu obrazowo pokazuje na czym polega heterogeniczność w tym, co określa się mianem postmoderny.
Odwołuje się on do budynku kościoła św. Karola Boromeusza, znajdującego się w centrum
Wiednia, wskazując na jego eklektyzm, który przybliża go właśnie do postmoderny. Charakteryzując ów eklektyzm, pisze on: „Owal kopuły i bębna – forma zaczerpnięta z Rzymu – została
30 Tamże, s. 33.
31

A. Zeidler-Janiszewska, Kulturowy kontekst koncepcji rozumu transwersalnego, w: Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa 1991, s. 132.

32 Termin „heterogeniczność” nie jest tu rozumiany słownikowo, czyli od pojęcia heterogeniczny jako niejednorodny. Por. Słownik wyrazów obcych, pod red. J. Tokarskiego, Warszawa 1980, s. 276. Termin ten jest w tej
pracy rozumiany jako „niejednolitość, ale istniejąca kompleksowo”.
33 Por. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna…, s. 447.
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skojarzona z greckim przedsionkiem. Skrzydła utworzone są z dwóch wież – pawilonów wzorowanych na architekturze francuskiej, a pomiędzy nimi wznosi się para potężnych kolumn,
które przypominają zarówno Świątynię Salomona w Jerozolimie, jak i kościół Hagia Sophia
w Konstantynopolu”34. Wszystko to podkreśla różnorodność elementów budowli, ale jednocześnie stanowi swoistą całość. To swego rodzaju próba ujęcia właśnie „niejednolitości jako
kompleksowości”, co starał się zrobić już wcześniej Hans Sedlmayr, który przyjął, iż należy
zewnętrzną stronę owej świątyni pojmować jako „ucieleśnienie różnych form pierwotnych
i różnych sposobów (modi) budowania”35.
Tym samym można postrzegać postmodernę jako swoistą kompozycję różnych form
i założonych w nich idei, naznaczoną programem różnicowania rzeczywistości i uchwytywania wielości. A co za tym idzie, z programem nieustannego otwierania się na wszelkie
możliwe projekty i projekcje „ku przyszłości”. Zresztą sam Welsch podkreśla, że dopiero tam,
gdzie kończy się całość, zaczyna się to, co określamy mianem postmoderny. Czyli istotne
okazują się dopiero te drogi i te dyskursy, które dopiero się rozpoczęły, trwają i unaoczniają
się, i te, które są otwarte na słowo i działanie. Wpisuje się w owe otwarte dyskursy różnorodność języków, wątków, sposobów myślenia, idei, sensów, znaczeń itd. To jak „architektura
rozumu”, składa się na nią wiele schematów, stanowi jakąś strukturę, posiada układ i uporządkowanie, a jednak jest zróżnicowana, wieloraka i rozwija się w różnych kierunkach. Stanowi swego rodzaju całość, podtrzymującą łączność pomiędzy elementami, ale nieustannie
projektującą, otwartą, modyfikującą i praktykującą różnice.
Pojęcie „architektury” wydaje się odzwierciedlać wszelkie istotne cechy i stanowi doskonałą metaforę zarówno dla postmoderny, jak i rozumu. Przywołuje je również Derrick
de Kerckhove, analizując kwestię topografii nowych mediów i problem budowania w nich
przestrzeni. Wprowadza on formułę „architektury inteligencji”, którą buduje na bazie pojęcia
płynnej architektury Marcosa Novaka i przestrzeni przepływów Manuela Castellsa. Wskazując na nieustanne poszerzanie pojęcia architektury, także o poznanie, podkreśla on, iż „nie
należy mylić architektury inteligencji i architektury Sieci z prawdziwą architekturą, jednak
ich współistnienie i współpraca są konieczne”36, a „dziś zaczynamy wykorzystywać tę wyjątkową możliwość”37, jaką jest współistnienie przestrzeni fizycznej z wirtualną i intelektualną.
Myśl o „architekturze inteligencji” odnosi D. de Kerckhove do orientacji umysłu, jaką
przyjmuje on podczas interakcji z komputerem. W jego ujęciu dokonuje się zmiana, stwierdza
on dalej, „orientacja konektywna i powstaje w celu umożliwienia połączenia i społecznej dyfuzji wnętrza użytkownika”38. Z kolei uzewnętrznienie psychosensorycznej syntezy człowieka
„umożliwia dostęp do wszystkich podłączonych”, a tym samym „bycie częścią tego uzewnętrz34 Tamże, s. 174.
35 Cyt. Za W. Welschem, Nasza postmodernistyczna…, s. 175. Por. też H. Sedlmayr, Die Schauseite der Karlskirche
in Wein, w: tegoż, Epochen und Werke, Bd. 2, Mänder, Mittenwald 1977, s. 174-187, cyt. s. 181.
36 D. de Kerckhove, Przeciw architekturze (architektura inteligencji), w: Kody McLuhana. Topografia nowych
mediów, pod. red. A. Maj, M. Derdy-Nowakowskiego, Katowice 2009, s. 44.
37 Tamże, s. 44.
38 Tamże.
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nienia” i jednocześnie „jego przedłużeniem”39, pozwala również na tworzenie tzw. „obiektywnej wyobraźni”. Zaistnienie i aktualizowanie się „obiektywnej wyobraźni” to osobny problem
do rozpatrzenia, związany z pytaniami typu: czy w ogóle jest możliwe istnienie „wyobraźni
obiektywnej”? A jeśli tak, to w jakim zakresie czy wymiarze? I czy pojęcie „obiektywna” jest
bezpośrednią przekładnią pojęcia „wspólna”? To jednak kwestia odrębnych rozważań.
Niemniej myśl o wyobraźni, która łączy wszystkich uczestników kultury, pozwala na
zanurzenie się w niej wszystkim, a poprzez to łączy wewnętrzny świat podmiotu z zewnętrzną sferą nowych technologii, wydaje się istotna, zwłaszcza w perspektywie otwierania się
możliwości do praktykowania różnic. Wiele idei, pomysłów, projektów w „niedomkniętej”
przestrzeni społeczno-kulturowej, wyznaczonej z jednej strony przez rozum, z drugiej przez
nowe technologie cyfrowe. Można bowiem ująć ową sytuację następująco: granice wyobraźni
może wyznaczać rozum, zaś granice możliwości działania – oprogramowanie. Zespojenie
czy też nałożenie się tych wymiarów sprzyja kształtowaniu się obrazu wielości społeczno-kulturowo-ideowej w pewnym kompleksie całościowej rzeczywistości. Na aktualizowanie
się różnorodności pozwala rozum transwersalny, który sprawia, że podmiot jako „predykat
transsektorowy”, funkcjonuje w poprzek wszelkich możliwych sektorów racjonalności40. Dostrzeżenie zatem sakryfikowanej twarzy mieszkańca jednej z wiosek Beninu czy wytatuażowanej twarzy Maorysa nie jest już tylko dostrzeżeniem różnicy pomiędzy ludźmi i kulturami,
ale staje się kolejną krętą drogą poznania dla podmiotu i możliwością jego bycia w zróżnicowanej rzeczywistości i wobec różnych typów racjonalności. Podobnie jak w dziele sztuki,
także w owej kulturowej przestrzeni rzeczywistości, a co za tym idzie i codzienności, „różne
składniki układa się w harmonijny zestaw” i „na tym właśnie polega zadanie i podstawowa
struktura każdego życia i bycia”41.
Na gruncie filozoficznym istotne wydaje się również postrzeganie rzeczywistości poprzez kategorię rozumu, z kolei – co podkreśla Welsch – „najważniejsze w pojmowaniu rozumu są różnice”42. One też przekładają się na osąd, sposób widzenia i światopogląd, uczestniczących w przestrzeni kultury, podmiotów. Forma rozumu transwersalnego właściwa jest
zatem „podmiotom, które zobowiązane są wybierać pomiędzy różnymi typami racjonalności
i mogą przechodzić pomiędzy nimi. Takie podmioty nie mają z pewnością determinacji tych,
które wszystko oceniają jedną miarą, bo tylko taką znają, wszystkie inne zaś ignorują”43.
Ujawnienie się rozumu transwersalnego sprzyja pewnemu sposobowi bycia w świecie, który
związany jest z umiejętnością dokonywania przejść, a co za tym idzie wykształcenia właściwej „praktyki rozumu”44, pozwalającej na praktykowanie wielości i różnorodności. Chodzi
zatem o podmiotowość, która potrafi temu sprostać dostrzegając różnice, ale nie różnicując.

39 Por. Tamże.
40 Por. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna…, s. 416-417.
41

Tamże, s. 417.

42 Tamże, s. 375.
43 Tamże, s. 438.
44 Por. Tamże.

61
MONIKA MICZKA-PAJESTKA / Różnica jako praktyka wielości

Nasuwa się, w tym kontekście, myśl o „drogach lasu” Martina Heideggera, z których
„Każda biegnie osobno, ale w tym samym lesie”45. Zastosowana przez niego metafora poniekąd wyraża ponowoczesną sytuację bycia i funkcjonowania w kulturze. Ludzkie drogi
bowiem, podobnie jak leśne, „często zarastają” czy też „kończą się nagle chaszczami”, a często też „wydaje się jakby jedna była podobna do drugiej”, niemniej ujawniają one istniejącą
różnorodność jednego lasu, jednego drzewa46, szeroko rozumianej kultury.
Różnica ujęta zatem zostaje w obraz wielości i ukazana jako forma praktykowania
owej wielości. Koncepcja Welscha stanowi jedną z wielu propozycji widzenia rzeczywistości
i wnosi pewien porządek w oglądzie kultury, o ile w ogóle o porządku, w kontekście ponowoczesności, można mówić. Istotne w owym ujęciu okazują się tzw. sploty i przejścia, bowiem
„Sploty z otoczeniem implikują ogólnie pluralizm nieodwracalnych wyznaczników. Można
więc odkrywać kompleksje w poszczególnych stanach rzeczy i czynić przejrzystymi całe dziedziny, lecz całościowy układ nigdy nie będzie widoczny […]”47, z kolei przejścia pozwalają na
w miarę swobodne poruszanie się w spluralizowanej rzeczywistości, w przestrzeni transkulturowej i pomiędzy wieloma nurtami myślowymi. Tym samym „nie rozjaśnia się całości, lecz
tylko jej poszczególne strefy. Odmienne są też rodzaje światła w poszczególnych strefach”48.
A podsumowując obraz kultury ponowoczesnej i możliwości oraz sposoby jej postrzegania,
można za Welschem uznać, iż „Nie ma w ogóle jednego wielkiego światła, lecz wiele świateł,
którym towarzyszy wiele cieni”. Tak jak istnieje wiele kulturowo i obyczajowo naznaczonych
twarzy i ciał, wiele sposobów bycia, wiele rytuałów przejścia i rytuałów codzienności, tak
też kształtuje się wiele sposobów ich rozumienia i interpretacji. Ponowoczesność sprzyja też
bogaceniu się podmiotów w „przedłużenia własnej świadomości”, co sugerował, analizując
rozwój mediów, już w latach 60-tych Marshall McLuhan. Jego zdaniem plemienny cykl rozwoju społeczeństwa wspiera się na budowaniu przez podmioty pomostów, pomiędzy sztuką
a naturą, tradycją a innowacją, światem widzialnym a światem niedostrzegalnym, światem
zmysłów a światem świadomości itd. Daje to możliwość dostrzegania różnic między tymi
obszarami, a jak stwierdza M. McLuhan: „Świadomość istnienia środowiska stwarza pomost
między tym, co dawne i przypadkowe, a nowo zaprogramowanymi zdarzeniami ludzkiego
istnienia; powoduje wzbogacenie w drodze różnorodności”49. To właśnie różnorodność form,
znaczeń, sensów itd., ujawniających się w ponowoczesności, prowadzi do zainteresowania
podmiotu kulturą i staje się właściwą domeną postmoderny.

45 Por. M. Heidegger, Drogi lasu, przekł. J. Gierasimiuk, R. Marszałek, J. Mizera, J. Sidorek, K. Wolicki, Warszawa 1997, s. 5 [motto wprowadzające].
46 Por. tamże, stwierdzenie „Drzewo jest dawną nazwą lasu”, s. 5.
47 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna…, s. 427-428.
48 Tamże, s. 428.
49 M. McLuhan, Wybór tekstów. Pod red. E. McLuhan, F. Zingrone, przekł. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań
2001, s. 526.
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INSTYTUT TEOLOGICZNY IM. ŚW. JANA KANTEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

RELIGIOUS IDENTITY AND ECUMENICAL
DIALOGUE IN THE XXI CENTURY

The world around us, the social-cultural changes that take place, migration, the ease of travel, the speed and accessibility of information make us contemplate the following questions
more often: Who am I? What is my outlook on like? What distinguishes me from others?
What values do I appreciate? What values should I start to appreciate? The issue of confession
also arises among them. In this context father O. Hryniewicz poses questions concerning liberating religious-national values from national exclusivism and inclusive confessionalism. Is
alliance with aggressive nationalism a loss of authority and the integrating power of Church?
Is the fear of national and religious minorities justified1?
The aim of the present paper is finding answers to those questions, which, in turn, will
enable us to frame a plan of ecumenical actions in the XXI century.
We should start with differentiating between religious identity and “narrow confessionalism”. This idea was taken from O. Hryniewicz’s deliberations. His name will be often
mentioned in this paper. Father Hryniewicz is the author of the following words: “Narrow
confessionalism integrated with aggressive nationalism currently endangers not only the
credibility of religion, but also that of Christianity. The issue of national and religious identity
need a deep and thorough thought which, with common effort of people of good will, would
enable to solve the increasing conflicts”2.
1

Cf. W. Hryniewicz, Tożsamość chrześcijańska dzisiaj. Od konfesolanizmu do tożsamości otwartej, 468 (5), p. 5.

2

Ibid.
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According to the theologian mentioned above nowadays people focus on their own
identity and its defense. Each denomination tries to confirm itself in its own specific characteristic. This attempt requires looking into the legacy of Church, which more than once
leads to thinking diverging from ecumenical thinking. When trying to achieve unity among
Christians one needs to avoid unhealthy obsession about one’s own identity which prevents
dialogue and builds a shell of self-sufficiency around people3.
Then the question is where the borders of confessionalism are. How to extend them
without losing the most important aspects of our religion, without being accused of relativism and without losing the chance for unity? Two issues enable this task. The first of them
is the distinction between Christian, Church and religious identity made at the beginning
of the 1990s in theological and ecumenical reflection4. Approving this distinction enables
to find joint issues in the Christian world and discover the basis of our religious beliefs in
it. The basis of conviction of being a Christian is “[…] intense connection with the person of
Jesus Christ expressed by the profession of faith in Him and confiding in Him as our Lord
and Savior”5. The beliefs mentioned above, as well as the truth about the Holy Trinity, are
common to all Christians. However, the situation will be different in the case of Church and
religious identity.
According to father Hryniewicz church identity arises from the belief in the existence
of only one Church6. Generally Catholics, Protestants and members of the Orthodox Church
believe in the existence of one holy universal Church. However, in this case some distinguish
“religious identity” assuming that their “own” Church is the only one. Hryniewicz reflects on
this issue in the following way: “Each Church is prone to believe that its religious identity
is the full church and Christian identity. In reality this is a specific spiritual legacy, sort of
a typical way of experiencing Christianity and the overall understanding of the secret of
Church. If each Church considers itself the only real Church of Jesus Christ, this exclusivism
necessarily leads to mutual confessional separation”7.
Such statements can be found inter alia in the catholic document of Congregation for
the Doctrine of Faith Dominus Iseus in which it is said that one Church of Christ “still exists
truly only in catholic church”8, and Churches preserving the apostolic succession of bishops
and valid Eucharist are acknowledged as Particular Churches. Nevertheless the source of
controversy in the time of Great Jubilee of 2000 year of Christianity was the statement concerning “church communities” included in the document mentioned above. This term was

3

Cf. the same, Kościół jest jeden. Ekumeniczne nadzieje nowego stulecia, Cracow 2004, p. 74.

4

Cf. Joint document of French ecumenists belonging to the so called Groupe de Dombes, Pour la conversion des
Eglises. Identitè et changement dans la dynamique de communion, Paris 1991, p. 25-32, after: W. Hryniewicz,
Tożsamość…, p. 7.

5

W. Hryniewicz, Tożsamość…, p. 8.

6

Cf. Ibid.

7

Ibid., p. 9.

8

Congregation for the Doctrine of Faith, Deklaracja «Dominus Iesus», O jedyności i powszechności zbawczej
Jezusa Chrystusa i Kościoła, 16.
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used in reference to various fractions of Protestants which are communities “which have
not preserved the valid Episcopate and the genuine and integral substance of the Eucharistic
mystery”9. The term „Church” is not used in reference to such communities.
The attempt to joing the beliefs mentioned earlier in this paper (can we call them national beliefs or narrow confessionalism?) appears in Hryniewicz’s thesis concerning Christians’
affiliation to one of historically divided Churches. He writes: “there is no (…) church identity
in its pure state. As a result of historical divisions of Christianity one Church of Christ lasts in
individual denominational Churches. Because of that religious identity has become a particular, historical form of realization of Church and Christian identity. None of denominational
Churches can identify itself with the Church of Christ in an exclusive way. Each of them lacks
full unity and completeness, which is the true catholicity”10.
These statements stand in great contradiction to cardinal Stanisław Hozjusz’s (1504-1579)
expression of view which somehow delineates the borders of catholic identity. He did not
consider a Catholic a person claiming that:
--

everything results from absolute necessity, human will is not free, but ensnared;

--

all Christians are priests, and a woman or a child can absolve just as the Pope can;

--

faith itself is not enough to gain salvation, good deeds do not help people in gaining
salvation;

--

all deeds are equal, fast is not a merit, virginity is not more worthy than marriage, and
nuptials are equal to virginity;

--

one should not call on saints nor worship their relics,

--

Mass is not a sacrifice;

--

when fasting one does not have to obey the selection of dishes, nor the difference of
days; all dishes are allowed to be consumed at any time, even if the Church has stated
otherwise;

--

one should not pray for the dead nor make the sacrifice of Mediator;

--

the paintings of Christ and his saints do not deserve church service; they should rather
be removed from churches;

--

priests should take wives.11
The above statements come from the time of doctrinal polemics characterized by the

lack of attempts to find ways to unity. In the Catholic perspective the only option was to
become obedient to the Pope and the tradition of Church again. From the perspective of the
XXI century the statements of the cardinal of Lidzbark could be shifted on narrow religious

9

Dominus Iesus, 17.

10 W. Hryniewicz, Tożsamość…, p. 8-9.
11

Cf. S. Hozjusz, Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej albo wyjaśnienie wyznania złożonego przez ojców
zebranych na synodzie prowincjonalnym, który odbył się w Piotrkowie roku pańskiego tysięcznego pięćsetnego
pięćdziesiątego pierwszego, w miesiącu maju, translation J. Wojtkowski, Olsztyn 1999, p. 49-51.
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nationalism and life in narrow confessionalism. However, it is worth answering the question
which we asked above, namely: Where is the border between relativism and religious identity? In answering it a statement by professor priest Jan Wal might be useful. He said that
the terms of relativism and pluralism are combined more than once which is tantamount to
putting one’s own point of view, stance and faith at the same level with the beliefs of other
people as well as not acknowledging one’s own conviction, faith and stance as more real
than convictions, faith and stance of others. According to Wal, combining pluralism with
relativism in such away may turn out very dangerous as it puts the idea of dialogue itself
into question. If everything is relative and objective values of the truth, good and beauty do
not exist, then everybody can believe in what he or she considers right. As a result, this leads
to questioning of the criterion of logic and accepting the criterion of psychology12.
The complement of these arguments is the existence of various circles of affiliation to
Church. This, however, does not mean that the fact to which of those circles one belongs is not
important. Consequently, we cannot, as A. Szostak suggests in the name of superficially understood pluralism, tolerance or ecumenism, get rid of our own beliefs and look for compromises
where the need of uncompromising predicting of savior truth is. We must not follow the fashion and try to satisfy everybody else, and, as a result, free them from the duty of conversion13.
At the same time it needs to be remembered that a great diversity, coming from multitude of God’s gifts and abundance of people receiving them, has been present in Church since
its beginning. The diversity of nations, cultures, gifts, offices, determinants and styles of life
deciding about the valid existence of Particular Churches, enjoying their own traditions in the
bosom of one community of Church, shows itself in the unity of people of God. The health of
this diversity does not oppose the unity of Church14.
When looking for the border between relativism and identity from the catholic perspective the document mentioned earlier, Dominus Iesus, may also be useful. We find in it
the following words: “The Church’s constant missionary proclamation is endangered today
by relativistic theories which seek to justify religious pluralism, not only de facto but also de
iure (or in principle). As a consequence, it is held that certain truths have been superseded; for
example, the definitive and complete character of the revelation of Jesus Christ, the nature of
Christian faith as compared with that of belief in other religions, the inspired nature of the
books of Sacred Scripture, the personal unity between the Eternal Word and Jesus of Nazareth,
the unity of the economy of the Incarnate Word and the Holy Spirit, the unicity and salvific
universality of the mystery of Jesus Christ, the universal salvific mediation of the Church, the
inseparability – while recognizing the distinction – of the kingdom of God, the kingdom of
Christ, and the Church, and the subsistence of the one Church of Christ in the Catholic Church”15.

12

Cf. J. Wal, Kultura dialogu, Cracow 2012, p. 281.

13

Cf. A. Szostak, Wiara w Kościół – wiara w Jezusa Chrystusa, „Znak” 468 (5), p. 20.

14

Cf. S. Pawłowski, Katechizm Kościoła Katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej,
Lublin 2012, p. 114.

15

Dominus Iesus, 4.
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In order to be able to find the real path to unity – without nationalism from one side,
and relativism from the other – it is worth reading the above text from the positive side. One
should try to turn its negativr into the positive: decipher what the essence of Church is and
ask in which Churches or communities these truth can be found. This particular indicator
will constitute the basis in further construction of unity, both in difficult ecumenical dialogue and in stating that, as cardinal Hozjusz taught, there is only one Church of Christ in
the Catholic Church. In cardinal Hozjusz’s view, an individual person, as well as the whole
humankind can gain true and full salvation only in the Roman Institutional Church as it is
where the Christ’s Spirit is16.
Father Hryniewicz was aware of these difficult issues. He wrote that “there is a real
risk that religious identity may turn into uncompromising, closed and sectarian identity
which is ready to ascribe absolute character even to secondary and historically conditioned
values (custom, ceremonies, external forms)”17. He rightly believes that all tendencies aiming
to appropriate revelation, the truth and salvation turned out to be tragic. They caused many
misfortunes and antagonisms. The conviction that other Christians have to correct their doctrine and the Catholics need to wait for their conversion would be a harmful illusion. Blind
support to such a situation may result in even worse dissatisfaction and division18.
Pope John Paul II also remembered about this problem. He wrote in Tertio millennio
adveniente that: “Hence it is appropriate that, as the Second Millennium of Christianity draws
to a close, the Church should become more fully conscious of the sinfulness of her children,
recalling all those times in history when they departed from the spirit of Christ and his
Gospel and, instead of offering to the world the witness of a life inspired by the values of
faith, indulged in ways of thinking and acting which were truly forms of counter-witness
and scandal.” (33).
The blessed Pope directed these words to the whole Christian world. It should be taken
into consideration that difficult situations from the past and mutual occlusion on each
other is not typical of the Catholics only. Jubilee Bishops’ Council of the Russian Orthodox
Church, which took place from 13th to 16th of August 2000 issued a thorough statement concerning the elementary rules of attitude towards non-orthodox Christians. According to
this document the Orthodox Church does not acknowledge the “equality of religions” due to
dogmatic divergence. For the Orthodox the path to unity is the conversion of those who have
distorted the dogmatic truths. The Orthodox Christians rule out any dogmatic concessions
and compromises in faith as well as the possibility of being tolerant towards the views
concerning faith19.

16

Cf. S. Kozakiewicz, Eklezjalny wymiar zbawienia według Stanisława Hozjusza, in S. Achremczyk, J. Guzowski,
J. Jezierski [red.], Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, Wojciech
Kętrzyński Scientific Research Centre 2005, p. 192-194.

17

W. Hryniewicz, Tożsamość…, p. 13.

18

Cf. W. Hryniewicz, Kościół jest jeden, p. 197.

19

Cf. Ibid., p. 204.
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In the face of such ecumenically difficult statements, especially on the Catholic ground
from whose perspective we will deal with the issue of retaining identity with simultaneous
looking for paths to Christian unity, one should remember about the teaching of Church
included in the Decree on Ecumenism of the Second Vatican Council.
In the first sentence of the introduction to the Decree we read that “the restoration of
unity among all Christians is one of the principal concerns of the Second Vatican Council”20.
These words, which not only opened this Decree, but also door for the dialogue between the
Roman Catholic Church and other Christian Churches. The fathers of the Council highlight
that this path towards unity will not be easy: “it must however be admitted that in these
Churches and ecclesial Communities there exist important differences from the Catholic
Church, not only of historical, sociological, psychological and cultural character, but especially in the interpretation of revealed truth”21.
The Decree confirms also that while all means of salvation are present in the Catholic
Church22, there are also contents which give hope to an ecumenist. The fathers of Council teach us that: “For men who believe in Christ and have been truly baptized are in communion
with the Catholic Church even though this communion is imperfect. The differences that exist
in varying degrees between them and the Catholic Church - whether in doctrine and sometimes in discipline, or concerning the structure of the Church - do indeed create many obstacles,
sometimes serious ones, to full ecclesiastical communion. The ecumenical movement is striving to overcome these obstacles. But even in spite of them it remains true that all who have
been justified by faith in Baptism are members of Christ’s body, and have a right to be called
Christian, and so are correctly accepted as brothers by the children of the Catholic Church”23.
The teaching of the Catechism of the Catholic Church (no 819) is similar. It refers to the
teaching of the Second Vatican Council, namely on the Lumen gentium constitution and the
Unitatis redintegratio decree. According to its authors many elements of sanctification and
the truths exist beyond the borders of visible Catholic Church. These are: the Bible, living in
grace, faith, hope and love, as well as Gifts of Holy Spirit and other visible elements. Holy
Spirit uses those Churches and ecclesial Communities as means of salvation whose power
comes from Christ’s grace. All these goods lead to Salvation and call for full unity among His
followers24.
This teaching is a confirmation of the rightness of extending the term “identity” to Christian, Church and religious identity rather than narrowing it to meaning only “religious identity” which by design closes the road of dialogue and searching for areas of unity in Christ.
Let’s return to Hozjusz’s Catholic indicators quoted above. From the perspective of time
it needs to be stated that some of them, for example the issue of faith which needs good

20 DE, Introduction.
21

DE, Chapter 3; II, 19b.

22 Cf. DE 3.
23 DE 13.
24 Cf. S. Pawłowski, Katechizm…, p. 115.
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deeds in order to lead do salvation, started to join instead of divide. For 450 years the Catholic Church and the Lutheran Church have accused each other in the field of the Doctrine of
Justification. Catholics accused Lutherans of rejecting the role of good deeds, without which
faith is dead and cannot please God, in the road to salvation. Lutherans on the other hand
accused Catholics of wanting to get to Heaven by means of their own powers, the strength
of their own services, against the basic truth of faith and that salvation is the free work of
Christ himself25. Were these accusations justified? Today we know that they were not. The
best testimony of it is “Joint Declaration on the Doctrine of Justification” signed by Catholics
and Lutherans on the 31st of October 1999.
The aim of this „Joint Declaration” was to show that by means of dialogue the Catholic
and Lutheran Church are able to represent a common agreement of justification of humans
by divine grace in Christ’s faith. This declaration does not contain everything what both
Churches teach in connection with the discussed doctrine, but is a consensus in the basic
truths in the theory of justice. It also shows that the existing differences are not a reason
to formulate the doctrine of damnation26. This example exposes the need for dialogue and
mutual search for the truth.
One needs to cause such a situation in the ecumenical dialogue that the existing differences that have become more prominent in the course of historical development of particular Christian Churches and communities are not the source of conflict, but become the topic
of dialogue. This dialogue will confirm that although today’s Christians may still be divided,
they do not need to fuel mutual hostility and mistrust in order to protect their own identity.
One’s own history should be read without religious prejudices and with an aim of finding the
truth27. Pope John Paul II spoke clearly about that: „Those engaged in this dialogue must be
consistent with their own religious traditions and convictions, and be open to understanding
those of the other party without pretense or close-mindedness, but with truth, humility and
frankness, knowing that dialogue can enrich each side. There must be no abandonment of
principles nor false irenicism, but instead a witness given and received for mutual advancement on the road of religious inquiry and experience, and at the same time for the elimination of prejudice, intolerance and misunderstandings. Dialogue leads to inner purification
and conversion which, if pursued with docility to the Holy Spirit, will be spiritually fruitful”28.
In the face of such aspirations and their fruits the view of Hryniewicz becomes more
clear. He states that Christianity “has […] always existed as Church […] at a specific time and
place; it has an ecclesial and joint character. As a result, the historical form of fulfillment
of this Christian identity is living in Church. However there is no Church identity in its pure
25 Cf. A. Skowronek, Deklaracja o usprawiedliwieniu – i co dalej?, „Więź” 1 (495), Warsaw 2000, 49.
26 Cf. Wspólna Deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (1997). Projekt ostateczny. Światowa Federacja
Luterańska i Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan 5, translation. K. Karski, „SiDE” 2 (1997), p. 68-69. Cf. also:
A. Skowronek, Deklaracja o usprawiedliwieniu – i co dalej?, dz. cyt., p. 49-50.
27 Cf. M. Składanowski, Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne. Series: Jeden Pan, jedna wiara, vol. 20,
Lublin: 2012, p. 123.
28 John Paul II, Redemptoris Missio, 57.
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state. Because of historical divisions of Christianity one Church of Christ lasts in individual
denominational Churches. Because of that religious identity has become a particular, historical form of realization of Church and Christian identity. None of denominational Churches
can identify itself with the Church of Christ in an exclusive way. Each of them lacks full unity
and completeness, that is the true catholicity”29.
Składanowski expresses his views in a similar way: “thanks to its faithful passing from
one generation to another, all the faithful receive the revealed truth, included in the Gospel.
Tradition understood in this way is being constantly realized by preaching God’s Word, celebration of the sacraments, in cult, in Christian doctrine and theology as well as in mission
and testimony borne to Jesus Christ by all believers. This only Tradition, the work of Holy
Spirit, is present in a lot of various church traditions which are a historically conditioned
realization of the only Truth, which is Christ himself”30.
I decided to quote the above statements in their entirety because of the fact that from
one hand they constitute a kind of denial of the teachings of Church quoted earlier, and from
the other they somehow are a confirmation and a summary of some ecumenical activities
and their sense. After all they are not an aspiration to the return to or conversion to the
only truth in the Catholic Church, but a dialogue and a mutual search for consensus (which
should not be mistaken for relativism) ensuring unique religious identity with simultaneous profession of the truths of faith and basically their identical understanding. Otherwise
such dialogue would be false and pointless which was pointed by John Paul II who said that
“a false compromise is a scorn of the truth”31.
Składanowski expresses his view in a similar way claiming that some people would like
to see in disparities exiting among Christ’s followers, dependent on disparate historical, cultural, social and mental development of separate Churches and communities, an obstacle to
approximation of visible unity. In his opinion that the following alternative: either religious
identity reinforcing divisions or Christian identity allowing unity is not true. Experiences of
divided Christians have shown that in spite of painful historical events having their source
in the sin of division, peaceful and true Christian life of people whose faith in Christ stems
from different religious traditions is possible32.
Szostak also points to “integrism” tendencies in particular denominational groups which
merge and order what decides about their identity. Such tendencies are visible in the Catholic
Church as well. Although they are justified, they cannot shut the faithful on what may potentially be Catholic, but so far has not found its place in the teaching of Church. Nobody, even
a Catholic, has learned the truth in a way as not to be subordinate to further development33.

29 W. Hryniewicz, Tożsamość…, p. 8-9.
30 M. Składanowski, Tożsamość wyznaniowa, p. 146
31

John Paul II, Dialog w kościele dialogiem zbawienia. Spotkanie z członkami Konferencji Episkopatu Austrii –
Vienna 21 VI 1998, „L,Osservatore Romano”, Polish edition, 19 (1998), p. 33.

32 Cf. M. Składanowski, Tożsamość wyznaniowa, p. 228.
33 Cf. A. Szostek, Wiara w Kościół – wiara w Jezusa Chrystusa, „Znak” 468 (5), p. 19.
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Many centuries have passed before a theological interpretation of religious and Christian communities were done and before their relationship with the Catholic Church was
analysed. The teaching about the Church’s necessity to salvation has entered into a new
stage. It happened when the Catholics and the Protestants became convicted about the need
for a dialogue. Ecumenical activities have started to be in favour of noticing and boosting
ecclesial elements in non-catholic Christian communities34.
The correct interpretation of the following words by Saint Cyprian: “there is no salvation
beyond Church” 35 and, consequently, the correct definition of Church is possible only through
eschatological and “inclusive” sense, not “exclusive” and legal and administrative one.
The first step in the search of a “new” extent of the term “identity” was distinguishing
between Christian, Church and religious identity. There is another important component
of aspirations for unity, namely the realization of the commandment of love (cf. J 13, 34).
Religious identity cannot be an aim itself. Its role is to serve the development of Christian
identity which is expressed in mutual love, respect and understanding in joint conversion
towards the Gospel36. If God is love then His dealing with humans should be the highest and
most inspiring role model for Christians37. When discussing the basic and most perfect bond
of Church, the Catechism of Catholic Church points to love: “what are the bonds of the unity
of Church? «And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect
unity» (Col 3,14)”38.
We could find a lot of arguments confirming the command of love and aspirations for
confessional unity. However, it is worth paying attention to the fact that the above discussion of religious identity in unification aspirations was not free from highlighting mutual
respect, understanding, openness and forgiveness. Isn’t it a realization of what we define
as “love”?
Summing up the deliberations included in the present article it is important to sketch
the further road of ecumenical activity. In the Decree of Ecumenism we read that “We must
get to know the outlook of our separated brethren. To achieve this purpose, study is of necessity required, and this must be pursued with a sense of realism and good will. Catholics,
who already have a proper grounding, need to acquire a more adequate understanding of
the respective doctrines of our separated brethren, their history, their spiritual and liturgical
life, their religious psychology and general background. Most valuable for this purpose are
meetings of the two sides - especially for discussion of theological problems - where each
can deal with the other on an equal footing - provided that those who take part in them
are truly competent and have the approval of the bishops. From such dialogue will emerge
still more clearly what the situation of the Catholic Church really is. In this way too the

34 Cf. J. Kracik, «Poza Kościołem nie ma zbawienia», „Znak” 468 (5), p. 31.
35 Cf. E. Wolicka, Kim jesteś, Kościele?, „Znak” 468 (5), p. 37.
36 Cf. W. Hryniewicz, Tożsamość…, p. 10.
37 Cf. the same, Kościół jest jeden, p. 84.
38 CCC 815.
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outlook of our separated brethren will be better understood, and our own belief more aptly
explained”39.
Has this teaching lost its value and relevance fifty years after the opening of the Second
Vatican Council? We believe that it has not. Creating clear rules of ecumenical dialogue as
well as its substance and legitimacy has become the foundation of ecumenical activities done
by the Catholic Church. This teaching has also its reflection in the statements of contemporary theologians whose tone of declaration is changeable and therefore it is difficult to find
religious nationalism or “narrow confessionalism” in it. Besides, the passage quoted above
helps us to understand these views better and to set it in the teaching of the Catholic Church.
It is of vital importance to distinguish between the terms of Christian, Church and religious
identities. Such a division changes the perspective of dialogue and unification aspirations.
After all theologians of various Christian traditions are to stand by their side as “an equal
among equals”.
During the Symposium of Polish Theologians, which took place on the fourteenth of
September 1989, archbishop A. Nossol said the following important and beautiful words: “we
need to aspire for unity against all obstacles. We need to let ourselves be carried away by this
religious cause. Hence I beg you, my fellow-brothers, do not spare any efforts in this matter
and do everything in your power. Let Holy Spirit itself, the source of all engagement for the
unity, support your effort and make worthy and happy work out of it!”40.
Beginning my work on the present paper I wished to sketch the borders of confessional
identity in relation to Christians’ aspirations for unity. The first association I made in this
respect was the Saint Cyprian’s extra Ecclesiam nulla salus rule, as well the conviction that
only the Catholic Church possesses all means for salvation. Having such knowledge talking
about a compromise with the followers of other Churches and Christian communities would
doom these activities to religious relativism. On the other hand we would not like to be called
nationalists or “narrow confessionals”. Therefore, we started a dialogue, first with contemporary theology, mainly on the Polish ground, and official teachings of Church. It turns out
that subsequent years bring improving interpretation of these teachings, open Christians for
each other and assist us in mutual search for the truth. They need constant preparations,
perfect knowledge of each particular confessional group, mutual understanding of mistakes
and sins of history, forgiveness and respect stemming from Christian love.
Certainly we do not claim the right to exhaust this topic as it is not possible. After all
each addressed issue may be worked out extensively more than once. Our aim was to sketch
the rules of Christian identity in ecumenical dialogue. I believe that I managed to achieve it.
Let the following words by priest J. Tischner be the crowning achievement of our deliberations: “[…] Christianity is above all the world of people going trough live making good
deeds and not condemning their neighbours. This is the world of nuns working like mules,
39 DE 9.
40 Quoted after: W. Hanc, Teologia ekumeniczna, in: K. Góźdź, K. Klauza, Teologia polska na XXI w., Lublin 2005,
p. 147.
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my fellow-brothers priests, which wish to give people all their can do. But it is also a world
of people who search […] and stay close to Church because they feel its light, but cannot go
through a dirty church wall separating them from the world. I try to cleanse this wall”41.

41

A. Michnik, J. Tischner, J. Żakowski, Między Panem a Plebanem, Cracow 1995, s. 563.
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#6
ANNETTE
SIEMES

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

KATEGORIA NORMALNOŚCI
W KOMUNIKACJI – NA PRZYKŁADZIE
KONSTRUKTU RODZINY

Projekt, który przedstawiam w niniejszym artykule, jest badaniem pilotażowym dotyczącym
konstruktu rodziny w komunikacji oraz zakresu normalności związanego z tym konstruktem. Badanie stanowi początek szerszego projektu badawczego zajmującego się śledzeniem
procesu negocjowania obszarów normalności i dostrzegania wszelkich różnic w ramach komunikacji. Jako projekt pilotażowy celuje na znalezienie możliwości badania owego zagadnienia (normalności) w ramach przykładowych obszarów tematycznych (takich jak rodzina),
przy czym chodzi mi o identyfikację możliwych podejść zarówno na poziomie metod, jak i na
poziomie możliwych rodzajów materiałów empirycznych dla badań.
Zanim przejdziemy do przedstawienia odpowiednich propozycji i wstępnych wyników,
niezbędne jest jednak omówienie kilku podstaw teoretycznych. Punktem wyjścia projektu
są koncepcje teoretyczne dotyczące komunikacji, w ramach których proces komunikacji rozumiany jest jako swego rodzaju „motor“ generujący społeczeństwo i jako proces konstrukcji rzeczywistości społeczno-komunikacyjnej. Z odpowiednich koncepcji bowiem wywodzić
można założenie, że jednym punktem orientacyjnym w procesie komunikacji jest obszar
normalności, który dla danego tematu jest (musi być) zakładany jako wspólna podstawa,
aby w ogóle móc mówić coś. Na poziomie teoretycznego modelowania odpowiedniego zjawiska, można więc rozumieć taki obszar normalności jako swego rodzaju obszar możliwych
i „wchodzących w grę“ form i sposobów odniesienia się do danego obiektu komunikacyjnego,
który używany jest jako obszar orientacyjny przy mówieniu czegoś na temat „X“. Odpowiedni obszar normalnego, tego co normalne (oczekiwane, uznawane za prawdopodobne itp.)
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w ramach mówienia o „X“, względnie nasze wyobrażenia i mniemania dotyczące tej kwestii,
powstaje przy tym na podstawie procesu, w ramach którego jedna komunikacja, siłą rzeczy,
nadbudowuje na innej/innych, w takim sensie, że wszystko, co jest mówione przez kogoś,
może być (i z dużym prawdopodobieństwem będzie) w różne sposoby odnoszone do wcześniejszych komunikatów/komunikacji. W taki sposób rozwijają się konteksty, w których to,
co zostaje mówione, może być umieszczone – konteksty, które funkcjonują w dalszym ciągu
jako potencjalne tło dalszych komunikacji. Innymi słowy: tym, co mówię i jak mówię, oferuję
jednocześnie określony zakres możliwości nawiązania do różnych innych już powiedzianych
„rzeczy“ (wypowiedzi). I jako efekt takiego procesu konstruowania i ciągłego negocjowania
przypisań znaczeń (w rozumieniu teorii komunikacji uwzględniającej podejścia konstruktywistyczne i teorii systemów – por. Fleischer 2007) powstaje zatem coś, co na ogólniejszym
poziomie nazwać można systemem wzajemnie funkcjonujących oczekiwań – lub wspólgrą
oczekiwań oczekiwań (por. Schmidt 2010, 168).
Badając różnice w ramach normalizmu, niemiecki uczony Link zajmował się jednym
szczegółowym zjawiskiem związanym z opisanym procesem – zjawiskiem normalizacji, które koncypuje i rozumie jako centralną kategorię dyskursywną. W swojej koncepcji zwraca
szczególną uwagę na normalizującą rolę, którą odgrywają dla normalizacji wartości statystyczne, średnie i inne wskaźniki, zapośredniczane przede wszystkim medialnie. W społeczeństwach nowoczesnych, których funkcjonowanie jest w dużej mierze zorganizowane za
pomocą medialnie udostępnianej komunikacji, powstaje mechanizm, który Link nazywał
elastycznym normalizmem. Elastyczny normalizm oznacza ciągłe ustalenie i negocjowanie
elastycznych granic normalności – tego, co w społeczeństwie (w komunikacji) uchodzi za
normalne, oczekiwane, akceptowalne itp., przy czym istnieją różne normalności ze względu
na różne obszary.
Definicje odpowiednich, specyficznych dla systemu normalności bazują przeważnie na systematycznym wytwarzaniu (gromadzeniu i analizowaniu) danych, dotyczących wszystkich
istotnych masowych wydarzeń społecznych, które oczywiście są rezultatem działań jednostek
i kolektywnych aktantów. (Link et al. 2003, 9)

Podsumowując, normalizm w zaproponowanej przez Linka koncepcji jest
niczym innym niż ogółem wszystkich dyskursywnych zabiegów, jak i praktycznie interweniujących zabiegów, jednostek i instytucji, które w nowoczesnych społeczeństwach produkują
i reprodukują normalności. (Link et al. 2003, 11)

Link odnosi się przede wszystkim do komunikatów, pojawiających się w klasycznych
mediach masowych i do literatury oraz do dyskursu naukowo-teoretycznego, to znaczy, że
analizuje on kategorię normalności przeważnie w odpowiednim materiale (por. Link 1996
i 1999 oraz Link et al. 2003). Kategorię normalności można jednak też odnosić do procesu
komunikacji w ogóle, jak to wyżej pokazałam. Jako ogólna kategoria kluczowa, normalność
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w wyżej opisanym sensie (lub opis odpowiednich zjawisk) pojawia się w kilku koncepcjach
dotyczących komunikacji i społeczeństwa (na co zreszta też wskazuje Link, por. między innymi Link et al. 2003, 7-8). Opis stopniowego powstawania pola orientacyjnego w ramach
procesów społecznych stanowi na przykład część teorii systemów Luhmanna lub opracowań
Schmidta (por. Luhmann 2004 i 2010, Schmidt 2010). Odnosząc się natomiast ściśle do komunikacji (rozumianej jako kluczową dla społeczeństw, względnie jako tego procesu, który
generuje społeczeństwo), Fleischer podkreśla rolę normalności i procedur normalizacyjnych,
i opracowuje na poziomie teoretyczno-koncepcyjnym możliwe kategorie obserwacji owych
procedur – na przykład na podstawie normatywów (które poznać można między innymi na
podstawie stosowania takich zwrotów jak: „każdy wie, że ...“, „nikt nie chce ...“, „musimy ...“
itp.):
Normatywy to wielkości, przez które pewien specjalny konstruktywny aspekt zostaje ustalony
jako ,normalny‘, w ten sposób, że inne zjawiska muszą się według niego orientować, aby zostać
wprowadzone w komunikacje. (Fleischer 2007, 284)
Normatywy przez ich współwystępowanie z innymi nacechowanymi wielkościami, prezentują
dane obiekty jako przynależne do obszaru normalności w ten sposób, że niemożliwa staje się
inna interpretacja tych wielkości, jeśli nie chcemy manifestować naszej inności. [...]
Fakt, że ten a nie inny obiekt łączony jest z danym normatywem [...] przemawia za tym, że
przynależy on [...] do obszaru normalności. Rekonstrukcja danych elementów pozwala wtedy
na określenie manifestacji tego obszaru. (Fleischer 2007, 286)

Wychodząc od wyżej opisanych rozważań, w ramach projektu, w skład którego wchodzi
przedstawione tu badanie, wybrałam różne przykładowe tematy (to znaczy: przykładowe
obiekty odniesienia w komunikacji). Niektóre wybrane tematy stanowią zasadnicze kategorie komunikacji, gdyż takie zostały uznane jako kluczowe i szczególnie obiecujące, jeśli
chodzi o związany z nimi potencjał poznawczy dla badań procedur normalizacji. Są to tematy,
odnoszące się do podstawowych obszarów/sfer życia ludzkiego, których istotność w komunikacji potwierdza się również w ramach badań na temat symboli kolektywnych lub badań
dotyczących innych zasadniczych kategorii komunikacji (por. np. Fleischer 1996) – takie jak
na przykład rodzina, dom itp. Na podstawie odpowiednich materiałów empirycznych, projekt, w ramach którego niniejsze badanie pilotażowe zostało przeprowadzone, celuje w kompleksową obserwację procesu negocjowania obszarów normalności na przykładzie różnych
odpowiednich tematów. Chodzi mi przy tym nie tylko o rekonstrukcję różnych konkretnych
obszarów normalności, które można obserwować ze względu na przykładowy temat/obiekt
komunikacji, w ramach wybranego materiału badawczego i w danym czasie. Docelowo natomiast cały projekt, składając się z różnych badań cząstkowych, dąży do identyfikacji i systematyzacji zabiegów, za pomocą których normalność jest konstruowana oraz do tego, aby
rozumieć ich funkcje.
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Przedstawienie badania mogłabym rozpocząć od prośby do czytelnika, aby sobie wyobraził jakąś rodzinę, lub, może, normalną rodzinę. Badanie obszaru normalności ze względu
na taki temat jak rodzina, co prawda nie (tylko) polega na tym, aby szukać ewidencji, zawierających dosłowne odniesienia do tej kategorii. Celuje natomiast w rekonstrukcję swego
rodzaju „prototypu“ – obrazu normalnej rodziny, w sensie średniej tego, co występuje często
i regularnie, oraz na rekonstrukcję używanych przy tym środków, czyli na systematyzację
zabiegów stosowanych w komunikacji w ciągu negocjowania takiego obrazu. Owe zabiegi powinny być rekonstruowane na podstawie materiału empirycznego i pojawiających się
w nim wzorów. Odnosząc się do koncepcji elastycznego normalizmu Linka, należy przy tym
podkreślać, że prawdopodobne jest wyłanianie się kilku wersji normalności (np. różnych
proponowanych obrazów/prototypów rodziny). Z drugiej strony, akurat obiekt komunikacyjny
rodzina wydaje się być stosunkowo mocno skonwencjonalizowany (co nie oznacza, że ten obraz, który wyłania się przy analizie materiałów, rzeczywiście jest realizowany w drugiej (nie
komunikacyjnej) rzeczywistości – on natomiast stanowi lub stanowić może swego rodzaju
ideał, do którego można odnosić się w trzeciej rzeczywistości, czyli na poziomie komunikacji).
W ramach badania wykorzystano metody triangulacji, to znaczy kombinacji różnych
perspektyw badawczych, zarówno na poziomie materiału, jak i ze względu na stosowane
metody (por. Flick 2011), aby – w ramach podejścia jakościowego – móc uzyskać bardziej całościowy obraz ze względu na badaną dziedzinę. Część pilotażowa, wyniki której przedstawiam
poniżej, polegała na stworzeniu korpusów i analizie materiałów już istniejących (to znaczy
materiałów uzyskanych na podstawie metod nie reakcyjnych, czyli bez ingerencji badacza
w sam proces ich powstawania) pochodzących z internetu (por. etap 1 na ilustracji 1).

Ilustracja 1. Etapy badawcze w badaniu pilotażowym
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Przejrzyjmy się więc bliżej temu, jakie były podejście i wyniki w ramach pierwszej wybranej perspektywy badawczej, to znaczy na poziomie obrazu. Ilustracja 2 pokazuje szczegóły
dotyczące szukania materiału i stworzenia korpusu dla analizy.

Ilustracja 2. Proces stworzenia korpusu na poziomie obrazu

Ilustrajca 3 podsumowuje możliwe poziomy opisu materiału (formalny – np. zdjęcie vs
rysunek/obraz, merytoryczny – np. grupa osób stojąca, dotyczący kontekstu powstawania
– np. reklama) i przedstawia kluczowe kategorie wizualizacji, które okazały się być istotne
w takim sensie, że powtarzały się wystarczająco często, aby móc wnioskować, że stanowią
jeden z możliwych (i zatem wchodzących w ramy danego obszaru normalności) sposobów
obrazowania rodziny.

Ilustracja 3. Perspektywa: obraz – kategorie wizualizacji
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Ilustracje 4a – 4f. przedstawiają przykładowe obrazy, wchodzące w prezentowane kategorie merytoryczne.
a) grupa osób (>3; min. 2 pokolenia; kobieta, mężczyzna, min. 1 dziecko), 40% stojąca/siedząca
blisko siebie

b) grupa osób, 17% „na kupie“ (często: <5 osób)

c) grupa osób, 16% portret klasyczny (często: grupa >6 osób; układ formalny, oficjalne/uroczyste okazje)

d) grupa osób, 7% portret historyczny (stare fotografie czarno-białe)
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e) grupa osób, 7% rodzina święta/symbolika religijna

f) grupa osób, po 4% trzymająca się za ręce; nad morzem/kąpiąca się

Ilustracje 4a – 4f. Przykłady dla kategorii wizualizacji rodziny
źródło obrazów: wyszukiwanie hasła rodzina w kategorii „images“ przez www.google.pl [dostęp
30.10.2012], dokumentacja uzyskanych list z ikonkami obrazek w postaci „screenshotu“.

Okazuje się, że zarówno układ wizualizacji, jak i gama przedstawionych sytuacji są
– mimo dużej liczby przypadków – ograniczone. Aby podsumować i klasyfikować kilkaset
przypadkowo wybranych obrazów pod kątem układu lub często pojawiających się kontekstów
sytuacyjnych, wystarczy stosunkowo mała liczba kategorii. Części materiału co prawda jeszcze nie można było przyporządkować jednej ze wstępnie stworzonych kategorii opracowanych
w ramach badania pilotażowego (patrz grupa inne). Niemniej jednak, zdecydowanie przeważającą część materiału można było przyporządkować niedużej ilości powtarzających się typów
obrazów. Przy tym jeden obraz mógł wchodzić w jedną kategorię lub też zawierać elementy
kilku znalezionych wzorów. Tak na przykład obraz pokazujący grupę stojącą/siedzącą blisko
siebie jednocześnie mógł być przyporządkowany kategorii pt. portret historyczny.
W następnym kroku analizy i badając jeszcze większy korpus można by pracować nad
szczegółowym wyróżnieniem wybranych poziomów opisu i zajmować się kolejnymi możliwościami kategoryzacji. Między innymi, można by skupić się na kontekstach sytuacyjnych
pojawiających się na obrazach (na podstawie tej części materiału, która na to pozwala, gdyż
pokazuje określone sytuacje i/lub zawiera odpowiednie elementy – akcesoria, miejsce widoczne na tle ewtl. ubiór pokazanych osób itp.). Generalnie, prezentowany etap badawczy
pomagał orientować się w temacie o tyle, iż można wyciągnąć wniosek, że konstrukt rodziny
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i odpowiedni obszar normalności jest stosunkowo szablonowo organizowany – co najmniej,
jeśli odnosimy się do aktualnych manifestacji na poziomie obrazowym w takiej komunikacyjnej przestrzeni, która jest publicznie dostępna i którą zatem możemy zaliczać do aktualnego interdyskursu.
Jako kolejny poziom analizy w ramach badania pilotażowego wybrane zostały jeszcze
tekst(y) pochodzące z wymienionej sfery interdyskursu. Były zatem niezależne od projektu
badawczego w takim sensie, że powstały w ramach dyskusji, nie inicjowanych w ramach
badania. (Za pomocą wyżej wspomnianego badania ankietowego, stanowiącego drugi etap
badawczy i będącego w trakcie przeprowadzenia, temat będzie jeszcze przebadany na podstawie materiałów tekstowych uzyskanych za pomocą metod reakcyjnych, zatem z perspektywy,
w której obraz rodziny i związany z nim obszar normalności zostaną aktywnie rekonstruowane).
Ilustracja 5 pokazuje szczegóły podejścia w ramach stworzenia korpusu dla eksploracyjnego badania tekstów pochodzących ze stroń internetowych.

Ilustracja 5. Proces stworzenia korpusu na poziomie tekstu

Prezentowane poniżej przykłady z materiału tekstowego i umieszczone obok nich klasyfikacje pokazują możliwe kategorie analizy. Okazuje się, że w tekstach można odnaleźć kilka
powtarzających się wzorów, które w sposób bezpośredni wskazują na procedury normalizacyjne – na przykład wypowiedzi pisane w stylu definicji (rodzina to ...) i normatywy. Z drugiej strony można obserwować zabiegi, które bardziej pośrednio są związane z normalizacją
– na przykład zaznaczenie wypowiedzi jako własna opinia (co ją „uodpornia“ wobec ryzyka
jej odrzucania przez innych – zjawisko to zostaje przez mnie szczegółowo opisane w innej
publikacji, zob. Siemes 2013a). Jednocześnie wyłania się szereg konstruktów wspierających
stosowanych w ramach negocjowania konstruktu rodziny i jego zakresu normalności. Ilustracje 6a i 6b prezentują możliwość szukania owych elementów w badanych tekstach i za-
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znaczenia odpowiednich fragmentów, które przy większej ilości materiału można by dokonać
w odpowiednich programach komputerowych dla jakościowej analizy tekstu. Same kategorie
należałoby oczywiście w ramach analizy większego korpusu jeszcze systematyzować i szczegółowo opracować; prezentowana lista powstała na podstawie stosunkowo małego korpusu
badania eksploracyjnego. Niemniej jednak, na poziomie wstępnym może być rozumiana jako
pewna o tyle, że została opracowana na podstawie samych tekstów, w stopniowym procesie
szukania w nich wzorów i generalizacji spójności i wspólnych elementów na ogólniejszym,
teoretycznym poziomie. To znaczy, że powstała w orientacji na zasady i wymogi przewidziane
w odpowiednich podejściach jakościowych dążących do rekonstrukcji i rozumienia badanych
zagadnień (por. Flick 2010 i 2011, Krotz 2005, Mayring 2003 – przykład stosowania podejścia
jakościowego w ramach badania materiału tekstowego zob. Siemes 2013a).
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Ilustracja 6a i 6b. Możliwe kategorie analizy w ramach badania materiału tekstowego

Przedstawione badanie pilotażowe wskazuje na potencjał leżący w badaniu materiałów dotyczących konstruktu rodziny. Wydaje się, że ów konstrukt jest stosunkowo stabilny
i spójny. W związku z tym, można liczyć na to, że również procedury normalizacyjne będą
wyłaniać się w sposób wyrazisty. Jednocześnie nie jest wykluczone, że konstrukt rodziny
stanowi jedną z „wysp“ protonormalistycznych (Link), czyli obszar, na którym nie przeforsowały się formy elastycznego normalizmu, polegającego na ciągłej adiustacji i negocjowaniu
granic normalności oraz na integracji przypadków „skrajnych“. W ramach podejścia protonormalistycznego natomiast, wręcz przeciwnie (co najmniej na poziomie interdyskursu),
utrzymywane jest stosunkowo wąskie ograniczenie danego konstruktu. To oznaczałoby, że
również gama znalezionych zabiegów normalizacyjnych przy takim temacie jak rodzina mogłaby być mniejsza niż przy innych przykładach tematycznych stanowiących możliwy punkt
wyjścia dla badań. W związku z tym, decyzja na korzyść badania kilku obszarów normalności
w ramach całego projektu dotyczącego normalności w komunikacji (zarys odpowiedniego
projektu przedstawiam w innym artykule – zob. Siemes 2013b), okazało się być na miejscu,
gdyż umożliwia szerszy i bardziej całościowy opis zjawiska.
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UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

CZYNNIKI WYRÓŻNIAJĄCE NAJLEPSZE
UNIWERSYTETY W OPINII MIESZKAŃCÓW POLSKI.
WNIOSKI Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH
W artykule przedstawiono wybrane, ważniejsze wyniki oraz wnioski wypływające z badań
opinii i wiedzy o polskich uniwersytetach, przy czym, zgodnie z tytułem, skoncentrowano się głównie na aspekcie wyróżników uniwersytetów uznawanych przez respondentów
pytanych w czasie badania za najlepsze. Ankietę przeprowadzono metodą sondażu bezpośredniego w domach respondentów na reprezentatywnej próbie 1135 mieszkańców Polski na
przełomie 2011 i 2012 roku. Badanie przeprowadzono przy pomocy specjalnie przygotowanego
kwestionariusza, zawierającego przede wszystkim pytania otwarte, koncentrujące się na wiedzy i opiniach badanych o polskich uniwersytetach. Ze względu na brak porównywalnych
badań dotyczących polskich uniwersytetów polskich badanie, którego wybrane wyniki zaprezentowano, jest pierwszą próbą odpowiedzenia empirycznie na pewne pytania badawcze.
Otrzymane rezultaty pokazują zarówno aktualny obraz ‚uniwersytetu’ w populacji
mieszkańców Polski, oczekiwania, a także jawne i ukryte determinanty postrzegania uczelni
– szczególnie te oceniane pozytywnie i negatywnie. Na tym tle widoczne jest to, co wyróżnia
wybrane uczelnie.
Analiza zebranych danych wskazuje na kilka wymiarów, przez pryzmat których postrzegane i pozytywnie wyróżniane są uniwersytety w Polsce. Warto jednak już na wstępie
zaznaczyć, że wymiary te mają charakter systemowy, są mocno związane z całością postrzegania uniwersytetów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników podjęto wstępną próbę
wskazania możliwych kierunków rozwoju uniwersytetów w Polsce, szczególnie ze względu
na zrozumiałe społecznie komunikowanie o tożsamości.
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Charakterystyka badanej grupy
Podczas doboru próby do badania zdecydowano się na reprezentację populacji Polski, ze
względu na kilka kryteriów. Pierwszym z nich jest płeć - jak wskazuje tabela 1. badana próba
posiada charakterystyki podobne do populacji generalnej Polski. Drobne odchylenie zauważalne jest w ilości kobiet, która stanowi 52,3% jej składu, co na tle wartości podawanych przez
GUS dla lat 2010 - 51,7% i 2011 - 52,1 czy - 51,5 (NSP 2011) nie jest wartością istotną.
Tabela. 1. Rozkład płci respondentów
płeć

Częstość

Procent

kobieta

Procent ważnych

Procent skumulowany

594

52,3

52,3

52,3

541
1135

47,7
100,0

47,7
100,0

100,0

mężczyzna
Ogółem

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 2. Rozkład kategorii wiekowych wśród respondentów
wiek

Częstość

Procent
2,4

Procent ważnych
2,4

Procent skumulowany
2,4

15-17 lat

27

18-24 lat

132

11,6

11,6

14,0

25-39 lat
40-59 lat

325
418

28,6
36,8

28,6
36,8

42,6
79,5

>59 lat

233

20,5

20,5

100,0

Ogółem

1135

100,0

100,0

Źródło: Opracowanie własne.
Ze względu na nieznaczną liczebność najmłodszej grupy respondentów analiza odpowiedzi pod kątem tej grupy traktowana jest bardzo ostrożnie.

Prezentacja wyników
W dalszej kolejności zaprezentowano zbiorcze tabele ze skategoryzowanymi odpowiedziami
na wybrane pytania. Kategoryzacji danych dokonano z założeniem uporządkowania materiału empirycznego na bazie odpowiedzi respondentów, a nie odgórnie założonego klucza.
Dlatego też istotne składowe kategorii umieszczono jako nazwy kategorii, co pozwala na
wyrobienie sobie przez czytelnika własnego oglądu sytuacji.
Ze względu na to, że prezentowane dane były integralną częścią większego projektu
badawczego poniżej zaprezentowano je zachowując kolejność prezentacji i numerację z oryginalnego kwestionariusza. Daje to możliwość analizy związku z pomiędzy pytaniami w całym
badaniu. Praca prezentująca całość badania jest obecnie w przygotowaniu do wydania na
przełomie 2012 i 2013 roku.
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Pytanie 10a. Najlepsze polskie uniwersytety
Pierwsze prezentowane pytanie (w kwestionariuszu miało nr 10) składało się z dwóch części,
pierwszej, w której proszono o wymienienie najlepszych polskich uniwersytetów, w drugiej
respondenci byli proszeni o uzupełnienie swojej odpowiedzi poprzez wskazanie tego, co wyróżnia te, wymienione właśnie uczelnie.
Tym samym uzyskano trzy rodzaje istotnych danych: zarówno listę uniwersytetów
uznawanych przez badanych za najlepsze, listę wyróżnień, a pośrednio powodów, dla których
są one uznawane za najlepsze. Na końcu wreszcie możliwe jest sporządzenie zestawienia
cech charakterystycznych dla każdego z wymienionych uniwersytetów. Ze względu na liczebności odpowiedzi sensowne wydaje się to jednak dla 3 pierwszych uniwersytetów z listy
rangowej przedstawionej w tabeli 3. Ograniczenia to wynika z przyjętej metody ustalana
ważności, którą oparto na dwóch miarach: średniej i odchyleniu standardowym - liczonych
dla listy rangowej odpowiedzi.
Miary te policzono w dwóch wariantach. Pierwszy z nich policzono dla tabeli uwidocznionej obok (Tabela 3) i powyżej średniej znalazły się tylko 3 uniwersytety: UAM, UW i UJ.
Powyżej zsumowanych wartości średniej i jednego odchylenia standardowego odpada UAM,
a powyżej dwóch odchyleń pozostaje tylko UJ. W drugim przypadku miary te policzono tylko
dla wymienionych w tabeli uniwersytetów (bez innych uczelni) i choć wartości liczbowe
wyszły nieco wyższe to nie zmieniają one opisanego powyżej układu.
Ciekawe wydaje się też porównanie postrzegania uczelni znajdujących się w jednym mieście,
co wydaje się częściowo możliwe w przypadku Lublina (KUL i UMCS).
Tabela 3.
kp 10a. Proszę wymienić znane Pani / Panu najlepsze
uniwersytety w Polsce.

Liczebność

Jagielloński
Warszawski (w Warszawie 10)
UAM w Poznaniu (Poznański 50, w Poznaniu 4)
Wrocławski
Śląski
UMK Toruń
KUL w Lublinie
Gdański
UMCS w Lublinie
lubelski
Łódzki
Rzeszowski
UKW w Bydgoszczy
inne uniwersytety (poniżej 1%)
Krakowski (prawdopodobnie Jagielloński)
AGH i Politechniki

618
410
118
81
70
70
65
41
35
32
32
14
11
32
53
57
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% z N w kolumnie
54,40%
36,10%
10,40%
7,10%
6,20%
6,20%
5,70%
3,60%
3,10%
2,80%
2,80%
1,20%
1,00%
2,80%
4,70%
5,00%

medyczne
ekonomiczne (w tym SGH)
przyrodnicze / rolnicze
artystyczne, prywatne, wojskowe
inne
nie wiem / brak odpowiedzi
średnia/odchyl. standard

22
32
10
12
14
189
2018
91,72
146,3

1,90%
2,80%
0,90%
1,10%
1,20%
16,70%
177,7%

Źródło: Opracowanie własne.
Na początek warto porównać ilość braków odpowiedzi, która w tym pytaniu jest poniżej
średniej dla całego badania i w przeliczeniu na ilość badanych równa jest 17% całej próby.
Częściej nie odpowiadali lub mówili „nie wiem” badani powyżej 59 roku życia, z wykształceniem podstawowym i zawodowym, z jednoosobowych gospodarstw domowych z dochodami
osobistymi poniżej 1500 zł i zatrudnieni w gospodarstwach rolnych, rolnicy i robotnicy nie
korzystający z internetu w ciągu ostatnich 30 dni.
Z kolei ilość odpowiedzi w kategorii ‚inne’ utrzymuje się na poziomie podobnym do
innych pytań, w których proszono badanych o wymienienie najlepszych czy najgorszych
uniwersytetów i wynika z niewielkiej liczby wymienianych obiektów, do których odnosiły
się odpowiedzi badanych.
Osoby które studiują lub studiowały na uniwersytetach znajdujących się na pierwszych
czterech miejscach listy znacząco częściej je wymieniają jako najlepsze (40-80% badanych
studiujących w tych uczelniach). Tymczasem osoby, których uniwersytety znalazły się poniżej, albo w ogóle nie wymieniają swoich uniwersytetów, albo robią to relatywnie rzadziej niż
osoby wspomniane powyżej. Ponadto zwykle częściej podają też uniwersytety z początku listy
niż własne. Sytuacja ta może świadczyć o rozpowszechnieniu przekonań uzyskanych w badaniu i pewnej mocy „realności” i niejako „obowiązywaniu” tych przekonań dla badanych.
Osoby aktualnie studiujące częściej podają pierwsze cztery uniwersytety z listy, niż
niestudiujące i pozostałe, co może świadczyć o ich aktualnie lepszym postrzeganiu wśród
studentów. Z kolei UMK w Toruniu (1945 r.) i KUL (1918 r.) są wymieniane rzadziej przez aktualnych studentów, co może wynikać zarówno o ich mniejszej popularności, jak i mniejszego
udziału w próbie grupy badanych osób ze tych miast.
Zestawiając uzyskaną listę najlepszych polskich uniwersytetów z listą wszystkich polskich uniwersytetów zauważono, że powyżej progu 1% respondentów nie zmieściły się uniwersytety z takich miast jak: Białystok (1997), Kielce (2011), Opole (1994), Olsztyn (1999), Szczecin
(1984), Zielona Góra (2001). To co łączy te uniwersytety, to położenie w mniejszych miastach
i krótsza historia istnienia, co tym samym zmniejsza szansę na dotarcie do odbiorców. Z drugiej strony jednak ta sytuacja wskazuje na celowość podjęcia działań komunikacyjnych.
Jest jeszcze UKSW (1999) Warszawa, choć tu sprawa jest niejasna z racji tego, że podobnie
jak UW jest w Warszawie i część respondentów mogła mając ten na myśli nie specyfikować
tego dokładnie.
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Pytanie 10b. Wyróżniki najlepszych polskich uniwersytetów.
Tabela 4.
kp 10b. Co je wyróżnia – razem.

Liczebność

% z N w kolumnie

tradycja
poziom / wysoki poziom
znany
stary / najstarszy
renoma
kadra / najlepsza kadra
kierunki
prestiż
najlepszy / dobry / dobrze kształci
historia
region / blisko
wielkość
popularny
absolwenci dobrzy / znani
łatwiej po nim o pracę
miasto (w którym jest)
warunki studiowania / zaplecze
techniczne
nowoczesny
dostępny
katolicki
wysoko w rankingach
otwarty / przyjazny studentom
doświadczenie
niczym
inne
nie wiem
brak odpowiedzi
Ogółem

184
182
146
115
120
106
82
77
74
48
49
43
39
32
19
40
16

16,2%
16,0%
12,9%
10,1%
10,6%
9,3%
7,2%
6,8%
6,5%
4,2%
4,3%
3,8%
3,4%
2,8%
1,7%
3,5%
1,4%

% z odpowiedzi w kolumnie
8,6%
8,5%
6,8%
5,4%
5,6%
4,9%
3,8%
3,6%
3,4%
2,2%
2,3%
2,0%
1,8%
1,5%
0,9%
1,9%
0,7%

23
10
25
19
10
10
13
194
275
194
2145

2,0%
0,9%
2,2%
1,7%
0,9%
0,9%
1,1%
17,1%
24,2%
17,1%
188,8%

1,1%
0,5%
1,2%
0,9%
0,5%
0,5%
0,6%
9,0%
12,8%
9,0%
100,0%

Źródło: Opracowanie własne.
Na początek podsumowano zbiorczo odpowiedzi na pytania o to, co wyróżnia najlepsze
polskie uniwersytety. W tabelarycznym zestawieniu kategorii odpowiedzi można wyróżnić dwie
podgrupy istotnych odpowiedzi. Pierwsza z nich to odpowiedzi najczęściej podawane, których
liczebność przekracza sumę średniej i jednego odchylenia standardowego dla tabeli. Są to odpowiedzi takie jak: tradycja i wysoki poziom, a podsumowane razem stanowią 17% zbioru odpowiedzi udzielonych na to pytanie (włącznie z odpowiedziami typu „nie wiem czy brak odpowiedzi”).
Kolejna grupa odpowiedzi, których częstość sytuuje się w zakresie pomiędzy średnią dla
tabeli, a wartością jednego odchylenia standardowego (79,4+73,1=152,5): „znany, renoma i prestiż, stary / najstarszy, kadra, kierunki”, które zsumowane razem stanowią 30% całości.
W powyższych wyliczeniach celowo pominięto kategorie takie jak „nie wiem”, brak odpowiedzi czy „inne”, by skoncentrować się tylko na znanych cechach uniwersytetów. Gdyby
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jednak przeprowadzić analizę uwzględniając także kategorie mówiące o braku wyrażonej
opinii to bez wątpienia miałyby one charakter dominujący, a wskazane wcześniej grupy
przesunęły by się na dalsze pozycje.
Tak więc w zależności od wyboru perspektywy można na pytanie o wyróżniki najlepszych polskich uniwersytetów odpowiedzieć dwojako - twierdząco, wymieniając na pierwszym miejscu tradycję i wysoki poziom. Można też odpowiedzieć w pewnym sensie negatywnie, wskazując na to, że najliczniejsza grupa badanych takich wyróżników po prostu nie
podaje, częściowo w ślad za brakiem wiedzy o tym, jakie są najlepsze uniwersytety (189 osób),
częściowo zaś nie umiejąc uzasadnić wcześniejszych swoich wskazań na najlepsze polskie
uniwersytety (275). Sytuacja ta wskazuje na dwie dość istotne kwestie. Pierwsza z nich jest
natury metodologicznej, to potwierdzenie właściwej konstrukcji pytania złożonego, w którym to wpierw pytano o znane uniwersytety, a dopiero potem o uzasadnienie. Druga z kolei
ma charakter merytoryczny i wskazuje skalę zjawiska zarówno braku wiedzy o najlepszych,
wyróżniających się uniwersytetach, a także co ważniejsze, brak uzasadnień, dlaczego taki,
a nie inny uniwersytet jest najlepszy. Prawdopodobnie więc część takich przekonań ma charakter dość „fasadowy”, nie poparty wiedzą, mogącą te przekonania długofalowo „obronić”
i podtrzymać.
W porównaniu odpowiedzi na to pytanie z odpowiedziami na wcześniejsze pytania
o cechy aktualne i pożądane („idealnych uniwersytetów”, bo tak brzmiało pytanie) można
zauważyć kilka interesujących właściwości.
Po pierwsze cechy typowych uniwersytetów i najlepszych pokrywają się w zakresach
takich jak: tradycja, wysoki poziom i „najlepszy / dobrze kształci”, renoma i prestiż, dobra
kadra znany, najstarszy.
Po drugie cechy typowych uniwersytetów i najlepszych różnią się nieco: dostępnością
(typowe, są bardziej dostępne) i kierunkami (wymienianymi częściej w kontekście najlepszych uniwersytetów), wiedza (wymieniana w kontekście typowych).
Po trzecie zgodnie z odpowiedziami na pytanie 4. (nie prezentowane w niniejszym artykule) idealne uniwersytety powinny być, a najlepsze są podobne w takich aspektach jak:
wysoki poziom, dobra kadra. Natomiast idealne uniwersytety powinny być, a najlepsze nie
są: przyjazne, praktyczne, dostępne, dobrze wyposażone, tanie. I już na koniec: idealne nie
muszą być, a są: renomowane, stare i mają unikalne kierunki.

Perspektywa wewnętrzna a zewnętrzna
Przyglądając się danym z perspektywy systemu komunikacji, do którego się odnoszą, można
zauważyć, że badani bardzo rzadko wskazują na cechy wyróżniające, które byłyby wprost
związane z systemem nauki i szkolnictwa. W najlepszym razie (jeśli wliczymy w to kadrę)
stanowią one około 18% całości. Odpowiedzi niezwiązane wprost z systemem stanowią prawie 50% całości zbioru, a pozostałe (inne, nie wiem, brak odpowiedzi) ponad 31%. Gdyby spojrzeć z kolei na dane z perspektywy poszczególnych uniwersytetów to wysoki udział mają odpowiedzi związane z tradycją, wiekiem, historią itp.
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Tabela 5.
10. wyróżniki najlepszych pol-

N

% odp.

% resp

skich uniwersytetów
wewnętrzne

wysoki poziom, kadra, kierunki,

402

18,7

35,4

zewnętrzne

absolwenci,
tradycja, znany, stary, renoma,

1 067

49,7

94,0

676

31,5

59,5

2 145

100

188,9

prestiż, najlepszy / dobry, historia, region, wielkość, popularny,
łatwiej o pracę, miasto, nowoczesnym dostępny, katolicki, wysoko
w rankingach, otwarty / przyjazny,
nie wiem, brak odpowiedzi, inne

warunki studiowania,
inne, nie wiem, brak odpowiedzi,
niczym
suma

Źródło: Opracowanie własne.
Sytuacja ta wydaje się świadczyć o tym, że budowanie rozróżnień zachodzi przede
wszystkim w oparciu o przeszłość, tradycje i elementy otoczenia uniwersytetów.

Zestawienie na podstawie pytania 10c. Wyróżniki wybranych polskich uniwersytetów:
Poniżej wykonano szczegółowe zestawienie wyróżników czterech uniwersytetów uznanych
przez badanych za najlepsze (Tabela. 3. i Tabela 6.). Kryterium wyróżnienia poszczególnych
grup były wartości średniej i odchylenia standardowego dla liczebności wystąpień poszczególnych uniwersytetów, opisane podczas omawiania odpowiedzi na pytania 10a. Tak więc
poniżej zostaną porównane i zanalizowane wyniki następujących uniwersytetów: Jagielońskiego, Warszawskiego, Poznańskiego i Wrocławskiego.
Co ciekawe, pomiędzy badanymi uniwersytetami nie widać większych różnic, szczególnie pierwsze trzy uczelnie z listy nie wykazują różnic większych niż 3-4% w głównych
„wyróżniających” cechach. I tak podobne do siebie ze względu na: tradycję, poziom, renomę,
kadrę, kierunki, jakość kształcenia oraz fakt, że są znane są zarówno UJ, UW, UAM i UWr.
Uniwersytet Jagielloński wydaje się być najbardziej prototypowy, większość cech utrzymuje się w wartościach średnich i wysokich. Najniżej zaś wskazywane są w jego przypadku
następujące aspekty: łatwość uzyskania pracy przez absolwentów, warunki studiowania,
dostępność oraz „jakość” absolwentów. Uniwersytet Warszawski podobnie jak UJ jest także
dość prototypowy, z nieznacznymi wyróżnikami w postaci miasta i wysokiej pozycji w rankingach, a słabością w postaci mniej licznych wskazań na otwartość i przyjazność. Uniwer-
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sytet Adama Mickiewicza w Poznaniu wyróżnia się częstszymi wskazaniami respondentów
na kierunki studiów i łatwość w zdobyciu pracy. Mniej otrzymuje natomiast wskazań na
cechy takie jak: znany, renomowany, nowoczesny, katolicki oraz dobrzy/znani absolwenci.
Na tym tle nieco odstaje Uniwersytet Wrocławski z mniejszym naciskiem respondentów na
tradycję, wysoki poziom, historię i katolickość, a za to większym na wiek uczelni, regionalność, nowoczesność, dobrych absolwentów i takież warunki studiowania.
Analizując ilość odpowiedzi typu „nie wiem / brak odp.” zauważono, że nie różnicuje
ona specjalnie badanych uczelni.
Porównując profile uniwersytetów położonych w jednym mieście, Lublinie zauważono,
że KUL postrzegany jest jako bardziej tradycyjny i (nieznacznie) bardziej katolicki oraz wyróżniający się kierunkami. UMCS natomiast widziany jest jako bardziej renomowany i prestiżowy oraz dobrze kształcący. Poza tym nie zauważono większych różnic pomiędzy uczelniami,
choć w tym miejscu warto przypomnieć o różnicy w ilościach wskazań na obie uczelnie oraz
odpowiedziach typu „lubelski”, które trudno jednoznacznie zaklasyfikować (historia i część
nazwy wskazuje na KUL). Także porównanie profili nie pozwala na jednoznaczne zaklasyfikowanie tych odpowiedzi.
Tabela 6.
Jagielloński
(UJ)

Warszawski (UW,
w Warszawie 10)

kp 10b. Co je wyrożnia? razem.

N

N

tradycja
poziom / wysoki
poziom
znany

164
134

%zN
w kolumnie
26,50%
21,70%

100
86

nie
24,40%
21,00%

29
29

lumnie
24,60%
24,60%

14
14

lumnie
17,30%
17,30%

112

18,10%

70

17,10%

16

13,60%

11

13,60%

stary / najstarszy

102

16,50%

60

14,60%

16

13,60%

17

21,00%

renoma
kadra / najlepsza
kadra
kierunki

89
76

14,40%
12,30%

58
54

14,10%
13,20%

11
17

9,30%
14,40%

10
10

12,30%
12,30%

51

8,30%

38

9,30%

15

12,70%

7

8,60%

prestiż

61

9,90%

41

10,00%

10

8,50%

5

6,20%

najlepszy / dobry
/ dobrze kształci
historia
region / blisko

53

8,60%

31

7,60%

8

6,80%

7

8,60%

46
32

7,40%
5,20%

28
27

6,80%
6,60%

8
6

6,80%
5,10%

2
8

2,50%
9,90%

wielkość
popularny

28
26

4,50%
4,20%

28
21

6,80%
5,10%

3
3

2,50%
2,50%

0
4

4,90%

%zN

UAM w Poznaniu (Poznański 50, w Poznaniu 4)
N
%zN

w kolum-

Wrocławski
(UWr)

N

w ko-

%zN
w ko-
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absolwenci dobrzy / znani
łatwiej po nim
o pracę
miasto (w którym jest)
warunki studiowania, zaplecze
techniczne
nowoczesny
dostępny
katolicki
wysoko w rankingach
otwarty / przyjazny studentom
doświadczenie

17

2,80%

19

4,60%

3

2,50%

6

7,40%

11

1,80%

8

2,00%

5

4,20%

3

3,70%

27

4,40%

25

6,10%

6

5,10%

2

2,50%

13

2,10%

11

2,70%

4

3,40%

5

6,20%

19
7
14
18

3,10%
1,10%
2,30%
2,90%

16
7
7
18

3,90%
1,70%
1,70%
4,40%

2
2
1
2

1,70%
1,70%
0,80%
1,70%

5
0
3
2

6,20%

10

1,60%

4

1,00%

5

4,20%

2

2,50%

7

1,10%

6

1,50%

1

0,80%

1

1,20%

niczym

5

0,80%

4

1,00%

3

2,50%

1

1,20%

inne
nie wiem
brak odpowiedzi
Ogółem

124
169
4
618

20,10%
27,30%
0,60%
100,00%

93
126
1
410

22,70%
30,70%
0,20%
100,00%

30
35
0
118

25,40%
29,70%
0
100,00%

23
25
1
81

28,40%
30,90%
1,20%
100,00%

3,70%
2,50%

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Pierwszym wyróżnikiem wynikającym z badań będą z pewnością reguły hierarchizacji. Na
pierwszym poziomie możemy wyróżnić grupę najlepszych uniwersytetów. Klasyfikacja przebiega ze względu na wiek i tradycję, dlatego na szczycie rankingu są uczelnie założone przed
1918 rokiem.
Sprawę komplikuje fakt, że respondenci użyli w ich przypadku określenia „prestiżowy”,
a - jak wiemy - jest to wyjątkowo subiektywna ocena, oparta w dużej mierze na schemacie
„badany zna uczelnię, zatem w jego mniemaniu jest ona dobra”. Większość uczelni założonych po roku 1968 (a właściwie po 1994 roku) znalazła się wysoko w rankingu - być może znaczenie ma w tych przypadkach także wielkość i wiek miasta, w których się znajdują. O uniwersytetach więcej mówią ich absolwenci, szczególnie jeśli sami uważają swoją uczelnię za
jedną z lepszych. Konsekwencją tego mechanizmu będzie zwiększanie się udziału przekonań
o tym, że wybrane uczelnie są dobre lub najlepsze, Istotnym elementem utwierdzającym ten
stan jest również publiczna (ogólnospołeczna) akceptacja dla takiej oceny.
W czasie trwającego kryzysu demograficznego oraz sporu o rentowność (i sensowność)
niektórych kierunków powyższe analizy wymagają regularnych aktualizacji i poszerzania
możliwych interpretacji.
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STRATEGIE DESIGN JAKO METODA
PRACY KREATYWNEJ

Punkt wyjścia / projektowanie komunikacji
Projektowanie komunikacji to przede wszystkim myślenie projektowe w kontekście produkowania zróżnicowanych ofert komunikacyjnych. To przestrzeń projektowa, która organizuje w sobie różne obszary designu, począwszy od corporate identity, przez design informacji, grafiki, powierzchni, na produkcie kończąc. Rolą projektanta w tym kontekście
paradygmatycznym jest dostarczanie możliwości komunikowania na okoliczność dokonań
organizacji lub innego podmiotu, który jest designowany przez projektanta. W przypadku
projektowania komunikacji nie mówi się o perspektywie samego biznesu, ale każdego aktora społecznego, który jest konstytuowany komunikacyjnie. Przedmiotem designowania
mogą więc być idee, organizacje, osoby, marki, branże, obszary geograficzne, produkty. Sam
przedmiot nie jest ważny, gdyż mechanizm działania komunikacji i projektowania komunikacji jest taki sam. Projektant dostarcza ofertę komunikacyjną, w postaci zrealizowanego
produktu do środowiska komunikacyjnego. Proces komunikacji rozpoczyna się w tym momencie od spostrzeżenia oferty komunikacyjnej, a następnie systemowego negocjowania
treści przez szeroko rozumianą publiczność. W tym miejscu warto zaznaczyć, że projektant
nie projektuje sam w sobie komunikacji, ale stwarza publiczności oferty komunikacyjnej
możliwość komunikowania. Specjalnie wykluczam przedstawiciela biznesu, żeby nie zamykać perspektywy, jakoby projektowanie komunikacji było zorientowane na specyficznego
przedstawiciela rynku. W projektowaniu komunikacji niezbędne są trzy podmioty: designer,
podmiot i publiczność. Designer będzie w tym miejscu profesjonalistą, który produkuje ofer-
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tę komunikacyjną na podstawie dostępnego podmiotu (idea, organizacja, etc.). Następnie
owa oferta komunikacyjna jest dostarczana na rynek komunikacji, w ramach którego dochodzi do sieciowego rozprzestrzenienia się komunikacji. Zatem projektowanie komunikacji
jest procesem, w którym sprzężone są: designer, podmiot i publiczność. Nie można mówić
o projektowaniu komunikacji tylko z perspektywy projektanta. Nie ma projektowania komunikacji w sytuacji, kiedy projektant projektuje koncept reklamy i chowa tenże w szufladzie swojego biurka. Pomimo tego, że powyższa sytuacja posiada dwa podmioty: projektant
i podmiot, nie posiada trzeciego, czyli publiczności, która umożliwi ofercie komunikacyjnej
komunikowalność. Sam obszar projektowania komunikacji z perspektywy systemowości
mechanizmu został precyzyjnie przedstawiony w książce Michaela Fleischera Communication Design, czyli Projektowanie Komunikacji. Mnie będzie interesowała, w odniesieniu
do książki Fleischera, perspektywa projektanta i samego procesu projektowego, czyli przestrzeń, w której realizuje się projektowanie komunikacji, bez jednoznacznego wskazania
samego obszaru (information design czy corporate identity). Stoję na stanowisku, że proces
projektowy podlega stałemu algorytmowi pracy projektowej, zmienia się jedynie podmiot
i wykonanie. W ramach niniejszego artykułu chciałbym zaproponować właśnie algorytm
pracy projektowej, który realizuje się w innych wartościach, niż dotychczas proponowany.
W tradycyjnym rozumieniu pracy projektowej punktem wyjścia jest analiza, czyli zbieranie, kategoryzowanie i analizowanie danych. W drugim etapie realizowana jest strategia
komunikacyjna na podstawie dostępnej wiedzy. Trzeci etap to kreacja, czyli przełożenie
rozwiązań systemowych i komunikacyjnych na język tekstowo-wizualny. Kolejne etapy
związane są z wdrożeniem zaproponowanych rozwiązań i kontrolą. Tradycyjne rozumienie
projektowania dobrze wizualizuje algorytm:
analiza → planowanie strategiczne → kreacja → wdrożenie → feedback
Załóżmy więc, że podmiotem w projekcie communication design jest stworzenie kampanii reklamowej dla marki X. Zasadniczo wszystko jest jasne i zespół projektowy przystępuje
do pracy analitycznej i planowania strategicznego właśnie w tym obszarze projektowym.
Praca kreacyjna na okoliczność przygotowanej strategii odbywa się w ramach dostępnych
przestrzeni komunikacyjnych, czyli: billboard, citylight, reklama wielkoformatowa, itp. Następuje launching kampanii i kontrola efektów. Jest to książkowy przykład pracy projektowej,
wręcz modelowy. A co, jeśli w procesie kreatywnym zostanie odrzucone zadanie projektowe
na rzecz problemu projektowego? Czyli nie realizowanie zadania w postaci kampanii reklamowej, ale właśnie problemu z jakim mierzy się np. zleceniodawca. Strategie design należy do
nowej koncepcji pracy kreatywnej, w której nie pracuje się w obiektywie zadań projektowych,
ale w perspektywie rozwiązywania problemów projektowych dla konkretnej publiczności.
Swoista zmiana paradygmatu w projektowaniu w kontekście strategie design dokonuje się
na trzech poziomach.
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1.
Punktem wyjścia w strategie design jest rozwiązanie problemu projektowego. Dotychczas
punktem wyjścia było zrealizowanie zadania projektowego, które a priori narzucało konkretną przestrzeń komunikacyjną, a tym samym sytuację duplikowania i standaryzowania
powierzchni projektowych. Wyjście od problemu projektowego, rozumianego jako możliwość
projektowa, stwarza możliwość pracy kreatywnej już na poziomie samej powierzchni projektowej. Zespół projektowy nie pracuje w obszarze np. reklamy zewnętrznej, ale mierzy się
z problemem projektowym i indywidualnym opracowaniem rozwiązania, które niekoniecznie
musi być reklamą zewnętrzną. Weźmy taki przykład. Zespół projektowy został poproszony
o projekt krzesła dla sal dydaktycznych w szkołach. W tradycyjnym rozumieniu proces projektowy odbyłby się przez analizę briefu, potrzeb klienta i potencjalnej publiczności. Zapewne
zaprojektowane zostałoby krzesło, które spełnia najwyższe standardy ergonomiczne, zdrowotne i finansowe. Biorąc pod uwagę upowszechnienie się modernistycznego designu, krzesło zyskałoby prostą formę i byłoby funkcjonalne. Książkowy przykład procesu projektowego
skutkuje książkowym rozwiązaniem. Strategie design wychodzi w tym miejscu poza ramy
standardowego procesu projektowego. Projektanci wychodzą od pytania, co jest problemem
i z czego ten problem wynika? Jak można go rozwiązać? Tak postawione pytania mogą doprowadzić zespół projektowy dużo dalej, niż realizowane zadanie projektowe. Nagle pojawia się
możliwość przemyślenia proksemiki sal wykładowych, potrzeba interakcji, pracy grupowej.
Wyjście od problemu doprowadza do rozwiązania, w którym podstawą jest przemyślenie
koncepcji sali wykładowej jako całości systemu komunikacyjnego, w który również wchodzą
krzesła, ale też wspomniana proksemika, potrzeba współpracy, interdyscyplinarności zajęć,
światła, przestrzeni. Takie podejście daje dużo szersze spektrum poznawcze, co skutkuje zupełnie nowymi i świeżymi pomysłami. Zespół projektowy nie projektuje już samego krzesła do
sal dydaktycznych, ale rozwiązuje realne problemy sali dydaktycznej, jako całości. Dlaczego
w tym miejscu nie przemyśleć idei sali wykładowej, często hierarchicznej i nieprzystępnej
komunikacyjnie przestrzeni, na nowo?

2.
Środek ciężkości komunikacji i pracy projektowej jest położony na publiczności oferty komunikacyjnej. Ten punkt ma dwa wymiary. Z jednej strony chodzi o proces projektowy, z drugiej
strony o funkcjonowanie oferty komunikacyjnej w środowisku społecznym. Kwestia funkcjonowania oferty komunikacyjnej była poruszana w artykule o zmianie paradygmatu w projektowaniu komunikacji i sprowadzała się do sytuacji, w której specyficzną rolę reklamy,
czy procesu informowania o dokonaniach marki, przejmuje publiczność marki. W tym rozumieniu publiczność informuje się nawzajem o dokonaniach marki, wykorzystując do tego
zróżnicowane kanały komunikacji. Rolą projektanta jest dostarczenie oferty komunikacyjnej,
która będzie dla publiczności: spostrzeżeniowa, irytująca (w rozumieniu teorii systemów)
i będzie powodem do dalszych komunikacji. Czyli za pośrednictwem kreatywnej oferty komunikacyjnej, realizowana jest funkcja informacyjna oraz imageowa dla organizacji (lub innego
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podmiotu projektowego). Sam proces projektowy strategie design jest też inaczej rozumiany,
właśnie w kontekście publiczności. Dotychczasowe koncepcje pracy projektowej wychodziły przede wszystkim od założeń projektowych, komunikacyjnych lub szeroko rozumianego
planowania strategicznego. Strategie design to przede wszystkim projektowanie konstruktu
publiczności w obszarze konkretnych rozwiązań. Za tym podejściem stoi koncepcja, że każdy projekt, każde rozwiązanie i każda oferta komunikacyjna jest skierowana do jakiejś publiczności. Oferta komunikacyjna, która nie jest skierowana do publiczności, nie jest ofertą
komunikacyjną, gdyż nie konstytuuje swojej prymarnej funkcji, czyli komunikowalności.
Do zadań zespołu projektowego należy właśnie zaprojektowanie konstruktu publiczności dla
wcześniej zaproponowanego rozwiązania problemu projektowego. Projektowanie konstruktu
publiczności dotyczy dwóch wymiarów: stylu życia, czyli kto jest publicznością rozwiązania
i jacy to są ludzie, oraz touchpoints, czyli gdzie, w sensie mentalnym i geograficznym, można
spotkać publiczność rozwiązania. Warto zauważyć, że ten etap pracy projektowej staje się czystą kreacją, która konstytuuje swoją wartość w kontekście kompetencji zespołu projektowego.
Mówiąc prościej, zakłada się, że interdyscyplinarny zespół projektowy posiada kompetencje,
ze względu chociażby na proces socjalizacji, rekonstrukcji społeczeństwa dla potrzeb procesu
projektowego.

3.
Proces projektowy, ze względu na złożoność tematyczną i paradygmatyczną jest realizowany
w zespołach projektowych o interdyscyplinarnym zasobie wiedzy i kompetencji. Perspektywa strategie design wykracza poza standardowe zadania projektowe, w których chodzi
przede wszystkim o realizację briefu kreatywnego. Strategie design to szukanie możliwości
rozwiązań realnych problemów w dużo szerszym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem
komunikacji społecznej. Tak postawiony problem wymaga interdyscyplinarnego towarzystwa wiedzy i kompetencji. Projektantem, w takiej sytuacji, staje się, w zależności od potrzeb
projektowych, każdy członek zespołu projektowego. Wróćmy do przykładu krzesła dla sali dydaktycznej. W tradycyjnym rozumieniu pracy projektowej, do zrealizowania zadania projektowego niezbędni byliby: designer produktu i technolog. Zakres wiedzy z ergonomii siedzenia
i materiałoznawstwa jest w programie studiów większości szkół projektowych. Jeśli jednak
wychodzimy od problemu projektowego, to jego szersze ujęcie zapewni wykorzystanie wiedzy
z zakresu komunikacji społecznej, pracy zespołowej, proksemiki, kultury czy architektury
samego budynku, w którym mieści się sala dydaktyczna. Warto zwrócić uwagę, że przewagą
interdyscyplinarnego zespołu projektowego jest szerokie ujęcie kompetencyjne i możliwość
negocjowania świeżej perspektywy projektowej.
Strategie design to przede wszystkim metoda pracy projektowej. Nie jest receptą udanego
projektowania, ani sposobem na kreatywność. Jako metoda pracy projektowej strukturyzuje
proces kreatywny i management komunikacji w ramach zespołu projektowego. Pokrótce
omówię poszczególne etapy pracy projektowej w ramach strategie design, które wizualizuje
poniższy algorytm:
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problem → rozwiązanie → publiczność → main idea → designbrief → design concept →
design & implement

1. PROBLEM
zespół projektowy wychodzi zawsze od problemu projektowego, nigdy od samego narzędzia,
zadając pytania: co jest problemem? z czego ten problem wynika? jaki jest kontekst społeczny? Dogłębna analiza problemu projektowego pozwala poznać nowe, na pierwszy rzut oka niewidoczne obszary i możliwości projektowe. Właśnie tak jest postrzegany problem projektowy,
jako możliwość projektowa w konkretnym obszarze paradygmatycznym. Proszę zauważyć, że
wyjście od zadania projektowego, w którym narzuca się ogólnodostępną przestrzeń projektową blokuje inne możliwe, kreatywne rozwiązania problemu. Jeśli w przypadku kampanii
reklamowej, która ma zwiększyć świadomość marki X, zespół projektowy wyjdzie od zadania
projektowego, prawie na pewno będzie poruszał się w obszarze tradycyjnych nośników reklamowych. Jeśli jednak zespół projektowy wyjdzie od problemu (co jest problemem, z czego
ten problem wynika?), otrzyma dużo szersze spektrum poznawcze. Same rozwiązania mogą
w tym sensie realizować zupełnie nowe nośniki i powierzchnie projektowe.
Główne pytania:
a. co jest problemem?
b. z czego wynika problem?
c. jaki jest kontekst społeczny?

2. ROZWIĄZANIE
na okoliczność zweryfikowanych problemów projektowych zespół projektowy przechodzi do
fazy rozwiązywania tychże na poziomie idei, ogólnych koncepcji, nie wchodząc w obszar
designu i tradycyjnie rozumianej kreacji. Warto zaznaczyć, że strategie design wymaga z jednej strony dyscypliny projektowej, a z drugiej chronologicznego podejścia do poszczególnych
etapów. Tylko rzetelna analiza problemu, jego genezy i kontekstu społecznego, pozwala efektywnie zarządzać rozwiązaniem. Rozwiązanie zawsze dotyczy konkretnego, wynegocjowanego problemu projektowego. Załóżmy kolejną sytuację hipotetyczną. Jeśli moim problemem
jest bałagan w moim biurze, to sensownym rozwiązaniem wydaje się być posprzątanie tego
bałaganu. A co jeśli taki problem projektowy zastaję w biurze mojego współpracownika? Tu
sprawa się komplikuje, bo wychodząc od triadycznej struktury rekonstrukcji problemu projektowego (co jest problemem? z czego ten problem wynika? jaki jest kontekst społeczny?)
dochodzę do nieco innych wniosków. Poniżej krótka symulacja, która wskazuje na zupełnie
inne źródło tego samego problemu, który był w mojej sytuacji (warto zaznaczyć, że te przykłady mają charakter stricte demonstracyjny, a problemy projektowe z obszaru projektowania
komunikacji są dużo bardziej kompleksowe, a nierzadko skomplikowane): w opisywanym
niżej przykładzie, jeśli za relewantne przyjąć pytanie, co jest problemem, wtedy zupełnie
oczywistym rozwiązaniem jest posprzątanie gabinetu. Jeśli jednak zespół projektowy będzie
dalej eksplorował problem, może dojść do zupełnie innych wniosków. Mój współpracownik,
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który pracuje kreatywnie, ceni sobie pracę w chaosie. Najlepiej się wtedy odnajduje, wie
co, gdzie leży, i jak się okazuje, zawsze wszystko jest potrzebne. Posprzątanie omawianego
bałaganu mogłoby wymiernie, i raczej na niekorzyść, wpłynąć na jego jakość pracy. Tak zrekonstruowany problem projektowy dostarcza szerokiego spektrum możliwych rozwiązań.
Rozwiązaniem tego problemu może być np. stworzenie dodatkowego miejsca do spotkań
z klientami, zaś interesujące biuro mojego współpracownika może nadal pełnić funkcję kreatywnej dżungli, w której wszystko ma swoje miejsce, w pewnym sensie. Kontekst społeczny,
który jest tutaj krytyczny z perspektywy biznesu i kultura pracy mojego współpracownika
mogą nadal sprawnie funkcjonować.
I. co jest problemem?
--

bałagan w biurze mojego współpracownika

II. z czego ten problem wynika?
--

ze stylu pracy, który preferuje mój współpracownik; jest chaotyczny i dobrze pracuje mu
się w chaotycznym środowisku

III. jaki jest kontekst społeczny
--

klienci, którzy rozmawiają z moim współpracownikiem zaznaczają, że ma bałagan, co
nie wpływa korzystnie na wizerunek naszej firmy

IV. rozwiązanie
--

wypracowanie nowego miejsca spotkań z klientami, które nie będzie z perspektywy biznesu dostarczało niepotrzebnych bodźców.

Główne pytania:
a. co jest rozwiązaniem problemu?
b. co takie rozwiązanie nam przyniesie?
c. jakie inne możliwe problemy rozwiązanie może przynieść?

3.
Wypracowawszy rozwiązanie, które będzie realizowało konkretną możliwość projektową,
zespół projektowy stoi przed największym wyzwaniem, czyli zaprojektowaniem konstruktu publiczności, do którego kierowany jest design. Choć może wydać się to dziwne, żeby
projektować publiczność, to z perspektywy designu, który zawsze skierowany jest do jakiejś
publiczności, taki proces ma sens. Zespół projektowy wypracowuje konstrukcję publiczności
w oparciu o dwie zmienne: styl życia i touchpoints. Generalnie chodzi o próbę całościowej
operacjonalizacji konkretnego modelu stylu życia, zachowania się, relacji socjalnych, wachlarza pożądanych marek, itd. Im szersza struktura opisu, tym łatwiej dobrać odpowiednią
strategię i kreację.
Metody pracy, które są stosowane w tym miejscu procesu projektowego, to przede
wszystkim personas i moodboards, czyli mapa nastrojów. Pierwsza metoda realizuje jakościowy opis konkretnych osób. Personas to budowanie wachlarza profili różnych osób, do których
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można kierować design i komunikację. Ważne w tym miejscu, żeby profile wzajemnie się nie
wykluczały ideologicznie. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której jeden projekt kieruje się
do dwóch grup; osób, które cenią ekskluzywne życie, drogie wakacje, luksusowe marki i osób
o alternatywnym stylu życia, dla których podstawową wartością w życiu jest ekologia i ochrona lasów tropikalnych. Personas powinny być spójne w wymiarze lifestylowym. W rezultacie
na personas składają się profile różnych osób, które łączą wspólne cechy image’owe. W takim
opisie ważne są wszystkie szczegóły, począwszy od zdjęcia konstruowanej osoby, przez dane
demograficzne, imię, ksywę, ulubione marki, zwierzę, opis typowego dnia, relacje społeczne,
wolny czas, ulubione miejsca, książki, mieszkanie, samochód, muzykę, urlop. Drugim etapem
budowania konstruktu publiczności jest budowanie mapy nastrojów (moodboards) w oparciu
o touchpoints. W tradycyjnym rozumieniu touchpoints to przestrzenie, w których można spotkać naszą publiczność (galeria, kino, fast-food, restauracja). W wymiarze komunikacyjnym
touchpoints realizuje się w obszarze mentalnym i geograficznym, budując jeden wspólny
styl życia publiczności projektu. Generalnie, przy konstruowaniu konstruktu publiczności,
chodzi o pracę od szczegółu do ogółu. Szczegółem będą w tym rozumieniu poszczególne profile
osobowościowe (personas), a ogółem będą punkty styku (moodboards), które spajają profile
osobowościowe w koherentny system wartości, zachowań i komunikacji.
Główne pytania:
a. jacy to są ludzie?
b. jak spędzają wolny czas?
c. gdzie mieszkają?
d. co jest dla nich ważne w życiu?
e. gdzie chętnie spędzają urlop?
f. ...
typowy przykład formularza personas.
źródło: własność autora

4.
Znając już publiczność, do której kierowany będzie projekt, zespół projektowy może trafnie dobrać odpowiednią strategię komunikacji, czyli co konkretnie chce powiedzieć wypracowanej
publiczności? Podstawowy błąd, jaki popełniany jest w projektowaniu komunikacji, to próba
wypracowania listy rzeczy, które trzeba zakomunikować. Problematyczność tej sytuacji trafnie wizualizuje sytuacja rzuconej piłeczki tenisowej. Prawdopodobieństwo, że złapię lecącą
w moją stronę piłkę tenisową jest dość spore - oczywiście jest to w dużej mierze uzależnione
od moich zdolności (motorycznych). Jednak jeśli w moją stronę leci kilka piłeczek, wtedy
prawdopodobieństwo, że złapię choćby jedną drastycznie maleje. Tak też działa komunikacja,
ponieważ system kognitywny nie radzi sobie ze skomplikowaniem (z kompleksowością tak)
i a priori odrzuca komunikaty, które są niespójne i w obszarze jednej przestrzeni komunikują
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wartości w perspektywie ilościowej. Taką sytuację trafnie obrazuje polska przestrzeń reklamowa. Proszę zauważyć, że w reklamie zewnętrznej bardzo często mamy do czynienia z ilościowym podejściem do oferty komunikacyjnej. Billboardy, citylighty, bannery reklamowe; to
bardzo często powierzchnie projektowe, na których trzeba jak najwięcej powiedzieć potencjalnej publiczności. To błędna praktyka. Main idea w kontekście strategie design oznacza dokładnie rdzeń strategii komunikacyjnej. Jest niepowtarzalnym założeniem projektowym, które
będzie realizowane przez design w dalszych etapach pracy projektowej. Main idea odwołuje
się do przestrzeni jaką wypracowano w kontekście rozwiązania problemu projektowego i do
konstruktu publiczności. Ogromną pokusą dla projektantów jest ilościowe podejście do komunikacji. W końcu mamy tak zróżnicowane narzędzia, że w różnych przestrzeniach możemy
komunikować różne wartości. Taka praktyka prowadzi do niejednoznaczności, braku spójności
tożsamościowej i komunikacyjnej, a w rezultacie do chaosu i odrzucenia komunikatu.
Główne pytania:
a. co chcemy powiedzieć naszej publiczności?
b. jak chcemy to zrobić?

5.
Design brief niech pozostanie ideową klamrą całego projektu. W kontekście tradycyjnego podejścia do procesu projektowego, design brief będzie etapem planowania strategicznego, w którym realizuje się całościowo cele projektu, publiczność, estetykę komunikacji itd. W strategie
design, jak już wcześniej pisałem, wychodzi się od problemu i konstruktu publiczności. Design
brief jest kolejnym etapem pracy projektowej, która koncentruje się na instrukcyjnym opisie
projektu. To ostatni moment, gdzie pracuje się ideą i samym konceptem. Design brief będzie
podstawą do wyprodukowania konceptu kreatywnego. Typowy design brief składa się z następujących obszarów, które w niektórych miejscach będą powielały dotychczasowe ustalenia:
a. main idea - czyli co konkretnie chcemy powiedzieć naszej publiczności, w formie
krótkiego hasła, realizujące cel komunikacji.
b. cele - co chcemy ostatecznie osiągnąć przez nasz projekt. Warto pamiętać, że cele
powinny być precyzyjnie określone, mierzalne i możliwe do osiągnięcia w wyznaczonym czasie. Cel projektu w ramach strategie design to określenie sytuacji czasoprzestrzennej, w której
chcemy się znaleźć po realizacji projektu.
c. publiczność - dokładne, instrukcyjne opisanie wcześniej zaprojektowanego konstruktu publiczności
d. estetyka komunikacji /tone of voice - main idea to temat komunikacji. Co chcemy
powiedzieć? Estetyka komunikacji odnosi się do tego, jak chcemy to zrobić? W jaki sposób
komunikować językiem i powierzchniami komunikacyjnymi z naszą publicznością?
e. estetyka designu / visual tone of voice - to przede wszystkim wypracowanie założeń
projektowych, które mają znaleźć odzwierciedlenie w designie. Visual tone of voice powinien
być spójny w kontekście estetyki komunikacji i publiczności.

105
MARIUSZ WSZOŁEK / Strategie design jako metoda pracy kreatywnej

f. feeling - to jedna z trudniejszych do operacjonalizacji językowej przestrzeni design
brief. Odnosi się przede wszystkim do sytuacji, w której zespół projektowy ma opisać pożądane
odczucia publiczności na okoliczność wypracowanej oferty komunikacyjnej. Innymi słowy,
co publiczność ma czuć, doświadczając rezultatów pracy projektowej.
g. elementy obowiązkowe - to obszary, które ze względów prawnych, gospodarczych,
technicznych muszą zostać uwzględnione w projekcie. Na przykład projekt serii opakowań
kosmetyków, musi zawierać następujące informacje: data wyprodukowania, data przydatności do spożycia, składniki, pojemność, materiał z którego wyprodukowano opakowanie, możliwe zagrożenia, miejsce produkcji, forma produkcji. Bez tych informacji, żadne opakowanie
nie może zostać wprowadzone do handlu detalicznego. Projektowanie komunikacji ma to do
siebie, że w zależności od powierzchni projektowej, elementy obowiązkowe będą ustalane
indywidualnie w zależności od potrzeb.
h. budżet - czyli najmniej kreatywny obszar pracy projektowej. Może być projektowany
na różne sposoby, jednym z nich jest wyznaczenie kategorii finansowania projektu:
I. zasięg (budżet technologiczny, budżet materiałowy, budżet wdrożeniowy)
II. outsourcing (badania, programowanie, doradztwo, etc.)
III. media planning (czas reklamowy, powierzchnie reklamowe, typ mediów, etc.)
IV. marża agencji (rozliczenie godzinowe, projektowe, realizacyjne, etc.)
V. potrzeby projektowe (praca projektowa, sprzęt, materiały biurowe, etc.)

6.
Przedostatnim etapem pracy projektowej jest design concept, czyli przełożenie idei i koncepcji
kreatywnej na prototypowe rozwiązania. Nie jest to jeszcze faza ostatecznego projektu, gdyż na
tym etapie dochodzi do weryfikacji rozwiązań w ramach tzw. end users test. Grupie badawczej
oferuje się prototypowe rozwiązania i weryfikuje się możliwe bodźce, jak np. umiejętność
użytkowania, opinie, zachowania w stosunku do proponowanych rozwiązań. Design concept,
czyli inaczej prototypowanie, to próba przełożenia design brief na konkretne rozwiązania
i oferty komunikacyjne. Zespół projektowy staje się ciałem opiniotwórczym w kontekście
współpracy z designerami i technologami. Ciężar pracy spada na osoby techniczne, które
posiadają kompetencje realizowania projektu w perspektywie zróżnicowanych powierzchni projektowych. W przypadku projektu strony internetowej, znacząca część pracy spada na
specjalistów od projektowania graficznego i programistów. Ich zadaniem jest przełożenie idei,
konceptu strony na działający prototyp, który można poddać weryfikacji.

7.
Design & implement to sytuacja, w której wykańcza się projekt, nadając mu ostateczną formę.
Następuje wdrożenie projektu do środowiska komunikacyjnego, w którym stanie się ofertą
komunikacyjną. Tak dochodzimy w zasadzie do początku tego artykułu, gdzie omawiane było
projektowanie komunikacji, jako dostarczanie ofert komunikacyjnych dla potencjalnej publiczności. O ile zespół projektowy sam w sobie nie projektuje komunikacji na okoliczność
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samego projektu, to i tak potrzebuje wykonać dużą pracę, żeby zaproponowane problemy
i rozwiązania przełożyć na stosowną ofertę komunikacyjną. Projektowanie komunikacji oczywiście odbywa się w ramach pracy zespołu projektowego, bo jak mawiał klasyk: Wszystko jest komunikacją. Strategie design to jedna z możliwych koncepcji pracy projektowej. Ze
względu na unikalność podejścia do projektowania wydaje się być znacząca w kontekście
interdyscyplinarnych zespołów projektowych i kompleksowych projektów, w których szuka
się unikalnych rozwiązań na podstawie problemów projektowych. Sama metoda, w perspektywie systemowego mechanizmu pracy projektowej, realizuje prymarną funkcję designu:
rozwiązywanie problemów i czynienie owych rozwiązań prostymi w użyciu.
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#9
JAROSŁAW
PACUŁA

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

OGÓLNE NAZWY WIĘŹNIÓW
W OFICJALNEJ I PÓŁOFICJALNEJ
NOMENKLATURZE ŁAGROWEJ.
RÓŻNICE I POKREWIEŃSTWA ZNACZEŃ
1.
Społeczność łagrów to twór wielonarodowościowy, zróżnicowany także pod względem wyznania, wykształcenia oraz pochodzenia klasowego. Szczególnie liczna była grupa osób pochodzących ze Związku Radzieckiego i państw pozostających pod jego wpływem. Ilość osób
kierowanych do łagrów zwiększała się wraz z zaostrzaniem represji – najpierw, końcem
lat 20. i początkiem 30., w związku z regulacjami tzw. Nowej Polityki Ekonomicznej oraz
walką z burżuazją i prywatnymi przedsiębiorcami, potem także wraz z walką z kościołem
prawosławnym i chłopstwem. Była to zapowiedź ogromnej fali prześladowań1. Wielki Terror,
o szczególnym nasileniu w latach 1936-1938, zaznaczył się przede wszystkim rozstrzelaniem
lub zesłaniem do obozów setek tysięcy obywateli sowieckich, choć prześladowania dotknęły
także Polaków z terenów przedrozbiorowych2. Wybuch drugiej wojny światowej i pakt Ribbentrop – Mołotow przyniosły dalsze represje i rozwój instytucji Gułagu. Do łagrów trafiali
między innymi Tatarzy, Czeczeni, Ukraińcy, nadwołżańscy Niemcy, jeńcy fińscy, rumuńscy,
hiszpańscy, włoscy, węgierscy i japońscy.
1

Zob. N. Werth, Państwo przeciw społeczeństwu. Przemoc, agresja i terror w Związku Sowieckim, w: Czarna
księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, red. M. Domańska, E. Olejarczuk-Rojewska, K. Łoziński,
Warszawa 1999, s. 57-248.

2

Н.В. Петров, А.Б. Рогинский, Польская операция НКВД 1937-1938 гг., в: Репрессии против поляков и польских
граждан, Москва 1997, c. 22-43; A. Paczkowski, Polacy pod obcą i własną przemocą, w: Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, red. M. Domańska, E. Olejarczuk-Rojewska, K. Łoziński, Warszawa
1999, s. 341-366. Zob. też R. Conquest, Wielki Terror, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 1997.
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Najogólniej powiedzieć można, że z jednej strony społeczność łagrową tworzyli więźniowie, z drugiej z kolei – obsługa i funkcjonariusze obozu. Rzecz jasna, tak określony podział jest sporym uproszczeniem, bo przykładowo ze względu na pozycje w strukturach
nieformalnych i pełnione przez poszczególne osoby role można dokonywać dalszych podziałów. Co więcej, rodzaje przywództwa i członkostwo w grupach wewnątrzłagrowych odznaczają się wyraźną hierarchizacją. Czynnikami wpływającymi na to są między innymi:
sława obozowa, rodowód przestępczy, znajomość zwyczajów więziennych, sposób odbywania kary (np. stosunek do administracji łagru, ale też agresja wobec mniej doświadczonych więźniów), umiejętności manipulatorskie i perswazyjne (zręczne wpływanie na
postawy innych i umiejętne reżyserowanie oczekiwanych sytuacji i zachowań), zasobność
materialna, inteligencja, siła fizyczna. Inna sprawa, że różnorodne są motywy łączenia
się więźniów w mniejsze grupy: a) wynikają z więzi terytorialnych (więźniowie pochodzący z tego samego kraju czy regionu wykazują tendencje zborne, chcą się trzymać razem, bo na przykład są – według ukutej przez więźniów terminologii – ziemlaczokami (ros.

землячок ‘rodak’)3, ziemlakami (ros. земляк ‘rodak’) lub z polska ziomkami, czyli ‘współwięźniami pochodzącymi z tego samego kraju, regionu itd., krajanami’; b) dotyczą wspólnej
przeszłości, także przestępczej i więziennej (przykładowo więźniowie są odnoetapnikami/
jednoetapnikami (ros. одноэтапник) ‘osobami z tego samego etapu, tj. miejsca przesyłowego więźniów’, a w przeszłości mogli być odnokamernikami/ jednokamernikami (ros.

однокамерник ) czy sokamernikami (ros. сокамерник ‘współlokator w celi’) ‘współwięźniami z tej samej kamery, celi, baraku’); c) wiążą się ze wzajemnym zaspakajaniem potrzeb (spoiwem mogą być potrzeby materialne i obustronne używanie posiadanych dóbr,
ale też potrzeb psychicznych i ich wzajemnym zaspakajaniu), odnoszą się do przeciw-

3

Znaczenia badanych jednostek leksykalnych ustalono na podstawie opracowań dotyczących rosyjskich
żargonów – z przełomu XIX i XX wieku oraz późniejszych. Oto ich wykaz wraz ze skrótami pojawiającymi
się czasem w tekście: Sm – H. Смирнов, Слова и выражения воровского языка, выбранные из романа вс.

Крестовского „петербургские трущобы“, „Известия Отделения Русского языка и словесности Академии Наук”,
IV, кн. 3, Санкт-Петербург 1899; Bies – B. Бец, Босяцкий словарь, Одесса, 1903; Pop – В.Ф. Попов, Словарь
воровского и арестантского языка, Киев 1912; Pot – C.M. Потапов, Словарь жаргона преступников, Москва 1927;
BM – Блатная музыка, Словарь жаргона преступников, Издание управления уголовного розыска республики,
Москва 1923; Leb – B. Лебедев, Словаря воровского и аресτанτского языка, „Весτник πолиции” 1909, № 22, 23,
24; Tra –В. Ф. Трахтенберг, Блатная музыка („жаргон“ тюрьмы), Санкт-Петербург 1908; Г. Досталь, Воровской
словарь, Слобода Покровская 1904; Pot – И.Д. Путилин, Условный язык петербургских мошенников, известный
под именем “Музыки” или “Байкового языка”, Санкт-Петербург 1904; Ro – Ж. Росси, Справочник по ГУЛАГу,
Москва 1991; Sn – C. Снегов, Язык, который ненавидит, Москва 1991 (tu: Толковый словарь лагерно-воровского
языка); Bal – Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Юсупов, Словарь тюремно-лагерного-блатного жаргона (речевой
и графический портрет советской тюрьмы), Москва 1992; Gra – M.A. Грачёв, Толковый словарь русского
жаргона, Москва 2006; Jel – B.C. Елистратов, Словарь русского арго: Материалы 1980-1990 гг, Москва 2000.
Częściowo znaczenia leksemów ustalono w oparciu o: B. Дал, Толковый словарь живого великорусского
языка,1-4 т., Санкт-Петербург 1863-1866; С.И. Ожегов, Н. Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва
2010; Толковый словарь русского языка, 1- 4 т, под ред. Д. Н. Ушакова, Москва 1935-1939; Т.Ф. Ефремова,
Современный толковый словарь русского языка, Москва 2000.
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ności (na przykład więźniów silnych i słabych, dobrze sytuowanych i biedoty łagrowej);
d) mają źródło w wyznawanych przez więźniów wartościach. I tak na przykład inne spojrzenie na wspólnotę łagrowców towarzyszy nazwom więźniów, które wiążą się z przydziałem kotła ‘pożywienia przyznawanego więźniom odpowiednio do wypełnienia przez nich
normy pracy lub ich stanu zdrowia’ (ros. котёл ‘kocioł’), inne – jeśli za kryterium przyjmie
się rodzaj pracy wykonywanej przez osadzonych, miejsce jej wykonywania lub stosunek
więźniów do powierzanych im obowiązków, a jeszcze inne – jeżeli kryterium takim uczyni
się zdrowie4.
Oczywiście, prezentacja całości wyekscerpowanego ze wspomnień obozowych materiału
jest w tym miejscu niemożliwa, jednak warto zaznaczyć, że przyjęcie bardziej szczegółowych
kryteriów klasyfikacji zgromadzonej leksyki umożliwia nakreślenie w miarę pełnego obrazu
społeczności łagrowej. Z uwagi na wieloaspektowość problemu oraz obszerność materiału
językowego pojawiającego się we wspomnieniach obozowych w artykule przedstawiono wyłącznie ogólne nazwy więźniów, które pojawiają się w oficjalnej i półoficjalnej nomenklaturze
łagrowej. Artykuł nie uzurpuje sobie bowiem prawa do bycia wyczerpującym studium na
temat nazewnictwa osób w języku obozowym, tym bardziej na temat słownictwa łagrowego
czy polszczyzny łagrowej w ogóle. Różne mogą być przecież założenia metodologiczne w opracowaniu słownictwa polskich więźniów w łagrach. Można je przedstawić w kategoriach językowego obrazu świata czy badać w kontekście teorii nominacji językowej, można też – ze
względu na fakt, że słownictwo łagrowe to z reguły pożyczki z języka rosyjskiego, w różnym
stopniu podlegające polonizacji – spojrzeć na materiał pod kątem zapożyczeń; co więcej, niektóre jednostki da się objaśnić wyłącznie przy użyciu metod kognitywnych. Najkorzystniejsze
wydaje się w tym miejscu ukazanie poszczególnych nazw we właściwych im kontekstach,
jako podgrupę tematyczną jednostek leksykalnych wyodrębnionych na podstawie kryterium
realnoznaczeniowego5. W znacznej części słownictwo to należy traktować jako historyzmy,
stanowiące świadectwo egzystencji łagrowej. Uwagę zwraca przy tym pokrewieństwo semantyczne wielu z tych jednostek.

4

Władze obozowe regularnie przeprowadzały badania siły roboczej. W łagrach „przeglądy” takie nosiły nazwę aktirowania, aktirówki (ros. актировать, актировка) oraz komisowania/ komisowki/ komisówki (ros.

комиссовка, комиссовать), a powtórne badanie więźniów, weryfikujące zaliczenie ich do właściwych grup
roboczych pieriekomisowki/ pierekomisówki (ros. перекомиссовка). Natomiast w obozach hitlerowskich nazywały się one selekcją, wybiórką do gazu, oczyszczaniem, odkurzaniem (zob. J. Pacuła, Auschwitz – słowa
i milczenie. Studium leksykalno-semantyczne, Bielsko-Biała 2010, s. 85). W łagrach sowieckich wyszczególniano kilka kategorii stanu zdrowia: od zdolny do każdej pracy po inwalida pierwszej grupy. Zob. D. Dallin,
B. Nicolaevsky, Forced labor in Soviet Russia, London 1947, p. 6.
5

Por. opracowanie D. Buttler Kategorie semantyczne leksyki potocznej, w którym autorka, posługując się
schematem klasyfikacyjnym V.V. Morkovkina, przydziela poszczególne jednostki leksykalne do rożnych kategorii (Kategorie semantyczne leksyki potocznej, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego,
Wrocław 1978, s. 37-45).
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2.
Według oficjalnej terminologii obozowej każdy osadzony to zakliuczonnyj/ zakliuczony/ zakluczony (ros. заключённый ‘więzień’). W użyciu były także nazwy: zeka (ros. зэка), zek ‘więzień – mężczyzna’ (ros. зэк), zeczka ‘więźniarka’ (ros. зэчка), które były formami pochodzącymi od skrótu z/k (ros. з/к), pierwotnie zastępującego wyrażenie zakliuczonnyj kanałoarmiejec
‘więzień zatrudniony przy budowie Kanału Białomorskiego’ (ros. заключенный каналоармеец),
wkrótce upowszechnionego w innych miejscach osadzenia i używanego w stosunku do każdego więźnia. Ilustrują to następujące fragmenty wspomnień i relacji:
Po kilku dniach znalazłem się w obozie: Kirpicznyj zawod – Uchta. Była to duża cegielnia na
terenie zamkniętym, z kilkoma barakami dla zakliuczonych. To co mi się tam wydarzyło było
nieprawdopodobne, nieprzewidywalne nawet w najskrytszych myślach.
[Tadeusz Habczyński, Od deportacji do repatriacji, „Zesłaniec” 42 (2010), s. 79]
Jednym z popularnych powiedzonek strażników było: „Teraz to kwiatki, a jeszcze będą jagódki”
(Tiepier eto ćwietoczki, potom jagodki budu), co miało oznaczać, że teraz powodzi się nam jeszcze
świetnie, a dopiero później zobaczymy, jak to przyjemnie być zakluczonym.
[Anna Urbanowicz, ***, „Zesłaniec” 40 (2009), s. 78-79]
Następnym etapem było przeniesienie mnie do 4. łagpunktu, gdzie już należało pracować zwyczajnie, na normę. Dostałem się stachanowskiej brygady polskiego Żyda, Grossa [...], której zadaniem było ścinanie drzew i układanie w sągi (liesozagotowka). Stachanowska brygada nie
wykonywała nigdy mniej niż 125% normy. Do pracy szło się kilka kilometrów zwykle na ostrym,
mroźnym wietrze, przed którym osłaniać się można było tylko metalową piłą czy innym narzędziem. Po spuszczeniu drzewa należało poobcinać gałęzie i spalić je. To była dobra strona tej
pracy – wspaniały ogień. W budowaniu sągów stosowano system podobny do tworzenia kopców
mchu. Sągi układaliśmy z długich pni umieszczanych po bokach i u góry utrzymywanych we
właściwej pozycji przez króciutkie pniaki udające końce środkowych drzew z każdego końca sągu.
Gdy pod wieczór przychodził kontrolnyj zamierszczyk, też zeka, czyli zakliuczonnyj – więzień,
rezultat naszej pracy był imponujący, brygada wyrabiała 150% normy, jak na stachanowską
brygadę przystało i otrzymywała jedzenie ze stachanowskiego kotła. Jeszcze jeden przykład tufty.
[Stanisław Chmielewski, Zapiski niebohaterskich przeżyć, Wrocław 2002, s. 53]
Trwa apel. […] I nagle pada zdanie, które wzbudza śmiech nawet w naszych rzędach, wśród
ludzi pokornie i zamierającym sercem wysłuchujących, kogo z nich ominie dziś szczęście spędzenia nocy na zwykłej pryczy, na kogo czekają śmierdzące, zlodowaciałe deski karcerów). „Za
stosunek zet-ka z zet-ka – czyta pełniący dyżur Wochrowiec – który spowodował dwugodzinny
przestój klaczy… pięć dni bez wyprowadzania…”.
[Eugenia Ginzburg, Stroma ściana, Warszawa 2009, s. 297]

Kwestia wspomnianych nazw jest jednak bardziej złożona i wymaga szerszego komentarza. W tej sprawie wypowiedział się były więzień GUŁag-u, Aleksander Sołżenicyn:
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Dwa słowa o samym terminie „zek”, „zeki”. Aż do roku 1934 używano oficjalnie terminu pozbaw i e n i w o l n o ś c i (liszennyje swobody). Nie zachowały się dokumenty, z których wynikałoby,
że sami tubylcy używali skrótu „l/s” ani że nazywali się wzajem „elesami”. Ale w końcu 1934
termin ten zamieniono na określenie „więźniowie” (po rosyjsku – zakluczonnyje). Tu przypomnieć wypada, że Archipelag zaczynał już kamienieć i nawet oficjalny język musiał się do tego
procesu przystosować. Nie mógł dopuścić, aby w tytulaturze tubylców więcej było w o l n o ś c i
n i ż w i ę z i e n i a . W skrócie pisano to tak: w liczbie pojedynczej z/k (ze-kà), w liczbie mnogiej
z/k z/k (ze-kà, zeka). Opiekunowie tubylców bardzo często używali tego terminu, wszyscy więc
słyszeli go i wszyscy rychło się przyzwyczaili. Wszelako rzeczownik ten, poczęty na urzędowym
papierze, nie dość, że nie dawał się odmieniać przez przypadki i rodzaje, ale nawet nie było
możliwe tworzenie jego liczby mnogiej. Godne zaiste dziecię martwoty i ciemnoty! Żywy słuch
zmyślnych tubylców nie chciał się z tym stanem godzić, na różnych wyspach i w rozmaitych
miejscowościach zaczęto więc ów termin żartobliwie przeinaczać. Gdzieniegdzie mówiono „Zachar Kuźmicz” albo (jak w Norylsku) „Zapolarnyje (tj. podbiegunowi) komsomolcy”. Tu i ówdzie
słowo to wymawiano „zak” (Karelia), jeszcze indziej (Inta) – „zyk”. We wszystkich tych wypadkach słowo to, zamienione przez tubylców w żywy wyraz, zaczynało być odmieniane przez przypadki, a w liczbie mnogiej przybierało stosowną postać. (Na Kołymie natomiast – jak podkreśla
Szałamow – utrzymała się w użyciu codziennym forma „ze-kà”). W morfemie początkowym
spółgłoska „z” wymawiana jest zawsze twardo.
[Aleksander Sołżenicyn, Archipelag GUŁag. 1918-1956, t. II, Poznań 2010, s. 456]

Rzeczywiście, nazwy wywiedzione od oficjalnego terminu zakluczonnyj (ros. заключённый)
także dziś występują w wielu wariantach. Słowniki ogólne języka rosyjskiego wyraz zek (ros.

зек, зэк) wyjaśniają podobnie, przy czym definicje te są tożsame z definicją wyrazu zakluczonnyj ‘człowiek przebywający w więzieniu; aresztant’ (ros. заключенный). Natomiast wspominana przez Sołżenicyna forma зык nie pojawia się wprawdzie w słownikach ogólnych, ale
w opracowaniach dotyczących współczesnych żargonów – owszem6. Z kolei leksemu zeka (ros.

зека) zasadniczo nie rejestrują słowniki ogólne języka rosyjskiego.
Przywołane przez Sołżenicyna wyrażenie pozbawiony wolności (ros. liszennyj swobody;

лишённый свободы; w skrócie л/с), które do połowy lat 30. XX wieku funkcjonowało w oficjalnej nomenklaturze państwowej na oznaczenie osób uwięzionych i zastępowało wcześniejsze
określenie zawarty w więzieniu (ros. заключённый в тюрьму), stało się podstawą dla nazwy
liszennik ‘więzień, skazaniec’ (ros. лишенник). Wyraz ten ma charakter historyzmu; nie pojawia się bowiem ani w powojennych słownikach ogólnego języka rosyjskiego, ani słownikach
rejestrujących środowiskowe odmiany ruszczyzny. Warto jednak przy okazji nadmienić, że
w obiegu była wówczas także inna, podobna nazwa – liszeniec (ros. лишенец), która w świetle przyjętej przez władze rosyjskie 10 lipca 1918 r. konstytucji odnosiła się do tzw. „klasowo

6

We współczesnym rosyjskim żargonie więziennym funkcjonują wyrazy: zakluczennik (ros. заключённик),
który w mowie łagrowej nie występuje, oraz zekaszka (ros. зекашка) – pod względem znaczenia bliskie
występującemu w języku obozowym słowu zeczka (ros. зечка).
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obcych elementów”7. Wprawdzie, w konstytucji z 1936 r. już nie była ona wzmiankowana,
podobnie jak wyrażenie pozbawiony praw (ros. лишенный прав), od którego ją wywiedziono,
ale w mowie łagrowej długo jeszcze funkcjonowała. W nieco zmienionej postaci określenie
to pojawia się także w środowiskowych odmianach języka rosyjskiego. Jakkolwiek większość
opracowań odnotowuje wyraz liszeniec (лишенец) z zaznaczeniem, że jest to neologizm, który
funkcjonował w ZSRR do czasów wprowadzenia tzw. konstytucji stalinowskiej, to w żargonie
rosyjskim od dawna obecna jest forma liszak (лишàк) z następującymi definicjami: ‘człowiek
pozbawiony czegoś lub kogoś, pomijany w czymś’ (Jel), ‘osoba pozbawiona wszelkich praw
i zesłana na katorgę’ (Jel), ‘przestępca sądownie pozbawiony wszystkich praw i zesłany na
katorżnicze roboty’ (Tra), ‘zbiegły katorżnik’ (Leb, Pop, Pot, BM, Gra), ‘ogólnie o osobie pozbawionej praw’ (Leb, Pop, Pot, BM, Gra).
Uwzględnić trzeba w tym miejscu pewną uwagę związaną ze słowem katorżnik, pojawiającym się przy okazji definiowania przytoczonych powyżej określeń:
Rewolucja bywa niecierpliwa i wspaniałomyślna. Wiele jest spraw, od których pragnie odciąć
się czym prędzej. Na przykład od pojęcia katorgi, czyli ciężkich robót. A jest to słowo dobrze wyważone, nie żaden tam niedopieczony DOPR, czy nieporęczny, śliski ITŁ. Wyraz „katorga” spada
z podium sędziowskiego jak ostrze nie całkiem dotartej gilotyny i już na sali sądowej łamie
grzbiet skazańcowi, zdolne jest przetrącić wszelką nadzieję. Słowo „katorżnik” takie jest straszne, że inni aresztanci, nienależący do tej kategorii, myślą sobie: No, to już na pewno jakiś łotr
i oprawca! (Ludzie mają ten dar zbawienny i tchórzowski; zawsze potrafią wmówić sobie, że nie
są jeszcze ostatnimi z ostatnich i że ich sytuacja nie jest jeszcze najgorszą z możliwych. Katorżnicy mają na odzieży numery rozpoznawcze! — no, no, to już widać najgorsi zbóje! Nas przecież
nikt tak nie ponumeruje!... Poczekajcie, was też ostemplują!). Stalin bardzo lubił stare terminy,
nigdy nie zapominał, że mogą one przez całe stulecia być podporą organizmów państwowych.
[…] I 26 lat po zniesieniu katorgi przez Rewolucję Lutową – Stalin znów katorgę wprowadził.
[Aleksander Sołżenicyn, Archipelag GUŁag. 1918-1956, t. III, Poznań 2010, s. 7]

7

Konstytucja Rosji Sowieckiej z 1918 roku wylicza między innymi: „Nie mają prawa wyborczego biernego
ani czynnego: a) osoby wyzyskujące pracę najemników w interesie własnych zysków; b) osoby żyjące z dochodów nie osiągniętych pracą, jak na przykład z procentu od kapitału, dochodu z przedsiębiorstw, intraty
z majątku itp.; c) prywatni kupcy, handlarze i pośrednicy handlowi; d) mnisi i słudzy duchowni Cerkwi
i wszelkich kultów religijnych; e) urzędnicy i ajenci dawnej policji, korpusu żandarmerii i ochrany, a także
członkowie byłego panującego domu rosyjskiego; f) osoby uznane przez odnośne władze za umysłowo chore
lub obłąkane, jak również osoby pozostające pod kuratelą; g) osoby skazane za jakiekolwiek niegodziwe
występki na czas ustanowiony prawem bądź wyrokiem sądowym”. Конституции (Основного Закона).

Р.С.Ф.С.Р. Cyt. za http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/1918 (tekst w moim tłumaczeniu). Konstytucja
z 1924 roku i dalsze dekrety uszczegółowiły tę listę i dodały do niej nowe kategorie. W wyniku tego „liszeniec”
nie mógł zajmować jakiejkolwiek posady urzędowej, zdobywać wyższych stopni edukacji, był pozbawiony
różnych przywilejów finansowych (np. dotacji mieszkaniowej, emerytury), nie mógł należeć do kołchozów
i innych rodzajów spółdzielni. Członkowie rodziny, której głową był „liszeniec”, również były pozbawione
praw obywatelskich.

114
DOSTRZEC RÓŻNICĘ

Faktografia zesłańcza z XVIII, XIX i XX w. ujawnia, że miano katorżnik (ros. каторжник)
– występujące też w wariancie katorżny (ros. каторжный) – stopniowo rozszerzało swój sens.
W XVIII i XIX w. zesłanie oraz katorga były powszechnie wymierzanymi karami dla uczestników zrywów narodowo-wyzwoleńczych, przy czym katorgą nazywano wówczas zarówno
przymusowe osadzenie w specjalnych więzieniach i wykonywanie przez skazanych ciężkich
prac fizycznych, jak też samo zesłanie na Sybir, czasowe lub dożywotnie osiedlenie się na
Sybirze i w innych rejonach Imperium Rosyjskiego, nie nakładała obowiązku pracy i umożliwiała pracę w wielu zawodach umysłowych (tzw. posielenie lub żitielstwo, ros. поселение,

жителство). Natomiast po dojściu do władzy bolszewików zesłanie i katorgę zastąpiły zsyłki
i pobyty w łagrach Gułagu, w zasadzie zawsze wiążące się z pracą na rzecz Rosji (w kołchozach i obozach) i będące środkami represji także wobec obcokrajowców. Inna sprawa, że
zesłania były karą stosowaną w Rosji już w XVI wieku, a w okresie panowania Piotra I – początkiem XVIII wieku – wyodrębniono odrębną względem zesłania karę katorgi8.
Należy przy tym zaznaczyć, że odziedziczona jeszcze z czasów carskich nazwa katorżnik
(ros. каторжник ‘katorżnik’) w łagrach bardzo często zastępowana była inną, posiadającą
podobne znaczenie – kateerowiec (ros. катеэровец), wywodzącą się od akronimu КТР (ros.

КТР/ ктр), zastępującego wyrażenie katorżnicze raboty (ros. каторжные работы ‘katorżnicze prace’). W świetle oficjalnej nomenklatury łagrowej należy zatem rozróżnić „zwykłych”
zakluczonych od XX-wiecznych katorżników, inaczej kateerowców, którzy od kwietnia 1943
roku stanowili kategorię więźniów skazanych za tzw. zdradę ojczyzny na karę śmierci, ale
wyrok ten zamieniono na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat ciężkich prac na specjalnie wyodrębnionych odcinkach łagru i egzystencję w szczególnie trudnych warunkach (w rezultacie
więźniowie ci nie dożywali końca wyroku).
Uwzględniając powyższe uwagi, można stwierdzić, że powszechne jeszcze w XIX wieku
znaczenia słów katorżnik i katorżny, choć odnoszą się do zesłańczych losów, nie są tożsame
z sensami pojawiającymi się od około połowy XX wieku. Pod nazwą katorżnik (lub częściej
katorżny) z okresu carskiego kryje się bowiem inny obraz więźnia i jego sytuacji, niż ten
z czasów stalinowskich9. Dowodzą tego pochodzące z różnych okresów relacje z pobytu na
Syberii, jak na przykład:

8

Zob.: W. Śliwowska, Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998;
A. Kuczyński, Syberia. 400 lat polskiej diaspory, Krzeszowice 2007; A. Kraushar, Konfederaci barscy na Syberyi
(1774), Kraków 1895.

9

Podobnie przedstawia się sprawa nazw Sybir i Syberia. Jan Trynkowski w przemowie do Dziennika syberyjskiego Juliana Glaubicza Sabińskiego (Warszawa 2009) zwraca uwagę, że powszechne używanie ich jako
synonimów jest nieporozumieniem; pierwsza nazwa odnosi się raczej do zmitologizowanego dowolnego
miejsca zesłań, druga natomiast oznacza konkretną krainę. Historyk podkreśla, że fałszywy stereotyp pojawił się wraz z pierwszymi zesłańcami z końca XVIII w., czyli konfederatami barskimi, gdyż już wcześniej
na Syberii żyli Polacy, jeńcy z czasów wojen z Moskwą. Do przytoczonych tych uwag warto jednak dodać
jeszcze jedną, natury językoznawczej – utożsamianie obu nazw jest wynikiem przejęcia nazwy rosyjskiej,
polskiemu toponimowi Syberia odpowiada bowiem rosyjska forma Sybir (ros. Сибирь). Por. J. Puzynina,
Katyń: słowo-symbol, „Więź” nr 6, 1995, s. 25-35.
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– przekaz Faustyna Ciecierskiego, który opisując zamieszkujące w XVIII wieku Syberię grupy
etniczne, ilustruje zarazem ich stosunek do carskich czynowników (ros. чиновник)10 oraz posieleńców (ros. поселенец)11:
Obywatel tutejszy jest to przesiany z głębi Rosji złoczyńca; rzadko gdzie widać z całym nosem człowieka, prócz dzieci i podrostków. Powtarzane piętnowania lic zesłanych poszpeciły
zupełnie ludzi... Rzeczony obywatel albo tęskni do swego rzemiosła, albo przypomina swobody
niegdyś swoje, albo zmierza do popełniania przywykłej zbrodni albo głodem zmorzony i nagi
szuka w złodziejstwie opatrzenia nędzy. W tych okolicach, napatrzyłem się raz pierwszy na te
haniebne, a może warte litości obrazy... Tłumy rozsypanych mieszkańców uchodziły za rzekę
Amur i za Argun... Uchodziły mówię od tyraństwa tak zwierzchników rosyjskich w tę stronę
przeznaczonych, jak awanturników, czyli pierwszych zdobywców tej strony, jak też na koniec
rozbójników, którzy bojaźnią kary w Rosji pobudzeni, przyszli tu rozbijać niewinnych pasterzy,
jakimi są pierwsi tej prowincji obywatele. […]12
Stałem niewzruszony nie mogąc objąć tych dziwów natury, wszystko mnie porywało; wewnętrzna postać ziemi ma coś jeszcze osobliwszego niż jej powierzchnia. Poszedłem do żyły.
Ta jakby jakie koryto rzeki wykręca się w różne strony, za którą śledzą górniki […]. Tu i ówdzie
stawy wodne, których głębokość niewiadoma, te pompami chcą oczyścić, aby gdy wody ubędzie,
górnicy wgłębiając się w dół dobywać mogli rudy. Lecz ile moją imaginację zabawiała postać
góry, tyle wzrok i słuch rażone były najokropniejszymi przedmiotami. Po dwóch nagich ludzi
siedziało po kątach z żelazem i młotkiem, drylowało dziury w kamieniu; ten to łoskot raził zupełnie słuch osobliwie stojącego w odległości, gdzie się zbierać musiały wszystkie głosy; słabe
światełko dwóch świec przyświecało roboczym ludziom, oni sami byli czarni, bez odzienia i obuwia. Przy samej żyle odbijało kilku, odwoziło kilku, odgrabiało kilku lub kilkunastu; pisk taczek,
łańcuchów łoskot rozchodził się po zakątkach wyrobionych z przerażającym jękiem. Świeczki
ich słabo błyszczały... Jęk podobny zgrzytaniu zębów wychodził od drylowania kamieni; smutna
postać i pochmurna zmordowanego robotnika pokazywała, że to plac nędzy i utrapienia. Samo
powietrze duch tamowało – sparzeliny z wód tam stojących, pary z metalów i arszenników,
oddechy pracujących, najsłabsza komunikacja z atmosferycznym powietrzem czyniły tamtą
atmosferę nieznośną.
[Pamiętnik xiedza Ciecierskiego przeora Dominikanów wileńskich zawierający jego i towarzyszów
jego przygody doznane na Sybirze w latach 1797-1801, Lwów 1865, s. 78-79, 194-196]

10 Od okresu panowania Piotra I służba w administracji obejmowała czternaście stopni awansu cywilnego
i wojskowego. System ten przetrwał do upadku caratu w 1917 roku (wg Большой энциклопедический словарь,

ред. И. Лапина, Е. Маталина, Р. Секачев, Е. Троицкая, Л. Хайбуллина, Н. Ярина, Москва 2008; Политическая
наука. Словарь-справочник, ред. И.И. Санжаревский, Москва 2010). Nazwa czynownik, wywodzi się od rosyjskiego czyn ‘ranga’ (ros. чин); prymarnie oznaczała ‘urzędnika państwowego zobowiązanego do dożywotniej
służby w administracji’, ale używana była także w sensie przenośnym: ‘człowiek oddanego swojej pracy’,
w tym jako eufemizm do katorżnik.
11

Wyraz posieleniec (ros. поселенец) prymarnie oznacza tyle, co ‘osadnik’, z kolei wtórnie – ‘osoba skazana
na zesłanie’.

12

W 1769 roku w Rosji karę śmierci zastąpiono katorgą, toteż gwałtownie wzrastała liczba kryminalistów
odbywających wyroki na Syberii.
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– zapiski Rufina Piotrowskiego, uczestnika powstania listopadowego, który został wysłany
na katorgę pod Omskiem, skąd uciekł w 1846 roku:
Oprócz różnicy pochodzenia, narodowości, języka i wyznań religijnych, mieszkańcy Syberyi pod
względem używania praw cywilnych i krajowych dzielą się na rozmaite kategorye, jako to: kupców, mieszczan, włościan rządowych, kolonistów podrawodzkich, posieleńców i katorżnych, bo
co się tyczy szlachty (dworian) i dziedziców (pomieszczyków) używających przywilejów znanych
w Polsce i w Rosyi, jako to poddanych (kriepostnych) wcale w Syberyi niemasz. […] Koloniści są
albo przymusowi, albo po większéj części dobrowolni ochotnicy i przybysze z Rossyi, emigrujący
z niéj do Syberyi z całemi rodzinami i dobytkiem. Ci zwykle przybywają w liczbie kilkuset lub
więcéj osób i rodzin są rozmaitych, ze szczególniej biedniejszych gubernii rossyjskich zgromadzonych. Bardzo wielu takich kolonistów przybyło przedemną z gubernii smoleńskiéj, których
osadzono w gubernii tomskiéj. Takim kolonistom rząd wyznacza miejsce osady, w północnej
lub południowej części środkowéj Syberyi, szczególniéj w miejscach, gdzie mało zaludniona,
udziel im zapomogi i uwalnia ich na czasu jakiego przeciąg od podatków i rekrutacyi. Zapomoga
jednak rządu, czy to z przyczyny swéj szczupłości, czy co prawdziwsza, z przyczyny jéj nadużycia
przez czynowników, niezawsze bywa skuteczną i w pierwszych szczególniéj latach, koloniści
doświadczają wielkich trudności w postawieniu siebie na stopie gospodarkiéj. […]
Posieleńcem w Syberyi nazywają człowieka, który za jakąś winę z Rossyi do niéj został wysłany.
Zwykle taki posieleniec, jeżeli jest ze stanu prostego, oddawany bywa przez urząd włościański,
urząd gminy pod dozór jakiego gminy gospodarza, zwykle niepoślakowanego prowadzenia się,
chociaż oprócz tego cała gmina czuwa nad posieleńcem, to jest: nad jego prowadzeniem się
i pilnością do pracy i aby nieuciekł. […] Trzeba uważać, że włościan syberyjski uważa posieleńca
z jakiebykolwiek on przedtém miał znaczenie, za nierównie niższego od siebie […]. Jeżeli posieleniec posiada jakie rzemiosło, to jest: krawiectwo, szewstwo lub inne jakie, może się niém
trudzić swobodnie, ale na miejscu, to jest: we włości, jednak po trzech latach może się oddalać
i do włości sąsiednich. […]
Katorżny to jest do robót ciężkich wskazany, za przestępstwo kryminalne lub polityczne, jeżeli
jest wiejskiego, lub miejskiego, słowem nieszlacheckiego stanu, podług praw, powinien być
wprzódy smagany knutem i naznaczony trzema piętnami. Jeżeli zaś jest szlachcicem […] to
równie jak posieleniec szlachcic bywa tylko degradowany, ale ani knutem, ani pałkami, lub
rózgami bitym być niemoże. Com dotąd powiedział, ściąga się na samych prawdziwych Rossyan, dla których te prawo jest niewzruszoném. Bo co się tyczy Polaków z zabranych prowincyi,
a szczególniéj Polaków byłéj niegdyś, dziś już nieboszczki tak zwanéj kongresówki, to są w tym
względzie liczne wyjątki. Aplikując całą surowość prawa, władze zwykle za polityczne przestępstwa nawet nieszlachtę, niebiją ani knutami, ani pletią, ani nawet niepiętnują, ale zdarza się
często, prawie zawsze, że tak szlachtę jak i nieszlachtę przed wysłaniem do katorgi, albo nawet
na posielenie, biją pałkami i to publicznie. A w więzieniu pokryjomu, przy kommissyach śledczych rzadko który szlachcic czy nieszlachcic, uszedł kary cielesnej, ale to w Rossyi nie uchodzi
za karę […] Wojskowi mający być wysłani do katorgi, jeżeli są oficerowie, azatém szlachta, to
ulegają tylko degradacyi; jeżeli są żołnierze, to nie knutem, ani paltią, ale biją ich tylko pałkami, największa liczba pałek, jaką Piotr Wielki prawem przepisał dla występnego żołnierza, jest
dwanaście tysięcy razów. Dziś takiéj liczby nieużywają, chyba kogo wskazują na śmierć pod
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pałkami dla przykładu. Tak ukarani, szlachta lub nieszlachta i wojskowi, stosownie do przewinienia, wysyłani bywają do katorgi na rok, dwa, trzy, cztery itd., piętnaście, dwadzieścia lat
i na całe życie. Są rozmaite w Syberyi katorgi, czyli ciężkie roboty. Najokropniejsze z najstraszniejszych są miny nerczyńskie, do których wysyłają wielkich kryminalistów. Co nieszczęśliwi,
rzuceni w podziemne lochy, rzadko kiedy kilkanaście, lub nawet kilka lat wyżyć w nich mogą:
krótsze lub dłuższe ich życie zależy wiele od minerałów, jakie dobywają. Gryczpan i żywe srebro
wkrótce rozkłada organizm tych nieszczęśliwych, tworzą się rany na ich ciele, które szmatami
od nich odpada. Jest to istotna katorżna praca i największych zbrodniarzy tylko, których chcą
tym sposobem zamordować, tam wysyłają. Uchowaj, Boże, każdego człowieka od takiéj kary.
Ona jest najwybitniejszym wyrazem caryzmu. Inni użyci są do kopania w minach złota, srebra,
miedzi, żelaza, platyny itd. Żałuję, żem niemógł powziąść dokładnych wiadomości o różnego
rodzaju minach nerczyńskich i o pracach, w jaki sposób odbywanych przez katorżnych. Wiem
tylko, że na lat kilka przed mojém do Syberyi przybyciem, w jednym miejscu miny nerczyńskie
obszerne i głębokie, bo mające kilka piętr jednych nad drugimi, żle popodpierane przez nadzór
i niedbalstwo inżynierów, nagle się zawaliły i od razu pochłonęły tysiąc kilkuset ludzi, z których
żaden się niewymknął […].
Oprócz min nerczyńskich, są jeszcze inne miejsca i roboty, do których używają katorżnych,
a rozsianych po całéj Syberyi: roboty te są, albo wzniesienie gmachów, lub zakładów skarbowych, jako téż gorzelnie skarbowe. Los tych katorżnych jest nierównie znośniejszym. Położenie
tych ludzi, moralnie uważając, jest najnieszczęśniejszym jednak, mimo jakiego takiego bytu
materyalnego: są to, że się tak wyrażę, tylko bydlęta w postaci ludzkiéj i prawo rossyjskie nieinaczéj ich uważa: katorżny choćby najświętszą prawdę mówił, on niejest godzien wiary, on
jest zawsze katorżnym, a prawo rossyjskie wyraźnie powiada: katorżny niezasługuje na żadną
wiarę (katorżnemu niet wiary). […]
Katorżny po wybyciu - at naznaczonych w robotach, albo kiedy uznanym zostanie przez doktorów do tego od rządu wyznaczonych i kommisyą rewizyjną, która co rok na ten cel do zakładów
katorżnych zajeżdża, za niezdolnego do pracy, wówczas czy to kryminalista czy polityczny przestępca, wychodzi na posielenie, nigdy wprost z katorgi, nawet polityczny przestęca niewychodzi
na wolność, to jest nigdy niewraca do domu, chyba za szczególną łaską cara. I tak kto naprzykład został skazany do katorgi na rok, dwa, trzy, po wybyciu lat naznaczonych wyszedłszy na
posielenie, może zostać posieleńcem całe życie, i to się tyczy tylko przestępców politycznych,
bo co do kryminalistów i ludzi prostego stanu, ci wyszedłszy na posielenie do zgonu zostają
posieleńcami i nigdy do swych domów, do swéj ojczyzny. […]
[Rufin Piotrowski, Pamiętniki z pobytu na Syberyi, t. 2, Poznań 1861, s. 310-324] 13

– wspomnienia Stanisława Matrasia, księdza, konspiratora okresu powstania styczniowego,
który trzynaście lat spędził na zesłaniu w okolicach Irkucka:
Większych zbrodniarzy i złoczyńców piętnowano, czyli wypalano im na czole i obydwóch policzkach rozpalonem do czerwoności żelazem wielką literę K, która miała oznaczać katorżnika,

13

Wyraz posieleniec (ros. поселенец) prymarnie oznacza tyle, co ‘osadnik’, z kolei wtórnie – ‘osoba skazana na
zesłanie’.
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i dopiero wtedy wysyłano ich do Syberyi do ciężkich robót.
[Stanisław Matraś, Ze wspomnień Sybiraka, Chicago 1896, s. 108]

– relacja Stanisława Krupskiego, zesłańca postyczniowego, trzykrotnie zbiegłego z niewoli:
Przypadkiem znajduje się tu także katorżnik, mający wyrok na lat 20. Felczer, wziąwszy od
tego ostatniego 10, 20 rubli łapowego, pisze w regestrze, że katorżnik umarł, i tym sposobem
ułaskawia go daleko prędzej i łatwiej, jakby to po długich staraniach mógł uczynić wpływowy
jaki jenerał… Rozumiecie teraz panowie tę dobrą stronę niesumienności felczerskiej?
[Stanisław Krupski, Lużne karty pamiętnika zbiega z Sybiru, Lipsk 1877, s. 183]

– wspomnienia Wincentego Jastrzębskiego, przebywającego w uwięzieniu w pierwszych
dwóch dziesięcioleciach XX wieku:
Zaczęła się prawdziwa katorga… Tak jak do Polski z Rzymu przywędrował wyraz galernik, pochodzący od wyrazu galera, Rosja otrzymała wyraz katorżnik prawdopodobnie z Konstantynopola; wyrazem katergan oznaczano galerę, poruszaną przez zakutych w łańcuchy niewolników
trzema rzędami wioseł. Galernik więc na Zachodzie, a katorżnik w Rosji byli symbolami największego nieszczęścia, jakie mogło spotkać człowieka. W ciągu wieków katorga w Rosji przeszła
wiele zmian: była pracą niewolniczą na galerach, w kopalniach rudy żelaznej, warzelniach soli,
pierwotnych hutach żelaza, w walcowniach na Uralu, przy budowie poru, twierdz i dróg – na
Syberii jest „polska droga” zbudowana przez powstańców 63 roku […].
[Wincenty Jastrzębski, Wspomnienia. 1885-1919, Warszawa 1966, s. 292-293]

– relacja Wacława Grubińskiego, aresztowanego w 1940 roku, któremu karę śmierci zamieniono na dziesięcioletni okres pobytu w obozie:
Muszę wyznać, że wszystkie piosenki więzienne, które słyszałem w celach i barakach obozowych, odznaczały się brakiem wymowności i tępą trywialnością zarówno w słowach, jak
w melodii. Jedna tylko pieśń katorżnika uciekającego w beczce poprzez ,,święty Bajkał” miała
w sobie prawdę psychologiczną i artystyczną i wzruszała swoją dojmująco piękną monotonią.
Usłyszałem tę pieśń po raz pierwszy w obozie północno-uralskim Tretia Kamandirowka kilkadziesiąt kilometrów za Kaszajem. Ale to była kompozycja z epoki jeszcze carskiej, gdy nawet do
katorżnika uśmiechała się z szerokich przestrzeni sybirskich możliwość wolności. Dzisiaj się
z katorgi nie ucieka.
[…] Niemiec, mężczyzna duży, krzepki, „blond bestia”, według terminologii Nietzschego, typ
nordycki, według definicji Rosenberga, wydał mi się – że użyję „hazardowego” nieco porównania – burzą w kajdanach. Nie mógł się w sobie zmieścić. Rozsadzała go namiętna bezczelność,
skrępowana sznurami przemocy sowieckiej. Ze zwykłego obozu katorżniczego był przesyłany
do obozu karnego za nieposłuszeństwo: odmówił wychodzenia na robotę do lasu.
[…] Stała na świecie czarna noc, gdy się w baraku rozległ rozkazodawczy krzyk:
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– Padymajsia!
Ubieranie się trwało krótko, ponieważ nikt się do spania nie rozbierał. Zdejmowano tylko fufajkę, którą się okrywano jak kołdrą albo którą podściełano pod siebie jako materac. W kącie
stało naczynie z wodą i miska. Nie wszyscy się myli, a i dla tych, co się myli, wody nie starczyło.
Dawniej osadzeni katorżnicy chwytali swoje drewniane naczynia i biegali do szopy, gdzie wydawano zupę. W kilka minut później znów się rozległ krzyk:
– Wychodzić na zonę!
[Wacław Grubiński, Między młotem a sierpem, Warszawa 1990, s. 17, 220, 233]

Oto bardziej wnikliwa analiza porównawcza:
Wsadzono ich [katorżników – przyp. J.P.] do namiotów, 7 metrów na 20, wedle wymiarów
przyjętych na Północy. Oszalowane dranicami, pod które sypało się warstwę opiłek, namioty
te stawały się jakby lekkimi barakami. Na jeden taki namiot przypadało według normy 80 ludzi – jeśli spali na „wagonetkach”; 100 – jeśli na biegnących przez całą długość baraku narach.
Katorżników zaś pakowano tu po 200. […] Katorżnicy pracować mieli na 2 zmiany, po 12 godzin
bez przerw i świąt – dlatego zawsze jedna setka ludzi pracowała, druga zaś – siedziała w baraku.
Przy robocie otaczał ich kordon konwojentów i psów policyjnych. Bił ich każdy, kto tylko mógł,
automatami zachęcano ich do pracy. W drodze powrotnej do zony – kto tylko miał ochotę, mógł
przejechać się wzdłuż ich szeregu serią z automatu – i nikt nie musiał się potem wyliczać, ilu
zginęło. Kolumnę katorżników łatwo było już z daleka odróżnić od zwykłej, więźniarskiej – bo
z takim trudem, z taką rezygnacją ludzie ci się wlekli. Dwanaście godzin roboczych wyliczano
im pełną miarką. (Przy ręcznym wydobywaniu łupków bitumicznych pod ciosami norylskiej,
polarnej zawiei – nie pozwalano im w ciągu tej pół doby na jedne jedyne 10 minut dla pogrzania
się przy ogniu). Dwunastogodzinny wypoczynek organizowano im zaś w sposób możliwie najbardziej bezmyślny. Urywano im z tych dwunastu godzin czas potrzebny na przemarsze z jednej
zony do drugiej, na ustawianie w szeregu, na rewizje. W zonie mieszkalnej wprowadzano ich
od razu do nigdy nie wietrzonego namiotu – czyli baraku bez okien – i od razu brano ich tam
pod klucz. […] Zona mieszkalna była dla katorżników bardziej jeszcze niedostępna niż robocza.
Ani ustępu, ani stołówki, ani przychodni lekarskiej: musieli zadowalać się tylko kiblem i klapą
we drzwiach, przez którą dawano im żarcie. Stalinowska katorga lat 1943-1944 była więc połączeniem tego, co najgorsze w obozie z tym, co najgorsze w więzieniu. Kosztem 12 godzin wypoczynku odbywał się także poranny i wieczorny apel katorżników – jednak nie zwykły apel jak
to w obozie, gdzie rachowano tylko pogłowie zeków, lecz dokładne wywoływanie po nazwisku,
przy którym każdy skazany dwa razy dziennie musiał bez zająknienia wykrzyknąć swój numer,
uprzykrzone swoje nazwisko, imię, imię ojca, rok i miesiąc urodzenia, artykuły, na podstawie
których dostał wyrok, instancję sądową i datę końca kary; pozostałych 99 z jego setki musiało
z udręką wysłuchiwać tego dwa razy na dobę. W ciągu tych 12 godzin wydawano też dwa razy
jedzenie: przez klapę w drzwiach każdy dostawał swoją miskę i tą samą drogą ją zwracał. […]
Ale – jako że sprawozdawczość nie powinna była zachować dla historii śladu nawet faktu, iż
katorżników morzono głodem – oficjalnie należały się tym więźniom jakieś tam żałosne (a tu
jeszcze po trzykroć rozkradane) „dodatki górnicze” i „premie żywnościowe”. […] A kiedy można
było wreszcie zwalić się na dechy i zasnąć, znów opadała klapa i znów zaczynało się wywoły-
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wanie nazwisk – tym razem chodziło o wydawanie talonów na dzień następny (zwykły zek nie
miał z talonami kłopotów, pobierał je i przekazywał do kuchni brygadzista). W ten sposób – z 12
godzin wypoczynku w celi – zostawały człowiekowi z górą 4 godziny dla snu. Jak świadczy
Czechów – carska katorga była instytucją o wiele mniej urozmaiconą. Z więzienia Aleksandrowskiego (Sachalin) katorżnicy mogli nie tylko całą dobę wychodzić na dwór i do ustępu (nie było
tam nawet kiblów w celach), ale za dnia wolno im było chodzić do miasta! Tak, że prawdziwy
sens słowa „katorga” – czyli galery, tzn. statki wiosłowe, na których skazańcy przykuci byli
do wioseł, rozumiał tylko Stalin. Oczywiście, katorżnicy nie dostawali żadnych pieniędzy, nie
mieli prawa do paczek, do korespondencji (w ich ogłuszonych, otępiałych łbach powinno było
wygasnąć każde wspomnienie dawnej wolności; cały ich świat miał zostać zredukowany do
nieprzeniknionej nocy polarnej, roboty i baraku). Wszystko to sprawiało, że nasi galernicy nader
gładko się załamywali i szybko wymierali.
[Aleksander Sołżenicyn, Archipelag GUŁag. 1918-1956, t. III, Poznań 2010, s. 7-9]14

W okresie sowieckim określenie katorżnik zastępowało bardziej oficjalne miano: kateerowiec (ros. катеэровец), wywiedzione od urzędowego akronimu KTR (ros. КТР), używanego
wobec osób kierowanych do specjalnych obozów – dla skazanych na katorżnicze roboty.
W związku z powyższym zagadnieniem pozostaje także kwestia innej nazwy – kaertedowiec (ros. каертедовец), która – podobnie jak jej żeński odpowiednik kaertedówka (ros.

каертедовка) – wywodzi się od skrótu KRTD (ros. КРТД), zastępującego oficjalne wyrażenie
działalność kontrewolucyjno-trockistowska (ros. контрреволюционно-троцкистская деятельность). Osoba oskarżona o taką działalność poczatkowo otrzymywała wyrok od trzech
do pięciu lat zesłania lub łagru, z kolei pomiędzy 1936 i 1939 rokiem od pięciu do ośmiu lat,
a we wczesnym okresie wojnennym nawet dziesięć lat pobytu w łagrach. Jak wspomina
jedna z byłych więźniarek, ta kategoria osadzonych długo, bo do momentu pojawienia się
w obozach kateerowców – zwanych też karzakami (ros. карзак) – była uznawana za kategorię
najcięższą:
Tuż za nimi [więźniami politycznymi – przyp. J.P.] lokowali się posiadacze paragrafu literowego – KRD (działalność kontrrewolucyjna). Przeważnie byli to bezpartyjni. […] Aż do naszego
przybycia prawdziwymi pariasami łagrowymi były tzw. KRTD (kontrrewolucyjna działalność
trockistowska). Tym nie powierzano żadnych funkcji, kierowano ich do najcięższych robót
ogólnych, w dni świąteczne często zamykano w karcerach. Kaertedówki odetchnęły dopiero
po naszym przybyciu. Wobec aury otaczającej krzaczki, przybyłe z więzień o zaostrzonym reżymie, skazane przez kolegia wojskowe za działalność terrorystyczną, bladły wszystkie zbrodnie
kaertedówek. […] W istocie różniła nas tylko wysokośc wyroków. Więźniarki z punktem KRTD
były z reguły członkiniami patii, tyle że aresztowano je wcześniej, kiedy terminy wyroków nie

14

Ciekawie przeprowadzone porównanie położenia wieźniów w XIX i XX wieku znaleźć można także we wspomnieniach Jerzego Drewnowskiego (Cynga. Wspomnienia z łagrów Północy. 1940-1944, Warszawa 1989).
W rozdziale pod wymownym tytułem Katorżnicy XX wieku autor konfrontuje własne doświadczenia m.in.
z obrazem naszkicowanym przez Dostojewskiego.
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przekraczały pięciu lat. My – ofiary jeżowszczyzny czy beriowszczyzny, dostawałyśmy już po
dziesięć, a później po dwadzieścia i dwadzieścia pięć lat więzienia. […] Nikogo już nie dziwił
cynizm, z jakim komisja lekarska przyznawała kategorie zdrowia w zależności od artykułów
i paragrafów. Karzaczkom należały się „ciężkie roboty” i pierwsza kategoria zdrowia. […] Drogi
z tranzytki prowadziły we wszystkich kierunkach. Wielmożny USWITŁag (Urząd Obozów Pracy
Poprawczej Północnego Wschodu) był nielichym potentatem. […] Ale dla karzaków droga była
jedna – na Kołymę.
[Eugenia Ginzburg, Stroma ściana, Warszawa 2009, s. 227, 237]

Przy okazji omawiania różnic pomiędzy używaniem nazwy katorżnik w wiekach XIX
i XX trudno nie wspomnieć o jeszcze jednym określeniu – warnak (ros. варнак), które w tekstach z XVIII i XIX wieku czasem występowało jako synonimiczne do miana katorżnik.
Rosyjscy etymolodzy wskazują na niejasne pochodzenie słowa warnak15 lub wcale go
nie uwzględniają w swoich opracowaniach16. W historycznych słownikach języka rosyjskiego
wyraz warnak (варнак) w zasadzie nie jest notowany, co może oznaczać, że należał do słownictwa potocznego. Pojawia się on natomiast w encyklopedycznym słowniku F.A. Brockhausa
i I.A. Jefrona17, który podaje definicję: ‘obelżywa nazwa zesłańca w Syberii’. Jedno z opracowań
W.I. Dala18 uwzględnia ten sens przy wyrażeniu sybirski warnak (cибирский варнак). W latach
30. i 40. XX wieku słowo warnak oznaczało ‘uciekiniera z katorgi’ lub – szerzej – ‘katorżnika’,
ale też używane jest jako wyzwisko19. Nowsze opracowania XX-wieczne, jeśli w ogóle notują
wyraz, podają z kolei znaczenia: ‘przestępca, złodziej’20. Wielce prawdopodobne, że warnak jest
słowem socjolektalnym, wszak notują go historyczne słowniki gwar przestępczych. I tak: 1)
w opracowaniu z 1908 roku przy haśle warnak odnotowano informację: „takim przezwiskiem
określili Sybiracy ludzi zbiegłych z więzień i twierdz, używając go w charakterze przekleństwa, równoznacznego mianu „zbój-rozbójnik”; w żargonie katorżników nazwa ta odnosi
się do doświadczonych, nieustraszonych i wiernych danemu słowu aresztantów; warnackie
słowo – uroczysta obietnica, nie dotrzymując warnackiego słowa, aresztowany sprowadza
hańbę dla innych warnaków i jest przez nich nazywany bladzią (kurwą)”21; 2) słownik z 1909
roku uwzględnia definicję: ‘włóczęga’22; 3) w pracy z 1912 roku pojawia się kilka znaczeń: ‘włóczęga; uciekinier, zbieg; nieustraszony aresztant’23; 4) słownik z 1923 roku podaje sens: ‘zbieg’24;

15

Zob. М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, Москва 1986.

16

Zob. np. А.В. Семенов, Этимологический словарь русского языка, Москва 2003.

17

Ф. Брокгауз, И. Ефрон, Энциклопедический словарь, Санкт-Петербург 1890-1907.
И. Даль, Пословицы русского народа, Москва 1993.
Zob. notację w Толковый словарь русского языка, 1- 4 т, под ред. Д. Н. Ушакова, Москва 1935-1939.
Т.Ф. Ефремова, Современный толковый словарь русского языка, Москва 2000..
В.Ф. Трахтенберг, Блатная музыка („жаргон” тюрьмы), Санкт-Петербург 1908
В.В. Лебедев, Словарь воровского языка, „Вестник полиции” No. 22, 23, 24, 1909.
В.Ф. Попов, Словарь воровского и арестантского языка, Киев 1912.
Блатная музыка, Словарь жаргона преступников. Издание управления уголовного розыска республики, Москва

18
19
20
21
22
23
24

1923.
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5) słownik z 1927 roku odnotowuje leksem, uwzględniając znaczenia: ‘zbieg; włóczęga’25. Oto
XIX‑wieczna jeszcze ilustracja wspomnianych sensów:
Do każdego katorżnego w całej Syberyi, przywiązana jest rzeczywista pogarda i poniżenie: tę
pogardę i mieszkańcy i czynownicy objawiają słowem, pełném w znaczeniu miejscowém, najcejwięcej obelgi i wstrętu, a tém słowem jest warnak. […] W całéj Syberyi, w języku Syberyaków,
mniemasz wyrazu bardziéj upośledzającego i więcéj obelg w sobie mieszczącego, jak ten wyraz
warnak. On jeden zawiera w sobie znaczenie wyrazów: złodziéj, rozbójnik, podły, nikczemny,
bydlę itd.
[Rufin Piotrowski, Pamiętniki z pobytu na Syberyi, t. 2, Poznań 1861, s. 310-324]

Wypada tu wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Otóż, jak wcześniej wspomniano, wyraz warnak oznacza ‘włóczęgę’, inaczej brodiagę (бродяга), a tak z kolei określano zbiegłych
katorżników. W tych sensach wyraz brodiaga, jako synonim do warnak, występuje między
innymi w tytule anonimowej pieśni katorżników i zesłańców z lat 80. XIX wieku, znanej także
wśród Polaków jako Brodiaga lub Bradziaga, występującej też pod nazwą Na dzikich stepach
za Bajkałem (ros. По диким степям Забайкалья)26. Nazwa brodiaga wielokrotnie pojawia się
ponadto w XIX-wiecznych relacjach z Syberii, jak na przykład u Stanisława Matrasia, który
wspomina:
Opisując różne zdarzenia, jakie miały miejsce na etapach w czasie podróży odbytej do Syberyi, w końcu należy chociaż pobieżnie wspomnieć i o moskiewskich „brodiagach”, którzy są
postrachem dla wszystkich w ogóle mieszkańców całej Syberyi, a szczególnie dla włościan.
[…] Każdy zbieg, który puszcza się na włóczęgostwo, po wyjściu z więzienia stara się najprzód
pozbyć aresztanckiego ubrania i nabyć odzież tamtejszych mieszkańców, a że Sybiracy lękają się
takich „brodiagów”, i za żadne pieniądze nie dadzą im swego ubrania, więc brodiagi obdzierają
25 С.М. Потапов, Словарь жаргона преступников, Москва 1927.
26 Jest to rosyjska pieśń ludowa, spopularyzowana w XX wieku przez więźniów z Syberii, której autorstwo nie
zostało dostatecznie dowiedzione (zwykle jako autora słów wymienia się I.K. Kondratiewa [И.К. Кондра-

тьев]). Przytoczona w tym tekście rosyjska wersja utworu jest jedną z wielu: По диким степям Забайкалья,/
Где золото роют в горах,/ Бродяга, судьбу проклиная,/ Тащился с сумой на плечах.// Бежал из тюрьмы темной
ночью,/ В тюрьме он за правду страдал./ Идти дальше нет уже мочи –/ Пред ним расстилался Байкал.// Бродяга
к Байкалу подходит,/ Рыбацкую лодку берет/ И грустную песню заводит,/ Про Родину что-то поёт.// Бродяга
Байкал переехал,/ Навстречу родимая мать./ „Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная,/ Здоров ли отец мой и
брат?”// „Отец твой давно уж в могиле,/ Землею засыпан лежит,/ А брат твой давно уж в Сибири,/ Давно кандалами гремит”. W tłumaczeniu na język polski brzmi następująco: Wśród dzikich stepów Zabajkala,/ Gdzie
złota szukają wśród gór,/ Włóczęga, zły los przeklinając,/ Na plecach tobołek swój niósł.// Z więzienia on
zbiegł ciemną nocą/ Za prawdę - tak długo tam tkwił./ Iść dalej już nie było sposób –/ Przed nim rozścielił
się Bajkał.// Do brzegu Bajkału podchodzi,/ Do łódki rybackiej tam wsiadł./ I pieśń bardzo smutną zawodzi,/
O domu rodzinnym sprzed lat.// A kiedy jezioro przepłynął,/ Na brzegu ktoś czekał go rad./ „Ach, witaj mi,
matko najdroższa,/ Czy zdrowi mój ojciec i brat?”// „Twój ojciec już dawno nie żyje,/ Kamienny pokrywa
go grób.// A brat twój w dalekim Sybirze,/ Kajdany mu dźwięczą u nóg”. [cyt. Za http://www.tekstowo.pl/
piosenka,ludowa_rosyjska,brodiaga _1041_1088_1086_1076_1103_1075_1072__.html; dostęp: 12 V 2012].
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po prostu pierwszego lepszego człowieka, którego spotkają na drodze, a nawet bardzo często się
zdarza, że zabijają, i tym sposobem nabywają dla siebie nową odzież. […] Prócz tego brodiagi
zaopatrują się na drogę w blaszany kociołek na wodę, w worek i mocny kij, i zwykle idzie ich
kilku razem, aby w razie aresztowania mogli stawić opór i bronić się. […] Sybiracy są tego przekonania, ze zabić brodiagę nie jest żadnym grzechem, ale owszem przez to czyni się przysługę
carowi i moskiewskiemu rządowi.
[Stanisław Matraś, Ze wspomnień Sybiraka, Chicago 1896, s. 88-93]

Jeśli chodzi o ogólne nazwy więźniów funkcjonujące w łagrach, trudno nie wspomnieć
o półoficjalnych określeniach łagiernik ‘więzień obozu’ (ros. лагерник) i łagiernica ‘więźniarka obozu’ (ros. лагерница), częściej występujących jednak w języku samych osadzonych niż
oprawców:
W roku 1940 szczątkowe formy „republiki więźniów” istniały już tylko po to, żeby ułatwić „urkom”
nocne łowy na nowo przybyłe kobiety. Półtora roku temu […] założony został w obozie pierwszy
barak kobiecy. […] Nowo przybyłe kobiety były na ogół uprzedzane przez stare „łagiernice” o grożącym niebezpieczeństwie, ale zdarzały się wypadki, że nie dawały tym ostrzeżeniom wiary.
[Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat, Warszawa 1997, s. 38]

3.
Zasadniczo osadzeni dzielili się na trzy wielkie grupy: więźniów politycznych ‘osoby skazane jako przeciwnicy radzieckiego państwa, skazane za niebezpieczne, szkodliwe dla
państwa przestępstwa’, nazywanych także politzakluczonymi (ros. политзаключенный
←политический ‘polityczny’ + заключённый ‘więzień’) lub ironicznie biełorucznikami (ros.

белoручник ‘mający białe, czyste ręce’ ← белые ‘białe’ + руки ‘ręce’)27, więźniów kryminalnych, czyli błatnych (ros. блатной, Ożeg, Jef, Kuz, Usz) i urków (ros. урка), oraz więźniów
skazanych za przestępstwa pospolite – bytowików/ bytowiczków (ros. бытовик/ бытовичёк
← бытовые преступления ‘dosłownie: życiowe przestępstwa’), zwanych też pospolitakami.
Ten podstawowy podział wyłania się w większości tak polskich, jak i rosyjskich relacji oraz
wspomnień:
Życie więźniów politycznych w obozie nie było łatwe. Byli to ludzie przeważnie z wyższym lub
średnim wykształceniem, co sowieckim władzom obozowym wystarczało, by zaliczyć ich do
kategorii elementów niebezpiecznych. Nazywano ich w obozie z rosyjska soje – socialno‑opasnyj

27 Anna Applebaum pisze: „Politycznymi byli więźniowie skazani na podstawie artykułu 58 kodeksu karnego,
traktującego o przestępstwach »kontrrewolucyjnych«. W latach Wielkiej Czystki (1937-1938) »polityczni«
stanowili około 12-18% wszystkich skazanych w obozach, w latach II wojny światowej liczba ta wzrosła
do 30-40%, największy zaś odsetek »politycznych« zanotowano w 1946 roku – 60% (w wyniku amnestii
ogłoszonej dla więźniów kryminalnych), ostatecznie ich liczba ustabilizowała się do 25% pod koniec epoki
stalinowskiej”. A. Applebaum, GUŁAG, Warszawa 2005, s. 282.
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element. Politycznych z zasady nie dopuszczano do stanowisk kierowniczych. Wyjątek stanowili zawsze potrzebni specjaliści – lekarze, inżynierowie i technicy. Byli oni jednak obstawiani
przez szpicli, donoszącym NKWD o każdym ich kroku i każdej rozmowie, często zresztą prowokowanej. […] Drugą kategorię stanowili wszelkiego rodzaju więźniowie kryminalni. Byli oni
faworyzowani przez władze obozowe, zajmowali lepsze stanowiska i pozycje w obozie. Tworzyli
dość dobrze zorganizowaną, popierającą się nawzajem grupę. Z politycznymi się nie zadawali i traktowali ich jak więzienną społeczność gorszego gatunku. Specjalnie uprzywilejowaną
warstwą w obozie byli tak zwani stachanowcy. Należeli do niej ci, którzy mogli wykazać się
pracą wykonaną ponad normę. Rzadko się zdarzało, by do tej kasty trafili polityczni. Znajdowali
się więc w niej brygadierzy i dyżurni, kierujący brygadami roboczymi, ale też tacy, którzy nie
pracowali ponad normę, lecz umieli i mieli czym wkupić się w łaski sporządzających raporty
kierowników grup.
[Michał Sobków, Dwa lata w „raju”. Lekarz w więzieniach i łagrach NKWD, Wrocław 2006, s. 95-96]
Po pewnym czasie dostałyśmy nową „brygadierkę” – młodą rosyjską dziewczynę, która należała
do arystokracji obozowej, gdyż została ukarana za defraudację, co stanowiło przestępstwo najbardziej szanowane w obozie. Potem szły wszystkie inne bytowyje stati – przestępstwa administracyjne i złodziejstwo połączone z mordem, a na samym końcu, jako najwięksi zbrodniarze
stali więźniowie polityczni.
[Anna Urbanowicz, ***, „Zesłaniec” 40 (2009), s. 83-84]
Pod wpływem Bobeli inni tolerowali, a nawet do pewnego stopnia, opiekowali się mną – spałem pośrodku dwóch zestawionych łóżek. Inaczej było z innymi „politycznymi” – spali oni na
podłodze (brakowało łóżek), do pewnego stopnia pogardzani.
[Tadeusz Trościanko, Wspomnienia Lwowianina, „Zesłaniec” 40 (2009), s. 87]
W celi znajduje się 70 więźniarek politycznych i kilkanaście bytowiczek, ale wszystkie one razem nic nie znaczą wobec kilkudziesięciu kryminalistek, które zajęły lepsze miejsca i terroryzują całą celę. Najbardziej władcze i najwstrętniejsze pośród nich zwą siebie błatnymi albo
woronkami, a całą resztę podwładnych sobie kryminalistek – urkami.
[Grażyna Lipińska, Jeśli zapomnę o nich…, Warszawa 1990, s. 284]
W ogromnej celi, urządzonej barakowo, po prawej mojej stronie leżał Niemiec nadwołżański, po
lewej bardzo śmieszny młody człowiek o jedwabistej rudej bródce, tak zwany bytawik, złodziej.
Bytawik oznacza przestępcę niepolitycznego, obywatela, który zawinił w dziedzinie moralności
i obyczajowości, oszukał, ukradł, zabił – przestępstwa traktowane w Sowdepii raczej pobłażliwie.
Errare humanum est.
[Wacław Grubiński, Między młotem a sierpem, Warszawa 1990, s. 205]
Szybko zwiększała się w  całym kraju ilość „szczególnie niebezpiecznych elementów, wywodzących się z  mas pracujących” – zwożono więc na Sołówki pospolitaków i  małolatków. Przybili
do sołowieckich brzegów również złodzieje zawodowi i  terminujący w  tym fachu.
[Aleksander Sołżenicyn, Archipelag GUŁag. 1918-1956, t. II, Poznań 2010, s. 61]
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Wyjaśniło się, że populacja łagrowa podzielona jest na liczne „klasy”, stworzone przez diaboliczną wyobraźnie naszych oprawców. Po raz pierwszy usłyszałyśmy tu wyraz „więzień pospolity”.
Była to arystokracja obozowa – osoby, które popełniły przestępstwo pospolite, nie zaś polityczne. Nie były zatem wrogami ludu. Były po prostu szlachetnymi łapownikami, defraudantami,
złodziejami mienia publicznego. (Z prawdziwymi kryminalistami, których określano tą samą
delikatną nazwą, spotkamy się nieco później. W tranzytce jeszcze ich nie było). Atutem „pospolitych” jest to, że nie sa wrogami ludu. Są ludźmi, którzy ofiarną pracą usiłują odkupić swoją
winę. Opanowali wszystkie funkcje obozowe, dostępne dla więźniów. Kierownicy robót, starostowie, brygadziści, grupowi, dyżurni – to w przeważającej części właśnie „pospolici”.
[Eugenia Ginzburg, Stroma ściana, Warszawa 2009, s. 226]

4.
W artykule przedstawiono nazwy odnoszące się do ogólnych określeń więźniów łagrów, które
występowały w oficjalnej i półoficjalnej terminologii obozowej. Zaprezentowanie w tym miejscu innych nazw więźniów (zwłaszcza nieoficjalne, używane przez samych osadzonych) jest
niemożliwe co najmniej z dwóch powodów: ze względu na obszerność materiału, a co za tym
idzie – z uwagi na odpowiedni sposób jego przedstawienia, wynikający ze złożoności samego
problemu. Uwzględniając bowiem fakt, że wspólnota więźniów, jak każda grupa społeczna,
posiadała wykształconą przez siebie więź i poczucie odrębności, można spojrzeć na nią z kilku
różnych perspektyw, np.: zasad ustalających identyczność i ciągłość trwania grupy, realizacji
różnych zadań, mechanizmów psychospołecznych, czynników utrzymujących spójność wewnętrzną grupy, systemu kontroli społecznej, wzorów wzajemnych oddziaływań, zachowań
i norm regulujących stosunki pomiędzy członkami tej społeczności28. Pretekst do wnikliwych
obserwacji tak różnorodnej pod wieloma względami obozowej wspólnoty komunikacyjnej
przynoszą uwagi samych więźniów na temat języka łagrowego:
Komendy, dryl i pośpiech były podobne do wojskowych, ale były też zasadnicze różnice. […]
Wszyscy mieliśmy łagierny znak na piersi i zwracaliśmy się do wierchuszki w ściśle określony
sposób: „Osądzony, obywatelu komendancie, obywatelu naczelniku” itp. Były też słowa i zdania, które słyszałem po raz pierwszy i długo nie mogłem pojąć ich prawdziwego znaczenia.
Np. „zapomenny” – zaplamiony, „pietuch” – homoseksualista, „grebień”, „czort”, „karasnaja
szapoczka”, „pidar”, „pidrast” i inne. Wszystkich nie sposób wyliczyć. Każde z nich określało danego więźnia i ustawiało go w hierarchii łagiernej. Trzeba bowiem pamiętać, że w łagrze zawsze
jest dwuwładza. Pierwsza, oficjalna – państwowa. Druga wewnętrzna – łagierna, stadna, gdzie
najsilniejszy, najsprytniejszy i najbardziej bezwzględny zdobywa posłuch i podporządkowuje
sobie innych więźniów.
[fragment rozmowy Jana Pałygi z byłym więźniem Józefem Świdnickim, w: J. Pałyga, Łagry
za Fatimę, Ząbki 1997.]

28 Wskazane kryteria odnoszą się do cech charakteryzujących każdą grupę społeczną. Zob. J. Szczepański,
Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1965, s. 152.
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Wśród plejady ludzi zajmujących się „kulturą” poznałem wiele ciekawych typów, wywodzących
się z różnych środowisk, różnych narodowości, o różnych charakterach, temperamentach
i mentalności. Wysoką oceną cieszyli się przede wszystkim Koreańczycy, jako zdyscyplinowani, sumienni, pracowici i kulturalni, zawsze wysuwani na odpowiedzialne stanowiska
w różnych specjalnościach. Następnie Gruzini, którzy wyróżniali się wrodzoną kulturą i błyskotliwością, a przy tym posiadali jakieś maniery eleganckości na co dzień. Lubiłem z nimi
poważnie porozmawiać, w przeciwieństwie do rodowitych Rusków, którzy przeważnie grzeszyli chamstwem, ordynarnym słownictwem i w ogóle brakiem jakiegokolwiek wychowania
i kultury osobistej. Oczywiście byli też między nimi ludzie wykształceni i z jakąś nabytą cechą
umiejętności zachowania się w pewnych sytuacjach, ale na ogół większość – to prymitywne
naśladownictwo sowieckiego gierojstwa i pospolitego grubiaństwa, okraszonego zdumiewającą
naiwnością. Przestępcy kryminalni pomieszani z więźniami politycznymi, zawodowi „żulicy”
z chuliganami, bandyci, utracjusze, aferzyści i donosiciele, szpicle i tajniacy, politycy i urzędnicy aparatu partyjnego, wszyscy na kupie bez segregacji, a między nimi zawodowi artyści
i działacze kultury. Oto barwna mozaika obozowej społeczności w krainie, „gdie tak wolno
dyszet czołowiek”.
[Tadeusz Habczyński, Od deportacji do repatriacji, „Zesłaniec” 42 (2010), s. 80]
Dziwną rożnorodność ludzi i typow ludzkich przedstawiała każda cela czrezwyczajki. Kogo tam
nie było? „Kontrrewolucjoniści” polscy, księża, monarchiści rosyjscy, petlurowcy, zielonowcy,
poprostu kamienicznicy, dezerterzy z armji czerwonej, mieńszewicy, prawi i lewi eserzy, borofbiści, profesorowie uniwersytetu, drobni sklepikarze, działacze kulturalnoioświatowi, chłopi,
adwokaci, studenci, robotnicy… Jakiś Żydek półwarjat, oskarżony o to, że jakoby krzyczał na
targu: „precz z Żydami!”… Jakiś pijaczyna, ex-inteligent, ktorego wyrzuciła z mieszkania sprytna gospodyni za pomocą denuncjacji do czrezwyczajki… Jakiś listonosz, ktory łamał głowę
naprożno, dlaczego wpakowano go do celi… Paru zuchow skautow, oskarżonych o szpiegostwo
polskie, a świecących wszystkim przykładem hartu i męstwa… Chłopekspaskarz, obarczony
zarzutem przechowywania bomb… Sklepikarz, wpakowany do więzienia przez kochanka żony,
na nieszczęście partyjnego komunistę… Jakiś przedstawiciel złotej młodzieży rosyjskiej w masce
degenerata... Niefortunny uciekinier z niewoli polskiej, ktory iwa! się ku swoim, trafił po drodze
do niewoli ukraińskoipetlurowskiej, zwiał skutecznie i stamtąd, aby trafić do bolszewickiej
czrezwyczajki... I tylu, tylu innych, ktorych nazwiska często poszły w niepamięć, lecz twarze
trwają w sercu, jak drogie wspomnienie… I tylu, tylu, ktorym nie było sądzone wyrwać się
z drapieżnych pazurow czrezwyczajki… Którzy już nie żyją…
Ta rożnorodność pochodzenia, wykształcenia, poziomu umysłowego w niczem nie psuła harmonji i łączności. Wszyscy byli tu rowni. Jeżeli udawało się bolszewikom gdziekolwiek zaszczepić komunę, to chyba tu, w ciemnych celach czrezwyczajki…
Byli tu nadzy ludzie… Oderwani od środowiska, od otoczenia, od całego kompleksu wypadkowych skojarzeń… Wszystkich łączyło jedno: jednakowość zagadnienia życia, lub śmierci.
Rzeczy napływowe, wynikające ze złudnych konselcwencyj stanowisk społecznych, znikały.
Rozwiewały tię w mgłach przedśmiertnych oczekiwań. W obliczu śmierci, wobec nieodzownych
jej nakazów, malało wszystko. Każdy był rownorzędną ofiarą, każdy stawał jednakowo wobec
nieodwołalnych przeznaczeń. To wszystko, co ludzi rożni na świecie, co rozgranicza zakres
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ich wpływow i utęsknień, wkraczało w dziedzinę nieistotności. Wobec siły obcej, fatalnej, jak
grom, nieodwołalnej, jak fal wezbranie – odcienie psychologiczne jednostek stawały się czemś
drobnem, niknącem w bezmiarze zbiorowych przeżyć…
[Tadeusz Zagórski, Sześć tygodni w czrezwyczajce, Warszawa 1920, s. 55-57]
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ANNA
SPÓLNA

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM. K. PUŁASKIEGO W RADOMIU

BYĆ KONSULEM, CZYLI MARCIN
ŚWIETLICKI KONTRA MALCOLM LOWRY

Najbardziej chyba znany wiersz Marcina Świetlickiego utkany jest z cytatów, nosi tytuł pod
wulkanem i emanuje emocjonalnym rozedrganiem:
Po zdjęciu czarnych okularów
ten świat przerażający jest tym bardziej.
Prawdziwy jest. Właściwe barwy
wpełzają na właściwe miejsca.
Wąż ślizga się po wszystkim, co napotka.
Właśnie nas dotknął.
Niczego o nas nie ma w Konstytucji
[...]
Szedł z nami pies i śmierdział. Wszystkie dokumenty
uległy rozkładowi. Wszystko, co kochałem
uległo rozkładowi. Jestem zdrów i cały. [...]
(S, 72)1

1

Wiersze M. Świetlickiego cytuję, używając nastepujących skrótów: S – Schizma, Poznań 1994; ZK2 – Zimne
kraje 2, Kraków 1995, TP – Trzecia połowa, Poznań 1996, 37 W – 37 wierszy o wódce i papierosach, Bydgoszcz 1996;
PP – Pieśni profana, Czarne 1998; ZK3 – Zimne kraje 3, Legnica 1997; CO - Czynny do odwołania, Wołowiec 2001;
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Wiersze Świetlickiego, zwłaszcza te pisane w latach 90., powstawały „pod wulkanem”:
w obliczu stale towarzyszącego ich bohaterowi poczucia zagrożenia, w aurze tymczasowości,
niepewności, lęku. Patronem tej poezji – nie jedynym, ale wyjątkowo ważnym – jest Malcolm
Lowry. Jego powieść Pod wulkanem, arcydzieło rekonstruujące ostatni dzień z życia brytyjskiego konsula w Meksyku, Goeffreya Firmina, stała się dla autora Zimnych krajów lekturą
formacyjną2. Może być także potraktowana jako nie dość rozpoznane3 źródło światoodczucia
podmiotu jego poezji, z czasem traktowane z coraz większym dystansem. Dynamika tej relacji
– od utożsamienia do separacji (według procesu odróżnienia, który Harold Bloom wywodził
z lęku ucznia przed wpływem prekursora)4 – jest znamienna dla tematycznej i stylistycznej
ewolucji poezji Świetlickiego.
Zdaniem Doroty Filipczak Lowry „testuje własne ja w magicznym teatrze swojej twórczości poprzez konfrontację z projekcją lub sobowtórem”5. Obsesyjne wątki jego pisarstwa
skupia powieść o Konsulu, modyfikowane bez końca opus magnum, dzieło totalne, a jednocześnie próba literackiej autoterapii. Osobisty charakter twórczości6, skłonność do odsłaniania
prywatnych lęków przy jednoczesnym ukrywaniu się za spiętrzonymi aluzjami kulturowymi
łączą nauczyciela i ucznia. Podmiot wierszy Świetlickiego, podobnie jak bohater Lowry’ego,
ma poczucie, że jest skazany na mocy samej konstrukcji świata, „winny nieskończenie” (Za
oknem, NP, 54)7. Towarzyszy mu jednocześnie brak nadziei i tęsknota za nią. „Udręczony
dręczyciel”8 – to określenie autora Pod wulkanem sformułowane przez Magdalenę Heydel
można odnieść równie dobrze do lirycznych autoportretów Świetlickiego. Misterna konstrukcja książki Lowry’ego i jej skrajna intertekstualność9 powodują, że sensy powieści znacznie

N – Nieczynny, Warszawa 2003; MŚ – Muzyka środka, Kraków 2006; NP – Niskie pobudki, Kraków 2009; po
przecinku podaję numer strony.
2

Zob. wywiad Świetlicki: rozbuchanie i dziwności, przeprowadzony przez Dorotę Wodecką w czerwcu 2011
roku [http://wyborcza.pl/1,115412,9777623,Swietlicki__Rozbuchanie_i_dziwnosci.html?as=2; data dostępu:
15.11.2012]

3

O związkach poezji Świetlickiego z powieścią Lowry’ego bliżej pisze tylko A. Legeżyńska, Poeta w nastroju
nieprzysiadalnym, w: taż, Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90., Poznań 2002, s. 175.

4

H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002.

5

D. Filipczak, Jak Malcolm Lowry trafił do raju, „Literatura na Świecie” 2000, nr 4–5, s. 178

6

O autobiografizmie wierszy Świetlickiego por. A. Legeżyńska, Poeta w nastroju nieprzysiadalnym, s. 168-170.
Joanna Orska woli określenie „biografizm” i przestrzega przed łatwym utożsamaniem „ja” lirycznego z autorem (por. też, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006, s. 30 i nast.)

7

Zdaniem Jerzego Jarniewicza Lowry jest wyznawcą determinizmu i jedyną wolność człowieka dostrzega
w możliwości wyboru końca (zob. Raj pod wulkanem, w: tenże, Znaki firmowe. Szkice o współczesnej prozie
amerykańskiej i kanadyjskiej, Kraków 2007, s. 415).

8

M. Heydel, Nie jest zgubiony, „Dwutygodnik. Strona kultury” [http://www.dwutygodnik.com.pl/artykul/310-nie-jest-zgubiony.html; data dostępu: 15.11.2012]

9

Powieść, efekt dwunastu lat pracy pisarza, odtwarza w 12 rozdziałach 12 ostatnich godzin z życia Konsula.
Wśród niezliczonych hipotekstów (niemal każde zdanie ma swój punkt odniesienia) najważniejsze źródła
odwołań stanowią: Biblia, Kabała, dzieła Sofoklesa, Dantego, Marlowe’a, Szekspira, Goethego, Swedenborga,
Arnolda, Joyce’a, i ekspresjonistyczne kino niemieckie. Za najlepszy intekstualny przewodnik po książce
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wykraczają poza syntezę życia Konsula. Jak pisał Jerzy Kurkiewicz, w hermetycznym świecie
tej prozy „najpowszechniejsza pamięć kulturowa i najintymniejsza biografia indywidualna łączą się w niepowtarzalny stop, w którym zatopione są losy bohaterów”10. Czy Świetlicki uważa Lowry’ego za przewodnika po tym dziedzictwie? Sądzę, że Pod wulkanem traktuje
raczej jako źródło bezpośrednich odniesień obrazowych i językowych, czyta według klucza
egzystencjalnego. Według Heydel powieść to jednocześnie „apokaliptyczna parabola losów
ludzkości, pogrążonych w szaleństwie pierwszych dekad XX wieku i jednostkowa tragedia,
apokalipsa konkretnego człowieka”11. Świetlicki odczytuje ją jako historię kogoś balansującego
nad przepaścią. Nadwrażliwość i nieprzystosowanie, które determinują drogę Konsula do
samozagłady, przypisuje też bohaterowi swojej poezji.

„Założyć ciemne okulary/ i zamknąć oczy”. Ślady tożsamości
Pod wulkanem – książka modelowo mapująca stany i wyobrażenia bohatera poezji Świetlickiego – została przez autora Nieczynnego wielokrotnie przywołana wprost. Jak we wszystkich
przypadkach intertekstualnych nawiązań, owa jawność jest stopniowalna, poza tym – zależna od kompetencji czytelnika. Eksplicytne sygnały tworzenia palimpsestu12 (poza paratekstem13 o charakterze jawnego paktu, czyli takim samym tytułem cytowanego już wiersza) to
przywołane wprost cytaty fraz, zwrotów, słów-kluczy z powieści Lowry’ego:
Pod wulkanem
urodziło się
DZIECKO!
(pod wulkanem, N, 72)
[…] Wulkan olśniewa najlepiej/
tych, których dotknie palcem lawy
(Słupsk 84, ZK2, 27)

Ilość i rozmaitość sygnałów intertekstualnych, czyniących z wierszy Świetlickiego „teksty drugiego stopnia”14 jest znaczna. Najprostszymi znakami utożsamienia z bohaterem powieści Lowry’ego będą rekwizyty: czarne okulary, kieliszek lub szklanka w ręku, nieodłączny
papieros, zniszczone dokumenty, list lub kartka od ukochanej. To one zrównują doświad-

uważam stronę internetową Under the Volcano. A Hypertextual Companion profesora Chrisa Ackerley’a I Davida Large’a [http://www.otago.ac.nz/english/lowry/index.html; data dostępu: 15.11.2012].
10 J. Kurkiewicz, Podróż bez kresu, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 17 [http://www2.tygodnik.com.pl/ksiazki/17/
ksiazki10.php; data dostępu: 15.11.2012].
11
12

M. Heydel, Nie jest zgubiony.
G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. A. Milecki, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, pod red. H. Markiewicza, t. 4, cz. 2, Kraków 1996, s. 317–366.

13

Tamże, s. 320 i 327.

14

Tamże, s. 323.
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czenia podmiotu z przeżyciami i wyborami Konsula, alkoholika dokonującego stopniowej
samozagłady.
Słynna fraza „po zdjęciu czarnych okularów/ ten świat przerażający jest tym bardziej”
nie przypadkiem stała się sztandarowym hasłem wielbicieli poezji Świetlickiego. Dowodzi
nieskuteczności prób odgradzania się od bólu egzystencji, od lęku przed prawdą o sobie, które okazują się silniejsze niż wola powrotu do życia. Firmin, chowając za przyciemnionymi
szkłami przekrwione od alkoholu oczy, unikał rażącego słońca Południa, ale także pogłębiał
swoją izolację. Zresztą to okulary ostatecznie go gubią – uznany zostaje za szpiega, ukrywającego prawdziwą tożsamość.
Bohater Świetlickiego czyni z nich atrybut eksponujący własną osobność, „nieprzysiadalność” (tak brzmi zresztą tytuł jednego z najsłynniejszych wierszy tomu Schizma). Nade
wszystko jednak ciemne okulary są emblematem melancholii, organicznego czarnowidztwa15. Manifestują depresyjny wymiar osobowości: „coraz bardziej się ściemniam” (Ściemnianie, CO, 41), „ja pozostaję za krawędzią cienia” (pogoda odświętna, S, 43) – wyznaje podmiot.
W Leżeniu „kryje się [...] przed nagonką w ciemnicach” (CO, 24). Osaczony mrokiem, „ocieniony” jest bohater Postępów (PP, 5), który do ciemnych okularów dołącza czarny podkoszulek,
drugi znak firmowy poety. W samo południe „Do zmroku twarz wystawia. Jest urlop, listopad”
Listopad, urlop (N, 19). Jak pisze Wojciech Bałus: „Melancholia bywa doskonałym wcieleniem
postawy estetycznej: pełna bezinteresowności w sposób czysty kontempluje to, co się dzieje.
[…] Jest postawą odmowy duchowego wysiłku, tym bezpieczniejszą, że smakującą znużenie
i poczucie klęski”16. Tego rodzaju uchylenie się przed światem cechuje w równym stopniu
Konsula i bohatera Świetlickiego.
Firmin, alkoholik, podporządkowuje nałogowi swój tryb życia. Psychologia tłumaczy, że
stan, w jakim znajduje się bohater, zakłada impulsywne reagowanie w oparciu o wyuczony
wzorzec. Sięganie po kieliszek jest odruchem, który ulega trwałej automatyzacji i autonomizacji17. Nawet powrót żony, Yvonne, niewiernej Penelopy, skażonej Beatrycze, nie stanowi wystarczającej motywacji do trzeźwości. Konsul odbiera sobie szansę na pogodzenie z ukochaną
na skutek „tego natarczywego pragnienia, żeby ranić, prowokować w chwili, kiedy jedynym
ratunkiem było przebaczenie [...]” (PW, 215), a poczucie winy zalewa tequilą. Picie stanowi dla
niego czynność zastępczą, alibi dla braku siły woli.
Podobne funkcje pełni w wierszach Świetlickiego. Alkohol jest zarówno bohaterem18,
jak stałym elementem wielu tekstów krakowskiego poety. Jak częstym, niech świadczy tytuł
15

O trwałych związkach literatury i melancholii pisali M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą
straty, Warszawa 2000; R. Klibansky, E. Panofsky, F. Sax, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii,
przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł. A. Kryczyńska, Kraków 2009. Interesujące studium problemu
stanowi książka A. Świeściak, Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków 2010.

16

W. Bałus, Melancholia a nihilizm, „Znak” 1994, nr 469 (6), s. 75.

17

R. Poprawa, Psychologiczna koncepcja używania alkoholu jako sposobu radzenia sobie z problemami życiowymi, [w:] Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, Prace Psychologiczne XLVIII, pod red.
A. Kuczyńskiej, Wrocław 1998, s. 106.

18

Na przykład w wierszach To powiedział alkohol czy Sekundowe delirium z tomu Muzyka środka.
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38 piosenka o wódce z tomu Nieczynny, napisana z wisielczym humorem wyliczanka powodów, dla których sięga się po kieliszek. Namolna refreniczność monotonnego „upadania, leżenia, wstawania” wyznacza rytm dnia bohatera Świetlickiego (MŚ, 37), podobnie jak Konsula
Lowry’ego, i może dotyczyć zarówno pijackich zachowań, jak moralnych rozterek. W polu
skojarzeń pojawia się również aluzja do drogi krzyżowej, umieszczonej w banalizująco-degradującym kontekście (zdaniem Filipczak powieść Lowry’ego obfituje w paralele pomiędzy
Chrystusem, a identyfikującym się z nim Firminem)19.
Konsul stracił paszport podczas przejażdżki na Diabelskim Kole (PW, 242). Również ten
element powieściowej fabuły odczytuje Świetlicki symbolicznie, czyni odpowiednikiem rozpadu osobowości. Ironiczne „jestem zdrów i cały”, poprzedzone zdaniami „Wszystkie dokumenty/ uległy rozkładowi. Wszystko co kochałem/ uległo rozkładowi” (pod wulkanem, S, 72),
traci całą swą moc konsolacji20.
Genette zaznaczał, że „Każdy hipertekst […] posiada swój sens autonomiczny, a zatem
– w pewnym stopniu – wystarczający”21. Niektóre elementy świata przedstawionego powieści Lowry’ego, stając się budulcami poetyckiego imaginarium Świetlickiego, odrywają się od
pierwowzoru o tyle, że mogłyby funkcjonować także poza skojarzeniami interekstualnymi.
Stanowią przede wszystkim źródło obrazowania, ich aluzyjne sensy nie muszą być zaktualizowane w lekturze.
Wyrazistymi aluzjami do książki Brytyjczyka są na przykład sceny, w których podmiotowi wierszy Świetlickiego towarzyszy pies: pogardzany włóczęga lgnący do ludzi, symbol
życia w poniżeniu. U Lowry’ego pojawia się w ogrodzie w chwili, gdy bohater ulega pokusie
i na nowo sięga po butelkę (PW, 39). Towarzyszy mu aura dwuznaczności (jest bezpański,
a jednocześnie to dobry znajomy Firmina). Zwłoki zwierzęcia widziane w przepaści zapowiadają los Konsula – wszak ostatnie zdanie powieści brzmi: „Ktoś rzucił za nim do rozpadliny
zdechłego psa” (PW, 402)22.
W wierszach autora Schizmy spotkania z psami także urastają do znaków – katalizatorów niedobrych przeczuć, niejasnych zapowiedzi złego losu („szedł za nami pies i śmierdział”,
pod wulkanem, S 72) mimo prób odzyskania sensotwórczej więzi ze światem. W wierszu Ukłucie czytamy:

19

D. Filipczak, „Choćbym nawet szedł ciemną doliną....” Inspiracje biblijne w twórczości Malcolma Lowry’ego,
Łódź 2003, s. 46 i 71.

20 Metafora rozkładu podjęta została w wierszu ***Ostateczna zajezdnia... (TP, 8): „przez okno/ obserwuję jak
dzień się rozkłada po dniu”. Wiersz Poza rozkładu to katalog wad i win podmiotu, zamknięty konstatacją:
„bo nie umiał kochać” (37 W, 14).
21

G. Genette, Palimpsesty, s. 362-363.

22 Zabójstwo bohatera wyraźnie nawiązuje do zakończenia Procesu Kafki, w którym Józef K., również zasztyletowany przez oprawców, czuje, że ginie w najpodlejszy sposób: „ >>Jak pies!<< – powiedział do siebie:
było tak, jak gdyby wstyd miał go przeżyć” (F. Kafka, Proces, przeł. B. Schulz, Warszawa 1957, s 249). Konsul
reaguje podobnie: „Chryste – powiedział zdziwiony – co za marna śmierć” (PW, 400). Odwołanie do finału
obu powieści zawiera Areszt domowy Świetlickiego, z pointą: „To proste:// przyjdzie najbardziej szeregowy
kat” (NP, 35).
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puste ulice nocą pusto
pusto przechodzi się z gwaru do próżni
jedno jedyne drzewo porusza gałęzią
mijam żółtego psa
oglądam się po chwili pies też się obejrzał
ta niezrównana całość która się rozpadła
powraca w takich chwilach
(ukłucia, S, 54)

Gdy poeta zaczyna tom Trzecia połowa od wiersza Zakończenie, ponurego raportu ze
stanu osaczenia, przywołuje w nim obraz rozpadliny. Barranca, w którą wrzucono martwego
Konsula, to charakterystyczny fragment meksykańskiego krajobrazu, a jednocześnie symbol
otchłani, przypominający Firminowi ósmy krąg piekielny. Także w wierszu o porażeniu nienawiścią, zatytułowanym Wnimanije (N, 43) podmiot powtarza jak mantrę słowo „czeluść”.
Wydaje się jednak, że frazy „Powoli opuszczamy się/ w szczelinę./ Ciągnę wszystko ze sobą”
(TP, 7) pozostają zrozumiałe także bez znajomości powieści, dzięki uniwersalnym sensom obrazu zapadania się, schodzenia w głąb, zanurzania w pękniętą, rozdartą przestrzeń. Podobnie
w Goleniu, w którym odbywają się „niezdarne próby odkupienia, wykupywania/ duszy i ciała
wprost z przepaści” (CO, 19) i Ładnieniu, gdzie „Próżnia spada w przepaść” (CO, 27). Niemniej
jednak liczne u autora Zimnych krajów pejzaże wewnętrzne odwzorowują matrycę stworzoną
przez Lowry’ego: oto ogród pod wulkanem, nad przepaścią. Zagrożony Eden, skażony grzechem, wreszcie – zniszczony, zamieniony w piekło. Moralitetowy charakter powieści – walka
o duszę człowieka, między dobrem i złem23 – znajduje swój odpowiednik w liryce Świetlickiego. Obsesją wspólną obu pisarzom jest bowiem poczucie utraty niewinności i wygnania z raju.

„Piekło już dawno mam opracowane”. Codzienna apokalipsa
W powieści Meksyk jest krajem, w którym z oszałamiającym pięknem sąsiaduje nieodparta
pokusa samozatraty. Pejzaż nabiera cech symbolicznych, staje się powtórzeniem literackich
i mitycznych map zaświatów – tym bardziej, że Konsulowi w jego wędrówce towarzyszy
pragnienie mistycznej iluminacji, odsłaniającej ostateczny sens egzystencji. Świat jawi mu
się jako księga pełna tajemnych znaków, Baudelaire’owskich korespondencji, tworzących las
symboli, zbyt trudnych do odczytania (zwłaszcza wobec przemieszania języków w powieści)24.
Firmin, patrząc w rozpadlinę, myśli o swoim życiu: „Straszna, przerażająca była ta droga na samo dno!” I dodaje: „Pod wulkanem! Nie darmo starożytni umieścili Tartar na stokach
Etny [...]” (PW, 363). W miejskim ogrodzie publicznym pijany bohater spotyka szatana i fakt, że
23 J. Jarniewicz, Piekło pod stopami, posłowie do: M. Lowry, Pod wulkanem, przeł. K. Tarnowska, Warszawa
2004, s. 405 (wszystkie cytaty z powieści podaję za tymże wydaniem; w nawiasie po skrócie PW umieszczam
numer strony).
24 Lowry łączy meksykańskie narzecza, zepsuty angielski, hiszpański, niemiecki, francuski. Pisze o tym bliżej
J. Jarniewicz, Raj pod wulkanem, s. 408–410.
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jest to tylko maska karnawałowa, nie odbiera grozy tej scenie (PW, 252). Z kolei przydomowy
ogród, symbol miłości do żony, jest zarośnięty wyschniętymi krzakami, martwy i zdewastowany, choć niegdyś przypominał raj (PW, 108).
Błędne odczytanie (Bloom określiłby je jako misreading, znaczące „przekrzywienie” sensu)25 powoduje, że napis na tablicy w parku Cuernavaki: „Lubisz ten ogród, który należy do
ciebie? Pilnuj, aby go nie niszczyły twoje dzieci!” zmienia się groźbę: „Podoba ci się ten ogród?
Dlaczego jest on twój? Wypędzamy tych, którzy niszczą!”. Pomyłka zdradza poczucie winy
bohatera, który rozpoznaje w sobie „niszczyciela”, ukaranego wygnaniem z raju (PW, 140)26.
Kolejną znaczącą omyłką jest odczytanie funkcji szefa ogrodników jako Szefa Ogrodów (czyli
karykaturalnego Boga) i bunt przeciwko niemu (bohater powieści „zobaczył siebie w Szefie
Ogrodów i uderzył”, PW, 398). Pod wulkanem nie mogło zabraknąć węża. Na jego widok Konsul
wybucha: „Powiedzmy, że Adam w ogóle nie został stamtąd wygnany. [...] Powiedzmy, [...]
że musiał n a d a l t a m ż y ć, naturalnie sam, w udręce, nie zauważany, odcięty od Boga...”
(PW, 145-146)27. Eden jako więzienie to zdaniem Filipczak odbicie gnostyckiej interpretacji
Genesis, symbol świata materii ograniczającego ducha aż do uwalniającego Adama grzechu
pierworodnego28.
Obraz ogrodu powraca w liryce Świetlickiego wielokrotnie, a jego symbolika, odwracająca powszechnie przyjętą topikę rajsko-arkadyjską29, jest zapośredniczona w powieści Lowry’ego. To zniszczony raj, miejsce wydziedziczenia, naznaczona złem archetypiczna przestrzeń
grzesznych wyborów i zaniechań.
Wstęp z tomu Zimne kraje 2 jest relacją z poczęcia dziecka – i jednocześnie nadania mu
imienia Abel, imienia niewinnej ofiary. Towarzyszy jej opis ogrodu, w którym po pniu jabłoni
ślizgał się zaskroniec jedzący „kurz i piasek”, rodzice wstydzili się swojej nagości, a radio „huczało niczym miecz ognisty”. Jawne nawiązania do księgi Genesis, grzechu pierworodnego,
wygnania z raju są zapowiedzią nieszczęścia i klęski, którą będzie naznaczone życie bohatera.
Autobiograficzny wymiar tekstu każe widzieć w nim prywatny mit założycielski, antycypację
„postępów ciemności”, wieszczonych w zakończeniu z tego samego tomu (5)30.
Przerażenie własnym stanem izolacji i lęku oddaje wiersz Zeszłej nocy (N, 5):
[...]
głuchy wrzask wewnątrz bezsilność daremność
niepojęta harmonia w środku jest pustynia
25 Por. H. Bloom, Mapa przekrzywień, przeł. A. Lipszyc, „Literatura na Świecie” 2003, nr 9–10, s. 5–31.
26 Napis ten utożsamiony jest w powieści z napisem na uczcie Baltazara („mane, tekel, fares”) (PW, 437).
27 Idzie jeszcze krok dalej, sugerując, jakoby „Stary” przyłapał Adama na nienawiści do ogrodu, i za to go ukarał.
28 D. Filipczak, „Choćbym nawet szedł ciemną doliną....”, s. 28–29.
29 Zob. np. J.M. Rymkiewicz, Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu, Warszawa 1968; D. Forstner D. OSB,
Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska i in., Warszawa 1990, s. 152; Nawiązania do
Księgi Rodzaju w powieści analizuje szczegółowo D. Filipczak, „Choćbym nawet szedł ciemną doliną...”, s. 17
i n.
30 Udokumentowanych kilka lat później w wierszu Postępy z Pieśni profana.
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w środku jest ogród trzeszczenie gałązek
strach który już nie wyjdzie nie wyrazi się
nie można tego strachu dzielić z byle kim [...]

Świetlicki szkicuje pejzaż wewnętrzny z oknem na prywatną ciemność, nadając mu
cechy apokaliptyczne (atak „bezkształtnego cielska” bestii), a w samym centrum umieszcza
wyjałowiony, martwy ogród – przestrzeń zamkniętą, duchowe więzienie. Obraz ten koresponduje z innym pejoratywnie nacechowanym przywołaniem toposu: prowokacyjnym określeniem „ogród koncentracyjny”, pointującym wiersz przed wyborami (S, 29)31.
„U Lowry’ego niebo i piekło okazują się często tym samym miejscem, a dantejską wspinaczkę ku coraz wyższym sferom zastępuje obraz wędrówki przez biblijną dolinę cieni śmierci” – pisze Filipczak32. Badaczka udowadnia, że powieściowa czasoprzestrzeń przypomina
starotestamentowy Szeol, którego opisy są równie ważnym, choć mniej znanym niż Boska
Komedia Dantego wzorcem literackim dla Pod wulkanem33. Zniszczony Eden zmienia się w negatyw raju, a infernalne skojarzenia nieustannie towarzyszą Konsulowi. Dzieje się tak tym
łatwiej, że narrację charakteryzuje „symultaniczność wspomnienia, doświadczenia i przeczucia, a zarazem rozchwiana alkoholiczna percepcja”34. Wpatrując się w obraz przedstawiający
pijaków spadających na alkoholowe dno, Firmin czuje nagle z nieodpartą pewnością, że „sam
jest w piekle”, i napełnia go to uczuciem „osobliwego spokoju” (PW, 217). Nieskładnym bełkotem pijaka oznajmia: „Kocham piekło. Z niecierpliwością czekam chwili, kiedy tam wrócę.
Właściwie już biegnę. Już tam prawie jestem” (PW, 338). Jego ulubiona knajpa nazywa się „El
Infierno”, a na ogłoszeniu kliniki doktora Vigila widnieje numer 666, liczba Bestii. Jak pisze
Filipczak, „[...] poczucie bezsilności w obliczu zła uruchamia mechanizm samospełniającej się
przepowiedni”35, ale Firmin, drwiąc błazeńsko z własnego nieszczęścia, do końca przejawia
rozpaczliwą potrzebę sensu i oczyszczenia.
Także bohater wierszy Świetlickiego deklaruje: „Piekło już dawno mam opracowane”
(I tak dalej, mniej więcej w tym stylu, TP, 18) lub: „U mnie piekło już było/ Zostawiło pieczątkę” (Moje życie z Masłowską, N, 30). Wiersz Za oknem, reakcja na nienawistny targ sztuki,
w którym poeta ma przecież swoje miejsce, kończy się ironicznym komentarzem: „A co tam
u mnie?/ Ach, to ja zdradziłem./ I jestem w piekle. Winny nieskończenie” (NP, 54).
W liryce autora Schizmy wieczna kara odbywa się nieprzerwanie, tu i teraz. Można
żyć z tą świadomością, można nawet grać w odwracanie znaczeń (jak wtedy, gdy rzeczownik okazuje się czasownikiem: „Piekło,/ piekło,/ przestało” – brzmi wiersz Piekło, PP, 35),
31

W którym wybory mają tyleż sens polityczny, ile egzystencjalny.

32 D. Filipczak, Jak Malcolm Lowry trafił do raju, s. 176. Pierwotny tytuł z Psalmu 23, ciemna dolina śmierci The
Valley of the Shadow of Death.
33 J. Jarniewicz wskazuje np. na otwarcie rozdziału 6 powieści cytatem z Pieśni 1. Boskiej Komedii (Raj pod
wulkanem, s. 406). O nawiązaniach do biblijnego Szeolu pisze D. Filipczak, „Choćbym nawet szedł ciemną
doliną....”, s. 33–35.
34 M. Heydel, Nie jest zgubiony.
35 D. Filipczak, Jak Malcolm Lowry trafił do raju, s. 176.
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ale przywyknięcie do zła nie przywraca wiary w możliwość odkupienia. Zraniona świadomość ukrywa się za sarkastycznymi wynurzeniami w stylu: „Ach gdybyż mnie religia/
jakaś wchłonęła, może było to by/ jakimś ratunkiem, lecz się nie zanosi/ i nie zaniesie się”
(Papier, NP, 11). W istocie jednak Świetlicki uwydatnia dramatyzm poszukiwania, opierającej
się uobecnieniu, negatywnej epifanii36. Gwałtownie atakuje poezję nadużywającą odniesień
do sacrum (poniechana pielgrzymka, TP, 40), a jednocześnie pozwala, by jego bohater, jak
Konsul, wypatrywał znaków transcendencji. „To jest najgorsze –/ chodzić w takim głodzie/
choć minimalnej poświaty...” mówi o sobie podmiot Trzeciej połowy (TP, 35). Tym bardziej
poruszająca jest prośba o burzę po „upalnych, mętnych godzinach” brzmiąca jak modlitewne
błaganie o oczyszczenie „Asperges me…” z Psalmu 51: „Jedną czystą sekundę daj” (Minimalizm, NP, 41).

Zaduszki. Od fiesty do Dziadów.
Paweł Próchniak określa wyobraźnię krakowskiego poety jako „eschatologiczną”37. Co znamienne, najczęściej pojawiającym się w poezji Świetlickiego miesiącem jest listopad. Akcja
powieści Lowry’ego rozgrywa się w Dzień Zaduszny, el Dia de los Difuntos, który w Meksyku przeżywany jest w specyficzny sposób, bliski kultom Ameryki prekolumbijskiej – jako
karnawał umarłych, którzy wchodzą między żywych. Wiesław Sadkowski zauważa, że
„Misterna sieć wspomnień i reminiscencji skupia w toku wydarzeń tego dnia całość doświadczeń bohatera”38. Warto jednak dodać, iż tym samym zaciera się status ontologiczny opisywanej czasoprzestrzeni: granice pomiędzy życiem i śmiercią, ludźmi żyjącymi
i zmarłymi. Konsul mówi o obumieraniu swojej duszy, gorszym niż wszelkie cierpienia
fizyczne (PW, 43). W delirium słyszy głosy, wśród nich złowieszcze: „dostałeś za swoje
leżysz... w trumnie a jakże” (PW, 162). Toaleta z szarego kamienia w lokalu pomylonych
znaków i pomieszanych języków zrazu przypomina mu grobowiec, po czym przywodzi na
myśl upiorną wizję Swidrygajłowa ze Zbrodni i kary: wieczności jako pełnej pająków łaźni
(PW, 316-17).
Różnice pomiędzy potraktowaniem toposu śmierci za życia u obu pisarzy wynikają
przede wszystkim z innych uwarunkowań literacko-kulturowych. Lowry i jego żona przybyli
do Meksyku w dzień Święta Zmarłych – wielkiej fiesty, tak dalekiej od europejskich przyzwyczajeń dotyczących celebracji śmierci jako wzniosłej tajemnicy. Natomiast świat żywych
trupów przybranych w karnawałowe maski zderza się w poezji Świetlickiego z utrwaloną od
dziewiętnastego wieku literacką tradycją obrzędu dziadów i wyobrażeniem Mickiewiczowskiego upiora, któremu nieszczęśliwa miłość odbiera życie, nie dając spokoju nawet za gro-

36 R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001,
s. 49.
37 P. Próchniak, Ja to sobie tańczę. Notatki o poezji Marcina Świetlickiego, „Kresy” 2001, nr 3, s. 52.
38 W. Sadkowski, Różne warianty nadwrażliwości, w: tenże, Proza świata. Szkice do obrazu powieściopisarstwa
XX wieku, Warszawa 1999, s. 167 i nast.
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bem39. Dodatkowym kontekstem dla rodzimej tradycji są liczne nawiązania do Eliotowskiej
figury „wydrążonych ludzi”40, znaku duchowego spustoszenia.
Właśnie ten drugi, romantyczno-modernistyczny sposób przeżywania wewnętrznej
śmierci poeta adaptuje do melancholijno-depresyjnego światoodczucia podmiotu: „cały karnawał przespałem i przemajaczyłem” – czytamy w piosence chorego (S, 74). Dzień we śnie
przynosi pytania, których retoryczny charakter wskazuje na niezdolność do włączenia się
w dookolną egzystencję: „jakże nieżywi mogą jeść i tańczyć?/ jakże skreśleni mogą znaczyć?”
(ZK 3, 24). Sen jako forma półśmierci pojawia się zresztą w liryce Świetlickiego z niezwykłą
częstotliwością41. Metaforyczne tytuły tomów Czynny do odwołania i Nieczynny wskazują
na warunkową, niemal narzuconą sobie aktywność. Ich podmiot metodycznie „wykonuje
wieczne konanie” (Czterdziesta szósta, N, 24). Kiedy oszukany i zdradzony „krzyczy w poduszkę swoje imię martwe”, wydaje się, że cierpi z miłości (Tak powiedział alkohol, N, 17),
ale, podobnie jak Konsul, w rzeczywistości obumarł wewnętrznie ze zbyt wielu powodów,
by wszystkie je wyliczyć. I nie alkohol, lecz poezja z całym swoim potencjałem zagadywania
bólu ma znieczulić bohatera wobec własnej śmiertelności:
Tak, kawiarniany dekadentyzm,
upiorne piosenki wprawiające w
odrętwienie – to robię, mam to
szczęście, mam tę
nadzieję.
[...]
będę mruczał
upiorne kołysanki, świecie zaśnij
wreszcie, zdrętwiej, zemdlej
i nie rań więcej.
(Tak, kawiarniany dekadentyzm, MŚ, 29)

39 Figura trupa o barokowo-romantycznej proweniencji pojawia się w komentarzu Karola Maliszewskiego do
tej poezji (K. Maliszewski, I tak dalej mniej więcej w tym stylu, w: tenże, Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach, Wrocław 2001, s. 20–21); o pośmiertnej egzystencji podmiotu w kontekście tradycji Mickiewiczowskiej
pisze J. Borowczyk, „Śni mi się córeczka, ucieczka...”. O „Muzyce środka” Marcina Świetlickiego, „Polonistyka”
2008, nr 4, s. 6–12. Metaforę żywego trupa śledzi w omawianej poezji Marcin Klik, Poezja Cienia, „Twórczość”
2007, nr 9, s. 108. Ciekawym tropem jest propozycja Pawła Panasa, by w wierszach Świetlickiego usłyszeć
prozopopeję, rozumianą za Paulem de Manem jako fikcję głosu zza grobu (por. tenże, Na tropach autora.
O poezji Marcina Świetlickiego i nie tylko, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 141–151).
40 T.S. Eliot, Wydrążeni ludzie, przeł. Cz. Miłosz, w: Poeci języka angielskiego, t. II, wybór i opracowanie
H. Krzeczkowski, J. S. Sito, J. Żuławski, Warszawa 1974, s. 283. O jego wpływie na autora Schizmy pisał
T. Kunz, Zobaczyć poetę. O kontekstach lektury poezji Marcina Świetlickiego, „Kresy” 2001, nr 3, s. 57–58
41

Temat wymagałby obszernego opracowania. Zasygnalizować wypada kilka tytułów ściśle związanych ze
snem lub śnieniem: tylko w zbiorze Muzyka środka są to wiersze To be, Córeczka, Księżyc, Alibi, Snonecznik;
ostatni tom poety nosi dwuznaczny tytuł Niskie pobudki.

139
Anna Spólna / Być Konsulem, czyli Marcin Świetlicki kontra Malcolm Lowry

„Wygodnie urządziłem się/ w przepaści”. Odróżnienie
Piotr Śliwiński rozpoznaje w poezji autora Schizmy konserwowanie traum i reżyserowanie
neurozy jako modernistyczną z ducha strategię liryczną. Służyć ma ona „utrzymaniu lub odzyskaniu uczucia d r a m a t y c z n o ś c i istnienia”, a w konsekwencji – obronie człowieczeństwa. Zauważa jednak także skutki uboczne owej metody: rosnącą teatralizację poetyckiego
„ja” i towarzyszącą jej autodemaskację – jako ostateczną formę uczciwości wobec siebie42.
Bohater liryki Świetlickiego zrazu odtwarzał gesty protagonisty Pod wulkanem w imię podobnego odcięcia się od norm życia społecznego i politycznego zakłamania. Bardzo szybko stały
się one jednak zrytualizowanym elementem poetyckiego repertuaru twórcy Zimnych krajów.
Wtedy niechęć wobec kontestowanego świata przeniosła się na niechęć do własnej wygodnej
pozy kontestującego rzeczywistość buntownika. Rosnąca autoironiczność liryki Świetlickiego
dokumentuje proces dystansowania się wobec literackiego wzoru. Konsul stopniowo (a proces
ten narasta od połowy lat 90.) traci pozycję egzystencjalnego sprzymierzeńca, gdy polski poeta-adept stosuje wobec prekursora strategie rewizyjne: antytetycznego dopełnienia, korekty,
wreszcie – separacji (kolejno: tessera, clinamen, askesis Blooma )43.
Powieść Brytyjczyka była tylko infernalnym wstępem do nigdy nie zrealizowanego cyklu
naśladującego całą Dantejską wędrówkę44. Jerzy Kurkiewicz odczytuje u Lowry’ego przekonanie, że „jeśli człowiek, obdarzony absolutną autonomią moralną, jest we władzy demonów,
to dlatego, że sam je tworzy”45. Może się od nich odwrócić i zatrzymać pęd do samozagłady.
Polski poeta zapisuje w swoich wierszach przekonanie, że do piekła łatwiej przywyknąć,
niż się z niego wyzwolić. Główny bohater autobiograficznej powieści Lowry’ego jest usprawiedliwiany przez narratora jako opuszczony, bezsilny wobec wojny na kontynencie, pełen
obrzydzenia wobec swojej kondycji. Rozbicie wewnętrzne i alkoholizm świadczyć mają o jego
nadwrażliwości. „Konsul staczający się w delirium nie maleje, nie śmieszy, nie staje się
przedmiotem litości” – pisał Zbigniew Bieńkowski46. Świetlicki natomiast portretuje swojego
bohatera, również obdarzonego rysami autobiograficznymi, z dużo większym dystansem.
Alkoholowe wędrówki po barach, mania wielkości splątana z głębokim poczuciem winy są
u niego potraktowane z ironią lub jawną niechęcią. „Ja” liryczne – błagający o bliskość, lecz
niezdolny do utrzymania więzi mężczyzna – sam siebie dyskredytuje.

42 P. Śliwiński, Przypisy do Świetlickiego, w: tenże, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Poznań 2007,
s. 236–237 i 242–244.
43 H. Bloom, Lęk przed wpływem, s. 57–58. Znaczący jest natomiast brak kenosis i demonizacji (co wskazuje na
utrzymanie ciągłości i jawności związku z prekursorem).
44 Symbolikę dantejską powieści (akcja rozgrywająca się „w połowie czasu”, wierzchołki wulkanów jako Czyściec, „ciemny las” w nazwie hotelu Casino de la Selva, ósmy krąg Piekła z przecinającą go rozpadliną)
analizuje J. Jarniewicz, Raj pod wulkanem, s. 406.
45 J. Kurkiewicz, Podróż bez kresu.
46 Z. Bieńkowski, „Pod wulkanem”, w: tenże, W skali wyobraźni, Warszawa 1983, s. 359. Także Sadkowski odnajduje w bohaterze „niezgodę na zło, obłudę i egoizm i krzywdę, niemożność pogodzenia się z takim układem
życia, które się na nich opiera” (W. Sadkowski, Różne warianty nadwrażliwości, s. 168).
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Poemat Limbus Świetlickiego wydaje się ostatnim jak dotąd powrotem polskiego pisarza
do scenerii znanej z powieści Lowry’ego47. Bohater zwany mistrzem wędruje przez widmowy
Kraków, niesłusznie brany za pijanego. Staje wreszcie na granicy światła, buchającego z Hotelu Limbus, który przypomina mu dobrze skądś znane zaświaty pełne ludzi rozumiejących
go bez słów. Zapraszany do środka, po wahaniu ucieka w prywatną, oswojoną ciemność (MŚ,
50-55).
Konsul nigdy nie odmawiał, zawsze wchodził do wnętrza Otchłani, z nadzieją na pogrążenie się w zapomnieniu wśród podobnych sobie straceńców. Świetlicki wprowadza do dialogu
z Lowry’m żywioł negacji, bo w wyborze mistrza zobaczyć można odrzucenie pokusy wspólnoty w nieistnieniu, wysiłek powrotu do życia w samotności, bez łatwych pocieszeń i złudzeń.
Zresztą izolacja nie jest w pełni możliwa. Jak w Areszcie domowym (NP, 35) można odmawiać kontaktu, deklarując: „Nie chcę,/ nie wiem,/ nie jestem”, ale i tak zostanie się zaocznie osądzonym i wreszcie – straconym. „Wygodnie urządziłem się/ w przepaści” – ironizuje
bohater tego wiersza. Zagospodarowanie grozy, paradoks przyzwyczajenia się do niej powraca
zawsze z tą samą nutą sarkazmu. Podmiot spogląda na siebie z zewnątrz, kpiąco rozbija mit
niedopasowania i pozę artysty przeklętego przez frazy takie jak: „Jestem/ wyrafinowanym
kloszardem,/ doprawdy” (Doprawdy, NP, 10).
Rozpoczęłam od bardzo rozpoznawalnego cytatu. Może warto zakończyć w podobny
sposób, aby pokazać, jak dalece samoświadomym i samokrytycznym poetą jest Świetlicki48.
W Zimnym papierosie zaprasza do ironicznej lektury relacyjnej, gdy transponuje składnię pod
wulkanem, w pierwszej zwrotce tworząc wierny negatyw tamtego wiersza:
Znowu włożyłem ciemne okulary
widzę teraz jaskrawo: świat zestarzał się
jaskrawy jest. złamane barwy
podpełzają do oczu. negatywy płoną.
jaskrawo płoną
[...]
analfabeci piszą Konstytucję dla mnie
(ZK2, 42)

Największe nagromadzenie dobrze znanych rekwizytów odnajdujemy w Czwartej wersji
– tak wielkie, że wiersz (najbliższy aktowi Bloomowskiej askesis) nabiera cech autopastiszu:
Założyć ciemne okulary
i zamknąć oczy. Po niczyjej
47 Rozbudowaną interpretację tego poematu włączyłam do swojego szkicu Na obrzeżach. Jacek Podsiadło i Marcin Świetlicki wobec znaków wspólnoty religijnej, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”
2011, nr 2, s. 31–39.
48 O znaczeniu autorefleksji dla ciągłości lirycznej narracji w poezji lat 90. pisze J. Orska, Liryczne narracje,
s. 54.
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stronie. Wąż pętli
się i pętli. Ty nie masz
prawa, ja – racji.
Robaczki w mescalu.
O Konstytucji ani słowa już.
(37 W, 51)

Tytuł, który być może nawiązuje do wielokrotnych przeróbek powieści przez Lowry’ego,
z całą pewnością jest także złośliwym komentarzem poety do własnego zwyczaju powielania motywów wywodzących się z tej książki: czarne okulary, wąż, mescal... Świetlicki, jak
zauważyła Legeżyńska, chętnie operuje poetyką melodramatu, ale jego literacki sobowtór
jest postacią potraktowaną z czytelną ironią49. „Autotematyzm to piekło” – tak Joanna Orska
określa pułapkę, ujawnianą przez Świetlickiego we własnej poezji między innymi poprzez
mechanizm redundancji, eksponujący komunikacyjny impas50. Zmęczenie palimpsestem,
jałowość intertekstualnych gier poeta wyraża poprzez autorepetycje, w których powtórzenie
zostaje skontrapunktowane gestem odróżnienia. Agonowi z Lowry’m brakuje triumfującej
fazy apophrades, w której uczeń jawi się jako prekursor własnego prekursora51. Co więc pozostaje po, bliskiej utożsamienia, fascynacji Konsulem? Trwała niechęć do opowiadania się po
którejkolwiek stronie, gest wycofania, ujawniony w pragnieniu zamknięcia oczu, czytelnej
peryfrazie snu lub śmierci.

49 Por. A. Legeżyńska, Poeta w nastroju nieprzysiadalnym, s. 175–176.
50 J. Orska, Liryczne narracje, s. 117–126.
51

H. Bloom, Lęk przed wpływem, s. 59. Ten element agonicznego sporu można jednak ocenić w pełni dopiero
wtedy, gdy analizuje się twórczość definitywnie zamkniętą.
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#11
AGNIESZKA
PRZYBYŁA-DUMIN

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

DOWCIP O TEMATYCE MAKABRYCZNEJ
JAKO PRZYKŁAD PRZEMIAN FOLKLORU
SŁOWNEGO MŁODZIEŻY
GIMNAZJALNEJ I LICEALNEJ
W polskiej tradycji językowej na określenie krótkich historyjek o charakterze komicznym
stosuje się wymiennie pojęcia, takie jak: żart, dowcip, facecja, dykteryjka, humoreska, anegdota, czy potocznie kawał1. Julian Krzyżanowski definiując je w Słowniku folkloru polskiego
nie czyni między nimi niemal żadnych rozróżnień. Anegdota to zdaniem uczonego „krótkie
opowiadanie komiczne, inaczej zwane kawałem, niegdyś zaś dykteryjką lub facecją”2, facecja
to „od XV wieku termin literacki znaczący tyle, co dowcip (od łac. facetus = dowcipny). Jego
synonimy to: anegdota, apoftegmat, dykteryjka, gadka, kawał”3, po czym dodaje, że terminy
te „znaczą to samo, krótkie opowiadanie komiczne, humoreskę”4. Również Słownik języka
polskiego w wielu wypadkach uznaje te pojęcia za synonimiczne. Czytamy tam, że anegdota, to „krótkie, zabawne opowiadanie z dowcipnym, często nieoczekiwanym zakończeniem,
także krótkie opowiadanie o charakterystycznym zdarzeniu z czyjegoś życia”5, dykteryjka
to „krótkie, dowcipne opowiadanie, anegdotka”6, facecja, „żart, dowcip, koncept, dykteryjka” lub „krótki, żartobliwo-satyryczny utwór epicki, często frywolny, pokrewny anegdocie

1

Por. D. Simonides, Bery to nie tylko gruszki czyli rzecz o humorze śląskim, Opole 1984, s. 10.

2

J. Krzyżanowski, Słownik folkloru polskiego, Warszawa 1965, s. 19.

3

Tamże, s. 99.

4

Tamże, s. 118.

5

Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1988, s. 52.

6

Tamże, s. 482.
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lub fraszce, rozpowszechniony w epoce odrodzenia”. Humoreska z kolei to „krótkie, wesołe
opowiadanie z dowcipną puentą, często satyryczne”7, kawał, „dowcipna, często dwuznaczna
anegdotka, dowcip”8, w definicji terminu żart natomiast pojawiają się takie pojęcia, jak kawał
czy dowcip9.
Do dnia dzisiejszego polska folklorystyka nie doczekała się w tym względzie jednoznacznego ujęcia, najczęściej jednak pojęcie anegdota używane jest na określenie gatunku10,
zaś w jego ramach wyróżniane są dwie odmiany: humoreska i dowcip (żart lub potocznie
– kawał). Ta pierwsza oparta jest na komizmie sytuacyjnym, a wątki zabawne przenikają
całą narrację11. Druga wykorzystuje komizm intelektu, czasem grę słów, zaś jej domeną jest
wyraźnie zarysowana pointa, skupiająca cały materiał komiczny12. Należy zauważyć, że typ
humoru oraz struktura żartów może stanowić dla badaczy „kryterium świadomości i stopnia samowiedzy społecznej”13. Niniejszy artykuł zostanie poświęcony najpopularniejszej dziś
odmianie opowieści komicznej, mianowicie dowcipowi14.
Danuta Buttler zauważa, iż „Za cechę wyróżniającą dowcip ogół teoretyków uważa jego
intelektualizm, neutralność uczuciową; dowcip jest popisem sprawności myślowej twórcy
i okazją do ujawnienia takichże dyspozycji odbiorcy. Bardzo istotną właściwością dowcipu
jest jego mechanizm oparty na zaskoczeniu odbiorcy, niespodziankach, krótkich spięciach”15.
Uczona konstatuje także, iż „za najbardziej znamienny rys dowcipu uznaje się dwupłaszczyznowość jego konstrukcji”16. Istotnymi jego cechami są również: wprowadzenie odbiorcy
w błąd, nagłość przebiegu, skrótowość, przesunięcie momentu przełomowego – pointy – na
koniec tekstu oraz określona forma językowa17.
Dorota Simonides podkreśla, że w dowcipie narracja jest „ograniczona do minimum,
a struktura tak pomyślana, aby pointa była mocno wydobyta, aby wynikała sama z sie-

7

Tamże, s. 758.

8

Tamże, s. 904.

9

Por. Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1989, s. 52.

10 Por. D. Simonides, Bery to..., s. 10-14. Zob. też: D. Simonides, Współczesna śląska proza ludowa, Opole 1969,
s. 74-76; D. Czubala, Anegdoty i żarty garncarskie, [w:] Co wieś to inna pieśń. Studia folklorystyczne, red.
R. Górski i J. Krzyżanowski, Wrocław 1975, s. 129; M. Waliński, W podziemiu folkloru, cz. I, „Literatura Ludowa” 1985, nr 5/6; L. Dargiewicz, O definicjach ludowych gatunków komicznych, [w:] Genologia literatury
ludowej. Studia folklorystyczne, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2002, s. 155-159: Uczona proponuje
podział trychotomiczny tekstów komicznych. Owe podgatunki to: „bajki humorystyczne (komiczne, anegdotyczne), humoreski (anegdoty) i kawały (dowcipy, żarty)” (s. 155).
11

Por. D. Simonides, Współczesna..., s. 76.

12

Por. D. Simonides, Bery to..., s. 14.

13

Śląskie beranie czyli Humor Górnego Śląska, oprac. D. Simonides, Katowice 1988, s. 9.

14

Badania terenowe prozy folklorystycznej (bajka ludowa, legenda, podanie, opowieść wspomnieniowa, legenda miejska, anegdota) przeprowadzałam w latach 1999-2004 w Zagłębiu Dąbrowskim, a 2005-2012 w Zagłębiu
Dąbrowskim, na Śląsku, w Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach i in.

15

D. Buttler, Polski dowcip językowy, Warszawa 2001, s. 33.

16

Tamże, s. 36.

17

Tamże, s. 36-37.
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bie”18. Jest on „formą przejściową między zagadką a narracją”19, ponieważ wymaga czasem
„szybkiego skojarzenia, często dwu i wieloznacznych pojęć”20, ma charakter intelektualny21.
Aby bawić, kawał musi być krótki, sprawnie opowiedziany, a pointa musi być odpowiednio
wyeksponowana22. Właśnie na odpowiednim zaskakującym zakończeniu „skupia się narrator, a mniej na doborze słów, artyzmie wyrażeń etc.”23. Uczona nadmienia ponadto, że
„największą wartość artystyczną posiadają te teksty, które są krótkie, a język ich jest prosty
i klarowny. Żartom można wybaczyć każdą dosadność, pod warunkiem, iż są dowcipne. To
właśnie kryterium jest pierwszoplanowe w ocenie opowieści komicznych. Artyzm skupia się
na poincie, na skondensowaniu i lapidarności. Dowcip przegadany jest złym dowcipem”24.
Dorota Brzozowska, poddająca analizie dowcipy polskie i angielskie pisze: „Dowcip to
krótki tekst o strukturze narracyjno-dialogowej, zakończony zaskakującą pointą, której elementem jest dysjunktor. Dla semantyki kawału typowe jest wystąpienie co najmniej dwóch,
przeciwstawnych sobie skryptów. Treści wyrażone w kawałach są przeważnie wykluczone przez kulturę, z której się wywodzą. Z punktu widzenia pragmatyki natomiast kawał
funkcjonuje w trybie non bona fide i za prymarną jego funkcję uważane jest rozśmieszenie
odbiorcy”25.
Dowcipy „rodzą się niemal w każdej sytuacji i są opowiadane spontanicznie, wszędzie,
każdemu i zawsze”26. Rozprzestrzeniają się bardzo szybko i są niezwykle żywotne. Oczywiście
ich treści są nieustannie aktualizowane, co wynika z przemian psychologicznych i społecznych, pociągających za sobą różnice w poczuciu humoru27. Można powiedzieć, że proces ich
aktualizacji „najlepiej odzwierciedla kierunek przeobrażeń zachodzących w naszym życiu
społecznym, kulturowym, cywilizacyjnym. Owo ››uwspółcześnianie‹‹ jest najlepszym dowodem potrzeby opowiadania dowcipów oraz ich żywotności. Zmiana wszak jest najlepszym
dowodem życia”28.
Wśród obecnych w przekazie dowcipów znajdujemy zarówno aktualizacje tradycyjnych
i międzynarodowych wątków, jak i dotąd nie notowane29. Tematycznie obejmują wszystkie
18

D. Simonides, Bery to..., s. 14.

19

Tamże, s. 14.

20 Tamże, s. 14.
21

Por. D. Simonides, Współczesna..., s. 76.

22 Por. Śląskie beranie..., s. 11, 27.
23 Tamże, s. 27.
24 D. Simonides, Bery to..., s. 96.
25 D. Brzozowska, O dowcipach polskich i angielskich. Aspekty językowo-kulturowe, Opole 2000, s. 37. Zob. też:
Tamże, s. 29: „skrypt jest kognitywną formułą przyswojoną przez użytkownika języka i reprezentuje jego
wiedzę o pewnej części świata”, s. 124: „dysjunktor to anomalny element wyjątkowy dla każdego dowcipu,
uniemożliwiający dalsze rozumienie tekstu w trybie informacyjnym”, s. 124: „konektorem [...] jest natomiast
każdy segment tekstu o podwójnym znaczeniu” – występuje on tylko w dowcipach językowych.
26 Śląskie beranie..., s. 7.
27 Por. Tamże, s. 6-27.
28 D. Simonides, Bery to..., s. 86.
29 Por. Tamże, s. 86-95.
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sfery życia30, „odzwierciedlają one problemy, zjawiska, przywary”31 całego społeczeństwa.
Dorota Simonides podkreśla, że zarówno „tradycyjny, jak i nowy humor wyrósł z obserwacji
życia codziennego, z obyczajów, postaw ludzkich, stosunków rodzinnych, a ponieważ w zależności od epoki, środowiska czy pokolenia są one różne, stąd owa różnorodność tematyczna, migotliwość form i struktur”32. Z tego powodu „Do odbioru żartu potrzebny jest szeroko
pojęty kontekst, który ułatwia zrozumienie”33 a już niezbędny jest on wtedy, gdy mamy do
czynienia z anegdotą pochodzącą z innych niż nasze przestrzeni i czasu. Czasami jednak nawet to nie wystarcza, pewne opowieści komiczne mogą być zrozumiałe tylko w określonym
miejscu i czasie34 lub też w określonej społeczności: „Można zasadnie – zdaniem Michała
Walińskiego – mówić o predylekcji pewnych grup społecznych (etnicznych) czy kręgów środowiskowych do pewnego rodzaju humoru i typu dowcipu, które dla jednych są do przyjęcia,
a dla innych nie”35.
Najbardziej oczywistą funkcją opowieści o charakterze komicznym jest pobudzanie do
śmiechu, zapewnianie rozrywki, rozładowanie napięcia. Poprzez realizację swej podstawowej
roli anegdota pełni doniosłą rolę społeczną, „unifikuje i integruje warstwy i kręgi społeczne,
wyrównuje napięcia, wprowadza ład”36. „Śmiech – pisze Dorota Simonides – rodzi nie tylko
wspólnotę, ale poprzez poszczególne żarty umożliwia grupie własną identyfikację, ujawnia
wspólne poglądy, zapatrywania i pozwala się wyzwolić z napięć i agresji”37. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska odnotowuje, iż „śmiech jest gestem społecznym, instrumentem społecznej
dyscypliny i wskaźnikiem nacisku grupy na jednostkę lub na inną grupę. Humor obarczony
jest społecznym posłannictwem, a wyznaczane przez środowiskową kompetencję poczucie
humoru jest swego rodzaju kulturowym, normatywnym zwierciadłem grupy. [...] Żart wyraża mentalność grupy i jej interesy, wskazuje ludziom ich miejsce w strukturze społecznej,
informuje o stylu życia większości”38.
Komizm jest narzędziem kontroli społecznej, konstatuje Bogusław Sułkowski w socjologicznym studium zjawiska zabawy, jest również sankcją, wymusza stosowanie wzorów zachowań i przestrzeganie wartości istotnych dla określonej społeczności39. Dzięki tym

30 Por. Tamże, s. 73.
31

D. Simonides, Bery to..., s. 12. Zob. też: D. Simonides, Współczesna..., s. 68: „Anegdota jest [...] gatunkiem,
który śmiało i świadomie przekracza wszelkie bariery obyczajowe, zakazy i tabu.”.

32 Śląskie beranie..., s. 9.
33 Tamże, s. 23.
34 Por. D. Simonides, Bery to..., s. 14.
35 M. Waliński, W podziemiu folkloru, cz. II, „Literatura Ludowa” 1986, nr 1, s. 76.
36 Śląskie beranie..., s. 11.
37 Tamże, s. 10.
38 D. Wężowicz-Ziółkowska, Obraz miłości we współczesnym śląskim dowcipie językowym, „Literatura Ludowa”
1985, nr 5/6, s. 69.
39 Por. B. Sułkowski, Zabawa. Studium socjologiczne, Warszawa 1984, s. 216-219. Zob. też: K.D. Kadłubiec, Górniczy
śmiech. Komizm ludowy pogranicza czesko-polskiego, Wrocław 1995, s. 53: ośmieszenie jest „bardzo silną
i skuteczną karą publiczną”.
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właściwościom komizm jest jednym z elementów procesu socjalizacji, ponieważ informuje
o wymogach społecznych, jest narzędziem konformizmu40. Realizuje również istotne funkcje
integrujące41. Wobec jednostki pełni rolę kompensacyjną, rozładowuje agresję, działa odprężająco42.
W socjologicznym studium śmiechu Kazimierz Żygulski konkluduje, iż „komizm jest
rodzajem więzi społecznej, która rodzi wspólnotę. Potrzeba komizmu jest powszechna i stała
w każdej ludzkiej zbiorowości, zmienne są natomiast jej konkretne przejawy, nasilenie oraz
techniki”43, nie można pominąć również karzącej, piętnującej funkcji komizmu. Nie jest to
jednak cel niszczący, ale zabieg wychowawczy, mający w efekcie korygować, poprawiać,
ulepszać obiekt, ofiarę śmiechu44. „Analiza psychologiczna – konstatuje uczony – wskazuje
na ważną i nieraz w konkretnych okolicznościach dominującą, katarktyczną funkcję komizmu. Istota jej polega na tym, iż powstanie wspólnoty śmiechu usuwa nagromadzone
napięcia, tarcia, niezadowolenia, nieuchronnie powstające w życiu społecznym [...]. Komizm
działa wówczas oczyszczająco, będąc zaś zabawą łączy ten efekt z satysfakcją, psychicznym
odprężeniem – choćby nawet najkrótszym. [...] Ważna funkcja społeczna, jaką spełnia komizm, polega na jego zdolności przywracania ludziom równowagi psychicznej, naruszonej
na skutek trudnych zadań czy ciężkich sytuacji, w jakich się znaleźli”45. Istotną funkcją komizmu jest także jego rola rozrywkowa, jest on „zawsze jakimś rodzajem zabawy i często
bywa uprawiany właśnie dla rozrywki, dla wypełnienia czasu wolnego, dla uniknięcia lub
rozproszenia nudy”46.
Czy także dowcipy podejmujące tematykę pedofilii oraz morderstwa lub śmierci dziecka
realizują te zbawienne psychologicznie i społecznie funkcje? Co mówią o czasach, w których
powstały? Czy świadczą o przesyceniu pewnymi tematami? Są sposobem na odreagowanie po traumie? Jaką zmianę wrażliwości zapowiadają? Czy realizują pozytywne społecznie
funkcje?
Pierwsze z nich autorka zanotowała w 2011 roku. Nie są opowiadane w jakichś szczególnych subkulturach ani kontrkulturach. Ich przekazicielami i obserwatorami w Sieci są przede
wszystkim przedstawiciele młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Nie można wskazać jednak
określonego typu zainteresowanych tymi wątkami osób. Opowiadają je przedstawiciele obu
płci, osiągający różnorodne wyniki w nauce, o różnym stopniu religijności, pochodzący z rodzin o odmiennym statusie materialnym. Zasłyszane wątki okazały się na tyle frapujące, że
autorka postanowiła najbardziej drastyczne poddać analizie. W niniejszym artykule przyto40 Por. Tamże, s. 217-219. Zob. też: K.D. Kadłubiec, Górniczy śmiech…, s. 67: „przystosowuje jednostkę do kolektywu według kryteriów w nim panujących. Pełni jakoby funkcję socjalizacyjną. [...] ma ogromną siłę wartościującą i integrującą, jest narzędziem kontroli społecznej i najsroższą karą dla tych, którzy chcą być inni.”
41

Por. Tamże, s. 223-225.

42 Por. Tamże, s. 219-223.
43 K. Żygulski, Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu, Warszawa 1985, s. 11.
44 Por. Tamże, s. 27-28.
45 Tamże, s. 30.
46 Tamże, s. 31.
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czonych zostanie kilka nawiązujących do wymienionych wyżej tematów. Najstarsze wpisy
odnalezione w Internecie są datowane na 2010 rok. Rodowód niektórych z omawianych tekstów jest starszy, jednak znaczną popularność, a w konsekwencji także wariantywność dowcipy te osiągnęły właśnie w ostatnich latach. Wszystkie niemal przyjmują kształt zagadki.
Wątki dotyczące pedofilii mogą przybrać następującą formę:
- Co słyszy pedofil gwałcący dwuletnią dziewczynkę?
- Szczęk pękającej miedniczki47.
- Co czuje pedofil gwałcący dwuletnią dziewczynkę?
- Serduszko48.
- Co robi mężczyzna po stosunku z łysą kobietą?
- Odkłada ją do kołyski49.
- Co jest główną przyczyną pedofilii?
- Seksowne dzieci50.

Podejmujące tematykę morderstw i śmierci dzieci także nie rozpieszczają słuchacza:
- Co to jest: małe, nieruchome i kobiety na to krzyczą?
- Martwe niemowlę51.
- Co to jest: czerwono-białe i trzepocze się na wietrze?
- Dziecko obdarte ze skóry w worku pełnym soli52.
- Co to jest: małe, czarne i puka w szybkę?
- Dziecko w piekarniku53.
- Co jest śmieszniejsze od 6 noworodków zmiksowanych w blenderze?
- Holokaust54!

47 Uczennica liceum ur. w 1995 r. Zapis: APD, 01.08.2011.
48 Uczennica liceum ur. w 1995 r. Zapis: APD, 01.08.2011.
49 http://www.evil-devil.pl/index.php?start=140 [19.11.2011].
50 http://www.sadistic.pl/przyczyna-pedofilii-vt110430.htm [02.01.2012].
51

Uczeń gimnazjum ur. 1996 r. Zapis: APD, 16.08.2011.

52 Uczeń gimnazjum ur. 1996 r. Zapis: APD, 16.08.2011.
53 http://www.evil-devil.pl/index.php?start=140 [19.11.2011].
54 http://chamsko.pl.
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Dowcipy-zagadki dotyczące śmierci dzieci mogą także nawiązywać do kwestii aborcji i jej
zakazu:
- Co jest śmieszniejsze od pięciu noworodków w śmietniku?
- Jeden noworodek w pięciu śmietnikach55.
- Co jest śmieszniejsze od martwego płodu?
- Martwy płód w stroju klowna56.
- Jak zmieścić 20 płodów w słoiku?
- Zmiksować57.
- Co to jest: ma 30cm, jest sztywne i sprawia, że kobiety krzyczą?
- Martwy płód58.

Łączyć kwestię morderstwa z pedofilią:
- Czym się różni martwe zgwałcone niemowlę od najnowszego Lamborghini?
- Najnowszego Lamborghini nie mam w garażu59.
- Miałem dzisiaj badanie okresowe i lekarz powiedział, że mam ciało nastolatka. Skąd ten
sk***iel wie, co trzymam na strychu?60
- Dlaczego dziecko wkłada się do miksera główką do góry?
- Żeby do końca widziało, jak się masturbujesz61.
- Ile razy okręci się dziecko w mikserze?
- Nie wiem, nie liczyłem… Masturbowałem się62.

Bądź też z pedofilią i aborcją:
- Co robisz na widok martwego płodu na plaży?
- Powstrzymujesz wzwód63.

55 http://www.evil-devil.pl/index.php?start=130 [20.11.2011].
56 http://www.sadistic.pl/swiateczny-prezent-vt59036.htm (komentarze) [09.12.2011].
57 http://www.sadistic.pl/kawaly-o-plodach-vt54385.htm [08.04.2011].
58 http://www.sadistic.pl/kawaly-o-plodach-vt54385.htm [16.12.2011].
59 http://www.evil-devil.pl/index.php?start=140 [19.11.2011].
60 http://www.sadistic.pl/badania-okresowe-vt110053.htm [02.01.2012].
61

Uczennica liceum ur. w 1995 r. Zapis: APD, 02.08.2011.

62 Uczennica liceum ur. w 1995 r. Zapis: APD, 02.08.2011.
63 http://www.sadistic.pl/kawaly-o-plodach-vt54385.htm [16.12.2011].
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- Co jest lepsze od seksu z martwym płodem?
- NIC!64

Niewątpliwie wszystkie wymienione wyżej teksty spełniają warunek: żadnego tabu. Treść
tych żartów dotyka kwestii ocenianych bezwzględnie negatywnie: morderstw dzieci i pedofilii, łącząc je z aborcją, a nawet ludobójstwem. Dowcipy te w różnych wariantach odnotowywałam od 2011 roku, zastanawiając się czy przynoszą zmianę wrażliwości, wskazując na
jakiś rodzaj znieczulicy, przekroczenie ostatnich możliwych granic, czy może realizują to, co
dla opowieści komicznej typowe, korzystając z tych samych schematów i spełniając te same,
co dotąd funkcje.
Wszystkie przytoczone wyżej wątki są reakcją na aktualne wydarzenia i prowadzone na
forum publicznym dyskusje. Dowcipy podlegają ciągłej aktualizacji, która zresztą, jak wskazano wcześniej, świadczy o ich żywotności. Michał Waliński przyczyn ich popularności oraz
ciągłego nasycania tym, co nowe uparuje w działaniu impulsów, które „››sprzęgają się‹‹ – na
zasadzie automatycznych skojarzeń – z rozmaitymi (w zależności od okoliczności) elementami wiedzy potocznej, funkcjonującej w świadomości grup i ››przeciętnych‹‹ jednostek. Inaczej
mówiąc, impulsy te uruchamiają określone stereotypy myślowe. Drogę dowcipowi toruje zatem cały łańcuch zdarzeń o charakterze przyczynowo-skutkowym, który można przedstawić
w postaci schematu: ŻYCIE (specyficzna zaistniała sytuacja, okoliczność, konkretna interakcja
społeczna) → IMPULS (psychofizyczny) → WIEDZA POTOCZNA (stereotyp) → DOWCIP (pewien
sposób reagowania na życie)”65.
Niewątpliwie też spełniają wymogi stawiane tego typu tekstom pod względem formalnym – cechuje je intelektualizm, bazują na zaskoczeniu, niespodziance (sami opowiadający
mówią, że największą radość sprawia obserwowanie reakcji słuchacza; nie odnoszą też prezentowanych w dowcipach zdarzeń do rzeczywistości, nie uruchamia się współczucie, zabawy dostarcza koncept, intelektualna gra z tekstem i słuchaczem), komizm skupiony zostaje
w poincie. A przecież „Zakres zjawisk, – pisze Danuta Buttler – które mogłyby pretendować do
miana komicznych, jest właściwie nieograniczony, ››komiczność‹‹ nie jest bowiem stałą, immanentną cechą przedmiotów, ale realizuje się w pewnym doraźnym układzie sytuacyjnym
i bywa wypadkową działania różnorodnych czynników. Proces komiczny jednoczy w sobie
kilka aspektów: istnienie obiektywnego bodźca, czyli przedmiotu śmiesznego, oraz obecność
obserwatora, w którego świadomości dokona się skomplikowany, intelektualno-uczuciowy proces jego percepcji, wywołujący reakcję fizjologiczną – śmiech. Kontakt przedmiotu
i podmiotu komicznego nie jest przy tym faktem jednostkowym, izolowanym, lecz fragmentem pewnej sytuacji społecznej; przedmiot należy do zjawisk obiektywnej rzeczywistości,
jest z nimi powiązany różnorodnymi relacjami, podmiot jest członkiem jakiejś społeczności,
reprezentantem jej systemu przekonań i ocen. Społeczny charakter przebiegu komicznego
wyraża się także w tym, że śmiech bywa zwykle reakcją grupową, że dla członków pewnego
64 http://www.sadistic.pl/kawaly-o-plodach-vt54385.htm [16.12.2011].
65 M. Waliński, W podziemiu..., cz. II, s. 85-86.
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środowiska staje się określonym sygnałem, ma funkcję powiadamiającą i wartościującą”66.
Liczne teorie komizmu starają się wyznaczyć te elementy zjawisk słownych i sytuacyjnych,
które sprawiają, że człowiek reaguje śmiechem. Analiza Danuty Buttler w tym względzie
prowadzi ją do konkluzji, iż są to: koncepcja „zawiedzionego oczekiwania” i „komicznego szoku”, które można sprowadzić do jednej, mianowicie teorii nastawienia, a ponadto koncepcja
maski komicznej oraz teoria izolacji67.
Źródłem komizmu mogą być nieoczekiwane skojarzenia, wykorzystywanie wieloznaczności słów, deformowanie zjawisk, zakłócenie logiki, porównywanie przeciwieństw,
przekraczanie norm społeczno-obyczajowych, odsłanianie „mechanizmu nadmiaru, przerostu lub nagromadzenia”68, tzw. humor wisielczy oraz czarny humor, a także wykorzystywanie absurdu i surrealistycznych sytuacji69. W wypadku analizowanych tekstów zastosowane połączenia, na przykład sugerowanie pociągu erotycznego w stosunku do dzieci
jeszcze nienarodzonych, prowadzą do takiej właśnie bezsprzecznej, szokującej, niedorzecznej przesady. „Komizm i zdolność dowcipów do rozśmieszania nas – pisze Waliński – jest
w głównej mierze wynikiem zderzenia stereotypowej wizji świata, ››kablowanej‹‹ przez
anegdoty i żarty, z wizją uznawaną z różnych powodów za ››oficjalną‹‹, a więc ideami,
wartościami, normami na jakichś zasadach ››usankcjonowanymi‹‹ i z jakichś powodów
››egzekwowanymi‹‹”70.
Cechą dowcipów jest to, że nie ma dla nich tematów tabu, jednak grupę, która je przekazuje musi łączyć określony typ komizmu. I te warunki formalne zostały spełnione. Warto
zatem przyjrzeć się psychologicznym i społecznym funkcjom, jakie mogą pełnić przytoczone
wyżej teksty. W pierwszym odruchu nasuwa się obawa, czy podejmowanie makabrycznej
tematyki w dowcipie nie spowoduje „oswojenia” się z nią, przesunięcia wrażliwości w kierunku większej jej akceptacji, co może przynieść jedynie katastrofalne skutki. Przypomnieć
jednak wypada, że śmiech jest jednym ze sposobów radzenia sobie z napięciem, traumą
i pojawia się w najbardziej zaskakujących kontekstach. Przykład stanowić mogą dowcipy,
które pojawiły się po ataku terrorystycznym na World Trade Center71 czy niemal tuż po katastrofie prezydenckiego samolotu lecącego do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku72. Początko-

66 D. Buttler, Polski dowcip..., s. 8-9.
67 Por. Tamże, s. 25-29. Zob. też: H. Bergson, Śmiech. Esej o komizmie, przeł. S. Cichowicz, Warszawa 2000;
B. Dziemidok, O komizmie, Warszawa 1967.
68 D. Simonides, Bery to..., s. 20.
69 Por. Tamże, s. 15-26.
70 M. Waliński, W podziemiu..., cz. II, s. 87.
71

„Co robi blondynka na 30 piętrze wieżowca? Czeka na samolot”. Zapis: 2002.

72 „Ustalono już menu na pogrzeb. Danie główne: kaczka po smoleńsku” (nazwa dania nawiązuje do nazwiska
zmarłego prezydenta – Lecha Kaczyńskiego). Zapis: APD, 14.04.2010.
„Po czym zidentyfikowano ciało prezydenta? Po kupce pierza” (kolejne nawiązanie do nazwiska) lub „Po
foteliku dla dzieci” (analogia z niskim wzrostem prezydenta). Zapis: APD, 24.04.2010.
Dowcipy podejmujące tę tematykę bardzo licznie pojawiały się zarówno w przekazie ustnym, jak i pisemnym
(sms, maile, gadu-gadu i in.). Ciekawą ich realizacją były także wersje wizualne (np. http://demotywatory.
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wo jedynie na piśmie, ale po niecałym tygodniu także w ustnym przekazie, krążyć poczęły
dowcipy za nic mające śmierć, znaczność osób, żałobę narodową. Niektóre były reakcją na
teorie spiskowe, inne po prostu sposobem na poradzenie sobie z dotykającą tak wielu trudną sytuacją. W związku z tą ich funkcją należy zauważyć, że żarty o morderstwach dzieci
i pedofilii opowiadają ci, którzy dopiero co przestali być zaliczani do grona dzieci i wobec
których pedofilia jest, bądź przed chwilą była, realnym zagrożeniem. To także grupa, którą
chwilę wcześniej przestrzegało się przed nieznajomymi, realnymi i tymi z Sieci, słuchająca
bądź czytająca o skandalach pedofilskich wśród kleru, w rodzinie, w domach dziecka, itp.,
bowiem media w ostatnich latach bardzo często te kwestie poruszały73. Nie bez znaczenia
pozostaje skłonność tych przedstawicieli społeczności do szokowania i buntu oraz chęci
prowokacji czy popisu.
Należy zauważyć, że sposób prezentacji bohaterów w analizowanych przykładach nie
czyni ich milszymi, sympatycznymi, akceptowalnymi. Wręcz przeciwnie – do granic absurdu czasem podkreśla się ich okrucieństwo oraz potworność konsekwencji prezentowanych
zachowań. Gra słów i zestawienie sytuacji zaskakuje, wywołuje szok, nikt nie spodziewa się
makabry takiego kalibru. Nie „oswajają” zatem raczej, a ostrzegają. A zważywszy na to, że
dowcipy należą do najżywotniejszych odmian folkloru – ich oddziaływanie jest najznaczniejsze, docierają bowiem do zainteresowanych szybciej niż jakikolwiek inny gatunek (może poza
legendą miejską). Czym zatem są w tym kontekście? Odreagowaniem lęku i ostrzeżeniem,
bowiem, jako twór kolektywny, muszą realizować potrzeby przekazicieli. Jak zauważa Dorota
Simonides, o ile „bajka sublimuje świat, miłość, poświęcenie, dobroć, stosunki międzyludzkie, podanie zaś ukazuje powagę życia, zwalczanie złych mocy, lęk człowieka przed nimi, to
anegdota oba te przeciwstawne stanowiska sprowadza do właściwych im wymiarów. […]
Właśnie realizm anegdoty, która sięga nawet po takie tematy, jak śmierć, choroba, niebo,
piekło oraz inne naznaczone cechami sacrum i profanum – czyni życie człowieka znośnym
i ukazuje mu świat nie tylko różowy, ale też nie tylko czarny. W ten sposób anegdota jest
uzupełnieniem bajki i podania”74.
Od dawna psychologów i pedagogów martwi oddziaływanie przekazujących nieprawidłowe wzorce filmów czy gier komputerowych. Czyżby przyszedł czas na folklor? Miejmy
nadzieję, że nie. Treści folkloru bowiem służą społeczności, która jest ich nosicielem, w przeciwnym wypadku nie byłyby przekazywane. O ile więc nie mamy do czynienia z folklorem
pl/), będące najczęściej reakcją i komentarzem w stosunku do rodzących się wówczas legend miejskich
rozwijających coraz to nowe teorie spiskowe. Tego typu ośmieszenie także jest znanym mechanizmem.
Zob. A. Przybyła-Dumin, Transformacje medialne folkloru. W kontekście folklorystycznego obrazu katastrofy
smoleńskiej, „Transformacje” 2010, nr 1-2.
73 Należałoby zauważyć, że w folklorze dziecięcym także pojawia się wiele zaskakujących wątków, zawierających treści, przed którymi chronimy najmłodszych przedstawicieli społeczności (wzbudzających lęk, bądź
nawiązujących do sfery seksualności). Por. D. Simonides, Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków,
Wrocław-Warszawa 1976; J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla
dzieci, Wrocław 1985.
74 D. Simonides, Śląski horror. O diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach, Katowice 1984, s. 29-30.
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grup przestępczych, należy poszukiwać innych niż najbardziej oczywiste powodów obecności
dowcipów podejmujących tematykę morderstw i pedofilii. Czy natomiast nie zapowiadają
jakichś przemian? Przeprowadzone badania nie pozwalają jeszcze na ostateczne odpowiedzi.
Dalsze analizy dopiero wskażą, o jakich transformacjach świadczą lub jakie zapowiadają,
z pewnością jednak zjawisko warte jest zasygnalizowania już teraz.
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UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KEN W KRAKOWIE

PRZEMYSŁ MEDIALNY A NARODOWA
TOŻSAMOŚĆ.
POSTKOMUNISTYCZNA POLSKA
I POSTKOLONIALNA AUSTRALIA
Kategoria narodowej tożsamości w cyberprzestrzeni
Wartość przypisywana kształtowanej od XVI w. tożsamości narodowej związana jest z dziewiętnastowiecznymi ruchami narodowowyzwoleńczymi, akcentującymi tradycję w celu definiowania poszczególnych zbiorowości. Według Denisa McQuaila „tożsamość narodowa jest
więc pojęciem [...] bardziej problematycznym niż tożsamość kulturowa”1. Również w ujęciu
Zygmunta Mysłakowskiego kategoria narodu jest co prawda mityczna, lecz gwarantuje jego
spoistość2.
Kategoria tożsamości narodowej pozostaje centralna w globalizującym się świecie. Procesy unifikacyjne, przejawiające się m.in. w tworzeniu ponadnarodowych organizacji jak
Unia Europejska lub Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej wyzwalają wręcz
postawy obronne w postaci manifestowania narodowej odrębności i kulturowej niezależności. Dzieje się tak nie tylko w ramach tzw. futbolowego patriotyzmu, lecz również w przestrzeni życia codziennego, kultury popularnej i przekazów upowszechnianych za pośrednictwem
środków masowego komunikowania, a zwłaszcza Internetu. Jak trafnie zauważa Manuel
Castells, tradycyjne społeczeństwo zostaje dziś zastąpione sieciowym, dzięki któremu „poza
faktycznym przemieszczaniem się ludzi przez granice, istnieje coraz większa współpraca po1

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, red. T. Goban-Klas, Warszawa
2008, s. 272.

2

Z. Mysłakowski, Państwo a wychowanie, Warszawa 1935, passim.
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między pracownikami w kraju, w którym są zatrudnieni, a resztą świata, za pośrednictwem
globalnego przepływu produkcji, pieniędzy (przekazy pieniężne), informacji i kultury”3. Arjun
Appadurai charakteryzuje wręcz współczesną rzeczywistość jako „świat przepływów”, złożony
z ruchomych obiektów, do których zalicza „idee i ideologie, ludzi i dobra, obrazy i informacje,
technologie i techniki”4.
Mimo, że doświadczenie terytorialności jest dla człowieka jednym z pierwotnych,
zgodnie ze spostrzeżeniem Johna Urry’ego „przepływy przez granice społeczne sprawiają, że
państwom trudniej jest zorganizować wyraźnie oddzielne i spójne narody dążące do celów
opartych na społeczeństwie jako wspólnocie regionalnej”5. Cyberczas zastępuje narodowe
strefy czasowe, a „technologie przechowywania i dostępu umożliwiły nam przezwyciężenie
ograniczeń czasowych w większości zachowań komunikacyjnych”6. Według Doreen Massey
wyobraźnia geograficzna ulega przeobrażeniom: „progresywne poczucie miejsca”7 nie odzwierciedla już lokalnego genius loci. Intensyfikuje się natomiast geografia ekonomicznej i społecznej władzy. Procesy te sprowadzają realne miejsca do kulturowych reprezentacji, stawiając pod znakiem zapytania szanse funkcjonowania w realnym czasie i przestrzeni kategorii
narodowej tożsamości i państwa jako wyodrębnionego przestrzennego konstruktu. Stają się
one płynne i mobilne. W związku z tym coraz częściej są kwestionowane, ale mogą też być
socjotechnicznie wykorzystywane w celu promowania idei narodu z powodów politycznych.

Postkomunizm i postkolonializm wobec zbiorowej pamięci
W mnogości współczesnych medialnych dyskursów, prowadzonych w warunkach globalizacji, w podobnej sytuacji znalazły się kraje postkomunistyczne i postkolonialne. W obu
wypadkach dążenie do przepracowania traumatycznej przeszłości doprowadziło do strategii
wypierania dziedzictwa przeszłości ze zbiorowej pamięci. Krańcowo inne są jednak sposoby
realizacji tej strategii.
W krajach postkomunistycznych w dominującym oficjalnym dyskursie zaznacza się
tendencja do zerwania z tzw. „wypaczeniami” czy wręcz „zbrodniczym systemem”. Ale istotą
postkomunizmu jest kontynuacja poprzedniego układu: „ludzie z uprzywilejowanych warstw
starego reżimu znaleźli bowiem miejsce w nowych regułach gry, gwarantujące utrzymanie
wcześniejszego statusu społecznego”8 - zauważa Jadwiga Staniszkis.

3

M. Castells, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, t. 1, Blackwell
2011, s. 131. Tłumaczenie autorki – podobnie jak w pozostałych przypadkach, gdy nie podano autora przekładu.

4

A. Appadurai, Grassroots Globalisation and the Research Imagination, w: Globalisation, red. A. Appadurai,

5

J. Urry, Sociology Beyond Societies, London 2000, s. 36 za: T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna

Durham 2001, s. 5.
i życie codzienne, przeł. A. Sadza, Kraków 2004, s. 49.
6

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego..., s. 117.

7

D. Massey, The Conceptualisation of Place, w: A Place in the Word? Places, Cultures and Globalisation, t. 4
The Shape of the World: Explorations in Human Geograpcy, red. D. Massey, P. Jess, London 1995, cyt. za:
T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne..., s. 50.

8

J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2005, s. 148.
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Tymczasem, jak przypomina Tomasz Goban-Klas, media „są zawsze w pewien sposób
powiązane z dominującą strukturą władzy politycznej i gospodarczej”9, ponieważ funkcjonowanie medialnych nadawców wymaga ogromnych nakładów finansowych. Poza tym medialne przekazy „są poddane regulacjom politycznym, ekonomicznym i prawnym”10, więc
„media masowe, mając potencjalną możliwość wywierania w różny sposób wpływu społecznego, są powszechnie uznawane za efektywny instrument sprawowania władzy”11.
W sytuacji podporządkowania medialnych przekazów grupom dominującym ekonomicznie, społecznie i politycznie, media stają się narzędziem legitymizowania oraz naturalizowania ich ideologii i w konsekwencji utrwalania istniejącego porządku. Postkolonialne kraje
zachodnie, o wypracowanym przez wieki kapitale społecznym, kulturowym i aksjologicznym,
potrafiły wprowadzić na swoim terenie konsekwentną politykę wewnętrzną, od oświatowej
poczynając, poprzez wydawniczą do kulturalnej, co pomogło im w zrywaniu z dziedzictwem
przeszłości i oswojeniu teraźniejszości. Nie zapobiegło jednak też kulturowym konfliktom, przejawiającym się np. tragicznym w skutkach zamachem Andersa Behringa Breivika z 22 VII 2011 r.
Godna uznania okazała się w kulturowych przemianach zwłaszcza postkolonialna Australia, jako kraj mający doświadczenie w jednoczeniu w dużej mierze imigranckiego społeczeństwa przy pomocy skutecznej polityki kulturalnej, polegającej m.in. na rządowej kontroli
przemysłu medialnego. Dostarcza on niejednolitemu społeczeństwu pożądanych reprezentacji życia podmiotowego, społecznego i państwowego.
Upowszechnianie jednoczących narodowych mitów możliwe jest bowiem w Australii
dzięki pośrednictwu środków masowego przekazu, ale ich budowanie i utrwalanie opiera
się przede wszystkim na rządowej i społecznej kontroli oświaty, będącej narzędziem kulturowej adaptacji milionów imigrantów, pochodzących z wielu kultur, a wśród nich również
pierwotnych Australijczyków, reprezentujących do niedawna kulturę paleolitu. Potwierdzają
to opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych dokumenty Human Development
Report 201012 i Human Development Report 201113: Australia prowadzi najlepiej w świecie funkcjonującą edukację. Zderzenie w ubiegłych stuleciach najbardziej zaawansowanej europejskiej
cywilizacji i najstarszej, neolitycznej kultury pierwotnych Australijczyków zaowocowało przy
tym otwarciem tego kontynentu na inność, niespotykanym w takiej skali w innych rejonach
świata. Mimo liczby imigrantów, sięgającej w niektórych stanach 30%, w Australii nie dochodzi do konfliktów rasowych, religijnych czy aktów terrorystycznych, a pod względem poziomu
rozwoju zajmuje ona drugie miejsce w świecie14.
9

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa
2005, s. 117.

10 Tamże.
11

Tamże.

12

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju [Human Development Report 2010], s. 152, http://hdr.undp.org/
en/media/HDR_2010_EN_Complete.pdf, dostęp 30 XII 2012 r
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Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Human Development Report 2011. Sustainability and Equity.
A Better Future for All, http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Summary.pdf, dostęp 4 II 2013 r.
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Natomiast w krajach postkomunistycznych nie wykształciło się tak rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, dlatego kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie były w stanie
wprowadzić równie skutecznej oraz konsekwentnej polityki oświatowej i kulturalnej. Charakterystyczne dla krajów postkomunistycznych pozostaje zatem opóźnienie kulturowe.
Uwarunkowane jest ono niskim poziomem społecznej samoświadomości, niezrozumieniem
zbiorowego interesu w perspektywie przyszłości, postawami roszczeniowymi, orientacją
prokonsumpcyjną, nieznajomością języków obcych, a co za tym idzie realiów, potrzeb i konfliktów współczesnego świata. W dodatku wdrażanie polskiej koncepcji kształcenia gimnazjalnego oraz podstawy programowej wykazało, że centralistyczne mechanizmy zarządzania współczesną edukacją okazują się niesprawne. Nowych rozwiązań nie uzgodniono i nie
wdrożono – jak wynika z permanentnego reformowania polskiej oświaty.

Film narzędziem kulturowej hegemonii
W zakresie formowania społecznej świadomości film jest „najważniejszą ze sztuk”, zarówno
według sławnego określenia Włodzimierza Ilicza Lenina, jak i współczesnego australijskiego
kulturoznawcy, Graeme Turnera, który stwierdza, że „jak żaden inny środek reprezentacji
konstruuje i «re-prezentuje» obrazy realności używając kodów, konwencji, mitów i ideologii
tej kultury oraz specyficznych praktyk znaczących filmowego medium. Przetwarza systemy
znaczące kultury – aby je odnowić, reprodukować i rewidować”15. Dlatego w wielokulturowej
Australii już w latach sześćdziesiątych XX w. artykułowano potrzebę prawnego ukonstytuowania „kina narodowego”, doceniając jego wpływ na społeczną świadomość i wprowadzono
rządową kontrolę kinematografii. W 1970 r. powołano Australian Film Development Corporation (od 1975 r. Australian Film Commission), udzielającą pożyczek na realizację filmów
o Australii, produkowanych w Australii i przy dominującym udziale australijskich twórców.
W 1973 r. powstała w Sydney szkoła filmowa, funkcjonująca dziś również w Melbourne jako
Australian Film, Television and Radio School. Jej założycielem i dyrektorem został Jerzy Toeplitz – który uczestniczył w 1948 r. w tworzeniu Szkoły Filmowej (dziś: Państwowa Wyższa
Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera) w Łodzi.
Marek Haltof podkreśla, że „artystyczny styl filmowy, promujący «australijskość» poprzez zmitologizowaną historię i krajobraz spotkał się z aprobatą instytucji rządowych”16.
Importowanym z Ameryki i Europy filmowym produkcjom z lat czterdziestych i pięćdziesiątych przeciwstawiono najpierw portretujące nieokrzesanych, lecz rodzimych Australijczyków
„ocker films”, a potem „gatunek AFC” (skrót od Australian Film Commission) – obejmujący
filmy związane z australijską historią, prezentujące lokalny pejzaż, liryczne, manierycznie
eksponujące piękne i nastrojowe ujęcia, wnoszący dodatkowe znaczenia zwolniony ruch,
zatem unikające żywej akcji i konfliktów.
Należą do nich m.in. Piknik pod Wiszącą Skałą w reż. Petera Weira (1975), familijny
Chłopiec z burzy Henri’ego Safrana (1976) i The Chant of Jimmie Blacksmith w reżyserii Freda
15

G. Turner, Film as Social Practice, London – New York 1988, s. 129.

16

M. Haltof, Kino Australii. O ekranowej konstrukcji Australii, Łódź 1995, s. 47.
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Schepisi (1978). W ten sposób tworzyła się Nowa Fala, konstruująca eksportowy obraz Australii, a reprezentowana również przez takich twórców, jak: Bruce Beresford (Przygody Barry’ego
McKenzie, 1976), George Miller (Mad Max, 1979), Gillian Armstrong (My Brillant Career, 1979).
Dzięki podatkowym i innym ułatwieniom ze strony rządu realizacja filmów nie wymagała
wielkiego budżetu. Utrwalił się też specyficzny gatunek rodzimego kina, tzw. kangaroo westerns, wiążący hollywoodzkie konwencje z australijskimi realiami – np. The Man from Snowy
River w reżyserii George’a Millera (Australia 1982).
Było tak aż do roku 1988, gdy ze względu na postępującą komercjalizację i amerykanizację filmowych produkcji podatkową ulgę wycofano. Choć „przed 1980 r. zaledwie 16% filmów
wyprodukowanych przy wsparciu AFC przyniosło dochód, 49 procent to były finansowe fiaska,
zaś reszta ledwie zrównoważyła koszty produkcji”17, to jednak dzięki promowanym przez
Australian Film Commission historyczno-nostalgicznym filmom z gatunku AFC upowszechniono zmitologizowany obraz Australii jako doświadczonego przez Brytyjskie Imperium samodzielnego państwa. Najważniejsze wśród tych filmów to Gallipoli Petera Weira (1981) i Breaker Morant Bruce’a Beresforda (1980). Ukazują militarne klęski australijskich żołnierzy jako
niewolników brytyjskiego Imperium, uzasadniając potrzebę usamodzielnienia się młodego,
niewinnego narodu, przeciwstawionego cynicznym i skorumpowanym europejskim elitom
politycznym. Nie wspomniano natomiast, że sprzymierzone siły krzywdziły Turków i Burów.
Film Gallipoli wykorzystywany jest współcześnie do nauczania australijskiej historii w szkole
o poziomie odpowiadającym maturalnemu18, a także w nauczaniu języka angielskiego w module The way we were – English for exploring our past w Nowej Południowej Walii.
Przełomem w traktowaniu obciążeń przeszłości okazała się tzw. sprawa Mabo (Mabo
case), gdy 3 VI 1992 r. Sąd Najwyższy przywrócił Eddiemu Mabo i jego plemieniu Meriam
prawo do posiadania wyspy Murray. Australijskie kino narodowe również zainicjowało wtedy swój nowy rozdział19, podejmując traumatyczne problemy, związane z kolonialną przeszłością i krzywdami wyrządzonymi pierwotnym Australijczykom. Na nowo pokazywano
ich relacje z białymi, promując ideę zjednoczenia (Reconcilliation). Film podważył mit „terra
nullius” i odnowił dyskurs na temat definiowania australijskiej tożsamości, podobnie jak
telewizja, radio czy media drukowane. Do filmów takich należy m.in. Yolngu Boy Stephena
Johnsona (Australia 2001), prezentujący przyjaźń trzech aborygeńskich nastolatków, którzy
znaleźli się na pograniczu kultur i społecznym marginesie, nie mogąc odnaleźć się w realiach
narzuconego im kulturowego porządku. Dla jednego z nich pobyt w cywilizowanym świecie
okazał się rytuałem przejścia do dorosłości, innego kosztował życie.
Państwowotwórczą rolę spełniają dziś zwłaszcza filmy dokumentalne, na przykład dostępne w Internecie filmowe relacje z koronacji królowej Elżbiety II czy ślubu księcia Williama
z Kate Middleton. Demonstrują one historyczną potęgę i współczesną świetność brytyjskiego
imperium, którego kulturowe wpływy zaznaczają się również na kontynencie australijskim,
17

M. Haltof, Kino Australii..., s. 46.
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Peter Weir’s Film of Gallipoli: Film Study Guide, ed. by L. Merryweather, Melbourne 1981.
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gdzie urodziny królowej są narodowym świętem, a jej podobizna znajduje się na rewersie
każdej monety.
Rolę mediów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej tożsamości metaforycznie
ujmuje niepokojąco aktualny Truman Show urodzonego w Sydney Petera Weira (USA 1998),
dotyczący buntu w imię ludzkiej autonomii, koniecznego w dobie obsesyjnego voyeuryzmu
i w obliczu zmitologizowanej rzeczywistości. Ten zrealizowany w USA film pojawił się na
egzaminie Higher School Certificate w Nowej Południowej Walii w 2008 i 2009 r.
Wynika stąd, że konsekwentna polityka kulturalna pozwoliła i nadal pozwala Australijczykom na wypromowanie i utrwalenie w narodowej, międzynarodowej i globalnej świadomości pożądanego społecznie i politycznie obrazu ich państwa.
Natomiast w postkomunistycznej Polsce brakuje równie skutecznej polityki, obliczonej na promowanie w mediach pozytywnego obrazu Polski czy chociażby upowszechnianie
wiedzy na temat skomplikowanej narodowej historii, w dodatku do niedawna obfitującej
w białe plamy.
Najdroższy ze zrealizowanych w Polsce filmów to superprodukcja Quo vadis Jerzego
Kawalerowicza (Polska 2001), która kosztowała ponad 76 mln zł, choć nie przedstawia bezpośrednio Polaków. Łącząca elementy melodramatu i kina okrucieństwa spod znaku gore
superprodukcja eksponuje wątek miłosny, a kojarzone w świecie z Polakami wątki chrześcijaństwa i prześladowań pojawiają się w tle.
Filmy o kluczowych dla Polaków postaciach i wydarzeniach realizowane są przy znaczącym udziale podmiotów zagranicznych – jak np. drugi po Quo vadis najdroższy z polskich
filmów zrealizowanych po 1989 r., kostiumowy dramat historyczny Bitwa pod Wiedniem
w reżyserii Renzo Martinellego (Polska-Włochy 2012), w którym do zwycięstwa nad Turkami
najbardziej przyczynił się... włoski zakonnik. Na Zachodzie film kojarzony był zatem nie tyle
z polskim wkładem w obronę kulturowej tożsamości Europy, co raczej z zamachem z 11 września 2001 r. Polska krytyka przyjęła go źle, a Paweł Felis porównał do „baśni topornie jarmarcznej i podszytej prokatolicką ideologią na poziomie socrealistycznych produkcyjniaków”20.
Trzeci z najdroższych polskich filmów, zrealizowanych po 1989 r., to pierwsza część
dylogii, koprodukcji w reżyserii Giacomo Battiato, będącej adaptacją książki Gianfranca Svidercoschiego o Janie Pawle II: Karol. Człowiek, który został papieżem (Polska-Włochy-Francja-Niemcy-Kanada 2005). Część druga to Karol. Papież, który pozostał człowiekiem (Włochy-Kanada-Polska 2005). Biograficzny film, wyprodukowany jako telewizyjny, jedynie w Polsce
rozpowszechniany był na ekranach kin i postrzegany jako wydarzenie kulturalne.
1920 Bitwa warszawska Jerzego Hoffmana to czwarty z najdroższych polskich filmów,
ponieważ jego budżet sięgnął 27 mln zł. Dotyczy – jak wcześniejsze – kluczowych dla narodowej tożsamości postaci oraz centralnego dla najnowszej historii Europy wydarzenia.
Tymczasem uśredniona ocena filmu obliczona na podstawie prasowych recenzji wyniosła
według „Gazety Wyborczej” 4/10, w konsekwencji czego wypożyczalnie rezygnują z oferowania

20 P.T. Felis, Recenzja. Bitwa pod Wiedniem. „Co jest grane” 12.-18. X 2012, s. 5.
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tego tytułu, uznając go za nieopłacalny, zwłaszcza że całość pojawiła się w portalu YouTube.
Jednak pozbawiony efektu trójwymiarowości film, oglądany na ekranie komputera, wpisuje
się w przestarzałe reżimy odbioru właściwe tradycyjnej już technologii. W kontekście coraz
słabszej znajomości złożonej narodowej historii nie wytwarza więc ani zamierzonego efektu
identyfikacji z bohaterami, ani poczucia uczestnictwa w przedstawionych wydarzeniach,
które stają się tym samym jedną z wielu krwawych polskich bitew, niezrozumiałych dla
współczesnego młodego człowieka.
Realizowane za granicą filmy, dotyczące polskiej historii, wpisują się w uformowane
zwłaszcza po II wojnie stereotypy na temat Polaków. Enigma Michaela Apteda (Holandia-USA-Niemcy-Wielka Brytania) nie wspomina ani o zasługach polskich kryptologów, którzy
przyczynili się do złamania jej kodu, ani o zaangażowaniu Polaków w zwycięstwo nad hitleryzmem. Upowszechnia stereotyp Polaka jako zdrajcy, groźnego dla alianckiej koalicji z racji
odmiennych interesów politycznych, związanych z katyńską zbrodnią.
W Liście Schindlera Stevena Spielberga (USA-Polska 1993), postrzeganej w świecie, a nawet
w Polsce jako film „oparty na faktach”, komendy wydawane w oświęcimskim obozie po polsku wpisały się w ugruntowane w zachodniej świadomości klisze o istnieniu polskich obozów
śmierci i polskiego antysemityzmu. Wzmocnione zostały portretem dobrego Niemca, a także
pominięciem zarówno nieznanej w świecie wielkiej skali polskiej pomocy Żydom (za którą
tylko w Polsce hitlerowcy karali śmiercią), jak i polskiego udziału w antyhitlerowskiej koalicji.
Brakuje zatem filmu, który upowszechniałby związane z Polską pozytywne skojarzenia
i skutecznie przeciwstawił się antypolskim stereotypom. Świadczy to o niewypracowaniu
narodowej polityki kulturalnej zarówno w zakresie polityki wizerunkowej, jak i braku zainteresowania kształtowaniem oraz utrwalaniem polskiej tożsamości przy pośrednictwie
filmu. W tej sytuacji status przekazów hegemonicznych zyskują produkcje filmowe wpisane
w zagraniczne kody kulturowe. Dotyczą one centralnych dla polskiej tożsamości wydarzeń,
osób i procesów, ale prezentują obce polskiej kulturze punkty widzenia i ideologie. Reprezentują globalną kulturę medialną i ponowoczesną kulturę, która „jest z definicji oderwana od
jakiegokolwiek konkretnego czasu i miejsca, nie ma szkieletu moralnego ani ustalonego znaczenia”21. Nie mogą zatem pełnić roli narzędzia umacniania narodowej tożsamości Polaków.

Telewizja a narodowa tożsamość
Wielką rolę we współczesnych społeczeństwach odgrywa telewizja jako powszechnie dostępne medium, na co dzień docierające ze swoimi przekazami do przestrzeni prywatnych
mieszkań, zatem główny dostarczyciel wiedzy o świecie i nośnik treści kulturalnych. Wpływa na wybory polityczne i konsumenckie, pełni również rolę najważniejszej posttradycyjnej
instytucji edukacyjnej22. W Polsce telewizja publiczna funkcjonuje od 25 X 1952 r. Z Diagnozy
społecznej 2011 wynika, że „w ciągu 13 lat wzrósł znacząco odsetek dorosłych Polaków po-

21

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego..., s. 273.

22 Por. A. Ogonowska, Telewizja w edukacji medialnej, Kraków 2009, s. 11.
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święcających telewizji 3 i więcej godzin dziennie”23 - i to mimo upowszechnienia dostępu
do Internetu. Janusz Czapiński zauważa przy tym następującą zależność: „im więcej czasu
poświęcanego telewizji tym mniejsze zaufanie do ludzi i ogólnie niższy poziom kapitału społecznego”24. Oznacza to, że w postkomunistycznych realiach telewizja hamuje zachodzące
w społecznej świadomości przemiany, zwłaszcza w warunkach komercjalizacji telewizji publicznej i upadku jej społecznej misji.
Natomiast w postkolonialnej Australii, olbrzymim kraju, będącym kontynentem z pustynią w środku, telewizja od 1956 r. funkcjonuje jako ważny środek komunikowania. Jednoczy terytorialnie rozproszony i kulturowo zróżnicowany naród, którego przedstawiciele żyją
w odległościach sięgających kilku tysięcy kilometrów. Konsekwentna polityka kulturalna
przejawia się m.in. w finansowaniu publicznej telewizji z podatków. W związku z tym zaangażowana ona została do jednoczenia wielokulturowego społeczeństwa wokół narodowego
języka angielskiego i australijskiej kultury. Australian Broadcasting Corporation funkcjonuje
od 1956 r., emitując przekazy w kilku kanałach, w tym adresowane do dzieci programy wiążące rozrywkę z nauką języka angielskiego, liczne seriale prezentujące lokalne społeczności,
wymagające znajomości języka angielskiego reportaże, wywiady, sitcomy itp. Godna uwagi
jest realizowana od 2006 r. cykliczna audycja First Tuesday Book Club, w której Jennifer Byrne
rozmawia z zaproszonymi do studia gośćmi na temat książek, w tym zwłaszcza współczesnych powieści, często będących aktualnie szkolnymi lekturami. Goście ci, reprezentujący
sfery rządowe, różne środowiska wyznaniowe, sportowe, feminist3yczne, artystyczne itp.
demonstrują krańcowo różne sposoby myślenia o literaturze, a rejestrowanie i udostępnianie
poszczególnych odcinków na stronie internetowej audycji umożliwia jej edukacyjne wykorzystywanie, co oznacza osadzanie edukacji posttradycyjnej w ramach tradycyjnej.
W postkomunistycznej Polsce brakuje tego typu misyjnych programów. Telewizja Polska S.A. jako telewizja publiczna w 2011 r. otrzymała tylko 12% wpływów z abonamentu i aż
83.40% z reklam 25, co jest proporcją niespotykaną i zabronioną w pozostałych krajach europejskich. Wynika stąd, że elity finansowe za pośrednictwem reklam bardzo silnie wpływają
na politykę repertuarową polskiej telewizji publicznej, czyniąc ją komercyjną i prowadząc
do upadku jej kulturotwórczej misji. Dzieje się to w momencie, gdy Skandynawowie i Brytyjczycy zrezygnowali z dochodów, pochodzących z emisji telewizyjnych reklam. France
Televisions nie emituje przekazów reklamowych w godzinach 20.00-6.00, a w wielu europejskich państwach dopuszczalne jest zaangażowanie pochodzących z reklam środków na
poziomie najwyżej 30% (Holandia, Francja) lub 20% (Niemcy, Czechy)26. Tylko w Polsce, na
Malcie i Cyprze przychody z reklam przekraczają wpływy z abonamentu. Jego ściągalność

23 Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011, s. 27.
24 Diagnoza społeczna 2011..., s. 260.
25 P. Grzęda, Finansowanie mediów publicznych w Polsce. Stan obecny, perspektywy – konieczność zmian,
s. 24., http://www.krrit.gov.pl/wyszukiwarka/advanced,1.html?QueryAnd=wp%c5%82ywy%20z%20reklam%20telewizja%20publiczna&Scope=http%3a%2f%2fwww.krrit.gov.pl%2f, dostęp 3 II 2012 r.
26 W. Godzic, Telewizja i jej gatunki. Po Wielkim Bracie, Kraków 2004, s. 53.
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jest jednak na Zachodzie dużo większa, ponieważ pobór bywa zlecany prywatnym firmom
(Wielka Brytania, Szwajcaria), bywa też płacony razem z podatkiem katastralnym (Francja)
lub rachunkami za elektryczność (Grecja, Portugalia). W Polsce abonament radiowo-telewizyjny ma charakter „daniny publicznej”27 o ściągalności ok. 30% od gospodarstw domowych
i 5% od podmiotów gospodarczych. W praktyce oznacza to uzależnienie publicznej telewizji od reklamowych sponsorów i promowanie ich pseudoedukacyjnych i pseudomisyjnych
przekazów, projektowanych z myślą o wychowaniu przyszłych konsumentów. Tak szkoła,
jak i telewizja „rządzi się swoimi prawami oraz na różne sposoby próbuje umocnić własną
dominującą pozycję ideologiczną, jeśli chodzi o procesy kształcenia i wychowania”28 – zauważa Agnieszka Ogonowska.
Tymczasem edukacja społeczeństwa była mocną stroną polskiej telewizji od początku
jej istnienia. Świadczą o tym kursy języka angielskiego (1957), magazyn Eureka (1957) realizowany z udziałem naukowców, wynalazców i ekspertów czy program poświęcony kulturze Pegaz (1968-2004) nadawany w sobotę o 20.00 – czyli w najlepszym czasie antenowym.
Literatury polskiej dotyczyły audycje Panorama literacka i Rozmowy z pisarzami, nie brakowało też programów filmowych: W Starym Kinie (1967-1999), Sylwetki X Muzy, Kino Krótkich Filmów, Filmoteka Arcydzieł, Kocham Kino i teatralnych: Teatr Sensacji Kobra (od 1956),
Teatr Telewizji, Teatr Młodego Widza oraz programów, adresowanych do najmłodszych, np.:
Zwierzyniec, Kluby Pancernych, Baj, Baj. Do nich adresowane były także audycje szkolne,
a w latach siedemdziesiątych programy Z kamerą wśród zwierząt, Teleranek. TVP nie była co
prawda wolna od panującej ideologii, ale promowała też punkty widzenia twórców, dziennikarzy i wypowiadających się zaproszonych gości, co prowadziło czasem do personalnych
konfliktów.
Natomiast w realiach komercjalizacji telewizyjnego przekazu nastąpił rozkwit infotainmentu, seriali (M jak Miłość, Na Wspólnej, Klan i in.), sitcomów (np. Świat według Kiepskich)
i produkcji oraz formatów telewizyjnych importowanych z Zachodu (Jeden z 10, You Can
Dance), które wyparły z polskiej telewizji mające dobrą tradycję i renomę programy edukacyjne oraz misyjne. W ten sposób polska telewizja publiczna w niespotykanej w Europie skali
została wpisana w ramy globalnej kultury medialnej, tracąc tym samym szanse umacniania
narodowej tożsamości.

Polityka wydawnicza jako instrument socjotechniczny
Z polityką kulturalną i oświatową ściśle powiązana jest wydawnicza, sterująca m.in. odbiorem literackiej klasyki, w tym zwłaszcza należącej do szkolnego kanonu. Zgodnie ze spostrzeżeniem Leszka Jazownika wartościowe działa literackie służą bowiem „ukazaniu pewnej
niefikcyjnej wizji świata (struktury komunikowanego sensu)”29, dlatego „autor dzieła literac-

27 P. Grzęda, Finansowanie mediów publicznych w Polsce..., s. 7.
28 A. Ogonowska, Telewizja w edukacji medialnej..., s. 11.
29 L. Jazownik, Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego, Zielona Góra 2004,
s. 124.
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kiego jest w stanie przekazać głęboką prawdę o świecie i człowieku; o tym, jak «urządzony»
jest świat i jak funkcjonuje (czy też potrafi funkcjonować) w nim człowiek”30.
Okładka lektury ma tu za zadanie – w połączeniu z logo wydawnictwa, układem typograficznym tekstu, cytatami z recenzji i graficznym szablonem, oznaczającym wydawniczą
serię – umożliwić szybkie zorientowanie się, jaki jest charakter książki. Dla ucznia natomiast
okładka książki urasta do roli przewodnika po kulturowo-literackiej rzeczywistości.
W sytuacji złożoności problemów australijskiej historii i wielokulturowej tożsamości
w edukacji postawiono na objaśnianie problemów współczesnego świata. Teksty literackie
omawiane są w medialnych kontekstach, a okładki książek odwołaniami do konwencji fotografii sytuują dawne teksty w realiach współczesności i sugerują reporterski obiektywizm
pisarskich przedstawień. Z przeprowadzonego badania31 wynikło, że 35% lektur, obowiązujących w 2010 r. w stanie Victoria na poziomie Level 1 w modułach VCE English / ESL Text List
201032 miało okładki z kolorowymi fotografiami (w przypadku istnienia filmowej adaptacji
były to fotosy). Kolejnych 20% okładek lektur zawierało podkreślające opozycje fotografie
monochromatyczne. Wynika stąd, że reprodukcje fotografii umieszczono na ponad połowie
okładek (55%) australijskich lektur. Oznacza to, że 55% okładek opatrzono potocznie rozumianymi gwarantami obiektywnego i współczesnego widzenia przedstawionej w lekturach
rzeczywistości. Podział ten nie ma wiele wspólnego ze skądinąd i tak zacierającymi się gatunkami fikcjonalnymi (powieść, opowiadanie, dramat itd.) i niefikcjonalnymi (np. wywiad,
reportaż). Odzwierciedla natomiast wzrost zainteresowania medialnym kontekstem lektury
oraz literackim dokumentem, a także uwarunkowany tym charakterystyczny dla Australii
podział książek w księgarniach, sklepach, magazynach i na stoiskach między kategorie Fiction i Non-fiction, w których ilość oferowanych egzemplarzy jest zbliżona.
Ponadto na 25% australijskich okładek umieszczono reprodukcje obrazów, w połączeniu
z klasycznymi tekstami przypominające świetność wiktoriańskiej epoki i kulturowy związek
Australii z europejskim imperium. Tylko 6% okładek zawierało rysunki.
W tym samym okresie zbadano okładki lektur, wymienionych w polskiej Podstawie
programowej z komentarzami33. Okazało się, że konwencje fotografii wykorzystano tylko na
44% ich okładek. Informacja o istnieniu filmu pojawiła się raz – w przypadku książki Marii
Janion Wampir. Biografia symboliczna, na okładce której zreprodukowano dwa kadry z filmu Friedricha Wilhelma Murnau’a Nosferatu, symfonia grozy (Niemcy 1922). Zabrakło więc
30 Tamże, s. 125.
31

Koncepcję i wyniki tych badań przedstawiam w przygotowywanej do druku książce Ideologiczne matryce.
Lektury i ich elektroniczne konteksty w postkomunistycznej Polsce i postkolonialnej Australii.

32 Victorian Curriculum and Assessment Authority VCE English/ESL Text List 2010, VCE Literature Text List 2010
w: Supplement 3. VCAA Bulletin. Regulations and Information about Curriculum and Assessment for the VCE,
VCAL and VET, No 69 February 2010, http://www.vcaa.vic.edu.au/correspondence/bulletins/2010/February
/2010FEBSUP4.pdf, dostęp 11 V 2012 r.
33 Szczegółowo przebieg i wyniki tych badań przestawiam w tekście Koncepcja czytania a pragmatyczna estetyka okładek lektur w: Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, red. G. Tomaszewska,
B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2012, s. 327-340.
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graficznych odniesień do współczesnych adaptacji filmowych, które zrealizowano na podstawie wielu obowiązujących lektur. Wydaje się, że główną przyczyną nieobecności filmowych
fotosów na okładkach jest tu tradycyjny model kształcenia oraz recepcji literackiej klasyki,
wykluczający zestawianie tekstu literackiego z filmową adaptacją jako jego profanacją lub co
najmniej uproszczeniem. Innym powodem był zapewne sposób realizacji polskich adaptacji
– nie zawsze współgrają one z przesłaniem pierwowzoru, nie zawsze wpisują się też tak jak
pierwowzory w kody narodowej kultury.
W związku z tym na okładkach polskich lektur dominowało malarstwo przestawiające
(28%), wpisujące literackie teksty w tradycyjne, dziewiętnastowieczne modele kształcenia
i lektury. Częste były też rysunki, odległe od dominujących współcześnie konwencji medialnego przedstawiania (16%). Wystąpiły nawet imitacje dawnych opraw, okuć i tłoczeń, uruchamiające nieznane we współczesnej australijskiej szkole tradycyjne kody odbioru.
Wynika stąd, że w Polsce – w przeciwieństwie do Australii – polityka wydawnicza nie
jest socjotechnicznie ukierunkowana na sterowanie kształceniem w celu osadzania lektury w aktualnych doświadczeniach kulturowych uczniów i tym samym wspomaganie ich
umiejętności krytycznego interpretowania medialnych przekazów. Lektury wpisywane są
w przestarzałe definicje rzeczywistości i nieaktualne kody odbioru. Książki edukacyjne – podręczniki, słowniki, antologie, lektury oraz ich opracowania – zostały zatem uwikłane w przekazywanie dominującej, choć niekoniecznie aktualnej ideologii, ponieważ podstawowym
zadaniem szkoły jest umacnianie istniejącego porządku poprzez przygotowanie uczniów do
pełnienia społeczno-obywatelskich ról. Zgodnie ze spostrzeżeniem Pierre’a Bourdieu zinstytucjonalizowany system nauczania „wytwarza i odtwarza – dzięki własnym środkom instytucji – instytucjonalne warunki, których istnienie i trwanie (autoreprodukcja instytucji) są
niezbędne zarówno do spełnienia jego funkcji odtwarzania arbitralności kulturowej, której
jest wytwórcą (reprodukcja kulturowa) i której odtwarzanie przyczynia się do odtwarzania
stosunków między grupami lub klasami (reprodukcja społeczna)”34. Tak więc w postkomunistycznej Polsce przestarzałe kody odbioru przyczyniają się do podtrzymywania, wzmacniania
i reprodukcji poprzedniego kulturowego i społecznego systemu.
Natomiast w postkolonialnej Australii przemysł kulturowy i oświatowy dyskurs przyczyniły się do radykalnej przemiany świadomości społecznej. Graficzna oprawa lektur nie
tylko wyposaża uczniów w zasoby poznawcze i komunikacyjne, umożliwiające świadome
korzystanie ze współczesnych mediów, lecz także promuje pożądaną wizję narodowej kultury
jako nowoczesnej, a przy tym mającej światowe powiązania oraz europejskie korzenie.
Na polskim rynku księgarskim nie funkcjonuje internetowa księgarnia porównywalna
z „Amazon.com”, która oferowałaby rozmaite wydania książek, umożliwiając też ich przeglądanie i komentowanie. Najpopularniejsze polskie e-księgarnie, jak np. „Alejka.pl”, „Merlin.
pl” nie ograniczają się do sprzedaży książek, traktując je jako jeden z wielu towarów, toteż
najwięcej miejsca na ekranie zajmują informacje o cenach i sposobach płatności.
34 P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E. Neyman, wstęp i red.
A. Kłoskowska, Warszawa 1990, s. 112.
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Praktyki te przenoszą się na portale społecznościowe: szczegółowe informacje o książkach (nawet sprzedawanych po cenie niższej od dolara) przekazują użytkownicy portalu
„e-Bay”. Natomiast w „Allegro.pl” przekazywane są głównie informacje handlowe. Wskutek
tego dotarcie do używanego egzemplarza książki jest w Polsce utrudnione, co skutkuje stratami w skali społecznej, lecz przynosi korzyści wydawcom, zwłaszcza że w Polsce kanon lektur
nie zmienił się zasadniczo od dziesiątków lat. Masowy zbyt tanich książek wpisuje przy tym
współczesną polską politykę wydawniczą we wciąż żywy mit bezpłatnej oświaty, podczas gdy
w Australii stawia się na jej wysoką jakość.

Uwarunkowania narodowych różnic
Według Jadwigi Staniszkis wewnętrzne podziały postkomunistycznego państwa spowodowane są „układami nieformalnymi o różnej logice [...], wejściem części aparatu komunistycznego (głównie służb specjalnych) w orbitę międzynarodowych operacji finansowych pod koniec
lat siedemdziesiątych35”, „«kolonizacją»” funduszy publicznych”36, przy czym „demokratyczny
rytuał służy głównie reprodukcji klasy politycznej”37, a system cechują „poczucie dryfowania,
cynizm i polityka pastiszu”38”.
Spolaryzowane ideowo postkomunistyczne społeczeństwa nie są zdolne zwłaszcza do
konsekwentnej polityki oświatowej. Powoduje to wkraczanie ideologii ponadnarodowych korporacji w miejsce narodowych tradycji (np. zastępowanie przez polskich uczniów czytania
lektur oglądaniem filmowych adaptacji lub przeglądaniem internetowych streszczeń w komercyjnych portalach typu „Sciaga.pl”), wskutek czego obce podmioty realizują za pośrednictwem państwowego szkolnictwa własne interesy ekonomiczne, naturalizując istniejący
porządek i zapewniając sobie jego trwanie. Liberalny porządek stawia przy tym na wolność
jednostki, a to skutkuje słabością państwa, które mogłoby przeszkadzać w komercyjnej działalności.
Australijczycy uniknęli tego problemu, demokratycznie opracowując oficjalne edukacyjne portale tak wyczerpująco, że zbędne stały się witryny komercyjne i społecznościowe.
Przekłada się to na społeczny rozwój: młody australijski kraj z ogromnymi problemami wewnętrznymi pod względem poziomu rozwoju jest drugi po Norwegii według opracowanych
przez ONZ dokumentów Human Development Report 201039 i Human Development Report 201140.
Stało się to możliwe w dużej mierze dzięki konsekwentnemu prowadzeniu zdecydowanej
polityki kulturalnej i oświatowej przy użyciu mediów, w tym kinematografii, publicznej telewizji, polityki wydawniczej, a ostatnio także Internetu.

35 J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu..., s. 9.
36 Tamże, s. 11.
37 Tamże, s. 11.
38 Tamże.
39 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Human Development Report 2010..., s. 142.
40 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Human Development Report 2011..., s. 126.
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Warto wspomnieć, że Australia w przeciwieństwie do Polski podpisała ACTA41 po konsultacji rządu z organizacją pożytku publicznego: Australian Digital Alliance, stowarzyszeniem
Australian Library and Information Association reprezentującym bibliotekarzy oraz konsumencką organizacją non-profit Choice. Tak różnorodne konsultacje świadczą o wysokim
zorganizowaniu australijskiego społeczeństwa, w którym przemysł medialny i oświatowy
dyskurs przyczyniać się mogą do stymulowania pożądanych zmian w świadomości społecznej i ich demokratycznej kontroli.
W postkomunistycznej Polsce natomiast przemysł medialny podtrzymuje i wzmacnia
analogiczne do struktur dawnego systemu grupy interesu, uprawomocniając i naturalizując
istniejący układ ekonomiczny oraz społeczny, często podporządkowany ponadnarodowym
korporacjom. Jednak funkcjonują też organizacje pozarządowe, jak Internet Society Poland
(na bazie dawniejszej Polskiej Społeczności Internetu), Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Panoptykon, które wraz z grupą internetowych aktywistów Anonymous oprotestowały
w styczniu 2012 r. podpisanie bez społecznych konsultacji przez polski rząd dokumentu
ACTA. Wskutek tego – oraz fali innych społecznych i medialnych protestów – podpis anulowano.

Medialne reprezentacje narodowych tożsamości
Australijskie doświadczenia w zakresie medialnego kształtowania i reprezentowania narodowej tożsamości pozostają mało imponujące. Warte są zauważenia z uwagi na niespotykaną prostotę, konsekwencję, pomysłowość i skuteczność, sprawdzające się w warunkach
społecznego consensusu. Stosowane w Australii radykalne rozwiązania miały być ostatnio
wdrożone w Unii Europejskiej w zakresie opatrywania opakowań papierosów fotografiami
powodowanych przez nie schorzeń, co w Australii ograniczyło palenie wśród młodzieży. Jednak w Europie wdrażanie tego pomysłu zostało odroczone wskutek korupcyjnej afery, w którą
zamieszane były koncerny tytoniowe...
Przekazy medialne zdolne są więc do integrowania, mobilizowania, korygowania zachowań społeczeństwa i kształtowania narodowej tożsamości, lecz rozbieżność interesów
ekonomicznych i związanych z nimi podziałów ideowych bywa też przez współczesne media ujawniana i wzmacniana. Skutkuje to niemożnością wdrożenia konsekwentnej polityki
kulturalnej, zwłaszcza w sytuacji podporządkowania tzw. mediów głównego nurtu grupom,
zainteresowanym przepływem technologii, towarów i pieniędzy, ale nie kulturotwórczym
potencjałem przekazu.
W postkomunistycznej Polsce media podtrzymują poprzedni bądź analogiczny do niego
istniejący system, ale są też używane do organizowania społecznych protestów i wymuszania

41

Anti-Counterfeiting Trade Agreement, czyli Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi – dokument na temat międzynarodowego porozumienia, negocjowany przez strony rządowe
i korporacje od 2008 r., udostępniony w 2010 r. i oprotestowany w środowiskach akademickich, prawniczych
oraz przez organizacje pożytku publicznego jako ograniczający kreatywność, innowacyjne oprogramowania
typu open-source i swobodny przepływ informacji.
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zmian. Natomiast postkolonialna Australia socjotechnicznie wykorzystuje medialny przemysł w funkcji narzędzia demokratycznego kształtowania narodowej tożsamości poprzez
integrowanie społeczeństwa wokół języka angielskiego i australijskiej kultury, więc medialne
dyskursy opozycyjne są tym samym marginalizowane.

Przemysł medialny a narodowa tożsamość. Postkomunistyczna Polska i postkolonialna Australia
Kategoria narodowej tożsamości kształtuje się od XVI w. W globalizującym się świecie manifestowana bywa narodowa odrębność. W sytuacji zakwestionowana granic przez przepływy
informacji, technologii, towarów, pieniędzy i ludzi kształtuje się „progresywne poczucie miejsca”. Intensyfikuje się też geografia ekonomicznej i społecznej władzy.
Polska jako kraj postkomunistyczny, mimo zerwania ze „zbrodniczym systemem” kontynuuje poprzednie układy społeczne i ekonomiczne. Media legitymizują grupy interesu i służą ponadnarodowym korporacjom. Nie upowszechniają wiedzy na temat skomplikowanej
polskiej historii. Doraźnie bywają wykorzystywane do społecznych protestów. Telewizja publiczna została skomercjalizowana w zabronionej w zachodniej Europie skali i utraciła swą
społeczną misję. Polityka wydawnicza wpisuje teksty literackie w przestarzałe kody odbioru
i służy interesom wydawców. Reprodukowany jest poprzedni system społeczny.
Natomiast postkolonialna Australia wykorzystała film do promowania swego eksportowego obrazu i umacniania narodowej odrębności. Finansowana z podatków telewizja publiczna pełni rolę państwowotwórczą. Polityka wydawnicza wspomaga krytyczne interpretowanie
medialnych przekazów. Konsekwentna polityka kulturalna skutecznie służy kształtowaniu
narodowej tożsamości wielokulturowego społeczeństwa.
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UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

BOŚNIACKI PARADYGMAT JEDNOŚCI
W RÓŻNICACH

Osobnicze, wzajemne oddziaływanie różnych naturalnych, kulturowych i historycznych
czynników, które głęboko zakorzeniły się we wszystkich sferach duchowej i materialnej kultury ludności zamieszkującej na relatywnie niewielkim obszarze spowodowało, że Bośnia
i Hercegowina od zawsze miała specyficzną podmiotowość, zarówno w wymiarze kulturowym jak i politycznym.
Bośnia, równolegle z pojawieniem się katolicyzmu i prawosławia (rezultat Wielkiej Schizmy z 1054 roku), stała się mostem pomiędzy Wschodem i Zachodem. W tym samym czasie
na obszarze średniowiecznego państwa bośniackiego rozpowszechnił się specyficzny kult,
w historiografii znany jako Kościół Bośniacki1. W kolejnych stuleciach do omawianej mozaiki wpływów dołączyły jeszcze dwie religie; islam, praktykowany przez Turków, przybyłych
do państwa bośniackiego w XV w., oraz judaizm, w tej części Europy rozpopularyzowany na
początku XVI w za sprawą wygnanych z Hiszpanii sefardyjskich Żydów.
Proces konstytuowania się bośniackiej państwowości rozpoczął się zatem pod wpływem
czterech wielkich monoteistycznych tradycji religijnych2, czego konsekwencją jest głębokie
religijne osadzenie wszelkich prób identyfikacji narodowej.

1

Zob. N. Malcolm, Kościół Bośniacki, http://pogranicze.sejny.pl/krasnogruda_nr_7_noel_malcolm_kosciol_bo-

2

Zob. S. Džaja, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine – predemancipacijski period 1463-1804, Sa-

sniacki,1311-1,12314.html.
rajewo 1992.
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Religia odcisnęła swoje piętno na wszystkich poziomach tworzenia się tożsamości
narodowej, kulturowej, cywilizacyjnej i polityczno-prawnej. Bośnia jest pod tym względem
wyjątkowym krajem. Identyfikacja narodowa została w świadomości Bośniaków niemalże
całkowicie podporządkowana wyznawanej religii. Bośniacy połączeni ze sobą językiem, przestrzenią i wspólną historią, jednocześnie są rozdzieleni za sprawą religii. Poszczególni obywatele Bośni utożsamiali się z innymi krajami. Mieszkający w obrębie jednego państwa katolicy,
prawosławni i muzułmanie uznali się odpowiednio za Chorwatów, Serbów i Boszniaków3.
Historyczna złożoność kulturowo-politycznego paradygmatu w ramach którego rozwijały się tożsamości bośniacko-hercegowińskich grup etnicznych, znajduje odzwierciedlenie we
wzajemnym przeplataniu się wielu segmentów, które w ramach określonego czasu zdeterminowały to, co niektórzy nazywają tożsamością bośniacką. Na terytorialnie obramowanej
historyczno-kulturowej przestrzeni, tożsamość bośniacka określana jest jako zbiorowa i indywidualna świadomość bośniackości rozwinięta wśród obywateli, członków trzech składowych nacji: bośniaków muzułmanów (Boszniacy) z dominującymi cechami kultury turecko-islamskiej, bośniaków prawosławnych (Serbowie) historycznie, kulturowo i cywilizacyjne
związanych z tradycją bizantyjsko-słowiańską i bośniaków katolików (Chorwaci), którzy
opierają swoją tożsamość o chrześcijańską spuściznę Zachodu. Mamy zatem do czynienia
z czterema tożsamościami – jedną łączącą wszystkich mieszkańców Bośni oraz trzema, które
różnicują ich na wyznawców odmiennych religii4.
I choć na poziomie politycznym bośniackość zakwestionowana jest jako politycznie sfabrykowany produkt, który sztucznie usiłuje unitaryzować i denacjonalizować ludność Bośni
i Hercegowiny, to specyficzne współfunkcjonowanie bośniackich grup etnicznych (obejmowało wspólne życie jednych z drugimi, życie jednych obok drugich lub rozdzielne życie jednych
zwróconych przeciw drugim), dla wielu przedstawia historyczny fakt znany jako bośniacki
paradygmat jedności w różnicach.
Wielokulturowość jako społeczna koncepcja, która obejmuje jednoczesną obecność różnych wspólnot w tej samej strukturze polityczno-państwowej, sama w sobie stanowi wirtualną przestrzeń życia dla interakcji kulturowej. Jednak sam fakt istnienia społeczności wielokulturowych jako formy współistnienia różnych kultur, nie musi oznaczać międzykulturowej
komunikacji, o której istnieniu można mówić tylko wtedy, kiedy różne kultury przekazują
wzajemny wpływ na siebie poprzez dyfuzję elementów kulturowych i stylów. Jeśli nie dochodzi do takiej międzykulturowej komunikacji, zamiast tworzenia wspólnego kulturowego
wzoru jako ramy odniesienia, który umożliwia ustanowienie wielokulturowych społeczności
o wspólnych symbolach, wartościach i normach, jako kryteriów dla konstytuowania zarówno wspólnego wzorca, jak i partykularnych tożsamości w nim zawartych, może nastąpić
odwrotna reakcja, powodująca napięcia między kulturami różnych narodów z tendencją do
eskalacji konfliktów w sytuacjach kryzysowych.
3

Terminem Boszniacy określa się muzułmańskich mieszkańców Bośni i Hercegowiny. Por. B. Zieliński, Najmłodszy naród, w: Kraj kilimem przykryty. Współczesna literatura Bośni i Hercegowiny, Toruń 2004.

4

Por. S. Džaja, Konfesionalnost i nacionalnost…, dz. cyt. – predemancipacijski period 1463-1804, Sarajewo 1992.
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Absolutyzacja konkretnych tożsamości może prowadzić do ich interpretacji ideologicznej, która niszczy fundamenty wielokulturowości, uniemożliwiając w ten sposób komunikację między jednostkami i wspólnotami. Integracja europejska jest w tym sensie znaczącym
eksperymentem, który być może unaoczni nam, w jakim stopniu może rzeczywiście nasilić
się identyfikacja z Unią Europejską, bez utraty indywidualności narodów i jednostek jako
podmiotów politycznych.
Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny jest specyficznym, a dla europejskiego modelu
państwa narodowego nieco nietypowym zjawiskiem. Bośnia nie jest bowiem terytorium,
gdzie spotkały się i starły różne cywilizacje, religie i kultury; nie jest także sumą różnych
kultur, które za sprawą historycznych okoliczności funkcjonują obok siebie. Jest to natomiast
jedno z miejsc, gdzie wieki duchowej i kulturowej sedymentacji oraz uwikłania Wschodu
i Zachodu, zaowocowały niespotykaną jednością różnorodności kulturowej5.
Średniowieczna Bośnia jako strefa przygraniczna znajdowała się na peryferiach globalnych wpływów, poddając się w równym stopniu grecko-bizantyjskiemu, prawosławnemu,
jak i zachodnioeuropejskiemu kręgowi kulturowo-cywilizacyjnemu, jednakże żaden z wymienionych kręgów nie uzyskał ostatecznej dominacji. Islam i judaizm dodatkowo wzbogaciły
ten wszechobecny kulturowy i duchowy paralelizm, tworząc etniczno-kulturową i cywilizacyjno-religijną przestrzenną specyfikę jedności w różnicach, jako unikalny przykład łączenia niepołączalnego w dziedzinie historycznego współistnienia muzułmańsko-boszniackiej,
katolicko-chorwackiej, prawosławno-serbskiej i żydowsko-sefardyjskiej tożsamości etniczno-religijnej. Islam, jako religia wywodząca się z teokratycznie zorganizowanej struktury
państwowej (Państwo Osmańskie, gdzie przynależność do określonej wspólnoty religijnej
«milet» była przyporządkowana pochodzeniu)6, przyczynił się na Bałkanach do skrystalizowania i wzmocnienia granic etniczno-wyznaniowych poprzez umieszczenie na pierwszym
planie różnic religijnych w Bośni. Różnice o charakterze religijnym od XIX wieku stopniowo
przeistoczyły się w etniczne, co zaowocowało boszniacką, serbską, chorwacką nacjonalizacją
odpowiednio bośniackich muzułmanów, wyznawców prawosławia i katolików.
W pierwszym i najdłuższym etapie procesu etnonominacji w Bośni i Hercegowinie,
który trwał aż do końca XIX wieku, dominowało religijne warunkowanie grup etnicznych7,

5
6

Por. I. Lovrenović, Unutarnja zemlja, Zagrzeb 1999.
W Imperium Osmańskim, jak w każdym teokratycznie zorganizowanym państwie (sułtan jest kalifem
- namiestnikiem Allaha na Ziemi), władze nie podkreślały u swoich poddanych etnicznych, ale religijne
atrybuty. W orientalno-islamskim kręgu kulturowo-cywilizacyjnym, przynależność religijna była ważniejsza niż pochodzenie etniczne, dlatego władza osmańska dzieliła swoich poddanych na podstawie kryterium religijnego. Od XVIII wieku w dokumentach osmańskich zaczynają pojawiać się jako narody (kavm).
Wcześniej istniał jedynie milet jako termin, którym nazywano wyznawców danej religii, jako społeczności
nieterytorialne i ponadnarodowe. Pojęciem Katolik-milet oznaczano każdego katolika, niezależnie od tego,
czy był Chorwatem, Włochem czy Węgrem, zaś pojęciem Rum-milet prawosławnego, niezależnie od tego
czy był Serbem, Bułgarem czy Grekiem.

7

Ruchy na rzecz autonomii religijnej miały także charakter polityczny, a religia jako główny nośnik emancypacji narodowej, tłumiąc etniczne, językowe, historyczne i polityczne aspekty tożsamości narodowej była
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podczas gdy ostatni okres charakteryzuje etniczne kryterium wewnętrznego różnicowania
grupowego i zrównoważony stosunek do identyfikacji opartej na religijnej podstawie8. Każda z osobna a, bośniacko-hercegowińska tożsamość etniczno-religijna doświadczyła w tym
procesie innego losu, ale u wszystkich nadal (choćby w minimalnej, szczątkowej formie)
zachowało się poczucie przynależności do bośniackiej przestrzeni historyczno-kulturowej.
Doszło do sytuacji kulturowej, w której przynależność do danej grupy wyznaniowej wiodła
prym w procesie budowania tożsamości narodowej – rzadko gdzie fenomenem nacjonalizmu
religijnego przedstawia tak oczywistą etniczną swoistość, jak wśród bośniacko-hercegowińskich
grup etnicznych, dla których religia jest najbardziej reprezentatywnym oraz konstytutywnym
elementem narodu, który łączy się z pozostałymi komponentami – społecznym, politycznym,
kulturowym – i tworzy specyficzną narodową tożsamość odrębnych od siebie religijnie, ale
powiązanych etnicznie i kulturowo grup, które integruje jedność języka, miejsca oraz historii.
Era globalizacji dała nowy impuls w związku z terminologicznym używaniem pojęcia
narodu w Bośni i Hercegowinie, a więc pod koniec XX. wieku narodziła się nowa koncepcja
narodu bośniackiego, która była jednak wypierana i tłumiona przez etniczno-narodową homogenizację występującą pod imperatywem etnicznych tożsamości oraz lojalności wobec
nominalnie „swoich”. Proces powstawania narodu bośniackiego i bośniackiej obywatelskiej
tożsamości nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i prawdopodobnym jest, że w najbliższej
przyszłości nic podobnego nie nastąpi.
Bośniacy przez wieki mieszkali w środowiskach wielokulturowych i funkcjonowali w atmosferze interkulturowości9. Nie było zatem niczym nadzwyczajnym, że na kilkudziesięciu
metrach w Sarajewie mogły stać i pełnić swoją funkcję liczne meczety w sąsiedztwie katolickiej katedry, cerkwi i synagogi. Podobne zjawisko można było zaobserwować w innych miastach Bośni, a nierzadko jest spotykane do dziś. Jednakże historyczną wyjątkowość bośniactwa
nieustannie zakłócały konflikty międzywyznaniowe. Z powodu bogactwa wyznaniowo-cywilizacyjnego, często w historii Bośni i Hercegowiny wielokulturowość prezentowano jako rodzaj
przekleństwa, które stawało się przyczyną konfliktów pomiędzy bośniacko-hercegowińskimi
podmiotami. Główną przyczyną tego zjawiska były sprzeczne wizje i interpretacje siebie i innych, co w okresie ogólnej nieufności i napięć o charakterze antagonistycznym systematycznie skutkowało krwawymi konfliktami, jak chociażby ten z ostatniej dekady XX wieku.
podstawowym kryterium określającym przynależność do narodu.
8

W Bośni i Hercegowinie, w kraju przeplatania religii, kultur i nacji, w którym tradycja wielonarodowego
i wielokulturowego współistnienia określała i uwarunkowywała jego istnienie, kwestie religijne zawsze były
dużo bardziej złożone niż gdzie indziej i nie obejmowały tylko czysto duchowej sfery wierzeń i praktyk religijnych obrzędów. Najważniejszą kategorią, która przez wieki wyznaczała tożsamość w Bośni i Hercegowinie
była konfesjonalna przynależność do islamu, katolicyzmu i prawosławia, zatem zmiana religii oznaczała
również zmiany w tożsamości kulturowej i narodowej. Równolegle z identyfikacją ludzi z danym kościołem,
następowała idea budowania narodowej ideologii religijnej, a także określone narodowych i konfesjonalnych symboli flag i emblematów, a krzyż, krzyż prawosławny czy półksiężyc z gwiazdą, stały się również
znakami przynależności jednostek do ich narodu.

9

Por. I. Lovrenović, Unutarnja zemlja, dz. cyt.
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W burzliwych stuleciach swojej historii, Bośnia podlegała różnorodnym wpływom
o charakterze politycznym, kulturalnym i społecznym, które ukształtowały jej obecną religijną i etniczną strukturę10. Jednym z rezultatów tych historycznych procesów było to, że w erę
państwo-naród Bośnia weszła jako kraj zamieszkany przez populację etnicznie i językowo
tożsamą, ale religijnie i kulturowo zróżnicowaną. Niecodzienną cechą Bośni i Hercegowiny,
jest brak dominacji jednej ze wspomnianych grup etnicznych. Bośnia powstała z wieków
współżycia i współistnienia Serbów, Chorwatów i Boszniaków. Przetrwała także proces powstawania monogenicznych jednolitych państw narodowych, między innymi dlatego, że
nieustannie była częścią wielonarodowych konglomeratów państwowych państwa tureckiego
i austrowęgierskiego, a później Jugosławii.
Jedno z podstawowych i nienaruszalnych praw człowieka, a mowa tu o prawie wolności do narodowej deklaracji i analogicznie do wyrażania (nie)przynależności do określonego
narodu (narodowego nazewnictwa, języka, kultury, historii, religii lub suwerenności narodowej), które w XIX w. doprowadziły do powstania państw narodowych, w warunkach bośniackich, w tym samym czasie stawiają pod znakiem zapytania jej państwową suwerenność.
Szczególny problem stanowi charakter nacjonalizmu w Bośni i Hercegowinie, który
cechuje silne poczucie słabości i strachu przed segregacją i supremacją innych narodów. Ten
i podobne problemy mogą zniknąć jedynie w stabilnej wspólnocie państwowej, z rozwiniętymi demokratycznymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, które amortyzowałyby
narodowe namiętności i lęki. Jednak Bośnia i Hercegowina nadal nie osiągnęła tego etapu
rozwoju cywilizacyjnego.
Mimo istniejących różnic kulturowo-cywilizacyjnych oraz nieufności i antagonistycznych napięć, panujących między bośniackimi podmiotami, idea etno-bośniactwa jako pomysł
powołania wspólnoty opartej na bośniackich etnicznych podstawach nie jest jeszcze stracona.
Nasuwa się pytanie, jaka w tym przypadku mogła i powinna być tożsamość kulturowa
w Bośni i Hercegowinie, i co powinno zostać ujęte w jednym koherentnym zbiorze przekonań,
zwyczajów, tradycji i mitologii, które na tej przestrzeni dałyby zjednoczoną, autochtoniczną,
i unikatową indywidualność. Znalezienie rozwiązania tego problemu jest bardzo istotne ze
względu na ocalenie kulturowo-cywilizacyjnego etosu, którego zniszczenie może spowodować
zachwianie równowagi w Europie.
Historia współczesnego świata dowodzi, że charakter współistnienia i poziom tolerancji w społeczeństwie są bezpośrednio związane z osiągniętym poziomem dojrzałości demokratycznej państwa i jego obywateli. Podziały polityczne w bośniackim społeczeństwie są
głębokie i mają długą historię, która wynika ze specyficznego kulturowego i historycznego
środowiska, charakteryzującego się ewidentnym brakiem kultury politycznej i niemożnością
osiągnięcia konsensusu społecznego na temat podstawowych problemów politycznych, od
których zależy przyszłość państwa Bośni i Hercegowiny i jej obywateli.

10 Por. N. Malcolm, Povijest Bosne – kratki pregled, Sarajewo 1995.
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Dominującym bośniackim problemem politycznym pozostaje podział Bośni i Hercegowiny wzdłuż linii narodowych. Podczas wojny domowej w latach 1992-1995 walczyli Boszniacy,
Chorwaci i Serbowie, a nie członkowie różnych grup ideologicznych i politycznych, a więc
u podstawy podziału stanęły wyraźnie zdefiniowane narodowe i polityczne interesy, które
nadal w dużej mierze kształtują publiczną dyskusję.
Wyniki poprzednich demokratycznych wyborów pokazały, że bośniaccy obywatele najchętniej głosują na opcje polityczne o silnym charakterze narodowym. Podczas gdy polityczni
przedstawiciele narodu serbskiego wskazują tendencję do ograniczenia uprawnień rządu
centralnego, Boszniacy chcieliby wzmocnienia władzy centralnych bośniackich organów
władzy, a politycy chorwaccy zdają się lawirować pomiędzy tymi dwoma opcjami11. Można
więc postawić tezę, że bośniackie społeczeństwo jest podzielone na dwa przeciwstawne obozy:
separatystyczny i unitarystyczny; przy czym Serbowie są najsłabszymi, a Boszniacy najgłośniejszymi zwolennikami ujednoliconej Bośni i Hercegowiny, a Chorwaci – jako się rzekło –
lawirują pomiędzy serbskimi dążeniami autonomistycznymi i bośniackimi wzywaniami do
zjednoczenia. Główny problem polega na tym, że duża liczba obywateli Bośni i Hercegowiny
postrzega kraj i jego obecny kształt jako strukturę realizacji swoich interesów narodowych,
i ani na racjonalnej, ani na emocjonalnej płaszczyźnie nie jest powiązana z nim jako ze swoją
ojczyzną. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak i dlaczego do tego doszło, z pewnością rozwiązałoby wątpliwości dotyczące struktury politycznej i państwowości Bośni i Hercegowiny.
Upadek komunizmu, koniec zimnej wojny, procesy reintegracji i dysolucji poszczególnych krajów europejskich stały się wydarzeniami, które z perspektywy czasu będą mieć decydujący wpływ na realizację idei zjednoczonej Europy. Punktem odniesienia dla określenia
narodu i jego związku z państwem jako wspólnotą polityczną ostatnimi czasy staje się kultura, rozumiana jako całkowity wyraz etniczności, historii, tradycji, religii, wartości moralnych, języka, zwyczajów i sposobu życia społeczności. Jaka wobec tego będzie przyszłość Bośni
i Hercegowiny trudno jest z całą pewnością stwierdzić.
Prognozy wahają się od bezwarunkowo optymistycznych do tych najczarniejszych. Pojęcia ludu, narodu, rasy, płci, pochodzenia etnicznego i kultury są przedmiotem krytycznej
analizy i otrzymywania nowych znaczeń, które korespondują z globalnymi zmianami społecznymi. W bośniackich, kulturowych i politycznych ramach polemika wokół pierwotnego etniczno-kulturowego lub polityczno-terytorialnego definiowania narodu przestaje być
11

W jednym z badań dla projektu UNDP (United Nations Development Assistance Plan) Early Warning System
(System Wczesnego Ostrzegania), w odpowiedzi na pytanie o to, co postrzegają jako swój najważniejszy interes, obywatele serbskiego pochodzenia etnicznego wskazywali Republikę Serbską jako niezależne państwo
(35,6%) i jej włączenie do Federalnej Republiki Jugosławii (28,8%), Chorwaci uznali, że jest nim stworzenie
chorwackiej Republiki Herceg-Bośni (13,7%) i aneksja większościowych terenów chorwackich przez Republikę Chorwacji (11,8%), podczas gdy Boszniacy postrzegają dobro Bośni i Hercegowiny jako państwa równych
narodów i obywateli (47%). Jednocześnie 1% Boszniaków, 32% Chorwatów o 56% Serbów stwierdziło, że zjednoczona Bośnia i Hercegowina nie jest dla nich priorytetem życiowym, ale jednocześnie 75% Boszniaków,
14% Chorwatów 10% Serbów twierdziło, że jest to bardzo ważne. (UNDP, Systemu Wczesnego Ostrzegania,
Raport Roczny 1998, Sarajewo: UNDP1998, http://www.undp.ba/).
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dyskursem sensu stricto i staje się konkretnie usytuowaną egzystencjalną sytuacją, z którą
każdego dnia konfrontują się setki tysięcy Bośniaków.
Większość obywateli Bośni i Hercegowiny przynależy do jednego z trzech narodów składowych, jednakże przynależność do jednej ze wspólnot etnicznych nie jest wynikiem ich wyboru, ponieważ obywatele stają się etnicznie tym, kim są na podstawie urodzenia i pochodzenia. Jednocześnie każdy obywatel, jako członek wspólnoty politycznej, ma prawo do udziału
w życiu politycznym i w podejmowaniu decyzji według własnej woli i własnego wyboru. Nie
należy tutaj zapominać o przynależności narodowej, rozumianej jako świadoma przynależność do określonej nacjonalnej wspólnoty politycznej, która zapewnia swoim obywatelom
zbiór praw politycznych i swobód obywatelskich, takich jak prawo do wyboru przedstawicieli
politycznych, od których oczekuje się z kolei lojalności wobec porządku prawnego swojego
państwa i nieustannego działania zmierzającego do poprawy warunków życia wszystkich
członków wspólnoty państwowej.
W ten sposób jednostka ma możliwość nawiązywania pozytywnych relacji z państwem
i jest w stanie przyczynić się do ustanawiania optymalnej relacji między przynależnością indywidualną a zbiorową. Forsowane przez nacjonalistycznych ideologów utożsamianie przynależności etnicznej i politycznej, ogranicza jednakowoż swobodę polityczną obywateli, przez co stają
się oni więźniami upolitycznionej przynależności etnicznej, która narzucona została odgórnie.
Konstytucyjnie ustanowiona jako wielonarodowe państwo, które gwarantuje równy
status wszystkim swoim obywatelom12, Bośnia i Hercegowina nie może być zorganizowana
jako etniczno-kulturowa wspólnota państwowa, budująca swoją niepowtarzalność na wyjątkowości jednego narodu (chroniąc kulturę, tradycję, religię i język za sprawą instytucji
państwowych i norm prawnych), pozostając zamknięta na „innego”, który nie jest członkiem
tej etniczno-kulturowej wspólnoty.
Tak zorganizowane państwo, charakteryzujące się brakiem definicji wolności i indywidualnego wyboru, nieuchronnie prowadziłoby do kulturowej uniformizacji wspólnoty
i stworzenia nadrzędnie ustalonych, niezmiennych tożsamości, niezdolnych do interakcji
z „drugim” oraz „innym” poza swoją etniczno-kulturową wspólnotą. Taka koncepcja wielokulturowości jest niezgodna z zasadami, na których winno być budowane państwo obywatelskie
i, jeśli zostanie przeforsowana, może oznaczać katastrofę dla przyszłości Bośni i Hercegowiny
jako całościowego, demokratycznego, stabilnego i skutecznego państwa.
Najodpowiedniejszym modelem bośniackości byłby naród, rozumiany w sensie polityczno-terytorialnym, który obejmowałaby wszystkich obywateli, bez względu na pochodzenie
etniczne, język, religię, przekonania polityczne czy status społeczny. Tego typu wspólnota
polityczna, niezależna od terytorium, obyczajów, religii i tradycji, nie byłaby zdeterminowana etniczno-kulturowymi czy materialno-własnościowymi cechami, ale opierałaby się na
uniwersalnych zasadach, które obowiązują w równym stopniu dla wszystkich i pozostają
neutralne wobec jakiejkolwiek kultury.

12

Por. M. Pejanović, Politički razvitak BiH u postedjtonskom periodu, Sarajewo 2005.
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Scena polityczna charakteryzowałaby się rozdzielnością kultury i polityki (polityka należy do publicznej, a kultura do prywatnej sfery) i byłby neutralna w stosunku do etniczno-kulturowej determinacji. Dzięki oddzieleniu polityki i kultury, jednostki – zgodnie z prywatnymi
upodobaniami – mogłyby swobodnie zmieniać religijne, moralne, polityczne i ideologiczne
przekonania, a ich publiczna tożsamość pozostałaby niezmieniona. Kategoria obywatelstwa
byłaby otwarta dla wszystkich, przy zachowaniu poszanowania konstytucji i zasad demokracji, a prawa i swobody przypadały wszystkim obywatelom, od których zależałby wolny
wybór własnej tożsamości.
Bośnia i Hercegowina stanowi wieloetniczną państwową i społeczną zbiorowość, która
charakteryzuje się tym, że żadna grupa nie stanowi absolutnej większości, dzięki czemu
tworzy społeczeństwo, w którym nie wykrystalizował się jednolity naród i zachowana została różnorodność tożsamości etnicznych. Wieloetniczność w warunkach bośniackich nie
implikuje ustanowienia jednolitej tożsamości narodowej lub zamazywania istniejących kulturowych, religijnych i etnicznych tożsamości.
Bośniackiemu społeczeństwu brakuje przy tym poczucia przynależności do państwa,
proces konstytuowania tożsamości zwykle odbywa się równolegle z sukcesami, które państwo osiąga na poziomie wewnątrzkrajowym i międzynarodowym, gdyż w ten właśnie sposób osiąga się u obywateli poczucie przynależności, dumy i zaufania do własnego państwa,
jego instytucji i organów władzy.
Według spisu ludności z 1991 roku, w Bośni i Hercegowinie mieszkało 4.364.574 mieszkańców, z czego 43,7% to Boszniacy, 31,3% Serbowie, a 17,3% Chorwaci. W społeczeństwie bez
większości etnicznej żaden z narodów nie był mniejszością, jednak przez wzgląd na fakt,
że ani jedna grupa etniczna nie zdominowała reszty, można powiedzieć, że wszystkie są
mniejszościami. Na pierwszy rzut oka taka struktura ludności powinna stanowić gwarancję
bezpieczeństwa, ponieważ kraj bez dominującej grupy etnicznej nie może stać się państwem
narodowym, ale korzyści z takiego układu etnicznego Bośni i Hercegowiny stały się jej słabością. Wojna domowa w latach 1992-1995 brutalnie przerwała pokojowy proces rozwoju społeczeństwa bośniackiego, gwałtownie przekształcając jego strukturę demograficzną.
Za sprawą woli wyborców, na bośniackiej scenie politycznej od lat figuruje prawie ten
sam zestaw polityków, z różnymi, niedającymi się pogodzić wizjami organizacji państwowej
Bośni i Hercegowiny. Niezadowoleni z obecnej sytuacji politycznej, nie chcąc zarazem dać
społeczności międzynarodowej pretekstu do oskarżenia ich o utrudnianie realizacji porozumienia z Dayton utrzymują status quo.
Dotychczasowe polityczne i administracyjne rozwiązania proponowane przez wysokich
przedstawicieli wspólnot międzynarodowych, które koncentrowały się na wzmocnieniu instytucji centralnych, tłumieniu narodowościowych partii na scenie politycznej, a także na
promowaniu związków transnacjonalnych (przy jednoczesnym powoływaniu się na tradycję wieloetniczności i protektorat międzynarodowy) nie przyniosły wielkich postępów dla
procesu stabilizowania sytuacji w państwie i społeczeństwie. Czy i w jakim stopniu cele te
zostaną osiągnięte, zależy od realizacji strukturalnych warunków stabilizacji, które w przy-
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padku Bośni i Hercegowiny obejmują powołanie praworządnego i skutecznie działającego
rządu, gotowość i zainteresowanie elit do zaangażowania się w budowę bośniackiej kulturowej i politycznej tożsamości narodowej, ale również wolę obywateli Bośni i Hercegowiny, aby
wspomnianą tożsamość zaakceptować jako własną.
Bośnia i Hercegowina, w oczach jej obywateli wciąż jeszcze nie jest państwem praworządnym i funkcjonalnym, w które przekształciłaby się w przypadku zbudowania świadomości przynależności do jednej wspólnoty, stanowiącej istotną wartość dla jej obywateli.
Prace nad przyłączeniem Bośni i Hercegowiny do Unii Europejskiej, coraz mocniej uwidaczniają, że etno-terytorialne podziały oraz wewnętrzna struktura polityczna – zbudowana
na koncepcji etnicznej z dominującą władzą jednostki, kosztem państwa jako całości – wyraźnie zakłócają procesy integracyjne. Dodatkową okoliczność obciążającą w tym wypadku
stanowi niechęć krajowych sił partykularnych do wprowadzania w życie tych postanowień
porozumień pokojowych, które mają charakter integracyjny i dotyczą usunięcia podziałów
etnicznych oraz wzmocnienia centralnych organów władzy, jak również odzyskania utraconej wiarygodności w zakresie poszanowania praw człowieka.
Instytucje które powinny stać na straży suwerenności państwowej Bośni i Hercegowiny
uległy wewnętrznemu podziałowi. Spowodowało to osłabienie zdezintegrowanego państwa,
które nie jest w stanie dołączyć się do jednoczącej się Europy13.
Obecny system polityczny Bośni i Hercegowiny, różnie pojmowany przez pojedyncze,
etniczne i polityczne, struktury bośniackiego społeczeństwa, ukształtował się w konsekwencji
konfliktu zbrojnego, który towarzyszył rozpadowi Jugosławii, a także w wyniku porozumienia
pokojowego, ustanowionego i wdrażanego przez społeczność międzynarodową. Wprawdzie
wojna dobiegła końca, ale państwo zorganizowano w sposób, który stanowi kompromis między jego absolutnym zaprzeczeniem jako podmiotu politycznego a żądaniem zabezpieczenia
wyjątkowej prawno-politycznej struktury bośniackiej państwowości.
Dzisiejszy stan sytuacji politycznej, kulturalnej i gospodarczej Bośni i Hercegowiny nie
odpowiada nowoczesnym europejskim standardom oraz ideałom, a przekształcanie i przezwyciężenie podziałów w społeczeństwie bośniackim jest możliwe jedynie, jeżeli za cel odniesienia obierze się spełnianie warunków włączenia do Unii Europejskiej. Konsolidacja
państwa na wszystkich jego poziomach zmierzająca w stronę modelu odnoszących sukcesy
zachodnich demokracji i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, jako otwartego etapu
ku manifestacji swobód politycznych i obrony tradycji kulturowej różnorodności, stanowią
podstawowe priorytety na drodze do przezwyciężenia przeszkód, które uniemożliwiają ustanowienie systemu opartego na poszanowaniu praw człowieka, zasad panujących w państwie
prawa oraz demokratycznej legitymizacji wszystkich szczebli władz ustawodawczych, sądowniczych i wykonawczych.
Chociaż w Bośni i Hercegowinie nie ma radykalnych przeciwników integracji europejskiej, nawet wśród przedstawicieli grup politycznych, które otwarcie negują procesy integra-
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Por. W. Petritsch, Bosna i Hercegovina od Daytona do Europe, Sarajewo 2002.
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cyjne i wzmacniają instytucje państwowe na szczeblu władz centralnych, to jednak trudno
o powody do optymizmu w tej kwestii, gdyż zamiast przyswajania norm europejskich, bośniackie elity polityczne z chęcią trzymają się postdaytońskiego status quo14.
Przedstawiciele wspólnoty międzynarodowej w Bośni wskazują na szkodliwość takiego
stosunku do porozumień z Dayton, które należałoby rozumieć bardziej jako proces wspomagający przyłączenie się tego kraju do wspólnoty Starego Kontynentu, a nie formalną legitymizację wywalczonego podczas wojny podziału terytorialnego. Istota problemu leży w niedostatku politycznej woli postrzegania Bośni i Hercegowiny jako własnego kraju, a co za tym
idzie zyskania zaufania obywateli dla centralnych organów władzy na poziomie państwa.
Wysocy przedstawiciele wspólnoty międzynarodowej bezustannie wskazują na silną
potrzebę wzięcia na siebie obowiązku uporządkowania stosunków wewnątrzpaństwowych
przez krajowe organy władzy. Obecna sytuacja nie wróży radykalnej poprawy, gdyż wyborcy
wciąż jeszcze kierują się przede wszystkim kluczem narodowym, co oznacza, że w najbliższej
przyszłości przy podejmowaniu wszystkich ważnych decyzji politycznych nadal będzie trzeba
oczekiwać interwencji wspólnoty międzynarodowej.
Pytanie: czy i w jakim stopniu wielonarodowa społeczność, jaką jest Bośnia i Hercegowina, spełnia zasadę równości wszystkich grup etnicznych i kulturowych, pozwalając im
na konstytuowanie polityczno-terytorialnych wspólnot, które będą w pełni chronić swoje
etniczne i kulturowe osobliwości, takie jak język, religia, kultura i tradycja pozostaje otwarte.
Zgodnie z postanowieniami porozumienia pokojowego z Dayton, konstytucyjna zasada
zbiorowej równości składowych narodów, wynikająca z wyszczególnienia Boszniaków, Chorwatów i Serbów jako narodów konstytutywnych zakazuje wszelkich przywilejów dla jednego
lub dwóch z tych narodów, każdej dominacji w strukturach rządowych i jakiejkolwiek etnicznej homogenizacji poprzez segregację opartą na terytorialnej separacji15.
Oznacza to, że zgodnie z literą prawa, pomimo utworzenia dwóch podmiotów w Bośni i Hercegowinie, ten podział terytorialny nie może służyć jako konstytucyjna legitymizacja etnicznej
wyłączności i dominacji czy narodowa homogenizacja lub prawo do zachowania skutków
czystek etnicznych, ale powinien przedstawiać wyraz podziału obowiązków.
Zgodnie z prawem międzynarodowym, tylko Bośnia i Hercegowina ma prawo do istnienia jako państwo (o zmodyfikowanej strukturze wewnętrznej), natomiast jej podmioty składowe są integralną częścią kraju i podlegają suwerenności Bośni i Hercegowiny. Konstytucja
nie uznaje tradycyjnie pojmowanej suwerenności państwowej Federacji Bośni i Hercegowiny
czy Republiki Serbskiej, ale określa je jako „podmioty”. Konstytucyjnie obramowane jest natomiast szczególnie prawo podmiotów do samoorganizacji, opartej na koncepcji terytorialnej
separacji. Dopóki funkcje władzy im powierzone nie krystalizują się w państwowość, dopóty
podlegają podziałowi władzy z konstytucji Bośni i Hercegowiny.
Tyle konstytucja, realna polityka rządzi się jednak własnymi prawami. W istocie Bośnia
i Hercegowina nie jest krajem, który byłby w stanie samodzielnie zadbać o swoje interesy.
14

Por. J. Žiga, Savremeno bosansko društvo, Sarajewo 2000.
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Konstytucja Bośni i Hercegowiny, http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_bos.pdf.
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W warunkach rządów trzech paralelnych, narodowych, jednopartyjnych organizacji i swoistego etnicznego autyzmu, który sobą ucieleśniają (gdyż właściwie nie istnieją między nimi
inne powiązania niż stosunek skonfliktowanych stron, które ustanowiły rozejm) ciężko mieć
nadzieję na rozpoczęcie procesu rewitalizacji państwa; nawet jeśli istnieje więcej elementów
wspólnych niż różnic.
Narody konstytutywne Bośni i Hercegowiny żyją przecież na jednym terytorium, mają
to samo pochodzenie etniczne, mówią tym samym językiem i dzielą wspólny los historyczny.
Istniejące różnice nie powinny z tego względu prowadzić do podziału, lecz do wzajemnego
zbliżania. Obstawanie przy zasadzie państwa narodowego, z towarzyszącym mu oczyszczaniem własnej przestrzeni życiowej (dziennikarski eufemizm, pod którym rozumieć należy
czystki etniczne i ludobójstwo) i podziałach na ekskluzywne państwowo-narodowe podmioty,
nie jest rozwiązaniem korzystnym dla Bośni i Hercegowiny. Nie byłoby nim również stworzenie bośniacko-hercegowińskiego narodu państwotwórczego, w którym obecnie istniejące
grupy etniczne stopiłyby się jedna z drugą.
Jedynym długoterminowym rozwiązaniem, które mogłoby doprowadzić do zmiany tej
patowej sytuacji jest przezwyciężenie idei państwa-narodu za pomocą reintegracji i odbudowy
społeczeństwa obywatelskiego, tak jak było to przed 1992 rokiem.
Jedynym warunkiem powodzenia takiego rozwiązania byłby brak ekspansywności nowej, ponadnarodowej tożsamości, która nie absorbowałaby innych manifestacji bośniackich
indywidualnych i kolektywnych tożsamości oraz nie zagrażałaby tożsamości narodowej narodów konstytutywnych.
Bośni i Hercegowinie wyjdzie niewątpliwie na dobre, jeśli poszczególni przywódcy narodowi uświadomią sobie, że wspólne państwo z silnymi instytucjami centralnymi i o ugruntowanej międzynarodowej pozycji powinna przedstawiać strukturę przeznaczoną dla wszystkich jej narodów, przy równoczesnym zachowaniu ich – docenianej na świecie – tożsamości.
Bośnia i Hercegowina przyszłości nie powinna być unitaryzowana według obywatelskiego
modelu państwa-narodu, ani podzielona według etnicznego modelu państwa-narodu, ale
mogłaby być oparta na uniwersalnych ludzkich, obywatelskich prawach i swobodach, zagwarantowanych w konstytucji wraz razem z wyróżnikami narodowymi.

182
DOSTRZEC RÓŻNICĘ

Literatura:
Abazović D., Za naciju i Boga: sociološko određenje religijskog nacionalizma, Sarajewo 2006.
Anderson B., Nacija: zamišljena zajednica. Razmatranja o porijeklu i širenju nacionalizma,
Zagrzeb 1990.
Bakić, Nacija i religija, Sarajewo 1994.
Cvitković, Sociološki pogledi na naciju i religiju, Sarajewo 2005.
Ćurak N., Dejtonski nacionalizam, Sarajewo 2004.
Džaja S., Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine – predemancipacijski period 14631804, Sarajewo 1992.
Gellner E., Nacija i nacionalizam, Nowy Sad 1997.
Hobsbawn E., Nacije i nacionalizam, Zagrzeb 1993.
Lovrenović, Unutarnja zemlja, Zagrzeb 1999.
Malcolm N., Povijest Bosne - kratki pregled, Zagrzeb, Sarajewo 1995.
Pejanović M., Politički razvitak BiH u postedjtonskom periodu, Sarajewo 2005.
Petritsch W., Bosna i Hercegovina od Daytona do Europe, Sarajewo 2002.
Zieliński B., Najmłodszy naród, w: Kraj kilimem przykryty. Współczesna literatura Bośni i Hercegowiny, Toruń 2004.
Žiga J., Savremeno bosansko društvo, Sarajewo 2000.
Źródła internetowe:
N. Malcolm, Kościół Bośniacki, http://pogranicze.sejny.pl/krasnogruda_nr_7_noel_malcolm_
kosciol_bosniacki,1311-1,12314.html.
UNDP, Systemu Wczesnego Ostrzegania, Raport Roczny 1998, Sarajewo: UNDP1998, http://www.
undp.ba/
Konstytucja Bośni i Hercegowiny, http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_bos.pdf .

Kategoria różnicy od dłuższego już czasu, mniej więcej od połowy lat 90., kiedy to zainicjowane zostały dyskusje na temat modernizmu, postmodernizmu i postkolonializmu,
utrzymuje się na „topie” tematów organizujących życie polskiej humanistyki. Wiele już
o niej powiedziano, ale problem ciągle postrzegany jest jako istotny tak w perspektywie
filozoficznej, jak kulturowej i społeczno-politycznej. Polska, często postrzegana jako
kulturowo monolityczna, dopiero staje przed wyzwaniem, jakie niesie ze sobą myślenie
kategoriami różnicy. Przełom 1989 roku, mimo że otworzył nasz kraj na „nowe”, uruchomił też siły konserwacji jednowymiarowo pojętej państwowości, narodowości i katolickości. „Różnica” postrzegana bywa więc neutralnie (jako konieczny wynik procesu politycznej dywersyfikacji), jak najbardziej pozytywnie (tutaj też rozumiana jest politycznie, jako
kategoria służąca emancypacji wszelkich społecznych, ekonomicznych, genderowych
inności) lub negatywnie (tu również jest ideologizowana, ale negatywnie, w dyskursie
„obronnym”).
[z recenzji Aliny Świeściak]

