
GÓRY I  WĘDROWANIE





GÓRY I  WĘDROWANIE

Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Stępniowi

redakcja: Jarosław Pacuła



Redaktor Naczelny: 
prof. dr hab. Kazimierz Nikodem

Redaktor działu:
prof. dr hab. Piotr Fast

Recenzent:
prof. UŚ dr hab. Romuald Cudak

Sekretarz redakcji:
mgr Grzeforz Zamorowski

Projekt grafi czny, skład i łamanie: 
mgr Klaudia Kojro

Redakcja i korekta: 
Zespół

Wydawca: 
Wydawnictwo Naukowe
Akademii Techniczno-Humanistycznej
43-309 Bielsko-Biała
Willowa 2
+48 (33) 8279268
wydawnictwa@ath.bielsko.pl

ISBN: 978-83-63713-67-6
Copyright © 2014 by

góry i wędrowanie

^^^̂
^̂ ^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂

^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^___^^^___^^^___

góry i wędrowanie

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^1

^2  ^3

GÓRY...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^___^^^___^^^___

ISBN 978-83-63713-28-7



spis treści

WSTĘP
8 Anna Węgrzyniak | Powiedz, gorolu, czy ci nie żal…

ROZDZIAŁ 1
20 Joanna Dembińska-Pawelec | W rytmie kaskady. Górskie inspiracje  
 Jerzego Żuławskiego
31 Marek Piechota | Kłopoty z dialogiem kultur i pokoleń. Jeszcze o Gó- 
 rach o zmierzchu Krzysztofa Zanussiego
46 Wojciech Śmieja | Ucieczka od heteronormatywności - górskie pej- 
 zaże pożądania
61 Barbara Tomalak | Ten mistycyzm, ta druga strona gór - opowiada- 
 nie Wypadek S. Lema
69 Marek Bernacki | Czesław Miłosz w Beskidzie i okolicach

ROZDZIAŁ 2
76 Jarosław Pacuła | Gorolu, czy ci nie żal? O tym, co łączy gorola z gó- 
 ralem, a hanysa z ceprem
96 Mariusz Jochemczyk | Na brzegu (górnośląskiej) rzeki…
107 Anna Tramer | „Wichr kryje w śnieżyste puchy pola... olszynę, bój...”
119 Mariusz Wszołek | Droga przez mękę – proces projektowania komu- 
 nikacji
145 Tomasz Bielak | W pogoni za fiołkiem - wędrujące obrazy
154 Michael Fleischer | Góry i doliny kapitalizmu. Kilka uwag
167 Grzegorz Olszański | U-chodzenie. Rzecz o jednej z figur dyskursu  
 geriatrycznego



ROZDZIAŁ 3
178 Marian Kisiel | Wędrówka, los… O jednej piosence Edwarda  
 Stachu ry. Miniatura
182 Ireneusz Gielata | Uwagi o życiu wędrownym
195 Kalina Bahneva | Wędrówki ludzi – wędrówki idei. Na przykładzie  
 dramatu Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego
218 Anna Szawerna-Dyrszka | O włóczęgach Włóczęgów w Włóczędze
229 Aleksander Nawarecki | Ku górom wznoszę oczy. O psalmach wstę- 
 pujących pod górę
238 Robert Pysz | Topografia grozy. Obecność modelu przestrzeni gotyc- 
 kiej w literaturze fantasy
247 Agnieszka Pantuchowicz, Tadeusz Rachwał | Jak dobrze nam..., czyli 
 o młodości na polskich dróżkach
256 Stanisław Gębala | Z Beskidu Niskiego do poziomu morza (niezbyt  
 poważna próba autobiografii)



WSTĘP



8 |
WSTĘP

Anna Węgrzyniak
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Powiedz, gorolu, czy ci nie żal...

„Góry” i „wędrowanie” automatycznie kojarzą się z Profesorem Tomaszem Stępniem, który 
dwanaście lat temu przywędrował z Katowic do Bielska-Białej, by współorganizować Wydział 
Humanistyczno-Społeczny i naszą ATH-owską polonistykę. Wtedy jeszcze bardziej pokochał 
góry i wędrowanie. Wcześniej – wraz z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego – 
wędrował z Katowic do Sosnowca i z powrotem, czyli ze Śląska do Zagłębia i znów na Śląsk, 
a w wolnych chwilach ruszał w Beskidy. 

Od początku najbardziej interesowała go teoria literatury i różne formy demokraty-
zacji kultury współczesnej, zwłaszcza ludyczne, zaangażowane w przebudowę mentalności 
i rzeczywistości społecznej. Okazjonalnie uprawiał hermeneutyczną „sztukę interpretacji”, 
ale jednak bliższe były mu semiotyka i socjologia form literackich. Te upodobania tłumaczę 
dyspozycją umysłu „ścisłego” (myślenie systemowe, skłonność do porządkowania), ale też sta-
żem naukowym w Pracowni Kultury Literackiej Instytutu Badań Literackich PAN pod opieką  
prof. dr. hab. Stefana Żółkiewskiego i kontaktem z wybitnymi reprezentantami „warszaw-
skiej szkoły strukturalnej”: prof. dr. hab. Michałem Głowińskim i prof. dr. hab. Januszem Sła-
wińskim. Dzisiaj strukturalizm jest w odwodzie, ale wtedy był świetną szkołą literaturoznaw-
stwa poddanego myślowej dyscyplinie, otwartego na style odbioru i rzeczywistość społeczną. 

W zjednoczonej Europie przemieszczamy się bez ograniczeń (jeśli pominąć ogranicze-
nia finansowe), do lat 90. jeździliśmy na lektoraty lub indywidualne zaproszenia do współ-
pracy naukowej. Profesor Stępień współpracował z Katedrą Slawistyki Uniwersytetu w Bo-
hum, gdzie zajmowano się badaniem stereotypów i symboli kolektywnych, które pojawiają 
się w dyskursach politycznych, brał też udział w redagowaniu rocznika „Znakolog. An Inter-
national Yearbook of Slavica Semiotics”. Jako lektor język polskiego dwa lata przepracował 
na uniwersytecie w Moskwie i dwa lata w Budapeszcie, gdzie – ucząc studentów – przyglądał 
się systemowi. 

Dzisiaj są granty, wtedy były tzw. „problemy węzłowe” – zespół Profesora Opackiego 
pracował nad problemem „Skamander”, w którym każdy z nas miał „swój” odcinek. Efek-
tem wieloletniej działalności „śląskiej szkoły Skamandra” jest kilkanaście książek, w tym 
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– szczególnie ważne (dostrzeżone przez krytykę, nagradzane) trzy pierwsze książki Tomasza 
Stępnia. Monografia Kabaret Juliana Tuwima (1989) to pionierskie opracowanie ludycznej 
działalności Tuwima – od debiutu po Bal w Operze, poprzedzone krótką historią polskiego 
kabaretu, badające zależności pomiędzy twórczością plasującą się w obiegu elitarnym (tomy 
poetyckie) a tekstami obiegu popularnego (szopka, kabaret, wodewil). Podobną optykę zasto-
sował Stępień w książce O Satyrze – otwiera ją solidny rys historyczny (rozprawa poświę-
cona problemom satyry i satyryczności w polskiej świadomości literackiej XIX i XX wieku), 
w kolejnych rozdziałach autor zajmuje się pismami XIX i XX wieku (np. słynną „Muchą”) 
realizującymi zasadę „wychowywać i bawić”, wskazuje historyczne/ polityczne konteksty, 
w jakich odbierano popularne teksty satyryczne, i tak dochodzi do Kabaretu Starszych Panów 
i „Kabarecika” Olgi Lipińskiej. Zatrzymując się dłużej przy Gałczyńskim (jako reprezentantem 
„humoru rządowego”), pokazuje jak czytano jego Skumbrie w tomacie, z refrenem zawsze 
aktualnym: „Chcieliście Polski, no to ją macie!/ (skumbrie w tomacie pstrąg). Kolejne dzieło, 
po które sięgają wszyscy badacze polskiej kultury śmiechu, to Kabaretiana Juliana Tuwima 
(2002) – krytyczne opracowanie tekstów rozproszonych po czasopismach, benedyktyńska 
praca będąca efektem wieloletnich archiwalnych poszukiwań Profesora. Ta pierwsza na-
ukowa edycja tekstów kabaretowych z okresu międzywojnia została bardzo ciepło przyjęta 
przez czytelników (zwłaszcza tych „starszej daty”) i cieszyła się dobrą opinią wśród znawców 
tematu. Kontynuacją badań zorientowanych na komunikację kulturową w nowej przestrzeni 
społecznej i medialnej – gdy literatura wchodzi w niebezpieczne związki z massmediami 
i szeroko rozumiana polityką – jest książka pt. Zabawa – Poetyka – Polityka, obejmująca 
badanie tekstów powojennych (Miron Białoszewski, Leszek Czajkowski, warszawskie pismo 
„Fronda”). Jej autora, jak zawsze, interesują relacje pomiędzy literaturą a tekstami zacho-
wań, pomiędzy poetyką a dyskursem społecznym. Przy czym poetykę pojmuje szerzej niż 
Arystoteles – jako formę tekstów kultury oraz sposób oglądu współczesnej komunikacji kul-
turowej. Również w piątej książce, zatytułowanej Gałczyński i media (2005), badacz prezen-
tuje niezbadane strony poety: przygląda się tekstom drukowanym w latach 30. na łamach 
satyrycznego, liberalnego „Cyrulika Warszawskiego” i prawicowego pisma Stanisława Pia-
seckiego „Prosto z mostu”, w PRL – na łamach „Przekroju”; sprawdza obecność Gałczyńskiego 
w radiu, pyta o jego stosunek do kina (na które poeta patrzy jak socjolog kultury), wskazuje 
jego „pośmiertne życie” w radiu i telewizji.

Stępień zawsze omija tereny zajęte przez historyków literatury i hermeneutów, bo 
naprawdę interesuje go uwikłanie literatury i człowieka (literat to też człowiek) w politykę, 
czy szerzej – w role społeczne. W tym obszarze pojawią się rozdarcia, pytania o tożsamość, dy-
lematy moralne i problemy egzystencjalne, bardziej interesujące, gdy są dowcipnie dystanso-
wane, np. pisząc o problemach „Księcia Poetów”, który wstydził się swojej praktyki tekściarza 
(dla chleba), tytułuje rozdział cytatem z Tuwima: Dante fryzjerczyków i pensjonarek. Z czasem 
uwaga, jaką darzył formy kultury popularnej, przesunęła się z szopki i kabaretu w stronę 
form narracyjnych, np. fantasy i kryminał. Świadczą o tym artykuły, a także – a może przede 
wszystkim – promotorstwa doktoratów i książki jego byłych doktorantów.
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Od tzw. „przestrzeni wewnętrznej” zawsze bardziej interesowała go przestrzeń ze-
wnętrzna: społeczna, której szuka w formach komunikacji, i naturalna, którą żywi ciało 
i duszę. Od pierwszej ucieka w drugą. O pierwszej pisało się łatwiej, do drugiej przygotowuje 
się od kilku lat, pracując nad projektem Góry i kultura, przygotowując się do wydania mo-
nografii. Przedmiotem tych badań są różnorodne praktyki kulturowe (sporty górskie, tury-
styka kwalifikowana) realizowane w przestrzeni górskiej (ze szczególnym uwzględnieniem 
ich medialnego wymiaru) – w ujęciu semiotycznym. Dawniej Profesor Stępień studiował 
czasopisma, scenariusze i druki ulotne ludyczno-politycznej kultury Dwudziestolecia, teraz 
– chyba zniechęcony do polityki – zbiera tzw. literaturę górską (beletrystykę, literaturę faktu 
i blogi – związane ze sportami górskimi), czasopisma specjalistyczne („Góry”, „Magazyn Gór-
ski”, „Taternik”), piśmiennictwo o charakterze dydaktycznym i promocyjnym (przewodniki, 
poradniki, foldery), ogląda filmy „górskie” (nt. alpinizmu, himalaizmu), w Internecie obser-
wuje szeroko rozumiany temat „górski” (pasjonaci sportu, instytucje z nim związane, biznes 
turystyczno-wspinaczkowy), uczestniczy w wyprawach i wspinaczkach. Jednak jako człowiek 
kultury wikła te góry w medialność, czyta je socjologicznie, semiotycznie. Zastanawiam się, 
czy podczas wspinaczki już układa w głowie kolejny rozdział. Ile w tej pasji autentycznej 
miłości, a ile naukowego interesu: racjonalnej, nieemocjonalnej potrzeby uchwycenia „gór-
skiego dyskursu”? Formy ludyczne (kabaret, satyra) zamienił na sport wysokogórski, ale jako 
typowy homo sapiens-ludens wciąż pozostaje przy zabawie, co więcej, zajmuje go jej społeczny 
(medialny, biznesowy) wymiar. 

Mimo zmiany przedmiotu zainteresowań, nie zmienił się stosunek do materiału ba-
dawczego. W okresie „katowickim”, zarówno w tekstach literackich, jak i paraliterackich, 
Stępień z upodobaniem szukał relacji zachodzących pomiędzy grą/zabawą i polityką. W okre-
sie studiów szczególnie interesowali go „nowofalowcy”, co w pewnym sensie było zasługą dr 
Bożeny Tokarz, sprawującej wówczas naukową opiekę nad studenckim Kołem Teoretyków 
Literatury. W PRL naszymi „idolami” byli poeci walczący z nowomową, dzięki którym do-
strzegaliśmy propagandowe kłamstwa epoki Gierka – to „lakierowanie kartofla”, skrywające 
absurdy ówczesnej rzeczywistości. 

W 1976 roku Tomasz Stępień obronił pracę magisterską pt. Poetyka sformułowana a im-
manentna (na podstawie twórczości Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego, a w 1985 
rozprawę doktorską pt. Kultura popularna w twórczości Juliana Tuwima – obie pisane pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Ireneusza Opackiego. Stopień doktora habilitowanego nauk huma-
nistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał na podstawie książki O satyrze (1996), 
tytuł profesora nauk humanistycznych, już w okresie „bielskim”, w 2010 roku. Oczywiście, 
stopnie i tytuły są ważne, ale ważniejsze są teksty, które po nas zostaną (albo i nie zostaną, 
bo przecież większość produkcji naukowej pójdzie na makulaturę). Otóż, prace Profesora Stęp-
nia zostaną na pewno. Nie wszystkie, większość ugrzęźnie w szacownych bibliotekach, ale 
te, które wymieniłam, zostaną na pewno, bo są „pierwsze”, fundamentalne i wciąż czytane. 
Świadectwem ich aktualności są nie tylko cytowania, ale też tegoroczne przyznanie Profe-
sorowi nagrody ZŁOTEGO FERMENTU „za wkład i upowszechnianie wiedzy na temat historii 
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kabaretu” (z okazji Dwunastych Spotkań Kabaretowych festiwalu „Fermenty”). Jest on nie-
kwestionowanym znawcą kabaretu, nie tylko kabaretu okresu międzywojnia. 

Trzydzieści lat oboje byliśmy związani z polonistyką UŚ-owską i pięliśmy się w górę 
– zaliczając kolejne kroki awansowe, od magistra do doktora habilitowanego – w naszym 
inkubatorze: Zakładzie Teorii Literatury, pod ciepłym okiem „Taty”, czyli Profesora Ireneusza 
Opackiego, w gronie przyjaciół, z poczuciem bezpieczeństwa. To były dobre czasy, byliśmy 
piękni, młodzi i odważni, nie brakowało studentów, omijały nas uroki administrowania, 
było więc dużo czasu na rozwój intelektualny (czytanie, rozmowy, wyjazdy). Żyjąc w państwie 
zniewolonym, czytaliśmy Zniewolony umysł, mieliśmy czas na bezużyteczne wędrowanie 
humanisty po wielkich i małych tekstach kultury. Bezużyteczne – z punktu widzenia kul-
tury (a raczej cywilizacji, aczkolwiek ta granica już się zaciera) zorientowanej ekonomicz-
nie, technologicznie, biurokratycznie. Swobodnie wędrowaliśmy po bibliotekach, teatrach, 
kawiarniach, wymieniając się uwagami, dialogując. Dobrze wspominamy UŚ-owskie trzy-
dziestolecie, okres, w którym wszystkim było łatwiej. Teraz jesteśmy bielszczanami i wrośli-
śmy w rozwijający się Wydział Humanistyczno-Społeczny. Pracujemy w niewielkim, bardzo 
zgranym zespole polonistów – młodszych i najmłodszych, ambitnych, oddanych uczelni. 
Jest nam z nimi bardzo dobrze. Wiele wspólnie zdziałaliśmy i choć niepokoi nas przyszłość, 
mamy wiele nowych projektów. Gdy kurczy się rynek pracy dla nauczycieli i filologia na-
rodowa przegrywa z rachunkiem ekonomicznym, zespół, którym kieruje Tomasz Stępień 
oferuje studentom nową specjalność: projektowanie komunikacji. Sam Profesor mówi o niej 
w następujący sposób:

Projektowanie komunikacji to nowa specjalność na „starym” kierunku filologia pol-
ska w Akademii Techniczno-Humanistycznej. […] Co filologia polska ma wspólnego z komu-
nikacją? Podstawowe, kierunkowe przedmioty polonistyczne dotyczą wiedzy o języku i litera-
turze. Język w swoich różnorodnych odmianach stylistycznych, w bezpośrednich kontaktach 
interpersonalnych i w przestrzeniach różnych mediów to podstawowy środek komunikacji 
społecznej, a tekst literacki to wzorzec wszystkich innych tekstów kultury. Umiejętność ana-
lizy systemu i funkcjonalnych odmian języka oraz struktury i zróżnicowanych funkcji spo-
łecznych tekstu literackiego (poznawczej, ludycznej, dydaktycznej, perswazyjnej) pozwala 
na lekturę i racjonalną ocenę wszystkich innych tekstów językowych i tekstów kultury, 
pojawiających się w różnych przestrzeniach komunikacji społecznej […]. Współczesna 
komunikacja społeczna (językowa, literacka, kulturowa) realizuje się za pośrednictwem co-
raz bardziej zaawansowanych technologicznie mediów. […] Coraz wyraźniejsza staje się 
współzależność kultury duchowej i techniki, poetyki tekstów (estetycznych, ludycznych, 
perswazyjnych, informacyjnych) i technologii nowych multimediów, a wiedza o komu-
nikacji stosowana jest powszechnie w praktykach społecznych. […] Wiedza z zakresu teorii 
i praktyki komunikacji, wiedza o technologicznym i antropologicznym sposobie oddziały-
waniu przekazu multimedialnego, o projektowaniu wizerunku organizacji/ instytucji/ firmy 
oraz wewnętrznych i zewnętrznych relacjach komunikacyjnych stanowi podstawę specjalno-
ści projektowanie komunikacji. […] Istotny udział w przygotowaniu nowego programu miała 
ścisła współpraca z zespołem profesora Michaela Fleischera z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
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zajmującego się teorią komunikacji oraz prowadzącego specjalność communication design/ 
projektowanie komunikacji na studiach dziennikarskich i kulturoznawczych, wywodzących 
się z polonistyki1¹. 

Gdy zmniejsza się liczba studentów i pracowników, zwiększa się zakres obowiązków, 
rosną góry „e-papierów”. Martwi nas sytuacja młodszych kolegów, ich zabieganie, obciążenie. 
Pracują i pracują, nie mają czasu na górskie wypady, na swobodne – samotne czy wspólno-
towe – wędrowanie. Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi? 

Pewnie do dzisiaj wędrowalibyśmy z Sosnowca na Plac Sejmu Śląskiego w Katowicach, 
gdyby Profesor Tomasz Stępień nie zakochał się w górach. Często uciekał w Tatry i Beskidy, 
wspinał się w skałkach Jury, wędrował z psami między Śląskiem a Zagłębiem, gdzie górki 
niewysokie, raczej pagórki, z widokiem na hałdy. 

Kiedy pojawiła się szansa przeprowadzki z Sosnowca na Podbeskidzie, Profesor Stę-
pień spakował książki, mapy, plecak i sprzęt turystyczny, by zamieszkać w domu z wi-
dokiem na Beskidy. Po latach zabrakło w okolicy gór nieschodzonych, więc teraz wybiera 
trasy południowe i azjatyckie (Może śnią mu się Himalaje?). Zastanawiam się, dokąd tak 
wędruje – idąc przed siebie, często samotnie, objuczony namiotem i tym, co niezbędne do 
przeżycia. Na niedźwiedzie ma ostry milicyjny gwizdek z epoki PRL, przed zabłądzeniem 
chroni go GPS, przed kaprysami pogody – alpinistyczne wyposażenie i wiedza, którą zdobywa 
z książek, spotkań i doświadczeń. Mógłby założyć na bielskiej polonistyce jakąś specjalność 
turystyczną. 

W tym roku mija szósta dekada Stępniowego wędrowania przez życie i z tej okazji 
Przyjaciele dedykują mu książkę, z życzeniem, by kiedyś włożył ją do plecaka, wyniósł na 
Babią Górę, zatopił się w lekturze i pomyślał o tych, co wędrują nizinnie. 

Praca składa się z trzech części: w pierwszej, pt. Góry…, pojawiają się teksty podejmu-
jące motyw gór/ góry. Enigmatyczno-lakoniczny tytuł drugiej – ...i… – zapowiada to wszystko, 
co zawiera się w tym spójniku (dodawanie, spajanie, …). Część trzecią wypełnia tytułowe …
wędrowanie. 

Do wędrowania niezbędne są: wędrowiec, czas i przestrzeń, ale żeby te wędrówki od-
notować, zapisać, potrzebne są formy. W przestrzeń gór wchodzimy „w rytmie kaskady”. 
Część pierwszą otwiera bowiem tekst genologiczno-górski, ofiarowany uczniowi wybitnego 
polskiego genologa Profesora Ireneusza Opackiego przez uczennicę tegoż Profesora Joannę 
Dembińską-Pawelec. Analiza mało znanego lirycznego cyklu Z „Kaskad”, autorstwa taterni-
ka i alpinisty Jerzego Żuławskiego, prowadzi badaczkę do wniosku, że nowatorski gatunek 
zwany „kaskadą”, z charakterystycznym „rytmem spadków i zmian”, poeta stworzył zain-
spirowany górską przyrodą. 

Marek Piechota przypomina, ważny dla naszego „nowofalowego” pokolenia (lata 70.) 
film Krzysztofa Zanussiego pt. Góry o zmierzchu, w którym zagrał alpinista Andrzej Zawada, 
w późniejszym czasie znany himalaista. W tym filmie najważniejsza kwestia – fragment 

1 http://www.projektowanie-komunikacji.ath.bielsko.pl.
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Odysei: pieśń XI Ofiara dla umarłych – wypowiedziana w języku oryginału, zarówno dla to-
warzyszy wyprawy, jak dla odbiorców filmu jest czystym brzmieniem, bo sens pozostaje 
tajemnicą. Zlatynizowana greka dzieli starego Profesora (gra go Jerzy Kreczmar) od współ-
czesnych, natomiast łączy go z przyjacielem, który zginął przed czterdziestu laty, w drodze 
na Mnicha, właśnie tu, gdzie teraz znajdują się rozmówcy. Autor artykułu porównuje trzy 
warianty tej sceny, ubolewa nad poziomem edycji Wydawnictw Artystycznych i Filmowych, 
nad zubażaniem kulturowych kodów i eliminacją klasycznego wykształcenia. Myśląc o „kło-
potach z dialogiem kultur”, o przepaści dzielącej pokolenia, zwłaszcza dzisiaj, gdy omijając 
sieć bibliotek i homerowe szlaki, swobodnie wędrujemy po Sieci, pomyślałam, że są i tacy 
– jak Profesor Stępień, otwarty na nowe media i „projektowanie komunikacji” – którym so-
lidna wiedza w zakresie teorii strukturalizmu przydaje się do budowania „mostów” pomiędzy 
„wczoraj” i „jutro”. 

Podejmując obecnie modny wątek antropologicznej refleksji nad tożsamością płciową 
(dwa modele: konstrukcjonistyczny i esencjalistyczny), Wojciech Śmieja prezentuje teksty 
kultury (II ekloga Wergiliusza, „oskarowy” film Tajemnica Brokeback Mountain, Biały kruk 
Stasiuka i inne dzieła), w których góry – zazwyczaj łączone z tradycjonalizmem, moralnym 
konserwatyzmem i symboliką sakralno-narodową – są przestrzenią seksualnej swobody, 
sprzyjającą osłabieniu presji norm społecznych, „w imię powrotu do różnie rozumianego 
stanu natury z jego niezróżnicowaniem, kulturową ‘niewinnością’, wolnością”. 

Barbara Tomalak czyta Wypadek Lema, w którym góry zdobywa robot. W ekstremal-
nych warunkach „myśląca maszyna” przestaje myśleć, zrzuca liny i haki, rywalizuje ze skałą 
bez asekuracji, człowieczeje. Czy jak inni wspinacze, ocierając się o śmierć, robot doświadcza 
czegoś mistycznego? To opowiadanie – czytane w kontekście psychologii transgresyjnej i Jun-
gowskiej – jest próbą odpowiedzi na pytanie: Co ciągnie wspinaczy na niebezpieczne szczyty? 
Odpowiedzi są różne, w tej sprawie wypowiadają się himalaiści: Sylwia Bukowicka, Kinga 
Baranowska, Piotr Pustelnik i Maciej Berbeka. Ciekawe, czego by doświadczył np. Czesław 
Miłosz, który – jak pisze Marek Bernacki – był typem „obieżyświata bedekerowego”. Choć 
„bio-grafia” Noblisty jest zdecydowania horyzontalna, jednak znalazł się w jego życiu drobny, 
zimowy epizod beskidzki, w tym kontekście dość zabawny, bo młodzi wędrowcy „w stanie 
dość opłakanym” dotarli do schroniska na Kubalonce. 

I tak przechodzimy do części drugiej, pod intrygującym tytułem …i… . Można go za-
stąpić tym co mieści się między „górami”/szczytami a/i „wędrowaniem” w ich stronę, by je 
przejść, zdobyć. W życiu często idziemy pod górkę, a jeśli nawet z górki, to już myślimy o na-
stępnej górce. Wracając z gór na niziny, lubimy nucić Góralu, czy ci nie żal… 

Profesorowi Stępniowi (urodzonemu w Sosnowcu) – który nie jest ani góralem, ani 
hanysem, jeno gorolem i ceprem – Jarosław Pacuła, badając w perspektywie historycznoję-
zykowej bliskość słów góral i gorol – jubileuszowo śpiewa Gorolu, czy ci nie żal… W imieniu 
Szefa odpowiadam: za rodzinnym Zagłębiem nie tęskni, kocha góry tak bardzo, że nie jest 
mu żal Sosnowca. Ale lubi patrzeć w stronę górnośląskiej rzeki o wdzięcznym imieniu Rawa. 
Kiedyś spacerowaliśmy brzegiem Rawy, jeszcze wtedy niezabetonowanej, aż na Zawodzie, 
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do miejsca za drutem kolczastym, gdzie żyją tylko gryzonie i ptaki. W Katowicach oglądali-
śmy „spektakl natury” i ta chwila łączy nas z rzeką Horsta Bienka i Rzeką Czesława Miłosza, 
o czym pisze Mariusz Jochemczyk. Jednak wtedy jedynym, co nami targało (nawet zimą), 
były emocje, uczucia, wrażenia, a nie wichr kryjący w śnieżyste puchy pola... olszynę…, do 
którego nawiązuje w swoim tekście Anna Tramer.

Ale dość sentymentów. Teraz jesteśmy w Bielsku-Białej, gdzie zespół Profesora Stęp-
nia wdraża wspomniany wcześniej, ambitny projekt edukacyjny: projektowanie komuni-
kacji. Swoją „koncepcję zrównoważonego projektowania komunikacji z perspektywy trzech 
wielkości: design, designer i klient oraz systemowej zmiany paradygmatu w projektowa-
niu” przedstawia Mariusz Wszołek z Uniwersytetu Wrocławskiego, choć pod mało zachę-
cającym tytułem: Droga przez mękę – proces projektowania komunikacji. Życząc zespołowi 
komunikacyjnego powodzenia (bez mąk!) w drodze do studentów oraz równowagi na drodze 
zrównoważonego projektowania komunikacji, polecam wędrówkę po Internecie „w pogoni 
za fiołkiem…”. 

O wartość „Sztucznych Fiołków” (zbiorowego, komicznego „magazynu historyczno-
-sztucznego”), wartość ideową, informacyjną, ludyczną czy artystyczną pyta Tomasz Bielak, 
po czym odpowiada – jak przystało na speca od komunikacji – że tym, co przyciąga odbior-
ców, jest „duch Duchampa”, potrzeba dodawania znaczeń, potwierdzająca „przynależność do 
społeczeństwa informacyjnego”. Nie wiem, czy na tej zabawie ktoś zarabia, ale chyba tak, 
bo przecież w każdym systemie ekonomicznym wszystkim rządzi pieniądz. Tym „ekono-
micznym” przesmykiem przechodzimy do „gór i dolin kapitalizmu”, o których pisze teoretyk 
komunikacji, Michał Fleischer. Badając/ sprawdzając komunikacyjny algorytm, na którym 
opiera się amerykańskie hasło: „Żyjemy w kraju nieograniczonych możliwości”, obserwuje 
on „schizofrenię” kapitalizmu – w wymiarze społecznym i komunikacyjnym. Jak w komuni-
zmie, po jednej stronie idee i hasła, po drugiej – rzeczywistość. Oto kilka przykładów: cena nie 
jest wyznacznikiem wartości towaru, lecz „rezultatem aktywacji naszego mózgu”; formalnie 
nie ma niewolnictwa, ale Chińczycy produkują za grosze; oburzamy się na deptanie praw 
człowieka w Chinach i zarazem kupujemy ich produkty… Wykorzystanie komunistycznych 
wzorców dostrzega Fleischer w zasadach narzuconych przez KRK. My też kochamy Krajowe 
Ramy Kwalifikacji, dzięki nim wreszcie uda się wiedzę skodyfikować i zmierzyć, przy zasto-
sowaniu kategorii operacyjnych w rodzaju student „posiada wiedzę/ umiejętność”. 

Przeciw takim szczytom edukacyjnych pomiarów, między innymi, bo są też inne mo-
tywacje, Profesor zalicza szczyty beskidzkie. Idzie przed siebie, żeby się otrząsnąć, nabrać 
witalnych sił. Idzie pod górę, żeby się zmęczyć, „uchodzić” i zapomnieć o „dołach”. Chodzi 
przeciw u-chodzeniu. „U-chodzeniem”/ „u-bywaniem” – jako „figurą dyskursu geriatryczne-
go” – filozoficznie zajął się Grzegorz Olszański (kiedyś nasz „młodziak”), oferując Profesorowi 
Stępniowi zestaw dowcipnych, geriatrycznych cytatów. 

Nie jest źle – u-bywamy, wędrując. Część ostatnią, pt. …wędrowanie, otwiera tekst 
Mariana Kisiela, który przypomina, że choć topos „wędrowania”, obecny w naszej kulturze 
od zawsze, obsługuje różne wędrówki (droga przez życie, pielgrzymowanie, włóczęgostwo), to 
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dla człowieka współczesnego najważniejsza jest „jedyność” – niepowtarzalność i wyjątkowość 
każdego życia. Wędrówką jedną życie jest człowieka – śpiewał Edward Stachura, eksponując 
słowo jedną. 

Wędrowanie – pasja i los. Dawniej ludzie chodzili pieszo z konieczności, rzadko zda-
rzali się podróżnicy przemierzający świat bez przymusu, dla samej rozkoszy wędrowania, 
(np. Jean Jacques Rousseau). Znawca nowoczesności, Ireneusz Gielata, przypomina słowa 
bohatera powieści Anatola France’a: „postęp narzuca życie w klatce, a oducza od błąkania się 
smętnego bez celu po lasach”, pod którymi nasz Jubilat mógłby się podpisać obiema ręka-
mi. Dzisiaj, gdy efekty wątpliwych dobrodziejstw cywilizacji – np. „postępu” doświadczanego 
na uczelniach, w postaci modernizacji, parametryzacji i innych „-acji” – będących efektem 
cyfrowego „przyspieszenia”, znacznie bardziej nam dokuczają niż w czasach Cervantesa czy 
France’a, odzywa się tęsknota (archaiczna?) do życia wolnego, czerpiącego przyjemność z sa-
motnej pieszej wędrówki. Próżniacze wałęsanie bez określonego celu ma moc katarktyczną, 
pozwala spotkać się z samym sobą, sycić zmysły urodą świata, ale też sprzyja melancholii, 
bo daje możliwość „doświadczenia poczucia straty”.

Chwaląc zalety włóczęgostwa, znów wracamy do Miłosza, wychowanka Akademickie-
go Klubu Włóczęgów Wileńskich. Tradycje włóczęgowskie – jak pisze Anna Szawerna-Dyrszka 
– wilnianie dziedziczyli po romantykach, „aby młódź zatrudnieniem szlachetnym od nie-
szlachetnych odrywać”. To hasło „promienistego” Zana warto przypomnieć współczesnym 
organizatorom życia akademickiego, z nadzieją, że naszą „młódź” uda się na chwilę oderwać 
od Sieci. 

Kolejny wątek „wędrówkowy” pojawił się w pracy Wędrówki ludzi – wędrówki idei. 
W monadycznym XX wieku, gdy „wędrówki ludów” należą do przeszłości, wędrują pojedynczy 
ludzie, którzy z trudem adoptują się do nowych miejsc, a po drodze gubią/ zmieniają/ szukają 
tożsamości. Na przykładzie Antygony w Nowym Jorku Głowackiego Kalina Bahneva pokazuje 
konsekwencje tej wędrówki. Świat bezdomnych, „malowany” obrazami z Hieronima Boscha, 
mówi o obojętności społeczeństwa USA, gdzie „żyje się w kraju nieograniczonych możliwości” 
(Fleischer). W tym dramacie spotykają się motywy antyczne, szekspirowskie, nietzscheańskie 
i inne, brakuje tylko biblijnych. 

Na „górę Boga”, na Syjon prowadzi nas tekst o Psalmach „wstępujących pod górę”, które 
śpiewali i śpiewają „Izraelici zdążający do Jerozolimy”, a także współcześni pielgrzymujący 
chrześcijanie. Aleksander Nawarecki wspomina „śpiewniki z czasów młodości (lat szkolnych 
i studenckich), towarzyszące wędrówkom na Jasną Górę i różne szczyty w Beskidach, Biesz-
czadach i Tatrach”. To „śpiewające wędrowanie” w czasach PRL miało „charakter sakralny, 
wiązało się z wolnością drogi, swobodą włóczęgi, przyjaźnią wędrowców, fantazją rozbudzoną 
w bliskości natury, ale też z wolnością samej pieśni czy piosenki, która nie pytała o zgodę cen-
zora”. Czytającej ten fragment jako żywo stanęła w oczach scena powrotu ze skamandryckiej 
konferencji w Szczyrku, kiedy cały autobus, z Panią Profesor Aliną Kowalczykową na czele, 
grzmiał: My, pierwsza brygada. W PRL śpiewaliśmy ochoczo wszystkie zakazane piosenki 
i czasem trochę żal, że już nie ma cenzury, bo przecież najlepiej smakują zakazane owoce. 
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Kogo dzisiaj zachwyci nieprawomyślny tekst Tomasza Stępnia Rzeczpospolita w złodziejskiej 
cyklistówce. O „czarnym polonezie” Kazimierza Wierzyńskiego? 

Obecnie szukamy grozy we współczesnej baśni. W pracy Topografia grozy. Obecność 
modelu przestrzeni gotyckiej w literaturze fantasy pisze o tym Robert Pysz. Nie wiem, czy 
Pysz chodzi po górach (z moich obserwacji wynika, że bielszczanie wolą niziny), ale z Pro-
fesorem Stępniem (autorem tekstów o Sapkowskim) łączy go wspólna fascynacja literaturą 
fantastyczną, ze szczególnym upodobaniem do fantasy. W okresie „katowickim” krążenie po 
labiryncie światów Geralta, Yennefer i Ciri było grą, do której chętnie przyłączali się studenci 
– wędrujący z promotorem w przestrzeni Tolkienowskiej czy Sapkowskiej. 

Była już mowa o ulubionych przez Jubilata autorach i gatunkach literackich. I choć 
brakuje pracy o tekstach Bułata Okudżawy, Wojciecha Młynarskiego czy grupy Lombard, zna-
lazł się tekst – autorstwa Agnieszki Pantuchowicz i Tadeusza Rachwała – o piosence, którą 
onegdaj nie tylko harcerze śpiewali „na polskich dróżkach”. Piosenkę Jak dobrze nam zdoby-
wać góry… śpiewali uczniowie polskich szkół, koloniści, a także całe rodziny na niedzielnych 
wycieczkach. Autorzy podkreślają, że to „zbiorowe, czy też grupowe, doświadczenie podróży 
jest także doświadczeniem młodości”, natomiast sama piosenka, aczkolwiek uznawana za 
harcerską, mało ma wspólnego z ideałami harcerstwa, bo w PRL stawiano przed harcerzami 
np. takie „zadania rozwojowe”, jak doniesienie o nieprawidłowościach w spółdzielni. W czasie 
wędrówek drużyny po Krakowie zdarzały się też „rozwojowe narracje” (jak ta o środkach ko-
munikacji – „od konia do samochodu”), do której udało się autorom wpleść tekst Gałczyńskie-
go o „zaczarowanej dorożce”. O dorożce, którą młody Tomasz Stępień, jeszcze nieświadomy 
Deleuzjańskiego nomadyzmu, recytował z równym zapałem, jak harcerz Zbyszek.

Piosenkę o zdobywaniu gór z pewnością śpiewał (musiał śpiewać) Stanisław Gębala, 
gdy w latach 50. krokiem marszowym wędrował z wilkowicką klasą na wycieczkę w góry. 
Zamykająca tę książkę opowieść Gębali Z Beskidu Niskiego do poziomu morza (niezbyt po-
ważna próba autobiografii) zasadniczo zmienia dotychczasową optykę, w której góry kuszą 
wędrowca przestrzenią do zdobycia. Dla dziecka urodzonego w czasie II wojny światowej, 
góry „wcale nie zostały stworzone po to, żeby się na nie wspinać i zaglądać, co jest za nimi, 
lecz właśnie, żeby zakrywać to przed naszymi oczami”. Góry dawały schronienie, chroniły 
przed złem. Ponieważ treści wdrukowane w dziecinną pamięć trudno wymazać, czytamy 
o fatalnych wspomnieniach wycieczek górskich (Barania Góra, Pilsko, Giewont). Gębala gór 
nie zdobywał, a kiedy opuszczał rodzinne Wilkowice, tracił poczucie bezpieczeństwa. Góry 
zawsze przejmowały go grozą i uczyły pokory, a pamięć eksplozji w 1945 roku (wysadzono 
most) podpowiadała mu, że świat jest tymczasowy, że może się rozsypać. Może właśnie dzięki 
tej bojaźni błaznujący neurastenik został mrożkologiem i gombrowiczologiem? 

Na książkę Góry i wędrowanie złożyły się teksty pisane specjalnie dla Profesora Stęp-
nia, w różny sposób łączące darczyńców z obdarowanym. Większość autorów uwzględnia 
wspólną przestrzeń, wspólne lektury czy drobne epizody. Nie te, które łączą nas we „wspól-
notę akademicką” (to tak niewiele znaczy), ale takie, w których tli się żywa pamięć chwili 
(prywatne doznanie, wspólne doświadczenie). Kiedyś tęskniliśmy do gór, dzisiaj one nas 
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otaczają, chronią, kuszą. Wystarczy wyjść z domu, po godzinie marszu patrzymy na nasze 
Bielsko z beskidzkiego szczytu. 

Na temat gór i wędrowania napisano tak wiele, że raczej trudno dodać coś absolutnie 
oryginalnego. Symbolikę góry wykorzystują mity, legendy i księgi święte, motywy górskie od-
najdziemy w literaturze każdej epoki. W polskiej literaturze szczególną wartość góry zyskały 
po odkryciu Zakopanego. Szkoda, że dzisiaj stolica Tatr – zatłoczona, zarzucona „badziewiem” 
– odstrasza ludzi wrażliwych na piękno i dzikość. Kiedy była małą, odciętą od świata wsią, 
inspirowała dzieła artystów, architektów, intelektualistów, natomiast w XXI bardziej przy-
pomina Nowy Świat czy Marszałkowską. O tej degradacji tatrzańskiej natury rozmawialiśmy 
z Tomaszem Stępniem we wrześniu 2013 r., przepychając się przez Krupówki. Ja głaskałam 
psy i konie, podziwiałam pięknych młodych ludzi, a on szedł z głową w chmurach. Pewnie 
miał w oczach turnie.
– Powiedz, gorolu, czy ci nie żal? 
– A niby czego miałbym żałować?
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Joanna Dembińska-Pawelec
Uniwersytet Śląski w Katowicach

W rytmie kaskady. Górskie inspiracje 
Jerzego Żuławskiego

Lśni pod gwiazdami toń jeziora blada
i gór się widma pławią na głębinie;
w bezkres łódź nasza, jak duch, lekko płynie,
a dusza moja tobie się spowiada1.

Jerzy Żuławski, pisarz z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku, wydaje mi się po-
stacią wielobarwną, interesującą, odważną w przekraczaniu norm codziennej egzystencji 
i w tym sensie wartą ciągłego przypominania. Był człowiekiem o wielu zainteresowaniach, 
między innymi był taternikiem, alpinistą, a zarazem poetą, którego być może górski widok 
zainspirował do stworzenia lirycznego gatunku, któremu nadał nazwę kaskada. W szkicu 
zatytułowanym Dwa dni w Alpach powracał myślami do czasu młodzieńczych wypraw:

Spojrzałem na dół. Tam w Grindelwaldzie mieliśmy nazajutrz wziąć przewodnika i iść po-
nad ten modry lodowiec, po skałach tych i przez te śnieżne pola na szczyt Wetterhornu, 
a potem, jeśliby pogoda sprzyjała, może i dalej, przez lodowce, na drugą stronę, do bło-
gosławionej doliny Wallis, gdzie młody Rodan pośród winnic i brzoskwiniowych płynie 
ogrodów. Mimo woli patrzyłem po błyszczących lodach, jak by drogi przez nie szukając. 
I przypomniała mi się wycieczka moja na Jungfrau, coś dwanaście lat temu, kiedy jeszcze 
jako student w Bernie szwajcarskim bawiłem; przypomniały mi się przejścia przez lodowce 
błyszczące i zawrotne drogi nad przepaściami, rzeźwy wiatr od szczytów, smagający spa-
lone czoło, i młode siły moje, i uczułem nagle, wiatrem i wspomnieniem pijany, tę dawną, 
zagubioną, wielką, młodą, szumną radość życia… […] Poczułem się wolnym, naprawdę 
wolnym w tej chwili2.

1  J. Żuławski, W noc na Morskim Oku, w: Tegoż, Wiersze, wybór i wstęp A.Z. Makowiecki, Warszawa 1982, s. 173.

2  Tenże, Dwa dni w Alpach, w: Tegoż, Eseje, wybór J. Żuławski, wstęp J. Kreczmar, Warszawa 1960, s. 189–190. 
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Fragment ten w moim odczuciu bardzo dobrze oddaje charakterystyczne rysy postaci 
autora Erosa i Psyche, człowieka intelektualisty rozmiłowanego w górskim pejzażu, oddanego 
góralskiej kulturze i przyrodzie Tatr.

Jerzy Żuławski urodził się w 1874 roku Lipowcu, dzieciństwo spędził w majątku 
w Młynnem nieopodal Limanowej. Studiował nauki ścisłe w Zurychu, potem filozofię w Ber-
nie, gdzie obronił doktorat na podstawie dysertacji o problemie przyczynowości u Spinozy. Po 
powrocie zamieszkał w Jaśle, potem Krakowie, by ostatecznie osiąść w Zakopanem na pięć 
lat przed przedwczesną śmiercią. Zmarł jako legionista w czasie I wojny światowej.

Pomimo filozoficznego wykształcenia swoje życie poświęcił Żuławski przede wszyst-
kim pracy pisarskiej. Był poetą, uznanym twórcą dramatów młodopolskich, powieściopi-
sarzem, autorem Trylogii księżycowej, zawierającej słynną powieść z dziedziny fantastyki 
naukowej Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca. Był także cenionym krytykiem literackim 
i eseistą. Jego głośne szkice, wyrastające z przemyśleń nad twórczością Przybyszewskiego, 
Znaczenie symbolizmu w sztuce i Teoria sztuki „nagiej duszy”, do dzisiaj pozostają świadec-
twem błyskotliwej umysłowości, przenikliwej myślowo i otwartej na dokonujące się prze-
miany kulturowe.

Oprócz zainteresowań literackich pasją Żuławskiego był świat tatrzańskiej natury 
i góralskiej obyczajowości. Był nie tylko doświadczonym taternikiem, ale także współzałoży-
cielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wielokrotnie brał udział w ak-
cjach niosących pomoc zagrożonym turystom. Jeden ze swoich szkiców, zatytułowany Śmierć 
bohatera, poświęcił Żuławski postaci Klimka Bachledy – ratownika, który zginął tragicznie 
w trakcie poszukiwania zaginionego alpinisty. Przez kilka lat współpracował z czasopismem 
„Zakopane”, w którym zamieszczał felietony, artykuły i recenzje teatralne.

Jeszcze w okresie zamieszkania w Krakowie związał się Żuławski ze środowiskiem 
tamtejszej bohemy artystycznej, z Kasprowiczem, Przybyszewskim, Tetmajerem, Rydlem. 
Współpracował z „Życiem” krakowskim i „Młodością”, był redaktorem miesięcznika „Kryty-
ka”. Kiedy w 1910 roku na stałe zamieszkał w Zakopanem w jego willi „Łada”, pośród wielu 
literatów i pisarzy gościli między innymi Kasprowicz, Tetmajer, Witkacy oraz Staff. 

W szkicu poświęconym twórczości Tetmajera, zatytułowanym Legienda Tatr, Żuławski 
wspominał swoje pierwsze spotkanie z tym pisarzem góralskiej krainy, a zarazem odkrywa-
nym wówczas światem tatrzańskiej natury:

Tak się przedziwnie złożyło, że dzień, w którym po raz pierwszy w Tatrach się znalazłem, 
był dla mnie zarazem dniem poznania Kazimierza Tetmajera, człowieka, który miał stać się 
tych Tatr duszą śpiewającą. […] kilkanaście już lat ubiegło od tej pory, a jednak tak żywo stoi 
mi w pamięci ów wieczór spotkania nad Morskim Okiem, pełen wichru halnego, co łamał 
lasy pod Żabiem i gdzieś na stokach Opalonego, rozorywał w białe bruzdy pociemniałą wodę 
stawu i chłodził nam czoła młode, rozpalone bezwzględną i tak nad wyraz piękną wiarą 
w przyszłość3.

3  Tenże, Legienda Tatr, w: Tegoż, Szkice literackie. Książki – Myśli – Ludzie, Warszawa 1913, s. 3. 
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Żuławski w niezrównany sposób potrafił opisywać swoje wysokogórskie wyprawy na 
szlakach Alp prowadzące na przykład na szczyt Foulhornu z miejscowości Iseltwald nad Jezio-
rem Brienskim, czy przełęcz Gemmi otwierającą drogę do doliny Rodanu. W swoich szkicach 
reportażowych, w detalach przedstawiających trasę wyprawy, potrafił być także lirycznym 
malarzem pejzażu, przenikniętym impresjonistycznym sposobem postrzegania. Szczególnie 
widoczna jest ta zdolność w partiach tekstu przedstawiających opisy mgieł przesuwających 
się na horyzoncie:

Mgły zwaliły się w dół i płynęły doliną Kandery gdzieś ku Thuńskiemu Jezioru, odsłaniając 
z wolna zielone łąki, tym żywiej od pożółkłych zboczy gór odbijające. W lesie na ziołach 
dawno przekwitłych rosa leżała bujna, ciężka, srebrnym tumanem pod wstający świt się 
błyszcząca4.

Tworzone przez Żuławskiego opisy krajobrazu niejednokrotnie przypominają pejzaże 
z płócien Renoira, na przykład Drogę pnącą się wśród traw, czy Moneta Maki w Argenteuil. 
Widok łąki na stokach Furggehornu ze szkicu Dwa dni w Alpach może być tego dobrym przy-
kładem:

Poniżej ścieżki czepiały się […] głazy, sterczące spośród przedziwnego górskich kwiatów ogro-
du. Nad ścieżką – wyżej – już tylko bujne i puszyste, woniejące zioła górskie na wapiennym 
podłożu, gęstwa badyli i liści szerokich, poranną rosą usrebrzonych, i kwiaty, jedyne na świe-
cie kwiaty, o barwach jak światło błyszczących, morze całe dzwonków polnych i gorczyczki, 
ogromne białe anemony, jaskier i złotogłów, mlecze purpurowe, strzępiaste, duszące wonią 
górskie goździki i konwalia, która w dołach dawno już przekwitła… A na każdym głazie wy-
nioślejszym, białą głową z rozszalałej powodzi barw sterczącym – ogrody całe czerwonego ro-
dodendronu, pod ludową nazwą „róży alpejskiej” sławnego. Wyżej, w szczelinach i załomach 
ciekłych wodą skał, czepia się przyziemna saxifraga, tworząc delikatne kobierce, których 
świeża zieleń ginie prawie pod przepychem różowego kwiecia5.

Czasami kontemplowany okiem artysty krajobraz górskiej natury potrafił Żuławski, 
podobnie jak w innej materii Gustav Klimt, przemienić w misterną postać secesyjnego dzieła 
sztuki, jak choćby w tym artystycznie przetworzonym widoku zachodu słońca oglądanego 
ze szczytu Faulhornu:

A przed nami działo się widowisko czarodziejskie i niesłychane […] Obłoki naokół świeciły, 
mieniły się barwami, na które w ludzkim języku nie ma określenia. Było to złoto żywe i ka-
piące z czarnych lub ciemnoszafirowych smug, był żar rozkrwawiony na śnieżnych mgłach, 
róż od snu delikatniejszy, jak pył po srebrnej wełnie rozwiany, i amarant na zielonoszarych 
i popielatych tumanach… A wszystko to świeciło i płonęło, i mieniło się ciągle, a wszystko to 

4  Tenże, Na Gemmi jesienią, w: Tegoż, Eseje, s. 195.

5  Tenże, Dwa dni w Alpach, w: Tegoż, Eseje…, s. 174.
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biło w oczy i w pierś niemal tak bajecznym przepychem, takim szaleństwem blasku, kształtu 
i barwy, że oddech prawie w gardle zamierał…6

Nad szczytem i wkoło niego, na obłokach w toni szafirowej rozwianych – anielski sen przy-
ćmionych, uśmiechniętych barw: róż, z jakichś motylich skrzydeł strząśnięty, konchy perło-
we, stare, czarodziejstwem jakimś prześwietlające, w powietrzu rozdęte złoto i seledyn nie-
pojęty, w zetknięciu z czerwienią aż w szarobłękitną zieleń przechodzący. I znowu płynęły 
kształty i kolory przed oczyma moimi, jak w fantastycznym marzeniu…7

Czytając powyższe fragmenty w oderwaniu od macierzystego kontekstu szkiców re-
portażowych, aż trudno uwierzyć, że przedstawiają one oglądany przez Żuławskiego wysoko 
w górach zachód słońca.

Przemierzając górskie szlaki i opisując szczegóły wyprawy – strome nachylenia, trudne 
przejścia, zdradliwe podłoża, czy miejsca odpoczynku i schronisk – Żuławski notował także 
dostrzegane zjawiska przyrody: wyłaniające się kolejno szczyty, przemierzane polany, mijane 
jeziora. W tej niemal filmowo ujętej panoramie górskiej natury szczególne miejsce zajmował 
widok strumieni i wodospadów szumiących w stromych rozpadlinach zboczy:

Gościniec zatacza tu liczne serpentyny; ja szedłem ścieżką tuż nad brzegiem w bujnych wo-
dospadach z hukiem skaczącej Kandery. […] Jesienny, górski chłód zalatywał od spienionego 
strumienia8.

Nad białymi Alpami tysiące wyiskrzonych gwiazd błyszczały, w niezmierzonej ciszy 
słychać tylko było głuchy łoskot skaczących gdzieś w dole ze skał potoków9.

A kiedy wiatr powiał […] pierś wciągała go z dziwną, dziką rozkoszą, bo pachniał jeszcze 
przestrzenią, śniegiem i rozwieszonymi pod niebem wodospadami10.

W opisywanym przez Żuławskiego krajobrazie górskiej natury szczególnie wyjątko-
wym zjawiskiem była także kaskada:

[…] łupkiem czerniła się cała piramida Faulhornu, widna już stąd od szczytu do podstawy. 
Potok, od stóp Schwabhornu płynący, zbiera z niej wody, rzucające się w niego szeregiem  k 
a s k a d  z prostopadłej ściany łupkowej, na przestrzeni blisko trzech kilometrów nad doliną 
wyciągniętej. I doprawdy jest to jeden z najciekawszych […] widoków11. […] pochyłość opadała 

6  Tamże, s. 180.

7  Tamże.

8  Tenże, Na Gemmi jesienią…, s. 192–193.

9  Tenże, Dwa dni w Alpach…, s. 182.

10  Tamże, s. 189.

11  Tamże, s. 177–178. Wyróżnienie moje.
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tu bezpośrednio ku wyrwie w północnej grani i kończyła się nad przepaścią, w którą spod 
śniegów potok rzucał się spienioną  k a s k a d ą12.[…] pod olśniewająco srebrnymi śniegami 
wisiał jak chmura nad czarną gardzielą wąwozu olbrzymi modroszary lodowiec. Jedna jego 
odnoga, jak wąż błyszczący, schodziła niżej spadając  k a s k a d ą nieprawdopodobnie błękit-
nych, spiętrzonych kłów lodowych aż w samą zieloną Grindelwaldzką Dolinę13.

Być może wielokrotnie oglądany przez Żuławskiego widok stopniowo spadającej po 
stromym zboczu górskiej kaskady stał się inspiracją dla stworzenia poetyckiej formy kaskady. 
Wydaje się to bardzo prawdopodobne.

Ze względu na przynależność pokoleniową Kazimierz Wyka zaliczał Żuławskiego do 
drugiej formacji pisarzy modernistycznych14. Przez krytyków i historyków literatury postrze-
gany był jako indywidualność osobna, dokonująca własnych wyborów twórczych15. Odmien-
ność spojrzenia na sztukę, widoczna w dziele Żuławskiego, była w znaczącej mierze wyni-
kiem filozoficznego wykształcenia poety. Rozległe horyzonty wiedzy, analityczność myślenia, 
intelektualizm wpływały na kształt jego twórczości poetyckiej i sprawiały, że odbiegała ona 
od modelu młodopolskiego. Bronisław Chlebowski w 1918 roku w Dziejach literatury pięknej 
w Polsce, pisząc na temat zbiorów wierszy Żuławskiego, zauważał, że „bogatą umysłowością 
[…] krępuje tkwiącego w nim artystę, zaprzęgając go na posługi swego intelektualizmu.”16. 
Równie wyraźnie rygorom umysłowym w liryce Żuławskiego, rzekomo ograniczającym jego 
twórczą inwencję, przeciwstawiał się Jan Lorentowicz, który w jednej z recenzji krytycznie 
zauważał, że poeta „toczy wciąż bohaterską walkę z formą, tłumi liryczne dźwięki duszy 
i wpada w sieć – retoryki”17. Aleksander Brückner z kolei notował, że „lirykom jego wadziła 
zbytnia refleksyjność […] Był intelektualistą jeszcze wyłączniej niż Asnyk, a przecież nie brak 
u niego tonów zmysłowych, silnych, namiętnych”18. 

Żuławski pozostawał przede wszystkim spadkobiercą tradycji romantycznej, obywa-
telskiej19, poetą zapatrzonym w dzieło Słowackiego, o czym świadczą liczne wiersze, motta, 
cytaty, a także szkice poświęcone tematyce Króla Ducha. Podlegając romantycznym wpły-
wom był jednocześnie świadomym i wiernym twórcą oddanym ideom parnasistowskim. 
Jego ulubioną i najczęściej stosowaną formą poetycką pozostawał sonet, ale w jego liryce 

12  Tamże, s. 185. Wyróżnienie moje.

13  Tamże, s. 189. Wyróżnienie moje.

14  K. Wyka, Młoda Polska, t. 1. Kraków 1987, s. 62.

15  A. Z. Makowiecki, Wstęp, w: J. Żuławski, Wiersze…, s. 11.

16  B. Chlebowski, Poezya polska po r. 1863, w: Dzieje literatury pięknej w Polsce, cz. I, oprac. S. Tarnowski i in., 

Kraków 1918, s. 556–557.

17  Cyt. za: J. Kreczmar, Wstęp, w: J. Żuławski, Eseje…, s. 8.

18  A. Brückner, Poezja nowa 1864–1935, w: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Wydanie drugie, cz. II, Kraków 1936, 

s. 232.

19  O wpływie tradycji romantycznej na lirykę Żuławskiego pisze J. Szurek, „My powstaniem i żyć będziem”. 

Pierwiastki narodowe i patriotyczne w poezji Jerzego Żuławskiego, w: Między literaturą a historią. Z tradycji idei 

niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. E. Łoch, Lublin 1986, s. 176–193.
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odnaleźć można także artyficjalne formy, jak pantum, czy rondo. Sięganie do wyraziście 
skodyfikowanych układów wersowych wpłynęło zapewne także na kształt stworzonego przez 
Żuławskiego gatunku kaskady.

Młody, dwudziestotrzyletni poeta Jerzy Żuławski, wówczas student filozofii, autor de-
biutanckiego tomiku wierszy Na strunach duszy (1895), w kolejnej książce poetyckiej zatytu-
łowanej Intermezzo (1897) zaproponował własną, precyzyjnie przemyślaną formę liryczną, 
interesującą i wyrafinowaną, której nadał nazwę kaskada. Zrealizował ją w cyklu dziewięciu 
utworów objętych wspólną nazwą Z „Kaskad”20. Cykl zawiera wiersze o różnej tematyce – me-
tafizycznej (Bóg; Fałszywe proroki; Sen wigilijny w lesie), egzystencjalnej (W jesieni) i meta-
poetyckiej (Do pieśni; Wieczorem; Nad Aarą). Czwarta kaskada zatytułowana „Królewski syn 
pieśni” dedykowana jest Cieniom piewcy „Króla Ducha”. Ostatni z zamieszczonych w cyklu 
wierszy ma charakter autotematyczny i nosi tytuł „Kaskada”. 

 W Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego z 1855 roku możemy prze-
czytać, że słowo kaskada zapożyczone zostało z języka francuskiego i oznacza „spadek wody, 
wodoskok”21. Słownik języka polskiego z 1902 roku dodaje, że kaskada to „mały wodospad (czę-
sto sztuczny), wodoskok, katarakta”22. Warto wspomnieć, że górskimi kaskadami zachwycali 
się nasi romantycy, Mickiewicz oraz Słowacki, i chętnie umieszczali ich opisy w utworach 
poetyckich.

Zaproponowana przez Żuławskiego liryczna forma kaskady ma budowę trójdzielną. 
Maria Grzędzielska dostrzega w jej układzie kompozycyjnym dalekie nawiązanie do ronda 
lub rondela23, jednak jej budowa formalna znacznie odbiega od wypracowanego w tych dłu-
gowiecznych formach klasycznego i metrycznego uporządkowania. Kaskada stanowi propo-
zycję nowatorską i niepowtarzalną w swym zamyśle. Przeczytajmy jeden z utworów cyklu 
Z „Kaskad”, zatytułowany Wieczorem:

Kiedy słońce czerwone zachodzi wieczorem,
gdy błoń się stroi brylantami ros,
i tęczowa się łuna pali ponad borem,
i zapachy ślą białe lilije nad jeziorem:
  z mej piersi tęskny płynie głos, -
piosnka wieczornym barwom, woniom bratnia,
ledwo-drżąca pod niebios błękitnych przestworem,
   smutna i ostatnia!

20  J. Żuławski, Intermezzo. (Poezje), Kraków 1897, s. 7–17.

21  M.S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 2, Lwów 1855, s. 329.

22  Słownik Języka Polskiego, t. 2, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1902, s. 288.

23  M. Grzędzielska, Kaskada, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1964, z. 2, s. 152. Wzmiankę na temat kaskady 

podaje także: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 215. Obszerny, zawierający 616 

haseł, Słownik rodzajów i gatunków literackich pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej (Kraków 2006) nie 

zamieścił informacji na temat kaskady. 
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Bór się już ogni, jak płomienny stos;
gaśnie słońce obłoków nakryte bisiorem, -
las czernieje – i cieniem, jak pokutnym worem,
  zielony kryje włos…

Milknie piosnka i głucho znowu w sercu chorem,
Bo pieśni z słońcem kazał konać los
    Wieczorem - - - 24

Kaskada składa się z trzech części, z trzech strof o odmiennej budowie i różnej ilości 
wersów. Pierwsza strofa jest 8-wersowa, druga – 4-wersowa, trzecia właściwie 3-wersowa, 
ale ostatni wers zawiera tylko jedno, trzysylabowe słowo. W omawianym wierszu jest nim 
określenie czasowe „wieczorem”. Jest ono kluczowe w budowie kaskady, ponieważ obligato-
ryjnie występuje w jej obrębie dwa razy: na zakończenie pierwszego wersu, a potem powraca 
w postaci samodzielnego wersu na zakończenie całego utworu. Tworzy zatem klamrę spina-
jącą cały wiersz, ale jednocześnie jest jakby słowem zawisłym na granicy pierwszego wersu, 
które przelewa się z nurtem kaskady, by wypłynąć samotnie na jej końcu. 

Wyeksponowane w ten sposób słowo, w tym przypadku „wieczorem”, pełni także funk-
cję nośnika tematycznego, staje się takim słowem-tematem. Jego usytuowanie na końcu 
pierwszego wersu i samodzielne wystąpienie w wersie ostatnim tworzy rodzaj osi konstruk-
cyjnej utworu, wokół której roztaczają się sensy tekstu. Czasami, jak w wierszu Wieczorem, 
eksponowany wyraz pojawia się już w tytule, co dodatkowo, niejako potrójnie, akcentuje jego 
znaczenie. 

Kaskada ma zawsze stały, artyficjalny, ściśle przestrzegany przez Żuławskiego układ 
wersyfikacyjny. Strofy zbudowane są z wersów o różnej długości, ale porządek ich występo-
wania pozostaje niezmienny, identycznie powtarzany we wszystkich wierszach. Kolejność 
występowania różnozgłoskowych wersów można by przedstawić za pomocą następującego 
schematu, w którym cyfry oznaczają odpowiednią długość wersu:

I strofa      13, 10, 13, 13, 8, 11, 13, 6
II strofa     10, 13, 13, 6
III strofa    13, 10, 3

W obrębie każdej kaskady obowiązuje także stały schemat rymów, który ma następu-
jący przebieg: a b a a b c a c    b a a b    a b a.

Stały, konsekwentnie budowany dla całego utworu układ rymowy wyraźnie scala eu-
fonicznie wewnętrzną architektonikę wiersza. Kształtuje go przebieg zgodny z następstwem 
osi konstrukcyjnej, którą wyraźnie wyznacza rym a pierwszego i ostatniego słowa-tematu. 
Dominacja żeńskiej postaci rymu a, który przeplata się nieustannie do samego końca tekstu, 

24  J. Żuławski, Wieczorem, w: Tegoż, Intermezzo…, s. 14.
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nadaje wyraźną instrumentacyjną spoistość. W wierszu Wieczorem przebieg rymu a jest na-
stępujący: wieczorem, borem, jeziorem, przestworem, bisiorem, worem, chorem, wieczorem. 
Rym b w obowiązującej postaci męskiej stanowi wyraźną opozycję dla miękkiej formy żeń-
skiej: ros, głos, stos, włos, los. Pierwsza strofa w końcowej części jako jedyna urozmaicona 
została rymem c, który na zasadzie kontrapunktu rozbija potoczysty nurt dwu przebiegów 
rymowych, odpryskując słowami: bratnia, ostatnia. W tej najdłuższej strofie występuje tak-
że największe zróżnicowanie gwałtownych zmian metrycznych i rymowych, potem wiersz 
stopniowo się uspokaja, by nagle zakończyć się jednowyrazowym, trzyzgłoskowym wersem-
-słowem wprowadzającym finalne wyciszenie.

Być może w trakcie wielokrotnie podejmowanych górskich wypraw w ten właśnie 
sposób postrzegał Żuławski kaskady, z ich rytmem spadków i zmian, który postanowił 
przenieść w obręb formy lirycznej. Wydaje się bowiem, że wciąż zmienny, rozbity na trzy 
części układ tekstu odtwarza kaskadowo opadający nurt wody, który w wierszu miał stać się 
nurtem myśli. Pierwsza strofa, najbardziej rozbudowana, wprowadzająca i przedstawiająca, 
jest zróżnicowana w przemyśleniach, kontrapunktowo rozkładająca napięcia, w końcowej 
części w nagłym przyspieszeniu zaskakująco odmienna. Strofa druga, podejmująca wyra-
żone wcześniej wątki, jest równie rozbudowana, lecz niespodziewanie w połowie przerwa-
na. Strofa trzecia dąży do uspokojenia, sentencji zmierzającej do finalnego, wydzielonego 
w wersie pojedynczego słowa. Kaskada jest więc spiętrzeniem myśli, emocji, przeżyć po-
jawiających się na drodze życia, które warto było zapisać w dynamicznie zmieniającą się 
postać wiersza.

Zamysł Żuławskiego stworzenia metryczno-kompozycyjnej formy utworu liryczne-
go potwierdza przede wszystkim ostatni z zamieszczonych w cyklu wierszy zatytułowany 
właśnie „Kaskada”. Ma on charakter autotematyczny, a jego warstwa metatekstowa zawie-
ra informacje o budowie konstrukcyjnej utworu. „Kaskadę” rozpoczyna niemal definicyjne 
przedstawienie: „Pieśń w trzy spadki złamana, bystrych słów kaskada,/ leci, jak srebrne piany 
górskich wód!”. Zgodnie z informacją wiersza początkowa strofa utworu ma mieć z założenia 
charakter opisowy bądź refleksyjny: „Pierwszym taktem zmieszanym, […]/ tajemnice wydar-
te głębinom opowiada, / lub płacze”. Drugą ma cechować nagłe skrócenie: „zwrotka druga 
zaszumi – i z hukiem upada”. Ostatnia ma prowadzić do wyciszenia i zakończenia utworu: 
„Trzecia – już się nie skarży, lecz do snu się składa,/ jak smutna, ścięta tchem zimowym 
w lód/ kaskada”. Zaproponowana przez Żuławskiego liryczna forma gatunkowa była, jak wi-
dać, głęboko przemyślana i wewnętrznie, precyzyjnie ukształtowana. Różne rozmiary wersów 
w strofach, widoczne już w pierwszym spojrzeniu na graficzny zapis wiersza, przygotowy-
wały na dynamikę „kaskadowych” zmian oraz przeskoki tekstu, co dodatkowo wzmacniał 
podział utworu na trzy części. 

Warto jeszcze zwrócić baczniejszą uwagę na graficzny zapis wiersza, konsekwentnie 
powtarzany w każdym utworze cyklu Z „Kaskad”. Zastosowany przez Żuławskiego, wspo-
mniany już schemat różnej długości wersów w strofach, tworzący stały i ponawiany w każ-
dym wierszu układ metryczno-kompozycyjny, nie wydaje się bowiem przypadkowy. Upo-
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rządkowany zapis krótszych wersów z zastosowanymi przez poetę wcięciami tekstu pozwala 
dostrzec w nim wizualną postać kaskady. Schematycznie można by formę gatunkową ka-
skady przedstawić następująco:

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
   –  –  –  –  –  –  –  –  
  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
    –  –  –  –  –  –  

  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
   –  –  –  –  –  –  
 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
    – –  – 

Trzy coraz głębsze wcięcia wersów w pierwszej i trzeciej strofie oraz dwa w drugiej 
przywodzą na myśl stopniowany kształt płynącej kaskady. Forma utworu kształtuje zmienny, 
skokowy bieg lektury, zgodny z artystycznym założeniem Żuławskiego, by powstała „pieśń 
w trzy spadki złamana, bystrych słów kaskada”. W trakcie czytania każdej kaskady powstaje 
wrażenie ruchu, zmienności, nagłego przyspieszania i spowalniania, przeskoku i urwania, 
a zarazem kontynuacji. Wydaje się, że wiersz w swej zmiennej dynamice przekształceń nie-
jako odtwarza górski rytm spływającej po zboczu kaskady.

Wiersz Wieczorem w krajobrazowym przedstawieniu przypomina opisy zachodu słoń-
ca z cytowanych na wstępie szkiców reportażowych Dwa dni w Alpach i Na Gemmi jesienią. 
Ten sam gest przemiany obserwowanego widoku natury w artystyczną postać dzieła sztuki 
obecny jest w tekstach pisanych prozą, jak i w liryku Wieczorem, w którym pojawiają się 
frazy: „błoń się stroi brylantami ros”, „tęczowa się łuna pali ponad borem”, „bór się już ogni”, 
„słońce obłoków nakryte bisiorem”. W wierszu jednak artystycznie przetworzony opis ma nie 
tylko walor estetyczny. Natura staje się w nim wizualnym ekwiwalentem twórczych przeżyć 
podmiotu, ekranem jego poetyckich doznań. Opis zmieniającej się pory dnia w istocie jest 
opowieścią o podlegającej przemianie osobowości twórczej.

W najdłuższej, pierwszej strofie zgodnie z wymogami kaskady zarysowana zostaje 
sytuacja liryczna. W omawianym wierszu kształtuje ją wieczorny pejzaż: „słońce czerwone 
zachodzi wieczorem”, „błoń się stroi brylantami ros”, „tęczowa się łuna pali ponad borem”, 
„zapachy ślą białe lilije nad jeziorem”. Pora zachodu słońca jest czasem poetyckiego tworze-
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nia: „z mej piersi tęskny płynie głos”. Jednak powstający poemat nie jest wynikiem kontem-
placji otoczenia, ale empatycznego z nią zespolenia, przenikania, stąd też „piosenka” poety 
jest „wieczornym barwom, woniom bratnia” i podobnie jak one „ledwo-drżąca”. „Kaskadowo” 
wcięty, finalny wers pierwszej strofy dodaje także wygłosowo, że jest „smutna i ostatnia”. 

Strofa druga rejestruje przemianę widoku: „gaśnie słońce”, „las czernieje”. Wszystko 
pokrywa się „cieniem, jak pokutnym worem”. Poetyka kaskady urywa tę strofę, pozostawia ją 
w niedopowiedzeniu, zawieszeniu, co sygnalizuje wielokropek. Jednak zasada ekwiwalencji 
domaga się dopowiedzenia, translacji obrazu. Analogia pozwala dostrzec znamiona przed-
stawianej w wierszu twórczości - dogasającej, zanikającej, tracącej swój splendor, w miarę 
upływu czasu pokrywającej się „cieniem” „pokutnym”.

Ostatnia, najkrótsza strofa mówi o wygasaniu i niemocy twórczej: „Milknie piosnka 
i głucho znowu w sercu chorem,/ Bo pieśni z słońcem kazał konać los/ Wieczorem”. Nieuchron-
nym losem pieśni, jak wynika z wiersza, jest zawsze konanie. Tematyczne, tworzące klamrę 
wiersza, pojawiające się w ostatnim wersie samotne słowo „wieczorem” staje się synonimem 
procesu tworzenia. Złudny splendor natchnienia przedstawiony za pomocą brylantów, tęczy, 
zapachów lilii, powoli wygasa, wypala się, przemija w „cień”, by ostatecznie doprowadzić do za-
milknięcia, niemocy twórczej, pozostawiając poetę, u którego „głucho znowu w sercu chorem”. 

Niemal trudno uwierzyć, że ten pesymistyczny nastrój rezygnacji i zwątpienia, zna-
mienny zresztą dla poezji końca dziewiętnastego wieku, był duchowym doświadczeniem 
dwudziestotrzyletniego poety. Lęk przed przyszłością, własną niemocą tworzenia, wypale-
niem i pustką prowadziły do spiętrzenia wewnętrznych przeżyć. Projektowane w analogii do 
pejzażu ułożyły się w liryczną formę kaskady.

Tonacja kaskady Żuławskiego zatytułowanej Wieczorem dobrze oddaje nastrój liryki 
tego poety, przepojonej nutą rezygnacji, zwątpienia, dojmującym poczuciem niemożności. An-
drzej Z. Makowiecki pisał, że twórczość autora Intermezzo to poezja „o klęsce złudzeń, o świa-
domości ulotności ludzkiego życia, marności ludzkich zmagań z przeznaczeniem”25. Ten po-
etycki i filozoficzny zespół przekonań, znamienny dla ówcześnie przeżywanej powszechnie 
„choroby wieku”, łączy twórczość Żuławskiego z całą generacją młodopolskich poetów.

Żuławski nigdy nie kontynuował już pisania kaskad. Poza tomem Intermezzo nie od-
najdziemy wierszy pisanych zgodnie z układem tej bardzo ciekawej i nowatorskiej formy 
lirycznej. Co więcej, sam Żuławski zadbał, by kaskada pogrążona została w zapomnieniu. 
Wydany w 1908 roku, a więc jedenaście lat później, zbiór Poezji Żuławskiego, przygotowywa-
ny przez samego autora, obejmujący cztery tomy utworów lirycznych, pomija w całości cykl 
Z „Kaskad”. W Liście do Wydawcy Żuławski pisał: 

Ta działalność moja pisarska […] jest dla mnie już czemś tak zamkniętem i – mimo niewiel-
kiego przedziału czasu – odległem […]. Usunąłem więc z pierwszych wydań tylko to, co mi się 
wydało stanowczo i nieuleczalnie lichem26. 

25  A.Z. Makowiecki, Wstęp…, s. 14.

26  J. Żuławski, List do Wydawcy (zamiast przedmowy), w: Tegoż, Poezje, t. 1, Lwów 1908, s. V-VI.
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Być może więc młodzieńczy gest stworzenia własnej formy lirycznej po latach wydał 
mu się nazbyt zuchwały, niepokorny i niepoważny w kontekście doskonałej, parnasistowskiej 
spuścizny?

Współczesna edycja Wierszy Żuławskiego przygotowana w wyborze Andrzeja Z. Mako-
wieckiego, wydana przez PIW w 1982 roku, oparta została na tomach Poezji, cykl Z „Kaskad” 
został więc ostatecznie pogrzebany w niepamięci. 

Wędrując górskimi szlakami możemy od czasu do czasu zadawać sobie pytanie, czy 
w trakcie podejmowanych wypraw stromymi zboczami Alp i Tatr widok stopniowo opadają-
cych wód kaskady, połączony ze spiętrzonym naporem myśli, lęków i przeżyć młodego poety, 
zrodził w Żuławskim estetyczną potrzebę stworzenia lirycznej formy kaskady?
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Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kłopoty z dialogiem kultur i pokoleń. 
Jeszcze o Górach o zmierzchu  
Krzysztofa Zanussiego

Montani semper liberi.
Ludzie gór zawsze wolni.
(Dewiza w herbie stanu West Wirginia.)

Zamiast wstępu
Oczywiście, wybór tematu i poruszanych w tym szkicu problemów, nie jest przypadkowy. 
Młodzieńcze złudzenie o nieograniczonej wolności z biegiem lat musi ustępować zdrowo-
rozsądkowej konstatacji, że granice wolności wyznaczane bywają również przez możliwości 
recepcji w wersji nawet tak prozaicznej, jak (nie)znajomość języków obcych – żywych i mar-
twych. Bez względu na to, jak bardzo staramy się o osiągnięcie statusu poligloty1, prędzej lub 
później dociera do nas dramatyczne wołanie współczesności: języki umierają, a wraz z ich 
śmiercią bezpowrotnie ginie część dorobku ludzkości – jej kultury i cywilizacji, kto wie, czy 
nie lepsza część niż ta, która pozostaje2.

1 Aluduję tu do zagadnienia poliglotyzmu wielkich polskich romantyków, któremu poświęciłem studia: Iloma 

językami władał „pan Mićkiewicz”?, w: Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005. Materiały Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej na 150-lecie śmierci Poety, red. J. Bachórz, B. Oleksowicz, Gdańsk 2005, s. 175–182; „Gdybym mówił języ-

kami ludzkiemi i anielskiemi […]”. Iloma językami posługiwał się Słowacki?, w: Album gdańskie. Prace ofiarowane 

Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczyciel-

skiej, red. J. Data, B. Oleksowicz, Gdańsk 2009, s. 298–312; oraz referat Ograniczony poliglotyzm Zygmunta Kra-

sińskiego?, który wygłosiłem podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gdzie piękność, gdzie poezja…?” 

Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (1812–1859), zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie 

im. Adama Mickiewicza, Zarząd Główny, Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, Częstochowa–Złoty Potok, 3–5 września 2012.

2 Por. mój tekst: Kryzys obfitości języków. Nadzieja w dialogu kultur, w: Po pierwsze: Śląsk. Tadeuszowi Kijonce 

w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Kisiel, T. Sierny, Katowice 2007, s. 184–198.
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W szkolnictwie, do którego także wdziera się ze swymi dość bolesnymi aspektami 
ponowoczesność, obserwujemy stopniowy zanik edukacyjnej przydatności takich przedmio-
tów jak greka i łacina. Biedniejącemu państwu po prostu żal na to pieniędzy, a krążące po  
Internecie wieści o tym, że znający łacinę łatwiej osiągają „sukces” w życiu zawodowym, 
bez względu na wykonywany aktualnie zawód, gdyż logiczniej rozumują i jaśniej się wysła-
wiają, grzęzną w szumie (dez)informacyjnym. Te wieści z trudem docierają do świadomości 
młodszego pokolenia. Za to już na poziomie przedszkolnym rośnie zainteresowanie rodziców 
nauczaniem ich pociech współczesnych języków obcych (nie tylko angielskiego, obserwujemy 
zaskakującą w naszej części świata popularność języków... chińskiego i japońskiego). Mimo 
tych niekorzystnych per capita zjawisk, od czasu do czasu w opiniotwórczych popularnych 
tygodnikach pojawiają się, co prawda sporadycznie, entuzjastyczne artykuły, z których przy-
wołam tu jedynie tekst Adama Szostkiewicza Łacina? Lubię to! zamieszczony w „Polityce”3, 
aczkolwiek całkowicie się z nim nie zgadzam w kwestii ostatecznej wymowy przytaczanych 
przez niego danych. Przede wszystkim nie zgadzam się z tezą wyjściową, wydrukowaną przed 
tytułem obok sugestywnego obrazka, na którym z cienkiego jak kartka papieru laptopa „od-
wija się” bogato zdobiona karta z Biblii Gutenberga (edycja łacińska, Moguncja 1852–1855), 
mianowicie sądzę, że zbytnim optymizmem tchnie to wyeksponowane zdanie: „Język łaciński 
żyje i ma się nieźle. Jego wielbicieli znaleźć można nie tylko w Kościele, ale i poza nim – od 
Finlandii przez Polskę po USA”4. Przyjrzyjmy się tylko suchym danym z końca 2012 roku o lek-
cjach łaciny w szkołach kilku krajów Europy: 

Włochy: 39,8 proc. wszystkich uczniów (rekord świata), w liceach klasycznych od 12–13 roku 
życia przez pięć lat po co najmniej cztery godziny tygodniowo; Austria: 34 proc., startują od 
11 roku życia; Niemcy: w sumie ponad 30 proc. uczniów szkół średnich ogólnokształcących od 
czterech do sześciu lat, od 12 do 17 roku życia; Polska: 3,8 proc. licealistów, w sumie, wg MEN, 
1,5 proc. uczniów szkół średnich ogólnokształcących5. 

3 A. Szostkiewicz, Łacina? Lubię to!, „Polityka” z 24. 10. 2012, s. 92–94. Pod nazwiskiem autora znajduję zapis: 

„(Cztery lata łaciny w liceum, dwa na polonistyce)”, który mogę powtórzyć pod własnym, a powinienem chyba 

jeszcze dodać nieoficjalny (poza indeksem) semestr greki na II roku studiów polonistycznych. Łaciny uczyłem 

się z już w szkole podstawowej z Przesławnej peregrynacji Tomasza Wolskiego Tadeusza Łopalewskiego z ilu-

stracjami Antoniego Uniechowskiego (Nasza Księgarnia, Warszawa 1959). To z niej opanowywałem pamięciowo 

zwroty: ad maiorem Dei gloriam, / furror bellicus, nec Hercules contra plures, sub titulo, homo propondit, Deus 

dispondit, verba volant, scripta manent, alea iacta est, vberbum nobile debet esse stabile, sit transit gloria mundi, 

de gustibus non est disputandum, zaczynałem także rozumieć, co to jest konfidencja (wówczas ’zaufanie’ – nie 

to, co dzisiaj...), adwersarz, exemplum, despekt, prebenda, aparycja, dama respektowa, bene natus, ale też mente 

captus. Dwudziestowieczny Łopalewski pomagał mi w zrozumieniu Kraszewskiego i Sienkiewicza. Po prostu, 

pojawił się na horyzoncie zdarzeń nieco wcześniej. Była jeszcze ministrantura po łacinie, zanim wyparła ją 

z obrzędów reforma Soboru Watykańskiego II, tak łaskawego dla języków – wedle współczesnej poprawności 

politycznej – etnicznych.

4 Tamże, s. 92.

5 Tamże, s. 94. Autor podaje swoje Źródło: Fundacja na rzecz Badania i Promocji Kultury Klasycznej Traditio 
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Jeśli dziesięciokrotnie gorszy wynik uczniów liceów polskich w stosunku do włoskich, 
blisko ośmiokrotnie gorszy od uczniów szkół niemieckich mamy uznać za „sukces”, to gratu-
luję autorowi dobrego samopoczucia. To dane dotyczące łaciny, a cóż dopiero mówić o grece!

Nieznajomość łaciny i greki (w większym stopniu łaciny, z greki zrezygnowaliśmy 
znacznie wcześniej), braki w wiedzy o kulturze antycznej uniemożliwiają wręcz niekiedy 
przenikanie się kultur i dialog pokoleń, czerpanie inspiracji z epok dawniejszych, pełne ro-
zumienie intencji autorów, którzy – w sposób nawet najbardziej ograniczony – wykorzystują 
aluzje, cytaty, odniesienia do dzieł antycznych. Zwłaszcza gdy czynią to w wersjach oryginal-
nych, po łacinie i po grecku. I nie muszą to być dzieła z górnej półki ambicji intelektualnych, 
nie musi to być dziejące się w średniowieczu Imię róży Umberta Eco6. Może to być na naszym 
gruncie tylko trochę później tocząca swą fantastyczno-hstioryczną akcję trylogia Andrzeja 
Sapkowskiego Narrenturm (Wieża głupców)7. To tytuł pierwszego tomu trylogii. W drugim 
autor zadowala się polskim brzmieniem8, ale w trzecim powraca do łaciny: Lux perpetua 
(Światłość nieustająca)9. Popularność polskiego autora (pod?)gatunku fantasy wystawiona 
tu została na pewną próbę. Recepcja wskazuje jednak na spory sukces, pomimo piętrzonych 
przez Sapkowskiego trudności lekturowych. 

Podobnie nieco inną przyjemność czerpią z lektury (ewentualnie oglądania ekranizacji) 
cyklu o Harrym Potterze Joanne Kathleen Rowling czytelnicy (względnie kinomani – domowi 
i multipleksowi), którzy znają źródłosłowy na przykład zaklęć („Patronus!”). O ile wykształ-
cenie klasyczne Sapkowskiego jest raczej domyślne, ukończył XXI Liceum Ogólnokształcące 
im. B. Prusa w Łodzi, później Uniwersytet Łódzki (biografie podają, że jest ekonomistą), więc 
znajomość łaciny raczej – poza liceum – jest w jego wypadku kwestią starań własnych, o tyle 
pani Rowling z wykształcenia jest właśnie filolożką klasyczną. Z kolei najsłynniejszy bodaj 
semiolog Umberto Eco (do 2005 roku otrzymał 32 doktoraty honoris causa) w obrębie łaciny 
porusza się z niebywałą wprost biegłością przerastającą znakomitą większość uczestników 
życia kulturalnego naszej „globalnej wioski”. Sięgam po jeden z jego kilkunastu tomów in-
krustujących podręczny, domowy, blisko dwutysięczny księgozbiór i czytam: Lector in fabula. 

Europae. Zob. też: www.facebook.com/lacinawszkole i www.traditio-europae.org”. To jedna strona filologicznego 

„medalu”. Z drugiej strony, wiosną roku 2013 ukazała się prognoza dość kasandryczna, że za najbliższe 10, a może 

nawet zaledwie 5 lat zainteresowanie filologiami obcymi w Unii Europejskiej spadnie do poziomu zaledwie 20% 

w stosunku do dotychczasowego, ponieważ jakość komputerowych tłumaczeń z dowolnego języka na język 

angielski i odwrotnie skutecznie zniweluje potrzebę poznawania języków obcych. Zdamy się – z lenistwa – na 

tłumaczenia maszynowe. Humanistyka skona kilka godzin później.

6 Jeśli ktoś, w pospiesznej lekturze, pominie zbyt specjalistyczne cząstki wprowadzające i od razu zanurzy się 

w treść Prologu, grozi mu to niebezpieczeństwo, że zostanie „zaatakowany” już w trzecim zdaniu przez jakże 

wieloznaczną łacińską sentencję „videmus nunc per speculum et in aenigmatea”, przecież może sięgnąć, choć 

to jednak pewna fatyga, do Aneksu, z którego dowie się, iż wtręt ten oznacza: „teraz widzimy poprzez symbol 

i zagadkę” (U. Eco, Imię róży, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1987, s. 15 i 581).

7 A. Sapkowski, Narrenturm, Warszawa 2002. 

8 Tenże, Boży bojownicy, Warszawa 2004. 

9 Tenże, Lux perpetua, Warszawa 2006. 
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Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych10. Znający języki obce, w tym klasyczne, 
w zdecydowanie pełniejszy sposób rozumieją teksty kultury, mają też o wiele bogatsze moż-
liwości komunikowania się ze światem zewnętrznym. 

Funkcje motywu homeryckiego w Górach o zmierzchu Krzysztofa Zanussiego. 
Film – scenariusz – nowela filmowa. 
(Trzy warianty jednej sceny i ich konsekwencje interpretacyjne)11

Zdaję sobie sprawę z tego, że najwłaściwszą recepcję tej części szkicu zapewnić by mogły jedy-
nie dołączone do tekstu pełne zapisy omawianej tu jednej sceny, zawierającej wyeksponowa-
ny w tytule motyw homerycki, telewizyjnego filmu Góry o zmierzchu w reżyserii Krzysztofa 
Zanussiego (1970) zrealizowanego na podstawie scenariusza Zanussiego i jego kolegi ze stu-
diów filmowych Edwarda Żebrowskiego, odpowiedniego fragmentu tegoż scenariusza ogło-
szonego cztery lata później przy okazji wydania książki Homer w serii Biblioteki Polonistyki12 
oraz analogicznego fragmentu wydanej kolejne dwa lata później noweli filmowej13. Technicz-
nie zaawansowany wiek XXI umożliwia realizację tak pysznie rozbudowanych elementów 
okalających (wystarczy dodać nawet jednobarwne ilustracje i zapis elektroniczny na płycie CD 
ze wskazaniem, jakiej mocy domowy PC i jakie oprogramowanie tegoż potrzebne są do takiej 
„rozbuchanej” lektury), z różnych jednak względów w tej publikacji skazani jesteśmy jednak 
głównie na słowo i odwoływanie się do pamięci oraz wrażliwości inteligentnego czytelnika, 
który na dodatek miał szczęście zetknąć się z tymi trzema – jakże różnymi, jak się później 
okaże – wariantami tej samej sceny. Wirtualny czytelnik pozbawiony tych cech skazany 
będzie na recepcję niepełną, poniekąd uboższą niż zakładana przez autora.

Ponieważ dotykamy tu problemu stricte homeryckiego, topiki homeryckiej, chociaż 
rzecz dotyczy po części nader nowoczesnego nośnika kultury współczesnej, niech wolno tu 
będzie – na zasadzie specyficznej aluzji literackiej do epopeicznego, nomen omen homeryc-
kiego stylu – przedstawić na wstępie rodzaj epopeicznego właśnie argumentu, w którym 
tradycja zwykła była pomieszczać streszczenie tego, co stanowiło osnowę owej rozwijającej 

10 U. Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przeł. P. Salwa. Warszawa 1994.

11 To wersja zmieniona i rozszerzona mego wykładu habilitacyjnego wygłoszonego przed Radą Wydziału Filo-

logicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dn. 27 października 1992 r. i ogłoszonego w wersji znacznie 

okrojonej – w oparciu o streszczenie przygotowane dla Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej – pod takim właśnie 

tytułem w tomie zbiorowym: Zbliżenia. Współpraca naukowców i artystów Śląska i Wileńszczyzny 1994–2006, 

red. A. Starczewski, Katowice 2007, s. 203–219.

12 K. Zanussi, Góry o zmierzchu (Film telewizyjny, 1970. Scenariusz: K. Zanussi, E. Żebrowski), w: K. Kumaniecki, 

J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974, s. 399–401.

13 K. Zanussi, E. Żebrowski, Nowele filmowe, Warszawa 1976. Zbiór zawiera dziewięć nowel, na podstawie któ-

rych zrealizowane zostały filmy: Twarzą w twarz, Zaliczenie, Szansa, Góry o zmierzchu, Rola, Za ścianą, Miło-

sierdzie płatne z góry, Hipoteza, Śmierć prowincjała. Dla uproszczenia dalszej procedury i zmniejszenia liczby 

przypisów scenę filmową Gór o zmierzchu określam jako źródło F, fragment scenariusza – Sc, fragment noweli 

filmowej – Nf. Nie dotyczy to innych dzieł filmowych przywoływanych w szkicu.
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się później opowieści. Po pierwsze, w swoim tekście pragnę zwrócić uwagę na fenomenal-
ność, niepowtarzalność zagadnienia, niezwykłość pojawienia się motywu homeryckiego we 
wczesnej twórczości współtwórcy „kina moralnego niepokoju”. Po drugie, wypadnie nieco 
szerzej objaśnić tytuł tej części szkicu, a zarazem wskazać aspekt poruszanej problematyki. Po 
trzecie, interesującym wydaje się (to pierwszy moment retardacyjny) uczynienie niewielkiej 
dygresji o genezie pomysłu; tego rodzaju uwagi zazwyczaj pozwalają odgadnąć cel przedsię-
wzięcia i sprawiają czytelnikowi – zamierzoną, by nie powiedzieć zaprogramowaną przez 
autora – intelektualną przyjemność. Po czwarte, wypadnie ustalić kolejność referowanych 
zagadnień – rzecz, jak się okaże, nie bez znaczenia dla recepcji zróżnicowanego bogactwa 
znaczeń, jakie niosą ze sobą te trzy źródła: film (F), scenariusz (Sc) i nowela filmowa (Nf). 
Po piąte, uzasadnię wybór narracyjnej strategii. Po szóste, zreferuję wreszcie – nader lako-
nicznie – konsekwencje interpretacyjne odmiennego funkcjonowania motywu homeryckiego 
w owych trzech dostępnych nam źródłach wedle ustalonego już porządku. Po siódme, pozwolę 
sobie na kolejna krótką dygresję (to już drugi moment retardacyjny) o estetycznej wartości 
przywoływanego motywu homeryckiego. Po ósme wreszcie, postaram się wyprowadzić kilka 
wniosków końcowych, dzięki którym może się okazać, że czas poświęcony na lekturę szkicu 
nie musi zostać uznany za stracony.

Całość rozważań niech poprzedzi przypomnienie innej sceny filmowej, która mogłaby 
stanowić znakomite wizualne i słowne motto, rodzaj cytatu z kina (niemal) współczesnego: 
27 stycznia 1992 roku w programie 2 Telewizji Polskiej w popularnym cyklu „Perły z lamusa” 
panowie redaktorzy Zygmunt Kałużyński i Tomasz Raczek przypomnieli widzom klasyczny 
czarny kryminał produkcji amerykańskiej w reżyserii Raoula Walsha14 pt. Biały żar (White 
Heat, z roku 1949; w rolach głównych James Cagney i Edmond O’Brien). Szef gangsterów 
omawia w interesującej nas tu scenie przewrotny i olśniewający pozostałych gangsterów 
pomysł, wedle którego uczestników niezgodnych z prawem działań ma przewieźć na miejsce 
przestępstwa cysterna, co jest przejrzystą aluzją do liczącej już blisko trzy tysiące lat historii 
konia trojańskiego. Z ust szefa, jako reakcja na zachwyty pozostałych członków gangu, pada 
sentencja: „Wszyscy moglibyśmy się wiele nauczyć, gdybyśmy czytali klasyków”. Funkcja 
ludyczna zabiegu Raula Walsha w przywołaniu tego akurat motywu homeryckiego wybija się 
zdecydowanie na plan pierwszy. To oczywiście tylko jedna z możliwości wyzyskania moty-
wów homeryckich w kinie współczesnym. W przedsięwzięciu artystycznym Zanussiego inny 
motyw homeryckiej proweniencji został potraktowany zdecydowanie poważniej.

1. Niezwykłość problemu
Z kolei jako motto dla tej części rozważań, mógłbym przywołać myśl własną, iż z dotych-
czasowych niemal czterech dekad parania się problematyką literaturoznawczą wyniosłem 
mocne przekonanie, że warto zajmować się jedynie fenomenami, zjawiska typowe nie za-

14 Raoul Walsh (1887–1980) – wybitny amerykański aktor i reżyser, współtwórca kina niemego, fundator Aca-

demy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).
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sługują na zbyt wnikliwe poświęcanie im uwagi. W całej wczesnej twórczości – filmowej 
i telewizyjnej – Krzysztofa Zanussiego15 reminiscencja homerycka pojawiła się tylko ten jeden 
jedyny raz, właśnie w filmie Góry o zmierzchu. Na obecnym etapie badań trudno określić, jaki 
udział w tym ma współautor scenariusza Edward Żebrowski. Imię ciotki Penelopy z Kontraktu 
można spokojnie pominąć, gdyż poza zbieżnością jej imienia z żoną Odysa z Homerem tej 
postaci nic nie łączy, a ostatecznie Homer tylko opowiadał historię Odysa i Penelopy.

Natomiast bliższe omawianej problematyki wydaje się „miejsce wspólne” dotyczące ję-
zyka greckiego, którym posługują się w jednej scenie niektórzy bohaterowie filmu Imperatyw, 
jako współgrające z interpretacją filmu i fragmentu scenariusza (ale nie noweli filmowej, co 
należy w tym miejscu podkreślić):

Profesor nagle przeszedł na serbski. Augustyn siedział w kącie pokoju, nie rozumiejąc, w czym 
rzecz. Pada ły  g reck ie  s łowa . Profesor ożywił się nagle, duchowny przytaknął mu, kiwa-
jąc się w krześle. Zagwizdał samowar, herbata gotowa. Gosposia obsługiwała siedzących. Była 
małą, przygarbioną osóbką, którą profesor przywiózł zapewne z Bałkanów.
Augustyn czuł się nieswojo w towarzystwie ludzi związanych rozumieniem nieznanego ję-
zyka. Chciał wyjść16.

To jedna z możliwych reakcji, zachowań postaci w sytuacji, w której pozostałe osoby 
posługują się równocześnie obcym i nieznanym jej językiem. Wypadnie do tej kwestii powró-
cić w dalszej części szkicu. Pamiętajmy jednak, że mieliśmy tu do czynienia jedynie z topiką 
grecyzmu, nie homeryzmu.

2. Objaśnienie tytułu i aspektu problematyki
Problematyką funkcji motywu homeryckiego w Górach o zmierzchu Zanussiego i Żebrowskiego 
można zajmować się na wiele sposobów. Interesującą rzeczą wydaje się na przykład prześle-
dzenie genezy pomysłu – aspekt genetyczny w wielu wypadkach pozwala na objaśnienie sensu 
artystycznego ostatecznego rezultatu dzieła. Tu ograniczymy się do perspektywy odbioru, re-
cepcji owych trzech przekazów, zgodnie z brzmieniem podtytułu szkicu: trzy warianty jednej 
sceny i ich konsekwencje interpretacyjne. Ponieważ w każdym z tych trzech źródeł (F, Sc i Nf) 
ta sama scena otrzymała nieco inny kształt, niosą one równocześnie dla widza-czytelnika 
nieco odmienne treści.

3. Geneza pomysłu
W oczywisty sposób z istnieniem tych trzech przekazów wiąże się geneza samego pomy-
słu rozważania problemu, w którym należy wziąć pod uwagę odmienność wersji filmowej, 

15 Biorę tu pod uwagę dorobek opublikowany twórczości Kolegi Profesora, wykładowcy na Wydziale Radia i Tele-

wizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, w postaci scenariuszy i nowel filmowych do połowy 

lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

16 K. Zanussi, Scenariusze filmowe II, Warszawa 1985, s. 121. Podkreślenia moje – M.P.
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wersji zapisanej w opublikowanym oddzielnie fragmencie scenariusza, wreszcie w osobno 
wydanej noweli filmowej. Już z samego faktu, iż każdy z tych przekazów adresowany jest do 
nieco innego kręgu odbiorców można wyciągnąć wnioski o odmiennej strategii nadawczej 
autorów. Wielość przekazów i ich zróżnicowanie staje się wyzwaniem dla historyka literatu-
ry, badacza miejsc wspólnych (dzieło Homera – topika homerycka), filmu (utwór Zanussiego) 
i różnych paraliterackich form owo dzieło filmowe przygotowujących (scenariusz), bądź też 
dyskontujących jego mniejszą lub większą popularność (nowela filmowa).

4. Kolejność referowania zagadnień
Nie ma potrzeby szersze uzasadnianie, iż kolejność referowanych zagadnień nie pozostaje 
bez wpływu na proces rozumienia dzieła artystycznego, na proces poznawania jego wartości 
estetycznych. Dotyczy to zwłaszcza form narracyjnych, rozwijających w czasie pewne wątki, 
zarówno literackich, jak i filmowych. To, co przyjmuje się jako datum, stan wyjściowy wy-
pływający z rozumienia pierwszego wariantu, w istotny sposób koryguje novum, informacje 
wówczas już dodatkowe, wynikające z poznawania kolejnego wariantu, wersji.

Ilość wariantów (a ściślej rzecz biorąc z punktu widzenia terminologii obowiązującej 
w matematyce – ilość permutacji) wynosi n! (n silnia), przy n=3 – 3!=6. Mamy tu zatem do 
czynienia z hipotetycznymi takimi oto możliwościami zapoznawania się kolejno z interesu-
jącymi nas źródłami:

F          Sc          Nf
F          Nf          Sc
Sc        F            Nf
Sc        Nf          F
NF       F            Sc
Nf        Sc          F         

Do tego dochodzą jeszcze trzy warianty po dwie permutacje w sytuacji, gdy widz-czy-
telnik mógł zapoznać się jedynie z dwoma spośród trzech źródeł:

F          Sc                     F          Nf                    Sc          Nf
Sc        F                       Nf         F                     Nf          Sc

Pełny katalog możliwych recepcyjnych ścieżek uzupełniają, oczywiście, jeszcze trzy 
warianty po jednym tylko, izolowanym kontakcie ze źródłem filmowym (F), scenariuszem 
(Sc), nowelą filmową (Nf). Łącznie daje to możliwość piętnastu kombinacji i piętnastu możli-
wości obrania strategii referowania interesujących nas tu zagadnień. Poza dyskusją pozostaje 
sensowność „wyprodukowania” tekstu składającego się z owych aż piętnastu relacji. Bezpiecz-
niejsze, z punktu widzenia szans na zainteresowanie czytelnika, wydaje się określenie zasad 
wyboru jednej tylko strategii.
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5. Uzasadnienie wyboru strategii
Z punktu widzenia wartości poznawczych najbardziej interesujące wydają się dwa warian-
ty: po pierwsze, kolejność genetyczna, tak jak powstawały w tym konkretnym przypadku 
kolejne przekazy (źródła): Nf – Sc – F; rzecz to o tyle istotna, że u schyłku XX wieku mieliśmy 
do czynienia z pewnego rodzaju modą, tendencją do publikowania zbeletryzowanych wersji 
scenariuszy (niekiedy w postaci noweli filmowej) pisanych dopiero po sukcesie filmu. Po dru-
gie, ze względów poznawczych atrakcyjna wydaje się kolejność historycznego wchodzenia 
w kontakt z odbiorcą: 

- film telewizyjny, realizacja i pierwsza emisja rok 1970
- fragment scenariusza – w książce Homer rok 1974
- nowela filmowa – w oddzielnej publikacji rok 1976

Pamiętając stale o tym, że wcześniejsze wprowadzenie w obieg jednej wersji nie-
jako przygotowuje odbiór, steruje interpretacją kolejnej (-ych) wersji (stanowi ich macie-
rzysty niejako kontekst), oraz o tym, że żaden wydawca nie przyjmie pracy prezentującej 
kolejno wszystkie permutacje (warianty) recepcji, skłaniamy się ku wariantowi drugie-
mu, przedstawionemu w tym punkcie szkicu, jako właściwszemu z perspektywy odbioru 
dzieła17.

6. Trzy warianty jednej sceny
A. Fragment filmu (F)
W tym momencie czytelnik powinien obejrzeć interesującą nas scenę filmu Góry o zmierzchu, 
jeśli to możliwe – jeszcze lepiej – cały film. Omawiana tu reminiscencja homerycka jest nie 
tylko jedyną występującą we wczesnej twórczości Krzysztofa Zanussiego, ale równocześnie 
jest podstawowym zwornikiem konstrukcji najważniejszej sceny tego filmu.

Owa kluczowa scena rozgrywa się pomiędzy trzema osobami: starym Profesorem – 
granym przez Jerzego Kreczmara18, Janem – młodym prowincjonalnym lekarzem, granym 
przez Marka Perepeczkę (zanim zagrał słynnego i poniekąd „przeklętego” dla swej kariery 
Janosika w serialu telewizyjnym z 1973 roku oraz w filmie kinowym – 1974) i Andrzejem – ko-
legą Jana z klubu wysokogórskiego, granym przez Andrzeja Zawadę (już wówczas wybitnego 
alpinisty, w przyszłości miał zostać jednym z najwybitniejszych polskich himalaistów, kie-
rował pierwszą wyprawą zimową na Mount Ewerest, zakończoną sukcesem, 1979–1980). Jan 
przyjechał do schroniska nad Morskim Okiem z żoną Agnieszką (grała ją Maja Komorowska), 
aby załatwić sobie protekcję – etat u Profesora w klinice w Warszawie i rozpocząć karierę, 

17 Zob. M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.

18 Sytuację komplikuje nieco fakt, że – jak informuj „lista płac” filmu – głosu Jerzemu Kreczmarowi (znakomi-

temu skądinąd reżyserowi) użyczył jego młodszy brat Jan (wybitny aktor) i to on recytował greckie heksametry 

Odysei. Z kolei Daniel Olbrychski użyczył głosu Andrzejowi Zawadzie (filmowemu Andrzejowi), o czym już czo-

łówka filmowa nie informuje.
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jakoś się urządzić i dorobić (to marzenie Agnieszki). Podobno ma to być łatwiejsze w górach, 
bo tutaj „stary” jest „romantykiem” (opinia Andrzeja). Profesor co roku przyjeżdża tu na św. 
Łucję i wychodzi pod Mnicha.

Podczas koniecznego dla najstarszego uczestnika wyprawy odpoczynku Andrzej usiłuje 
stworzyć sytuację dogodną dla zabiegów Jana, ale ten ociąga się w łatwo zauważalny sposób, 
nie jest przygotowany i rozmawiają w trójkę o pierwszym przejściu w roku 1926 wschodniej 
ściany Mnicha Profesora z jego przyjacielem, dobrze zapowiadającym się malarzem, Kost-
kiem Sochą, który – jak się okazuje z dalszego ciągu wspomnień – rok później podczas pró-
by pierwszego przejścia filarem Cubryny, gdy ciężkiemu wypadkowi uległ młody wówczas 
student medycyny, usiłujący sprowadzić pomoc, pozostał w górach na zawsze. Miał wtedy 
dwadzieścia dwa lata. Profesor przez następne czterdzieści lat, wyjąwszy lata wojny, zasta-
nawia się, czy spłacił swój dług wobec życia, robi w górach co roku coś na kształt rachunku 
sumienia przed słuchającym go z zaświatów przyjacielem.

Profesor odgaduje, że Jan chciałby rozmawiać o czymś innym, ale Jan wymawia się, 
że nie wie, jak to powiedzieć. U celu wspinaczki Profesor prosi, by zostawili go na chwilę sa-
mego. Oto fragmenty scenariusza zrealizowane w opowieści filmowej:

Andrzej z Janem odchodzą kilkadziesiąt metrów granią. Zapalają papierosy, Andrzej zerka 
w stronę Profesora:
– Wygląda, jakby się modlił…
– Rzeczywiście.
[…]
Jan powoli rusza w stronę Profesora, dochodzi do niego od tyłu. Słyszy cichą recytację, tak jakby 
Profesor mówił coś sam do siebie:
Autos de ksifos oksy eryssamenos paru meru
hemen ud’ ejon nekyon amenena karena
hajmatos asson imen prin Tejresiao pythesthaj.
Prote de psyche Elpenoros elthen hetajru […]19.

Była to, jak się zdaje idealna i chyba jedyna okazja do tego, by porozmawiać o etacie, 
o protekcji, ale tym trudniej zacząć Janowi tę rozmowę w kontekście owej „modlitwy” Pro-
fesora.

Profesor deszyfruje tekst, którym „rozmawiał” z cieniem (duszą?) swego zmarłego 
przyjaciela: „To Odyseja”. Dalej opowiada o tragicznej śmierci Kostka, którego w ten sym-
boliczny i romantyczny sposób odwiedza tu co roku i robi przed nim ów – wspomniany tu 
już – rachunek sumienia. W tej sytuacji, którą współtworzy cytowany z pamięci fragment 
Odysei, Jan rezygnuje ze swoich (a raczej Agnieszki) ambicji, zabiegów, co więcej – wygląda, 
jakby „pozbył się zmartwienia”.

19 Skróty pochodzą od wydawców książki Homer. Zwraca uwagę zlatynizowana wersja oddająca brzmienie słów 

greckich. Kursywą podano tekst narracji scenariusza.
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Film powstał w czasach, gdy łacinę rugowano nie tylko ze szkół średnich, liceów ogól-
nokształcących, ale nawet z uniwersyteckich wydziałów prawa! A cóż dopiero mówić o znajo-
mości greki. Nie znają jej w przeważającej liczbie widzowie, nie znają nawet współuczestnicy 
omawianej sceny. Sens cytowanych przez Profesora słów-wersów Odysei jest dla nich zakryty. 
Sam fakt, że jest to fragment Odysei, do momentu objaśnienia przez Profesora również pozo-
staje tajemnicą. Ktoś o bardziej wyczulonym słuchu może rozpoznał „duszę Elpenora” (psyche 
Elpenoros), może chociaż jego imię skojarzył z Odyseją. Ale to doprawdy niemal niemożliwe. 
Jakie to niesie konsekwencje interpretacyjne dla oglądanej sceny?

Umiejętność posługiwania się w mowie greckim językiem wzmacnia i tak już wyraźną 
różnicę (ba, nawet przepaść) pomiędzy „starym” Profesorem i młodym lekarzem. Przedwojen-
ne gimnazjum wyposażało absolwenta w wiedzę humanistyczną i zespół tekstów (skłonność 
do metaforyzowania, symbolizowania rzeczywistości) całkowicie odmienny od szkoły PRL.

Mylne rozpoznanie recytacji fragmentów Odysei jako modlitwy przywołuje kontekst 
sacrum, znany z Biblii motyw wchodzenia na górę, modlitwy – rozmowy z Bogiem na górze, 
miejscu, które jest bliżej nieba. Zupełnie inny sens miałaby ta scena, gdyby Profesor rzeczy-
wiście modlił się tekstem którejś z modlitw katolickich (prawosławnych, luterańskich... – co 
tekst, to inna interpretacja, dodatkowa charakteryzacja postaci – określałaby jego wyznanie, 
religijność), kto wie, czy reżyser nie miałby wówczas kłopotów z cenzurą? A tak mówi, iż jest 
humanistą wykształconym w kręgu kultury śródziemnomorskiej, nosi w sobie dziedzictwo 
przeszłych wieków (blisko trzech tysiącleci!), w kontakcie ze zmarłym przyjacielem (bo prze-
cież to rodzaj otwartego długotrwałego dialogu, prowadzonego już czterdzieści lat, wyjąwszy 
lata wojny, i teraz dobiegającego końca, Profesor ma świadomość, że chyba zdrowie nie po-
zwoli mu stawić się tu za rok), posługuje się umierającym na naszych oczach językiem. W la-
tach siedemdziesiątych nie można było przewidzieć rozkwitu uniwersyteckich katedr filologii 
klasycznej, ale można traktować ten film, tę scenę, jako dość wyraźny apel o przywrócenie 
znajomości dawnej greki, a przynajmniej jako sygnał o procesie utraty wartości.

Profesor nie zdradza, o czym „rozmawiał” z przyjacielem, wyjaśnia jedynie, iż posłu-
giwał się fragmentem Odysei. Bez względu na to, w którym momencie powstał taki zamysł 
sceny, czy był już zasygnalizowany w scenariuszu, czy też zrodził się dopiero na planie fil-
mowym, efekt artystyczny w ostatecznym kształcie (w filmie) jest jednoznaczny: znajomość 
języka greckiego, cytowanie w oryginale fragmentu starożytnej epopei Homera współtworzy 
w filmie silną osobowość postaci Profesora, otacza go aurą humanisty i dydaktyka, którym 
jest w każdej chwili – wychowuje, choćby pośrednio, nawet wówczas, gdy prywatnie roz-
mawia z cieniem dawno zmarłego przyjaciela z lat młodości. To, co mówi później, współgra 
z tym, jak mówił, w jakim języku mówił wcześniej.

B. Fragment scenariusza (Sc)
Oczywiście, nie można w tej chwili zapomnieć o tym, o czym była mowa uprzednio i pró-
bować rozważać wyłącznie problematykę scenariusza, odseparowaną niejako od treści po-
przednich akapitów szkicu. Wszystko, co zostało powiedziane, zostało powiedziane. Utrzy-
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mujemy to w mocy. Dlatego tak istotna jest kolejność i zarazem strategia prezentowania 
źródeł. Fragment scenariusza Gór o zmierzchu opublikowany w książce Kazimierza Kuma-
nieckigo i Jerzego Mańkowskiego Homer różni się zasadniczo od wersji filmowej jednym 
jedynym i jakże ważnym elementem: w wersji książkowej otrzymujemy w nawiasach kwa-
dratowych (sygnalizujących, że to wtręt odredakcyjny) ujęte tłumaczenie owego urywka20 
Odysei:

Prote de psyche Elpenoros elthen hetajru […]
[Przekład – pióra Jana Parandowskiego – fragmentu, z którego pochodzą recytowane w filmie 
greckie wersy: „Słońce zaszło, pociemniały wszystkie drogi, gdy dotarliśmy do kresu głębokich 
strumieni Okeanosa. […] a ja dobyłem ostrego miecza, który miałem przy boku, i wykopa-
łem dół na łokieć wzdłuż i wszerz, przy nim wylałem obiatę dla wszystkich umarłych. […] 
Gdy już modłami uśmierzyłem rzesze umarłych, schwyciłem owce i zabiłem je nad dołem, 
tak by doń ściekała czarna, dymiąca krew. Zaczęły wychodzić z Erebu dusze umarłych. […] 
Pierwsza przyszła dusza towarzysza Elpenora, nie został bowiem pochowany w ziemi o dro-
gach szerokich. Ciało zostawiliśmy w domu Kirki, nie opłakane i nie pogrzebione, bo inna 
robota nas gnała. Zapłakałem na jego widok w serdecznym żalu i przemówiłem doń słowem 
skrzydlatym:
– Elpenorze, jakże to brodzisz w mglistym zachodzie? Prędzej zdążyłeś na piechotę niż ja na 
czarnym okręcie!”]
Profesor zamilkł. Pod nogami Jana skrzypnął śnieg. Profesor spogląda na niego zamyślony, po 
chwili dopiero mówi tonem wyjaśnienia:
– To Odyseja21.

Trudno tu rozstrzygnąć, czy fragment prozatorskiego tłumaczenia pióra Jana Paran-
dowskiego znajdował się w scenariuszu, przed realizacją filmu. Formuła inskrypcji końcowej: 
„Maszynopis nie publikowanego scenariusza udostępnił uprzejmie reżyser filmu Krzysztof 
Zanussi” oraz wspomniany już nawias kwadratowy w kontekście praktyki współczesnego 
edytorstwa pozwalają przypuszczać, iż autorem takiej kompozycji interesującego nas frag-
mentu scenariusza jest raczej redaktor tej części książki o twórczości Homera – Jerzy Mań-
kowski. Dla kształtu artystycznego sceny filmowej rzeczą pierwszorzędną było oryginalne 
brzmienie recytowanych fragmentów, nie ich sens. Któż zresztą z widzów telewizyjnego 
filmu mógł wyłowić z tego cichego fragmentu ścieżki dźwiękowej imiona Tejrezjasza22 i El-

20 Jak wolno się domyślać, dla wygody aktora, scenariusz pewnie też zawierał wersję zlatynizowaną tekstu 

greckiego, ale ani Jerzy (ur. w 1902), ani Jan (ur. w 1908) Kreczmarowie nie mieliby chyba kłopotu i z greką w jej 

oryginalnym alfabecie, tym bardziej, że przecież nawet w warunkach „szybkiej” realizacji filmu telewizyjnego 

mieli czas na przygotowanie recytacji tekstu.

21 Zob. przyp. 12. Antyczna, homerycka metafora słowa skrzydlate (epea pteroenta) nie była jeszcze wówczas spo-

pularyzowana przez dokonania prof. prof. Henryka Markiewicza i Andrzeja Romanowskiego, nie była powszech-

nie rozpoznawana i kojarzona z dziełem Homera, znano ją jedynie w elitarnych kręgach wtajemniczonych.

22 Jego imię pojawia się tylko w brzmieniu greckim, nie ma go w przytoczonej wersji spolszczonej.
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penora, ostatecznie Okeanosa. A przecież ileż to razy występują one w Odysei. Trudno tak od 
razu rozpoznać, że to pieśń XI Ofiara dla umarłych.

W świetle drugiego źródła – w takiej postaci opublikowanego fragmentu scenariusza 
– okazuje się, że Profesor recytował nie przypadkowy, a starannie dobrany urywek Odysei, 
przytaczał opis rozmowy (wraz z wtopionymi w nią fragmentami dialogu) Odysa z Elpenorem 
– zmarłym przyjacielem. Zmarłym, ale niepochowanym zgodnie z rytuałem, skazanym więc 
na tułaczkę po zaświatach; Odyseusz – czego już nie przywołują Zanussi z Żebrowskim – ule-
gnie prośbom Elpenora, powróci na wyspę Kirki, spali jego zwłoki „razem z rynsztunkiem” 
i usypie mu grób – „mogiłę nieszczęśliwego człowieka […] na brzegu siwego morza”. Na plan 
pierwszy wysuwa się więc oczywista paralela: Odys – Profesor, Elpenor – zmarły przyjaciel 
Profesora Kostek. Grecki tekst w ustach Profesora nie jest więc tylko modlitwą, modlitwą za 
zmarłego, nie jest również przytoczeniem fragmentu „pogańskiego” tekstu o podobnym cha-
rakterze. Profesor – humanista (przedwojenny humanista – to określenie w latach siedem-
dziesiątych miało swoją specyficzną wymowę) cytował fragmenty będące literacką, a więc 
fikcyjną realizacją odwiecznego marzenia człowieka, rozmowy ze zmarłym. Równocześnie 
podkreślona została paralela losów – odysei (pisanej małą literą) jako metafory ludzkiego 
błądzenia, tułania się po świecie. Podlegał jej i Odyseusz, i pozostały przy życiu Profesor. Praw-
dziwym domem, do którego zmierza człowiek (jego Itaką) miałyby więc być w tym kontekście 
zaświaty – to, co po życiu na Ziemi. Równocześnie greka staje się językiem porozumienia, 
językiem zrozumiałym jedynie dla Profesora i Kostka, Jan i Andrzej nie rozpoznają nawet, 
w jakim języku mówi Profesor.

Kwadratowy nawias oddzielający sens cytowanego greckiego tekstu od jego brzmienia 
nie niszczy w tej formie publikacji scenariusza intymności sceny filmowej. Profesor infor-
muje Jana tylko o tym, skąd pochodzi recytowany tekst, nie mówi, o czym mówił. Mówił do 
Kostka. To „działo się” intymnie, wyłącznie pomiędzy nim i cieniem zmarłego przyjaciela. Być 
może, iż i ta recytacja, podobnie jak niemal coroczna wspinaczka w dzień św. Łucji (kościół 
katolicki obchodzi jej święto 13 grudnia – ta data nie była wówczas historycznie obciążona 
żadnymi skojarzeniami; imię tej świętej oznacza „światło” – nie ulega wątpliwości, że Jan 
doznaje pewnego oświecenia w kontakcie z Profesorem, dostrzega światło moralnego olśnie-
nia, jak zachować się przyzwoicie) starym szlakiem pod Mnicha, stanowi element rytuału, 
prywatnego, osobistego rytuału Profesora. Być może, iż Profesor pamięta już tylko ten jeden 
fragment (przykrojony zresztą do sytuacji) Odysei, pamięta, gdyż jest mu potrzebny do tej 
corocznej „rozmowy”.

Ta wersja zapisu scenariusza sprawia, że czytelnik nie czuje się podglądaczem, pod-
słuchującym, jest raczej dyskretnie informowany o technice powstawania sceny filmowej. 
Być może, źródłem inspiracji było (mogło być) polskie tłumaczenie i sens tego fragmentu 
Odysei. W filmie przedstawione zostało greckie brzmienie tekstu i dla znakomitej większości 
odbiorców (czy rzeczywiście zasługuje ona na miano „znakomitej” – to rzecz osobna) sens tego 
fragmentu pozostał – do czasu publikacji książki Homer – tajemnicą.
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C. Nowela filmowa
Jako trzeci wariant źródłowy widzowie i czytelnicy, entuzjaści talentu Krzysztofa Zanussiego, 
otrzymali zapis noweli filmowej, na podstawie której powstał scenariusz Gór o zmierzchu. 
Przyjrzyjmy się z kolei fragmentowi tej samej sceny w wersji, w jakiej pojawiła się ona w owej 
noweli filmowej – jako ostatnia na rynku wydawniczym:

Jan powoli rusza w stronę profesora, dochodzi do niego od tyłu. Słyszy cichą recytację, tak 
jakby profesor mówił coś sam do siebie:
– …gdy modłami uśmierzyłem rzesze zmarłych, schwytałem owcę i zabiłem ją nad dołem, 
tak, by doń ściekał aczarna [sic!], dymiąca krew. Zaczęły z wolna, z Cerebu [sic!] wychodzić 
dusze zmarłych. Pierwsza przyszła dusza towarzysza mego, Elpenora, nie został bowiem po-
chowany w ziemi. Ciało jego zostawiliśmy nie pogrzebione i nie opłakane. Zapłakałem na 
jego widok z serdecznego żalu i przemówiłem – Elpenorze, prędzej zdążyłeś tutaj, niż ja, na 
czarnym okręcie…
Profesor zamilkł. Pod nogami Jana skrzypnął śnieg. Profesor spogląda na niego zamyślony, 
po chwili dopiero mówi tonem wyjaśnienia:
 – To Odyseja23.

Nie będziemy się pastwić nad mizernym poziomem edytorskim tej konkretnej edy-
cji Wydawnictw Artystycznych i Filmowych; dwa poważne błędy na tak małej przestrzeni 
(„ściekał aczrana” zamiast „ściekała czarna” i „z Cerebu” zamiast „z Erebu”) wystawiają dość 
niską notę wysiłkom redaktorów, a zwłaszcza korekty. Pomińmy również bardzo niedokładne 
streszczenie przekładu Parandowskiego (składana w ofierze owca jest dramatycznie poje-
dyncza wobec liczby mnogiej ofiar Odyseusza; ginie piękno opisu: jest goła „ziemia” zamiast 
„ziemi o drogach szerokich”, giną więc epitety stałe w funkcji ornans, ginie cały piękny zwrot 
skierowany przez Odysa do Elpenora: „jakże to brodzisz w mglistym zachodzie?”). Fragment 
ten w noweli filmowej gubi rytm prozy poetyckiej, gubi retorykę, styl podniosły – to jeszcze 
jeden argument uwiarygodniający powstanie noweli filmowej przed scenariuszem. Rzecz 
istotna: oto w tej wersji Profesor (jeszcze pospolicie nazywany „profesorem” – nie wyróżniany 
jako postać dużą literą) recytuje ów, tak okaleczony, tekst po polsku, nie w greckim orygina-
le. Nie ma bariery językowej, bariery – było nie było – kulturowej. Progi recepcji zostały znacz-
nie obniżone. Nie ma przepaści pomiędzy wykształceniem starego Profesora (i jego zmarłego 
przyjaciela Kostka) i młodych: Jana i Andrzeja. Niedokładności wobec podstawowego wzorca 
tekstu (Odysei – w tym miejscu obojętne, w wersji oryginalnej czy tłumaczonej) mogłyby su-
gerować problemy Profesora z pamięcią, ale ten wniosek wynika już bezpośrednio z samego 
faktu porównywania wszystkich trzech wersji, trzeba go więc odrzucić.

W konkluzji tego punktu trzeba się zgodzić raczej z wnioskiem, że zapis z noweli fil-
mowej jest nie tylko inny, jest uboższy w sensie artystycznym, mniej uniwersalny w swym 
przesłaniu. We wstępie do wydania Nowel filmowych autorzy scenariuszy sugerowali, że wła-

23 K. Zanussi, E. Żebrowski, Nowele filmowe…, s. 69.
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śnie nowele filmowe stanowią pierwszy etap, początkowe stadium tworzenia dzieła filmo-
wego. Jeśli mnie pamięć nie myli, to właśnie na podstawie noweli filmowej otrzymywało się 
wówczas „zielone światło” dla realizacji w zespołach filmowych, oczywiście, przy uzyskaniu 
zgody cenzury. Jak pisali Zanussi i Żebrowski we wspomnianym wstępie:

Drukujemy nasze nowele filmowe w postaci pierwotnej, mimo że w realizacji uległy różnym 
zmianom. Jeśli czytelnicy widzieli filmy, które powstały na ich podstawie – będą mogli po-
równać, co wnieśli aktorzy i realizatorzy, a co zapowiadała sama lektura tekstów24.

Z perspektywy odbioru trzeba przyznać, że nowela filmowa nie zapowiadała bogactwa 
treści efektu końcowego, nie zapowiadała ostatecznej artystycznej pełni, doskonałości, raczej 
odsłaniała jedynie źródło inspiracji, a i to w dość kalekiej formie wydawniczej.

3. Dygresja o wartości wyboru przywołanego motywu homeryckiego
Jak to już wypadło zasygnalizować, Profesor recytuje specjalnie wybrane heksametry Odysei, 
obszerny fragment zejścia Odyseusza do Erebu ograniczony został do rozmowy z Elpeno-
rem. A przecież w obrębie tego epickiego epizodu do Odysa podchodzi łącznie aż kilkanaście 
osób, z wieloma z nich rozmawia, pojawiają się w tych dialogach tak znakomite myśli, jak 
chociażby ta wybrana przez Cypriana Norwida na motto cyklu Vade-mecum kwestia ducha 
(cienia) Achillesa:

Nie pochlebiaj Cieniowi! o! Ulissie, szlachetny synu Laerta – wolałbym pomiędzy wami być 
pachołkiem ostatniego wyrobnika, nie posiadającego ziemi, mającego pług za całą własność 
i zaledwo zdolnego wyżyć, aniżeli panować, jak Monarcha, nad narodem umarłych! Odysson25

W tym hipotetycznym zestawieniu wytworzyłaby się jednak odmienna paralela: po-
zostaje para Profesor – Odys, ale zmienia się para Kostek – Achilles. Nie rozwijamy tej inter-
pretacji, ale czujemy ową niezręczność: Odysa z Achillesem nie łączyła przyjaźń (jak z Elpe-
norem), Achillesa pochowano zgodnie z rytuałem, Profesor przez całe życie spłaca pewien 
„dług” wobec Kostka, który zginął próbując sprowadzić pomoc właśnie dla niego. Elpenor 
zdecydowanie lepiej realizuje założenia wyinterpretowanej wcześniej paraleli.

4. Wnioski końcowe
Przede wszystkim wypada podkreślić raz jeszcze odmienność trzech omówionych warian-
tów jednej sceny Gór o zmierzchu. Nie było nam dane skonfrontować swych sądów z pełną 
autentyczną wersją scenariusza, posługiwaliśmy się jedynie wariantem udostępnionym 
„uprzejmie” przez reżysera filmu autorom książki Homer. Oczywiste pozostaje, że oglądanie 

24 Tamże, s. 7.

25 C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, 

t. 2: Wiersze. Część druga, Warszawa 1971, s. 7.
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filmu po lekturze pozostałych źródeł przekształca rozumienie i emocjonalny odbiór tej sceny 
i całego filmu. Dobrze się stało, że dzięki omówionym tu publikacjom autorzy wszystkich 
trzech wersji umożliwili szerszemu kręgowi odbiorców prześledzenie procesu tworzenia dzie-
ła filmowego. Okazało się, że epos Homera może również służyć do ewokowania współczesnej 
problematyki moralno-światopoglądowej, jakże charakterystycznej dla twórczości Krzysztofa 
Zanussiego. Osobną kwestią pozostaje i to, że zdanie służące nam tu za rodzaj motta: „Wszy-
scy moglibyśmy się wiele nauczyć, gdybyśmy czytali klasyków” należałoby jednak rozwinąć, 
uzupełnić o dopowiedzenie: „[…] moglibyśmy się nauczyć jeszcze więcej, gdybyśmy czytali 
klasyków w oryginale”.
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Wojciech Śmieja 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ucieczka od heteronormatywności – 
górskie pejzaże pożądania1

Opowiadanie opublikowane przez Ann Proulx na łamach The New Yorker 13 października 1997 
r. zyskało uznanie czytelników i – jako że pisarka jest za oceanem popularna – było dość 
szeroko komentowane. Znana pisarka (a wcześniej dziennikarka) opublikowała je później 
w zbiorze realistycznych nowel Close Range z 1998 roku2.

Opowiadanie opublikowane wcześniej w New Yorkerze zostało w 2005 roku sfilmowa-
ne przez wybitnego reżysera Anga Lee, a ekranizacja doczekała się trzech Oscarów i czterech 
Złotych Globów. Film w sumie zdobył około osiemdziesięciu nagród różnego typu. W Polsce 
wyświetlany był pod tytułem Tajemnica Brokeback Mountain.

Fabuła opowiadania i filmu jest zdumiewająco prosta a zarazem – przynajmniej dla czę-
ści odbiorców – mocno kontrowersyjna: są wczesne lata sześćdziesiąte. Jack Twist i Ennis Del 
Mar spotykają się mając po dziewiętnaście lat. Obaj wynajęli się jako pasterze do sezonowej pra-
cy – niemal odcięci od świata, w górach u stóp Brokeback Mountain wspólnie mają pilnować 
owiec. Początkowa nieufność zmienia się w sympatię, a ta w namiętność i głębokie uczucie, 
jakiego obaj zupełnie się nie spodziewali i przed którym się bronią. Po opuszczeniu gór rozpo-
czynają nowe życie, wymazując z pamięci namiętny epizod. Znajdują sobie żony, mają dzieci. 
Po latach spotykają się znowu. Spotkanie uświadamia im, że nie mogą bez siebie żyć. Wybucha 
romans, który ożywać będzie kilka razy w roku podczas wypadów pod Brokeback Mountain. 

Liczba nagród, mrowie recenzji, żywe i zróżnicowane reakcje publiczności, entuzjazm 
krytyków i panika cenzorów świadczą o tym, że kilka klasycznych kompozycyjnych kontra-

1 Artykuł zrealizowano w ramach grantu NCN nr 2013/08/A/HS2/00058 pt. Męskość w literaturze i kulturze pol-

skiej od XIX wieku do współczesności.

2  Istotne dla dalszych rozważań jest być może to, że po jego ukazaniu się recenzent „New York Timesa” zauważył, 

że w zbiorze przedstawiającym beznadziejnie prowincjonalne życie mieszkańców prymitywnego Wyoming: „Geo-

grafia, wspaniała i straszna, jest opiekuńczym bóstwem dla bohaterów opowiadań ze zbioru „Close Range”. R. Eder, 

Don’t fence me in, http://www.nytimes.com/books/99/05/23/reviews/990523.23ederlt.html (dostęp: 02.04.2013).
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stów, na których rozpina się filmowa fabuła, wciąż wyznacza ekstrema wrażliwości szero-
kich rzesz odbiorców. Te kontrasty to m.in. kontrast między cywilizowanym a naturalnym, 
konwencjonalnym a spontanicznym, ekskluzywnie męskim a społecznym. Wszystkim tym 
opozycjom jest w filmie przyporządkowana jest opozycja nadrzędna – między homo- a he-
teroseksualnym. Żywe reakcje publiczności wynikają być może z tego, że kowbojska historia 
jest poprowadzona w taki sposób, że dwie konstatacje odbiorcze będą dla samych odbiorców 
mocno zaskakujące: po pierwsze emocje widzów/czytelników kanalizowane są w taki sposób, 
aby sympatię wzbudzało przede wszystkim to, co homoerotyczne, po drugie natomiast: to, 
co homoerotyczne wyłania się w samym centrum heteropatriarchalnych wyobrażeń. Film 
dekonstruuje bowiem kulturowy wizerunek superwirylnego kowboja. Znany z tysięcznych 
wcieleń filmowy kowboj, z którym utożsamiały się pokolenia heteroseksualnych mężczyzn, 
okazuje się „seksualnie podejrzany”: archetypicznie męska powierzchowność skrywa „nie-
męską” wrażliwość i ostracyzowane społecznie emocje. Można przypuszczać, że właśnie to 
obnażenie homoerotycznego podłoża identyfikacji z kowbojem stanowi o mocno subwersyw-
nym – queerowym – potencjale filmu Anga Lee3.

* * *
II ekloga Wergiliusza dość skąpo zarysowuje fabularną ramę lamentu Korydona, który sta-
nowi o istocie utworu:

Pięknego Aleksisa pożądał Korydon,
Pańskiego ulubieńca, lecz nie miał nadziei,
Błąkał się więc samotnie pośród gęstych buków
O cienistych wierzchołkach i w daremnej skardze
Rzucał górom i lasom […] bezładne słowa […].

Pasterz Korydon daremnie wzywa kochanka, aby zjednoczył się z nim w sielankowych 
okolicznościach „sycylijskich gór”:

Gardzisz mną, Aleksisie, nie pytasz, kim jestem,
Ile mam owiec, ile świeżego mam mleka.
Tysiąc mych jagniąt błądzi w sycylijskich górach,
Świeżego mleka w bród mam i zimą, i latem.

Aleksis, dworzanin i mieszczuch, pozostaje nieczuły na wezwanie Korydona, który ze 
swej strony nie jest w stanie opuścić swych trzód i ukochanych gór – reprezentowane przez 
kochanków światy są światami zupełnie nieprzystającymi do siebie:

3  Rozpoznawalną na gruncie kultury amerykańskiej analogią jest tu postać Rocka Hudsona – aktora znanego 

z ról „twardzieli”, który przed śmiercią spowodowaną AIDS dokonał – bodaj jako pierwsza z gwiazd Hollywood – 

homoseksualnego coming outu. Por.: R. Meyer, Rock Hudson’s Body, w: Inside/Out: Lesbian Theories/Gay Theories, 

red D. Fuss, New York 1991, s. 258–288.
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Unikasz mnie, szalony? I bogowie w górach
Mieszkali, mieszkał Parys Trojańczyk. Niech sobie
Pilnuje miast Pallada, które założyła.
Mnie nade wszystko miłe będą zawsze lasy.

Przypominam tu II eklogę Wergiliusza z kilku powodów – po pierwsze, stanowi ona 
w kulturze Zachodu jeden z najbardziej kanonicznych i – do pewnego czasu przynajmniej – 
najpowszechniej znanych tekstów wyrażających miłość homoseksualną4. Po drugie, tekst 
sprzed dwóch tysięcy lat rozgrywa się w przestrzeni opozycji zdumiewająco podobnych do 
tych, jakie przywoływali Ann Proulx i Ang Lee.

W obu tekstach, Wergiliusza i Proulx, ważną rolę odgrywa sceneria – górska natura. 
Traktowana mniej lub bardziej dosłownie przestrzeń górska wywołuje określone kultuorowe 
skojarzenia, do których z jednej strony należą skojarzenia z wolnością, „słobodą”, cywiliza-
cyjnym nieskażeniem, możliwością ucieczki od świata, zbójnicką anarchią, naturalnością, 
bliskością przyrody; z drugiej natomiast strony mieszkańcy górskich okolic mają gwaran-
tować trwanie dawnych tradycji, zdrowy moralny konserwatyzm połączony z „twardością” 
i niezmiennością charakteru. W konsekwencji sporty górskie, w pierwszym rzędzie alpinizm 
kojarzone były z tradycjonalizmem, nacjonalizmem5, a mit narodowej góry odgrywa niebaga-
telną rolę w wyobraźni symbolicznej wielu narodów europejskich – Słowacy, Macedończycy 
(a zapewne i inne narody) na swoje święte góry – Krywań i Titov Vrv urządzają nawet swoiste 
pielgrzymki w dniach świąt narodowych. Przestrzeń górska nie jest jednak na ogół kojarzona 
z przestrzenią seksualnej wolności i niepodporządkowania. Zapewne nie zmienię tego tym 
tekstem, niemniej krytyczne prześledzenie dziwnego splotu górskich pejzaży i nienormatyw-
nych seksualności w przypadku polskiej literatury ukaże, że właśnie góry stały się – chyba nie 
do końca świadomym i z pewnością niewpisującym się w żadne literackie kontinuum – locus 
amoenus nienormatywności, jak u Proulx, jak u Wergiliusza. 

* * *
Geografia seksualności interesuje badaczy nienormatywnych seksualności od dawna, co 
więcej w ostatnich latach można zauważyć rosnące zainteresowanie tym zagadnieniem 
– wyrazem tego choćby organizowana przez Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Uni-

4  Wergiliusz oprowadza Dantego po piekle sodomitów, w tym samym kontekście pisze o nim Montaigne 

i Erazm z Rotterdamu, do postaci Korydona nawiązuje Christopher Marlowe (zob. B.R. Smith, Hiomosexual Desire 

in Shakespeare’s England, Chicago 1994, s. 80–115. Imię Korydona powraca w XX-wiecznej literaturze w tytule 

„Czterech dialogów sokratycznych” Andre Gide’a (1924) – apologii homoerotyzmu, której wpływ w obszarze kul-

tury francuskiej wyraża się szeregiem derywatów tego imienia-tytułu: corydonesque, corydonien(ne), s’enory-

donner (por. C. Courouve, Vocabulaire de l’homosexualité masculine, Paris 1985, s. 91–95). 

5  Por. np. analiza cyklu alpejskich filmów realizowanych w Republice Weimarskiej przez m.in. Leni Riefen-

stahl – G.L. Mosse, Nationalism and sexuality. Respectability and abnormal sexuality in modern Europe, New 

York 1985, s. 129. 
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versidade Nova de Lisboa konferencja naukowa pt. European Geographies of Sexualities. Niżej 
podpisany również zajmował się tą kwestią – w odniesieniu do polskiej literatury XX wieku. 
Streszczenie dotychczasowych ustaleń w tym względzie niech będzie punktem wyjścia do 
dalszych rozważań. Zauważyć należy, że w przypadku polskiej literatury „topografia pożą-
dania” układa się nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku literatur – i kultur – zachod-
nioeuropesjskich, które stanowią dla nas najczęstszy punkt odniesienia. W modernistycznej 
tradycji zachodniej wytworzyły się dwa symboliczne punkty skupienia umożliwiające reali-
zację nienormatywnej seksualności (męskiego homoseksualizmu w pierwszym rzędzie): po 
pierwsze wielkie miasto z jego atmosferą anonimowości, z ciemnymi zaułkami i moralnym 
zepsuciem, po drugie zaś egzotyczne kolonie, w których wilgotny lub pustynny klimat, raso-
wa obcość mieszkańców, niezrozumiałość tubylczych obyczajów sprzyjają rozprzężeniu mo-
ralnych norm.Pierwszemu może – umownie – patronować Oscar Wilde wkładający w usta 
lorda Henryka Wottona słowa: 

[...] na wsi każdy może być dobry. Tam nie ma żadnych pokus do zwalczania. Dlatego też lu-
dzie nie mieszkający w mieście są tak niecywilizowani. Cywilizacji nie osiąga się tak łatwo. 
Wiodą do niej tylko dwie drogi: kultura i zepsucie6.

Drugą możliwość w obszarze literatury najpełniej chyba aktualizuje André Gide swoim 
Immoralistą, którego bohater odkrywa prawdę własnego pożądania (a przez to prawdę o so-
bie) w konfrontacji z egzotycznym Innym – młodym Berberem. Obie te przestrzenie są dość 
obce polskiej kulturze – w dwudziesty wiek wchodzimy jako społeczeństwo wciąż agrarne 
i raczej skolonizowane niż kolonizujące7. 

W związku z tym w polskiej prozie dwudziestolecia międzywojennego poruszającej 
problematykę homoerotyzmu wytworzył się mit – złudny – wiejskiej idylli (namiastka kolo-
nii?), w której łatwiej realizować erotyczne pragnienia. Niestety – idylle te w przebiegu fabu-
larnym utworów Gombrowicza, Choromańskiego, Iwaszkiewicza czy Brezy – obnażają swą 
iluzoryczność, a homoseksualny bohater skazany jest właściwie na kulturową bezdomność, 
nawet jeśli, jak w latach 30. pisała Irena Krzywicka, „pederaści zalali wprost współczesną 
literaturę, z teatrem włącznie, upominając się o swoje prawo głosu”8. Gdy homoseksualność 
„zostaje wypowiedziana” w literaturze ostatniej dekady PRL jej topografię wyznaczają dwie 
bliźniacze opozycje tu – tam i Ojczyzna – Synczyzna. Pierwsza z nich konfrontuje represyjne 
„tu” komunistyczno-katolickiej Polski z liberalnym „tam” mitologizowanego Zachodu. Druga 

6  O. Wilde, Portret Doriana Graya, przeł. M. Feldmanowa, Wrocław 1991, s. 225.

7  Warto tu przywołać rozważania na temat „nieobecności” homoseksualności w epokach dawniejszych (w do-

bie staropolskiej); por. P. Oczko, T. Nastulczyk, Homoseksualność staropolska. Przyczynek do badań, Kraków 

2012, s. 36–72.

8  Szerzej na ten temat piszę: W. Śmieja, „Topografia pożądania” – konstruowanie przestrzeni wokół homoseksu-

alnych bohaterów polskiej prozy międzywojennej (Iwaszkiewicz, Choromański, Gombrowicz, Breza), „Pamiętnik 

Literacki” 2012, nr 4, s. 83–100. 
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natomiast wywodząc się z Gombrowiczowskiego pojedynku Tomasza z Gonzalem o duszę 
Ignasia w Trans-Atlantyku opisuje represyjność konserwatywnej „polskości” i – rozumiane 
jako fantazmaty – przestrzenie idealizowanej „Synczyzny”. Opozycje te tracą na znaczeniu 
w III RP, w której najbardziej wrogą i represyją przestrzenią okazuje się – także w literatu-
rze lesbijskiej – dom rodzinny, ognisko polskiego heteropatriarchatu, od którego odskocznią 
mogą stać się nieskończone przestrzenie rzeczywistości wirtualnych (Ja i 66 moich miłości 
Bartosza Żurawieckiego) lub alternatywy lesbijskich przyjaźni (w prozie Izabeli Filipiak czy 
Ewy Schilling)9.

Tak – bardzo skrótowo – zlokalizowane konceptualizacje przestrzeni w literaturze eks-
ponującej homoerotyczne pożądanie nie uwzględniają gór i związanych z nimi wyobrażeń. 
A jednak w polskiej kulturze „wergiliański topos” łączący górski pejzaż z ekspresją nienor-
matywnego męskiego pożądania aktualizuje się przynajmniej w kilku tekstach i na kilka 
różnych sposobów.

Po raz pierwszy pejzaż górski zafunkcjonował w taki sposób najprawdopodobniej w Gó-
rach nad czarnym morzem Wilhelma Macha – co dość skrupulatnie odnotował German Ritz10. 
Wcześniej jeszcze w powieści „ślady inwersji erotycznej autora” odnajduje Aleksander Fiut11. 
Podróż w głąb Doliny, którą można – umownie – utożsamić z fabularną osią polifonicznych 
Gór… może być interpretowana na kilku poziomach. Jej związek z „inwersją erotyczną” jest 
istotny, niemniej warto wspomnieć, że podróż będąca powrotem w strony rodzinne stanowi 
pewien stały motyw twórczości Macha i jako taki wiąże się z określonym zespołem przeko-
nań i wyobrażeń – zauważa Jerzy Poradecki:

Powrót do ojcowizny ma więc dwa oblicza. Z jednej strony jest odczuwany jako zstępowanie 
na niższy poziom kultury, z drugiej jest odnajdywaniem autentycznych źródeł wartości. Tak 
więc Mach jest jednocześnie synem marnotrawnym i autorytetem z wyższych kręgów wta-
jemniczenia12.

W tym kontekście podróż bohatera/narratora, którą on sam określa jako „męski czy-
ściec”13, jest podróżą do świata, w którym relacje męsko-męskie uporządkowane są według 
zupełnie innego niż heteropatriarchalny wzorca – znamienne że dwaj mieszkańcy Doliny, 

9  Szerzej o tym: W. Śmieja, Lęk przestrzeni, przestrzenie wolności. Topografia „nienormatywnego pożądania” 

w polskiej literaturze współczesnej, „Kultura Współczesna” 2012, nr 4, s. 165–176. 

10  „Bohaterowie opuszczają właściwe im miejskie otoczenie i w innej, naturalnej czy starszej w sensie kultury 

i cywilizacji, okolicy szukają możliwości wewnętrznej przemiany” (G. Ritz, Iwaszkiewicz, Breza, Mach: niewypo-

wiadalne pożądanie a poetyka narracji, w: tenże, Nić w labiryncie pożądania, przeł. A. Kopacki, s. 181).

11  „Powracający motyw nieudanych uczuć skrywa, jak się zdaje, tęsknotę pisarza za miłością i przyjaźnią wiel-

ką, czystą i spontaniczną. Tęsknota ta szczególnie dochodzi do głosu w Górach nad czarnym morzem, gdzie 

odnaleźć można ślady inwersji erotycznej autora, która prawdopodobnie zadecydowała o ostatecznym kształcie 

wszystkich wątków miłosnych” Por. A. Fiut, Dowód nietożsamości. Proza Wilhelma Macha, Wrocław 1961, s. 61. 

12  J. Poradecki, Pisarstwo Wilhelma Macha, Łódź 1984, s. 127.

13  W. Mach, Góry nad czarnym morzem, Warszawa 1961, s. 119.
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Olgierd i Witold repetują historię swoich ojców, Aleksandra-narratora i Bazylego, których 
łączyła młodzieńcza hassliebe:

Fromm mówi, że dolina jest jednocześnie symbolem odgrodzenia od świata i uwięzienia. 
Aleksander, poszukując możliwości odgrodzenia się od świata, odnajduje w niej powtórzoną 
w głównych zarysach własną przeszłość. Olgierd to jego syn, on sam ponowiony. Podobnie 
Borys jest Bazylim. Jednak zarówno Olgierd, jak i Borys są ludźmi bez przeszłości. Nie znają 
nawet imion własnych rodziców. Czy oni, nie obciążeni „historią”, jeszcze niewinni, dziecięcy, 
mogą być prawdziwymi Arkadyjczykami?14

Olgierd i Borys wprowadzają się do przestrzeni kulturowo pustej lub – precyzyjniej – 
opróżnionej ze znaczeń. To powojenne Bieszczady – arena bratobójczych walk polsko-ukraiń-
skich będących kumulacją konfliktu, którego początki w międzywojennej Polsce podzieliły ich 
ojców. W warunkach tej kulturowej próżni sami oczyszczeni z historycznego doświadczenia 
„dobrzy dzikusi” mają szansę zorganizować świat po swojemu. Zanim chłopcy trafiają do 
Doliny, doświadczają poniewierki i poniżenia ze strony ojczyma – wyjazd do Doliny jest formą 
ucieczki. Ich życie stanowi rodzaj „ogołoconej egzystencji” (tę trafną formułę stosuje Tadeusz 
Sławek w swojej analizie Waldena H.D. Thoreau15). Zarówno formuła, jak i analogia są tu jak 
najbardziej na miejscu – urok prymitywu i możliwość zainaugurowania nowego modelu 
życia to najwyraźniejsze łączniki między Górami… a Waldenem:

Uciekliśmy więc – i zaraz pierwszego wieczoru, przy ognisku – niech się pan teraz nie śmieje 
– wykonaliśmy cały obrzęd, wyczytany w dziecinnych książkach o Indianach, przyrzekaliśmy 
sobie braterstwo, i że się nie rozłączymy ani w dobrej ani w złej doli, nie obeszło się nawet, 
zupełnie jak u Indian [....] krwią utoczoną z naszych prawic fińskim nożykiem16.

Zauważmy ciekawą ambiwalencję, którą za Fiutem określić można mieszaniną ostrego 
prymitywu z wyrafinowaniem kulturalnym. Rzeczywiście prymityw w formie uprawianej 
przez chłopców jest już sam w sobie wytworem kulturowym – tak jak to wyczytane z książek 
indiańskie i egzotyczne w europejskiej kulturze braterstwo17. Dla chłopców skutkuje to jednym 
zasadniczym problemem: granica między ich Arkadią a otaczającym światem musi być ciągle 
negocjowana, arkadyjskość jest ciągle – jako konstrukt – zagrożona i jako taka stanowi raczej 
dezyderatę niż rzeczywistość. Tego zagrożenia – i utopijności – świadom jest także narrator:

14  J. Poradecki, Pisarstwo Wilhelma Macha…, s 119. 

15  Por.: T. Sławek, Ujmować: Henry David Thoreau i wspólnota świata, Katowice 2009, s. 15.

16  W. Mach, Góry nad czarnym morzem…, s 221.

17  Owo braterstwo zastępuje w pewnym sensie patriarchalne ojcostwo – German Ritz zauważa na przykład, 

że „[i]nne ponownie daje o sobie znać w ten sposób, że Aleksander nie nazwie Olgierda swoim synem i nie 

doprowadzi dramatu rodzinnego do rozwiązania, o którym można by było opowiedzieć, lecz dokładnie w tym 

miejscu zburzy całą konstrukcję” (G. Ritz, Iwaszkiewicz, Breza, Mach…, s. 189).
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Więc tak. Dlatego uciekłem stamtąd, od ogniska wygasłego przed wczesnym świtem, z miej-
sca które by trudno odszukać znowu, a łatwo przemienić w Nigdzie, bo na żadnej nie zazna-
czone mapie, i tylko dla nielicznych dostępne [...] jego jedyni użytkownicy, dwaj pasterze, pró-
bują jakoś utwierdzić czy usensownić swój zamiar lekkomyślny, a może przeciwnie, ponad 
ich świadomość poważny, próbują urealnić własną nierealną egzystencję i jeszcze egzystencję 
swoich zwierząt [...] z miejsca, którego tymczasowość i zagubienie, i bezimienność sprawia, 
że nie musi się wierzyć w jego trwałe przyrośnięcie do ziemi, że można je sobie wyobrażać 
miotane wiatrem czy własnym niepokojem, zmieniające niejako oparcie w przestrzeni, i co-
raz mniejsze [...]18.

Powrót narratora w Dolinę półtora roku od opisanych wydarzeń jest zaledwie błą-
dzeniem po złośliwie zwodzącym i bezludnym krajobrazie: Aleksander trafia w kolejne łu-
dząco podobne do siebie dolinki, ale żadna z nich nie jest tą Doliną. Borys trafia do wojska, 
a Olgierd przepada gdzieś bez wieści – Doliny, takiej jaką poznaliśmy, już nie ma. W końcu 
jednak, w odautorskim komentarzu dowiadujemy się, że Dolina jest właściwie „pretekstem” 
i „spontanicznym odruchem”, że jest wytworem pisarskiej psychiki służącym mu uporaniu 
się w literackiej formie z najważniejszymi dla niego problemami:

Ona [Dolina] sama się wybrała. Fabularny pretekst „powieści do napisania” powierzyłem 
spontanicznemu odruchowi. Spodziewając się zarazem, że taki czy inny punkt wyjścia stanie 
się biegunem magnetycznym, przyciągającym te właśnie sprawy, które chciałem w sobie 
roztrząsnąć, pytania, które chciałem sformułować19.

Utopia jest więc niemożliwa – w ostatecznej instancji jest ona tylko wytworem pisar-
skiej fantazji. 

Innego rodzaju „męskim czyśćcem” jest wycieczka paczki przyjaciół opisana w Białym 
kruku Andrzeja Stasiuka. Miejsce akcji jest właściwie to samo: Bieszczady, lecz tym razem 
w zimowej scenerii. Nie ma tu Doliny jako miejsca, lecz jest koczownicza męska wspólnota, 
której centrum stanowią dwaj homoseksualni bohaterowie. W powieściowym świecie utopię 
zastępuje antyutopia. Najwnikliwszym chyba interpretatorem powieści jest Błażej Warkocki, 
który odczytuje ją w zapożyczonych od Eve Kosofsky-Sedgwick kategoriach, takich jak homo-
społeczność. Stwierdza na przykłąd, że w powieści ma miejsce „produkowanie męskiej tożsa-
mości [...] zwłaszcza, choć nie wyłącznie, w kontekście hetero/homoseksualności”20. Zauważa 
dalej, że „[...] Stasiuk włącza się w pewne continuum, którego pragnie być wyrazicielem. Pra-
gnie znaleźć się w relacji – społecznej, mitycznej, symbolicznej – z innymi mężczyznami. To 
właśnie pragnienie homospołeczne”21. Literatura homoerotyczna, z jaką mieliśmy w Polsce do 
czynienia w epoce PRL, lubowała się w konstruowaniu utopii, a więc takich miejsc i przestrze-

18  Tamże, s. 7.

19  Tamże, s. 315–316.

20  B. Warkocki, Homoniewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa 2007, s. 93.

21  Tamże, s. 94.
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ni, gdzie relacje między mężczyznami układają się według innych, nazwijmy je odpatriarcha-
lizowanymi, porządków. Wzorcowym tego typu pomysłem była Gombrowiczowska Synczyzna 
tak wyraźnie przeciwstawiana patriarchalnej Ojczyźnie, do fantazmatycznej przestrzeni mę-
skiego braterstwa nawoływał tytułowy Rudolf z powieści Mariana Pankowskiego (sabotując 
przy tym nacjonalistyczny dyskurs niemieckości), za „innym krajem” tęsknią bohaterowie 
prozy Mariusza Krzeszowca (o której dalej), utopijną przestrzeń tworzą dla siebie bohaterowie 
Gorących uczynków Witolda Jabłońskiego, utopijną przestrzenią jest wreszcie Dolina Macha. 

O antyutopię w tych warunkach jest zdecydowanie łatwiej. Przypomnijmy pokrótce 
fabułę utworu. Główny bohater Białego kruka, deklarujący się jako homoseksualista, Wasyl 
Bandurko wymyśla dla swoich – na ogół „heteryckich”22 – przyjaciół wycieczkę w Bieszczady: 
„Życie albo śmierć, chcecie zdychać, to zdychajcie”23. Początkowo namowy i desperacja Wasyla 
nie znajdują odzewu, ale Bandurko się nie poddaje: 

Tamto wystąpienie w knajpie, chociaż z grubej rury, to był zaledwie wstęp. Potem dopadał 
nas pojedynczo, musiał bawić się w szpiegowanie, bo wpadaliśmy na niego w autobusach, 
w knajpach, byle gdzie na ulicy; w domach nas nie odwiedzał, jakby wiedział, że tam jeste-
śmy odporniejsi, że świat poukładany broni nas przed szaleństwem. [...] Nie mam pojęcia, 
kogo zwerbował pierwszego. Spotykaliśmy się od czasu do czasu, ale Wasyla kwitowało się 
krótkim odjebało mu24.

Motywacja poszczególnych uczestników wyjazdu pozostaje właściwie niejasna do koń-
ca powieści, nie do końca rozumieją też oni intencje Wasyla – jego oddziaływanie jest chyba 
bardziej hipnotyczne niż retoryczne. Podróż zaczyna się źle – bohaterom zostają skradzione 
bagaże, w tym szczegółowa mapa, na której Bandurko nanosi detale planu i marszrutę wy-
jazdu, niemniej narrator może stwierdzić: 

A więc byliśmy oddziałem partyzanckim dowodzonym przez Wasyla Bandurkę. Trzydziesto-
paroletni faceci obdarzeni potomstwem i częściowo żonaci25. 

Do grupy z niejakim opóźnieniem dołącza Kostek, ostatni z kręgu przyjaciół. Kiedy 
narrator wraca do szałasu z Kostkiem, na powitanie którego wyprawił się do pobliskiego 
miasteczka, zatrzymuje ich przejeżdżający oficer WOP. Kostek atakuje go nożem. Nie wia-
domo, czy zabija, czy tylko rani, ale za przyczyną tego po camusowsku absurdalnego czynu 
harcerska zabawa zamienia się w walkę na śmierć i życie. Czyn Kostka – jak wiele w powieści 
– nieumotywowany psychologicznie może mieć znaczenie symboliczne. Kostek próbuje w ten 

22  W obrębie męskiej grupy funkcjonuje zasada, w myśl której „może się tu pojawić koncesjonowany homo-

seksualista, ale nie może – pożądanie homoseksualne” (B. Warkocki, Homoniewiadomo…, s 123).

23  A. Stasiuk, Biały kruk, Wołowiec 2010, s. 16. 

24  Tamże, s. 19.

25  Tamże, s. 30.
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sposób dodać powagi, ciężaru i struktury temu, co rozmyte i rozedrgane między biegunami 
egzystencjalnego wyzwania i ludycznym żywiołem męskiej przygody:

No więc jeśli on nie żyje, to nic nie powie. Ja będę mówił [...]. Kto wam uwierzy, że przyjecha-
liście tutaj posiedzieć sobie w krzakach, kto? [...] Siedzicie w tym gównie tak samo głęboko. 
Tylko ja mogę was z tego odskrobać. Jak będę chciał i kiedy będę chciał. Dobrze mówię, Ban-
durko? Dobrze wiesz, że dobrze. Od tej pory jesteś moim komisarzem politycznym, poniał?26

Wydaje się zresztą, że działanie Kostka w pewnym sensie domyka projekt Wasyla 
Bandurki – zarzuca mu to nawet jeden z bohaterów, Mały:

– No i chuj – powiedział Mały, rzucając naręcze porąbanych desek. – Bandurko, Bandurko 
ty się tym za bardzo przejmujesz. W końcu to trochę po twojej myśli, nie? A ty od razu lekka 
histeria. Jesteś dowódcą. Teraz to nawet wodzem wojennym, jak u Indian. Kiedy się zbudzą, 
to się bez rady starszych nie obejdzie27.

Błażej Warkocki zauważa, że w powieści homospołeczne przenika się z homoseksual-
nym, a „im bardziej relacja między parą mężczyzn zmierza w kierunku najbardziej niewin-
nych i uświęconych modeli, tym bardziej zbliża się do tego, czego musi uniknąć, od czego 
musi się z całą mocą odciąć”28. Innymi słowy, gdy dochodzi do zaburzenia między homospo-
łecznym a homoseksualnym, ład społeczny ulega entropii. I w ostatecznej instancji powieść 
Stasiuka jest właśnie o tym, o rozpadzie męskiej wspólnoty, kręgu (który jest niezwykle waż-
ną i symboliczną dla powieści figurą) w sytuacji, gdy między homoseksualnym a homospo-
łecznym zacierają się granice (narrator powieści pożąda Bandurki, relacja między Kostkiem 
i Bandurką także nie jest pozbawiona niedomówień).

Przestrzeń geograficzna stanowi w powieści istotny element układu znaczeń, poprzez 
nią autor eksponuje wiele treści. Przypomnijmy zgubienie mapy, które ma miejsce na począt-
ku powieści – otwiera ono pole działania przypadkowości, aktualizuje nieznane. Pozbawieni 
mapy bohaterowie już nie wędrują, a błąkają się po górach, co i rusz gubią się w nich, ulegają 
złudzeniom i fatamorganom, bo wyprawa ma miejsce w lutym, panuje odwilż. Pada deszcz 
ze śniegiem i nieustannie ściele się mgła, o czym z nużącą regularnością przypomina nam 
narrator w opisach takich jak ten:

Szliśmy z zamkniętymi oczami. Żadna różnica. Szliśmy tam, gdzie było w dół. Wszystkie 
kierunki wyglądały identycznie: nie było ich widać. Po godzinie zapragnąłem dojrzeć coś 
czarnego, szarego, obojętne, byleby nie było białe. Ryliśmy w śniegu głęboki rów i wystarczyło 
się obejrzeć, by dostrzec, jak znika w oczach29. 

26  Tamże s. 134.

27  Tamże, s. 128.

28  B. Warkocki, Homoniewiadomo…, s. 95.

29  A. Stasiuk, Biały kruk…, s. 111.
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Krajobraz, w którym się błądzi, mgła, która rozmywa kontury, niewymapowana prze-
strzeń, w której ciągle myli się nazwy gór, przebiegi strumieni, kierunki dróg – wszystko to 
wzmaga i wyostrza zachodzące w grupie procesy, katalizuje je i wysuwa na pierwszy plan. Rów-
nocześnie jednak jest pewnego rodzaju symboliczną homologią sytuacji, w której granice społecz-
nych ról, kontrastowość podziałów między ludycznym a tragicznym, rozdział między umowno-
ścią gry a bezpośredniością doświadczenia, no i wreszcie przeciwległość porządków homoerotycz-
nego i homospołecznego – wszystko to rozpływa się, rozpada, przenika, wzajemnie unieważnia. 

W końcu zima, góry, wilgoć, pomylone ścieżki w tym samym stopniu, co wymienione 
wyżej procesy psychicznych i kulturowych interakcji przyczyniają się do rozpadu męskiego 
kręgu, a Wasyl Bandurko i Kostek Górka – a więc para bohaterów, którzy chcieli być zwor-
nikami niemożliwej wspólnoty – giną. W ostatnich słowach narratora, który wszak „jest 
zakochany w Wasylu”30 granica między zewnętrznym a wewnętrznym ostatecznie się zacie-
ra – w pewnym sensie narrator Stasiuka powtarza narracyjną figurę Aleksandra z Gór nad 
czarnym morzem: status ontologiczny wyprawy, krajobrazu i wszystkich związanych z nimi 
wydarzeń zostaje poddany w wątpliwość, nieważki:

Usiłowałem sobie przypomnieć jakąś historię, błahostkę z minionych lat, coś, co mógłbym 
mieć ze sobą dla ulgi, coś jak grudkę śniegu pod językiem. Ale moja pamięć była pusta, wiał 
przez nią wiatr, i tam, gdzie zaczynają się te wszystkie rzeczy, które należy mieć ze sobą 
i pamiętać, było biało, niespokojnie i zimno. Symetryczny, monotonny wir wsysał ludzi, 
lata i przedmioty, niósł je gdzieś w nieistniejące poprute niebo, a sypkie i szorstkie okruchy 
spadały na nasze ślady, które jeszcze chwila, i miały zniknąć31.

Uważny czytelnik odnajdzie zapis homoerotycznej relacji dość ściśle powiązanej z prze-
strzenią gór w liryce Krzysztofa Boczkowskiego. Wybitny lekarz, nie mniej wybitny tłumacz 
anglosaskiej poezji, w tym Walta Whitmana (co w kontekście dalszych rozważań jest może 
być godnym uwagi tropem), jest – czego dobitnie dowodzą świadectwa recepcyjne – zdecy-
dowanie poetą kultury. Być może też witalistyczne pierwiastki w jego liryce łączące żywe 
odczuwanie przyrody z homoerotyczną pasją to właśnie efekt „głębokiej” lektury Whitmana32 

i najogólniej rzecz ujmując znajomość kulturowych konwencji prezentowania homoseksu-
alności służących stylizowanemu przedstawieniu jawnie autobiograficznych przeżyć. Ho-
moerotyczne związki podmiotu lirycznego mają za tło przestrzeń otwartą, przyrodę. Pieniny, 
Tatry i Podhale ożywiają wyobraźnię poety nie tyle jako przestrzeń sama w sobie, ale jako 
(traktowana często wspomnieniowo) homoerotyczna Arkadia młodości, np. w tekście z tomu 
Szkielet Boga zatytułowanym Życie przed śmiercią:

30  B. Warkocki, Homoniewiadomo…, s 124.

31  Tamże, s. 321.

32  W związku z tłumaczeniami Whitmana pióra Boczkowskiego współczesna badaczka zwraca uwagę na 

nadmierne „homoseksualizowanie” przezeń liryki amerykańskiego klasyka. Por. M. Skwara, „Polski Whitman”. 

O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej, Kraków 2010, s. 301. 
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Te wiersze nie są już moje,
to zdjęcia młodości:
wycieczka do Czorsztyna,
spływ Dunajcem,
ja i Arek na tle Trzech Koron.
[...]
muszę ułożyć
nie wiersz, 
ale sens – 
dalszego życia33.

Jednym z niewielu tekstów będących zapisem pewnego rozdwojenia poety między 
światem legitymizowanych relacji heteroseksualnych a otwartą przestrzenią pragnień ho-
moseksualnych jest wiersz Biały dom, w którym górski krajobraz nie tylko stanowi scenerię 
miłosnych uniesień, ale też jest tłem podejmowanych przez poetę wyborów egzystencjalnych:

Biały dom
[...]
Czasami we śnie – budzę się w wielkim
Białym Domu, nie ma w nim nikogo
tylko ja, idę z pokoju do pokoju – 
w każdym stoją woskowe figury mego życia:
w pierwszym całuję fioletowe włosy Anny
schylonej nad pianinem;
w drugim Zbyszek przymierza dżinsy w budce
na Targowej – widzę jego złote owłosienie;
w trzecim Ryszard – bijemy się o szyszki leżące 
na kamiennych upłazach schodów
w Dolinie Pięciu Stawów:
czuję jego napięte spodenki – 
i wstaję, udając obojętność;
te krajobrazy dopełniam spermą – 
w samotnych pokojach Krościenka, Nidzicy,
albo w kosodrzewinie w Tatrach.
Zielono brązowa woda na kamiennych brzegach
Wodogrzmotów Mickiewicza, patrzę w wodę
i myślę – musisz ostatecznie wybrać
śmierć (tabletki luminalu w Chochołowskiej)
lub życie: i wybieram ciężar życia,
bo prawdziwszy – jak plecak w dalekiej wędrówce34.

33  Cyt. za : K. Boczkowski, To lubię! Wybór poezji, Warszawa 2007, s. 119.

34  Tamże.
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Podobny entourage realizacji czy – może bezpieczniej – ekspresji homoerotycznego 
pragnienia odnajdziemy m.in. w tekście z tomu Dusza z ciała wyleciała pt: W Dolinie Strąży-
skiej, w wierszu Śnieżna noc czy też w późnym liryku Teraz nie całuj mnie, który wprowadza 
motyw wspomnienia i pożegnania:

Ryszard z którym szedłem czterdzieści siedem lat temu
żwirem wyschniętej doliny Białego Dunajca
i który kochał mnie, jak ja jego
- nieśmiało
- bez wzajemności: bez konsekwencji
-w zimnym krysztale górskiej nocy
umarł
I zrozumiałem
że był cieniem czterdziestu siedmiu lat
i teraz jestem wolny35

Ryszard z pierwszego wersu powraca i w innym tekście. Liryk Do Ryszarda skrzętnie 
oblicza 55-lecie znajomości z nim podmiotu lirycznego, jak i wspomnienie sprzed lat:

Na świeżo rozkopaną jesienną ziemię
położyłem wśród złotych i czerwonych liści
Twoje okulary przeciwsłoneczne
z Krościenka nad Dunajcem
sprzed 55 lat
I odszedłem w spokoju brzozowych alejek Powązek36.

Interesujące jest podejście do kwestii przestrzeni w powieści Ból istnienia Marcina 
Krzeszowca. Wydana w 1992 roku, w należącym do autora wydawnictwie Softpress (wy-
dawca miesięcznika Inaczej), powieść opowiada losy kilkorga homoseksualnych bohaterów 
w końcówce lat osiemdziesiątych w Polsce – realia mieszają się w niej z fantastyką, ele-
menty powieści z kluczem i bildungsroman występują na równych prawach z fragmentami 
lirycznymi. Analizując ją ongiś sporo miejsca poświęciłem powieściowej topografii, w której 
duże znaczenie ma mitologizowany „inny kraj” umożliwiający egzystencjalne i emocjonalne 
spełnienie37.

Pierwszoosobowy bohater powieści w jednej z pierwszych scen podróżując koleją do 
Zakopanego roi o tatrzańskiej wyprawie. Odczuwając obcość w pociągu tłumaczy sobie w du-
chu: 

35  K. Boczkowski, Ja – mój przyjaciel, Warszawa 2003, s. 54.

36  Tenże, Okna Dnia i Nocy, Warszawa 2007, s. 50.

37  Por. W. Śmieja, Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”, Kraków 2010, s. 131–

135.
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Zaraz pójdę do Atmy, opowiem Karolowi, co i jak.” I zaraz: „Jutro odpocznę. * Pojutrze pójdę 
w góry. ** Pójdziemy, Arci. Jak wtedy: przez Zawrat i Dolinę Pięciu do Morskiego Oka38.

Wspomnienie, które bohater chce odtworzyć, dotyczy wycieczki jego homoseksual-
nych przyjaciół sprzed kilku lat. Przestrzeń Polski lat osiemdziesiątych jest dla homoseksual-
nych bohaterów wroga i niebezpieczna. Opresyjny dom rodzinny i ideowo podzielona między 
równie konserwatywne obyczajowo: kościół i partię, przestrzeń publiczna uniemożliwiają 
jakąkolwiek ekspresję seksualnej nienormatywności. Tatry stanowią tyleż symboliczną, co 
i realną przestrzeń, w którą nie sięgają siły społecznych konwenansów – z dala od spojrzenia 
innych można cieszyć się nieskrępowaną wolnością: 

Odpoczywaliśmy po wspinaczce na szczyt Zawratu, wszyscy czterej oślepieni słońcem i uro-
dą Tatr. Piersi w równym stopniu unosiły się zadyszką i ekstazą [...]. A wyszliśmy z Kuźnic 
wczesnym rankiem i po śniadaniu w „Murowańcu” na Hali Gąsienicowej znaleźliśmy się na 
Zawracie, skąd Doliną Pięciu Stawów zamierzaliśmy dojść do Morskiego Oka. To ja zapropono-
wałem tę trasę – zaliczyliśmy ją kiedyś w tym samym prawie składzie: Rudi, Abel, ja i Artur. 
Było bardzo wesoło, bo ciągle przezywaliśmy z Arturem naszych towarzyszy: Rudzio i Piotruś; 
byli to chłopcy, których Iwaszkiewicz zetknął w Sławie i chwale z uosabianymi przez mnie i Ar-
tura Myszyńskim i Antoniewskim na tej właśnie tatrzańskiej trasie, którą przemierzaliśmy39.

Patronem górskich wędrówek i ideologicznym zwornikiem grupy nienormatywnych 
bohaterów jest nie tyle – podobnie jak oni – rozmiłowany w górskiej „ślebodzie” Karol Wojty-
ła, ile Karol Szymanowski – każdy z powrotów na tatrzańskie szlaki zaczynają oni od wizyty 
w „Atmie”, a jednemu z rozdziałów powieści („Erotyki eschatologiczne”) patronuje nawet dość 
osobliwe motto z Szymanowskiego:

...mój nieuleczalny sentyment do Zakopanego i przeświadczenie, że Zakopane to jedyne w Pol-
sce miejsce, które mogę jeszcze m o r a l n i e  wytrzymać [...]. A z „Atmą” to naprawdę 
ogromny dla mnie problemat! Tak lubię tę chałupę i tak mi przykro było się tego wyrzec! Ale 
cóż robić! Co za okropnie kłopotliwa rzecz – ż y c i e ! Ale to może tylko moje!40

Ostatecznie główny bohater przeprowadza się do Zakopanego na stałe. Szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności otrzymuje znaczące sumy pieniędzy od mieszkającej w Szwecji matki 
tragicznie zmarłego przyjaciela. Nagle zaczyna opływać w uchodzące w schyłkowym PRL 
za luksusy: sprzęt hi-fi, zachodnie ubrania, alkohole. Udaje mu się również zainwestować 
pieniądze w zakup zakopiańskiej willi i jej remont. Życiowy partner owej szwedzkiej dobro-
dziejki, Stefanii Arn, doradza otworzenie „inicjatywy prywatnej” – gejowskiego hostelu. Plan 
dość szybko zostaje wcielony w życie: 

38  M. Krzeszowiec, Ból istnienia, Poznań 1992, s.14.

39  Tamże, s. 16.

40  Tamże, s. 213.
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Na jednej z półek ustawiliśmy kilkadziesiąt przywiezionych ze Szwecji kaset wideo z homo-
-filmami. [...] przerażająco duża była liczba gejów, którzy NIE MIELI GDZIE [...]41

Ponieważ powieść jest też swego rodzaju projekcją autorską niemającą wiele wspólne-
go momentami z rzeczywistością schyłkowej Polski Ludowej – ów klub nie tylko może funk-
cjonować i być oazą seksualnej ekspresji tzw. „środowiska”, ale krok po kroku przebudowywać 
konserwatywną podhalańską mentalność okolicznych górali – rozpuszczalnikiem staje się 
możliwość konsumpcji deficytowych dóbr:

Mieszkańcy ulicy Tetmajera, a z czasem całego Zakopanego początkowo ze zgorszeniem po-
kazywali sobie palcami „pedalski dom”; gdy powstała mansarda i oficyna, piękny parking, na 
którym zaczęły się wygrzewać samochody ze szwedzkimi (i nie tylko) rejestracjami – zgor-
szenie przeszło w zazdrość. A gdy uzyskaliśmy koncesję na prowadzenie butiku z zagraniczną 
odzieżą i night clubu z wyszynkiem zagranicznych trunków, pierwszymi naszymi gośćmi 
były... dorastające dzieci świętych sąsiadek cioci Poli.

* * *
Zostałem zaproszony do napisania szkicu do tej pamiątkowej książki z uwagą, żeby zająć się 
tematyką bliską szacownemu Jubilatowi, a więc górami i ich funkcją w kulturze i literaturze. 
Nie ukrywam, że góry to także moja realizowana „po godzinach” pasja. Rzadko się zdarza 
jednak, by taki „okolicznościowy” pomysł rzucił nowe światło na nasze własne badania. Tak 
zdarzyło się tym razem. Oto bowiem, próbując połączyć pasję, „okolicznościowość” i obszar 
własnych dociekań badawczych, odkrywam rzecz zdumiewającą, a dotychczas umykającą 
mojej percepcji: obecność pewnego literackiego archetypu łączącego przestrzeń gór ze sferą 
marzenia o erotycznej swobodzie męsko-męskich relacji. Czy ta arkadyjskość funkcjonuje na 
zasadzie toposu literackiego? Czy da się wytyczyć jego historycznoliteracki trop rozpoczyna-
jący się od klasycznej II eklogi? Myślę, że nie jest to możliwe poza – ogólnie ujętym – arche-
typowym pojmowaniem przestrzeni górskiej jako deregulującej cywilizacyjne ograniczenia 
w imię powrotu do różnie rozumianego stanu natury z jego niezróżnicowaniem, kulturową 
„niewinnością”, wolnością, samodzielnością i męskością.

To pojmowanie górskiej przestrzeni jest każdorazowo w przypadku analizowanych 
tekstów, sądzę, filtrowane przez autorskie doświadczenie egzystencjalne. Zwróćmy bowiem 
uwagę, że każda z opisywanych tu historii nosi mniej lub bardziej wyraźne signum biogra-
ficzności. Mając to na uwadze zakończę przedstawione tu rozważania już ściśle biograficzną 
kodą. 

Jarosław Iwaszkiewicz w Podróżach do Polski opowiada o swojej pieszej wycieczce 
z Krakowa do Zakopanego:

41  Tamże.
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[...] gdy skończyłem lat sześćdziesiąt, chciałem po raz ostatni „spojrzeć na Tatry” [...]. Z po-
czątku miałem trudności ze znalezieniem towarzyszy tej wyprawy. Ale kiedyś na jakimś 
wieczorze autorskim w Lublinie udało mi się namówić czterech studentów KUL-u i przy ich 
pomocy, i w ich uroczym towarzystwie doprowadziłem ten zamiar do skutku. Było to w lipcu 
1955 roku42. 

Zapis w Podróżach… jest dość zwięzły i właściwie nie rzuca się w oczy – ot, fanaberia 
starszego pana. Znajomość biografii Iwaszkiewicza pozwalałaby oczywiście snuć różnego 
rodzaju przypuszczenia, ale w ich miejsce warto spojrzeć na to samo wydarzenie opisane 
w Dzienniku (zapis z 29 listopada 1955 roku):

[...] zatęskniłem gwałtownie za latem, przestrzenią, za Wisłą. I znowu przypominają mi się 
owe trzy dni z „moimi” chłopakami, którzy byli „moimi” tylko przez owe trzy dni43.

 Iwaszkiewicz na przedprożu odwilży, Iwaszkiewicz – sztandarowa figura zsocrealizo-
wanej literatury, etatowy legitymizator politycznych zamierzeń partii i listek figowy systemu 
w różnych międzynarodowych gremiach – urządza sobie ekstrawagancką quasi-młodzieńczą 
wycieczkę ku Tatrom w towarzystwie czterech młodzieńców. W dwugłosie, w jakim ta histo-
ria jest opowiedziana dostrzegamy dwa sposoby położenia akcentu przez pisarza w opisie tego 
wydarzenia – z jednej strony, oficjalniejszej i poddanej literackiej obróbce, akcent pada na 
temat wycieczki (rysujące się na horyzoncie Tatry), z drugiej zaś, bezpośredniej i prywatnej, 
akcent wyraźnie przesunięty jest na młodzieńców, których pisarz w memuarowej notacji 
określa dwukrotnie „swoimi”, wyróżniając jeszcze ten zaimek cudzysłowem. Ów graficzny 
znak otwiera pole interpretacyjnych możliwości – sygnalizuje wyłączenie tatrzańskiej eska-
pady z porządku codziennych wydarzeń, pokazuje umowność incydentalnej relacji wówczas 
zaistniałej, podkreśla fakt „zawłaszczenia” młodzieńców z całą jego tymczasowością i – być 
może – iluzorycznością. Jednym słowem – zwraca czytelniczą uwagę na fakt (być może jedy-
nie wyobrażony) erotycznego urzeczenia młodzieńcami, którego dopełnieniem i scenerią są 
niebieszczące się na horyzoncie szczyty. 

42  J. Iwaszkiewicz, Podróże do Polski, Warszawa 1979, s. 91.

43  Tenże, Dzienniki 1911–1955, oprac. A. i R. Papiescy, R. Romaniuk, Warszawa 2010, s. 528.



| 61

BARBARA TOMALAK. TEN MISTYCYZM, TA DRUGA STRONA GÓR...

Barbara Tomalak
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Ten mistycyzm, ta druga strona gór – 
opowiadanie Wypadek S. Lema

Nawet mało wnikliwy czytelnik dzieł Stanisława Lema (a w szczególności czytelnik ich kry-
tycznych opracowań) musi zauważyć, jak ważną rolę odgrywają w nich roboty. Fascynacja 
sztuczną inteligencją nie jest tu jednak istotna – raczej mamy do czynienia z próbą powie-
dzenia czegoś istotnego o człowieku, robot stanowi bowiem dla autora jedynie pretekst, aby 
zgłębiać zjawisko uczłowieczania maszyny: 

„[…] robot czy android winien być ‘ustalony’ w swoich sprawnościach, kiedy się go wprowa-
dza w akcję. Z kolei owe czysto techniczne parametry (jako obszar funkcji, które może on 
pełnić, zbliżając się lub oddalając od wzorca osobowego człowieka) występują natychmiast 
w u w i k ł a n i u  w zachowania typowo n o r m a t y w n e  o charakterze moralno-obyczajo-
wym oraz socjalnym. […] muszą tu zapadać postanowienia normatywno-aksjologiczne”1. 

Opowiadanie Wypadek2 jest ciekawym przykładem opisania realizacji przez myślą-
cą maszynę modelu osobowości ludzkiej3, do którego przynależy potrzeba autokreacji – czy 
może raczej s a m o u r z e c z y w i s t n i e n i a  (termin Abrahama Maslowa), pojmowanego jako 
ostateczny cel ludzkiego życia w wymiarze jednostkowym. Czynnikami szczególnie odpowia-
dającymi za rozwój człowieczeństwa są ekstrawertyczne potrzeby stymulacji, aktywności 
i zabawy, oraz otwartość na doświadczenia, w tym na to, co nieznane, niezbadane. Specy-
ficznie ludzka jest też potrzeba zmierzenia się z mysterium tremendum, pojmowanym jako 
przeżycie sacrum, czegoś transcendentnego wobec rzeczywistości. Właściwe jedynie człowie-

1  S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 2, Kraków 2003, s. 83–84.

2  S. Lem, Opowieści o pilocie Pirxie. Dzieła, tom V, Warszawa 2008. Wszystkie cytaty (w tekście oznaczone nu-

merem strony) pochodzą z tego tomu. Na temat relacji Pirxa z robotami (Terminus, Wypadek) Lem wypowiada 

się m.in. w cytowanej powyżej Fantastyce i futurologii (tamże, s. 79).

3  Zob. Pięcioczynnikowy Model Osobowości Ludzkiej, w: L.A. Pervin, Psychologia osobowości, przł. M. Orski, 

Gdańsk 2002, s. 59 i n.
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kowi są praktyki deprywacyjne, stosowane w celu uzyskania stanu zmienionej świadomości, 
podobnie jak narażanie się poprzez deprywację na cierpienie lub nawet zagrożenie zdrowia 
i życia ze względu na osiąganie w ten sposób wartości duchowych lub jakichś idealnych ce-
lów społecznych. Tylko człowiek naraża życie dla idei, nieraz całkiem absurdalnej z punktu 
widzenia pragmatyki zachowania życia zarówno jednostki, jak i gatunku. W tej perspektywie 
należy ujmować sporty ekstremalne, takie jak wspinaczka, nurkowanie czy spadochroniar-
stwo. Pojawiła się nawet hipoteza, że specyficznie ludzka jest tylko zdolność człowieka do 
popełnienia samobójstwa (na przykład jako manifestacja niezgody na coś, protest przeciwko 
uciążliwości życia, krzywdzie, niesprawiedliwości) – wszystkie inne ryzykowne zachowania 
dzielimy do pewnego stopnia ze światem zwierzęcym. Wszystkie, oprócz właśnie takiej, bę-
dącej wolicjonalnym aktem autodestrukcji.

Historia przedstawiona w Wypadku jest w mojej ocenie zupełnie wyjątkowa, nawet 
w szerszym kontekście Lemowej prozy rzecz ujmując. W tomie Opowieści o pilocie Pirxie  
(„jednej z najbardziej lubianych książek Lema”, jak ją określa Jerzy Jarzębski) mamy kilka-
krotnie do czynienia z konfrontacją człowieka i robota: od wglądu w tragedię dawno zmar-
łych astronautów, wciąż odtwarzaną w obwodach elektrycznych robota Terminusa (co kończy 
się decyzją Pirxa o złomowaniu robota), poprzez walkę z robotem Setaurem, który – uszkodzo-
ny mechanicznie – „oszalał” i stanowi zagrożenie dla ludzi, wobec czego trzeba go zniszczyć  
(co udaje się właśnie Pirxowi), aż po inteligentny pojedynek z – jak go określa Pirx – „elek-
tronowym Dżyngis-chanem”. W tym ostatnim wypadku jest to bezwzględna walka ludzi 
z robotem – o życie. W każdej z wspomnianych historii mamy do czynienia z przypisywa-
niem maszynie cech ludzkich, co po części stanowi projekcję – tak dzieje się w opowiadaniu 
Terminus: Pirx patrzy na robota, który „[…] z łudzącym wrażeniem, że działa w nim ukryty 
człowiek […] wykonał obu rękami gest zaskoczenia, szybki i nieporadny zarazem, podnosząc 
je kolejno do oczu” [s. 99]. W opowiadaniu Polowanie Pirx rozważa: „Gdyby był na miejscu tego 
Setaura – tam – co by zrobił? Od razu poczuł niepokój, ponieważ był pewny, że usiłowałby ata-
kować”[s. 192]. I na koniec: „Uratował go Setaur […]. Czy to miało znaczyć, że chciał go ocalić?”  
[s. 198]. W opowiadaniu Rozprawa Pirx charakteryzuje przeciwnika: „Co za megalomania! […] 
Co za paskudna, zimna natura…” [s. 301]. Za każdym razem pojawia się próba racjonalnego 
uzasadnienia tego nieoczekiwanego „człowieczeństwa” maszyny – najdobitniej pokazuje to 
opowiadanie Ananke, w którym mózg pokładowego komputera zainfekowany został nerwi-
cą natręctw – w wyniku intensywnego treningu – przez swego kontrolera symulacyjnego. 
Od tego schematu odbiega sytuacja wspomnianego wcześniej Terminusa, który odtwarzając 
sygnalizowane alfabetem Morse’a komunikaty wykracza poza zakodowanie ich w swojej 
pamięci – zmarli przed kilkunastu laty członkowie załogi rozbitego przez meteory statku 
kosmicznego są w zwojach jego elektrycznego mózgu wciąż żywi w sposób sugerujący jakąś 
formę transcendencji, poza czasem i przestrzenią. Jeśli i tu można mówić o projekcji, to 
odnosi się ona do wymiaru psyche nieświadomej. Metafizyka Terminusa nie znajduje wyja-
śnienia, i to jest w literaturze science fiction pewien ewenement – specyficznie ludzka cecha: 
gest otwarcia się na to, co niewyjaśnialne, na Tajemnicę. 
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Wypadek zdaje się jednak opowiadać jeszcze inną historię. Bohater opowiadania, Aniel 
(Automat Nieliniowy), którego inteligencja i samodzielność stanowią efekt zastosowania 
najnowszych technologii: „procesu powolnej hodowli monokryształów” [s. 203], nieludzki 
(„anielski”?) członek wyprawy badawczej na podobną do Ziemi, niezamieszkaną przez wyż-
sze organizmy planetę Jotę Wodnika, wysłany na dodatkowe pomiary do podnóży wysokiego 
masywu górskiego – nie wraca na noc do bazy. Podjęte następnego dnia poszukiwania pozwa-
lają ustalić, że robot, który „był przecież taki sprawny i szybki” [s. 223], po wykonaniu swojej 
pracy i porządnym spakowaniu narzędzi, dysponując sporym zapasem czasu – wybrał się 
na wysokogórską wspinaczkę. Pirx, przypadkowy członek zespołu (brakowało trzeciego, a on 
akurat miał urlop), wraz z intelektronikiem Masseną (kosmograf Krull, kierownik ekspedycji, 
czeka na dole), podejmują wskazany izotopowym czujnikiem ślad podeszew butów robota 
na ścianie skalnej i przy pomocy zabranych przez Pirxa – cóż za zbieg okoliczności! – haków, 
młotka i liny wspinają się obaj, trawersując zarazem w poprzek potężnej ściany skalnej aż do 
przewieszki, spoza której, wychyliwszy się z wąskiej, kilkucentymetrowej półki nad wylotem 
komina („dzieliły go od niego cztery metry powietrza”), Pirx, który wcześniej już uprawiał wspi-
naczkę i teraz idzie jako pierwszy, dostrzega szczątki Aniela na dnie przepaści. Interpretacja 
tego, co się stało, nie sprawia trudności Krullowi ani Massenie. Wycieczka Aniela, zrozumiała 
z perspektywy ludzkiej rzecz ujmując, w przypadku robota świadczyć musi o jakiejś „abbera-
cji”, o „rozprogramowaniu”. Niezbitym dowodem defektu „myślącej maszyny” jest, ich zda-
niem, fakt pozostawienia przez Aniela olstrów odrzutowych pod ścianą skalną – stanowiłyby 
zabezpieczenie na wypadek odpadnięcia od skały. Pirx uważa jednak, że było inaczej: robot, 
podejmując decyzję o wejściu w ścianę, zachował się jak człowiek – czyż człowiek zrezygno-
wałby z ryzyka wspinaczki, zabezpieczając się przed upadkiem? Czy takie wejście miałoby 
sportowy charakter, czy dostarczyłoby satysfakcji, zaspokoiłoby potrzeby stymulacji, aktyw-
ności i zabawy? Rysują się tutaj dwie perspektywy w rozważaniach nad tekstem: pierwsza 
z nich dotyczy nieoczekiwanego „człowieczeństwa” inteligentnej maszyny. Jeżeli pójdziemy 
tą drogą, wypadnie zastanowić się nad testem człowieczeństwa, jakiemu Lem poddaje Aniela 
w swoim opowiadaniu: dlaczego jest to właśnie wspinaczka? Druga ścieżka interpretacyjna 
jest ciekawsza: transgresja4 Aniela, ów typowo ludzki pęd do wykraczania poza zachowania 
standardowe, wyjście naprzeciw nieznanemu, jest zastępczym aktem autokreacji czy też ra-
czej samourzeczywistnieniem się głównego bohatera zbioru opowiadań – pilota Pirxa. Aniel 
występuje tutaj jako alter ego Pirxa, który jeszcze przed wstąpieniem do instytutu kosmicznego 
chodził na wspinaczki i swój pobyt na owej ziemiopodobnej planecie, górzystej i niezbadanej, 
urozmaicał sobie „wyobrażaniem tras pierwszych przejść podczas pomiarów sejsmicznych 
i triangulacyjnych” [s. 200]. Musiał mieć nadzieję na urzeczywistnienie marzeń o wspinacz-
ce w dziewiczych górach Joty – przecież zabrał ze sobą sprzęt wspinaczkowy! „Przyjemności 
alpinistyczne były jednak, rozumie się, najsurowiej zakazane” [s. 200] – ze względu na wzbra-
niający ryzykownych zachowań regulamin oraz wyraźną, aczkolwiek niczym niezawinioną 

4  Termin J. Kozieleckiego; zob. tegoż: Transgresja i kultura, Warszawa 2002.
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przez Pirxa nieżyczliwość kierownika ekspedycji, który – choćby tylko z czystej złośliwości 
– nie pozwoliłby podwładnemu na wspinaczkowe atrakcje. Podczas wspinania się ku masy-
wowi, w którym zaginął Aniel, jeszcze z daleka od podnóża ściany skalnej, „Pirx nie mógł już 
oczu oderwać od kolosa – tak, nawet na Ziemi byłaby to ściana godna uwagi i wysiłku […] do 
szczytu oblanego złotem słonecznym droga zdawała się krótka i łatwa, problemem były jednak 
przewieszki, zwłaszcza największa ze spodnią częścią lśniącą od wilgoci czy lodu, czarniawa 
raczej niż czerwona, jak skrzepła krew. Pirx puścił wodze fantazji. Mogła to przecież być nie 
zerwa anonimowego szczytu pod obcym słońcem, ale góra wsławiona atakami i porażkami, 
taka, która budzi w alpiniście poczucie odrębności, podobne do tego, jakie odczuwa się wobec 
dobrze znanej twarzy, gdzie każda zmarszczka i szrama ma swoją historię. […] wydawało mu 
się dziwne, że tak nie jest” [s. 211]. Są jeszcze inne szczegóły, pozwalające na utożsamianie Anie-
la z Pirxem: obaj są milkliwi i powściągliwi – Pirx był „skłonny uwierzyć, że tamten, właśnie 
jak on sam, wcale nie jest spokojny z natury, a wydaje się taki tylko dlatego, ponieważ uznał, 
że tak właśnie trzeba” [s. 208]. Po odkryciu katastrofy Pirx pomyślał, że gdyby Anielowi udało 
się wrócić z ściany, oni, ludzie, nigdy by się nie dowiedzieli o wspinaczce, bo robot nie chciał-
by o tym mówić – tak właśnie postąpiłby na jego miejscu sam Pirx. Obaj są także obiektem 
niechęci Krulla, obydwoma pogardza i poniża ich – i obaj na to nie reagują. Czy samowolna 
wspinaczka Aniela jest przejawem buntu wobec ludzi? Pirx identyfikuje się z tym buntem, 
sam jeden wśród członków ekspedycji poczuwając się do niepokoju o los robota i do lojalności 
wobec niego: „Czy to znaczy, że mamy go tu zostawić i odlecieć?” [s. 215] Solidarność z Anielem 
wybucha zresztą w kulminacyjnej scenie przedsennej wizji Pirxa – w nocy, przed wyruszeniem 
na poszukiwania – kiedy wyobraża on sobie bunt robotów i wreszcie usypia, „czując głuchą, 
milczącą pewność, że znalazłby się wtedy po ich stronie” [s. 208]. Istnieje wyraźna, choć nieco 
„zezowata” symetria: Pirx dokonuje na Aniela projekcji swojego usposobienia i swoich życio-
wych pasji, nie wiemy jednak, co „myśli” i „czuje” sam Aniel. Znamienne, że w pewnym mo-
mencie, rozważając podjęcie przez Aniela decyzji o skoku (nie udało mu się jednak dosięgnąć 
brzegów komina i runął w kilkusetmetrową przepaść), Pirx zadaje sobie to pytanie: „Co wtedy 
myślał? Pewno nic, jak on sam” [s. 223]. A jednak pośrednio możemy wnioskować o relacji 
zwrotnej – świadczy o tym końcowa scena pakowania się ekspedycji, kiedy Pirx uzmysławia 
sobie, że dokonała się zamiana ról: Aniel wybrał się na wspinaczkę, a on robi to, co należało 
przedtem do obowiązków Aniela. Zasadna jest zatem sugestia, że więź łącząca ich obu wykra-
cza poza projekcję – można myśleć o Anielu jako o samym Pirxie. Całe opowiadanie ujawnia 
zadziwiającą „nadmiarowość” emocji, od których wręcz gotuje się w Pirxie - wystarczy sięgnąć 
do opisu sceny oczekiwania na powrót Aniela z pomiarów, gdy niewyartykułowana wściekłość 
Pirxa doprowadza do sytuacji, w której trzej mężczyźni omal nie rzucają się sobie do gardeł! 
Zarazem niemal intymnie brzmią słowa: „i naraz jakby namacalną i bliską zobaczył postać 
Aniela, tak jak widział go po raz ostatni w tym dniu kilka minut przed ósmą” [s. 208]. 

Taka identyfikacja, w tym wypadku polegająca na wcieleniu się we wspinacza, wy-
zwala szczególnie silne emocje: ujawnia je decyzja Pirxa o przejściu niedostępnej ściany krok 
w krok po śledzonych przez izotopowy czujnik radioaktywnych śladach stóp robota, ryzykując 
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życiem i… na co właściwie licząc? W praindoeuropejskich wierzeniach stopa odgrywa ważną 
rolę: symbolizuje duszę5, a jej ślad zawiera jakąś cząstkę osoby, która go zostawiła. Postawie-
nie nogi na czyimś śladzie nie jest rzeczą obojętną, gdyż pozwala na wzięcie w posiadanie 
części osobowości i duchowości idącego6. Pozostałością wiary w moc sprawczą śladu jest 
obecny w tekstach folklorystycznych motyw zamienienia się człowieka, który pije wodę z od-
ciśniętego na drodze śladu, w zwierzę, które ów ślad pozostawiło7. W opowiadaniu Lema ślad, 
po którym idzie Pirx, ma wymiar w całym tego słowa znaczeniu materialny: to pojedyncze 
atomy radioaktywnego izotopu, przez jakiś czas – zanim ulegną rozpadowi – obecne w skale. 
Fascynacja owym śladem – siła, która oddziałuje na Pirxa – to wyjątkowo zniewalający nakaz 
utożsamienia się z obiektem, gdyż Pirx dosłownie w ostatnim momencie powstrzymuje się 
przed powtórzeniem samobójczego skoku Aniela z półki na krawędź komina. „Czy dosięgnął, 
choć na mgnienie, brzegów komina? Jeśli tak, musiał tam pozostać ślad” [s.223]. Przestaje 
działać zaklęcie, którym Pirx dotychczas się posiłkował: „Robot przeszedł tędy – bez haków, 
bez liny i bez asekuracji. A więc i ja to potrafię” [s. 218]. Na ile jest to identyfikacja, a na ile 
rywalizacja? Ten motyw też się pojawia: „To już nie była rywalizacja ze skałą, ale zarazem 
jakby i z Anielem, który przeszedł tędy, i to sam” [s. 218].

Oto moment, w którym kulminuje emocja i widzimy wyraźnie, że zarówno identyfi-
kacja, jak i „odróżnorodnienie” – człowieka i robota – dokonane w obliczu śmierci, wiążą się 
z górami. Wracamy zatem do pytania: dlaczego i w jaki sposób wysokogórska wspinaczka 
jest w opowiadaniu Lema testowaniem człowieczeństwa? Czy rzeczywiście, „Aby wypełnić 
ludzkie serce, wystarczy walka prowadząca ku szczytom”8? Co właściwie pcha ludzi na nie-
bezpieczne górskie ścieżki, w ekstremalnych nieraz warunkach niesprzyjającej pory roku? 
Odpowiedzi jest kilka: „- Chodzę w góry, bo tam czuję się wolna – mówi himalaistka Sylwia 
Bukowicka. – Ta nieograniczona przestrzeń mnie inspiruje. […] Człowiek może poznać sie-
bie. Zobaczyć, jak funkcjonuje w skrajnie trudnej sytuacji, gdzie może liczyć tylko na siebie 
[…] chcę poznać granice własnych możliwości, na ile mnie stać, jak wysoko mogę wejść, ile 
jest w stanie znieść mój organizm przy dobrym treningu”9. „Ludzie chcą czegoś, czego nikt 
nie zrobił. […] ludzie chcą mieć takie wyzwania. Oni tych wyzwań potrzebują” – uzupełnia 
w innym wywiadzie znany himalaista Piotr Pustelnik10. „Dla nas to sto procent mistycyzmu. 

5  Zob. J.E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2000, hasło: „stopa”

6  Zob. D. Forster, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska i in., Warszawa 1990, hasło: „noga 

i ślad stopy”.

7  Zob. rosyjską baśń O siostrzyczce Alonuszce i braciszku Iwanuszce, w: Baśnie narodów ZSRR, przeł. W. Gajew-

ski, Warszawa 1987. Ten sam motyw opracowany został również w zbiore Baśni Braci Grimmów, pod tytułem 

Braciszek i siostrzyczka.

8  A. Camus, Mit Syzyfa, w: tegoż, Eseje, przeł. J. Guze, Warszawa 1971,  s. 194.

9  Na skraju. Rozmowa z Sylwią Bukowicką, himalaistką, której partner zginął na Mont Blanc, o magnetycznej 

sile gór i zderzeniach z sytuacjami ekstremalnymi, w: „Polityka” z 13. 03. 2013.

10  http://off.sport.pl/off/1,111379, 13549797,Himalaiści_uTomasza_Lisa_Potrzebujemy_gor_potrzebujemy.ht.ml 

(dostęp: 12 III 2013).



66 |
ROZDZIAŁ 1. GÓRY...

Robimy to dlatego, bo to nasz świat, w którym czujemy się fantastycznie. Ten mistycyzm, ta 
druga strona gór jest straszliwie ważna. To nie może być tak, że to się sprowadza do prostego 
ruchu rąk i nóg, to siedzi w głowach. Wydzielają się endorfiny”11. Wtóruje mu himalaistka 
Kinga Baranowska: „Dla mnie to trochę sportu i trochę mistycyzmu. Zawsze chciałam, żeby 
to było pół na pół […] My wracamy z niesamowitą pozytywną energią […] odmienieni […] 
najważniejsze jest, by tutaj dzielić się tym z innymi”12. A zatem chodzi o pokonanie własnej 
fizycznej i psychicznej słabości, a zarazem o coś więcej: o doświadczenie mistyczne. „Wy-
kraczanie poza granice, w których działała jednostka i zbiorowość, to jakby kolejne akty 
stwarzania – lub przynajmniej poszerzania – świata”13. Czyli – transgresja. Dyskusja na temat 
istoty tego zjawiska toczy się nie bez powodu – 8 marca 2013 Polską wstrząsnęła tragedia, 
jaką zakończyła się wyprawa polskich himalaistów na szczyt Broad Peak w Karakorum. Po 
dokonaniu pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięcznik Broad Peak czterej wspinacze 
zaczęli schodzić do bazy. Dwóch z nich, należący do światowej czołówki himalaizmu w latach 
osiemdziesiątych, zdobywca pięciu ośmiotysięczników (Broad Peak był ostatnim z nich) Ma-
ciej Berbeka oraz młody wspinacz Tomasz Kowalski, do obozu nie dotarło. Na zawsze zostali 
w górach. W filmie dołączonym do książkowej serii Polskie Himalaje Maciej Berbeka mówił 
o swoich doświadczeniach wspinaczkowych jako o przeżyciu granicznym: „Ocieramy się o tę 
granicę i w naszych rozmowach w górach było takie określenie: czy dotknąłeś już drugiej 
strony lustra, czy już tam zajrzałeś? I ktoś, kto tego uczucia doświadczył, w podświadomości 
chce do tego wracać, potrzebuje być w tej sytuacji, gdy poziom adrenaliny będzie tak duży, 
a stawka będzie tak wielka, że znowu mu się za tę drugą stronę lustra uda spojrzeć”14. Lustro 
jest w różnych tradycjach religijnych światem „na opak” czyli obrazem zaświatów, a zarazem 
symbolem granicy, zapośredniczającym ontologicznie różne wymiary bytu15. Służy w sza-
mańskiej magii: będąc miejscem przebywania bóstw albo demonów, pozwala człowiekowi 
widzieć je i samemu być przez nie dostrzeżonym. W psychologii analitycznej lustro przedsta-
wia relacje między świadomością a nieświadomością. C.G. Jung tak to ujmuje: „Jaźń – jest […] 
‘lustrem’, w którym odbija się subiektywna świadomość […] gdy jednak zostanie odniesiona 
do swego ośrodka, wówczas i ona zintegruje się z całością”16. Jako przedmiot refleksji huma-
nistycznej tematyka obrazowania lustrzanego pojawia się już u Platona, wiele ciekawych 
prac na temat symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej powstaje także w późniejszych epo-
kach i współcześnie17. W świetle powyższego wypowiedź Berbeki odnieść można do wglądu 

11  Tamże.

12  Tamże.

13  J. Kozielecki, Transgresja i kultura…, s. 43.

14  M. Berbeka, Mówię wam, jest dobrze [SYLWETKA], http://off.sport.pl/off/1,111379,13530820.html (dostęp: 12 III 2013).

15  Zob. P. Kowalski, Kultura magiczna, Warszawa 2007, s. 286 i n.

16  C.G. Jung, Przemiany w mszy, przeł. R. Reszke, Warszawa 1992, s. 105.

17  Zob. na ten temat w: T. Sikora, Euoi, Kraków 2004. Oprócz religioznawców i psychoanalityków (J. Lacan) 

motyw lustra podejmuje również literatura: zob. np. L. Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów. O tym, co Alicja 

odkryła po drugiej stronie lustra, przeł. M. Słomczyński, Wrocław 1990.
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w wymiar transcendentny, Absolut – jeśli przyjąć wykładnię religijną, lub do partycypacji 
w rzeczywistości archetypu Jaźni – jeśli wyjaśnienia szukać w psychoanalizie. Dosłownie: 
„spojrzeć za tę drugą stronę lustra” znaczy „otrzeć się o śmierć”. Z kolei wzmianki o dozna-
niach mistycznych, o endorfinach, zwłaszcza w kontekście towarzyszących ekstremalnym 
sportom próbom i deprywacjom (bólowi, głodowi, pragnieniu, zmarznięciu, przebywaniu 
w ciemności i w samotności) odsyłają do modelu szamańskiej inicjacji i stanów transowych. 
Badania wykazały, że w takiej sytuacji (podobnie jak w wyniku praktyk medytacyjnych czy 
posłużenia się hipnozą – a także w stanach niedotlenienia mózgu) mózg ludzki produkuje 
opiaty (w tym endorfiny), blokujące uczucie bólu, pozwalające na kontrolowanie ciała w spo-
sób o wiele skuteczniejszy, niż zazwyczaj, a poprzez ich oddziaływanie na receptory seroto-
niny i noradrenaliny sprzyjające powstawaniu wizji, halucynacji, zjawisk synestezyjnych, 
a nawet zmian w osobowości czy w postrzeganiu świata. W głębokim transie mogą wystąpić 
trudne do zwerbalizowania stany eksterioryzacji: przekroczenia własnego ego, czasu i prze-
strzeni, identyfikacji z innymi ludźmi, zwierzętami, życiem w ogóle a nawet z materią nie-
organiczną. „Stan transowy należy rozumieć tutaj jako dowolny stan świadomości zmienionej 
przez wlanie się w nią treści podświadomości i zdominowanie tej pierwszej przez reguły 
kojarzenia tej drugiej”18. Oczywiście taki sam efekt uzyskać można stosując halucynogeny, 
powszechnie znane w społeczeństwach tradycyjnych, praktykujących zinstytucjonalizowa-
ne stany transowe i długo trwał wśród psychologów spór o autentyczność niewspomaganej 
chemicznie ekstazy mistycznej szamanów - rozstrzygnęły go dopiero najnowsze badania 
ludzkiego mózgu. Kluczowym momentem inicjacji szamańskiej jest przejście „za tę drugą 
stronę lustra”, a więc śmierć misteryjna, niejednokrotnie bardzo realistycznie doznawana, 
oraz odrodzenie się w nowym, wyższym statusie „człowieka wiedzy”. Trans szamański daje 
możliwość wglądu w wymiar transcendentny i jest źródłem wiadomości o nim. W tym sen-
sie funkcjonuje jako doświadczenie religijne i współtworzy religijny model świata oraz ży-
jącego w nim człowieka. Oczywiście, nie chodzi tutaj o religijność w znaczeniu eklezji, ale 
o związaną z rozwojem płata skroniowego hominidów skojarzeniową synchronizację emocji 
i nastrojów z materiałem wyobrażeniowym i z treściami przechowywanymi w pamięci, bę-
dącymi wspomnieniami wydarzeń rzeczywistych. W ten sposób rzeczywistość i wyobraźnia, 
a także dane, których źródłem są sny i halucynacje, wpływają w tym samym stopniu na 
introspekcyjnie postrzegane ego, zwłaszcza w sytuacji doznawania traumy, rozregulowującej 
funkcjonowanie układu nerwowego. Takie doświadczenie, zwane efektem numinotycznym, 
posiada więc dobrze zdiagnozowane neuropsychologiczne podstawy19.

Deprywacyjny trening, przeżycie umierania i odrodzenia, doświadczenie czegoś abso-
lutnie niezwykłego, „niesamowita pozytywna energia”, „odmienienie się” – „by podzielić się 
tym z innymi”, wydają się być w przypadku cytowanych wspinaczy zupełnie zgodne z mode-

18  A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 2004, s. 124–125.

19  O badaniach M.A. Persingera (Neuropsychological bases of God beliefs, New York 1987), piszę za: T. Sikora, 

Użycie substancji halucynogennych a religia. Perspektywy badawcze na przykładzie zagadnień rytuału i symbo-

lizacji, Kraków 1999, s. 182 i n.
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lem biografii szamańskiej. A zatem chodzi o stan zmienionej świadomości, o „całkowitość” 
psyche świadomej i nieświadomej, jaką możemy wtedy uzyskać. Czy to jest ten absolutnie 
rozstrzygający „test człowieczeństwa”, o który wcześniej pytaliśmy?

Psychologia transgresyjna Józefa Kozieleckiego zdaje się odpowiadać na to pytanie 
twierdząco: to przede wszystkim problem transgresji granic i granicy transgresji20 pozwala 
definiować uniwersum ludzkiej aktywności. Czy istnieją granice nieprzekraczalne? Absolutne? 
Mówimy tutaj o transgresji w odniesieniu do barier, jakie stawia człowiekowi jego fizyczność: 
„jak wysoko mogę wejść, ile jest w stanie znieść mój organizm”, ale równie ważna jest trans-
gresja ludzkich możliwości poznawania świata – rozwój nauki pozwala nam sięgać w czasie 
i w przestrzeni aż po granice Kosmosu. Abraham Maslow, twórca psychologii humanistycz-
nej, uważa, że przekraczanie granic jest drogą do samorealizacji i nie godzi się na jakiekol-
wiek niespełnienie – dla człowieka nie ma zadań niewykonalnych! Taki optymizm staje się 
jednak czymś niewymiernym, gdy odnosimy go do „przestrzeni wewnętrznej”, do psyche 
nieświadomej – brakuje bowiem instrumentarium badawczego, dostosowanego do anali-
zowania procesów zachodzących „po tej drugiej stronie lustra”. A przecież „ten mistycyzm, 
ta druga strona gór jest straszliwie ważna”! Tak więc wspinacz dokonuje jednocześnie wielu 
transgresji: przezwycięża własną fizyczną i psychiczną słabość, dociera tam, gdzie nikt przed 
nim nie postawił nogi i jednocześnie jest eksploratorem własnej Jaźni – swych „Wewnętrz-
nych Gór Najwyższych”. Skumulowanie tych działań transgresyjnych jawi się jako kwinte-
sencja człowieczeństwa – zaspokojenie potrzeb ekstrawertycznych, połączone z „pędem ku 
nieznanemu środowisku”21 oraz z próbą stawienia czoła „jakiejś tajemnicy i przeczuciu czegoś 
niepoznawalnego […], albowiem tylko wtedy życie jest pełne”22.

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, czy tak zakreślone ścieżki interpretacyjne: projek-
cja człowieczeństwa na istotę niebędącą człowiekiem i definiowanie człowieczeństwa poprzez 
zachowania transgresyjne, są względem siebie komplementarne, paralelne, czy też krzyżują 
się na jakimś etapie. Otóż wydaje się, że projekcja emocji i zachowań ludzkich na maszynę 
jest zachowaniem transgresyjnym przyszłości: jeśli esencję człowieczeństwa stanowi – jak 
zakłada informatyka kwantowa – generowanie wiedzy, to prawa przyrody znajdują odzwier-
ciedlenie we wszystkich inteligentnych formach bytu, w tym także w nośnikach sztucznej 
inteligencji. Jeśli świadomość jest przetwarzaniem informacji, to trudno sprecyzować, na 
jakim poziomie przetwarzania jesteśmy człowiekiem, a nie komputerem. Noam Chomski 
uważa, że zdolność do samoświadomości jest stosunkowo nową zdobyczą naszego gatunku 
– być może nie aż tak ważną w skali całego Kosmosu. Dlaczego ta zdolność nie mogłaby się 
upowszechnić wśród innych inteligentnych form bytu? Jeśli dopuścimy taki sposób myślenia, 
to rzeczywistość kwantowa umożliwi zatarcie różnic między Pirxem a Anielem. Być może 
będziemy musieli pogodzić się z nieprzewidywalnością decyzji podejmowanych przez nasz 
własny telefon komórkowy.

20  J. Kozielecki, Transgresja i kultura…, s. 46 i n.

21  Zob. A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii religii…, s. 31 (tabela 1. Polaryzacja człowieka).

22  C.G. Jung, Wspomnienia, sny, myśli, przeł. R. Reszke, L. Kolankiewicz, Warszawa 1993, s. 418.
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Czesław Miłosz w Beskidzie i okolicach

Panu Profesorowi Tomaszowi Stępniowi, miłośnikowi górskich 
wypraw

Czesław Miłosz był typem podróżnika kosmopolity, którego pogmatwany los, a nade wszyst-
ko zachłanna ciekawość świata, gnały, póki sił witalnych starczyło i zmysły nie odmawiały 
posłuszeństwa, po niemal wszystkich kontynentach. Ślady tych wypraw, nierzadko odbytych 
w okresie zaawansowanej starości, zachowały się w utworach poetyckich i eseistycznych 
Noblisty1. W jednym z nich, napisanym w połowie lat 80. ub. stulecia, Miłosz zdawał relację 
z pobytu na Karaibach, łącząc zmysłowy opis egzotycznego miejsca z egzystencjalną refleksją, 
jaka towarzyszyła rozmowom prowadzonym z byłą kochanką, Jeanne Hersch:

Nieprzetłumaczalny na słowa zamieszkałem w Teraz,
W rzeczach tego świata, które są i dlatego cieszą:
Nagość kobiet na plaży, mosiężne stożki ich piersi,
Hibiskus, alamanda, czerwona lilia, pochłanianie
Oczami, usta, język, sok agawy, sok prune de Cythère,
Rum z lodem i syropem, liany-orchidee
W mokrym lesie, gdzie drzewa stoją na szczudłach korzeni.
Śmierć, powiadasz, moja i twoja, coraz bliżej, blisko.
I cierpieliśmy, i nie wystarczała nam biedna ziemia.
Fioletowo-czarna ziemia warzywnych ogrodów
Będzie tutaj, widziana albo nie widziana.
Morze będzie jak dzisiaj oddychać głębinowo.
Malejący znikam w ogromie, coraz bardziej wolny2.

1  Dobrym przykładem są „eseje podróżne” zawarte w książce Widzenia nad Zatoką San Francisco oraz „dziennik 

podróży” Rok myśliwego.

2  Cz. Miłosz, Rozmowa z Jeanne, w: tegoż, Dalsze okolice, Kraków 1991, s. 40. Wiersz powstał w grudniu 1984 roku, 
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Miłosz globtroter jako docelowe miejsce swoich podróży wybierał najczęściej duże 
miasta3 lub kurorty nadmorskie; w późnej starości lubił pielgrzymować do mitycznych 
miejsc swej młodości – na Kowieńszczyznę, Wileńszczyznę oraz do ziemi sejneńskiej (celem 
wypraw stała się zwłaszcza Krasnogruda położona nad Jeziorem Hołny!)4. Można powiedzieć, 
że jako podróżnik autor Nieobjętej ziemi był raczej typem obieżyświata bedekerowego aniżeli 
samotnikiem odkrywającym „nowe lądy” czy niezdobyte dotąd szczyty. Autor Doliny Issy, 
wychowany w krajobrazie polodowcowym, pagórkowatym i nizinnym, nie lubił najwyraź-
niej fizycznego wysiłku i ryzyka, jakie towarzyszy wyprawom wysokogórskim. Co prawda 
w latach 50. XX wieku kilkakrotnie peregrynował do podalpejskiej miejscowości La Combe, 
gdzie mieszkał jego przyjaciel Stanisław Vincenz, to jednak nie podzielał, jak się wydaje, 
turystycznych pasji autora Na wysokiej połoninie, który mógł wędrować po górach całymi 
godzinami5. 

W powstających na przestrzeni ponad siedemdziesięciu lat wierszach Miłosza więcej 
znajdziemy motywów związanych z akwenami (morzami, rzekami, jeziorami) czy z nizina-
mi aniżeli z pejzażem górskim. Innymi słowy, Miłoszowa „bio-grafia” (w rozumieniu jakie 
nadał temu pojęciu Ryszard Nycz) jest zdecydowanie bardziej, jeśli można się tak wyrazić, 
„przyziemna” (horyzontalna) aniżeli wertykalna… 

Tym bardziej intrygująca wydaje się relacja z górskiej eskapady Miłosza, jaka miała 
miejsce kilka miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej. Co ciekawe, wiadomość 
o niej zawdzięczamy nie Czesławowi Miłoszowi, ale jego przyjacielowi Jerzemu Andrzejew-
skiemu6. W połowie lutego 1939 roku, kiedy autor Ładu serca przebywał na wypoczynku zimo-
wym w Wiśle, dołączył do niego Czesław Miłosz, w tamtych czasach pracujący w rozgłośni 
Polskiego Radia w Warszawie. Któregoś dnia, nie zważając na dość grubą pokrywę śnieżną, 
obaj przyjaciele postanowili wybrać się w góry, zabierając ze sobą o dziesięć lata starszego 
Stefana Napierskiego („Marka”), warszawskiego literata mieszkającego w sąsiednim pensjo-
nacie. Wchodząc na szczyt Babiej Góry (1220 m n.p.m.) trzej wędrowcy minęli zapewne schro-
nisko PTTK oddane do użytku 15 lipca 1925 roku. Na przełomie lat 20.i 30. ub. wieku miejsce to 
stało się bardzo popularnym celem wypraw turystycznych. Jak pisze znawca turystyki pieszej 
w Beskidach Edward Moskała:

podczas pobytu poety na Gwadelupie.

3  Zob. Czeski spleen (interpretacja „wiersza podróżnego” Moja podróż po Czechach), w: M. Bernacki, Glosy do Mi-

łosza. Artykuły i szkice krytycznoliterackie (2004–2011), Bielsko-Biała 2012. 

4  Zob. Obrazy „małej ojczyzny” – Kowieńszczyzna, Wileńszczyzna i Suwalszczyna w późnej twórczości poetyckiej 

Czesława Miłosza, w: M. Bernacki, Hermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o polskiej literaturze współczesnej 

(Vincenz, Miłosz, Wojtyła, Herbert, Szymborska), Bielsko-Biała 2010.

5  O wyprawach Miłosza do La Combe zob. Powinowactwa z wyboru: Stanisław Vincenz – Czesław Miłosz, w: M. 

Bernacki, Hermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o polskiej literaturze współczesnej (Vincenz, Miłosz, Wojtyła, 

Herbert, Szymborska), Bielsko-Biała 2010.

6  Zob. J. Andrzejewski, Nowe opowiadania, Warszawa 1980, cyt. za: J. Andrzejewski, Cz. Miłosz Listy 1944–1981, 

Warszawa 2011, ss. 289–294.
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Zaraz po otwarciu schronisko zapełniło się licznymi turystami, którzy przybywali tu zarów-
no w lecie jak i w zimie. Księga zwiedzających świadczy dobitnie o zwiększającej się co roku 
frekwencji. Schronisko odwiedzali i nocowali w nim turyści z całej prawie Polski, a także 
z innych krajów. Najczęstszymi gośćmi byli turyści z Gdyni, Wilna, Lwowa, Warszawy, Kra-
kowa i Poznania, a także z oswobodzonego polskiego Śląska Górnego. Schronisko na Baraniej 
Górze było wówczas symbolem patriotyzmu polskiej młodzieży7.

Wyprawa, o której zaświadczył Andrzejewski, miała zgoła inny charakter. Młodzi pisa-
rze nie przyjechali w Beskidy, aby dać upust swoim uczuciom patriotycznym. Najnormalniej 
w świecie szukali w górach doraźnej przygody i wrażeń, rozkoszując się poczuciem wolności 
i młodzieńczego wigoru. O ile wejście na szczyt, na którym dość długo się opalali i z które-
go podziwiali zapewne piękny widok obejmujący nie tylko sąsiednie beskidzkie szczyty, ale 
także Tatry, Małą Fatrę, Kotlinę Żywiecką i Beskid Mały, był dla nich czczą formalnością, to 
zejście „na przełaj”, a nie wzdłuż wytyczonego szlaku turystycznego, które miało przyśpieszyć 
powrót do Wisły przed zmrokiem, dostarczyło im niezapomnianych wrażeń! Według relacji 
Andrzejewskiego, poważne problemy zaczęły się wówczas, kiedy przy zapadającym zmroku 
i spadającej temperaturze powietrza zasłabł mieszczuchowaty „Marek”, ciągnięty odtąd nie-
mal bez przerwy przez sprawniejszych fizycznie kompanów:

Ponieważ wielokrotnie w instynktownym omacywaniu się łagodniejszych zejść zbaczaliśmy 
z drogi prostej, wcale nie można było wykluczyć, że zgubiliśmy kierunek właściwy i idziemy na 
oślep, w nieznane. […] W miarę upływania czasu, gdy ciemne przestrzenie zbocza tej przeklętej 
Góry wciąż zdawały się nie mieć końca, a i my obaj, młodzi, poczęliśmy odczuwać zmęczenie 
oraz mróz, od którego zesztywniały twarze i dłonie, zaczęliśmy się naprawdę o Marka bać.

Brnąc około trzech godzin przez las i śnieżne zaspy, około siódmej wieczór trzej wędrowcy 
dotarli w końcu szczęśliwie, choć – jak pisze Andrzejewski – „w stanie dość opłakanym” 
do schroniska na Kubalonce. Z tego miejsca, położonego przy drodze łączącej Wisłę z Istebną 
i Koniakowem, Stefan Napierski po wypiciu gorącej herbaty udał się dorożką do wiślańskiego 
pensjonatu, zaś Miłosz i Andrzejewski postanowili pozostać w przytulnym miejscu dłużej, 
rozkoszując się regionalnymi przysmakami:

Natomiast my z Czesławem już co nieco dla rozgrzania wypiwszy i bynajmniej chęci powrotu 
nie odczuwając, dłuższy jeszcze czas pokrzepialiśmy się gorącą śląską warzonką. Szybko stop-
niał w nas mróz, humory mieliśmy coraz lepsze, wzrastający zasób świeżych sił domagał się 
działania. Postanowiliśmy zatem, gdy schronisko zamykano, wracać do Wisły piechotą. Noc 
była mroźna, niebo przyozdobione gwiazdami, prócz nas dwóch nikogo, pustka i cisza, tylko 
śnieg skrzypiał pod naszymi butami, schodziliśmy w dół środkiem szosy weseli, jak aniołowie 
w dzień Zmartwychwstania, choć nasze hosanny, zwycięsko pobrzmiewając w klarownej 
ciszy, mało chóry anielskie przypominały.

7  E. Moskała, Schroniska górskie PTTK w województwie bielskim, Warszawa–Kraków 1983, s. 64–65.
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Po powrocie do Wisły obaj przyjaciele, upojeni młodością, szczęśliwym zakończeniem przygo-
dy i alkoholem buzującym w żyłach, postanowili nawiedzić jeszcze tej samej nocy nieszczę-
snego „Marka”, który potraktował ich najście jak koszmar senny, ciąg dalszy niefortunnej 
wyprawy, która o mały włos nie zakończyła się dlań tragicznie… 

Na zakończenie tej historii, odtworzonej dzięki przywołaniu autobiograficznej prozy 
autora Idzie, skącząc po górach, wypada wspomnieć jeszcze o dwóch innych, odnotowanych 
w literaturze faktu, pobytach Czesława Miłosza w miejscowościach sąsiadujących z Beskidem. 
W dniu 6 sierpnia 1997 roku 86-letni Noblista odwiedził Cieszyn, będąc gościem letniego kursu 
Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W restauracji „Targo-
wa” spotkał się wówczas z dziennikarzem radiowym Robertem Karpem, który zarejestrował 
na taśmie magnetofonowej rozmowę o młodzieńczym wierszu poety Wyznanie, które koń-
czy niezapomniana fraza liryczna, jedna z najpiękniejszych we współczesnej poezji polskiej: 
„Miłości moja, gdzież są, dokąd idą / Błysk ręki, linia brzegu, szelest grud - / Nie z żalu pytam, 
ale z zamyślenia”. To niecodzienne spotkanie Robert Karp wspominał po kilkunastu latach 
w ten oto sposób:

Rozmowa, którą przeprowadzam tam w Cieszynie, kilkanaście dni po wielkiej powodzi, nie 
jest jednak sentymentalna. Miłosz żartuje i bawi się słowem, recytuje wiersze ks. Baki. Jest 
gorący dzień. Pachnie świeżym piwem i mrożoną wódką, za chwilę na stole będzie coś gorą-
cego. W powietrzu unosi się zapach nadchodzących dobrych czasów8.

Cztery lata później Czesław Miłosz, wtedy już 90-latek, kilkakrotnie wyjeżdżał z Krako-
wa w beskidzkie strony. Tym razem na zaproszenie przyjaciela Marka Skwarnickiego, który 
gościł leciwego poetę i jego „amerykańską żonę” Carol w swoim domku wypoczynkowym 
w Barwałdzie Górnym. Spotykali się w przysiółku „U św. Rozalii na Puszczy”, gdzie przebiegała 
niegdyś dawna droga pielgrzymkowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z miejsca tego roztacza się 
piękny widok na Beskidy, z Babią Górą na horyzoncie, który musiał dostarczać sędziwemu 
poecie wiele przyjemności. Wedle relacji Skwarnickiego:

W ciągu 2001 roku Miłoszowie przyjeżdżali do Barwałdu wielokrotnie. Carol przywoziła 
otrzymane ze Stanów wspaniałe dwa fotele plażowo-turystyczne. Pan Czesław nieraz drze-
mał w którymś z nich. Za każdym razem przywoził mi coś do czytania. […] Zosia (żona 
Marka Skwarnickiego – przyp. M.B.) przed tymi wizytami kupowała w pobliskich Wado-
wicach „papieskie kremówki”, nazywane tak od czasu wizyty Jana Pawła II w rodzinnym 
mieście, kiedy to Papież wspominał, jak niegdyś, po zdaniu matury pałaszował je z kole-
gami9.

8  R. Karp, Z Miłoszem w „Targowej”, „Kalendarz Beskidzki” 2012, s. 119.

9  M. Skwarnicki, Mój Miłosz, Kraków 2004, s. 185. Relacji Skwarnickiego towarzyszą dwie kolorowe fotografie 

ilustrujące pobyty państwa Miłoszów w Barwałdzie Górnym.
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Na zakończenie piszący te słowa chciałby wyznać, iż w roku 2003 nosił się z zamiarem 
zaproszenia Czesława Miłosza do stolicy Podbeskidzia na sesję naukową poświęconą twór-
czości Karola Wojtyły – Jana Pawła II organizowaną wówczas przez Katedrę Polonistyki ATH 
oraz Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Dowodem na to jest list ad-
resowany do autora Traktatu teologicznego, którego fragmenty zostaną przytoczone poniżej: 

Nasza uczelnia (ATH) jest stosunkowo młodą placówką oświatową. Powstała trzy lata temu 
na bazie bielskiej filii Politechniki Łódzkiej, kiedy to Bielsko-Biała straciło status miasta wo-
jewódzkiego, a w zamian za to powołano do życia (decyzją Sejmu RP) finansowaną przez 
budżet państwa pierwszą na Podbeskidziu uczelnię o charakterze humanistycznym. ATH ma 
nie najgorszą bazę lokalową, oryginalne położenie (u podnóża Beskidu Śląskiego). Ma też 
młodą i energiczną kadrę naukową (rekrutującą się głównie z pracowników UJ i UŚ) oraz am-
bicje przekształcenia się w pierwszy na Podbeskidziu uniwersytet. Władze ATH, a zwłaszcza 
Wydziału Humanistyczno-Społecznego, współpracują także ze wspomnianym już bielskim 
Instytutem Teologicznym. Jest nawet pomysł, aby wzorem przedwojennych uniwersytetów 
utworzyć w Bielsku wydział teologiczny, i – jestem przekonany – wcześniej czy później do tego 
dojdzie. W lipcu br. ukazał się pierwszy numer pisma „Świat i Słowo” poświęcony problema-
tyce wartości. Na łamach pisma wystąpili obok siebie: inżynierowie, filozofowie, teolodzy, 
etycy, poloniści i pedagodzy – oto dobry i praktyczny przykład uniwersalnego charakteru 
naszej Uczelni.
Piszę Panu o tym, bo mam ogromną nadzieję, że może moglibyśmy kiedyś zorganizować 
przyjazd Pana Profesora do Bielska – może w październiku albo w listopadzie tego roku (paź-
dziernik lepszy, bo w Beskidach zazwyczaj panuje wtedy słoneczne i ciepłe „babie lato” i jest 
tu naprawdę pięknie!) – przynajmniej na jeden dzień.
Moim marzeniem jest zorganizowanie spotkania Pana z młodzieżą i pracownikami nauko-
wymi naszej Uczelni. Byłby to wielki zaszczyt dla nas wszystkich i dla naszego miasta gościć 
tak wybitnego pisarza. 
Jeśli tylko zdrowie i czas Panu pozwolą, to serdecznie zapraszamy! Będę z niecierpliwością 
oczekiwał na Pańską odpowiedź w tej sprawie!10

Wedle wiarygodnego świadectwa Agnieszki Kosińskiej, asystentki Noblisty w latach 
1996-2004, list dotarł do adresata mieszkającego w Krakowie przy ul. Bogusławskiego 6/22 
i został mu odczytany, pozostając jednak bez odpowiedzi ze względu na pogarszający się stan 
jego zdrowia. Jak się bowiem miało niebawem okazać, autor Drugiej przestrzeni przygoto-
wywał się w tym czasie do odbycia swojej najdłuższej i najtrudniejszej, ostatniej podróży…11

10  Fragment listu Marka Bernackiego do Czesława Miłosza z dn. 15 lipca 2003 r.

11  Czesław Miłosz, który na przełomie 2003 i 2004 roku praktycznie nie wychodził już z domu, zmarł w swoim 

krakowskim mieszkaniu 14 sierpnia 2004 roku.
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Jarosław Pacuła 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Gorolu, czy ci nie żal? O tym, co łączy 
gorola z góralem, a hanysa z ceprem

Zacząć wypada od wyjaśnienia okoliczności podjęcia tematu wskazanego w tytule tego tekstu, 
a jednocześnie uzasadnienia pojawienia się w nim sparafrazowanego cytatu z popularnej 
pieśni1. Otóż bezpośrednią przyczyną powstania artykułu stał się jubileusz Profesora Tomasza 
Stępnia, zagorzałego miłośnika wspinaczki górskiej (a więc górala), wykładowcy Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (zatem znów górala), absolwenta i wieloletniego 
pracownika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (czyli niejako Ślązoka, ale ptoka, więc nie 
do końca hanysa), który wywodzi się z Zagłębia Dąbrowskiego (toteż dla hanysów będącego 
gorolem, a dla górali – ceprem). Wspomniane tu kwestie biograficzne nie są jednak dla piszą-
cego pretekstem do stworzenia jakiegoś studium, które odnosiłyby się do tożsamości kulturo-
wej Pana Profesora, ale stanowią doskonałą okazję do podjęcia zagadnienia językoznawczego 
– rozważenia z perspektywy lingwistyki kulturowej funkcjonujących w polszczyźnie określeń: 
góral, gorol, hanys i ceper, a jednocześnie ofiarowania Jubilatowi „czegoś od siebie”.

Oczywiście, „[w] nauce można z korzyścią stosować językoznawstwo w badaniach nad 
historią pojęć, w psychologii, w mitologii itp. Równie ważnym jest stosowanie językoznaw-
stwa do historii kultury […]. Kwiatem tego rodzaju stosowania językoznawstwa jest odtwa-
rzanie za pomocą zestawień językowych całego stanu kultury danego ludu […]”2. Co więcej, 
„[p]onieważ zasada, podstawa języka jest czysto psychologiczną, centralno-mózgową, więc 
językoznawstwo należy do nauk psychologicznych. Że zaś język może się urzeczywistniać 
tylko w społeczeństwie i ponieważ w ogóle rozwój psychiczny człowieka jest możliwy tyl-
ko w obcowaniu z innymi ludźmi, więc mamy prawo powiedzieć, że językoznawstwo jest 

1 Chodzi o pieśń Góralu, czy ci nie żal?, rzeczywiście noszącą tytuł Za chlebem. Jest to utwór skomponowany do 

słów wiersza Michała Bałuckiego w drugiej połowie XIX wieku. Prawdopodobnie autorem muzyki jest Władysław 

Żeleński (informacje za Biblioteką Polskiej Piosenki, http://bibliotekapiosenki.pl/static:goralu_-_czy_ci_nie_zal, 

dostęp: 21 XII 2012). Pierwsza zwrotka i refren brzmią: „Góralu, czy ci nie żal/ Odchodzić od stron ojczystych,/ 

Świerkowych lasów i hal/ I tych potoków srebrzystych?/ Góralu, czy ci nie żal?/ Góralu, wracaj do hal!”

2  J. Baudouin de Courtenay, O języku polskim, wybór prac i red. J. Basara, M. Szymczak, Warszawa 1984, s. 419.
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nauką psychologiczno-socjologiczną”3. Wynika z tego, że badając język, nie powinno się go 
traktować jako tworu autonomicznego, systemu, którego jednostki da się opisać w oderwa-
niu od ich użycia, pozbawiając go uwikłania kulturowego, wzajemnego powiązania między 
nim i rzeczywistością pozajęzykową. Język jest nie tylko wiernym zwierciadłem obiektywnie 
istniejącej rzeczywistości, gdyż zależy ona od interpretacji dokonywanej właśnie za pomocą 
języka4 i perspektywy jej przeprowadzenia5, bo przecież to, co odbite w języku, niekoniecznie 
zgodne jest z faktycznymi przekonaniami na ich temat. Wspomniane założenia towarzyszą 
wywodowi przeprowadzonemu w artykule.

Góral, Gorol – dwa kamraty6… 
(perspektywa historycznojęzykowa)
Popularny Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, a więc opracowanie 
z lat 1958-19697, notuje w zasadzie dwa znaczenia wyrazu góral: prymarne ‘mieszkaniec gór; 
człowiek pochodzący z gór’ i wtórne ‘w czasie okupacji hitlerowskiej: banknot pięćsetzłotowy 
z podobizną górala’. Oczywiście, drugi z sensów to rezultat przeniesienia nazwy obiektu (po-
staci umieszczonej na awersie) stanowiącego komponent większej całości na cały przedmiot 
– banknot. 

Góral. Źródło: http://www.banknoty-swiata.ugu.pl (dostęp: 08.12.2012)

3  Tenże, Zarys historii językoznawstwa, czyli lingwistyki (glottologii), t. 2, z. 2, Warszawa 1909, s. 149.

4  Zob. R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obrazu świata, w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, 

Lublin 1999, s. 41–45.

5  Jerzy Bartmiński zauważa: „Słowa nie odwzorowują rzeczy «fotograficznie», lecz raczej «portretują» je men-

talnie. […] Termin «interpretacja» zachowuje równowagę pomiędzy epistemologicznym obiektywizmem (świat 

istnieje i jest realnie poznawalny), a subiektywizmem (świat jest percypowany przez człowieka w sposób swo-

isty), podkreśla zarazem aktywność ludzkiego poznania i języka w stosunku do świata” (J. Bartmiński, Punkt wi-

dzenia, perspektywa, językowy obraz świata,w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 103–106). 

Według Bartmińskiego w opisie znaczeń trzeba uwzględniać również punkt widzenia, rozumiany jako „czynnik 

podmiotowo-kulturowy, decydujący o sposobie mówienia o przedmiocie, w tym m.in. o kategoryzacji przedmio-

tu, o wyborze postawy onomazjologicznej przy tworzeniu jego nazwy, o wyborze cech, które są o przedmiocie 

orzekane w konkretnych wypowiedziach i utrwalone w znaczeniu” (Tamże).

6  W gwarze śląskiej kamrat/kumrat/komrat to ‘kolega, towarzysz, przyjaciel, kompan, towarzysz pracy’ 

(B. Cząstka-Szymon, J. Ludwig, H. Synowiec, Mały słownik gwary Górnego Śląska, cz. 1, Katowice 1999, s. 79, 94).

7 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I–XI, Warszawa 1958-1969 (dalej skrót SDor).
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Przywołajmy w tym miejscu kilka cytatów obrazujących nową treść wyrazu, ustabi-
lizowaną w okresie istnienia Generalnego Gubernatorstwa8. W powieści Romana Bratnego 
czytamy:

Drzwi zamykają się przed nosem osłupiałego bohatera. Olo rwie po trzy stopnie w dół.
– Na Żoliborz! – rzuca surowo do dorożkarza. – Dam górala – rzuca na szalę nie istniejącą 
gotówkę. – Mam nocną przepustkę, jazda! – rozkazuje już kategorycznie.

[Roman Bratny, Kolumbowie – rocznik 20, Warszawa 1966, s. 118]

W tym samym sensie wyraz pojawia się w jednej z popularnych w okupowanej War-
szawie „zakazanych piosenek”:

Siekiera, motyka, piłka, szklanka,
We dnie alarm, w noc łapanka, 
Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź,
Masz górala – to mnie puść.

[Anna Jachnina, Siekiera, motyka, tekst wg: T. Szewera, O. Straszyński, Niech wiatr ją 
poniesie. Antologia pieśni z lat 1939–1945, Łódź 1975, s. 197–1999]

Co ciekawe, jeszcze przez jakiś czas po wojnie, choć zmieniał się wygląd banknotów i ża-
den z nich nie posiadał wizerunku górala, w świadomości Polaków góral funkcjonował jako 
określenie pięciuset złotych. Mówi o tym między innymi piosenka wykonywana przez Andrzeja 
Rosiewicza, z której interpretacją nie miała trudności publiczność festiwalu w Opolu w 1980 r.:

Jechał sobie od Dąbrowy młody śliczny dzielnicowy
Na motorze w dezabilu, na wycieczkę po cywilu.
Też go mają chłopcy, chłopcy radarowcy,
Dosięgli go z dala, zapłacił górala.

[Andrzej Rosiewicz, Chłopcy radarowcy, cyt. wg wydania Dobry interes, LP 1980]

Uniwersalny słownik języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza, wydany w 2003 
roku10, notuje już więcej sensów wyrazu góral. Obok znaczeń: ‘człowiek pochodzący z gór’ oraz 

8  Rzecz jasna, użycie określenia góral, używane w odniesieniu do banknotu, miało charakter potoczny. Wy-

razistym tego dowodem jest kryptonim akcji zbrojnej, jaką przeprowadziło polskie podziemie 12 VIII 1943 roku 

w Warszawie – Akcja Góral. Uprowadzono wtedy samochód bankowy z pieniędzmi o wartości 105 mln złotych. 

Prawdopodobne było, że kwotę tę zgromadzili Niemcy w postaci banknotów o najwyższym wówczas nominale 

500 zł, czyli tzw. górali. Szerzej na ten temat w: T. Strzembosz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1945, 

Warszawa 1983; S. Smarzyński, Akcja Góral, Lublin 1973.

9  Znanych jest wiele wersji piosenki. Pierwszy raz opublikowana została w podziemnym wydawnictwie w zbio-

rze Posłuchajcie, ludzie... (z. 1), wydanym w lutym 1943 r. przez KOPR, ale już wcześniej był powszechnie znany. 

Autorką słów piosenki jest Anna Jachnina. 

10 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. St. Dubisz, t. 1–4, Warszawa 2003 (dalej skrót USJP).
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‘w okresie okupacji hitlerowskiej i krótko po II wojnie światowej: banknot pięćsetzłotowy’, 
pojawiają się dwa inne: ‘rower górski’ i ‘kolarz jeżdżący najlepiej po górskich trasach’. Oba 
znaczenia to wynik przeniesienia znaczenia, a cechą relewantną neosemantyzmów jest miej-
sce: góral ‘osoba mieszkająca w górach lub pochodząca z gór’/ ‘rower dobrze sprawujący się 
w górach’/ ‘kolarz uprawiający sport w górach’. Odnieśmy się do cytatów egzemplifikujących 
użycie wyrazu w tych sensach:

30 lipca br. dwa rowery górale zginęły z korytarza Hotelu Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. 
Powstańców w Miechowie.

[NKJP: Rekord trzynastego, „Dziennik Polski – Miechów”, 2 VIII 2000]

Wystarczyło, że właściciel roweru górskiego pozostawił na chwilę swój pojazd pod blokiem 
na ul. Kolejowej, a już znalazł się na niego amator. [...] Kolejny góral został skradziony z placu 
zabaw przy ul. Zamkowej.

[NKJP: „Gazeta Poznańska”, 10 VII 2002]

Zniknął góral. Turysta stracił rower górski pozostawiony na kilka minut przed sklepem.
[NKJP: Oficer dyżurny zanotował, „Gazeta Krakowska”, 25 VIII 2004]

Góral już zawodowy 
Michał Bogdziewicz, dotychczas kolarz górski Lechii Gdańsk, został zawodnikiem zawodowej 
grupy Lotto PZU SA.

[Góral już zawodowy, http://www.sport.pl/sport/1,65025,1817598.html, dostęp: 09. 12. 
2003]

dawid.400
Przeciez to jest lokata, jak mozna na takim etapie wystawic w jednej parze kolarza klasycz-
nego z goralem. Profil trasy tylko dla najlepszych gorali,a do takich Mollemasie zalicza, tym 
bardzie ze na niego rabobank ma jechac na vuelcie. Wiec na piierwszymgorskim etapie od-
pasc nie moze. […] 
Etap 6 czyli kolejny sprawdzian dla górali, znowu pewnie dojedzie max 30 osobowa grupa. Kto 
wygra? nie wiem ale wiem jedno oferta wystawiana przez bukmacherów nie jest do końca 
przemyślana.

[http://www.forum.bukmacherskie.com/f204/kolarstwo-2012-vuelta-a-espana-18-08-09-
09-a-80505-2.html, dostęp: 8 XII 2012]11

W Wielkim słowniku języka polskiego, nadal redagowanym, a więc najbardziej aktual-
nym12, znajdziemy dwa kolejne sensy leksemu góral, opatrzone kwalifikatorami sport. pot.: 
‘kolarz wyróżniający się podczas wyścigu w pokonywaniu odcinków górskich’, ‘sportowiec 
należący do klubu sportowego z terenów górskich’. I w tych przypadkach cechą relewantną, 

11 W przypadku cytatów zaczerpniętych z forów internetowych zachowano pisownię oryginalną.

12 Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, Kraków, 2007–. http://www.wsjp.pl (dalej skrót WSJP).
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pozwalającą zaistnieć nowym sytuacjom semantycznym, jest miejsce. W pierwszym z nich 
mamy jednak do czynienia z dwustopniową neosemantyzacją – wpierw z rozszerzeniem 
znaczenia (góral ‘człowiek pochodzący z gór’ ← ‘człowiek związany z górami poprzez swoje 
zainteresowania, uprawianą profesję itd.’), potem z zawężeniem sensu sekundarnego (góral 
to też ogólnie ‘kolarz górski’). Występowanie wyrazu w tych wtórnych znaczeniach ilustrują 
następujące cytaty:

Po przerwie górale nadal dążyli do wyrównania, zaś goście raz po raz groźnie kontratakowali.
[NKJP: Pierwsza jesienna strata, „Dziennik Polski”, 15 IX 2003]

Drugiego gola dla górali zdobył ponownie Drożdż [...].
[NKJP: IV liga małopolska – grupa wschodnia, „Dziennik Polski”, 21 VIII 2003]

Tytuł najlepszego górala w całym wyścigu zapewnił już sobie Kazimierz Stafiej z grupy Mróz 
Supradyn Witaminy.

[NKJP: Miał rozprowadzać, a wygrał, „Dziennik Polski – Oświęcim”, 22 IX 2001]

Bardzo aktywny był najlepszy góral wyścigu Francuz Richard Virenque, długo znajdował się 
na czele, uczestnicząc w ucieczkach, początkowo w 14-osobowej grupie, potem w pięcio-, 
wreszcie w dwuosobowej szpicy.

[NKJP: Wielkie Lance, „Gazeta Krakowska”, 21 VII 2004]

Podczas wyścigu prowadzone są różne klasyfikacje zawodników, najlepszy kolarz w danej 
kategorii otrzymuje koszulkę jej lidera, w której kontynuuje wyścig na następnym etapie. Te 
koszulki to: żółta koszulka – jedzie w niej lider czasowej indywidualnej klasyfikacji general-
nej. […]; różowa koszulka – jedzie w niej najlepszy kolarz w klasyfikacji górskiej (tzw. góral). 
Podczas etapów górskich na trasie znajdują się premie górskie kilku kategorii, punkty przy-
znawane są kilku pierwszym kolarzom w zależności od kategorii; czerwona koszulka – jedzie 
w niej najlepszy kolarz w klasyfikacji na najaktywniejszego […]; granatowa koszulka (do 2005 
r. biała) – jedzie w niej najlepszy kolarz w klasyfikacji punktowej. W wyścigu przyznawane są 
punkty za dojechanie na metę na czołowych pozycjach w etapach, jak i za tzw. lotne premie 
charakterystyczne dla etapów płaskich.

[http://pl.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Pologne, dostęp: 8 XII 2012]

Lider klasyfikacji górskiej („najlepszy góral”, „król gór”) to tytuł nadawany zawodnikowi ściga-
jącemu się w kolarskim wyścigu etapowym, który zdobył najwięcej punktów na tzw. górskich 
premiach. Określenie to jest też czasem stosowane w wyścigach jednoetapowych, jednak bar-
dziej adekwatne i częściej używane jest w odniesieniu do dużych tourów, gdzie klasyfikacja 
jest podliczana z etapu na etap. Na Tour de France, na szczycie każdego znaczącego podjazdu, 
punkty są przydzielane zawodnikom, którzy pierwsi przekroczą szczyt. Górskie premie […] 
są skategoryzowane od 1 (najcięższa) do (najlżejsza), określone na podstawie długości i stro-
mizny podjazdu.

[http://pl.wikipedia.org/wiki/Lider_klasyfikacji_g%C3%B3rskiej, dostęp: 8 XII 2012]
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Jak widać, dzisiejsza polszczyzna notuje kilka sensów wyrazu góral. Wszystkie one 
są wynikiem licznych i wielokierunkowych zmian semantycznych, efektem i zarazem świa-
dectwem upływu czasu. Leksem ten pojawił się jednak w polszczyźnie dość dawno, a odkry-
wając jego historię, wypada nieco przekornie powiedzieć, że mimo wszystko jest mu bardzo 
blisko do tego, co charakterystyczne dla Śląska, a więc i samych Ślązaków – do górnika.

W XVI-wiecznej polszczyźnie funkcjonuje forma gornik. Już wtedy wyraz ten posia-
dał dwa interesujące nas znaczenia. Po pierwsze, oznaczał on ‘mieszkańca gór, człowieka 
pochodzącego z gór, górala’ (łaciński odpowiednik spotykany w ówczesnych słownikach to 
montanus Mącz13, Cnap14):

Montanus, Co z góry przichodźy. Montanussubstantive, Górnik. [Mącz]15.

Drugie ze znaczeń wyrazu gornik/górnik, już wówczas wtórne, to ‘człowiek zajmujący 
się wydobyciem i obróbką minerałów’ (łacińskie odpowiedniki, jakie pojawiają się w słowni-
kach, to: metallicus Mącz, Calep16, Cnap, metallariusCalep, lapicida, lapidarius, lautumarius, 
marmorarius, quadratarius, scrulatorauriCnap):

á dla tego więthʃząpraczęmaiąGorniczy o koło wyprawiania kruʃzczu Srebrnego przez ogień 
[FalZiol III 34v]
Pierwʃzyhuph z Krzyżakow dobrowolnych y Gornikow z łotey góry/ y inʃzichdrabow [Miech-
Glab 10, 10]
Iużʃiegornik grzebie pod cięʃzką ziemię/ chociay wie iż ich támniemáło przed tym poginęło. 
[RejZwierc 65v]

Dzisiejszy podstawowy sens leksemu góral odpowiada więc staropolskiemu znaczeniu 
wyrazu górnik. Co więcej, długo jeszcze osoby pochodzące z gór lub mieszkające w górach 
nazywano górnikami.

Co prawda, słownik Samuela Bogumiła Lindego, a więc opracowanie z początku XIX 
wieku17, nie notuje wyrazu górnik jako odrębnego hasła, jednak wzmiankuje o funkcjonowa-
niu słowa i form od niego derywowanych przy okazji definiowania leksemu góra:

Pochodz. […] górnik, górnicki, górnictwo […],

13 J. Mączyński (IoannesMaczińsky), Lexicon Latino Polonicum ex optimisLatinaelinguaeScriptoribusconcinnan-

tum [...], TypographusIoannesDaubmannus, RegiomontiBorussiae [Konigsberg] 1564.

14 G. Knapski (GregoriusCnapius), Thesaurus polono-latino-graecusseupromptuarium lingua Latinae et Graece 

[...], F. Caesario, Cracoviae [Kraków] 1621.

15 Wszystkie cytaty podaję za Słownikiem polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski (t. 1–34), K. 

Mrowcewicz, P. Potoniec (od t. 35, do hasła ROWNY), Wrocław 1966–1994, Warszawa 1995-.

16 A. Calepinus, Dictionariumdecemlinguarum, Lugdunum 1588.

17 Słownik języka polskiego przez M. Samuela Bogumiła Linde, Warszawa 1807–1814 (t. I, cz. 2, Warszawa 1808).



82 |
ROZDZIAŁ 2. ...I...

przy czym odnosi je do znaczenia ‘kopalnia’:

Góry – gruby, żupy, lochy, gdzie kopią kruszce, sól etc. […]. Słowa gór w Polszczyznie też uży-
wano przenośnie, chcąc wyrazić roboty górnicze, albo obrane w tym celu położenia, n. p. góry 
Olkuskie, miedzianogórskie i t. d. [Mier. Mscr]. Góry wapienne […] napełnione są kamieniami 
białawemi, z których palą wapno. [Ład. Hst. N. 44]. Gór kamiennych […] w Polszczę jest bar-
dzo wiele, osobliwie około Pińczowa. [Ład. Hst. N. 64]. […] Gór kruszcowych […] mamy bardzo 
wiele; ale kruszców z nich nie dobywamy. Za Stanisława Augusta uformowała się kompania, 
kładąc koszt na otworzenie gór Olkuskich. [Ład. Hst. N. 43]. […] Złote góry obiecuje, a nie ma 
i ołowianych. [Rys. Ad. 80]. 

Ten sam słownik notuje jednak wyraz goral (i zdrobnienie goralik) w znaczeniach 
odnoszących się do tego, co typowe dla regionu górskiego, co wywodzi się z gór. Oddzielne 
potraktowanie przez Lindego słów góral i górnik sugeruje stopniowe kształtowanie się odręb-
nych form wyrazowych z właściwymi im tylko sensami. Już zatem w początkach XIX wieku 
góral to ‘mieszkaniec gór’:

Gorale są zwyczajnie mocniejsi i wyżsi od mieszkańców dolin i równin.[Stass. Buff. 270],

względnie ‘taniec Goralom właściwy’:

Aż miło spojrzeć, aż miło, Gdy Stach z Basią swą utnie gorala. [Kniaź. Poez. 3, 177],

natomiast ‘osoba pracująca w kopalni’ to górnik. 

Dalszy rozwój tej sytuacji językowej i potwierdzenie postawionej tezy wyłania się z wy-
dawanego w drugiej połowie XIX wieku Słownika języka polskiego, nazywanego Słownikiem 
wileńskim18. Otóż przy haśle górnik notuje on znaczenia: ‘który w górach kopie co, kamiennik, 
kruszcowy górnik’ oraz ‘co na górach mieszka, orze, pasie; góral’; leksemowi góral przypo-
rządkowuje natomiast sensy: ‘mieszkaniec gór’ i ‘rodzaj tańca góralom właściwy’. Oznacza to, 
że w przypadku osób mieszkających w górach i wywodzących się z gór właściwymi nazwami 
są wtedy nadal i górnik, i góral. Jednocześnie ujawnia się tutaj rozgraniczenie semantyczne 
– ten, kto pracuje w kopalni, to wyłącznie górnik.

Przedstawiony powyżej stan językowy potwierdza także wydawany w latach 1900-1927 
tzw. Słownik warszawski19. Wprawdzie, notujeon obie formy: góral i górnik, ale przy pierwszej 

18 Słownik języka polskiego […], do podręcznego użytku wypracowany przez Aleksandra Zdanowicza, Michała 

Bohusza Szyszkę, Januarego Filipowicza, Walerjana Tomaszewicza, Florjana Czepielińskiego i Wincentego Koro-

tyńskiego, z udziałem Bronisława Trentowskiego. Wydany staraniem i kosztem Maurycego Orgelbranda, t. 1–2, 

Wilno 1861.

19 Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927 (tom 

I: A–G, Warszawa 1900).
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z nich, mającej sens ‘mieszkaniec gór’, sytuuje synonim górnik, zaznaczając, że jest to forma 
wychodząca z użycia. Słownik wymienia jeszcze formy: goral, górniak, gorzanin (Góral ma 
nogi bocianie: kogo zechce, to dostanie). Ten sam słownik notuje jednak także inne znaczenia 
leksemu góral: ‘kapelusz góralski’, ‘rodzaj tańca’, ‘w Galicji Zachodniej wyraz obrażający, zna-
czący: łotr, złodziej’. Ponadto podaje szereg wyrazów pochodnych, jak: góralka ‘mieszkanka 
gór’, góralszczyzna ‘wszystko, co góralskie; górale, kraj górali’ (Tradycje całej góralszczyzny; 
Napotykamy Żywiec, stolicę góralszczyzny całej babiogórskiej okolicy), góralski ‘kapelusz gó-
ralski; rodzaj tańca’, góralik ‘zdrobnienie od góral’. Z kolei przy wyrazie górniksłownik po-
daje definicje: ‘pracujący w kopalni’, ‘student instytutu górniczego’. Wylicza również liczne 
derywaty, m.in.: górnictwo ‘zajęcie, rzemiosło górnika; zakłady górnicze, kopalnie; nauka 
szukania ciał kopalnych we wnętrzu gór’, górniczka ‘żona górnika’ (Górnik idzie ku szybowi, 
a górniczka za nim), górniczysko ‘zgrubienie od górnik’ (Górnik ci ja, górnik, stare górniczy-
sko). W związku z powyższym wypada stwierdzić, że w początkach XX wieku w polszczyźnie 
wyraźnie rozgraniczano znaczenia ‘osoba pracująca w kopalni, związana z kopalnią’ oraz 
‘człowiek pochodzący z gór, mieszkający w górach’ – pierwszy sens wyrażał wyraz górnik, 
natomiast drugi zawierał się w starszym i początkowo bardziej pojemnym słowie góral. 

Zaprezentowany powyżej rozwój semantyczny wyrazu pozostawia jednak pewną wąt-
pliwość, dotyczącą przyczyn nazywania osób pracujących w kopalniach wpierw góralami, 
a nie jak dziś górnikami. Dążąc do uzupełnienia tej kwestii, należy zauważyć, że pierwsze 
kopalnie wyglądały zupełnie inaczej – materiał wydobywano z góry, kopano w jej głąb.

W początkowym okresie, a więc już u schyłku XV wieku, rudy metali wykopywano 
w górach. Słowniki historyczne dowodzą, że jeszcze w XVIII wieku rzeczownik góra posia-
dał sens ‘kopalnia’. Przywołajmy ot choćby definicję wyrazu górnik (gornik) zamieszczoną 
w słowniku Knapiusza, wydanym w 1621 roku:‘co w górach kopie co’. Jeśli natomiast spojrzeć 
na wyjaśnienia wyrazu góra, z jakimi spotkać się można w dawnych słownikach, okaże się, 
że jednym ze znaczeń słowa było właśnie ‘kopalnia’.

Związek wyrazu góra z wyrazem kopalnia ujawnia zresztą etymologia pierwszego 
z tych słów. Otóż jeszcze w średniowieczu polski rzeczownik przyjął dodatkowe znaczenie 
pod wpływem języka niemieckiego, w którym obecnie Berg to ‘góra’, Bergwerk– ‘kopalnia’, 
z kolei Bergmann– ‘górnik’20. Uwzględniając przy tym fakt, że prymarnie pod względem sło-
wotwórczym nazwa zawodu nie różniła się od nazwy mieszkańca, bo obie tworzył sufiks nik 
(poświadczony w tekstach z przełomu XIV i XV wieku jako formant produktywny w tworzeniu 
nazw działacza i nazw znamionujących21; por. czeski wyraz hornik ‘górnik’), a semantyczne 
rozróżnienie wniósł dopiero przyrostek al (występujący nielicznych formacjach odrzeczow-

20  A. Bańkowski w Etymologicznym słowniku języka polskiego (Warszawa 2000) wskazuje, że polski wyraz 

górnik może być tłumaczeniem tego niemieckiego określenia.

21 Zob.: Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1999, s. 115–117; Z. Klemensiewicz, St. Urbańczyk, 

T. Lehr-Spławiński, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1981, s. 175, 182. Por. J. Łoś, Gramatyka 

polska. Cz. 2: słowotwórstwo, Lwów 1925.
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nikowych, zwłaszcza XVII-wiecznych, mający raczej odcień augmentatywno-pejoratywny22), 
uzyskuje się odpowiedź na pytanie o to, co tak naprawdę łączy górala z górnikiem. 

W świetle powyższego muszą się więc Ślązacy pogodzić z faktem, że ich gorol wca-
le tak odległy od górala nie jest, a gdyby nie historyczne zmiany morfologiczne wyrazu, 
to każdy góral byłby dziśgórnikiem. Co zaś się tyczy samej formy gorol23, to jest ona zaledwie 
gwarowym wariantem fonetycznym wyrazu góral. Reszta, która wiąże się z utrzymującym 
się wciąż (mentalnego) podziału między gorolami i hanysami, pozostaje niemal wyłącznie 
kwestią historyczno-kulturową.

Hanys24i gorol w jednym stali domu,
Hanys na Ślunsku, a gorol in Polen;
I jeden,i drugi nie wadzą nikomu,
Choć sporo ich dzieli od wielu pokoleń.

Jak wcześniej wspomniano, spotykana w mowie Ślązaków forma gorol jest wyłącznie dialek-
talną postacią wyrazu góral. Niemal cały dialekt śląski charakteryzuje bowiem dyftongicz-
ne wymawianie dawnych samogłosek pochylonych: dawne ścieśnione o – dziś zapisywane 
w postaci ó – wymawiane jest jako dźwięk pośredni między o i u, z kolei dawne ścieśnione  
á jako dźwięk pośredni między a i o25. Zjawisko to jest spotykane w gwarach śląskich także dziś:

Poczucie innej niż w języku ogólnopolskim mowy Ślązaków łączy się także z wyraźną roz-
różnieniem samogłosek a, o, e jasnych i pochylonych. Samogłoski pochylone (ścieśnione), 
często jako kontynuanty wcześniejszych długich a, o, e, regularnie zachowały się w gwarach 
dialektu śląskiego jako samodzielne głoski, które Ślązacy w zależności od miejsca i regionu 
wymawiają odpowiednio:

- o pochylone jako ou, np. droużki, czyli dźwięk nietożsamy ani z o, ani z u, bliski wymowie 
staropolskiej. Niekiedy w wymowie Ślązaków samogłoska ta przechodzi w dźwięk słyszalny 
jako u, odpowiednik ortograficznego ó, na przykład: pozór. 

- e pochylone jako y, np. ubolywa ‘ubolewa’, śniyg ‘snieg’ lub jako ey, czylidźwięk o brzmieniu 
pośrednim między e oraz y. Na całym Śląsku [e] w słowie nie wymawia się jako ini, na połu-

22 Z. Klemensiewicz, S. Urbańczyk, T. Lehr-Spławiński, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1981, 

s. 202. Ten sam formant wykorzystywano w XV wieku do tworzenia formacji odczasownikowych, ale też był on 

stosunkowo rzadki (tamże, s. 199).

23 Wyrazista jest definicja tego słowa w Słowniku polskich leksemów potocznych (t. 3: G–J, red. W. Lubaś, Wro-

cław 2001, s. 137): gorol ‘osoba pochodząca spoza Śląska (z Galicji), mieszkająca na Śląsku’ .

24 W artykule występuje pisownia wielką literą, gdy określenia są traktowane jako nazwy grup etnicznych i  

mieszkańców regionów.

25 Zob.: St. Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa 1962, s. 81; B. Bartnicka-Dąbkowska, Podstawowe 

wiadomości z dialektologii polskiej (z ćwiczeniami), Warszawa 1959, s. 37.



| 85
JAROSŁAW PACUŁA. GOROLU, CZY CI NIE ŻAL?...

dniowym zaś – i w części rzeczowników rodzaju nijakiego zakończonych w piśmie w wymo-
wie ogólnopolskiej na e, typu weseli || wiesieli ‘wesele’.

- a pochylone jako kontynuant dawnej samogłoski ścieśnionej w gwarach północnośląskich 
brzmi jak oł, na pozostałym obszarze Śląska jako o. O systemowym charakterze tej samogło-
ski świadczy to, że może pojawiać się ona regularnie, w stałych pozycjach w wyrazach […]26.

Doskonałą egzemplifikacją podniesionej tu sprawy, ale też w ogóle poruszonego w ar-
tykule zagadnienia, jest wypowiedź jednego z przedstawicieli śląskich górników27: 

Mom godać po ślunsku, a wiync zacynom łod poczountku, robia na grubie już dwajścia trzy 
lata. Pierszo moja szychta to było na tysiąc. Jag mom gadać po śląsku, to najlepiej ło tym, 
o cymś, kaj się roubi. A wiync, rano przyłażana gruba i ida pod figurko świyntyj Barbórki, żeby 
się porzykaćło szczęśliwy wyjazd i ło to, za tych, którzy już z dołu nie wyjechali. Potym idymy 
wszyscy razym na cechownio, tam nos wszyscy dzieloum, co mómy, kaj, kiery do przodka iść. 
Potym idziymy na markownio, tam pobieromy znaczki, tak to są takie nasze paszporty, jak 
teyn znaczek pokożeymy, to kożdy wie, jag on ma miano, kaj miyszko, wiylo ma dzieci, jak się 
jego babo nazywo. Nastympnie idymy do badyhauzu, w badyhauzie muszymy się przewlyc, 
bo na dole się strasznie maraszymy, a wieync muszymy się łoblec w gumioki, fuzlapy i ar-
bajtiur, do tego mamy hełm i lampa. […] Nastympnie zjeżdżomy na dół szeloum, szela to jest 
jeden z najszybszych urzoundzeń na grubie. […] Jag już szczęśliwie zjadymy na dół, to idymy 
na maszafty, maszafty to jest taki pociung osobowy do berkmurów, niekiedy by się taka jazda, 
takom maszaftoum przydała i kibicom Legii, jak wywali to jedzie po tregrach, to czynsie na 
wszystkie strony, a jak zawsze z gibką maszyno jedzie i na bazy wali, i to człowieka ciungnie, 
a tom maszaftom, to przecież para metrów, az się kapnie, ze stanounć. […] Potem ideymy prze-
kopeym do przodka, w przodku jak to w przodku, nie tak to pierwej bywało, że wszyscy jedni 
do drugich godali, teraz i berkmon to się musi nauczyć gadać po polskiemu, bo je za dużo 
goro l i , a goro le  to so takie stworzeynia, które przyjeżdżajom na Ślunnsk z całej Polski. Tera 
je mało g o r o l i , a wiyncej tych basztardów, a basztardy to so takie krojcuki, h a n y s a  z g o -
r o l e m . Potem jag już wszystko się podzielymy, co momy robić, bierymy się do roboty, śnia-
odanie kiery tam co mu, jedyn mo chleb z bajlagom, a i kiery to i majoum i z marmouladom. 
[…] Teraz to już tak jadymywiyncej kombajnami i taśmami. Taśma to jest takie urzoundzeynie, 
w którym siełodstawio urobek, z przodka pod szyb, wiadoumo, że taśmami nie idzie jeździć, 
ale soum takie mundre, co na tych taśmah jeżdżo. Ostatnio żech spotkał takiego g o r o l a , co 
jechoł taśmom i się trzymoł za kraje. A taśma jest prowadzona po rolkach, jag on się trzymał 
za te kraje, to mu całe palce te rolki poobijało u nóg. Taśmom się fajnie jeździ, ale pieruńsko 
palce bolom, bo on nie wiedzioł, że na taśmie się leży, a się nie trzimie. Potym jag i kiedy się 
człowiek spoci, jak przewinie te f¦uzlapy, to tak śmierdzi, choćby w klotce z małpami. […] Po 

26 I. Winiarska, Cechy językowe dialektu śląskiego, w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś, 

http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=858&Itemid=19, (dostęp: 

09.12.2012).

27 Zaznaczenia w tekście są mojego autorstwa.
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wyjeździe wszyscy ido na flaps. Flaps to jest taki posiłek, regeneracyjny, kiery jednemu goro -
l o w i  życie uratowaoł. To było tak: dostał wypłata, pierwyj to poszedł na sztriptiz, do szynku, 
jeszcze go obciupali z piniyndzy i nie mioł nic. A do piyrszego, do dziesiountego trzeba było żyć. 
To dostoł kartke na flaps i zawsze jeszcze od kolegi wziun, wiadomo h an ysy  to tam zawsze 
jakoś wyżyjoum. Oni tam, baby im zrobiom, a taki g o r o l  sum jest tam na tym wólcu, to co 
mo robić. Na gorzoła, i potem flaps, gorzoła i flaps i tak żyje cały miesiounc. 

[Tekst gwarowy z Halemby, informator: Andrzej Komander, zapis i opracowanie: Monika 
Kresa, weryfikacja: Halina Karaś; http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl, dostęp: 9 XII 2012]

Zacytowana powyżej wypowiedź ujawnia podkreślaną przez Ślązaków dychotomię: 
przybysz spoza Śląska nie jest „swój”, to gorol, choć wcale osoba ta nie musi pochodzić z gór. 
Dla Ślązaków „miejscowy” czy „tutejszy” to nie ktoś „zza rzeki”28, czyli pochodzącyz Zagłębia 
Dąbrowskiego i innych regionów Polski, ale osoba z tzw. Altrajchu (niem. Starej Rzeszy). 
„Swój” natomiast to hanys. 

Skąd wzięło się określenie gorole, w sporej mierze wyjaśniono wcześniej. Dodać jednak 
trzeba, że wśród Ślązaków miano to upowszechniło się w połowie XIX wieku, kiedy to na Gór-
ny Śląsk masowo przyjeżdżali do pracy mieszkańcy Małopolski, zwłaszcza terenów górskich. 
Inna sprawa, że w okresie międzywojnia określenia gorol używano także w odniesieniu do 
Ślązaków cieszyńskich29. 

W tym miejscu wypada nakreślić etymologię miana hanys/Hanys30. Część słowników 
języka polskiego notuje nazwę hanys, sygnalizując, że jest to nazwa lekceważąca31:

28  Chodzi o rzeki: Brynica i Biała. Szerszą perspektywę oglądu problemu daje – jeszcze nie opublikowany – re-

ferat Jolanty Tambor (Instytut Języka Polskiego UŚ) i Romualda Cudaka (Katedra Międzynarodowych Studiów 

Polskich UŚ) Śląsk i Zagłębie z perspektywy dwóch stron rzeki. Problematyka regionu we współczesnej Europie, 

wygłoszony na międzynarodowej konferencji Problematyka regionu we współczesnej Europie. East and Central 

Europe as a New Potential Power (Kraków, 17 VI 2012 r.). 

29 W formie ciekawostki warto wspomnieć, że na Śląsku Cieszyńskim słowo gorol występuje wyłącznie w zna-

czeniu ‘człowiek z gór, mieszkaniec gór’ (zob. Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, red. J. Wronicz, Ustroń 

2010).

30 Na marginesie warto wspomnieć, że część Ślązaków (zwłaszcza z okolic Opola) nie nazywa siebie hanysami, 

ale hadziajami/ chadziajami, co po części ujawnia inne, wewnętrzne konflikty między mieszkańcami Śląska: 

„Prokuratura Rejonowa w Oleśnie sprawdzi, czy autor napisu «Chadziaje do pieca!» w Zębowicach nie nawołuje 

do nienawiści na tle narodowościowym. […] – Konflikt między hanysami a chadziajami jest starym śląskim 

konfliktem, ale żeby dzisiaj wypisywać takie rzeczy na ścianach, to jest to dowód psychicznej dewiacji - ocenia 

ostro Kazimierz Kutz, słynny śląski reżyser”. [„Nowa Trybuna Opolska” z 30 X 2012; wydanie internetowe: http://

www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121030/POWIAT08/121039941, dostęp: 12.12.2012]. Kwestia ta godna jest 

jednak odrębnego opracowania.

31 Taka notacja występuje w USJP, w Słowniku polskich leksemów potocznych, t. 3: G–J, red. W. Lubaś, Wrocław 

2001 (s. 250) oraz w Słowniku polszczyzny potocznej, red. J. Anusiewicz, J. Skawiński, Warszawa-Wrocław 1996 

(s. 103).Etnolog Eugeniusz Kłosek pisze: „Goralami nazywano imigrantów, którzy pojawili się zza rzeki Białej, 

a przezwisko «Hanys» przylgnęło do sąsiadów z Górnego Śląska. Stosunki Ślązaków z części górnośląskiej i cie-



| 87
JAROSŁAW PACUŁA. GOROLU, CZY CI NIE ŻAL?...

Forma Hanys […], wskazuje na stereotyp Ślązaka, któremu przypisywano powinowactwa i po-
krewieństwa z niemczyzną. […] W górnośląskim regionie pogranicza kulturowego hanysy - to 
zamieszkująca od pokoleń ludność śląska, natomiast przybysze – to gorole. Oba określenia 
wiążą się zazwyczaj z negatywnym etykietowaniem32. 

Wyraz ten [hanys – J.P.] jest używany również (prawie jako termin) w popularyzacji nauki 
[…]. A przecież słowo to jest obraźliwe, nadane Ślązakom przez „goroli”, czyli przybyszów 
spoza Śląska, lub mieszkańców innych terenów Polski […]33.

Nazwa hanys wiążę się z formą niemieckiego imienia Johann – Hans34. Imię to 
traktować trzeba jako stereotyp onimiczny35, wszak stanowi jedno z najpopularniejszych 
imion występujących w Niemczech, jest pewnym szablonem nazewniczym, podobnie jak 

szyńskiej również nie należały do zbyt układnych [...]”. E. Kłosek, „Swoi” i „obcy” na Górnym Śląsku od 1945 roku, 

Wrocław 1993, s. 30. Zob. też A. Skudrzyk, K. Urban, Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności 

lokalnych, Katowice 2010.

32 W. Wysoczański, Znaki językowo kulturowe. Specyficznojęzykowe wyznaczniki tożsamości etniczno kulturowej, 

„Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 2002, t. XXVIII, s. 58.

33 J. Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice 2006, s. 199.

34 Onomasta zajmujący się nazewnictwem śląskim, Henryk Borek, pisze odnośnie nazwiska niejakiego 

Georga Hanuska: „Hanusek, śl. gw. forma zdr. od imienia Johannes – Jan, dzisiejsze śląskie Hanys z niem.  

Johann” (Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. IV, red. H. Borek, Wrocław–Warszawa 1988. s. 7).  

Por. T. Szczerbowski, Polak i Irlandczyk (Podobieństwo stereotypów), „Język Polski” 1995, nr 4/5, s. 291–300.

35 Por. J. Rokoszowa, Kontakty językowe we współczesnej Polsce, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznaw-

czego” 2003, z. LIX, s. 5–24. Autorka artykułu zauważa: „Językowe kontakty mniejszości narodowych na terenie 

Polski nie polegają obecnie w większości na kontaktach bilingwalnych, lecz przeważnie reprezentują układ 

trzech odniesień: etnolekt lokalny (dialekt, gwara miejscowa) – polszczyzna ogólna, standardowa – język ro-

dzimy w wersji ogólnej. […] Etnolekt macierzysty bywa w kontaktach ukrywany ze zróżnicowanych powodów: 

np. z powodu chęci niewyróżniania się w dominującej grupie (dotyczy to wszystkich etnolektów), z powodu 

politycznych zaszłości i represyjnej polityki narodowościowej (jęz. niemiecki, ukraiński), z powodu negatywnych 

stereotypów (język niemiecki, ukraiński, dialekt łemkowski – ukrywany z obawy przed identyfikowaniem go 

z negatywnym stereotypem Ukraińca). Obecnie socjologowie obserwują, zwłaszcza w młodszym pokoleniu, 

tendencje do przełamywania programowego izolowania się mniejszości. Zanikają obawy przed manifestowa-

niem własnej odrębności, własnej kultury, przed używaniem własnego języka. W zasadzie nie odnotowuje się 

tendencji separatystycznych, lecz raczej próby przełamywania izolacji.[…] Zdecydowanie negatywne stereotypy 

narodowościowe funkcjonują przede wszystkim w starszym pokoleniu i odwołują się do historycznych zaszło-

ści związanych z konfliktami wojennymi: Niemiec – gestapowiec, hitlerowiec, faszysta; Ukrainiec – bandyta, 

banderowiec, z czarnym podniebieniem. Do stereotypów starszych należą określenia polnischeWirtschaft jako 

synonim niegospodarności lub Niemiec – butny i wynoszący się, Litwin – skryty i podstępny, Słowak – chytry 

i skąpy, Polka – dziewczyna łatwa itp. Młodsze pokolenie niektórych tego typu stereotypów już nie zna lub nie 

używa. Powstają w to miejsce nowe stereotypy, zdecydowanie mniej negatywne […] Na wszystkich terenach 

funkcjonują stereotypy regionalne, odwołujące się do odrębności etnicznej, często posługujące się regionalnymi 

nazwami mniejszości z odcieniem pogardliwym lub lekceważącym typu: Hanys, Słowiok, Gorol, Polok, Polaczka” 

(s. 22–23).
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w Polsce Jan. Trzeba wszak nadmienić, że antroponim Hans– skrócona forma Johannes 
– był bardzo popularnym imieniem męskim od końca XIX wieku i do lat 50. następnego 
stulecia należałdo dziesięciu najczęściej pojawiających się wśród Niemców36. W jakimś 
stopniu określenie hanys wskazuje zatem na ścisłe przywiązanie Ślązaków do Niemiec czy 
nawet może sugerować niemieckie korzenie Ślązaków37. Na Śląsku bowiem, „w każdym 
razie do wybuchu II wojny światowej, mówiąc Hanysek, myślano – Niemiec, [a] obecnie jest 
to częściej, podobnie jak pieron lub krzok – miejscowy, ogólne przezwisko polskich Śląza-
ków ze strony nie-Ślązaków – goroli, przybyłych ptaków lub rzadziej guńkarzy […]”38. War-
to jednak pamiętać, że początkowo miano pejoratywne, zresztą podobnie jak inne, które 
w różny sposób nawiązywały do niemczyzny: szwaby (szwab, Szwab to pogard. ‘o Niemcu’, 
USJP) i hitlery (od nazwiska Hitler) – w czasie drugiej wojny i okresie tuż powojennym39, 
helmuciki i helmuty (od niemieckiego imienia Helmut; helmut to lekcew. ‘Niemiec’, USJP) 
– w okresie masowej emigracji Ślązaków do Niemiec40, krzyżacy (prymarnie Krzyżak to 
‘członek zakonu krzyżackiego osiadłego na ziemiach polskich w XIII w.’, USJP) i karliki 
(od niemieckiego imienia Karl)41.

36 Das großeVornamenlexikon, bearbeitetet von R. i V. Kohlheim, Mannheim 2007; M. Eberhard-Wabnitz, H. 

Leisering, KnaursVornamen-Buch. Herkunft und Bedeutung, München 1984;  http://www.beliebte-vornamen.

de/5009-hans.htm (dostęp: 2312.2012); http://www.onomastik.com/Vornamen-Lexikon/name_65_hans.html 

(dostęp: 23.12.2012).

37 Według spisu demograficznego z 1910 roku niemal 582 tysiące osób mieszkających na Śląsku zadeklarowało 

język polski jako ojczysty, a nieco ponad 51 tysięcy polski i niemiecki. W spisie przeprowadzonym piętnaście lat 

później już tylko 151 tysięcy osób podało język polski jako ojczysty, przy czym był to wynik germanizacji i presji 

politycznej (zob. M. Masnyk, Ruch polski na Śląsku Opolskim w latach 1922-1939, Opole 1989, s. 14–15). Na obszarze 

przyłączonym do Polski po drugiej wojnie (Śląsk Opolski i Dolny Śląsk) przetrwało 891 117 osób określonych jako 

„polska ludność rodzima” (zob. M. Suboczowa, Dane statystyczne, w: Śląsk: ziemia i ludzie, Katowice–Wrocław 

1948, s. 244–245). Po 1945 r. na Śląsku mieszkało 850 tys. zweryfikowanych autochtonów z niemieckiej części Ślą-

ska oraz 1,2 mln autochtonów z polskiej części Górnego Śląska, z czego znaczna część wyemigrowała za granicę 

albo poczuwała się do narodowości niemieckiej (zob. K. Popiołek, Śląskie dzieje, Warszawa–Kraków 1976, s. 375). 

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku narodowość śląską w polskiej części Śląska zadeklarowało 

173 153 osób (zob.  Ludność według deklarowanej narodowości oraz województw w 2002 r., w: Wyniki Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [online], Główny Urząd Statystyczny [dostęp: 27.12.2012]), z kolei 

w 2011 roku podczas Narodowego Spisu Powszechnego narodowość śląską zadeklarowało 809 000 osób  (zob. 

Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, 

w:Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 [online], Główny Urząd Statystyczny [do-

stęp: 27.12.2012]; Raport z wyników w województwie śląskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 

Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 60–61; Raport z wyników w województwie opolskim. Narodowy 

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2012, s. 65–66).

38 K. Kwaśniewski, Wasserpolacken i inne polsko-niemieckie etntopaulizmy, „Przegląd Zachodni” 2001, nr 4, s. 14.

39 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 37.

40 Z. Kłodnicki, Grupy etnograficzne i etnonimiczne Śląska, w: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie 

przemian, red. H. Rusek, A. Drożdż, Wrocław–Cieszyn 2009, s. 75.

41 Tamże, s. 75.
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Jak już wspomniano, w odniesieniu do osób pochodzących spoza Śląska rdzenni 
mieszkańcy tego regionu używają ogólnego określenia gorol. Na tym jednak nie kończy się li-
sta mian, które identyfikują nie-Ślązaków, bardziej szczegółowa i zróżnicowana pod wzglę-
dem geograficznym. Ilustrują to przytoczone fragmenty dyskusji na forach internetowych:

Hanysy kontra inni
loggic 17.09.03, 08:51 zarchiwizowany
Witam,
jak wiadomo Slazacy dziela ludzi na:
siebie czyli Hanysow,
Goroli, Góroli, Hadziajow, Medalikorzy i Antkow (ci z Warszawy).
[…]
loggic 17.09.03, 08:52 zarchiwizowany
Czy wedlug Was okreslenie„Hanys” jest pejoratywne? Czesto zdarza sie ze tak nas
nazywaja Polacy myslac ze nas to zaboli. Czy tak jest w istocie?
[…]
greg 17.09.03, 09:17 zarchiwizowany
HANYS - to brzmi dumnie !
Ale odpowiednio wypowiedziane słowo GOROL powinno zabrzmieć obraźliwie !
greg.
marcyk 17.09.03, 10:49 zarchiwizowany
warszawioki to do mie som krawaciorze, a Antki piyrsze slysza ale niych jest.
Ikar 17.09.03, 11:39 zarchiwizowany
Jo sie na Hanysa nie obrażom, gorzi jak by mi fto pedzioł Gorol!

[www1.gazeta.pl/forum/790620,30353,790602.html?f=261; dostęp: 25 XII 2012]

Gorol, ceper – dwa bratanki… (perspektywa górala z Beskidu Śląskiego)//
ceper, hanys – dwa bratanki… (perspektywa górala z Podhala)
W świetle powyższego wypada zadać pytanie o tożsamość osób, które przez górali nazywane 
są ceprami, z kolei przez hanysów – gorolami. Otóż dla mieszkańców Podhala każdy, kto nie 
jest góralem, jest ceprem, także hanys, natomiast dla mieszkańców Śląska gorolem jest każdy, 
kto nie jest hanysem, a więc między innymi góral. Innymi słowy – „obcy” dla górala to ceper, 
z kolei dla hanysa „nie swój” to gorol.

Etymologia nazwy ceper nie jest pewna. Być może miano to wiąże się ze słowem-
saper. Wielce prawdopodobne jednak, że odnosi się ono do słowackiego ’teraz’, które było 
przydomkiem nadawanym pierwotnie przez górali robotnikom ze Słowacji, a to za sprawą 
często używanego przez nich tego wyrazu42. Etymologia ludowa wiąże się natomiast z legendą 

42 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1967. Ku teorii tej przychyla się 

również Z. Stieber w pracy Świat językowy Słowian, Warszawa 1974, s. 403. Zob. też Słownik gwary Zakopanego 

i okolic, red. J. Zborowski, J. Okoniowa, Zakopane 2009, s. 31.
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o domniemanym inżynierze o nazwisku Ceper, który pracował przy budowie kolei do Zakopa-
nego (faktycznie nazwa znana była wcześniej niż zbudowano linię kolejową), o czym często 
wspominają rdzenni mieszkańcy Podhala43:

Skąd sie wzięło słowo „ceper”?
owcarek_podhalanski 29.12.05, 14:20 zarchiwizowany
To znacy mniej więcej wiem, skąd sie wzięło: podobno kie budowano kolej do Zakopanego,
niejaki inzynier Ceper zatrudnił przy budowie góroli, a potem zwycajnie ik osukoł i nie
zapłacił im za robote. Od tej pory na Podhal usyćkik ceprów ceprami zacęto nazywać. Ale 
cyftoś wie, ka jest cosik dokładniej napisane o zatargu inzyniera Cepra z górolami? Chętnie 
byk pocytoł.

[http://forum.gazeta.pl/forum/w,170,34112550,,Skad_sie_wzielo_slowo_ceper_.htm-
l?v=2&wv.x=1; dostę: 25 XII 2012]

Jo wom tu opowim, bo nie syćka wiedzom, cemu górole nazywaj om tyk z nizin w cinkik 
portkak cepry. A było to tak. Kiedy budowali kolij z Chabówki do Zokopanego, prowadził te 
robote niejaki inalnier, f tóry sie naziwoł Ceper.

[cyt. za: W. Kupiszewski, Z gwary podhalańskiej. „O ceprak”, „Poradnik Językowy” 1956, 
s. 379–380]

Słowniki ogólne polszczyzny notują zwykle: ceperlekcew. ‘na Podhalu: o człowieku 
niepochodzącym z gór, zwłaszcza o turyście’ (USJP); ceper reg. podh. ‘lekceważąco o człowieku 
pochodzącym z okolic nizinnych (w przeciwieństwie do górala)’ (SDor).Tymczasem do lat 50. 
XX wieku górale podhalańscy nazwy ceper używali w odniesieniu do robotników (zwłaszcza 
pracujących na kolei i przy budowie dróg), którzy przybywali w góry na zarobek. Obecnie 
określenie to odnosi się do wszystkich przybyszów z nizin i ma charakter lekceważący. Na-
zwa ceper używana jest także przez taterników i doświadczonych turystów górskich wobec 
osób wychodzących w góry bez przygotowania, podstawowych umiejętności, znajomości za-
sad turystyki, czyli tak zwanych „niedzielnych” turystów44. Odnieśmy się do ilustracji:

Należy się wystrzegać mówienia: „halniak”. To brzydkie, żargonowe zniekształcenie rozpo-
wszechniają turyści-cepry. Radw. Świat 15.

[cyt. za SDor]

Płytcy przybysze z nizin, „cepry” jak ich trafnie nazywają górale, uważają za najlepsze, co na-
leży czynić w stosunku do górali, schlebianie im, wychwaleanie ich zalet, jak i wad. Wierchy 
1947, s. 129.

[cyt. za SDor]

43 Szerzej na temat tej i innych legendowych historii w pracy: W. Jarzębowski, A. Konieczny, Zakopiański jar-

mark romantyczny i tragiczny, Warszawa 1978, s. 173–182.

44 Na podstawie: Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004.
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Góral wstrzymał pilnowacza i pokazując leżącego spytał szeptem: - Cóż to za człowiek? - A kto 
jego wie? Taki sam pewnie zbój z gór jako i ty. – To ta nie zbójnik. – No? – To jakisi sponie-
wierany ceper. Ka ta takiemu!... – A skądże na nim cyfrowane portki zbójnickie, cucha i pas? 
– Czy ja wiem skąd? Mozekanyukrad... – Zbójom ukrad! To musi być chwat! – Chwaty som 
ta jest wselnijakie.

[NKJP: S. Żeromski, Popioły, Warszawa 1988]

Jeżeli chodzi o młodzież, to czasem się wtrąci jakieś słowo z ich slangu, ale mówić wciąż ich 
językiem, to oni też tak, jak górale, nie lubią jak się udaje, że się umie po góralsku. Jak jest ce-
per, niech mówi po cepersku, góral po góralsku. Ksiądz niech mówi do młodzieży normalnie. 
Czasem problematyka, jaką porusza, sposób ujęcia, ma pokazać, że ksiądz wie, o czym mówi.

[NKJP: K. Wodecki, Bez Boga wszystko wali się na łeb, „Tygodnik Rybnicki”, 4 III 2008]

Spotkać można również wyrazy derywowane od wspomnianej nazwy45, uwydatniające 
ujemne jej nacechowanie:

Na próżno będzie wytrwale ceprzysko usiłować wtargnąć do jakiejś kawiarni. Oczadziały 
zaduchem wnętrza, migiem zostanie wypchany z powrotem na ulicę. Malcz. R. Od cepra 14.

[cyt. za SDor]

Dopiero w chwili rozpakowywania rzeczy spostrzega biedny ceprzyna, że jest w posiadaniu 
obcego bagażu. Malcz. R. Od cepra 13.

[cyt. za SDor]

[…] absolwent reżyserii dramatu krakowskiego PWST Andrzej Dziuk, […] ściągnął do Zako-
panego swoich kolegów i koleżanki z wydziału aktorskiego. Teatr ulokował się w budynku 
sanatorium „Czerwonego Krzyża” przy ulicy Chramcówki, gdzie przygotował swoją pierwszą 
premierę - sztukę „Witkacy - autoparodia. Niesmaczny góralsko-ceperski skecz zakopiańczy-
kom prawdziwym (!) poświęcony”. Premiera odbyła się 24 lutego, w setną rocznicę urodzin 
Stanisława Ignacego Witkiewicza, który stał się patronem teatru.

[NKJP: Witkacy ma 16 lat, „Dziennik Polski”, 20 II 2001]

Nie zmienia to jednak faktu, że ceper to ‘człowiek spoza regionu górskiego, szczególnie 
spoza Podhala’. Taką informację znaleźć można także w opracowaniach dotyczących gwary 
orawskiej46, przy czym naprzeciw tej teorii przychodzą słowa oburzenia samych Podhalan: 

Kozdy, ftory nie z Podhala to ceper. A historycnie Spisz, Orawa, to nie Podhale.
[http://forum.gazeta.pl/forum/w,170,34112550,,Skad_sie_wzielo_slowo_ceper_.htm-

l?v=2&v.x=1; dostęp: 25 XII 2012]

45 Oczywiście, forma ceprzyna niekoniecznie musi posiadać sens tu wspomniany, bowiem może być też femi-

natywem (‘żona cepra’).

46 Taką informację podaje też J. Kąś w Słowniku gwary orawskiej, Kraków 2003, s. 59.
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W związku z powyższym można orzec, że nie tak daleko ceprowi do hanysa, wszak 
i jeden, i drugi to dla górala „obcy”, a i hanys jest dla górala ceprem. Podobnie gorolowi blisko 
jest do cepra, gdyż według górala obaj są dla niego „obcymi”. Rzecz jasna, sąd ten ma nieco 
żartobliwy charakter, gdyż konotacje kulturowe i motywacje historyczne (znajdujące odbicie 
w badaniach etnolingwistycznych) są bardziej złożone. Otóż

[w]edle stereotypu Ślązak to człowiek o silnie wykształconym poczuciu własnej identyfikacji 
grupowej i niechęci wobec obcych. […] Taka identyfikacja rodzi postawy ksenofobiczne, które 
można obserwować choćby w wypowiedziach na temat małżeństw mieszanych […] Dziś już 
Ślązacy starają się nie ujawniać świadomościowej opozycji: swój – obcy. Można to zaobser-
wować choćby poprzez leksykalne próby odcięcia się od stereotypowego, tkwiącego w śląskiej 
kulturze (wcześniejszej?) nazewnictwa grupy osób napływowych […]47.

Do połowy XVIII wieku znaczna część Śląska należała do Królestwa Pruskiego, co było 
podstawą do powstania kilku określeń Ślązaków z tej prowincji, m.in. Prusaki/Prusoki (prusak 
to pogard. ‘butny Niemiec’, USJP) Dziś jeszcze nazwy te można spotkać wśród mieszkańców 
Śląska Cieszyńskiego (historycznie ziemie te pozostawały w Cesarstwie Austriackim, a potem 
należały do Austro-Węgier). Natomiast mieszkańców Śląska Cieszyńskiego określa się – szcze-
gólnie na dawnych obszarach przygranicznych – mianami: Kajzeroki (kajzer/kaiser‘dawniej 
cesarz niemiecki’, USJP) lub Cysaroki/Cesaroki (od cesarz48)49, dla zaznaczenia swojej odręb-
ności wobec mieszkańców Górnego Śląska, czyli Prusaków50. Z kolei bardzo powszechnymi 
mianami Ślązaków z Górnego Śląska – jak już była mowa – są pochodzące z początku XX 
wieku i stosowane przede wszystkim przez osoby z Zagłębia, Małopolski i okolic Cieszyna 
nazwy Hanysy i Hanyse51. Oto ilustracje przytoczonych powyżej nazw:

47 J. Tambor, Autostereotyp i stereotyp Ślązaka, „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 1, s. 81–82. Szerzej na temat 

w perspektywie językowej w: J. Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice 

2006. Zob. też: „Swoi” i „obcy” na Górnym Śląsku. Z problematyki stosunków etnicznych, red. K. Wódz, Katowice 

1993; M. Śmiełowska, Etnos i demos w kulturze śląskiej, w: Śląskość – siła tradycji i współczesne problemy, red. K. 

Kossakowska-Jarosz, Opole 2005; E. Kłosek, „Swoi” i „obcy” na Górnym Śląsku od 1945 roku. Środowisko miejskie, 

Wrocław 1993.

48 Por.: „[…] cysarouczka ‘nazwa fajki z portretem cesarza’ lub ‘kobiety, poddanej cesarza austriackiego’, […] 

cysarok ‘czlowiek z Galicji, a wiec spod panowania cesarza’ […]” (S. Bąk, Mowa polska na Śląsku, Wrocław 1974, s. 

98); „[…] cysarok ‘żołnierz cesarski’ […], ‘Austriak’, cysarskostróna ‘austriacka strona, ziemia’ […]” (St. Rospond, 

J. Mayer, S. Bąk, Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego, Wrocław 1958, s. 20, 28).

49 Z. Kłodnicki, Grupy etnograficzne i etnonimiczne Śląska, w: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie 

przemian, red. H. Rusek, A. Drożdż, Wrocław–Cieszyn 2009, s. 60–66. Zob. też J. Chlebowczyk, Obszary pogra-

nicza językowo-narodowościowego we wschodniej Europie Środkowej w XVII–XX wieku – problemy ich specyfiki 

rozwojowej, w: Z problemów integracji społeczno-politycznej na Górnym Śląsku (1918–1939), red. W. Zieliński, 

Katowice 1986.

50 Zob. H. Rusek, Granica – „portret” antropologiczny, „Studia etnologiczne i antropologiczne”, t. 11: Etnologia na 

granicy, red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj, Katowice 2011, s. 80.

51 Z. Kłodnicki: Grupy etnograficzne i etnonimiczne Śląska, w: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie 
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[…] krążył nawet wśród ludności Górnego Śląska niemiecki wierszyk: 
Weisse Hose, blauer Rock, das ist doch ein „Cesarok”
(Białe spodnie, niebieski surdut, wszak to jest „Cesarok”).
Natomiast Ślązacy cieszyńscy określali Górnoślązaków mianem „Hanysów”, a ludność z au-
striackiej Galicji „Gorolami”.

[A. Faruga, Czy Ślązacy są narodem? Przemilczana historia Górnego Śląska, Radzionków 
2004, s. 8–9]

Koledzy aby nie muscieliscie sie zbytnio przemeczac jaki stroj ludowy w dzisiejszej Polsce jest 
strojem najdrozszym oraz najbogatszym - to jest to stroj CIESZYNSKI [slaski-cesarocki]...moze 
ktos wyszpera w internecie fotki z takimi strojami to ja to opisze w szczegolach co i jak...
zwlaszcza stroj kobiecy i zloto-srebrne pasy Slaskie i broszki...

[Śląskie dylematy, http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?p=954882; dostęp: 27 XII 2012]

alex.stela
Nieprowda!!!
My, „cysaroki” z cieszyńskigo Ślónska, też sóm Ślónzoki, ale na siebie „Hanysy”
nie prawiymy. Prawiymy tak za to na miyszkańców „czornego” Ślónska, ale nie
rozróżniomy, zda idzie o prowdziwego Ślónzoka, czy ślónskigo „werbusa”.
Prowdziwy Ślónzok od Was to je u nos „prusok” (to je od pruskigo Ślónska, a ni
od tygo robala, tuż sie nie obrażejcie).
Momy za to „Galicyjoków” (od rzeki Białej na wschód) i „warzyczkorzy”
(Żywczoków). Spytejcie sie Adama Małysza - ón tysz je „cysarok”.

[www1.gazeta.pl/forum/790620,30353,790602.html?f=261; dostęp: 25 XII 2012]

I boli mnie jak patriotyzm lokalny przeksztalca sie w dyskusji w szowinizm :(
Slyszelismy tu o bogactwie, przepychu strojow Ksiestwa Cieszynskiego, pewnie gdybym byl-
Kajzerokiem tez bym je wolal od innych, ale ze ja Warszawiak to i blizsze mi sercu skromne, 
niezbyt zdobione stroje Ksiestwa Warszawskiego, choc gdzies tam w duszy graja zywe łowic-
kie pasiaki :)

[Śląskie dylematy, http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?p=954882; dostęp: 27 XII 2012]

Ale po tej francuskiej wojnie, gdy całe pruskie wojsko pod Paryżem przezimowało, to ten 
skromny pruski smaczek jakoś się popsuł. Prusoki przekabacili się na strasznych smakoszów, 
dla których paryskie Ramburg i paryskie Komteski z wielką biedą obleciały jako „jadalno-
-stołowe” owoce. Jednak Prusoki się cosik uczyli u tych Francuzów. A my zaś, Górnoślązoki, 
od tych Prusaków.

[Rafał Urban, Pisma, t. 2, Wrocław 1990, s. 100]

przemian, red. H. Rusek, A. Drożdż, Wrocław–Cieszyn 2009, s. 60-66. Jak pisze socjolog A. Kłoskowska, w okresie 

II wojny światowej i jeszcze w czasach powojennych rdzennych mieszkańców Górnego Śląska ze strony Pola-

ków spotykała Ślązaków niechęć, co przejawiało się między innymi w nazywaniu ich szwabami i hitlerami (A. 

Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 37).
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Do Krakowa?” Usłyszawszy te słowa, obracając się do nich powiedziałem w gwarze śląskiej, 
„Jo nie jest Prusok, jo jest Polok ze Śląska!” Na to obydwaj zareagowali błyskawicznie bardzo 
przyjacielskim gestem, a mianowicie, wyciągnęli do mnie ręce na powitanie ze słowami: „No 
to jesteśmy braćmi!” Wzięli mnie zaraz między siebie i zaczęli oprowadzać po krakowskich 
kawiarniach i restauracjach.

[wspomnienie Teodora Gadzińskiego, w: Wspomnienia Opolan, t. 2, red. W. Kornatowski, 
K. Malczewski, A. Glińska, Warszawa 1960, s. 112]

W okresie międzywojennym ludność Górnego Śląska nazywała przybyszów ze Śląska 
Cieszyńskiego Gorolami52. Jednak, jak wspomniano wcześniej, w gwarach cieszyńskich okre-
ślenie to nie ma takiego znaczenia, bo – choć pojawia się w tym samym brzmieniu – odnosi 
się po prostu do mieszkańca gór.

Warto przy okazji zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Otóż z perspektywy Ślązaka 
gorole to określenie ogólnikowe, wszak kryją się pod nim (mniej więcej od czasu zakończe-
nia drugiej wojny światowej): Poloki, Chachary (w USJP chachar to: pot. ‘o włóczędze lub 
o człowieku niskiego pochodzenia’, reg. ‘chuligan’)53, albo jeszcze szczegółowiej: Krawaciarze 
i Krawaty (neologizmy odnoszące się do stereotypu inteligenta ze stolicy), czyli osoby pocho-
dzące z Warszawy i okolic, Lajkoniki (neosemantyzm; od lajkonik ‘zabawa odbywająca się 
w Krakowie przed Bożym Ciałem, związana z legendą o napadzie Tatarów na miasto; jeździec 
w stroju wschodnim harcujący na drewnianym koniku w czasie tej zabawy’, USJP), Kopidoły, 
Centusie (nazwa związana ze stereotypem; centuś to  pot. ‘człowiek przesadnie oszczędny’, 
iron. ‘mieszkaniec Krakowa’, USJP), Krakusy, czyli osoby z Krakowskiego54.

Kończąc powyższe rozważania, można przytoczyć kilka ilustracji tekstowych, które 
unaoczniają, że ukazany w artykule problem ma raczej motywacje historyczno-kulturowe, 
a kwestia zazębiania się nazw góral, gorol, hanys i ceper (a w przypadku niektórych nawet 
sporego pokrywania się ich zakresów znaczeniowych) zdaje się nie do końca istotna w zde-
rzeniu ze społecznym kontekstem ich występowania i konotacjami społeczno-kulturowy-

52 M. Bochnak, Rola cieszyniaków w województwie śląskim (1922–1939). Zarys problematyki, „Pamiętnik Cieszyń-

ski” 2002, nr 17, s. 92.

53 Zob. J. Chlebowczyk, W kwestii tzw. chacharów, [w:] Wielki kryzys gospodarczy 1925-1933 na Śląsku i w Za-

głębiu Dąbrowskim oraz jego społeczne konsekwencje, Katowice 1974. Pesymistycznie brzmi przy tym wypowiedź 

socjologa M. Szczepańskiego, znawcy problematyki śląskiej: „Początkiem końca śląskiej wspólnoty z tego punktu 

widzenia były powstania i plebiscyt, przy całym patriotycznym szacunku do tych wydarzeń. Ludzie, którzy żyli 

na pograniczu, musieli dokonać wyboru. Na pograniczu nie jest łatwo powiedzieć: jestem Włochem, jestem Au-

striakiem, jestem Polakiem, jestem Niemcem. Powstania naruszyły – choć czasem skonfliktowaną – ale jednak 

społeczną jedność regionu. Przyszło wybierać: albo Polska, albo Niemcy. Od tamtego czasu człowiek pogranicza 

znika. […] Szkoda mi znikającego Śląska, ale chyba nic już nie poradzimy. Lotaryngia, Alzacja, uczyniły ze swojej 

pograniczności atrakcję, chuchały na nią. My, na Śląsku daliśmy się zglajchszaltować” (M. S. Szczepański, Śląska 

nie będzie, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 146, s. 19).

54 Z. Kłodnicki, Grupy etnograficzne i etnonimiczne Śląska, [w:] Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie 

przemian, Wrocław–Cieszyn 2009, s. 74, 80, 82, 83.
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mi55. Oczywiście, można by było w tym miejscu sparafrazować słowa Szekspira: „Czemże jest 
nazwa?// To, co zowiem ceprem/hanysem/góralem/gorolem,//Pod inną nazwą równie by 
pachniało”56, jednak rzeczywistość mówi sama za siebie:

Jeśli komuś życie zbrzydło, to czas jechać do Sosnowca i krzyknąć: „Ale ten wasz Śląsk ładny”. 
Pierwszy z brzegu sosnowiczanin ręcznie udzieli lekcji geografii i wyjaśni, że Śląsk kończy się 
za Brynicą w Katowicach, a Sosnowiec, choć o kwadrans, leży już w Zagłębiu. Wasz nauczyciel 
wyjaśni też, że katowiczanin jak każdy Ślązak to „hanys” (Hans, czyli Jasio, to śląskie imię, 
które najłatwiej wpada w ucho), „krzyżak” (Niemiec) i „kornel” (tego nauczyciel nie wyjaśni, 
ale po usłyszeniu tego epitetu podobno nie wypada się nie obrazić). Po lekcji odeśle lewym 
prostym za Brynicę.

[„Gazeta Wyborcza” (dodatek „Gazeta na Plażę”) 180/2001; cyt. za Słownik polskich lekse-
mów potocznych, t. 4: K–L, red. W. Lubaś, Wrocław 2006, s. 382, 516]

~RICHARD ZE FRINC
My Hanysy powinni my miec granica co by nom te pierunskie gorole. nie deptaly po naszyj 
piknej ziemi. Keby ni te goro.. to by my mieli lepij, raus z łapami od górnego śląska

~Dawid.SZ
Aleś ty głupi. Prosty i prymitywny hanys bez szkoły i rozumu.

[http://interia360.pl/artykul/hanysi-kontra-gorole/komentarze,7113,,18527214; dostęp: 
23 XII 2012]

Wypadek na trasie do Morskiego Oka […]
~j
Nikt sie tym nie zajmie bo koncesje przydziela rodzina bo wszyscy gorale ta chciwa nacja sa 
spokrewnieni gdyby nie te fury to tlumy by nie lazly w gory i znowu kuzyn od biletow by nie 
zarobil a los koni nikogo nie obchodzi
[…]
~Nikolas_ONE
Dutki, dutki czekały. Musi być coraz więcej dutków.
~Gąsienica
Bo to plączą się cepry pierońskie po Podhalu, zamiast siedzieć w domu i tylko dutki wysłać 
przekazem.

[http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,opage,7,title,Wypadek-na-trasie-do-Morskiego-
Oka,wid,14839627,wiadomosc.html?ticaid=1fc8e; dostęp: 23 XII 2012]

55 Wymowne w tej kwestii są także tytuły opracowań wydawanych przez PWN: Ślonsko godka. Ilustrowany 

słownik dla Hanysow i Goroli, red. J. Furgalińska, Warszawa 2010; Góralsko godacka. Ilustrowany słownik dla 

ceprów, red. R. Kucharzyk, Warszawa 2011.

56  Chodzi o cytat: „Czemże jest nazwa? To, co zowiem różą, Pod inną nazwą równie by pachniało” (W. Szekspir, 

Romeo i Julia, akt II, sc. 2, tłum. J. Paszkowski, wyd. Gebethner i Wolff 1913, s. 29).
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Mariusz Jochemczyk
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Na brzegu (górnośląskiej) rzeki… 

Gdziekolwiek wędrowałem, po jakich kontynentach, Zawsze 
twarzą byłem zwrócony do Rzeki1.
/Czesław Miłosz, W Szetejniach/

1.
Być twarzą „zwróconym do Rzeki” znaczy tyle, co „być odwróconym plecami do Świata”. Wy-
bór między chybotliwym „eksterytorialnym” żywiołem Rzeki, a twardą egzystencją „na Kon-
tynencie” jest zawsze wyborem ostatecznym. Człowiek mieszkający „na brzegu rzeki” (lub na 
niej samej) zdaje się zachowywać daleko idącą odmienność od tego, który żyje od tej rzeki 
w pewnym oddaleniu. Wedle mądrej lekcji Czesława Miłosza, zaczerpniętej z powieści mają-
cej w tytule imię wodnej nimfy: każda rzeka ma „właściwości wpływające na usposobienie 
ludzi, jacy się rodzą nad jej brzegami”2. Poecie wtóruje Horst Bienek, wpatrzony w ciemne 
nurty rzeki – w owo „czarne zwierciadło” wspomnień, wywołujące najodleglejsze powidoki 
dzieciństwa. I nieprzypadkowo od obrazu płynącej wody, rozpocznie swe enumeracyjne ciągi 
pierwszych, „Adamowych” wtajemniczeń: 

Dzieciństwo jest jak palimpsest. Odnajduje się obrazy, słowa, fragmenty. Nie wie się już jed-
nak dokładnie, do czego one należą. Wiem tylko, że tutaj w krajobrazie, gdzie wyrosłem, 
odnalazłem pierwsze chyba właściwe słowa, że nazwałem nimi rzeczy i  świat zdobywając 
je dla siebie. Woda nie była po prostu wodą, lecz strumieniem, potokiem, strugą, bajorkiem, 
stawem, jeziorem, rzeką. Nie były to zwykłe kamienie, lecz krzemień, bazalt i granit. I nie 
same drzewa tu rosły, ale nazywały się one buki, dęby, lipy, kasztany, sosny. I nie kwiaty 
tu rozkwitały, lecz astry, georginie, cynie, płomyki i modrzeńce. Językiem zdobywałem dla 
siebie świat3.

1  Cz. Miłosz, Na brzegu rzeki, Kraków 1994, s. 75.

2  Tenże, Dolina Issy, Kraków 1989, s. 9.

3  H. Bienek, Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku, przeł. W. Szewczyk, Gliwice 1991, s. 6. 
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Być może owo językowe zdobycie rzeczywistości każe Bienkowi tak chętnie wchodzić 
do wiecznie wysychającej rzeki pamięci, gdzie zmęczony życiem umysł brodzi w migotliwej 
materii minionego: płynne „chętnie wspomina wspomnienie”4. 

Delikatne frazy Bienka pozwalają wysnuć także inny wniosek: macierzyńskie energie 
meandrującej wody („w krajobrazie, w którym się wyrasta”) wydają na świat zwykle byty do-
-rzeczne: rozumne, empatyczne i gościnne (doświadczył tego każdy wioślarz-podróżnik!). I dla 
odmiany (tego Bienek już nie sugeruje): zapobiegliwe bóstwa chtoniczne – rodzą zbyt często 
człowieka niedo-rzecznego, nastrojonego egoistycznie – kolonizatora. Wielki fenomenolog 
rzeki, Henry David Thoreau pisał w swoim Dzienniku: 

Jeśli chodzi o rzekę, to tam właśnie najmniej pogwałcone są moje naturalne prawa. Tu utrzy-
mał się jeszcze rozległy wspólny obszar (common)5. 

„Życiodajna natura” (uosobiona przez żywioły rzeki), „pogwałcone prawo”6 i „braterska 
wspólnota” – cóż lepiej (przenieśmy rozważania w lokalny kontekst śląski) opisuje bermudz-
ki trójkąt ekonomiczno-ekologicznych silesialnych napięć niż powyższa triada metaforycznie 
podrasowanych pojęć? Niech nie zwiedzie nas, stereotypem ugruntowane przekonanie, że „na-
turalnym bogactwem Górnego Śląska” były i są wyłącznie kopaliny: węgiel i rudy metali, a prze-
znaczeniem – nadludzki wysiłek pracy, żarliwa modlitwa oraz półmrok szynkwasu i alkowy7. 

2.
Przytłoczeni brzemieniem stereotypu współcześni (i dawni) Ślązacy zapomnieli zdaje się, iż 
fluwialne metafory zarządzają żywiołami ich życia równie skutecznie, co opowieści o gorącz-
kowo wydobywanym ”czarnym złocie”, spijanej „gorzałce” i „nieutulonych chuciach”. A prawo 
metafory jest prawem twardym i równie niewygodnym, jak prawo kształtujące los (post)
industrialnego wyrobnika. Tym bardziej bolesnym, że dotyka sfery tak intymnej jak mowa 
ojczysta. Oddajmy głos przybyszowi, który zawsze sprawy widzi lepiej i bardziej wyraźnie:

Językiem tych ludzi [Ślązaków – M.J.] niepewnych pod względem narodowym, bo nie w pełni 
świadomych swojej nacji, była mowa śląska, pogardliwie nazywana przez władze niemieckie 
wodnopolską8. 

4  Tamże.

5  H.D. Thoreau, Journal, t. 5, red. B. Torrey, F. Allen, Boston 1906, s. 46. 

6  Wszystko jedno, czy będzie to naruszone prawo Natury (ekstensywna gospodarka rabunkowa), czy pogwał-

cone prawo ludzkie (wyzysk). 

7  Najlepiej obrazuje problem „śląskiego minimalizmu”, arystokratyczna mowa hrabiego Poremby, bohatera 

gliwickiej tetralogii Bienka: „Wiem, że tutejsi ludzie są najlepszymi robotnikami, jakich można […] znaleźć. 

Kopalnia, knajpa, kościół i łóżko, to są cztery filary górnośląskiego królestwa niebieskiego, albo mówiąc dra-

stycznie: pracować, chlać, modlić się i dupcyć”. Por.: H. Bienek, Wrześniowe światło, przeł. M. Podlasek-Ziegler, 

Gliwice 1994, s. 281. 

8  K.M. Gauß, W gąszczu metropolii, przeł. S. Lisiecka, Wołowiec 2012, s. 175.
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Nieco dalej – w przypisowej uwadze – rozwinie Karl-Markus Gauß wątek tej stygmatyzującej, 
niewątpliwie pogardliwej, akwatycznej frazeologii: 

Już w drugiej połowie XIII wieku niemieccy osadnicy przybywający na Śląsk nazwali rdzen-
ną słowiańską ludność tych terenów „Wasserpolen”, w późniejszych wiekach utworzono od 
tego nazwę na mowę mieszkańców tych ziem „Wasserpolnisch Mischsprache” (wodnopolski 
język mieszany)9. 

Odium dawnej inwektywy spada na tyle celnie, że do dzisiaj – jakże niezasłużenie! – 
status mowy śląskiej pozostaje bliżej nieokreślony: „mętny i wodnisty”. Jest taki, choćbyśmy 
nie wiem jak czule poszukiwali ukrytych walorów tego (przeciekającego od lat przez rzeszota 
kodyfikatorów i przesiąkającego przez rubryki zalęknionych lingwistów) lepkiego wolapiku. 
Nawet wzniosłe etymologie nie usuną wątpliwości tych, którzy tak chętnie odmawiają Ślą-
skowi logosu: 

Samo pochodzenie tego terminu [przypomnijmy: „Wasserpolnisch” – przyp. M.J.] nie zostało 
do dzisiaj jednoznacznie potwierdzone, istnieje wiele teorii na ten temat: jedna z nich mówi 
o flisakach przypływających rzeką Odrą od wschodu do Wrocławia, posługujących się wła-
snym dialektem. Inna nawiązuje do plemienia Kwadów, zamieszkujących do ok. V wieku 
tereny pogranicza Śląska i Moraw, a od którego prawdopodobnie pochodzi nazwa: „quadico-
-polonica” – być może później została ona omyłkowo zapisana jako „a-quadica”, a stąd już 
blisko do łacińskiego słowa „aqua”, czyli woda – wasser: „haec dialectus aquatico-Polonica 
vocatur”10. 

Dla krzepkich przedstawicieli „policji językowej” mowa ludu górnośląskiego zawsze już 
będzie tylko – pozostańmy w kręgu akwatycznych metafor – kakofonicznym szemraniem, 
lichym pluskiem, stęchłym gulgotaniem. Jakąś dziwaczną lingua barbaria… I tak już z górą 
od stu lat – przynajmniej od czasu, gdy nacjonalizm stał się argumentem cenionym w do-
menie publicznej:

Kiedy w XIX wieku nacjonalizm stał się zjawiskiem historycznym i jako ładunek ideologicz-
ny modernizacji wyeksportowano go również na Śląsk, niemieccy narodowcy i ich rywale, 
polscy narodowcy, zaczęli w jednakowej mierze uważać tę mowę za nieczystą mieszankę, 
którą należało oczyścić etnicznie przy zastosowaniu metod policji językowej. Dlatego też język 
używany przez dwa lub trzy miliony Ślązaków nazwali „wodnopolskim”. Obłożyli go zatem 
klątwą jako swego rodzaju „rozwodnioną polszczyznę”, przed którą trzeba chronić zarówno 
Niemców, jak i Polaków11. 

9  Tamże, s. 175–176.

10  Tamże, s. 176.

11  Tamże, s. 176–177.
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Polityczna alchemia na usługach ideologicznego opusu każe skutecznie destylować ślą-
ską mowę: z „nieczystej” mieszanki fonemów w „rozwodnioną” breję (słów). I nieważne, czy 
rachmistrz spisowy przychodzi odebrać deklarację językowej lojalności w roku 1910, czy 201012.

3.
Nie pamiętają też współcześni Ślązacy (zerwawszy już dawno więzy z domeną-tego-co-naj-
bliższe, z praktyką holistycznie pojętej eko-logiki, ze świętym „duchem miejsca”), że szacunek 
dla płynącej wody jest jedną z najwyższych powinności ludzkich. Kto obraża świętego Ache-
loosa, „ojca wszystkich nimf” – ten skazuje się na zagładę. Sprzeniewierza się bowiem starej 
tradycji pontifices – tych, którzy dbali o przychylność boga wód:

Najlepszym dowodem czci okazywanej rzekom i lęku przed samowolnym zakłócaniem ich 
życia jest nazwa rzymskich kapłanów: pontifices. Wyraz ten jest złożony z dwóch części: pons, 
czyli most (spokrewniony z prasłowiańskim: put, droga, stąd i nasz pątnik) oraz facere, to 
jest: czynić, wykonywać. Był więc pontifex tym, który sprawuje nadzór nad budową mostów, 
oczywiście nie w sensie technicznym, ale religijnym i rytualnym. To on czuwa, by nie zo-
stało urażone bóstwo rzeki, on sprawia mu ofiary. Najstarszy rzymski most łączący brzegi 
Tybru został zbudowany wyłącznie z drewna, bez jakichkolwiek elementów żelaznych, aby 
nie zranić rzeki13.

 Kogo moglibyśmy dziś określić mianem: Pontifex Maximus Silesiorum? Kto żyje tak, 
by „nie zranić rzeki”? Kto jeszcze może – za Lojzkiem Lapaczkiem – powiedzieć w skupieniu: 
„Most nade mną był cichy”14? A przecież truizmem jest przypominać, że już przed wiekami 
rzeczne trakty determinowały lokacje podstawowych obiektów na mapie górnośląskiego życia 
– na przykład: miast15 czy lokalnych ośrodków metalurgicznych16. I dopóki szanowano rzeki 

12  Epidemiczny, wampiryczny charakter „języka” śląskiego (przypomnijmy: to medium, „przed którym trzeba 

chronić zarówno Niemców, jak i Polaków”) każe widzieć go jako „twór” niebezpieczny: „[…] tej przeklętej ślą-

skiej mowy – „ślonskiej godki” – nie mógł wybrać nikt pytany w 1910 roku o językową przynależność do narodu 

niemieckiego czy polskiego” (K.M. Gauß, W gąszczu metropolii…, s. 177).

13  A. Krawczuk, Rzeczni bogowie starożytnych Greków i Rzymian, w: Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia, t. 7, 

red. J. Kołtuniak, Katowice 1998, s. 104. 

14  O. Filip, Wniebowstąpienie Lojzka Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy, przeł. J. Stachowski, Warszawa 2005, s. 251. 

15  Ilu z dzisiejszych mieszkańców, np. Katowic, potraktuje miejscowe nazwy ulic (Wodna, Stawowa) czy dzielnic 

(Zawodzie) inaczej niż tylko jako konwencjonalne formy oderwane znaczeniowo od rzeczywistości? Ilu zigno-

ruje proste fakty: „Miasto bez rzeki wygląda nienaturalnie. Historia cywilizacji pokazuje, że miasta przeważnie 

rozwijały się nad wodami, a szczególnie nad rzekami. […] Nie inaczej było z Katowicami, które rozwinęły się 

w miejscu, gdzie pierwotnie stała Kuźnica Bogucka nad rzeką Rozdzianką (jak dawniej nazywano dzisiejszą 

Rawę). Potem w pobliżu kuźnicy stanęła karczma, i tak to się zaczęło. W błyskawicznym rozwoju miasta na 

przełomie XIX i XX wieku rzeka była stale obecna. Niebieską wodę z Rawy znajdujemy nawet w herbie miasta”. 

Zob. J.F. Lewandowski, „Marzy mi się kaskada między Korfantego i Bankową”, „Gazeta Wyborcza” z 3 XI 2010 r.

16  O roli rzeki w narodzinach nowożytnej sztuki hutniczej najefektowniej (bo poetycko!) pisze chyba Walenty 

Roździeński: Officina ferraria abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego, oprac. R. Pollak, M. 
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– człowiek szanował siebie i drugiego. Doskonale wiedział ów człowiek, iż – cytuję autora Die 
Flottenparade – „miasto, przez które płynie rzeka, stopione jest z okolicznym krajobrazem” 
integralnie. Tak, że „nie oddziela się od niego bez reszty”17. 

4.
Wreszcie ci, którzy – jak myślę – doskonale wiedzą, jak sprawy się mają, dlatego też drę-
czą ich wyrzuty sumienia – dyskretnie „ukrywają” (by nie rzec: upychają) rzeczny żywioł 
(dzisiejszego i wczorajszego) Górnego Śląska w podziemnych lochach, czyniąc z dawnych 
krynic, cuchnące i budzące lęk inferna Flegetonu: „Rawa płynie przez śródmieście Katowic, 
a właściwie pod nim, co zawsze mnie dziwiło i przerażało18 – powie Aleksander Nawarecki, 
a jego zdziwienie i przerażenie nie jest (rzecz jasna) odosobnione. Przywołajmy dla odmiany 
relację z innej „egzekucji rzecznej” dokonanej na geograficznej sukcesorce Rawy – Czarnej 
Przemszy:

Po drugiej stronie mostu rzekę przykrywał betonowy dach, pod którym ginęła tajemniczo. 
Wpływała w ciemny tunel jak na stracenie. Jak na spotkanie swoich demonów19.

Zauważmy także, iż pierwszy przywołany przykład – starannie zamurowywanej Rawy, rzeki 
ciągnącej pierwotnie swój nurt od rudzkiego stawu Marcina, aż po ujście w wodach Brynicy 
– stanowi tu exemplum nieomal instruktażowe. Procesowi dzisiejszej, niezwykle pożądanej 
i ogromnie spóźnionej rewitalizacji rzeki towarzyszy (chciałoby się powiedzieć: na prawach 
resentymentu – „pamiętającego” czasy infernalnej, cuchnącej „świetności”), niepokojący (bo 
równoległy) proceder jej coraz głębszego ukrycia w ziemi, uśmiercającego „pochowania” czy 
też doskonałego nomen omen: skanalizowania w kolektorach. Postulaty zaś przywrócenia 
rzece jej dawnego charakteru i świetności – pozostają właściwie bez echa20. Dziwne to tym 

Radwan, S. Rospond, Wrocław 1962, s. 85–97.

17  H. Niekrawietz, Miasto dzieciństwa, w: Tegoż, Złoty klucz. Opowiadania i poezje opolskie, przeł. A. Lam. Opole 

1999, s. 9. W podobnym duchu odnosi się do – jednoczącego różnorodne elementy kraj-obrazu – fenomenu rzeki 

Jacek Kurek: „[…] rzeka jest tajemnicą i przeznaczeniem wędrujących ku morzu. Jest darem. Ludzie poją w niej 

zwierzęta i z niej czerpią wodę. Własne odbicie znajdują w niej zawsze otoczone niebem. Rzeka jest zwiercia-

dłem nieba. Dlatego do niej tęsknimy. Mieszkający po obu jej brzegach pokonują tę samą odległość, wychodząc 

sobie na spotkanie. Rzeka nie dzieli, łączy… Zbliżając się do rzeki, z każdym krokiem wyraźniej poznajemy to, 

co na nas czeka po jej przekroczeniu. A przekraczając ją, spotykamy innego, wchodzimy w jego świat – świat, 

który staje się naszym światem. Rośliny rosnące na brzegach rzeki są tych samych gatunków. Trwaniem przy-

pominają o granicy jako przestrzeni spotkania i miejscu, które potrzebuje mostów. To rzekom ludzie zawdzię-

czają mosty. Mostom dar spotkania. Rzeka zbliża, a to, co w sobie mieści, sprawiedliwie czyni wspólnym”.  

Por.: J. Kurek, Na brzegu rzeki, w: Doświadczyć pogranicza, red. K. Konofał, Rydułtowy 2010, s. 37. 

18  A. Nawarecki, Pod klopsztangą, w: Tegoż, Lajerman, Gdańsk 2010, s.11.

19  P. Wilczyński von Kurus, Huta Będzin – baśń z tysiąca i jednej fabryki, w: Indunature, red. M. Doś, Bytom 

2009, s. 50.

20  Por. J.F. Lewandowski, „Marzy mi się kaskada między Korfantego i Bankową”, „Gazeta Wyborcza” z 3 XI 2010 
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bardziej, że uczonych mężów (i niewiasty) odpowiedzialnych za zarządzanie tzw. „krajobra-
zem miejskim” śląskich metropolii nie przekonuje nawet prosta językowa homonimia: aby 
rzekę odkryć, trzeba ją… odkryć. Być może też dlatego współcześni urbaniści górnośląscy 
(myląc homonimię z tautologią) pozostają w tej kwestii bezczynni? 

5.
Zresztą i tego wykluczyć nie można, iż rzeka – wpływając w municypalne rogatki – nie jest 
już nigdy przysłowiową „panią u siebie”. Może „od zawsze” ludzki świat polis, regulując jej ży-
ciowy „bieg”, skazywał ją (lekkomyślnie) na los niechcianego gościa, kłopotliwego przybysza, 
natrętnego interesanta z prowincji. W pięknej alegorii autora Oderliede przybiera rzeka wszak 
postać skromnej „wieśniaczki, która nie ma w mieście ani chwili do stracenia”, lekceważona 
przez zajętych akumulacją kapitału mieszczan – spiesznie „bieży […] na wolną przestrzeń”21 
łęgów i pól. 

A może po prostu – wywołani przed chwilą urbaniści – nie wiedzą także tego, iż rzeka 
„ujarzmiona w betonie” zawsze już „toczy swe wody ze zwodniczym spokojem”22: wciąż go-
towa do zemsty i odwetowego potopu. Człowiek miasta zbyt zadufany w swą mądrość i moc 
inżynieryjnych rozwiązań lekceważy siłę żywiołu ujętą w betonowym korycie czy przewęże-
niu wałów. Zbyt łatwo gubi swój respekt dla rzeki, będącej najczystszą ekspresją kumulowa-
nej i rozładowywanej energii. Wspomina o tym Hans Niekrawietz – wielki śląski apologeta 
rzeki – w czasach, gdy regulacja otwartych (pozamiejskich) cieków wody stanowiła jeszcze 
naruszenie podstawowych, świętych praw natury. W rozdziale swej przejmującej powieści 
Wiatr od Odry, fragmencie o znamiennym tytule Wielka woda, kreśli swoisty powodziowy 
dyptyk – obserwując krańcowo różne reakcje ludzi miasta i wsi (prowincji) na wiosenny 
wypływ wód. Jakże łatwo ci pierwsi – w optyce postronnego uczestnika zdarzeń: gimnazja-
listy Paulka – wchodzą w rolę „bezmyślnych”, kierujących się „pustą ciekawością” i „żądzą 
niezwykłych wrażeń”23 gapiów: 

r. Tak tytułowe marzenie iści się w pragnieniu entuzjasty: „Marzy mi się, żeby w ramach przebudowy centrum 

Katowic na odcinku od Sokolskiej do Bankowej Rawę nie tylko odsłonić, lecz także zbudować jej szersze koryto, 

jakie widać na dawnych pocztówkach. Marzy mi się, żeby płynęła niewiele poniżej poziomu ulicy, co oczywiście 

wymagałoby zbudowania kaskady, pewnie gdzieś między Korfantego i Bankową. Marzy mi się, żeby zobaczyć 

prawdziwą rzekę i nawet przejść nad nią mostem. Marzy mi się taka rzeka, jak na pocztówkach sprzed stulecia. 

Czy jest to możliwe? (tamże). W nieco innym kontekście (choć z nie mniejszym entuzjazmem!) o pożytkach 

płynących z bliskości lokalnej (tu: śląskiej) rzeki dla uniwersalnej refleksji pisze Tadeusz Sławek: Antygona 

w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie w czasach obecnych, Katowice 2002, s. 109–113. 

21  H. Niekrawietz, Miasto dzieciństwa…, s. 11. Jak wiemy – to uwaga Horsta Bienka, podtrzymująca trop kobiecej 

alegorii – „dopiero we Wrocławiu” staje się Odra „kobietą z dobrymi manierami” – nabiera „ogłady” i traci swój 

prowincjonalny charakter. Por. H. Bienek, Brzozy i wielkie piece…, s. 16.

22  H. Bienek, Pierwsza polka, przeł. M. Przybyłowska, przedm. W. Szewczyk, Warszawa 1983, s. 91. Ortografia 

tytułu zgodna z oryginałem.

23  H. Niekrawietz, Wiatr od Odry, przeł. A. Lam, posł. J. Rostropowicz, Opole 2001, s. 241.
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Na moście pełno było ludzi, którzy tłoczyli się przy żelaznej balustradzie […]. Odra szalała 
i pieniła się, była potężnym wirującym nurtem, tak wysoko wezbranym, że tylko parę metrów 
dzieliło widzów od dziko pędzącej wody24. 

Niekrawietz świetnie pokazuje, jak poczucie bezpiecznego zadomowienia w świecie, zbyt ła-
twe oswojenie „się” z nabytym dobrostanem istnienia – rodzi lekkomyślnego, wewnętrznie 
nieuważnego i niezaangażowanego człowieka. Ktoś taki już zawsze idzie przez świat „suchą 
i pewną stopą”. Demaskacja patrycjuszowskiego gapiostwa odbywa się na brzegu rozszalałej, 
występującej gwałtownie ze swego koryta, rzeki:

[…] mieszkańcy miasta, którzy tylko jako widzowie kierowali ciekawy wzrok na tamten 
maszt [tonącego rzecznego statku – przyp. M.J.], czuli się zarówno bezpieczni zewnętrznie, jak 
wewnętrznie niezaangażowani – szli przecież po moście suchą i pewną stopą, a ich domów 
w śródmieściu powódź nie sięgała25.

Jakże odmiennie patrzą na „dziko pędzące wody” Odry śląscy plebejusze, owi portretowo 
kreśleni „wieśniacy nadodrzańscy”. Zaznajomieni z okrutnymi kaprysami rzeki od dziecka, 
nawet w obliczu „strasznego nieszczęścia”, gdy „niejednemu (…) modlitwa więźnie w gardle” 
ujawniają zadziwiające moce człowiecze: zdolność kontemplacji, podziw wobec wzniosłego 
(„spektakl natury”), empatię z bezosobowym („wodne szaleństwo”). Wróćmy jeszcze raz do 
zobiektywizowanej narracyjnie impresji, wysłanego „do szkół” chłopskiego dziecka: 

Paulek nie był bezmyślnym gapiem. Nie kierował się pustą ciekawością ani żądzą niezwy-
kłych wrażeń. Spędził może ledwie minutę na kontemplowaniu rozpętanego żywiołu, ze 
świadomością, że nie tylko ogląda wielki spektakl natury, lecz, co ważyło bardziej, że to 
niesamowite wodne szaleństwo dotyka go bezpośrednio26.

 Choć pozamiejskiej społeczności rolnych wyrobników towarzyszy rozpacz z powodu utraty 
lichego „majątku” i bezpowrotnego zatopienia przez wodny przybór całego dorobku życia, Nie-
krawietz ogniskuje uwagę czytelnika także na – dziwacznych z punktu widzenia zagrożonej 
ekonomii posiadania – jednostkowych aktach zachwytów i uniesień. To chwile, w których 
monstrualna rzeka zabierając: ludzi, zwierzęta, rzeczy i „urzeczając” człowieka (który – ni-
czym żona Lota – „kamienieje” w rozpaczy) wprowadza go w „trudny do określenia stan” 
ekscytacji. Stan, którego nigdy nie doświadczy, prowadzący „uregulowany” – zwracam uwagę 
na to „melioracyjne” słowo – i bezpieczny tryb życia, mieszczanin: 

Hanek patrzy urzeczony, jak pęcherzyki wodne wydobywają się z dopiero co zatopionych 
kretowisk i nor, słyszy, jak tam coś bulgocze, mamrocze i wzdycha, krety jak czarne piłecz-

24  Tamże.

25  Tamże, s. 242.

26  Tamże, s. 241–242.
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ki wynurzają się na powierzchnię i próbują się ocalić na suchym jeszcze gruncie, a potem 
zostają porwane i uniesione przez wodę, i tak samo wszystkie wystraszone zwierzęta na 
polach i łąkach.
Tak pełznie [rzeka – M.J.] niepowstrzymanie coraz dalej, sama niczym zwierzę, potworne, 
z tysiącem ramion i głów, Siwa Mora, przed którą drży tez człowiek, całe zaś stworzenie ogar-
nia chęć ucieczki. A jednak Hanek wyczuwa w tym wielkim i strasznym wydarzeniu także 
coś podniecającego, jakąś wzniosłość, osobliwy, trudny do określenia stan27. 

„Wielki i straszny” spektakl natury wprowadza człowieka w „trudny do określenia stan” 
wzniosłego podniecenia, osobliwego rozedrgania. Obrazy anihilującego wszelkie istnienie 
wodnego żywiołu kłębią się w czeluściach podświadomości uczestników zdarzeń całe lata 
(ba! dziesięciolecia…) – by wypłynąć nagle w spontanicznym gejzerze wspomnień. Identycz-
ne niemal sekwencje „powodziowych reminiscencji” znajdziemy w powieściowym świecie 
Horsta Bienka. Wiosenna rzeka – tutaj Odra „podmieniona” zostaje przez własny dopływ: 
Kłodnicę – toczy bliźniaczo swe niszczące wody:

[…] w porze roztopów, była nieobliczalna, przybierała wówczas, rozlewała się po łąkach, po 
polach, deptała wszystko, rwała i huczała, wspinała się w górę pod mostami, wprawiając je 
w drżenie. A w owym roku piętnastym, nigdy tego nie zapomni, szła do sklepu ojca, zapadał 
już zmierzch, wtem zobaczyła z mostu potężna krę, płynącą po rzece, z dzieckiem na lodzie, 
tańczącym, na falach pienistej wody jak korek. Właśnie kra zniknęła pod mostem. Przebiegła 
na druga stronę, wychyliła się daleko za poręcz, szukając kry, tam, tam, oczy jej nie myliły, 
trzy-, czteroletnie dziecko leżało na niej jak gąsienica, z rękami wczepionymi w lód. Nagle kra 
zniknęła w pienistej, rwącej wodzie, a gdy znowu się ukazała, dziecka już nie było, widziała 
jeszcze, jak kra dwukrotnie wynurzał się z wody, aż zniknęła w dali i zmierzchu28. 

To przypomnienie wątku fabularnego Pierwszej polki, wprowadzonego kilka stron wcześniej 
– nie przez medytującą nostalgicznie Valeskę, a poprzez żywy dialog nastolatków, Josela 
i Andreasa:

– Powinieneś zobaczyć naszą starą zmęczoną Kłodkę, po roztopach, tak trochę za miastem, 
zalewa wtedy drogi, łąki i pola, zupełnie jak morze. Tak, ta mała rzeczka, którą tu przed 
chwilą widziałeś – Josel mówił teraz z naciskiem – zabiera sobie co roku kilkoro dzieci […]29. 

Co ciekawe: historyczny, temporalny, nieoczywisty patronat I wojny światowej (na „owym 
roku piętnastym…” skupia nasza uwagę Bienek; także dla Niekrawietza rok 1914 to symbo-
liczny kres powieściowych zdarzeń30), stanowiący dyskretne tło dziejowe obu omawianych 

27  Tamże, s. 244.

28  H. Bienek, Pierwsza polka…, s. 115.

29  Tamże, s. 94-95.

30  Por.: J. Rostropowicz, Posłowie, w: H. Niekrawietz, Wiatr od Odry…, s. 327.
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relacji – każe spojrzeć na krwawe, domagające się wciąż nowych ofiar bóstwo fluwialne, jako 
na swoistą okrutną alegorię (trwającej lub mającej za chwilę nadejść) powszechnej („zupełnie 
jak morze”), totalnej Zagłady. Żarłocznie zachłanne nurty rzeki z jednakową łatwością po-
chłaniają przecież nie tylko niewinne dzieci, dorosłych przychodzących z pomocą i obojętnie 
asystujących31, ale też „zatopionych mieszkańców kretowisk i nor, w których konające istnie-
nie już tylko bulgocze, mamrocze i (żałośnie) wzdycha”. Podobnie – bellumiczne fale Wielkiej 
Wojny z równą mocą zatapiają i likwidują przejawy tego co jest, chciałoby być lub tylko trwa. 

Powieściowa rzeka – u Bienka i Niekrawietza – jawi się, jako wielka bogini śmierci, 
niczym apokaliptyczne „zwierzę, potworne, z tysiącem ramion i głów” domaga się wciąż 
nowej niewinnej krwi. Dlatego też – przywołajmy jeszcze raz Niekrawietza – „całe […] stwo-
rzenie ogarnia chęć ucieczki”. Bellumiczny żywioł rzeki szczególnie mocno i konsekwentnie 
eksponuje także Bienek: wszak nad brzegiem przygranicznej Dzikiej Kłodnicy ostatnich rozko-
szy doznają młodzi rekruci – przyszli polegli wszelkich europejskich frontów32, w tajemnych 
nurtach Bytomki („rzeczki, która bierze się nie wiadomo skąd”33) ginie młodociana ofiara 
nazistowskiego samosądu, niewinny Hottek – zamordowany przez żarliwych adeptów gli-
wickiego Hitlerjugend34. 

I dlatego też mieszczański świat górnośląskiego pogranicza, żyjący gorączką Wielkiej 
Wojny Światowej (przypomnijmy, iż tetralogia gliwicka Bienka rozpoczyna się w noc poprze-
dzającą wybuch drugiego zbrojnego konfliktu), dbający skwapliwie o przetrwanie i zachowa-
nie gatunku, pochłonięty owej Wojny „ciemnymi nurtami” i sprawami – zbyt łatwo odrzuca 
pamięć o czasach pokoju i równowagi, poszanowania życia i natury, o nieusuwalnej symbio-
zie wszelkich istnień35. W świecie Bienka wielką przeciwniczką topiącego świat, „wojennego 
bóstwa zniszczenia” jest Wodna Milka: ekscentryczna nimfa, eko-mniszka, apostołka dobrego 
życia – zamieszkująca przyjaźnie rzeczny brzeg. W tej apologii nadrzecznej anachorezy buduje 
Bienek przeciw-wzorzec dla męskiego świata pochłoniętego zabijaniem. „Woda” i „mleko” 
jej imienia (Wasser-Milka) stoją w krańcowej opozycji wobec maskulinicznych substancji 
symbolicznie definiujących pragnienie bezwzględnego podboju: znaczonego od zawsze krwią 
i spermą. Wodna Milka to żeński żywioł płynnej energii jednającej byty ze sobą, godzącej 

31  Np. scena utonięcia Pumpana. Zob.: H. Niekrawietz, Wiatr od Odry…, s. 260–261.

32  Choćby sekwencje pomieszczone na stronach (41, 188-190) cytowanego wydania Pierwszej polki.

33  H. Bienek, Wrześniowe światło…, s. 154.

34  Na wagę tego epizodu – w prywatnej mitologii – zwraca uwagę autor Ziemi i ognia we wspomnieniowej 

relacji: „Wrażliwy chłopak, inny niż pozostali dziesięcioletni chłopcy, którzy złapali go nad Kłodnicą i potrakto-

wali jak odmieńca, jak obcego, jak „Polaka” – pozbawiają go życia (niechcący) w ten sposób, że napełniają mu 

kieszenie kamieniami i wpychają go do kanału – to mógłbym być ja, wtedy, w roku 1939”. Zob.: H. Bienek, Opis 

pewnej prowincji, przeł. B. Fac, Gdańsk 1994, s. 72. Scenę dziecięcej egzekucji umieszcza Bienek w: Wrześniowe 

światło…, s. 189.

35  Nieprzypadkowo scalony jeszcze i niepopękany „świat przedwojenny”, gdy „na brzegach rzek mieszkańcy 

opowiadali sobie o duchach gór i o wodnikach i kreślili krzyż na drzwiach swoich domów, by zło nie przenikało 

do środka” (por.: H. Bienek, Opis pewnej prowincji…, s. 75) kończy i symbolicznie sumuje scena weselna – obraz 

upojnej biesiady… 
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sprzeczności i zapraszającej do permanentnego, niemal jurodiwego dialogu wszystkiego ze 
wszystkim, dialogu w ramach którego człowiek może komunikować się w uniesieniu z całym 
światem. Gdy:

[…] przechodziła przez rzekę, rozmawiała z nią i żartowała, ponieważ ją zaklinała i broniła, 
wypytywała i przysłuchiwała się, modliła się do niej i błogosławiła […]36.

Wodna Milka uosabia bowiem płynny macierzyński żywioł zgodnej ekumenii – za-
mieszkując w „baraku dla uchodźców nad Kłodnicą” wybiera los odrzuconych i sponiewie-
ranych. Żyjąc „na brzegu rzeki” oddala się dyskretnie od ideologicznych pokus rozsiewanych 
przez wszelkich moralistów i demagogów epoki. Wiedzie niezrozumiały dla najbliższych (jak 
też postronnych ludzi) ekscentryczny żywot, który trzeba albo radykalnie odmienić albo mo-
dlitewnie egzorcyzmować37.

 „Uboczność” jej egzystencji doskonale opisuje Nietzscheańska figura nautyczna. Jeśli 
bowiem zawarte w 289. aforyzmie Wiedzy radosnej Fryderyka Nietzschego ponaglenie skie-
rowane do gnuśnych i „ryczałtowych” filozofów („Na łodzie!”38) potraktować także jako pole-
cenie egzystencjalne, jako swoisty nakaz poszukiwania nowych dróg myślenia i wytyczania 
kolejnych etycznych zadań – to kryje się w nim także postulat nowej, aktywnej, ekstatycznej 
postawy życiowej. A taką postawę przyjmuje wspominana tu protagonista Bienka – bytując 
zgodnie z dionizyjską dyrektywą, wedle której: nawet „antypody mają swoje prawo istnie-
nia”39. 

Praktykować bowiem ekstatyczny modus życia, zadomowionego w ciele, beztroskie-
go – to uczynić doświadczenie „chybotliwej łodzi” stanem osobniczego nastrojenia. Każdy 
kto kiedykolwiek w życiu wsiadł do wywrotnego canoe i spłynął nim wartką rzeką wie, iż 
sytuacja ta (obliczona na nieustanne „czytanie” znaków świata) wymaga hermeneutycznej 
uwagi, egzegetycznego skupienia oraz interpretacyjnej otwartości i „czystości”. Wedle Tade-
usza Sławka postawa taka – skutecznie chroni przed niebezpieczną alienacją: „Oznacza ona 
[…] uwolnienie podmiotu: umysł czysty jest umysłem uwolnionym od charakterystycznej 
topografii ego”40. Rozlewne meandry rzeki (swoiście „sympatycznego” pisma Natury) zastępują 
tym samym zawsze niebezpieczne „topografie” ekspansywnego i pełnego pychy „ja”. Wodna 

36  H. Bienek, Pierwsza polka…, s. 159–160.

37  Prym w sprowadzaniu Milki na „dobra drogę” wiedzie szwagierka Valeska i jej brat Willi Wondrak: „wspólnie 

z bratem próbowała wszystkiego (…) starając się namówić Milkę, żeby przyjęła inną posadę albo wstąpiła do 

klasztoru (…)”. Gdy to zawiodło – Wondrak sprawił, iż przewieziono ją na przymusowe badanie do zakładu dla 

umysłowo chorych w Toszku”. Zob.: H. Bienek, Pierwsza polka…, s.311. Pożądanego skutku nie wywołują także 

gorące modlitwy błagalne, zanoszone przez Valeskę do św. Nepomucena. Por. H. Bienek, Pierwsza polka…, s. 160.

38  F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Warszawa 1991, s. 233. Modyfikuję także dla potrzeb wywodu 

pierwotne tłumaczenie inicjalnej frazy.

39  Tamże, s. 234.

40  T. Sławek, Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata, Katowice 2009, s. 33. 



106 |
ROZDZIAŁ 2. ...I...

Milka nawet w czasach wojennej zawieruchy wiedzie żywot ustronny i dyskretny, pchając 
wózek inwalidzki hrabiny Hohenlohe-Langwitz abdykuje z rzeczywistości „ekspansywnego 
i pełnego pychy »ja«”, zatraca się w alkoholowym upojeniu, poetyckiej recytacji, lazaretowej 
służbie, upartym milczeniu41…

41  Por. zwłaszcza: H. Bienek, Wrześniowe światło…, s. 239–247 oraz H. Bienek, Ziemia i ogień, przeł. M. Przyby-

łowska, Gliwice 1999, s. 51. Lub w profetycznym uniesieniu, wszak tylko ona: „patrząc w wodę umie przepowie-

dzieć przyszłość”. Por. H. Bienek, Opis pewnej prowincji…, s. 26. 
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Anna Tramer
Uniwersytet Śląski w Katowicach

„Wichr kryje w śnieżyste puchy pola... 
olszynę, bój...”

Dramatem po raz pierwszy podejmującym problem powstania listopadowego w twórczości 
Wyspiańskiego jest Warszawianka, która, jak zauważył jeden z badaczy twórczości krakow-
skiego artysty, 

[...] przykuwa uwagę przede wszystkim jako dzieło sztuki teatru. Wszelkiego rodzaju tworzy-
wo teatralne – obok słowa – od gestu aktora po zabudowę przestrzeni, kolor, światło i dźwięk 
stało się bowiem w tym utworze materią, z której Wyspiański ukształtował dzieło oryginalne, 
odznaczające się zarówno skupieniem środków wyrazu artystycznego, jak oszczędną celowo-

ścią ich użycia1.

Patrząc na zwartą i jednocześnie, przy całym swym wyrafinowaniu, prostą strukturę 
Warszawianki, dostrzegamy specyficzną prawidłowość rządzącą słowem poetyckim dramatu. 
Mianowicie, oscyluje ono pomiędzy dwoma skrajnymi tonacjami:

Jedną tworzy wielkość, zapał i radość narodowej walki o wolność. [...] W tę tonację sztuki 
od razu jednak wpada inna, przeciwstawna jej, minorowa. Nad sytuacją przedstawioną na 
scenie unosi się aura złowieszczych przeczuć, niedobrej gwiazdy powstania, nieubłaganego 
losu, który je doścignie2.

I w tym miejscu pytamy: W jaki sposób obydwie skrajne tonacje funkcjonują na poziomie 
szeroko pojętej metaforyki dramatu? Czy również wtedy zachowane zastaną zasygnalizowane 
różnice? Jakie obrazy przywołuje i tworzy poetycki język tekstu?

1  J. Nowakowski, Warszawianka, w: tegoż, Wyspiański. Studia o dramatach, Kraków 1972, s. 70.

2  A. Łempicka, Wyspiański – pisarz dramatyczny. Idee i formy, Kraków 1973, s. 249.
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Od samego początku postawa, zachowanie, a nade wszystko słowa Chłopickiego3 pełne 
są ukrytej ironii i goryczy w stosunku do poczynań i marzeń swoich podkomendnych:

Odznaczy się – a niewątpliwie, że się odznaczy,
bo za tym goni; –
jedno, że ci młodzi romantyzują;
oni poetyczni są – udzielne króle
fantazji; każdy z nich gra wielką rolę
komandorską; [...]
(I 172)

Zupełnie inny ton mają jedne z pierwszych słów Marii, odpowiadającej na pytanie 
siostry, czy to ona przyspieszyła odjazd narzeczonego:

Nie nazywaj rozkazem, czego pragnie dusza.
Pragnę dlań Sławy; – lęk mnie przed Losem zejmuje;
muzykę szczęścia oddala i zgłusza.
Niepokój cienie swe nade mną snuje.
(I 171)

Widoczna jest wyraźna różnica pomiędzy tymi dwoma kwestiami. Dla Chłopickiego 
teraźniejszość i przyszłość nie są już powodem dla snucia podniosłych i jednocześnie tra-
gicznych wizji. Jego stosunek do stojących przed nim zadań jest bardzo sceptyczny i zawiera 
sporo rezerwy. Odczytuje teatralność gestów towarzyszących mu osób, które stanowią dla 
niego jednoczesne przypomnienie dawnych czasów walki i pragnienia zwycięstwa, zwycię-
stwa i życia.

„Los mój mnie woła – otom gotów - zginę;
za czym w nieśmiertelności po wieki zasłynę…”
Cesarz bił brawo Talmie i ja biłem brawo.
Teraz z parkietu zszedłem do tragedii,
otoczon sztabem tych, którzy się grobom
ślubują…
Maryjo!! Myśmy szli wśród gradu kul,
przez deszcz kul, pod górę, pędem,
a droga, jak skała wyschła od słońca [...]
Słońce nas swoim promieniem porwało
do wyżyn Sławy. [...]

3  Na temat antyromantycznego ukształtowania postaci Chłopickiego zob. m.in.: A. Grzymała-Siedlecki, O „War-

szawiance” Wyspiańskiego, w: O twórczości Wyspiańskiego, Kraków 1970, s. 269–287; A. Łempicka, Wyspiański…, 

s. 247–249.
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Ha, mógłbym przysiąc,
że wielki polski Duch stał się widomy. [...]
Było nam wtedy Zwycięstwo na imię
i tylko takie zaznaliśmy hasła.
A dziś… wy chcecie zgonu; – wy młodzi, [...]
Wam tak spieszno, wzywają was duchy z Erebów?
Już to w Nocy wieczystej wam miło
utonąć - uroczystych spragnieni pogrzebów – ?
(I 175–177)

Słowa te stanowią gwałtowną reakcję na tekst śpiewanej w tym momencie Warsza-
wianki. Cała natomiast poetyka dramatu jest wyraźnie oparta na jej wzorcu. Dominujący-
mi elementami słowno-obrazowymi stają się śmierć bohaterska lub chwała zwycięstwa4. 
Myśli, marzenia, emocje, przeczucia Chłopickiego i Marii krążą wokół tych samych proble-
mów – jednocześnie sprzecznych i uzupełniających się. Zwycięstwo i klęska, życie i śmierć, 
ostatecznie tylko śmierć. Każde z nich przeżywa chwile zwątpienia i rozpaczy na zmianę 
z momentami euforii i siły. Zmienność tych uczuć przypomina słowa tytułowej pieśni: „dziś 
twój tryumf albo zgon”.

Aniela Łempicka, analizując Warszawiankę, w taki sposób komentuje postać przywód-
cy powstania: 

Oto wódz, napoleończyk, w którym powstańcy widzą geniusza wojny, który, być może, mógł-
by się nim stać. Ale stoi on obok powstania, zimno obserwując jego błędy, niepowodzenia, 
nieporządek. [...] Obrażona jest jego duma, wódz się chmurzy i waha. Nie należy do zapalnej 
romantycznej młodzieży. Zbyt trzeźwo widzi sytuację, krytycznie odnosi się do pokolenia 
bajronistów, brak mu wiary w powodzenie insurekcji [...]. Być może, brak mu również wiary 
i w siebie5.

Rozumienie postaci dyktatora w kontekście autentycznej postawy Chłopickiego, nie-
chętnego powstaniu, a mimo to mianowanego naczelnym jego wodzem jest dosyć typowe. 
Wydaje się jednak, że postać ta, jako osoba dramatu, złożona jest dużo bardziej, a przede 
wszystkim bliżej mu do kreacji poetyckiej niż historycznej. Wątpliwości może już narzu-
cać sam sposób usytuowania jego postaci przez Wyspiańskiego w didaskaliach poprzedza-
jących tekst Warszawianki, odczytywanej (nie tylko przez Łempicką) jako odpowiadającej 
pozie i strojowi Napoleona, którego popiersie stanowi istotny element dekoracji scenicznej. 

4  Por. O. Ortwin, O Wyspiańskim i dramacie, Warszawa 1969, s. 246: „Na antytezach wiary i zwątpienia, ukrytych 

bezwiednie w strofach tej pieśni, oparł Wyspiański swą kompozycję. »Powstań, Polsko, skrusz kajdany, dziś twój 

tryumf albo zgon.«. »Dziś, o matko, kto polęże, na twym łonie będzie spał«. »Leć, nasz orle, w górnym pędzie, 

Sławie, Polsce, Światu służ. Kto przeżyje, wolnym będzie, kto umiera, wolnym już«. Tragiczny motyw Warsza-

wianki osadzony jest na dwóch tych muzycznie skontrastowanych z sobą akordach dur i mol”. 

5  A. Łempicka, Wyspiański..., s. 248. 
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Faktycznie Chłopicki stoi „w ubraniu cywilnym, ciemnym, w zarzuconym i udrapowanym 
bardzo szerokim płaszczu siwym; ręce założone na piersiach, głowa zadarta do góry; w całej 
staturze sztywnej, dumnej, pogardliwej widać energię, siłę, moc, nieprzystępność” (I 170). 
Pomińmy już fakt odziania generała w niecodzienny nie tylko dla Napoleona, ale również 
dla jego wojskowej rangi cywilny kostium. Na tle konsekwentnie biało-czarnej scenografii 
kolor siwy stanowi swoisty kontrapunkt. Z jednej strony ilustruje wyalienowanie Chłopic-
kiego i jego status bycia pomiędzy. Jednakże kolorystyka nie pozwala dopatrywać się tutaj 
żadnej demonstracji. Siwy to przecież kolor dyskrecji. Będąc postacią pierwszoplanową, Chło-
picki poprzez kostium ustępuje niejako roli głównego bohatera na rzecz bohaterki tytułowej 
– powstańczej pieśni. Rezygnacja ta nie jest jednak w żadnym wypadku degradacją. Bohater 
pragnie bowiem umknąć nie tyle roli głównego bohatera, ile reżysera romantycznego wido-
wiska, jakim jest powstanie. Rola mimo wszystko powróci i to wraz z tak wypatrywanym 
przez badaczy Warszawianki najpopularniejszym gestem Napoleona, jakim jest włożona za 
mundur na piersiach ręka. Dzieje się to jednak dopiero po milczącym raporcie starego wiaru-
sa, który – prócz informacji o rozbiciu dywizji genarała Żymirskiego – przynosi skrwawioną 
wstążkę podarowaną ukochanemu przez Marię. Właśnie ów gest „chowania za mundur na 
piersi zwitka” – bacznie obserwowany przez Marię – zdaje się najbardziej przypominać słynną 
pozę Napoleona. Przeciwny romantycznemu spektaklowi, jakim zdaniem Chłopickiego jest 
dla bajronicznej młodzieży powstanie – przyjmuje grę, nakazując oficerowi dyskrecję wobec 
dam. Z ostatecznej wersji Warszawianki zniknęło zresztą słowo dobitniej nazywające takie 
zachowanie, które w pierwotnej wersji brzmiało „symuluj”6. W tym momencie zmienia się 
nie tylko postawa, ale postać Chłopickiego w ogóle. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki „cywilny strój”, wyakcentowany w początkowych didaskaliach, zamienia się w mundur. 
Odtąd Chłopicki przestanie stać obok, zacznie poddawać się roli. Końcówka dramatu wyjaśni 
znaczenie rekwizytu. Oto słowa młodego oficera:

Wczoraj wieczorem, Józef w żartach, gdy już raz uzyskał zezwolenie od generała, by na ów 
post jechał, prosił a śmiał się, ażeby generał wstążkę z jego piersi, gdy polegnie, sam zwrócił 
jego narzeczonej... generał przyrzekł. Było śmiechu wiele i żartów. 
(I 208)

Generał, wysyłając ze wstążką młodego oficera, wydaje się umykać roli. Rzeczywiście 
jednak oddaje rolę, a oddając obnaża. W momencie gdy Anna postanawia powtórzyć gest 
siostry i obdarzyć ukochanego wstążką, wszystko staje się oczywiste. Powstanie przestaje być 
romantycznym spektaklem, a śmierć za ojczyznę – poetyckim znakiem. Teraz rozumieją to 
Maria, Anna i młody oficer; od początku rozumiał to Chłopicki, którego nie stać już na sytu-
owanie się poza swoistym spektaklem.

6  Zob. dodatek krytyczny do t. I Dzieł zebranych, s. 235.
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Czym jest ów spektakl? To właśnie fenomen Warszawianki, pieśni z roku 1831:

 Jest to zupełnie oryginalny przypadek w dziejach dramaturgii, nie tylko polskiej, by kom-
pozycja muzyczna – tu w ścisłym alianżu ze słowami pieśni - stała się tematem utworu 
dramatycznego. Muzyka w Warszawiance zatem nie pełni funkcji tylko zdobniczej, nie jest 
tu melodia Kurpińskiego w żadnym razie tzw. ilustracją muzyczną, ale [...] podstawowym 
elementem struktury: Z niej, tak jak ze słów i z wizji plastycznej, składa się dramat, ona „bu-
duje” Warszawiankę, jak ją budują np. dialog czy monolog postaci, klawikord, posąg cesarza, 
zabudowa przestrzeni scenicznej, a właściwie cały zespół wszystkich tych i im podobnych 
czynników syntetycznie oddziałującej ekspresji7.

Taka nobilitacja muzyki w Warszawiance wydaje się jednak przesadzona. Są bardziej opero-
we, co zresztą zauważa autor powyższych słów, dramaty Wyspiańskiego. Tutaj muzyka wy-
daje się stanowić przede wszystkim tło. Wszystkie uwagi postaci dotyczące tytułowej pieśni 
skierowane są w stronę słów, nie muzyki. Tak dzieje się chociażby w wypadku Chłopickiego, 
reagującego szczególnie ostro na słowo kończące tekst pieśni: „zgon”. To właśnie Chłopicki 
odsłania fatalny charakter pieśni powstańczej jako poetyckich słów, których treść przyszło 
realizować powierzonym jego władzy podkomendnym. Dyktator posiada przecież wyjątkową 
świadomość spektaklu, uczestnictwa w nieaprobowanym teatrum. Informuje o tym dobitnie, 
mówiąc: „Teraz z parkietu zszedłem do tragedii, / otoczon sztabem tych, którzy się grobom 
ślubują...”. Tekst Warszawianki wyznacza swoisty scenariusz, który pragną odegrać roman-
tyczni powstańcy i do którego odegrania przymuszony zostaje Chłopicki. Ma on ogromną 
świadomość bycia postacią obcej mu tragedii, którą, oprócz zagrania, przyjdzie mu jeszcze 
reżyserować. Stylizacja postaci Chłopickiego, co zauważają zgodnie wszyscy badacze War-
szawianki, nosi wyraźne znamiona tragedii klasycystycznej. Racjonalność dyktatora nie ma 
więc tutaj rodowodu rzeczywistego, lecz poetycki. Widoczne jest to zarówno w tyradach, 
jakimi poza nim nie posługuje się żadna z postaci, jak również w „w całej staturze” wyróż-
niającej go od ruchliwości pozostałych. Jeden z największych znawców literatury klasycznej 
zauważył: 

Chłopicki przemawiał z początku stylem empirowym, zdobnym w ornamenty klasyczne [...]. 
zestawmy resztę: „Każdy z nas za Cyncynata się ma, za źródło cnot”. Złożył naczelną komen-
dę, rzucił bułat, „bo rózgi liktorskie za jego togą siekły zbyt powolnie”8.

Należy tu jeszcze zwrócić uwagę na słowa, którymi opisuje Marię:

Starsza mi się podoba więcej,/ [...]/ Zazdrościłbym dumy, co jej rysuje czoło. (I 172)

7  J. Nowakowski, Warszawianka…, s. 77–78.

8  T. Sinko, Antyk Wyspiańskiego, Kraków 1916, s. 103.
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oraz – nieco dalej:

Ten włosów zaplot, głowy uczesanie/ wysokie, rysy ostre, namiętne i dumne,/ postawa smu-
kła, gesta, zachowanie, / niski tembr głosu... (brzęk o srebrną trumnę -) -/ niezwyczajnie 
równają się dla mnie z obrazem,/ gdym w Fonteneblo, w parku, z Kniaziewiczem razem,/ 
Józefinę, cesarza żonę ujrzał – (I 181). 

Dla generała Maria jest na początku typem klasycznej heroiny, stąd jego zaintere-
sowanie jej osobą, później dopiero przemieni się w romantyczną prorokinię. Racjonalność 
Chłopickiego jest więc niczym innym, jak domaganiem się normatywizującego porządek 
zdarzeń tragedii klasycznej prawdopodobieństwa. W Warszawiance mityczni bogowie jednak 
śpią (pojawiają się co najwyżej jako nieobecni), nie ma zatem kto umotywować przeznaczenia 
zawartego w słowach „poematu dla romantycznych głów”. Kontynuując myśl z poprzedniej 
części, towarzysząca Nocy listopadowej zimą nieobecność planu boskiego wydaje się logiczna. 
Literacką opozycją stają się więc romantyczne przeczucia, tak boleśnie obnażone w zamyka-
jącej dramat scenie z powtórnym obdarowywaniem wstążką. 

Charakterystyczne, że Wyspiański używa podobnej metaforyki do określania proble-
mów sobie przeciwstawnych. Jednakże stoją one w opozycji do siebie tylko przy literalnym 
ich odczytywaniu.

MARYA
Żołnierza kraj po wojnie potrzebować będzie:
rolę siać zbożem… na czas trudów inny – 
wrócić powinien i przyjść.
(I 190)
[...]
Zwycięstwo gram,
a słowa moje kłamią!
Ginąć będą, padać od kul
szeregi za szeregami; [...]
Tajemniczych mocy siła
gałęzie suche łamie nad rotami;
wicher dmie, świstają kule,
ryk dział tętni łoskotem,
a żołnierzy łany całe się kładą,
Przeznaczeń walone młotem. –
Poznałeś serdeczny ból:
zanim dzisiejsze słońce przejdzie ponad lasem,
po bruzdach śniegu spłynie krew...
[...]
Piorunie! o mą pierś twe groty skrusz i połam!
(I 191–192)
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Z jednej strony mamy przywołanie bardzo konwencjonalnego, literackiego obrazu 
żołnierza, który musi wrócić, powinien przekuć miecz na lemiesz i pracować na polu wśród 
łanów zboża, z drugiej przeczucie, świadomość, iż nie jest to możliwe. Przywołany w zary-
sach wizerunek falujących zbożem pól zmienia się w obraz szeregów padających jak ścięte 
łany żołnierzy. Dzięki poetyckiej metaforze obydwa przeciwstawne sobie na poziomie znacze-
niowym obrazy uzyskują jednolity wydźwięk, zostają wpisane w ten sam system wartości. 
W podstawowej płaszczyźnie znaczeń żołnierz ofiarowuje swojej ojczyźnie ciężką pracę lub 
własne życie. Jednakże w tym konkretnym wypadku śmierć ukochanego Marii, zasłuchanej 
i przejętej słowami pieśni, jest spowodowana jej własnym dumnym życzeniem - spełnienia 
„poematu dla romantycznych głów” – „Pragnę dlań Sławy”. Stąd poczucie własnej winy i pra-
gnienie „kary”: „Piorunie! o mą pierś twe groty skrusz i połam!”.

Towarzyszy tym obrazom, niejako dodatkowo je łącząc, ekspresyjny wizerunek wichru 
łamiącego suche gałęzie drzew, wichru wywołanego przez tajemną, nieznaną siłę, być może 
przez siłę przeznaczenia (podobnie jak będzie miało to miejsce w późniejszej Nocy listopado-
wej). Ta sama metaforyka pojawiła się nieco wcześniej, w pełnej napięcia i niedopowiedzeń 
rozmowie:

MARYA
(stojąc; oczy utkwione w Chłopickiego)
Anno, bierz najsilniejszy akord, uderz gromem!
CHŁOPICKI
Jak wichr akordy płyną ponad domem.
[...]
Śledzi mnie, patrzy za mną; czy zgaduje,
co w piersi wichrem, burzą rwie się?
(I 189)

I tak (jak w Nocy listopadowej) zachodzi ścisły związek pomiędzy działaniem ludzkim a przy-
rodą. Ta, co prawda, uśpiona jest teraz pod śniegiem, ale też dzięki temu stylowa biel wnę-
trza salonu, stanowiącego miejsce akcji, podobnie jak biel sukien i wstążek Marii i Anny, 
łączy oba porządki. Śnieg, być może biel w ogóle, funkcjonuje tu jako alegoria śmierci. Je-
dynym znakiem napiętnowania nią przybyłego z meldunkiem starego wiarusa, który, co 
wynika dopiero z końcowej opowieści młodego oficera, „był ciężko ranny [...] w sieniach go 
złożono”, jest śnieg na jego mundurze. Podobnie w słowach Chłopickiego: „...zmarnowane 
geniuszowe skrzydła,/ włóczące w śniegu mogiłach piór loty”. Motywy roślinne, na swój 
szczególny sposób tak istotne w późniejszej Nocy listopadowej, w Warszawiance występują 
stosunkowo rzadko. Jedynym liściem jest biały (bo marmurowy) laur, zdobiący głowę popier-
sia Napoleona. Trochę więcej tu „gałęzi suchych”, „krzyży stojących pomiędzy wyschniętymi 
zimą krzewami”. A jednak związek wydaje się istnieć, i to dosyć ścisły. Miejscem bitwy jest 
przecież Olszynka Grochowska. Informacja odautorska zamieszczona na stronie tytułowej 
powiadamia, że „rzecz dzieje się [...] pod Grochowem”. Natomiast w języku postaci dramatu 
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Grochów ustępuje miejsca leśnej części nazwy miejsca; Skrzynecki mówi: „Wielka tajemnic 
chusta rozwieszona/ ponad Olszyną” (I 177), Maria natomiast – już bez podkreślania imien-
nego charakteru miejsca: „Wichr kryje w śnieżyste puchy/ pola... olszynę, bój. –” (I 203). Jed-
nak najdobitniej podkreśla związek Anna w rozmowie z ukochanym „Zatem wciąż jesteście/ 
w połączeniu z Olszynką” (I 179). 

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden znaczący element kompozycji tworzonej przez 
Wyspiańskiego. Można by bowiem powiedzieć, że w Warszawiance przyroda stanowi znak 
drugo- czy nawet trzecioplanowy. Można by jednak równie dobrze zaryzykować hipotezę, 
że natura znaczy tutaj przede wszystkim przez swoją nieobecność. Co więcej, można by nawet 
przyjąć, że „bezlistne, szczerniałe gałęzie”, liście stanowiące tło ostatniej sceny Nocy listopa-
dowej i „gałęzie suche” oraz Olszyna z Warszawianki nie są literalnie tożsame. Mimo to łączy 
je na pewno jedna wspólna cecha – suchość. Postaciom obydwu dramatów, ich rozmowom, 
działaniu i nasłuchiwaniu towarzyszą stale, charakterystyczne dla wydarzeń będących ich 
tematem, wicher i burza. Znamiennym jednak pozostaje, że przewalającym się nad głowami 
powstańców burzom towarzyszą wszystkie elementy charakterystyczne dla tego zjawiska, 
poza jednym, wydawałoby się, najbardziej istotnym. Mianowicie, burza to bijące gromy i ła-
miący suche gałęzie wicher – brakuje deszczu9. W ogóle niewiele tu wilgoci. Czasem poleje się 
krew, raz jeden kapną łzy, ale wody – prócz tafli stawu, gdzie „liści kobierzec” – niezbędnej dla 
życia nie dał Wyspiański ani na lekarstwo. Nawet deszcz, raz przywołany przez Chłopickiego 
w Napoleońskich wspomnieniach, to tylko „deszcz kul”. Owo specyficzne, bo suche, zjawisko 
meteorologiczne, jakim jest burza, staje się tutaj zarówno emocjonalnym ekwiwalentem 
uczuć bohaterów, jak i jednocześnie metaforycznym odwzorowaniem bitwy. W związku z tym 
znamienna jest wypowiedź Chłopickiego o generale Żymirskim, dowodzącym właśnie się 
rozgrywającym starciem pod Olszyną:

Kagliostro, wróżby – ?
Wojak! powinny jemu być wichry za drużby.
(I 179)

Tutaj motyw wiejącego wichru staje się znakiem, podobnie jak w Nocy listopadowej10, 
jakiejś nieznanej siły, wywołującej szaleńcze, obłędne – i w konsekwencji – śmiertelne dzia-
łanie. Suchość, będąca cechą łączącą świat natury zarówno w sferze motywów roślinnych, 
jak i zjawisk meteorologicznych stanowi tu niewątpliwy znak „zgonu”. 

9  Podobne zjawisko można zaobserwować w Nocy listopadowej, gdzie ani razu nie ma mowy o deszczu, pomi-

mo ciągle wiejącego wiatru.

10  Znaczące są pod tym względem słowa W. KSIĘCIA do JOANNY: „Ty dumą i pychą / karmiona duszo - patrz - ty 

bańką lichą,/ skrzysz się w kolorach twych żądz niedościgłych,/ jak tęcza rzucasz farby przez obłoki,/ a lada 

wicher je zdmuchnie - pogrzebie;/ roślino wiotka - polskiej oderwana glebie - / czar ciebie polski owiał - pojęły 

uroki - - / tak ja złamię. –” (VIII 48).
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Obserwujemy tu częste u Wyspiańskiego stosowanie jednolitej pod względem wykorzy-
stywanych elementów metaforyki. W tym wypadku motywem dominującym jest pojawiający 
się w różnych kontekstach i nasileniu obraz wiejącego wiatru, wichru czy wręcz burzy z to-
warzyszącymi jej błyskawicami i piorunami. Dzięki tym zabiegom bardzo statyczny dramat 
uzyskuje wewnętrzną dynamikę, z jednej strony oddającą niezwykłe emocjonalne napięcie 
postaci, z drugiej wskazującą na pozaracjonalne, uczuciowe pobudki ich działań. 

MARYA
[...]
Struny harfowe przez pierś moją grają
i dźwięczą jęk i rozpacze.
Piorunie! o mą pierś twe groty skrusz i połam!
(I 192)
CHŁOPICKI
Znajcież wy, kto ów wódz,
jak nagły piorun, jak błysk; [...]
O Cesarzu - w nas piorun przekleństwa uderza. 
(I 194–195)

Pod koniec dramatu wyraźnie nasila się metaforyka przejęta z przewijającej się przez 
cały czas pieśni: „...w gwiazdę Polski orzeł biały / patrząc, lot swój w niebo wzbił...”

CHŁOPICKI
Pomnij, przyjdziesz do władzy – a przyjdziesz koleją; –
na pióropusz ci gwiazdę narodu zawdzieją;
(I 198) 
SKRZYNECKI
Płyń przed nami; jak orzeł tocz nad nami skrzydła,
skoroć Bóg orlą duszę dał i loty.
[...]
W gwiazdę narodu wierz, zawierzaj szczerze,...
(I 199)
MARYA
Wam oto wiara się rozwiała.
Przeznaczeń twoich gwiazda leci mimo...
(I 200)
CHŁOPICKI
...i widzę gwiazdę mą szczęśliwą... leci
jak meteoru błysk ogniowy -
upadła w otchłań ... na dnach otchłani
jeszcze zwodniczym błyskiem gwiazdy świeci...
(I 201)
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Jan Nowakowski, badając Warszawiankę jako „dzieło sztuki teatru”, zwrócił uwagę na 
stylizację pseudoklasyczną niektórych tyrad Chłopickiego i na pojawiający się w nich motyw 
orłów, symbolizujących cesarstwo11. Oprócz proweniencji klasycystycznej motyw ten pojawia 
się w tekście dramatu jako element typowy dla wyobraźni poetyckiej Wyspiańskiego. Ma 
on tutaj znacznie szersze zastosowanie, niż tylko nawiązanie do stylu dekoracyjnego epoki:

 
CHŁOPICKI
Orły padają z bolu; gną, łamią się im skrzydeł loty,
gdy je obsiadła zawiść stadem wronim,
a w orlich piersiach serca są bijące,
zbyt czułe, wzajemnymi zdradami krwawiące.
(I 173)

Dziś z naszej wielkiej europejskiej dumy,
z wielkiego Duchów i orłów przymierza
rozbitki tylko i strzępy zostały.
(I 195)
SKRZYNECKI
To się krzep, wodzu – orle, do chwały, do sławy,
do wojny; –...
(I 199)
MARYA
Z pól skostniałe wstają duchy;
lecą wirem, gonią tłumne
w szumiącej śnieżycy;
sztywne, trupie ich postawy,
pierś im znaczy stygmat krwawy;
czoła dumne…
Oni jego drużbowie – orlicy…
– a on, mój.12

(I 203)
Orlej sławie, Sławie służ.
Piersi szarp i dziobem rań.
Skrzydła białe we krwie włócz;
(I 210)

11  „Orły cesarstwa znajdą się w Warszawiance nie tylko jako zewnętrzny ornament wizualny, lecz wejdą do 

stylizacji retorycznej, do wizji Marii, wreszcie odnajdą się, zgodnie zresztą z rzeczywistym tekstem z epoki, 

w słowach pieśni Warszawianki; retoryka Chłopickiego nie darmo zaś kojarzy się ze wspomnieniami nie tylko 

o bojach z pierwszego dziesięciolecia wieku, lecz również o teatrze epoki cesarstwa, o wielkim aktorze tych 

czasów - Talmie, o tragedii klasycznej...” (J. Nowakowski, Warszawianka…, s. 75).

12  Tadeusz Sinko zwraca uwagę na podobieństwo tego poetyckiego obrazu do rysunku Wyspiańskiego przedsta-

wiającego duchy bohaterów Homerowych lecące do Hadesu (T. Sinko, Antyk Wyspiańskiego…, s. 104). 
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A! widzisz, ta orłów chmura – 
będzie ich siwych ze sto!
O patrzaj, na piersiach krew!
(I 211)
O patrz, przez śnieżną sieć,
w górze, w promieniach słońca! - - -
Leć, orle!! Orle, leć – !!
(I 212)

Poprzez sformułowanie element typowy dla wyobraźni poetyckiej Wyspiańskiego na-
leży w tym miejscu rozumieć zarówno częstotliwość jego pojawiania się w całej twórczości13, 
jak i wyraźne wpisanie go w konstrukcję konkretnego dramatu. W przypadku Warszawianki 
przeszedł on z pieśni, będącej najistotniejszym – tematycznym tworzywem organizującym 
na dwóch płaszczyznach akcję dramatu14.

Warszawianka jest dramatem rozgrywającym się całkowicie w jednym wnętrzu, 
wszystkie obrazy związane ze światem natury funkcjonują tutaj jedynie w płaszczyźnie me-
taforycznej. Należy jednak zwrócić uwagę na jeden element specyficznie wpisujący utwór 
w kontekst historyczny i specyficznie realistyczny – wykorzystujący porę roku, w czasie której 
mała miejsce bitwa pod Grochowem. Mianowicie, tworząc teatralną wizję dramatu, Wyspiań-
ski w sposób nowatorski wykorzystał opozycje bieli i czerni, która wywołuje jedyne w swoim 
rodzaju odczucie „harmonii dysharmonii”, składającej się „na ów styl kompozycji ostatecznie 
jednolity – uroczysty, podniosły, jakby wyidealizowany, a zarazem żałobny”15. Zestawmy ra-
zem początkowe didaskalia, które informują:

Spoza białych tiulowych firanek w oknach widać
gościniec tuż popod oknami: w dali ogrody i miasto
w śniegu, i śnieg jak prószy.
(I 169)

13  Oto kilka przykładów z dramatów mieszczących się tematycznie obok Warszawianki: 1) z Nocy listopadowej: 

„W orłowej leciałam chmurze/ nad lasem sztandarów” (s. 14; NIKE NAPOLEONIDÓW), „Orlico, nie zwyciężysz”  

(s. 16; NIKE NAPOLEONIDÓW), „[...] każde wstanie skrzydlatym orlikiem/ i wzleci w śmiertelnym śpiewie”  

(s. 27; PALLAS), „Hej, stado orłów szeleści,/ powietrze skrzydłami porą” (s. 29), „Leć z nami, jako orzeł z orlęty!”  

(s. 31; CHÓR PODCHORąŻYCH), „Ja tam, tam, z orłami w loty chciał” (s. 53; W. KSIąŻĘ), „Stoimy jako orłowie 

w chmurze” (s. 69; GOSZCZYńSKI), „Orły w mój rydwan wprzęgnę/ i kędy zechcę – sięgnę” (s. 124; CHŁOPICKI), 

„Pójdź z nami, panie Potocki!/ Gdy orzeł wzleciał nad nami!” (s. 146; WYSOCKI), „I ty sądzisz, że ciebie nie ogarnie/ 

ten lot orłów” (s. 149; PALLAS), „Hej, Zeusowe orły, które pioruny niosą,/ niechajże się w ciszę oddalą! [...] Hej, 

do mnie, do mnie orlice!!” (s. 184; PALLAS); 2) z Lelewela: „[...] – a wiecie, ich serca były jak owe orły poranione!  

(s. 9; DEMBIńSKI), „– Jeno niech duch spłynie / niech się nad nami w orlich polotach rozwinie” (s. 53; KSIąŻĘ ADAM).  

Cyt. wg: S. Wyspiański, „Warszawianka”, „Lelewel”, „Noc Listopadowa”, opr. J. Nowakowski, Wrocław - Warsza-

wa - Kraków 1967.

14  Por. J. Nowakowski, Warszawianka…, s. 79.

15  Tamże, s. 72.
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oraz jedne z ostatnich słów Marii:

widzisz nad nimi, za nimi
wlecze się smukła postać biała,
w śniegowych płatach się gubi,
znów w tumanach się zrywa
i drogę całą skrywa,
obejmuje....
ręce wyciąga...
widzisz dłonie, –
śnieżyca – wichr zawija się przez błonie
(I 258)

Oczywiście, z jednej strony mamy tutaj bardzo typowy dla modernizmu wizerunek 
śmierci – kobiety utworzonej i wtopionej w krajobraz16. Jednakże w tym wypadku pojawienie 
się tej postaci wynika przede wszystkim z wewnątrztekstowej logiki powstawania poetyckich 
obrazów dramaturgii Wyspiańskiego. Tak jak w Nocy listopadowej greckie boginie pojawiały 
się z szumem jesiennego wiatru, tak teraz Śmierć wyłania się ze śnieżnej, zimowej zamieci.

16  Zob. np. M. Podraza - Kwiatkowska, Od alegorii do symbolu. „Postać”, w: Symbolizm i symbolika w poezji 

Młodej Polski…, s. 103–129.
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Droga przez mękę – proces projektowa-
nia komunikacji

1. Wprowadzenie
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję zrównoważonego projektowania komunikacji 
z perspektywy trzech wielkości: design, designer i klient oraz systemowej zmiany paradygmatu 
w projektowaniu. Można zauważyć trudności z rozgraniczeniem kompetencji poszczególnych 
wielkości oraz skrótowość i ilustracyjność dostępnej na ten temat literatury fachowej. Powyż-
sza hipoteza ma związek z coraz większą popularnością książek o charakterze poradnikowym 
i instrukcyjnym dla przestrzeni kreatywnych (sic!). Praca kreatywna opiera się przede wszyst-
kim na kompetencjach społeczno-komunikacyjnych oraz w dużej mierze jest warunkowana 
wiedzą techniczną, uzależnioną od specjalizacji przestrzeni projektowej, z zakresu teorii barw, 
kompozycji, layoutu, typografii, DTP, materiałoznawstwa, języka czy nowych technologii. Tym 
samym rozwój przestrzeni kreatywnych oparty na zrealizowanych case studies należy uznać 
za wtórny, a winę za taki stan rzeczy zrzucić na obecne trendy na rynku szkolnictwa wyższego, 
w ramach których z uniwersytetów tworzy się uczelnie zawodowe, zorientowane na produko-
wanie niewykształconych i nadętych od ogólnospożywczej wiedzy praktycznej absolwentów. 
Absolwenci studiów projektowych (generalizacja uwarunkowana emocjonalnym nastawie-
niem autora do tekstu) wyśmienicie orientują się w obecnych trendach na rynku projektowa-
nia, ale nie znają mechanizmów, które za nimi stoją. Wiedzą zatem, czym jest Facebook i co 
na nim można zrobić, ale nie do końca zdają sobie sprawę, w jaki sposób Facebook funkcjonuje 
społecznie i komunikacyjnie. Z perspektywy społeczeństwa nie ma oczywiście najmniejszego 
problemu, gdyż system stabilizuje się, dokonując dyferencjacji kompetencyjnej na rynku pracy. 

Z drugiej strony można zauważyć stosunkowo szerokie podejście do projektowania 
z perspektywy filozofii i sztuk pięknych. Tutaj nieścisłością, a w zasadzie pewnego rodzaju 
historycznym nieporozumieniem, jest sytuowanie kierunków o charakterze designerskim 
i projektowym wyłącznie w paradygmacie sztuk pięknych i filozofii. W takim ujęciu design 
staje się obiektem hermeneutycznych rozważań nad zasadnością samego designowania 
i społeczno-kulturowej roli w obszarze estetyki i sztuki. W tym miejscu należy bardzo jasno 
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zaznaczyć, że design (w kontekście procesu projektowego) nie ma nic wspólnego ze sztuką. 
Design jest, w przeciwieństwie do sztuki, zjawiskiem społecznym, zatem nie można rozpa-
trywać produktów designu ani samego procesu pod kątem piękna, ale przede wszystkim 
w kontekście pełnionej funkcji. Trzeba pominąć w tym miejscu wewnątrzsystemowy zachwyt 
nad produktami designu i manifestację takowego w perspektywie dualistycznej oceny „ładne/
brzydkie” – taka perspektywa może funkcjonować komunikacyjnie (interdyskursywnie), ale 
nie w kontekście systemowych funkcji designu. Produkt designu odgrywa zasadniczą rolę 
w projektowaniu relacji międzyludzkich, gdyż w związku z ukonstytuowaniem się znaczenia, 
staje się elementem systemu społecznego. Można o nim, lub przy jego pomocy, komuniko-
wać, a więc podtrzymywać system społeczny w ruchu1. Zarówno sztuki piękne, jak i filozofia 
posiadają znaczące miejsce we współczesnym dyskursie naukowym, jednak w pełni zasadne 
jest stanowisko, że należy jasno wyznaczyć ramy paradygmatyczne dla myśli naukowej, wy-
kluczając sztuki piękne i filozofię z obszaru projektowania komunikacji i designu. 

Na okoliczność niniejszego artykułu wykorzystywane będzie pojęcie „projektowanie 
komunikacji”, zdefiniowane jako przestrzeń realizowania procesu projektowego (design). Sam 
produkt designu – rezultat procesu projektowego – należy przy tym rozumieć jako ofertę ko-
munikacji, tę zaś w następujący sposób:

Rozróżniać należy w nauce o komunikacji wypowiedzi sztuczne i wypowiedzi naturalne lub 
meta-wypowiedzi i wypowiedzi. Wypowiedzi sztuczne to te, które produkowane są ze względu 
na same wypowiedzi, a naturalne to te, które są produkowane ze względu na komunikacje. 
Meta-wypowiedzi posiadają funkcję tworzenia dopiero sposobności dla komunikacji, dostar-
czania ofert dla komunikacji, przy czym one same stanowią hipotetyczne komunikacje i jako 
wypowiedzi nie pełnią innej funkcji niż utrzymywanie procesu komunikacji w ruchu. O ile 
zatem sztuczne wypowiedzi z tego powodu są wytwarzane i w ogóle by nie powstały, gdyby 
te powody nie były obecne, o tyle wypowiedzi naturalne stanowią materiał komunikacji 

użytkowej i są produktami i rezultatami komunikacji2. 

Innymi słowy, kampania reklamowa marki X będzie ofertą komunikacyjną, z której 
można skorzystać i realizować określone komunikacje na okoliczność tejże oferty. Oferta 
sama w sobie nie jest komunikacją, ale przez to, że jest ofertą komunikacyjną (meta-wy-
powiedzią), wyprodukowała możliwość komunikacji i jeśli się z takowej skorzysta, będzie 
się produkować podstawową funkcję komunikacji, jaką jest podtrzymywanie systemu spo-
łecznego w ruchu. Uwaga zasadnicza: reklama nie jest w żadnej mierze komunikacją jako 
taką, podobnie jest z designem. Trudno bowiem komunikować z napotkanym billboardem 
czy żelazkiem (design). Komunikacja, jak już wskazano, jest zjawiskiem społecznym orien-
tującym się na negocjowanie systemów znaczeń. Reklama czy design będą zatem ofertą do 
wyprodukowania znaczenia, jednak nie będą powodowały komunikacji w relacji billboard/

1  Zob. M. Fleischer, Konstrukcja rzeczywistości 2, Wrocław 2008.

2  Tamże, s. 92–93.
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żelazko – człowiek. Jako że są to jednak oferty komunikacyjne, to umożliwiając produkowa-
nie się znaczenia, umożliwiają też komunikację na okoliczność tego znaczenia. To znaczy, że 
można komunikować o reklamie (co się społecznie rzadko zdarza) lub o treściach podejmo-
wanych przez reklamę, czyli ofertę komunikacyjną. Projektowanie komunikacji będzie w ta-
kim rozumieniu procesem realizowania ofert komunikacyjnych w określonych obszarach 
projektowych: corporate identity, design informacji, design powierzchni, design opakowań, 
design produktów. Poniżej krótko omówiono wymienione przestrzenie:

Corporate identity to szeroko rozumiany obszar kształtowania designu organizacji, przy czym 
pod pojęciem organizacji rozumiane są wszelkie zinstytucjonalizowane społeczne podsyste-
my funkcyjne, czyli zarówno przedsiębiorstwa, organizacje, urzędy, uczelnie, szkoły, handel, 
usługi, jak i... dresiarze itp. Również dresiarze tworzą (najprawdopodobniej nie wiedząc o tym) 
swoje corporate identity. Dlaczego? Ponieważ widać to na ulicy. Czymś oni się wyróżniają 
od innych; ich wygląd, ich sposób mówienia, myślenia itp. jest jakiś, czyli jest rezultatem 
wyboru spośród możliwości na podstawie takich, a nie innych kryteriów […]. Design infor-
macji i grafiki obejmuje wszystkie postrzegalne zmysłowo aspekty kształtowania semantyki 
komunikacji, ponadto również jego aspekty – nazwijmy je tradycyjnie – treściowe. Nie tylko 
więc wygląd informacji, lecz również zawartość podlega kształtowaniu, sposób myślenia 
zawarty w tekstach i alternatywy ich produkcji również są produktem określonego designu. 
Konstrukcja semantyki wypowiedzi językowej czy szerzej – postrzegalnej zmysłowo odbywa 
się w ramach świadomie lub nieświadomie powstałego designu informacji i grafiki. W tym 
sensie powszechnie stosowane pojęcie informacji zastąpić należałoby znaczeniem, gdyż nie 
chodzi tu o informację w ścisłym, naukowym sensie tego słowa, lecz o design znaczeń. […] 
Design powierzchni dotyczy tych aspektów kształtowania, które odnoszą się do wizualnego 
charakteru semantycznych powierzchni, na których oferowana jest komunikacja. Zasadnicze 
kryterium to w tym wypadku kształtowanie wycinka. Chodzi tu o to samo, co w przypad-
ku fotografii, filmu, obrazu, czyli o wybór i kompozycyjne oraz semantyczne kształtowanie 
ograniczonej powierzchni, stanowiącej punkt wyjścia dla komunikacji oraz również element 
komunikacji. [...] Design opakowań natomiast to design ograniczania przestrzeni w celach 
semantycznych. O ile zatem design powierzchni dotyczy semantycznego kształtowania dwu-
wymiarowej przestrzeni, o tyle design opakowań jest podobnym zjawiskiem, tyle że doty-
czącym przestrzeni trójwymiarowej [i wyżej – przyp. autora]. […] Design produktów z kolei 
zajmuje się podobnymi aspektami jak design opakowań, tyle że w odniesieniu do szeroko ro-
zumianych przedmiotów (produktów i usług). O ile design opakowań kształtuje nam granicę 
danego czegoś i wyprowadza dany przedmiot z tła, właśnie – sobą, o tyle design produktów 
kształtuje właśnie samo owo coś. W zasadzie na tę samą okoliczność, co design opakowań – 
na społeczny i indywidualny wymiar rzeczy. […] Design produktu zawsze do czegoś służy. To 
jeden wymiar. W drugim wymiarze produkt oczywiście zawsze coś komunikuje, niezależnie 
od tego, czy tego chcemy czy nie. Komunikuje on coś, ponieważ jest przedmiotem społecznym 
i przedmiotem aktywnym społecznie, to znaczy komunikuje w społeczeństwie społeczeństwo, 
współgenerując to ostatnie, biorąc aktywny udział w procesie generowania społeczeństwa3. 

3  M. Fleischer, Communication design, czyli projektowanie komunikacji, Łódź 2010, s. 201–203.
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Projektowanie komunikacji systemowo spełnia kilka funkcji, które wynikają przede 
wszystkim z ofertowego charakteru tego paradygmatu projektowego. Ogólnie można przyjąć, 
że projektowanie komunikacji to przestrzeń projektowa, która nie jest zorientowana na narzę-
dzie projektowania (branding, corporate identity, public relations, reklama, product design), ale 
na funkcje i powód, czyli podtrzymanie komunikacji w ruchu i oferowanie systemów znaczeń. 
Tym samym projektowanie komunikacji będzie się odnosiło do podstawowej funkcji desi-
gnu, czyli rozwiązywania konkretnych problemów i nie dopuszczania do powstania kolejnych 
w ramach zaproponowanego zadania projektowego. Projektowanie komunikacji z perspektywy 
systemu społecznego będzie zatem umożliwiało konstytuowanie się znaczenia. Jako oferta 
komunikacyjna wyposażona w dostępne systemy znaków będzie produkowało świat przeżyć 
treści tejże oferty. Jednocześnie odchodzi się od narzędzia produkującego świat przeżyć na rzecz 
treści i przestrzeni projektowej. Różnica między tradycyjnym projektowaniem, zorientowanym 
na ogólnodostępne narzędzia, a projektowaniem komunikacji to przede wszystkim przestrzeń 
projektowa. W pierwszym przypadku przestrzeń projektowa jest odgórnie, systemowo narzu-
cona. W przypadku projektowania komunikacji przestrzeń projektowa jest uzależniona od 
problemu projektowego i możliwości jego realizacji w ramach systemu społecznego. 

Z perspektywy dalszej części artykułu, istotne wydaje się zdefiniowanie pojęcia „de-
sign”, które z perspektywy zewnątrz-systemowej będzie ofertą komunikacyjną, realizowaną 
na okoliczność procesu projektowania komunikacji. W literaturze naukowej jest ono odmie-
niane przez wszystkie przypadki, jednak brakuje jednoznacznego określenia, definicji samego 
pojęcia. Być może takowa jest niepotrzebna, być może obszar, który teoretycy starają się za-
gospodarować w określonych ramach paradygmatycznych jest zbyt płynny i komunikacyjnie 
polisemantyczny. Warto zauważyć szerokie rozbieżności w ujęciu pojęcia „design”:

Design należy potraktować jako praktykę, która poprzez przypisywanie jej znamion indywi-
dualności zaczyna obejmować wąski zasięg dóbr, przestrzeni i usług. Nie odnosi się on już 
wtedy do niezliczonej ilości obiektów materialnych, ale tylko do tych, które tworzone i kon-
sumowane w polu życia codziennego zdradzają dystynktywny poziom kapitału kulturowego4. 

Ponadto

[p]rojektowanie jest środkiem umożliwiającym poszukiwanie i zrozumienia, i wartości. Jak 
podkreśla Buchanan, historia designu w XX wieku nie jest tylko historią produktów, osobi-
stych stylów ekspresji, zapisem określonych idei kulturowych czy też charakteru dyscypliny 
design thinking w momencie, w którym ona się formuje, przekształca i napotyka coraz to 
nowe problemy. Buchanan postrzega design jako swoiste narzędzie, dzięki któremu możliwe 
staje się nieustanne przewartościowywanie natury produktów w zależności od sposobów ich 
użycia oraz kontekstu, w którym się pojawiają. […] Attfield utrzymuje, że design to nie tylko 

4  J. Attfield, Wild Things. The Material Culture of Everyday Life, New York 2000. Cyt. za: M. Rosińska, Przemyśleć 

u/życie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne, Warszawa 2010, s. 32.
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produkt, ale i proces, którego zadaniem jest konceptualizacja estetycznych i funkcjonalnych 
rozwiązań dla przemysłowo produkowanych dóbr5.

Jednakże 

[d]esign to rezultat projektowania współgry aspektów komunikacyjnych i użytkowych komu-
nikacyjnie używalnych obiektów (= przedmiotów, zjawisk, wydarzeń, procesów, generalnie 
– dyskretnych jednostek)6. 

Co więcej,

[d]esign to identyfikacja problemu oraz intelektualno-kreatywny wysiłek projektanta przeja-
wiający się w rysunkach, planach, które obejmują systemy i dane techniczne7.

Nie można podjąć próby jasnego wyznaczenia ram paradygmatycznych dla pojęcia 
designu, skupiając się na samym procesie projektowym, który posiada wymierny wpływ na 
to, co nazwano tu ofertą komunikacyjną lub estetyką sensu. Lepiej więc pozostać przy pier-
wotnej konstatacji, czyli funkcjonalności designu: „Design ma rozwiązać problem i czynić 
owe rozwiązanie prostym w użyciu”8. 

2. Sytuacja wyjściowa
Dla operacjonalizacji przestrzeni zrównoważonego projektowania należy wyjść od dwóch nie 
do końca sympatycznych aksjomatów. 

Po pierwsze, jak już zaznaczono wyżej, mamy obecnie do czynienia z ogólnospożyw-
czym postrzeganiem pojęcia designu i jego funkcji społecznych. W badaniach prowadzonych 
przez Kamila Szymczaka9 na pytanie „Jakich projektantów Pani/Pan zna?” 43% respondentów 
nie udzieliło żadnej odpowiedzi, 13,6% odpowiedziało „nie znam”, 7,8% wskazało Armaniego, 
6,8% Andy’ego Warhola, a 4,8% Chanel. Co ciekawe, na pytanie „Jakie obiekty designu uważa 
Pani/Pan za kultowe?” 33% respondentów nie udzieliło odpowiedzi, a 13,6% odpowiedziało 
„nie znam”. Mniejsza część respondentów (6,8%) wskazała wieżę Eiffla. 4,8% respondentów 
wskazało dzieła Warhola. Można zatem powiedzieć, że pomimo dużej popularności pojęcia 
„design”, szczególnie w mainstreamowych mediach, wiedza społeczna na tę okoliczność jest 
dość wątpliwa. Zdaje się, że taka sytuacja potwierdza zasadność użycia pojęcia „Generacja 
Facebook”, wprowadzonego przez Fleischera w książce Notatki:

5 M. Rosińska, Przemyśleć u/życie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne, Warszawa 2010, s. 30–31.

6  M. Fleischer, 3 prawa komunikacji. 1 definicja design, Łask 2009, s. 102.

7 What Is Information Design, http://www.iiid.net/Information.aspx (dostęp: 20.10.2012). Tłumaczenie własne.

8  Por. M. Fleischer, Reklama. Struktura i funkcje w wymiarze komunikacyjnym, Łódź 2011.

9  K. Szymczak, Design w ujęciu kognitywnym, „Communication Design Magazine” 2011, nr 1, http://cd-magazine.

uni.wroc.pl/artykul/design_w_ujeciu_kognitywnym/ (dostęp: 20.10.2012).
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Generacja Facebook to ludzie, którym już nic nie można powiedzieć, których niczego nie 
można nauczyć, czego by już nie wiedzieli. To znaczy, jeśli czegoś nie wiedzą, wtedy nie 
przyjmują tego do wiadomości. Interesuje ich tylko to, co już wiedzą; czyli to, co było lub jest 
na Facebooku, można by złośliwie dodać. Jeśli to, co się mówi, zgadza się z tym, co wiedzą, to 
w porządku. Wszystko inne – nie przyjmują do wiadomości10.

Powyższe nawiązuje bezpośrednio do sytuacji, w której korzysta się bezpośrednio ze 
znanych i utartych systemów znaczeń. Dochodzi do sytuacji, w której za relewantną uznaje 
się wiedzę medialną, ogólnospożywczą, w której należy wszystko upraszczać komunikacyjnie, 
onanizując umysłowo odbiorcę. Grunt, żeby się podobało to, co się ogólnie podoba, lub to, co 
się innym podoba. Oczywiście, nie chodzi tu o to, żeby konstatować ogólną sytuacją społecz-
ną, daleko stąd do obrażania się na świat. Chodzi tylko o uwrażliwienie na pewne zjawisko, 
a w kontekście niniejszego artykułu na kontekst, z którego ma wynikać zrównoważone pro-
jektowanie komunikacji. Omawiana wyżej sytuacja społeczna została opisana w literaturze 
jako „komunikacja bezrefleksyjna”:

Z oglądu społecznego wynika niezbicie, że bezrefleksyjni nie są kategorią biologiczną ani 
społeczną, lecz komunikacyjną. Bycie bezrefleksyjnym nie jest ani uwarunkowane zbyt małą 
kompleksowością danego mózgu, ani zbyt czy w ogóle niskim wykształceniem, ani wyglą-
dem, ani społecznością, lecz tylko (mniej lub bardziej nieuświadomionym) realizowaniem 
pewnego sposobu komunikacji, który w tych kręgach jest nie tylko znakiem rozpoznawczym 
przynależności do owych kręgów, lecz również bardzo sprawnym i efektywnym sposobem 
komunikacji w ramach potrzeb, jakie bezrefleksyjny ma. Odwrotnie – ów sposób komunika-
cji stabilizuje oczywiście samą grupę społeczną bezrefleksyjnych, jak to zwykle ma miejsce 
w przypadku systemów otwartych11.

Ilustracja 1. Typowy przykład komunikacji bezrefleksyjnej. W miejscu niewinnego drzewa 
wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, co z perspektywy wyrównywania po-

10  M. Fleischer, Notatki, Kraków (w druku). Korzystam z maszynopisu autora.

11 janKomunikant, Słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą rzeczy – fragment), Łódź 2011, s. 17.
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ziomu życia było słusznym zabiegiem. Nikt jednak w procesie projektowym nie wpadł na 
pomysł, żeby przeanalizować sytuację zastaną w sensie prawnym (drzewa nie wolno usunąć) 
i przestrzennym (czy nie ma innych możliwości na wybudowanie podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych). I teraz osoby niepełnosprawne nie mogą skorzystać swobodnie z podjazdu, 
a drzewo doświadcza nieprzychylnego losu. 

Źródło: http://wszystkozle.pl/2012/02/bozena-wychodz-wreszcie/wawa-3/ (dostęp: 
13.03.2013).

Po drugie, mamy do czynienia z określonym stylem życia, który manifestuje się 
w głównej mierze w pewnego rodzaju hierarchii, w której zawsze coś jest lepsze/gorsze od 
czegoś innego – dualizm. Tymczasem 

[ś]wiat tego stylu życia składa się z hierarchicznie uporządkowanych elementów i relacji, przy 
czym komunikacyjnie manifestowanym celem życia uczestników tego kodu jest dążenie do 
zajęcia najwyższych pozycji w tej postulowanej, ale przez uczestników widzianej jako realna, 
hierarchii. Aktanci realizują w ramach tego kodu coś, co określić można by jako mainstre-
amowy gust, czyli starają się dostosować do istniejących wyznaczników, dla nich samych 
jedynie słusznych12.

Komunikacja bezrefleksyjna charakteryzuje się przede wszystkim korzystaniem wy-
łącznie z przejętych standardów komunikacji, w ramach tego zjawiska obowiązuje tzw. triada 
idioty: „tak się robi, bo tak się zawsze robiło, wszyscy tak robią, inaczej się nie da”. Z tego zaś 
wynika:
−	 zanikanie wyborów i możliwości wyborów – obowiązuje stabilność jednej, dominującej 

semantyki;
−	 zanikanie samokontroli – na pierwszym miejscu stoją absolutnie słuszne rozwiązania, 

więc rolą społeczną jest korzystanie z tychże;
−	 zanikanie wątpliwości i pytań – skoro funkcjonuje totalitaryzm semantyki, nie pojawiają 

się pytania, gdyż wszystko jest jasne: wszyscy robią tak samo, a więc „wszyscy teraz są 
na Facebooku” (wypowiedź studentki I roku Uniwersytetu Wrocławskiego).

Poniżej przedstawiam kilka prototypowych tekstów, które wskazują na omawiany 
wyżej kontekst. Kontekst, w którym podstawową relacją jest bezmyślne korzystanie z dóbr 
wyprodukowanych przez system społeczny:

Boże, co ja tu będę tyle czasu robić?
(osoba: kobieta, studentka; kontekst: 40-minutowe okienko między zajęciami)
Czujesz, jaka to masakra, żeby z babcią na wakacje jechać?!
(osoba: mężczyzna, student; kontekst: rozmowa dwóch znajomych)

12 Tenże, Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa, Kraków 2012, s. 83–84.
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Jedź na polskie morze, to pogody nie będzie. Jedź samolotem to biuro podróży upadnie. Co to 
za czasy nastały, żeby człowiek zbierał cały rok na wczasy i wszystko diabli wzięli.
(osoba: kobieta ok. 40 lat; kontekst: rozmowa dwóch pielęgniarek)
Zmęczenie, kac lub krążące we krwi promile po nieplanowanym wypadzie na piwo. Dzwonić 
po taksówkę, żonę, czy samemu zaszaleć za kierownicą?
(kontekst: headline „Gazety Wyborczej”)
Proszę sok. Ale nie żadna Costa, tylko coś normalnego.
(osoba: mężczyzna ok. 30 lat; kontekst: sklep spożywczy, zakupy)

W tym miejscu ponownie należy zaznaczyć, że nie chodzi tu o ocenę, ale o opis zjawi-
ska. Jest to próba zwrócenia uwagi na typ komunikacji, w jakim przychodzi nam funkcjono-
wać.

Ilustracja 2. Kolejny przykład komunikacji bezrefleksyjnej. Jest to layout strony głównej jednej 
z polskich ubojni drobiu. Na pierwszym planie można zauważyć roznegliżowaną i naoliwioną 
modelką. W tle – toskańska łaźnia, a na drugim planie – główny produkt oferowany przez 
firmę: kury, jeszcze żywe. Lepiej pozostawić bez komentarza funkcję, która stoi za opisywaną 
fotografią wizerunkową ubojni drobiu i zależność między ubojnią drobiu a modelką na tle 
toskańskiej łaźni. To, co pokazuje pewnego rodzaju „dziadostwo” powyższej oferty komuni-
kacyjnej, to krój pisma. Zastanawiające, że projektantom, a później właścicielom firmy, nie 
przeszkadza, że krój pisma w menu nie wskazuje na polskie znaki – por. litery „ś”, „ć” i „ż”. 
Można powiedzieć, że jest to szczegół, ale świat jest zbudowany ze szczegółów. 

Źródło: Prywatne zbiory autora; zapis obrazu wczesnej wersji strony internetowej ubojni 
drobiu w Górznej.

Innym aspektem, poza samą bezrefleksyjnością komunikacji, ale z tej bezrefleksyjno-
ści wynikającym, jest ilościowe podejście do produktów designu, produktów komunikacji. 
Łatwo bowiem zauważyć takie właśnie podejście do ofert komunikacyjnych: wszędzie musi 
być wszystkiego dużo, nie wspominając już o gabarytach przestrzennych. Dobrym przykła-
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dem jest tutaj przestrzeń reklamy (por. ilustracja 3), rozumiana jako przejaw zinstytucjona-
lizowanego produkowania ofert komunikacyjnych (billboardy, bannery, reklama telewizyjna 
itp.). Warto zwrócić uwagę, że w polskiej przestrzeni naziemnej nie ma „szczelnych” przepi-
sów realizujących zrównoważoną politykę reklamową, nie wspominając już o zarządzaniu 
tzw. zużytą reklamą. Przaśność i jarmarczność polskiej reklamy, połączona z jej ilością, staje 
się przejawem samonapędzającego się mechanizmu, w którym zanika prymarna funkcja 
reklamy – transportowanie świata przeżyć firmy i produktu oraz budowanie wyróżnialnej 
tożsamości rynkowej za pośrednictwem dyferencji rynkowych. Stoimy w miejscu, w którym 
mamy do czynienia z estetyką ilości w kontekście jakościowego podejścia do projektowa-
nia. Projektowanie komunikacji opiera się przede wszystkim na realizowaniu funkcji ko-
munikacyjnej i produkowaniu, a następnie zaspokajaniu deficytu ciekawości. Tym samym 
jakościowe podejście do projektowania nie opiera się na ilości ofert komunikacyjnych, ale 
na pewnego rodzaju irytacji systemowej. W estetyce jakościowej ostatecznych produktów 
jest zdecydowanie mniej, ale jeśli weźmiemy pod uwagę kompleksowość relacji, wtedy owe 
produkty komunikacyjne stają się zauważalne, gdyż posiadają kontekst – wyróżniają się 
na tle. W estetyce ilościowej pracuje się przede wszystkim ilością ofert komunikacyjnych, 
mając na celu dotarcie do szerszej publiczności. Głównym problemem takiego podejścia jest 
nieuwzględnianie faktu, że większość organizacji pracuje w takim systemie, przez co ilość 
reklam w przestrzeni publicznej jest ponad możliwości poznawcze publiczności reklamy. Re-
klama w takiej sytuacji jest automatycznie odrzucana jako niechciany produkt komunikacji. 
Inna sprawa, że brakuje podejścia dominującego w projektowaniu, posiadającego nadrzędną 
i, rzecz jasna, indywidualną ideę (np. form follows function Louisa Sullivana). Posiadając 
umiejętności techniczne, pracuje się przede wszystkim „inspiracją”, lub, jak niektórzy wolą to 
nazwać, case study, która prowadzi w prostej linii do powstawania kreacyjnych klonów. Taki 
stan rzeczy powoduje, że nie można mówić o kreatywności w polskiej przestrzeni projektowej, 
gdyż brakuje nam systemowych irytacji, produkowania tego, co nowe. 

W kontekście projektowania komunikacji mamy do czynienia z amerykańskim, or-
namentalnym typem projektowania. Dotychczasowe przedmioty są ulepszane i upiększane, 
przez co nierzadko zanika ich prostota i funkcja.
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Ilustracja 3. Przykład estetyki ilościowej w projektowaniu najlepiej widoczny jest w przypadku 
przestrzeni reklamy zewnętrznej. 

Źródło: ttp://czasnawnetrze.pl/art-collection/wystawy/13754-warszawa-w-budowie-
-4-miasto-na-sprzedaz 

(dostęp: 21.03.2013); fot. E. Dymna, M. Rutkiewicz.

Obecna sytuacja jest lustrzanym odbiciem współczesnej estetyki życia (life design). Ma 
być dużo, szybko, efektywnie. Niekoniecznie musi być rzetelnie, precyzyjnie i dobrze. W ra-
mach systemu społecznego rozwija się samonapędzający mechanizm konsumpcji i produkcji, 
niekoniecznie zrównoważonych względem siebie. Tym samym projektowanie przestaje być 
fachem specjalistycznym, bo nieważne, w jaki sposób zostało zaprojektowane; ważne, żeby 
było zaprojektowane i żeby się sprzedało. 

3. Zmiana paradygmatu
W tak nakreślonej sytuacji pora zaproponować inne podejście do projektowania: podejście do 
myślenia o designie jako o procesie, w którym nie chodzi tylko o to, żeby coś zaprojektować, 
ale o to, żeby rezultat projektowania był prosty w użyciu i rozwiązywał konkretny problem. 
Współcześnie w projektowaniu podstawową relacją staje się relacja problem – rozwiązanie. 
Pojęcia problemu używa się przede wszystkim jako możliwości projektowej, a więc jako 
przestrzeni, w której projektant może wykazać się swoją wiedzą, kompetencjami i kreatyw-
nością. Innymi słowy, można powiedzieć, że pojęcie problemu to pewnego rodzaju kontekst 
dla zadania projektowego, który staje się punktem wyjścia w designie. W sytuacji, kiedy pro-
blem zostanie trafnie zdiagnozowany, oparty o analizę przypadku i kontekstu, prościej jest 
dojść do satysfakcjonujących rozwiązań, które nie będą inspiracją lub powieleniem znanego 
case study, tylko rozwiązaniem wskazanych problemów projektowych. W tym miejscu war-
to zaznaczyć, że projektowanie to przede wszystkim dziedzina zorientowana na nieustan-
ne uczenie się. Podstawą są naturalnie kwestie metodologiczne, jak znajomość procesów 
i technik projektowania, oraz technologiczne, o których wspominałem wyżej, jednak samo 
projektowanie to głównie gromadzenie, kategoryzowanie i analizowanie danych. Projek-
tant każdego projektu uczy się na nowo, nie korzysta z gotowych rozwiązań, gdyż w tym 
fachu nie funkcjonuje powiedzenie „skoro sprawdziło się u jednych, sprawdzi się i innych”. 
Kreatywne klony szybko znikają z rynku, dlatego tak niebezpieczne jest funkcjonowanie 
bez podstaw teoretycznych chociażby z zakresu komunikacji społecznej i społeczeństwa. 
„Wszystko widać, ktoś to musiał zaprojektować”13, dlatego należy przede wszystkim prze-
myśleć sensowność dostępnych narzędzi i przestrzeni projektowych. Zastanawiające, że 
studenci studiów projektowych, projektując briefy strategiczne dla kampanii reklamowych 
dla wskazanych marek, zawsze opierają się o media społecznościowe (głównie Facebook). 
Na pytanie: „Dlaczego Facebook?”, ze zdziwieniem na twarzy odpowiadają, że przecież każdy 

13 Odwołuję się tu do prywatnej korespondencji z Michaelem Fleischerem z 26. 11. 2013 roku.
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ma konto na Facebooku. Obecnie nastała moda na projektowanie z wykorzystaniem łatwo 
dostępnych narzędzi (media społecznościowe, marketing wirusowy, wszechogarniający blo-
gerzy). Mało kto zastanawia się w procesie kreatywnym nad funkcją komunikacyjną, pu-
blicznością designu, strategią – te pojęcia przestają być modne, gdyż nie pochodzą z wiedzy 
ogólnospożywczej, medialnej. Zaczynamy za bardzo wierzyć w narzędzia, zamiast w zdrowy 
rozsądek i kompetencje.

Inny ciekawy przykład tego zjawiska to problem ponadprzeciętnej produkcji znaków 
dla przestrzeni miejskiej. Można nawet pominąć funkcję znaku, wystarczy się skupić tylko 
na ilości znaków wykorzystywanych do promocji miast, regionów, dzielnic, ulic, a niebawem 
być może osiedli. Każda z tych przestrzeni posiada własny, „niepowtarzalny” znak promo-
cyjny, błyszczący w majestacie brudnych i obsikanych klatek schodowych, zapuszczonych 
podwórek i chodników. Nikt w procesie projektowym nie wpadł na pomysł, że logo nie jest 
do niczego potrzebne na poziomie dzielnicy, dopóki nie zostanie wykształcona faktycznie 
niepowtarzalna tożsamość miejsca, z którą jego mieszkańcy będą mogli się identyfikować. 
Pytanie, dlaczego mają się identyfikować z „ładnym znaczkiem”, skoro nie identyfikują się 
z miejscem?

Zmiana w myśleniu o projektowaniu polega przede wszystkim na odejściu od po-
wszechnego myślenia narzędziowego na rzecz zrównoważonego i kompleksowego projekto-
wania komunikacji. Projektanci w fazie analitycznej, w fazie definiowania i diagnozowania 
problemu mogą najpierw znaleźć przyczyny sytuacji zastanej (np. zapuszczonych klatek scho-
dowych), a następnie stosowne rozwiązania, które będą odpowiadały na istotne problemy, 
a nie realizowały kolejny efemeryczny trend na rynku projektowym. Warto zauważyć, że 
takie podejście do projektowania jest możliwe tylko w środowiskach o interdyscyplinarnym 
zasobie wiedzy i kompetencji, gdzie podstawową wartością jest kultura feedbacku i świeża, 
zewnętrzna perspektywa widzenia świata. W zmianie paradygmatu chodzi przede wszystkim 
o projektowanie w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych, w których jest rów-
ny rozkład kompetencji potrzebnych do realizacji wskazanego projektu. Takie zespoły nie są 
stałe, niezmienne, raczej dobierane są na okoliczność konkretnego problemu projektowego. 
Szeroki wachlarz wiedzy i kompetencji wspiera fazę analityczną, a zewnętrzna perspektywa 
członków zespołu akceleruje fazę kreatywną.

W zmianie paradygmatu projektowania szczególną rolę odgrywa konstrukcja poję-
cia kreatywności. Kreatywność z punktu widzenia komunikacji będzie kreatywnością do 
momentu zakwestionowania samej kreatywności w obrębie danego systemu społecznego. 
Innymi słowy, dopóki komunikacja nie zakomunikuje, że produkt, który uprzednio był ukon-
stytuowany jako kreatywny, nie jest kreatywny, dopóty ten będzie kreatywny. Abstrahuję 
od amerykańskiego podejścia do kreatywności, w ramach którego za kreatywne uznane jest 
wszystko to, co w jakiś sposób zostało zmienione, rozwinięte – to się nazywa innowacyjność. 
Pojawia się pytanie, w jaki sposób produkować kreatywność, w jaki sposób pracować kre-
atywnością. Michael Fleischer w książce Reklama. Struktura i funkcje w wymiarze komuni-
kacyjnym proponuje Jakobsonowską koncepcję dyferencjacji i dywersyfikacji:
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Dywersyfikacja niech zdefiniowana będzie jako powielanie elementów systemu wraz z jego 
strukturą, rozumianą tu jako producent tego systemu; dywersyfikacja zatem odbywa się 
w ramach struktury.

Dyferencjacja natomiast niech zdefiniowana będzie jako transportowanie elementów syste-
mu i tworzenie w tym celu własnych struktur tych elementów; dyferencjacja zatem powstaje 
ze struktur i odbywa się między strukturami14.

Dyferencjacja z perspektywy projektowej będzie zakwestionowaniem dotychczasowej 
semantyki w kontekście danego zagadnienia. Innymi słowy za dyferencjację można przyjąć 
odejście od wykorzystania powszechnie znanego systemu znaczeń oraz stałe poddawanie 
w wątpliwość rzeczy na pozór oczywistych. Chodzi więc o próbę asemantycznej obserwacji, 
z której powstają nowe znaczenia i możliwości.

Działalność projektowa w obszarze designu, w przeciwieństwie do obszaru sztuki, za-
wsze jest skierowana do jakiejś publiczności. Dotychczasowe, często stricte demograficzne 
opisy społeczeństwa przestają być relewantne dla procesu projektowego i jego implikacji ko-
munikacyjnych. Za Luhmannem określa się społeczeństwo nie jako zbiór ludzi, ale przede 
wszystkim jako system komunikacyjnych powiązań. Wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy 
wykształcenie nie dyferencjonują społeczeństwa ze względu na funkcję, ale na sam opis, który 
z perspektywy designu jest nie istotny. Osoby, które są w podobnym wieku, zamieszkują po-
dobne przestrzenie demograficzne i otrzymują podobne wynagrodzenie, mogą zupełnie inaczej 
widzieć i, co ważniejsze, rozumieć świat, gdyż komunikacja im to umożliwia15. W zrównoważo-
nym projektowaniu odchodzi się od tradycyjnego rozumienia społeczeństwa jako zbioru ludzi 
na rzecz typów komunikacji, które są produkowane w ramach systemu społecznego. Rezultaty 
projektowania mają zatem pomagać w realizowaniu określonych komunikacji. Natomiast 
samych ludzi w ramach komunikacji wykorzystuje się do perpetuowania tejże. Dochodzi więc 
do pewnego przesunięcia środka ciężkości informacji w stronę samej publiczności designu. 
Już nie sama organizacja komunikuje swoje dokonania, ale owe dokonania są komuniko-
wane przez publiczność organizacji.Tym samym rezultaty projektowe w postaci produktów 
komunikacyjnych stają się przyczyną do produkowania się i utrzymywania komunikacji w ra-
mach systemu społecznego. W takim rozumieniu odchodzi się od deklaratywnego pojmowania 
projektowania komunikacji na rzecz ofertowego budowania komunikacji. Organizacja jako 
system, który wymaga interakcji ze zróżnicowaną publicznością, potrzebuje dostarczyć przy-
czynę do dalszych komunikacji, a nie deklaratywny produkt komunikacyjny. W tradycyjnym 
rozumieniu polityki komunikacyjnej to organizacja jest odpowiedzialna za możliwie szerokie 
komunikowanie własnych dokonań. W zmianie paradygmatu projektowego dochodzi się do 
miejsca, w którym potrzebujemy rozwiązań irytacyjnych, a tym samym kreatywnych i reali-
zujących społecznie relewantne funkcje, przez co stają się one relewantne dla komunikacji, 

14  M. Fleischer, Reklama. Struktura i funkcje w wymiarze komunikacyjnym, Łódź 2011, s. 77.

15  Por. janKomunikant, Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa, Kraków 2012.
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która sama może się produkować i reprodukować. Zmiana paradygmatu w projektowaniu nie 
jest w żadnym wypadku rewolucją samego procesu projektowego, ale raczej próbą poukładania 
na nowo niektórych aspektów od strony systemowej i komunikacyjnej. Poniżej przedstawiono 
algorytm, w którym zobrazowano proces projektowy w perspektywie trzech wielkości: design, 
zespół projektowy (design team) i klient (business), oraz na którym widać, w jaki sposób ro-
zumiany jest produkt do komunikacji (design) w kontekście komunikacji firmy z otoczeniem.

Ilustracja 4. Projektowanie komunikacji w kontekście zaproponowanego algorytmu odbywa 
się obszarze czterech zmiennych: design team (zespół projektowy), business (organizacja), 
design (produkt do komunikacji) i audience (publiczność). Na podstawie powyższego dochodzi 
do przewartościowania roli publiczności z odbiorcy działań komunikacyjnych organizacji na 
rzecz pewnego rodzaju przekaźnika działalności komunikacyjnej. Tym samym organizacja 
nie potrzebuje szeroko komentować swoich dokonań, tylko precyzyjnie dobierać publiczność, 
która, zainteresowana dokonaniem organizacji, może podtrzymywać komunikację na oko-
liczność zaproponowanej oferty komunikacyjnej, wykorzystując w tym celu zróżnicowane 
media. Zatem publiczność automatycznie staje się ambasadorem marki/organizacji. 

Źródło: opracowanie własne.

Interesujący jest system zależności zaproponowanych wielkości i ich wzajemna funk-
cja i rola społeczna.

3.1. Zespół projektowy / Projektant
W procesie projektowym, wewnątrz-systemowo, obowiązuje relacja trzech wartości: projek-
tant – projektowanie – klient. Projektanci stoją przed wyzwaniem, jakie niesie ze sobą rzeczy-
wistość przemysłów kreatywnych, muszą być kreatywni, a tym samym muszą wyprzedzać 
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zastaną rzeczywistość, obserwować świat innymi niż wszyscy kategoriami poznawczymi. 
Wreszcie umiejętnie muszą wyciągać wnioski z poczynionych obserwacji, by móc rozwiązy-
wać realne problemy. Nie można zgodzić się z tezą, jakoby design był procesem zaspokajania 
ludzkich potrzeb. To dość powierzchowna opinia, która przewija się w literaturze przedmiotu. 
Design ma przede wszystkim działać w sytuacji, kiedy powstaje problem lub tego problemu 
jeszcze nie widać. Ma rozwiązywać problemy i tworzyć możliwości. Gdyby wiodącą rolą de-
signu było zaspokajanie potrzeb, nie byłoby pracy dla projektantów, gdyż homo sapiens nie 
jest wymagającą jednostką.

Projektanci muszą sobie zdać sprawę, że żyjemy w świecie, który składa się z komuni-
kacyjnych relacji, manifestowanych przez różne style życia. Ludzie są materialnymi nośni-
kami dla komunikacji. Podstawowym wyzwaniem będzie umiejętność opowiedzenia historii 
o sobie i swoich produktach wybranej, precyzyjnie zdefiniowanej publiczności. Pomiędzy 
projektantem a potencjalnym klientem nie stoi produkt, tylko komunikacja o tym produkcie. 
Warto również zaznaczyć, że projektant sam w sobie niczego nie zrealizuje bez odpowiednie-
go zaplecza wiedzy i kompetencji. Współcześnie technologia rozwija się tak szybko, że jedna 
osoba nie jest w stanie zagospodarować kompleksowości zagadnienia. Dlatego w koncepcji 
zrównoważonego projektowania mowa jest o interdyscyplinarnych zespołach projektowych 
tworzonych na okoliczność konkretnego problemu. Koncepcja takiego zespołu ustaje z chwilą 
realizacji powierzonego projektu.
Do czego służy projektant?
−	 Projektant poza tym, że projektuje, staje się dydaktykiem w swojej pracy. Wyposażony 

w wiedzę techniczną, szerokie kompetencje społeczne i pewnego rodzaju wrażliwość, kie-
ruje procesem projektowym, zna i potrafi zwerbalizować kontekst społeczny, kulturowy 
i ekonomiczny dla realizowanego projektu.

−	 Projektant swoją pracę zaczyna u podstaw, by wykorzystując swoją wiedzę i kompetencję, 
edukować zainteresowaną publiczność – klientów.

−	 Lekarz leczy, budowniczy buduje, sprzedawca sprzedaje, projektant projektuje.
−	 Projektant pracuje przy użyciu konceptu „nowe”, zatem podstawowym założeniem jest 

to, że pracuje kreatywnie.
−	 Projektant nie jest jedynym, który ma zobaczyć problem. Projektant ma pomóc dostrzec 

ten problem innym.
−	 Projektant jest rzemieślnikiem, więc z założenia posiada specjalistyczną wiedzę i kom-

petencje.
−	 Każda praca projektowa wymaga indywidualnego podejścia, stąd projektant nie pracuje 

doświadczeniem, ale know-how. 
−	 Nie spełniając choćby jednego z powyższych kryteriów, nie jest się projektantem. 

3.2. Do czego służy design?
Zacznijmy w tym miejscu od próby operacjonalizacji samego procesu projektowego. O ile oczy-
wistym jest, że grupa projektowa jest tworem bardzo trudnym do standaryzacji ze względu na 
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pełnione funkcje, zakres projektu czy budżet, o tyle proces projektowy jest zjawiskiem, który 
można ubrać w ogólne kategorie, z uwagi na chronologię pracy przy projekcie (metodologia). 

analiza → planowanie strategiczne → kreacja → wdrożenie → feedback

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w pracy projektowej nie ma mowy o jed-
noczesnym działaniu wszystkich członków zespołu. Po to jest proces budowania grupy 
z uwzględnieniem funkcji, żeby przy analizie lub kreacji pracowały osoby zajmujące się daną 
przestrzenią w zespole. Takie podejście, być może trywialne, ale istotne, pozwala angażować 
się tylko w ramach własnych kompetencji. Skoro ktoś zajmuje się badaniami, nie potrzebuje 
myśle o kreacji, tylko o zebraniu, analizowaniu i kategoryzowaniu danych.

3.2.1. Analiza
Analiza, ze względu na budżet, czas i kompetencje, jest często pomijanym i niedocenianym 
elementem pracy projektowej. A jest to proces, od którego zaczyna się każdy projekt – na tym 
etapie dokonuje się konstrukcji wiedzy poprzez zbieranie, analizowanie i ustalanie zadań dla 
dalszej pracy. Dobrze przeprowadzona analiza pozwala wykluczyć niespodziewane zdarzenia, 
problemy na poziomie pracy kreatywnej. Wiedza, którą możemy dzięki niej zdobyć, pozwala 
na spokojną pracę kreacyjną, gdyż ustalane są jasne i mierzalne cele. Często na poziomie 
wyników pracy analitycznej powstają bardzo dobre rozwiązania, gdyż źródłem tej wiedzy 
są sami użytkownicy przyszłego projektu. Pokrótce omówione zostaną teraz najważniejsze 
metody pracy analitycznej:
−	 Wywiady bezpośrednie – metoda pozwalająca na dogłębną eksplorację problemu, pro-

wadzona przy udziale badacza i respondenta.
−	 Badania ankietowe – badania mające na celu eksplorację danego problemu w szerszej 

grupie respondentów. W przeciwieństwie do wywiadów bezpośrednich badania ankie-
towe mają pomóc w eksploracji opinii szerszej grupy respondentów.

−	 Badania segmentacyjne – badania, których głównym celem jest narzucenie zewnętrznych 
kategorii poznawczych respondentom.

−	 End users test – testy przeprowadzane na realnym projekcie lub prototypie; rzadko 
występują na pierwszym etapie analizy, choć mogą (np. analizowanie produktów kon-
kurencji).

−	 Badania fokusowe – badania pozwalające na dogłębną eksplorację problemu w środo-
wisku interakcyjnym, prowadzone przy udziale badacza i małej (np. 9-osobowej) grupy 
respondentów.

−	 Analiza danych tekstowych i wizualnych – firmy funkcjonujące na rynku poprzez dzia-
łalność komunikacyjną, niezależnie od tego, czy strategicznie zaplanowaną, czy orga-
nizowaną tylko na poziomie taktyki, wykształciły własną tożsamość. Materiały, które 
firma dostarczyła na rynek (logo, broszury, produkty), lub materiały, które coś mówią 
o niej z zewnętrznej perspektywy (media, materiały PR), są przydatnym narzędziem ana-
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litycznym – dostarczają informacje o tym, co firma dotychczas zrobiła oraz w jaki sposób 
mówi o sobie.

−	 Badania użyteczności – badania rzadko stosowane w pierwszym etapie prac, prowadzone 
raczej na poziomie wdrożenia, kiedy sprawdzane są rozwiązania zespołu kreatywnego, 
w kontekście funkcji i mechanizmu działania. 

−	 Technologia i materiałoznawstwo – proces analizy to proces gromadzenia wiedzy, 
również tej z zakresu materiałoznawstwa i nowych technologii. Zbieranie danych 
o dostępnych rozwiązaniach pozwala nam pracować w środowisku innowacyjnym 
z uwagi na stosowane materiały i technologie. 

−	 Personas – metoda budowania obrazu publiczności polegająca na tworzeniu rzeczywi-
stych obrazów osób. Szczegółowo opisuje się grupę ludzi, nie pomijając imienia, nazwi-
ska, wieku, ulubionych marek, wyglądu (fotografia), typowego dnia, preferowanych pro-
duktów do komunikacji (gadżety, muzyka, jedzenie, miejsca pracy, kluby).

−	 Obserwacja – metoda badawcza pozwalająca na weryfikowanie pewnych zachowań spo-
łecznych i wszystkich danych w skali 1:1. Obserwacja jako metoda badawcza ograniczona 
jest do zachowań i postaw rejestrowanych (strój, sytuacja komunikacyjna, podstawowe 
zachowania), nie wchodzi jednak w obszar interpretacji zachowań i postaw, chyba że 
z perspektywy samego obserwatora. 

−	 Zbieranie danych – jako ogólna kategoria jest to wykorzystywanie wszystkich dostępnych 
przestrzeni komunikacyjnych (media, Internet, respondenci, materiały wizualne) w celu 
konstruowania wiedzy na temat projektu.

Metody analizy są dobierane indywidualnie na potrzeby realizowanego projektu. Nie 
ma oczywiście jednego algorytmu dla procesu analizy. Przemysł kreatywny ma to do siebie, 
że zaskakuje z projektu na projekt. Nie można się zatrzymać na jednej formie prowadzenia 
badań, bo nigdy nie wiadomo, co będzie kolejnym problemem do rozwiązania.

3.2.2. Planowanie strategiczne
Ten etap projektu to nic innego, jak wypracowanie rozwiązań dla zastanych problemów. 
Naturalnie, nie chodzi o przedstawienie gotowych rozwiązań graficzno-przestrzennych, lecz 
o swego rodzaju główną ideę dla projektu, po to, żeby kreatywni mogli przełożyć ją na obra-
zy, grafikę i tekst. Dokument, który powstaje na tym etapie prac, to tzw. design brief, czyli 
tożsamościowy rdzeń projektu. Design brief może przybierać różne formy: prezentacji mul-
timedialnej dla klienta, dokumentu o formacie A4 dla zespołu kreatywnego. Sama forma nie 
jest istotna; najważniejsza jest struktura, która wygląda następująco:
−	 Sytuacja – struktura projektu, tożsamość i otoczenie marki.
−	 Cele – co chcemy osiągnąć naszym projektem? (Cele powinny być: precyzyjnie sformuło-

wane, możliwe do osiągnięcia, mierzalne i osiągalne w określonym czasie).
−	 Publiczność – w tym miejscu oczekuje się zrekonstruowania publiczności/grupy odniesie-

nia dla projektu. Naturalnie nie chodzi o demograficzne przedstawienie konstruktu grupy 
odniesienia, gdyż wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód i wykształcenie 
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są zmiennymi nierelewantnymi dla projektu, a tym bardziej dla komunikacji, które ten 
projekt ma wywołać. Bardziej chodzi o komunikacyjny obraz publiczności: kim jest nasza 
publiczność? jaka jest? jakie są cechy wspólne? co ją wyróżnia? jaki styl życia reprezen-
tuje publiczność? Przedmiotem zainteresowania będzie zatem styl życia i komunikacja, 
a nie zmienne demograficzne.

−	 Co ma zapamiętać publiczność, czyli co, z informacyjnego punktu widzenia, będzie 
najważniejsze dla projektu? W przypadku pracy nad reklamą to klient najczęściej infor-
muje agencję o tym, co chce powiedzieć swojej publiczności, np. proszek X jest w nowym 
opakowaniu lub na rynek wprowadzono nowe mercedesy klasy Y.

−	 Estetyka komunikacji, inaczej tone of voice – to styl komunikacji, który należy uwzględnić 
w projekcie. Jak nietrudno się domyślić, bezpieczeństwo w przypadku samochodów 
można zakomunikować na wiele sposobów: bezpieczeństwo jazdy, bezpieczeństwo 
pasażerów, bezpieczny powrót do domu, niezawodność w testach itd. W każdym z tych 
przykładów przedmiotem komunikacji jest konstrukt bezpieczeństwa, a od plannerów 
zależy, jak owo bezpieczeństwo ma zostać zakomunikowane, jaki styl komunikacji 
należy przyjąć, żeby spełnić założenia projektu.

−	 Elementy wiążące – jakie prawne i techniczne aspekty projektu stoją przed kreatywny-
mi? Co musi zostać zawarte w reklamie zewnętrznej, a co musi się znajdować na bocznej 
etykiecie produktu spożywczego? Design jest zjawiskiem społecznym i również podlega 
regulacjom prawnym – ustawom i rozporządzeniom (np. Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań 
[Dz.U. z 2004 r. nr 94, poz. 927]).

−	 Dyferencja – to określenie, które cechy będą wyróżniać produkt, projekt, markę na tle 
konkurencji lub innych inicjatyw. Wyróżnialność to niepoliczalna wartość każdego pro-
jektu – w przypadku marki będzie to jej jednorazowa tożsamość, wartość, która decyduje 
o wyższości marki Mercedes nad Volvo, Apple nad Acer (lub na odwrót, oczywiście).

−	 Punkty styku (touchpoints) – to przestrzenie realizacji gotowych rozwiązań projektu. 
Tam, gdzie publiczność przebywa, spędza czas, robi zakupy, tam są punkty styku.

Ogólna struktura briefu opiera się na szerszych kategoriach: profil organizacji, pro-
fil projektu, zarządzanie projektem. To, jak szczegółowo design brief jest rozwijany, zależy 
w pierwszej kolejności od specyfiki i zakresu projektu, a następnie od stylu pracy agencji 
i klienta. W tej kolejności.

3.2.3. Kreacja
Etap kreacji to przełożenie idei projektu, design brief, na konkretne rozwiązania w obszarze 
grafiki, obrazu i tekstu. To w zasadzie najszerszy etap pracy projektowej, gdyż dostępność 
przestrzeni i kompleksowość projektu za każdym razem przynoszą nowe możliwości. Przede 
wszystkim chodzi jednak nie o przygotowanie konkretnych rozwiązań wizualno-tekstowych, 
ale o zaprojektowanie tzw. visual voice, czyli wizualnego tonu komunikacji. O ile planowanie 
strategiczne polega na zaprojektowaniu idei, estetyki komunikacji, o tyle kreatywni mają 
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za zadanie przełożyć ideę na obraz lub konkretne rozwiązania tekstowe. Visual voice może 
być tekstem image’owym, grafiką, zdjęciem, hasłem, obrazem, animacją – czymś, co będzie 
reprezentowało ideę w materiale wizualno-tekstowym. W sytuacji, kiedy zespół godzi się 
na zaproponowane rozwiązania, projektanci przechodzą do gospodarowania konkretnych 
przestrzeni. Praca kreacyjna zaczyna się od ołówka (może być też długopis), nigdy od progra-
mu graficznego. Ci, którzy zaczynają pracę od komputera, mogą wymyślić tylko tyle, ile im 
umożliwia dostawca oprogramowania (Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, CorelDraw 
itp.). Nie wymyślą nic ponad to, czyli w zasadzie nic nie wymyślą.

Oczywiście, w przemyśle kreatywnym trzeba posiadać kompetencje obserwatora, być 
uważnym i robić użytek z kompetencji widzenia świata innymi niż wszyscy kategoriami. 
I przede wszystkim, pracując kreatywnie, warto korzystać z własnych kompetencji i pomy-
słów.

3.2.4. Wdrożenie
Przedostatni etap prac to wdrożenie projektów. Tutaj główny nacisk kładzie się na wybór 
konkretnych materiałów, tworzyw, rozwiązań technologicznych. Rzecz jasna, wszystko zależy 
od zakresu i specyfiki projektu, nie inaczej. Na tym etapie prowadzi się również badania nad 
zaprojektowanymi rozwiązaniami. W przypadku stron WWW prowadzi się testy użyteczności 
oraz testy tożsamości brandu, który stoi za rozwiązaniami WWW. W przypadku serii opako-
wań kosmetyków prezentuje się je grupie fokusowej, żeby zasięgnąć opinii szerszego grona 
potencjalnych użytkowników. Weryfikacją projektu w tej fazie zajmuje się zespół, który na 
pierwszym etapie zbierał i analizował dane. Najczęściej wykorzystywane metody w tej fazie 
projektu to: end users test, badania fokusowe, wywiady pogłębione, badania użyteczności 
i używalności.

3.2.5. Feedback
Projekt nigdy nie zamyka się wraz z podpisaniem faktury i wypłatami dla członków zespołu. 
W tym miejscu kończy się jedynie z perspektywy biznesowej. Z perspektywy komunikacyjnej 
do wykonania pozostaje analiza danych uzyskanych z rzeczywistego wykorzystania naszych 
rozwiązań. To wartość nie do przecenienia na przyszłość i skuteczna weryfikacja pracy całe-
go zespołu. Design czyni przedmiot używalnym (bezproblemowo), dlatego warto sprawdzić, 
czy rozwiązania, które zostały zaimplementowane do projektu, są adekwatne i skuteczne. 
Czy użytkownicy systemu orientacyjnego odnajdują się w trójwymiarowej przestrzeni? Czy 
oznakowanie miasta czyni to miasto informacyjnie przyjaznym miejscem?

Powyższy opis pracy projektowej jest jedynie zarysem koncepcyjnym, który w ogól-
nym rozumieniu można zastosować do każdego projektu, niezależnie od tego, czy mamy 
przed sobą projekt opakowań, systemu orientacyjnego, komputera, samochodu itp. Analiza 
– planowanie – kreacja – wdrożenie – feedback to szerokie kategorie opisujące podstawowy 
algorytm pracy projektowej.
Do czego służy design?
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−	 Design jest zjawiskiem przede wszystkim społecznym, zorientowanym na rozwiązywa-
nie problemów i bezproblemowe używanie tych rozwiązań. W tym celu potrzebujemy 
podejścia holistycznego. Odchodzimy od fragmentarycznego podejścia projektowego, zo-
rientowanego na wykorzystanie powszechnie znanych i dostępnych narzędzi.

−	 Design dzięki swojej formie ma być użyteczny. Ma się tłumaczyć swoją formą, być pew-
nego rodzaju instrukcją obsługi. Przez swoją użyteczność ma zaś rozwiązywać problemy 
społeczne.

−	 Design to przede wszystkim praca zespołowa, w której jest miejsce dla grafików, ty-
pografów, artystów, analityków, ekonomistów, prawników, socjologów, psychologów, 
potencjalnej publiczności produktu designu. W designie nie ma jednak miejsca dla jed-
noosobowych kombajnów zadaniowych. Zrównoważone projektowanie wymaga inter-
dyscyplinarnego towarzystwa wiedzy i kompetencji.

−	 Design w takim rozumieniu może być instrukcją używania rzeczywistości, może po-
magać odnajdywać się w coraz to bardziej skomplikowanym świecie znaków, marek 
i wizerunków.

−	 Ekologia jest przypisana designowi na stałe, podobnie jak kreatywność. W dzisiejszych 
czasach nie można projektować nieekologicznie. Można różnie o tym komunikować, ale 
ekologia jest podstawowym wyznacznikiem zrównoważonego projektowania.

−	 Design nie może być realizowany przez narzędzia, ale przez rozwiązywanie problemów. 
Tylko takie podejście eliminuje powtarzalność komunikacji.

−	 Design jest produktem do komunikacji, stąd też jest kierowany do konkretnych publicz-
ności. Swoją formą wyjaśnia nie tylko sposób użycia, ale przede wszystkim motywuje 
swojego odbiorcę.

−	 Design nie ma nic wspólnego ze sztuką.

4. Do czego służy klient?
W tym miejscu pojawia się problem: kim w procesie projektowym jest klient i czy w ogóle go 
uwzględniać? O ile odpowiedź na pierwszą część pytania jest bardzo skomplikowana, o tyle 
na drugą – znacząco prostsza, a w zasadzie oczywista. Rola klienta jest niepodważalna na 
poziomie pracy projektowej. Wiedza i kompetencje z zakresu działalności firmy, organizacji, 
którą klient reprezentuje są istotne z punktu widzenia analizy. Klient dostarcza nam wiedzę 
bezpośrednio ze środowiska, z którego pochodzi problem. Oczywiście, rolą klienta nie jest 
wspieranie procesu kreatywnego, ale przede wszystkim redukcja deficytu wiedzy z zakresu 
działalności organizacji. Klient nie ma nic wspólnego z pracą kreatywną, gdyż nie posiada 
takich kompetencji. Relacja na linii projektant – klient wydaje się być szczególna ze względu 
na zaufanie, jakim muszą się obdarzyć obie strony. Klient ufa w kompetencje projektanta, 
zaś projektant pokłada nadzieję, że wsparcie klienta w zakresie podstawowych informacji 
biznesowo-operacyjnych jest merytoryczne. W warunkach laboratoryjnych klient i projektant 
nie wchodzą sobie w kompetencje. Oto krótka lista cech klienta, którą można porównać z listą 
cech projektanta w sekcji 3.1.:
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−	 Klient jest podstawą do obserwacji i szukania problemów – tych projektowych.
−	 Klient wie, z czym się boryka, ale może nie dostrzegać problemu.
−	 Klient nie wchodzi w kompetencje projektanta, przez co może liczyć na pełnowartościo-

wy produkt.
−	 Klient nie musi się znać na projektowaniu; ważne, żeby znał się na organizacji, którą 

reprezentuje.
−	 Klient powinien zaufać projektantowi, wiedząc, że ten jest rzemieślnikiem i profesjonal-

nie wykonuje powierzone mu zadania.

5. Koniec brandingu
Z założenia branding zajmuje się opowiadaniem historii o markach i produktach Jest proce-
sem, w którym wyposaża się w znaczenia produkty tego samego rodzaju (dyferencja produk-
tów w kontekście tego samego sektora gospodarki i półki cenowej). Za rezultat brandu od-
powiada proces corporate identity, który zorientowany jest na diagnozę zastanej tożsamości 
i wyprodukowanie tożsamości postulowanej w obiektywie trzech głównych zmiennych: desi-
gnu, komunikacji i zachowania16. Branding w takim rozumieniu służy systemowej orientacji 
na rynku komunikacji, przez co z perspektywy konsumenta różnicuje się znaczenie produktu 
– jedni kupują komputery marki X, inni kupują komputery marki Y, choć technologicznie 
te komputery niczym się nie różnią. Różni się natomiast komunikacja na okoliczność tych 
komputerów, ich wygląd oraz np. korporacyjne nastawienie i zachowanie wobec publiczności 
czy, szerzej, systemu społecznego (np. stosunek firmy produkującej komputery do postaw 
proekologicznych może mieć znaczenie dla publiczności, dla której ekologia jest ważnym 
elementem obrazu świata). Cena w takim rozumieniu będzie miała tutaj dużo mniejsze zna-
czenie, gdyż konsument dokonuje wyboru tylko w ramach możliwej dla niego, z perspektywy 
ekonomicznej, półki cenowej, co nie oznacza, że produkty, które są droższe i niedostępne dla 
niego, nie będą mu się podobały. Wręcz przeciwnie, ale w kontekście decyzji zakupu, może 
nie brać ich pod uwagę. 

Dotychczasowa praktyka firm zajmujących się projektowaniem marek, corporate iden-
tity czy brandingiem doprowadziła do sytuacji, w której na rynek komunikacji dostarcza się 
historie o markach, które nigdy prawnie i ekonomicznie nie istniały albo których treści były, 
delikatnie rzecz biorąc, pisane na wyrost. Sytuacja, w której marka przerasta swój produkt 
o lata świetlne, stała się codziennością. Jak się okazuje, obecnie wszyscy kupujemy najlepsze 
i jednocześnie najtańsze produkty. Deklaratywność w kontekście budowania brandów i pew-
nego rodzaju fałszerstwo w kontekście biznesu powoli, ale skutecznie wypycha tę dziedzinę 
projektowania na margines. Podobnie sprawę widzi Adrian Shaughnessy w książce Jak zostać 
dizajnerem i nie stracić duszy:

16  Por. M. Fleischer, Corporate identity i public relations, Wrocław 2003.
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Problem designerów z brandingiem polega na tym, że wszystko się nadaje. Każdy znak, każdy 
kształt, plama czy twór typograficzny będzie odpowiedni jako symbol marki, o ile tylko sto-
sować się go będzie z bezlitosną konsekwencją i pełnym przekonaniem. Oznacza to jednak 
zarazem, że rzemiosło projektowania w kręgach brandingowych nie ma wielkiej estymy. 
Naprawdę wszystko się nadaje – nie musi być wcale dobrze zaprojektowane […]. Oto problem 
z brandingiem: stał się ważniejszy niż rzecz, którą markuje. W takiej sytuacji iluzja i oszu-
stwo stają się normą. […] Branding to przejściowa moda w biznesie, która w nadchodzących 
latach zniknie17.

W zrównoważonym projektowaniu komunikacji odchodzi się od brandingu jako me-
tody opowiadania o wartości marki. Ten przywilej pozostawia się publiczności, ograniczając 
się do utrzymywania komunikacji na powierzchni. Zrównoważone projektowanie to zde-
cydowane odejście od deklaratywności tożsamościowej na rzecz aktywności przejawiającej 
się w zachowaniach. Komunikowanie o aktywności organizacji przechodzi na zewnętrzne 
systemy – publiczność, media. Zadaniem projektantów jest spowodowanie możliwości ko-
munikacji. Zadaniem specjalistów od strategii i komunikacji jest dostosowanie tożsamości 
do możliwości produktu.

6. Zrównoważone projektowanie
Zrównoważone projektowanie komunikacji nie polega na tym, żeby coś zaprojektować, ale 
na tym, żeby rozwiązać konkretny problem z wykorzystaniem zróżnicowanych zasobów wie-
dzy, kompetencji i, oczywiście, zasobów ludzkich. Indywidualna perspektywa w konfrontacji 
z perspektywą interdyscyplinarnego zespołu projektantów jest ułomna, chociażby ze względu 
na pojedyncze widzenie świata. W zrównoważonym projektowaniu mamy ponadto do czy-
nienia z zupełnie inną koncepcją celowości projektu. Nie chodzi o to, żeby wykonać projekt, 
który będzie spełniał funkcję sprzedażową (nie tylko w kategoriach ekonomicznego zysku), 
ale przede wszystkim komunikacyjną. Rezultat projektowania, w kontekście tożsamości/
semantyki ma umożliwiać komunikowanie o tym projekcie, a tym samym społeczne ukon-
stytuowanie rezultatu projektowania. W tym rozumieniu projektowanie komunikacji będzie 
odnosiło się do projektowania produktów dla komunikacji, wykorzystując prymarną funkcję 
komunikacji, czyli utrzymywanie trwałości społeczeństwa. Design ma działać w środowi-
sku komunikacyjnym, ma wywoływać zainteresowanie i możliwość powiedzenia czegoś 
na okoliczność samego rozwiązania. W koncepcji zrównoważonego projektowania bardzo 
ważną rolę odgrywa podejście redukcjonistyczne. Chodzi bowiem o to, by nie projektować 
rzeczy niepotrzebnych, tzn. nie kreować potrzeb, bo te są po pierwsze zmienne, a po dru-
gie wyimaginowane (możliwe jedynie w komunikacjach), ale raczej próbować realizować 
projekt w szerszym kontekście społecznym. Oczywiście, nie chodzi o deklaratywność ko-
munikacyjną, ale o to, żeby zamiar wynikał z pewnego rozwiązania, niekoniecznie wprost. 
W pewnym sensie zamiar powinien ujawniać się niechcący, zarówno w tym co komunikują 

17  A. Shaughnessy, Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy, Kraków 2012, s. 113.
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media i w tym jak jest widziany i rozumiany przez publiczność. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by powiedzieć, że nasza firma jest ekologiczna, tylko dlaczego ktoś ma w to uwierzyć? Można 
również realizować konkretne działania w kontekście samej ekologii (np. budowanie elek-
trowni wiatrowych), tylko w jaki sposób będzie to wyróżniało organizację na tle innych, rów-
nie ekologicznych? Należy przede wszystkim w procesie projektowym pracować w szerszym 
niż dotychczas kontekście, a kontekst może być różny: społeczny, ekonomiczny, kulturowy, 
środowiskowy itp.

6.1. Aspekty zrównoważonego projektowania
design
W designie nie chodzi o to, żeby coś zaprojektować, ale o to, żeby rezultat projektowania był 
prosty w użyciu i rozwiązywał konkretny problem. W projektowaniu potrzeba holistycznego 
podejścia i metodologii. Odchodzi się od fragmentarycznego projektowania zorientowanego 
na realizację powszechnie znanych i dostępnych narzędzi na rzecz irytacji systemu społecz-
nego i produkowania kreatywności. Design nie może być realizowany przez narzędzia, przez 
rozwiązywanie problemów i umożliwianie komunikacji przez szeroką ofertę tejże. Takie po-
dejście eliminuje powtarzalność komunikacji i systemową reprodukcję. Wreszcie, w centrum 
projektowania stoi publiczność, bo rezultat projektowania zawsze skierowany jest do jakiejś 
publiczności, ściśle zdefiniowanej w kontekście komunikacji.

problem
Pojęcie problemu odnosi się przede wszystkim do możliwości projektowej, a więc do prze-
strzeni, w której realizuje się funkcja projektanta. W projektowaniu obowiązuje podstawowa 
relacja problem → rozwiązanie, w ramach procesu projektowego, który systemowo widzę 
w następujący sposób:

obserwacja → analiza → problem → rozwiązanie ← kreacja

−	 obserwacja – dostrzeżenie powtarzalności spostrzeżeń na okoliczność konkretnych za-
kłóceń w komunikacji;

−	 analiza – zasadza się na pytaniu o to, z czego wynika moje spostrzeżenie w ramach 
komunikacji;

−	 problem – konstrukcja problemu jako wniosku projektowego (Co muszę rozwiązać?);
−	 rozwiązanie – wiąże się z pytaniem o to, w jaki sposób problem może zostać rozwiązany 

i przy użyciu jakich środków;
−	 kreacja – realizacja określonego rozwiązania w obszarze designu.

narzędzia
W projektowaniu chodzi również (a może przede wszystkim) o projektowanie samych narzę-
dzi, które będą produkowały komunikację, a nie o projektowanie w kontekście dostępnych 
narzędzi. Mamy więc do czynienia z dwustopniowym projektowaniem, w ramach którego 
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proces projektowy realizuje się na poziomie samego narzędzia i treści dla owego narzędzia. 
Przykładowo, tradycyjna reklama zewnętrzna realizowana jest przez narzędzie, jakim jest 
choćby billboard i przez treść we wskazanym obszarze. Teraz chodzi między innymi o to, żeby 
w ramach procesu projektowego poza samą treścią wypracować również narzędzie, które 
komunikacyjnie miałoby podobną funkcję co treść – zaskoczenie i wyróżnienie.

zespół projektowy
Projektowanie wymaga, ze względu na kompleksowość przestrzeni, interdyscyplinarnej 
współgry wiedzy i kompetencji. Zespół projektowy jest dobierany w kontekście funkcjonalne-
go zapotrzebowania. Zespoły projektowe składają się ze specjalistów w konkretnych dziedzi-
nach, a coraz częściej z samych użytkowników rezultatów projektowania czy klientów. Taka 
sytuacja organizuje szerokie spektrum poznawcze, które stwarza zupełnie nowe możliwości 
w obszarze procesu projektowego.

publiczność
Działalność informacyjna zostaje przesunięta na szeroko rozumianą publiczność. Rozwiąza-
nia mają być widoczne przez produkty do komunikacji, a nie komunikacje (z perspektywy 
organizacji) o produktach. Publiczność rozumiana jest jako system komunikacyjnych powią-
zań, których manifestacją jest np. styl życia. W projektowaniu nie określa się publiczności 
przez pryzmat zmiennych demograficznych, co zostało wyjaśnione powyżej. Wątpliwe jest 
też podejście do publiczności przez pryzmat konstrukcji osobowościowej, gdyż ciężko zwery-
fikować przełożenie osobowości na manifestacje systemowo-komunikacyjne. Podejście do 
publiczności przez pryzmat stylu życia to właśnie próba operacjonalizacji społeczeństwa za 
pośrednictwem zróżnicowanych manifestacji (ubiór, zachowania, język, relacje społeczne, 
poglądy itp.). W Polsce w ramach projektu badawczego zespołu naukowego janKomunikant 
wyróżniono siedem głównych stylów życia18,które z powodzeniem można implementować do 
procesu projektowego w kontekście konstruowania publiczności designu. Takie rozwiązanie 
pozwala w efektywny sposób budować estetykę projektu i dyferencjować rezultat projekto-
wania w kontekście wielowymiarowych zmiennych.

kreatywność
Kreatywność z perspektywy systemu społecznego będzie kreatywnością do momentu zakwe-
stionowania samej kreatywności w obrębie danego systemu. Innymi słowy, dopóki komuni-
kacja nie zakomunikuje, że produkt, który uprzednio był ukonstytuowany jako kreatywny, 
nie jest kreatywny, dopóty ten będzie kreatywny. Kreatywność będzie zatem operatywną 
fikcją, dostępną jako oferta komunikacyjna w ramach systemu społecznego. W procesie pro-
jektowym kreatywność będzie raczej wynikiem niż metodą. W związku z tym w procesie 
projektowym należy się skupić na rozwiązaniu konkretnego problemu. 

18  Por. janKomunikant, Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa, Kraków 2012.
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technologia
W projektowaniu nie wychodzi się od technologii, ale od problemu projektowego. Technologia 
może być projektowana w kontekście konkretnych rozwiązań. Sama w sobie nie może być 
wartością wyjściową dla procesu projektowego.

ekologia
Obecne problemy cywilizacyjne doprowadziły do sytuacji, w której zrównoważone projekto-
wanie opiera się przede wszystkim na realizacjach proekologicznych. Nie można (norma-
tywnie) projektować nie-eko. Można różnie o tym komunikować. Ekologia jest przypisana do 
procesu projektowego już od samego początku i, jak nietrudno się domyślić, do samego końca.

wiedza i kompetencje
Zrównoważone projektowanie to przede wszystkim wiedza techniczna i społeczne kompe-
tencje. Z perspektywy wiedzy mamy do czynienia z bardzo szerokim zakresem tematycznym, 
uzależnionym od przestrzeni projektowej: zasady kompozycji, typografia, materiałoznaw-
stwo, teoria barw, kwestie technologiczne, teoria komunikacji i społeczeństwa i wiele innych. 
Właśnie w obszarze kompetencji należy upatrywać istotę wykorzystania wiedzy w pracy pro-
jektowej, ogólnie definiowaną przez procesy komunikacyjne.

6.2. Przestrzenie pracy projektowej
Pojęcie przestrzeni pracy projektowej oznacza tutaj takie obszary procesu projektowego, które 
z perspektywy tego procesu są stałe i wymagają szerokiej operacjonalizacji, niezależnie od 
tego, czy mówimy o reklamie, kampanii wizerunkowej, product design czy innym obszarze 
projektowania.

sytuacja komunikacyjna
Sytuacja komunikacyjna to określenie społecznego, kulturowego i ekonomicznego kontekstu 
i oddziaływania przestrzeni na rezultat projektowania.

publiczność
Każdy rezultat działalności projektowej skierowany jest do jakiejś publiczności. Ważne staje 
się umiejętne określenie tejże w kontekście pracy projektowej. We współczesnych przestrze-
niach komunikacyjnych przeciętny odbiorca przyswaja 2% wszystkich ofert komunikacyj-
nych, dlatego w designie nie chodzi o grupę docelową, ale właśnie o publiczność, w stosunku 
do której ważne staje się zwrócenie uwagi i zainteresowanie ofertą komunikacyjną.

funkcja
Działalność projektowa powinna wychodzić od analizy problemu w kontekście publiczności 
designu. Co i komu chcemy powiedzieć, co i dla kogo jest ważne, co projekt ma przynieść?
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irytacja systemowa
W projektowaniu chodzi przede wszystkim o uzyskanie uwagi, a tym samym przewagi na 
rynku komunikacji. Irytacja systemowa to przede wszystkim próba wprowadzenia produktu 
operacjonalizowanego przez koncept „nowe” w ramach systemu społecznego.

interkulturowość komunikacji
Współczesne społeczeństwo potrzebuje innego podejścia do projektowania. Na lokalnym 
rynku mamy do czynienia z międzynarodowym (w wymiarze komunikacyjnym) rynkiem 
komunikacji. Stwarza to możliwości (problemy) wypracowania nowych, uniwersalnych sys-
temów znakowych.

technologia
W związku z szybkim rozwojem techniki i technologii ta ostatnia staje się ważnym obszarem 
pracy projektowej. Często niesłusznie, gdyż projektanci zamiast wychodzić od problemu, wy-
chodzą właśnie od technologii. Taka sytuacja ogranicza proces myślowy do ofert, które już są 
dostępne. W takiej przestrzeni nie ma mowy o kreatywności.

W książce Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie John Thackara przed-
stawia bardzo szeroką paradygmatycznie koncepcję myślenia o zrównoważonym projekto-
waniu:

−	 - myśleć o konsekwencjach działań projektowych jeszcze przed ich rozpoczęciem, zwra-
cając baczną uwagę na przyrodnicze, przemysłowe i kulturowe systemy będące kontek-
stem naszych działań.

−	 -uwzględniać w ramach projektowanych systemów kwestie przepływu materiałów 
i energii.

−	 -nadawać ludzkiej inicjatywie priorytet zamiast traktować ludzi jako jeden z czynników 
będących tłem dla ważniejszych zdarzeń.

−	 -dostarczać wartość innym ludziom zamiast dostarczać ludzi na potrzeby systemów.
−	 -traktować treść jako cel działań, a nie jako towar podlegający sprzedaży.
−	 -traktować różnice przestrzenne, czasowe i kulturowe jako wartości pozytywne, a nie 

jako przeszkody.
−	 -koncentrować się na usługach, a nie na rzeczach, powstrzymując się od zalewania świa-

ta nikomu niepotrzebnymi przedmiotami19.

Pomimo ideologicznego podejścia Thackary do projektowania i koncepcji zrównowa-
żonego projektowania, warto odnotować jego kompleksowe, wręcz holistyczne podejście, 
zwłaszcza w kontekście ram projektowania, które Thackara widzi zarówno w perspektywie 
czasu, idei, wartości czy ekologii. W projektowaniu ważny, jeśli nie najważniejszy, jest sam 

19  J. Thackara, Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, Warszawa 2010, s. 25.
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pomysł, z którego może powstać koncepcja projektowa i, na końcu, realne rozwiązanie. Wy-
chodząc od definicji obserwacji, możemy dojść do wniosku, że pomysł będzie trafnym, lub 
też nie, wnioskowaniem na okoliczność poczynionej obserwacji. Uwaga: pomysł nie ma nic 
wspólnego z kreatywnością. Kreatywna może być za to realizacja pomysłu. Projektowanie 
jest fachem, w którym pracuje się przede wszystkim obserwacją, choć nierzadko praktyka 
się temu sprzeciwia.
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W pogoni za fiołkiem... – wędrujące  
obrazy1

Obrazy wędrują niczym plemiona nomadów między mediami, 
w których rozbijają na krótki czas swoje namioty [...]. Rytm, 
w jakim się pojawiają, jest przyspieszany przez rytm, w jakim 
znikają2.

Odnoszę wrażenie, że ostatnim miejscem w Polsce, gdzie przetrwała komunistyczna men-
talność w stanie czystym są głowy biskupów. Im się naprawdę wydaje, że jak schowają parę 
obrazów to ludzie przestaną myśleć i problem zniknie. Żenujące3.

1  Pomysł na tytuł jest inspirowany ustaleniami Hansa Beltinga i Piotra Zawojskiego; tytuł jest również wyjąt-

kowo zbieżny z wprowadzeniem Bernadety Stano, która tak swój tekst zatytułowała (opatrzyła mottem z tek-

stu Beltinga) Obrazy wędrowne [http://www.wsp.krakow.pl/insztuki/wydazenia/granice/granice.pdf dostęp: 

02.010.2013]. Zob. szerzej: H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 

2010; P. Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Warszawa 2012. We wstępie do swojej 

książki Piotr Zawojski pisze: „Moja uwaga skupiona jest na obrazach technicznych; to one dziś stanowią sta-

nowią naszą naturalną ikonosferę. [...] Z tych doświadczeń i tradycji, paradoksalnie, wyrasta wiele znakomi-

tych dzieł reprezentujących sztukę nowych mediów. Sztuka obrazu i obrazowania w technokulturze to sztuka 

obrazów, które tworzą własną tożsamość poprzez różnorakie formy odniesień do przeszłości, teraźniejszości 

i przyszłości fenomenów wizualnych. Są one przy tym nomadyczne, wiecznie w drodze, nieustannie w ruchu, 

nawet jeśli odnosi się to do (pozornie) nieruchomej fotografii. Ta tradycyjna (analogowa) i ta cyfrowa (bitowa) – 

podlegają dziś nieustannemu, transmedialnemu recyklingowi. Nomadyczność to niedookreśloność wędrówki, 

poruszanie się po obszarach, w których nigdy nie przemierzy się drogi w ten sam sposób, tym samym szlakiem. 

[...] Obrazy wędrowały i wędrują – podobnie refleksja o nich jest nieustannym ruchem – myśli, logosu, refleksji”.

2  H. Belting, Obraz i jego media. Próba antropologiczna, „Artium Quaestiones” nr IX, 2000, s. 311. Korzystam 

z wersji elektronicznej (skanu) tekstu dostępnej na wirtualnym dysku użytkownika coffinka [chomikuj.pl].

3 Komentarz użytkownika lalek 96 do artykułu T. Piersiaka zatytułowanego Kuria aresztuje „Sztuczne Fiołki”. Bo 

były telefony, zamieszczonego w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej”. Szerzej na ten temat zob.: http://

wyborcza.pl/1,75478,14651166,Kuria_czestochowska_aresztuje_Sztuczne_Fiolki_.html [dostęp: 30.09.2013].
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Przytoczenie tej (kontrowersyjnej) wypowiedzi jednego z użytkowników forum gazety.pl nie 
jest tu nieuzasadnione. Otóż „Sztuczne fiołki”4 to swoisty fenomen w przestrzeni polskiego 
internetu. Na przełomie września i października 2013 roku portal miał ponad pięćdziesiąt 
tysięcy tzw. „lajków”, a ponad dwadzieścia trzy tysiące użytkowników stale o nim dyskutuje. 
Ogromna popularność przełożyła się również na dyskusję, czy „Sztuczne Fiołki” to pomysł an-
tyklerykalny, lewicowy, humorystyczny, artystyczny (wcielenie strategii twórczej Duchampa), 
czy wreszcie – komercyjny. Zacznijmy jednak od początku.

1. modern grafficiarstwo – poezja ulicy tablicy

Fantomatyczna hiperrzeczywistość otaczających nas tekstów – simulakrów tworzy trudno 
odróżnialną całość ludzi i przedmiotów, reklamy, sztuki, polityki i religii 

– pisał Tomasz Stępień w jednym z tekstów składających się na książkę Zabawa – Poety-
ka – Polityka5. I fragment ten, chociaż odnosi się do czasów, w których dominowało ni-
czym nieskrępowane grafficiarstwo uliczne, wydaje się nadal adekwatny wobec działalności 
„Sztucznych Fiołków”. To, co zbieżne, to przede wszystkim postawa twórcy/(twórców?), który 
w jednym z wywiadów wyraźnie zastrzega, że za wszelką cenę pragnie pozostać anonimowy6. 

Anonimowość w przestrzeni Facebooka, bardziej – w erze Facebooka, wydaje się być 
stanem wyłącznie deficytowym, jakąś legendarną wartością z mglistych początków mediów 
zindywidualizowanych. Tyle tylko, że po chwili namysłu świadomość, kim jest twórca, autor, 
kreator genialnych i popularnych memów, nie jest nam w zasadzie do niczego potrzebna. 
Rozjaśniłaby jedynie na chwilę, dopowiedziała niedopowiedziane, uatrakcyjniła odgrywany 
spektakl, w którym publiczność krzyczy na widok rozpoznanej gwiazdy lub milknie, widząc 
nowicjusza. Więcej: ta wiedza w dużej mierze zaciemnia, bowiem od razu pojawiłby się py-
tania: Czy twórca nie jest na usługach lewicowych czasopism? Dlaczego walczy z kleryka-
lizmem? Co sądzi o „magicznych” pięćdziesięciu metrach przed brzozą? itd. Twórca (wy-
twórca?) „Sztucznych fiołków” nie jest anonimowy, bowiem jest twórcą tych fiołków, ale 
jednocześnie jego działalność facebookowa nie została (chyba – na szczęście) w żaden sposób 
zinstytucjonalizowana, zagarnięta przez wszechobecny dyskurs polaryzujący. 

Status autora ewokuje i prowokuje kolejne komplikacje, głównie dlatego, że w sieci 
każdy użytkownik musi zostać przyporządkowany. Zasadniczo upraszcza ten problem fakt, 
że „Sztuczne Fiołki” to fanpage, a nie profil konkretnej osoby, ale i tak należy zapytać o to, 
w jaki sposób autor jest rozpoznawany (jak zjawia się masowej publiczności). Wydaje się, 
że twórca ten ma właściwie dwa awatary (dwa warianty internetowej osobowości). Na pierw-

4  W tekście będę je również określał: SF, fiołki.

5  T. Stępień, Poezja ulicy, w: Zabawa – poetyka – polityka, Katowice 2002.

6  „Myślę, że Autor – z wielkiej litery – nie jest Fiołkom do niczego potrzebny. Jak widać, radzą sobie doskonale 

bez niego”. – fragment wywiadu Marii Tengowskiej udzielonego dla portalu onet.pl. Zob szerzej: http://wiadomo-

sci.onet.pl/prasa/sztuczne-fiolki-narzekanie-na-swoj-kraj-to-takze-forma-patriotyzmu/j6td4 [dostęp: 30.09.2013].
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szy naprowadza sam, sugerując, zgodnie z intencjami indagującej go dziennikarki, że najbli-
żej mu do bohaterki cyklu memów Marty (postać starszej kobiety z obrazu Grosza):

Marta (Autor7) zawsze odpowiada „nie-sobą”, tzn. wypowiedzi Marty to nic innego, jak seria 
dyskursów nabytych: odbiorca-czytelnik/widz, by uspokoić skołatane ego, nerwowo googluje, 
szukając odpowiedzi na pytania: Czy to cytat, czy trawestacja? Czy to Cioran, czy może Witt-
genstein lub Thomas Bernhard? Innym razem w ramach komentarzy pojawiają się pytania 
użytkowników sformułowane wprost: Czy to cytat z Levinasa? Czy Marta czyta Heideggera? 
Utożsamienie(a) Autora z Martą (a raczej przyporządkowanymi kwestiami) buduje specyficz-
ną relację z właścicielem „Sztucznych fiołków”. Większości fanów jawi się jako lewicowy gi-
gant intelektualny, któremu niewątpliwie nie można odmówić dużej dozy poczucia humoru. 
Jak słusznie zauważa Magdalena Kamińska:

Przedstawiciele web studies również i dziś chętnie skupiają uwagę na relacji reprezentacji, 
na przykład pomiędzy awatarem i jego animatorem. Awatar pojmowany jest przez użytkow-
ników, a także przez niektórych badaczy jako częściowo niezależny od animatora wirtualny 
byt, a równocześnie jest traktowany jako ikoniczna reprezentacja jego osoby. Stanowi waż-
ną przesłankę do ustalania społecznego i wirtualno-społecznego statusu animatora , czyli 
funkcjonuje jako symbol jego przynależności do określonej grupy i związków z określonym 
środowiskiem. Jest też osobistym logo o charakterze znakowym, do którego użytkownicy 
odwołują się w celu ewokacji osoby animatora8.

Ale awatar możemy również „czytać” poprzez model graficzny, bo właśnie w tym upa-
truję największy fenomen popularności SF. Wielokrotnie można spotkać informację, że spe-
cyficzny model dekonstruowania wybitnych obrazów, rzeźb czy plakatów (proces odbywa się 

7  Być może bardziej adekwatną kategorią byłyby tutaj fikcyjne multiple, o których znakomicie pisze Ewa Wój-

towicz. Zob. szerzej: Sieciowe tożsamości, [w:] Net art, Kraków 2008, s. 64 i nast.

8  M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań 2012, s. 59.
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na zasadzie konwergencji, szeroko opisanej przez Jenkinsa) wynika z braku profesjonalnego 
oprogramowania, nieznajomości reguł edytowania itd. Dzięki swoistej autolegendzie trwa 
przekonanie (chyba słuszne) o kontrkulturowym zacięciu analizowanego fanpage’a. Przyj-
rzyjmy się trzem wybranym memom:

Awatar twórcy ulega wobec tego znacznemu rozszerzeniu – obecnie jest to postać z ob-
razu Bazzile’a, za chwilę, być może, zapadnie decyzja o jego zmianie: stałość nie istnieje, 
funkcjonują jedynie określone modele komunikacyjne raczej utwierdzające w pewnym prze-
konaniu niż przeczące, o czym znacząco i krytycznie pisze Michael Fleischer w (mającej się 
niebawem ukazać) książce poświęconej użytkownikom Facebooka: 
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Generacja Facebook to ludzie, którym nic już nie można powiedzieć, których niczego nie 
można nauczyć, czego by już nie widzieli. To znaczy, że jeśli czegoś nie wiedzą, wtedy nie 
przyjmują tego do wiadomości. Interesuje ich tylko, co już wiedzą; czyli to, co było lub jest na 
Facebooku, można by złośliwie dodać. Jeśli to, co się im mówi, zgadza się z tym, co wiedzą, 
to w porządku. Wszystko inne – nie przyjmują do wiadomości9.

Fani „Sztucznych Fiołków” nie do końca zaliczają się do prezentowanej grupy, choć-
by ze względu na podwyższone lub wysokie kompetencje kulturowe, jakimi z jednej strony 
już dysponują, a z drugiej – jakie nabywają dzięki popularnemu fejsbookowemu profilowi. 
Zatem awatarem fiołków w szerokim ujęciu (traktowanym nie tylko jako miniobrazek, ale 
raczej delegacja w przestrzeń wirtualną konkretnego twórcy, rodzaj sygnatury) będą czarne, 
komiksowe „dymki”; dodajmy: stworzone w bardzo oldskulowym, oszczędnym stylu. Obraz 
zauważony w sieci, nawet przy pomocy mechanizmu „grafika google”, od razu zostanie przez 
średnio zapoznanego z fanpage’m użytkownika od razu rozpoznany i przyporządkowany. 
Bez znaczenia będzie świadomość stylu malarskiego, zdolność do podjęcia trudu interpre-
tacji czy nawet znajomość języków obcych lub literatury fachowej (spójrzmy raz jeszcze na 
przypadek trzeci – książka Michela Foucaulta z tytułem/hasłem zapożyczonym z obrazu René  
Magritte’a, w połowie lat dziewięćdziesiątych jedna z droższych, dizajnerskich edycji dostęp-
nych na polskim rynku10). 

Wobec tego awatar użytkownika SF ulega rozciągnięciu i przeobrażeniu, a jego wir-
tualna reprezentacja to nie tylko zmieniany co jakiś czas (pisząc kolokwialnie) obrazek, ale 
również określona koncepcja, ciągła i stabilna w swych realizacjach. Wypada jeszcze raz 
powołać się na Tomasza Stępnia: 

Marzenia awangardy artystycznej początku wieku XX ziściły się w pełni. Na ulicy otacza nas 
kolorowy zgiełk zderzających się ze sobą tekstów. Idąc, jadąc, przechadzając się nieśpiesznie 
mijamy teksty, czytamy teksty i teksty czytają nas. Wszystko jest tekstem, wszystko może 
być sztuką (reklamy), wszystko jest poezją, każdy może być artystą. Chociaż niekoniecznie 
wie o tym11. 

Twórca „Sztucznych fiołków” jest w pewnym sensie kontynuatorem myśli awangardo-
wych – pozornie unika rozgłosu, demistyfikuje, demitologizuje, ironizuje i jednocześnie stara 
się reformować (nie tyle sztukę, co społeczność). Ma w sobie jakąś ogromną siłę i konsekwen-
cję w tym „nauczaniu” potencjalnego odbiorcy swoich wytworów. W każdym momencie, nie 
tylko w ramach etosu, dostarcza informacji, kto jest autorem lub jaki jest tytuł. Rozszerza 
działalność na cytaty dnia, złote myśli osób uchodzących – nawet obecnie – za autorytety 
(oczywiście, kwestionowane lub przynajmniej dyskutowane). Wszystko, by prowokować po-

9  M. Fleischer, Notatki; korzystam z udostępnionego fragmentu maszynopisu bez numeracji stron.

10  M. Foucault, To nie jest fajka, przeł. T. Komendant, Gdańsk 1996.

11  T. Stępień, Zabawa..., s. 160.
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zytywnie. I trzeba przyznać, że udaje mu się to wyjątkowo dobrze, o czym świadczą podane 
przeze mnie na początku dane. 

Należy mieć jednak świadomość, że czym innym jest zainteresowanie ogromnej gru-
py użytkowników Facebooka, a czym innym realna wiedza z zakresu malarstwa czy rzeźby. 
Miejsce przecięcia tych różnic to potencjalnie kolejny głos w medioznawczej (czy szerzej – 
kulturoznawczej dyskusji) o statusie odbiorcy.

2. facebookowa rewolucja rewelacja antyklerykalna
Oto kolejna próbka możliwości „Sztucznych Fiołków”:

Celowo nie posługuję się tym najbardziej znanym i komentowanym memem na bazie obra- 
zu Edgara Degasa, w którym jedna z postaci na pytanie o przyczyny ukrzyżowania Jezusa 
odpowiada, że „za obrazę uczuć religijnych”.
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„Sztuczne Fiołki” stały się swoistym manifestem antyklerykalnym, który przecież 
zaowocował słynnym (i wyjątkowo medialnym) „aresztowaniem” trzech plakatów wywie-
szonych w ramach częstochowskiego festiwalu sztuki „Art.eria”. Przeprowadzone śledztwo 
wykazało, że za tym incydentem stała kuria, dla której tego typu produkcja to obraza uczuć 
religijnych12. Warto wspomnieć, że strona fanowska jest obecna w przestrzeni internetu od 
2012 roku, jej popularność rośnie i do tej pory (poza epizodem „zbanowania”13 przez admini-
strację portalu społecznościowego na siedem dni, co było efekem wyjątkowo restrykcyjnej 
proceduralnej polityki prywatności prowadzonej przez firmę Zuckerberga), nie spotykał się 
z publicznymi atakami ze strony środowisk związanych z kościołem katolickim czy polską 
prawicą. W większości komentarzy pojawiających się głównie na blogach i w krótkich artyku-
łach w dziennikach lub tygodnikach opinii dominował raczej lament wywołany notorycznym 
szyderstwem z aspiracyjnego modelu kultury, z jej instytucjonalizacji (osiąganej za wszelką 
cenę), z reglamentacji dostępu do kultury lub z autonobilitowania, opartego często o kategorie 
„byłem na wystawie, zobaczyłem dzieło”:

Tak „Sztucznymi fiołkami” kończy się czytanie XIX-wiecznych naturalistów, którzy po raz 
pierwszy sformułowali w wysokim języku tezę, od dawna wycharkiwaną po karczmach, 
lupanarach i izbach tortur: człowiek jest zwierzęciem, które chce tylko żreć, pić i ruchać: 
dużo, szybko i tłusto. I nic więcej, nic więcej: cała reszta to zamki obłudy, a „piramida potrzeb” 
Maslowa to tak naprawdę zikkurat.

A skoro tak, skoro raz przyjmie się za prawdę ten okruch zwierciadła, który zgrabnym ruchem 
wepchnęli pod powiekę pan Friedrich Nietzsche, pan Zygmunt Freud i pan Jerzy Urban, to 
początkowe politowanie wobec tych, którzy jeszcze w coś wierzą – naiwniaki – zamienia 
się w pogardę. O, ubłocimy im te atłasowe ubranka. Połamiemy im te ołtarzyki. Wyprujemy 
flaki kotu14.

Jeśli ponownie spojrzymy na zaprezentowane trzy memy, natychmiastowo rozpo-
znamy specyficzny styl równie tego specyficznego „ataku” (by podtrzymać retorykę prawico-
wych komentatorów). Antyklerykalizm fiołków staje się w zasadzie antypolonizmem – memy 
piętnują polskie przywary w sposób bezlitosny. Mamy uderzenie w dziedzictwo sarmackie 
w modelu romantycznym (jesteśmy najważniejsi: mem 1), jest wątek martyrologiczny i me-
sjanistyczny zarazem (tragedia smoleńska: mem 2). Jest też spór światopoglądowy – mem 
3). Oto „rodzina polska” (tu symbolizowana przez koło gospodyń, wieśniaków) wyraża opnię, 

12  Arcybiskup Depa „wyraził zaniepokojenie tym, że w alei eksponowane były plansze o antyreligijnych tre-

ściach”. Zob. szerzej: M. Gąsior, Z festiwalu sztuki w Częstochowie zniknęły obrazy dotyczące religii. „Aresztowała” 

je kuria, http://natemat.pl/75707,z-festiwalu-sztuki-w-czestochowie-zniknely-obrazy-dotyczace-religii-areszto

wala-je-kuria [dostęp: 02.10.2013].

13  Zbanować ‘zablokować użytkownikowi dostęp do usługi intenetowej, np. do forum dyskusyjnego, m.in. za 

złamanie regulaminu usługi czy nieprzestrzeganie netykiety’ (przyp. redaktora).

14  W. Stanisławski, Ciągle w dół, „Rzeczpospolita” wyd. internetowe 07.12.2012 [dostęp: 02.10.2013].
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która sprowadza się do odrzucenia, a nawet negacji tych elementów życia społecznego, które 
stoją w sprzeczności z nauką Kościoła. Napiętnowana postawa, ograniczona do wymowne-
go „precz”, zostaje dodatkowo podkreślona poprzez stylizację tekstu na wymowę gwarową. 
Pod względem językowym teksty umieszczone w memie oddają (choć niekonsekwentnie) 
wymowę typową dla części polskich gwar ludowych: pojawia się e ścieśnione – samogłoska 
pośrednia między i/y oraz e (précz [preyč]), występuje też zanik rezonansu nosowego w wy-
głosie, samogłoska tylna ą bliska jest (odpowiada) jasnemu o (gnilizno [gńiľiznao], promocjo 
[průmociao]), a oprócz tego pożyczka zachowuje typowe dla gwar zakończenie –yja (w N l. poj. 
aborcyjo [aborcyiao])15. Podobnie hasło „Feminiśtki to gasu” ma tutaj wyraźnie zideologizowa-
ny i jednoznaczny (choć stereotypowy) charakter – nienawiści trzeba uczyć od dziecka. Stąd 
ta wyolbrzymiona stylizacja na język dziecka, oparta na ukazaniu częstego u dzieci zastępo-
wania głosek innymi dźwiękami, jak sygmatyzm w słowie feminiśtki czy paralalia w słowie 
gasu. Jasno przy tym zaznaczam – nie podejmuję się oceny takiej twórczości od strony ide-
ologicznej, interesuje mnie jedynie afekt, jakim darzą „Sztuczne Fiołki” nie tylko użytkow-
nicy sieci, bowiem, jak już wcześniej zaznaczyłem, produkcje te wędrują przez media i przez 
przestrzenie zmediatyzowane (citylighty, bilboardy, plakaty). Być może status fiołków nigdy 
nie zmieniłby się i nadal pozostałby one wyłącznie fenomenem internetowej społeczności 
scalającym pewną grupę, którą nazwać można umownie „inteligentnymi uciekinierami 
z rzeczywistości”16, gdyby nie wspomniana blokada ze strony władz kościelnych w „kipiącej” 
określoną symboliką Częstochowie. Choć komentatorzy (i sam twórca „Sztucznych Fiołków”) 
uznają to za wyjątkową sytuację, to ostatecznie nie ma w niej nic nowego, bowiem:

Rola obrazów, o którą tu chodzi, przejawia się w praktykach symbolicznych, które zarów-
no zwolennicy, jak i przeciwnicy uprawiali z ich użyciem, odkąd w ogóle tworzono działa 
plastyczne. Obrazy można było ustawiać w widocznych miejscach i otaczać czcią, ale także 
niszczyć je i profanować. Są niejako stworzone do zastępczych publicznych manifestacji lo-
jalności albo do jej odmowy 

– podsumowuje Belting w Sile obrazów i bezsilności teologów17. 

xxx
Wydaje się jednak, że w przypadku „Sztucznych Fiołków” najważniejszym elementem staje 
się (wskazana przez Tomasza Stępnia w analizie graffiti) funkcja estetyczno-ludyczna. Wśród 

15  Za wyjaśnienia dotyczące zagadnień językowych dziękuję Jarosławowi Pacule.

16  Pozwalam sobie jedynie zaznaczyć ten trop, ale wydaje mi się ciekawy. Być może właśnie poprzez takie 

inicjatywy, jak ta opisywana, dojdzie do wykrystalizowania nowej grupy społecznej bazującej na dotychczaso-

wej tzw. „inteligencji”. Do nadrzędnych cech tej grupy może należeć, obok niezgody na zastaną rzeczywistość, 

sentyment do lewicowych poglądów, fascynacja kontrkulturą, przy jednoczesnym poddaniu się najnowszym 

trendom popkultury.

17  H.Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010, s. 7.
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kilkuset opublikowanych memów odnajdziemy wiele przykładów ludycznych spięć: polityki 
i fonetyki, ideologii i semantyki18. Nic więc dziwnego, że intrygujący projekt starają się zagar-
nąć lub rozegrać różne grupy interesów. „Sztuczne Fiołki” pasują zarówno lewakom (poprzez 
określony, rewolucyjny charakter obrazoburczych memów), jak i konserwatystom, bo grubą 
kreską malują „niezbędnego wroga”, stając się dla nich jednym z punktów odniesienia (obok 
celebrytów, pism, wybranych programów radiowych i telewizyjnych), pasują również do spi-
skowej teorii o degrengoladzie państwa i upadku wartości. W Polsce pokryzysowej, gdzie coraz 
częściej dominuje przekonanie o wyłaniającej się klasie prekariuszy, a Judith Butler otwarcie 
pyta o definicję (granicę) radykalnej demokracji19, twórcy takich inicjatyw jak opisywany 
fanpage mają wyjątkowo dobrą sytuację, by swobodnie się rozwijać i przyjmować określone 
role społeczne.

3. wąsy Duchampa
Na zakończenie wypada zapytać również o artystyczną wartość „Sztucznych Fiołków”. Czy 
ta twórczość to rzeczywiście twórczość? Można zaryzykować tezę, że tak – jest to sztuka 
zbliżona do net-artu. Cechą odpowiedzialną za to przyporządkowanie byłaby relacja między 
sferą artystyczną a sferą informacji. W przypadku „Sztucznych Fiołków” nacisk położony jest 
raczej na sferę informacji. Sfera artystyczna nie jest jednak nierelewantna – stanowi bazę 
do działań nazywanych recyklingowymi20. Na pytanie o to, co tworzy autor fiołków, można 
odpowiedzieć jednoznacznie: koncept. I to również zbliża „historyczno-sztuczny magazyn 
komiczny” do działań z pogranicza sztuki konceptualnej, która (na co wyraźnie zwraca uwagę 
Wójtowicz) przewartościowała dotychczasowe stanowisko estetyków w kwestii bezpośred-
niego i nierozerwalnego łączenia artysty z materialnym dziełem. W przypadku fiołków ta 
„materializacja” jest zbędna, bowiem zarówno nadawca, jak i odbiorcy nie szukają doznań 
estetycznych (lub szuka ich niewielka ilość zwiedzających fanpage), ale raczej domagają się 
równouprawnienia w interpretacji (co widoczne w wielu interesujących komentarzach). Tym, 
co fascynuje odbiorców najbardziej, jest „możliwość ciągłego dopełniania znaczeń”21, projekcji 
i identyfikacji, potwierdzania przynależności do społeczeństwa informacyjnego.

18  T. Stępień, Zabawa..., s. 165.

19  Zob. szerzej: Exercising Freedom. Interview with Judith Butler by Eliza Kania, „R/Evolutions. Global Trends 

and Regional Issues” vol. 1, 2013, s. 32–41.

20  Zob. szerzej: E. Wójtowicz, Net art, Kraków 2008, s. 13–14.

21  Tamże, s. 14. Autorka korzysta tutaj z propozycji interpretacyjnej B. Dziemdoka (B. Dziemdok, Główne kontro-

wersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002, s. 304).
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Michael Fleischer
Uniwersytet Wrocławski

Góry i doliny kapitalizmu. Kilka uwag

Zestawię poniżej kilka pytań, opisów wydarzeń oraz cytatów dotyczących zjawiska kapitali-
zmu, choć pozornie niezwiązanych ze sobą, i skomentuję je z zewnątrzsystemowej perspek-
tywy teorii komunikacji. Zobaczmy, co z tego wyniknie.

Co jest walutą kapitalizmu?
Oczywiście, narzuca się tu odpowiedź typu: pieniądze. Jednak nieco głębsza refleksja uwi-
dacznia, że tak być nie może, bo kapitalizm (rzecz jasna, chodzi tu o system, a nie o ludzi) 
tylko wewnątrzsystemowo pracuje za pomocą pieniądza, a ten jest jedynie elementem czy 
materiałem pozwalającym mu na funkcjonowanie, podobnie jak organizmy są jedynie ma-
teriałem dla ewolucji, a nie mechanizmem napędowym tej ostatniej. A zatem chodzi o zna-
lezienie takiego elementu, który, widziany z perspektywy zewnętrznej, pozwalałby zobaczyć, 
na jakim mechanizmie napędowym opiera się kapitalizm i co w nim samym nie może być 
reflektowane (widziane), aby funkcjonował. Nie mogą to być, wspomniane już, pieniądze, 
bo ani ich ilość, ani ich charakter (symbolu pewnej obietnicy), ani ich nośniki (gdyż „pienią-
dze” to nie tylko bilety narodowego banku) nie są skończone bądź czymkolwiek limitowane, 
a także są przez kapitalizm reflektowane, gdyż nimi operuje. Można w kapitalizmie zara-
biać nawet pieniądze wirtualne, patrz: high-frequency trading czy krótka sprzedaż (short 
sale), z pokryciem lub bez; w przypadku tych pierwszych dokonuje się transakcji z szybkością 
wynoszącą 30 procent prędkości światła; w przypadku tych drugich – bez udziału towaru. 
Musimy zatem pomyśleć o takich jednostkach, które są czymkolwiek limitowane, a ilość 
ich jest skończona, gdyż tylko takie elementy mogą stanowić walutę, czyli ostateczny punkt 
odniesienia, bazę wszystkich pozostałych operacji zachodzących w kapitalizmie i przez niego 
przeprowadzanych.

Nietrudno się domyślić, że taką jednostką, czyli walutą kapitalizmu, jest czas. Wszyst-
kie operacje dokonywane w kapitalizmie bazują na czasie; ten następnie i z kolei jest potem 
wyrażany (symbolizowany) za pomocą pieniędzy (czyli banknotów, nieruchomości i rucho-
mości, akcji, obligacji, opcji, aktywów itp.), ale to już tylko didaskalia. Czas reglamentuje 
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nam granice i możliwości kapitalizmu; wszystkie jego operacje można wyrazić za pomocą 
czasu, czyli przeliczyć na czas. A więc to czas jest wartością, a pieniądze jego konstrukcyjną 
wizualizacją.

W tym kontekście jeszcze ciekawszym zjawiskiem staje się high-frequency trading, 
gdyż powstaje pytanie o to, co się stanie, kiedy poprzez dalszy rozwój technologii dojdziemy do 
sytuacji, w której będziemy już w stanie dokonywać operacji finansowych z prędkością świa-
tła właśnie (a nie jak dotychczas, tylko z 30-procentową prędkością światła); jest to ciekawe, 
bo - jak wiemy - prędkość światła jest nieprzekraczalna (przynajmniej przy aktualnym stanie 
wiedzy i teorii względności). I w tym sensie czas jest jednostką skończoną i nieprzekraczalną. 
Czyli świetnie nadaje się do pełnienia roli waluty. Ale co potem, kiedy dojdziemy do granicy? 
Na razie system ten funkcjonuje, ponieważ granica czasu jest tylko horyzontem działań, 
takim jednak, który w przeciwieństwie do typowego wizualnego horyzontu jest osiągalny. 
Więc jakim horyzontem będziemy się posługiwać, kiedy osiągniemy horyzont czasu, który 
przez to przestanie być horyzontem?

Uwagi powyższe sprawiają wrażenie bajkowych spekulacji lub pozbawionych jakich-
kolwiek podstaw dywagacji, niemniej jednak ekonomiści i fizycy tym się właśnie ostatnio 
zajmują (generalnie – teorią systemów). Dodajmy więc jeszcze pewien konstruktywistycz-
ny aspekt: czas rozumiany jako funkcja prędkości światła, czyli czas rozumiany jako ruch 
(prędkość właśnie) lub możliwość dokonywania określonej ilości operacji w tak rozumianej 
jednostce czasu, to jedna kwestia, druga natomiast to ta, że czas jest kategorią kognitywną, 
to znaczy: jest sposobem naszego postrzegania i w tym sensie w realności nie istnieje. Tyle 
tylko, że kapitalizm tym drugim czasem nie operuje, lecz operuje tylko w tym drugim cza-
sie, i tylko dlatego może mu się wydawać, że pracuje coraz szybciej i zbliża się do prędkości 
światła, czyli granic swoich możliwości, podczas kiedy w rzeczy samej pracuje za pomocą 
operacjonalnej fikcji (czasu), czego oczywiście widzieć nie może, bo to element zewnętrzny 
wobec systemu. Chodzi o czas stanowiący konstrukcję systemu nim się posługującego. Z tym 
czasem i w tym czasie nie będzie problemów, nie dlatego, że jest nieskończony, lecz dlatego, 
że go nie ma. Znakomicie widoczne stało się to w jednej rozmowie, kiedy pewien Kenijczyk, 
skonfrontowany z turystą z Europy, chwalącym się ceną, jakością i funkcjami swojego zegar-
ka, odpowiedział na to: wy macie zegarki, a my mamy czas. I dokładnie o tę różnicę chodzi: 
kapitalizm pracuje zegarkiem, a ludzie – czasem. Nam się nic nie może stać.

Jedyne, co może zastopować uzbrojonego złego, to uzbrojony dobry1.
Jest to wypowiedź Wayne‘a LaPierre‘a, wiceprezesa National Rifle Association, który tymi sło-
wy skomentował wydarzenia w Newtown (Connecticut) 14. 12. 2012 roku, kiedy w Sandy Hook 
Elementary School Adam Lanza zamordował dadzieścia osiem osób, w tym dwudzieścioro 
dzieci. Więcej nawet: samo wydarzenie i stojąca za wypowiedzią na jego temat logika miały 

1 http://www.bild.de (dostęp: 03.01.2013), oraz http://www.focus.de (dostęp: 03.01.2013). Por. szerzej: http://www.

focus.de/politik/ausland/usa/erschreckende-fbi-daten-nach-newtown-massaker-amerikaner-kaufen-noch-

mehr-waffen_aid_890863.html (dostęp: 03.01.2013)



156 |
ROZDZIAŁ 2. ...I...

i mają swoje reperkusje nie tylko w systemie społecznym, lecz również w gospodarce. Okazuje 
się bowiem, że bezpośrednio po masakrze w Newtown sprzedaż narzędzia zbrodni (półauto-
matycznego karabinu Bushmaster AR-15) i podobnych mu karabinów szturmowych wzrosła 
rekordowo o 49 procent w odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego, mało 
tego: karabiny te były w grudniu 2012 r. wyprzedane, jak widać na poniższym obrazku2.

Widzimy zatem, że konkretne wydarzenie w realności wskazuje na nastawienia spo-
łeczne obecne w komunikacji, nastawienia manifestujące się następnie w systemie gospo-
darczym (wyprzedaż karabinów), pokazując tym samym, że są obecne, to znaczy, że panują 
w USA stosowne poglądy, opinie w komunikacjach, skoro dochodzi do dalekosiężnych kon-
sekwencji w systemie społecznym. Zjawiska komunikacyjne obserwować możemy więc nie 
tylko w samych komunikacjach, w wypowiedziach, w mediach itp., lecz posiadają one konse-
kwencje również dla systemu społecznego i jego subsystemów, i w nim/w nich również mogą 
być obserwowane. Tym samym z obserwacji systemu społecznego możemy wyciągać także 
wnioski o samych komunikacjach, i – oczywiście – odwrotnie. To nie dziwi, gdyż systemy 
społeczne są produktem komunikacji, co tutaj również wyraźnie widać.

Sam cytat, czyli nastawienie manifestujące się w wypowiedzi Wayne’a LaPierre’a, nie 
wymaga specjalnej analizy. Widzimy, że w obrazie świata tego pana i jego kręgów, ale (ba-
cząc na wyprzedaż karabinów) pewnie również w społeczeństwie, istnieje podział na ludzi 
dobrych i złych, podział, by tak rzec, a priori, dany na wejściu; i teraz uzbrojenie dobrych 
i złych daje stosowne skutki, czyli dobre i złe; to znaczy w przypadku mordercy z Newtown 
zastrzelenie dwudziestu ośmiu ludzi, a w przypadku nas, tych dobrych, zastrzelenie tego mo-
dercy. A więc to nie nasze zachowania świadczą o tym, kto jest dobry lub zły, lecz aprioryczna 
komunikacyjna opozycja „my”/„oni”. „My” jesteśmy zawsze dobrzy, a „oni” są źli (i dlatego my 
jesteśmy dobrzy, a oni są źli!); strony opozycji zdefniowane są przedtem, czyli nim podejmie-

2  http://www.bild.de/news/ausland/waffengesetz/fg-27939980.bild.html (dostęp: 28.08.2013).
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my stosowne przypisania wypowiedzi. Znamy ten typ nastawień z każdego totalitaryzmu, 
wielokrotnie zostały one już opisane. Ciekawe jest natomiast coś innego, a mianowicie – 
brak w mediach i generalnie w komunikacjach i ich wypowiedziach debat na temat samej 
opozycji. Dyskutujemy zazwyczaj o sposobach zapobiegania takim zbrodniom, o delegalizacji 
broni, o sposobach ochrony szkół, sądów itp., czyli ludzi (dobrych) przed kryminalistami; nie 
debatujemy natomiast o samym podziale na złych i dobrych ani o tym, skąd taki podział się 
bierze, do czego służy, w jakim celu i gdzie go stosujemy itd. Sam podział nie podlega dyskusji, 
jest jasny, oczywisty, ewidentny i nienaruszalny. Ma się rozumieć, dlatego że jego aprioryczne 
założenie jako przesłanka, a tym samym martwy punkt (w terminologii Niklasa Luhman-
na), umożliwia nieskończenie wiele komunikacji nawiązujących. Latami można debatować 
o tym, jak postępować z ludzmi złymi: czy ich wybijać (jak czyniliśmy to w historii, nawet 
wtedy, kiedy było ich dużo), czy resocjalizować, czy zamykać w więzieniach na zawsze itd. 
Przyjęcie tej opozycji (i jej podobnych), czyli przyjęcie tego dualizmu, gwarantuje niezmierną 
nawiązywalność komunikacji. Natomiast debaty o sensie podziału na dobrych i złych nie 
dość, że nie posiadają stosownego scenariusza komunikacyjnego, to jeszcze nie gwarantują 
takiej ciągłości komunikacji, jaką gwarantują produkty tej opozycji. I pewnie dlatego nie są 
stosowane. Ponadto debatom o przesłankach wypowiedzi brak jest z reguły szans na powo-
dzenie komunikacji, to znaczy na uznanie rezultatu podawania w wątpliwość takiej prze-
słanki za problem. Otóż w czasie dyskusji o tym, co wynika z podanego wyżej cytatu, nasuwa 
nam się cała paleta rozwiązań dla poruszanego w nim problemu (społecznego), a to znaczy 
wiele nowych wypowiedzi, czyli perpetuowanie komunikacji. Kiedy dyskutujemy o samej 
totalitarnej przesłance tej wypowiedzi, usuwa nam się grunt pod nogami i stajemy w próżni, 
bo jeśli nie ma dobrych i złych i nie wiadomo, kto jest kto, to co począć. Uzbroić się. Nieko-
niecznie w cierpliwość. Proszę pozwolić mi na taki tani dowcip (ale to niekoniecznie dowcip):

Jak informuje rmf24.pl powołując się na PAP Tom Horne, prokurator generalny w stanie Ari-
zona zaproponował, żeby dyrektorzy szkół, którzy wyrażą chęć, dostali broń palną. Horne 
chce również, żeby dyrektorzy lub oddelegowane osoby przeszły szkolenie, które nauczy ich 
sprawnego posługiwania się bronią. Ma to ich również przygotować do reagowania w sytu-
acjach stwarzających zagrożenia, jak ta w Newtown3.

Jak dowiaduję się właśnie z doniesień medialnych, dokładnie takie kursy i dokładnie takie 
wyposażanie dyrektorów w sprzęt aktualnie się w USA odbywają. Kolejne zwycięstwo komu-
nikacji nad jej użytkownikami.

Na tym tle ciekawy jest również następujący cytat:

Najpierw włącz myślenie, potem bierz broń do ręki!!!

3  http://natemat.pl/44793,propozycja-prokuratora-po-masakrze-w-newtown-dyrektorzy-szkol-z-bronia-palna 

(dostęp: 04.01.2013).
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Jest to zdanie widniejące na ulotce z instrukcją obsługi pistoletu USP Compact, 
jaką to (ulotkę!) znalazłem swego czasu na spacerze z psem w parku4. Chodzi o pistolet 
sprzedawany w polskich sklepach z bronią (o czym świadczy przynajmniej instrukcja 
w języku polskim). Abstrahuję tu oczywiście od niezręczności sformułowania i (pewnie) 
niezamierzonej drugiej możliwej interpretacji tego zdania (typu: najpierw myśleć, a po-
tem mimo to – lub właśnie dlatego – strzelać). W ramach zamierzonej (jak mniemam) 
wymowy tekstu bronimy się i klienta przed bezmyślnym stosowaniem broni palnej, nie 
podaje się natomiast w wątpliwość samego sensu jej stosowania. Ten ostatni jest bowiem 
oczywisty. W kwestii używania broni mamy zatem do czynienia ze zjawiskiem nie tylko 
amerykańskim.

* * *
Fascynuje mnie od jakiegoś czasu syndrom american way of life (ogniskujący się w ha-

śle: „Żyjemy w kraju nieograniczonych możliwości!”), gdyż – jak okazuje się po wyczerpującej 
analizie – bazuje on na niesłychanie skomplikowanym algorytmie komunikacyjnym5. Posta-
ram się go tutaj naszkicować, a rzecz rozsupłać.

Trudność (nie tylko dla czytelnika) polega teraz na tym, że syndrom ów (a w rezultacie 
również algorytm) nie jest linearny, lecz wielopoziomowy, natomiast można go zaprezento-
wać (inaczej niż myśleć) tylko linearnie, gdyż taka jest podstawowa technika komunikacji 
językowej6. O ile bowiem komunikacja nonwerbalna pracuje na wielu poziomach równocze-
śnie i może nawet korzystać równoczasowo z metapoziomów, o tyle językowo coś wyjaśniać 
i komunikować można tylko linearnie właśnie (zwłaszcza w druku oczywiście). Wyróżnię 
tu zatem poziom prezentacji algorytmu i poziom jego zewnętrznego opisu oraz metapoziom 
operacji; może w ten sposób uda mi się przedstawić zagadnienie. Wyjdźmy od algorytmu 
american way of life7.

4  Z czego może wynikać, że przed moim pojawieniem się jako spacerowicza w parku odbywały się stosowne 

ćwiczenia w używaniu tegoż pistoletu. Dla wścibskich czytelników uwaga: chodzi o park z placem zabaw dla 

dzieci w centrum Wrocławia (ulica – nomen omen – Armii Krajowej).

5  Uwaga: Zajmując się tym syndromem, nie mam na myśli USA (przynajmniej nie tylko) ani jakiegoś innego 

konkretnego kraju, lecz jedynie sam syndrom, który może być (i jest) stosowany w różnych systemach społecz-

nych i tym samym w różnych krajach. To zaś, że w USA również, to już nie moja wina. Jako, raczej zabawny, 

przykład tego syndromu przytoczę tu wypowiedź Stephana Particka Tahy’ego (szefa koncernu zabawkowego 

Mattel) na temat sprzedawanej przez ten koncern lalki Barbie: „Barbie reprezentuje nieograniczone możliwości 

i pozwala wejść w każdą rolę […] marka ta to dużo więcej niż lalka, a mianowicie styl życia”. Pod warunkiem 

oczywiście że pozostaniemy przy Barbie. Kogo to nie zadowala, może alternatywnie wykorzystać Kena. Podsta-

wa syndromu pozostaje stała, w jej ramach natomiast możliwości są nieograniczone. Wypowiedź Stephana 

Tahy’ego cytowana za: J. Bergmann, Die Außerirdische, „Brandeins” z 10 II 2013.

6  Której za pomocą niniejszego tekstu staram się fragmentarycznością i brakiem koherencji zaprzeczyć. Jak 

nietrudno się domyślić – bez powodzenia.

7  W dalszej części opisu będę czasami dokonywał personifikacji systemu i używał stosownych czasowników, 

lecz to tylko dla ułatwienia wywodu.
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Reguła: Jesteś absolutnie wolny. Możesz robić, co chcesz.
Warunek: Ale musisz robić to, co wszyscy.

[Opis: w innym wypadku (nie logika8, lecz) reguła się załamie, a tym samym american way 
of life.]

Metapoziom operacji
Powstaje na tym poziomie następujący problem: jak tę regułę spełnić (być absolut-

nie wolnym), nie zauważając wewnętrznej sprzeczności między regułą a warunkiem oraz 
powstającego z tego kolejnego problemu (to znaczy: by owa wewnętrzna sprzeczność nie 
wpływała na działanie american way of life)?

Ów kolejny problem to: co prawda, wszyscy robią, co chcą, czyli to, co robią wszyscy, 
i tym samym nie zauważają sprzeczności, gdyż jej dookoła nie widać, ale mogą się (w charak-
terze zakłócenia systemu) pojawić tacy, którzy chcą działać w myśl zasady „Ale ja chcę robić 
coś innego”. Z tego powstaje kolejna trudność – co system ma zrobić z tym, że jest „inne”, i jak 
owi (wspomniani wyżej) tacy wpadli na istnienie „innego”?

Rozwiązanie systemowe
System musi doprowadzić do stanu, w którym uważa się, że to, co się robi, jest tym, co 

chce się robić. Oraz: że owo „to” jest wszystkim, co jest możliwe, i inaczej się nie da i dokład-
nie to robią wszyscy. Więc doprowadza się do tego stanu. Jak? Patrz niżej. Jest więc rezultat.
Rezultat: Jesteś nieograniczenie wolny, żyjesz w kraju nieograniczonych możliwości.

[Opis: tego, że możliwości, które w tym świecie są dane jako „wszystko”, istnieją tylko w tym 
świecie oraz tylko w tym świecie istnieją jako „wszystko”, się nie zauważa. I dlatego nie ma 
„inne”. To znaczy ‚możliwości‘ oraz „wszystko”, co się robi, są tym samym.]

Metapoziom operacji
Zadanie: Jak system ma to zrobić, by (w jego ramach) nie zauważać „innego”?
Rozwiązanie, czyli centralna operacja: trzeba komunikować, że to, co robimy my, jest właśnie 
tym „innym”. Czyli nie niwelujemy samej opozycji, lecz jedynie jej semantykę, przez co ta 
pierwsza staje się systemowo nieistotna9. Genialność tego algorytmu i zabiegu jest porażająca 
(jeśli pozwolą mi Państwo na chwilę zachwytu).

[Opis: klasyczne totalitaryzmy (te złe, takie jak: faszyzmy, komunizmy, nazizmy, i te dobre, 
takie jak teistyczne religie) generują strukturalną opozycję „my – oni”, z widoczną na po-
wierzchni systemu manifestacją tej opozycji w formie „nasze – inne”, i uzasadniają, że „inne” 

8  W komunikacji nie ma logiki, dlatego nie ona się załamie.

9  „Nieistotna” w rozumieniu teorii systemów, to znaczy: niemająca wpływu na generowanie systemu i  utrzy-

mywanie go w ruchu.
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jest złe, a „my/nasze” jest słuszne. Cała komunikacja (i w jej ramach jej propaganda) kieruje 
się na deprecjonowanie „innego” oraz na wychwalanie „naszego”, za pomocą stosownych 
środków językowych lub przemocy (fizycznej czy psychicznej). Natomiast American way of life 
sytuuje „inne” jako „nasze/my”, bo tylko to jest. Z kolei „inne inne” nie istnieje. Dlaczego? Bo 
„inne inne” nie jest komunikowalne. Wszystko, co jest, my już robimy. „My” okupuje „inne” 
za pomocą predykatu „wszystko” (= nieograniczona wolność).]

Metapoziom operacji
Przykład: jest nespresso i w jego ramach tysiące smaków; nieograniczona ilość smaków, 
czyli wszystkie smaki10. Cóż by zatem mogło jeszcze istnieć, skoro nespresso już jest nieogra-
niczone? My (= systemy spoza american way of life) wiemy, co – coś innego niż nespresso, 
na przykład espresso. Ale american way of life pracuje smakami (a nie ich producentem, ten 
staje się w tym systemie niewidoczny), więc rzeczywiście oferuje oraz okupuje tysiące albo 
więcej tych smaków, ale wszystkie są jego i tym samym okupuje „inne”. A ponieważ dla niego 
nespresso to po prostu nowocześniejsza i bardziej postępowa forma espresso (i wszystkich 
innych sposobów parzenia kawy), oferuje również espresso, tyle że w (postępowej) formie 
nespresso, a więc oferuje wszystko, co istnieje. Potrzebny jest tylko koncept postępu.

[Opis. Wniosek: w tym świecie nie ma innych światów ani miejsca na nie, bo ów świat, czyli 
‚my‘, okupuje ‚wszystko‘, które jest nieorganiczone (jak to wszystko).]

Metapoziom operacji
Z tego poziomu widać, że dochodzi tutaj do systemowego zakazu stosowania perspektywy 
obserwatora zewnętrznego. Jak? Perspektywa ta nie mieści się w koncepcie „inne”, skoro 
„my” ten koncept w całości okupuje (sic!). Przez to nie ma możliwości obserwacji, gdyż nie ma 
systemowego miejsca, z którego można by tej operacji dokonać, skoro „inne” też jest nasze, 
a „innego innego” nie ma.

W jaki sposób to działa? W tym świecie (american way of life) nie ma okularów i moż-
liwości wyjścia z tego świata. Na przykład za pomocą zdania sobie sprawy, że istnieją okulary 
oraz że w zależności od danych okularów widzimy to lub owo i że zawsze widzimy przez 
okulary. Przez okulary trzeciej rzeczywistości, czyli komunikacji. Ale kiedy wszyscy widzimy 
przez okulary, wtedy okularów nie ma. A, jak już wiemy, konieczne w tym celu zastosowanie 
perspektywy obserwatora nie jest możliwe.

A więc okulary nie istnieją. Dlaczego? Bo nikt ich nie nosi. A skąd to wiemy? Nie wi-
dać ich. Bo my już robimy wszystko, a więc gdyby były, byłoby je widać. A nie widać, bo nikt 
nie wie, że są. Dlatego ich nie ma. Widzi je, co prawda, dziecko (to Andersena, z bajki), które 

10  Na wszelki wypadek dodam, że system nespresso wymyślił szwajcarski inżynier Eric Favre, który wpro-

wadził go w Szwajcarii w 1986 roku (samo nespresso wymyślone zostało w 1970 roku przez Nestlé i w 1976 

opatentowane), z czego wynika, że nie reprezentuję antyamerykanizmu. Aktualnie na rynek wchodzi Tpresso, 

czyli stosowna herbata.
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przecież dostrzega, że król jest nagi. Ale ono się nie liczy. Dlaczego? Ponieważ jest dzieckiem, 
i jeszcze niczego nie wie i nie rozumie, i trzeba je jeszcze edukować, czyli wprowadzić w nasz 
świat (patrz rozwiązanie systemowe wyżej).

Ambitna próba zniszczenia american way of life
Zarzut: Tak, ale na świecie mówi się wieloma językami, a wy mówicie (tylko) po angielsku.
Odpowiedź american way of life: Nie, nie, u nas w Ameryce ludzie mówią rozmaitymi (to 
znaczy – wszystkimi) językami, a poza tym wszyscy mówią po angielsku.
Wniosek: Próba się nie powiodła!

I tak podwójnie okupuje się „wszyscy”: wszystkie języki i wszyscy (ludzie). Czyli generalnie 
– „wszystko”.

Każdy może być bogaty. Ale nie wszyscy. /Georg Schramm/
Nie będę ukrywał, że cytat ten bardzo mi się podoba i należy do moich ulubionych, nie tylko 
z powodu swojej kompleksowości, lecz i dlatego, że w niezmiernie wyraźny sposób pokazuje 
funkcjonowanie zarówno kapitalizmu, jak i generalnie komunikacji i systemu społecznego. 
Więc zanalizujmy go sobie.

Na poziomie wartości obowiązujących wewnątrz systemu mamy pewną obietnicę 
skierowaną do wszystkich („każdy może być bogaty”), natomiast na poziomie jej realizacji 
sytuacja taka jest wykluczona („ale nie wszyscy”). Czyli wszyscy mają ten sam cel, ale na 
pewno nie wszyscy go osiągną, gdyż to jest warunkiem osiągnięcia go przez niektórych tylko. 
Ostatnie jest nawet ex definitione wykluczone, aby obietnica mogła funkcjonować, ale nigdy 
się nie zrealizować. Dlaczego w takim razie my tego nie zauważamy i nadal chcemy być 
bogaci, skoro system zbudowany jest tak, że tylko nieliczni mogą być bogaci, żeby bogactwo 
nie straciło sensu? Ale nawet to nie. Gdyby bowiem wszyscy byli bogaci, wtedy nie byłoby 
bogactwa (nawiasem mówiąc: kolejny przykład na funkcjonowanie dualizmów).

Na poziomie komunikacji obowiązuje więc wartość „bogactwo”, czyli coś, do czego 
się dąży, czyli wartość właśnie), która na poziomie jej osiągnięcia wyklucza jej osiągnięcie. 

Jakie poziomy tu mamy i jak ten mechanizm funkcjonuje, że funkcjonuje, czyli produ-
kuje rezultaty? Mamy zatem poziom wartości (dążenie do bycia x) oraz jego zakres obowią-
zywania (wszyscy). „Wszyscy możemy dążyć do bycia bogatym”, przy czym czysto językowo 
„każdy” równoznaczne jest z „wszyscy” i stanowi jego synonim. Ponadto mamy poziom re-
alizacji wartości, na którym jej zakres obowiązywania już nie obowiązuje (nie jest wiążący), 
przy czym językowo nagle „każdy” już nie jest równoznaczny z „wszyscy”. Wydawałoby się: 
skoro każdy, to też wszyscy, ale okazuje się, że nie. Czyli przez wprowadzenie negacji wycho-
dzi na to, że „nie wszyscy” = „każdy”. „Każdy” zatem odnosi się do realności (w sposób, w jaki 
ta pojawia się w komunikacjach), natomiast „wszyscy” to czysty koncept komunikacyjny, 
nieposiadający żadnych odniesień pozasystemowych, a tylko umożliwiający dokonywanie 
takich, a nie innych wypowiedzi czy operacji. „Wszyscy” nie posiada semantyki, lecz jedynie 
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funkcje operacyjne; „każdy” zaś to joker, czyli zamiennik o charakterze definicyjnym. Może-
my, produkując wypowiedź, wymienić wszystkich mianych na myśli ludzi (taki imiesłów) lub 
możemy skorzystać z usług jokera skracającego wypowiedź, pozostawiającego jednak jasność 
na okoliczność tego, kogo mamy na myśli. „Wszyscy” zaś w ogóle nie istnieją.

Weźmy inny przykład: każdy może być zdrowy, ale nie wszyscy. Okazuje się, że to już 
nie jest prawda, bo zarówno każdy może być zdrowy, jak i wszyscy. Albo: każdy może być 
niedużego wzrostu, ale nie wszyscy. Również nieprawda, a poza tym jeszcze bez sensu. Cały 
ambaras bierze się zatem nie z „każdy” i „wszyscy”, lecz: 
−	 po pierwsze, z modalności zdania, a jak wiemy, wszystkie zdania modalne są prawdziwe, 

gdyż dotyczą możliwości, te zaś, wiadomo, są zawsze możliwe, bo są możliwościami; 
inaczej nie byłyby możliwościami; 

−	 po drugie, bierze się z dualizmu oczywiście, bo jeśli wszyscy są (lub byliby) zdrowi, nie 
dałoby się tego stwierdzić, gdyż nie byłoby wtedy zdrowia. To samo dotyczy wzrostu 
i bogactwa. 

Proszę podać jakąś cechę, która nas (lub cokolwiek) charakteryzuje, a która nie ma 
swego przeciwieństwa (lub generującej ją drugiej strony). Gubi nas tutaj dualizm, który jest 
tak zręcznie zrobiony, że umożliwia nam wszystkie te wypowiedzi, które – co prawda – nie 
mają sensu, ale dają się komunikować, czyli perpetuują społeczeństwo. A ponieważ takiej 
nondualistycznej cechy nie ma (w czym pomaga oczywiście negacja), możemy komuniko-
wać. Gdyby była, nie byłoby procedury mówienia o niej i jej produktach, takich jak bogactwo.

Ale wróćmy jeszcze na chwilę do kapitalizmu. Co wynika z faktu, że każdy może być 
bogaty, ale nie wszyscy; po co my wszyscy mamy się starać być bogatymi, skoro, osiągnąw-
szy to, przestaniemy być bogaci? Czyli sensem (dążenia do) bogatości jest niemożliwość by-
cia bogatym. Bo nawet jeśli jednemu to się uda, to nie będzie on nigdy wiedział, że już jest 
bogaty, gdyż skalowanie bogatości jest otwarte w górę. Czyli nawet pan Bill Gates może być 
bogatszy niż pan Waren Buffett, i odwrotnie. Na pytanie: Kiedy jest się bogatym?, odpowiedź 
brzmi oczywiście: nigdy. Będąc bowiem bogatym, zawsze można być jeszcze bogatszym, czyli 
ostatecznie nigdy nim się nie jest. Jest to o tyle ciekawy mechanizm, że umożliwia on nam 
funkcjonowanie kapitalizmu właśnie (i nie tylko oczywiście), bowiem nic tak skutecznie 
nie gwarantuje perpetuowania systemu, jak otwartość semantyki tego systemu i brak reguł 
stanowiących o zakończeniu procesu (czyli osiągnięcia celu). Jakim bezsensem byłby bieg 
na 100 metrów (i kto brałby w nim udział), gdyby nie zdefiniowano osiągnięcia dystansu 100 
metrów, lecz należałoby biec ciągle dalej? Ten bezsens zauważamy, tego drugiego z bogac-
twem jednak – już nie. Bo ten jeden jest grą, a ten drugi sposobem funkcjonowania systemu 
kapitalistycznego, gwarantującego nam semantykę i operacjonalizowalność aktualnej ma-
nifestacji systemu społecznego. Były inne próby, ale skończyło się na tej.

A gdyby tak celem perpetuowania systemu społecznego uczynić bycie zadowolonym? 
Każdy by dążył do bycia zadowolonym, i na końcu wszyscy by byli. Bo gdyby każdy był za-
dowolony, to wszyscy też. Wiem, wiem – Co to znaczy „zadowolony”? A to już każdy z nas 
z osobna musi i może (!) sobie zdefiniować. Czyli rezygnujemy z singularnej definicji zado-
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wolenia na korzyść wielowymiarowej. Jeden problem pozostaje – Co zrobić z tymi, którzy nie 
są zadowoleni z tego, że ja jestem zadowolony? A znam takich. I znowu nic z tego. To niech 
już będzie, jak jest.

* * *
W USA (i w innych krajach uprzemysłowionych) średnio 40 procent kupowanej i jesz-

cze nadającej się do spożycia żywności jest wyrzucane w nienaruszonym stanie11. Ponieważ 
zjawisko to funkcjonuje również w całej Europie, można by z tego wyciągnąć stosowne wnio-
ski na temat kupowania. Kupowanie nie jest już, jak jeszcze niedawno, działaniem służącym 
zaspokojeniu potrzeb egzystencjalnych (jedzenie, ochrona przed chłodem/ciepłem itp.), lecz 
działaniem kreującym sens i wspólnotę czy poczucie wspólnoty. Nie chodzi już o konsumo-
wanie, a to znaczy: zużywanie tego, co się kupuje, lecz tylko o kupowanie, o sam akt kupowa-
nia, jako zaspokajanie potrzeb psychicznych (za pomocą obiektów fizycznych lub imaginacyj-
nych). Kupując, kupujemy wspólnie z innymi, więc jesteśmy w sklepach w społeczeństwie; 
kupując, niwelujemy stres życia codziennego, manifestujemy swój stan posiadania (oparty 
na kredytach bądź nie), manifestujemy i realizujemy władzę, bo to nas się obsługuje i my 
nadajemy ton całej zabawie, kupujemy, ponieważ zaspokajamy tym interesy przemysłu, 
w końcu kupujemy, ponieważ mniemamy, że tego, co kupujemy, potrzebujemy, bo skoro jest 
to oferowane, to zapewne jest to potrzebne, a zatem nam też, bo przecież nie jesteśmy gorsi. 
I przynależymy. I żywność staje się nagle zjawiskiem znakowym, czyli komunikacyjnym, 
a wydawało się, że służy do odżywiania się i przetrwania.

Ale jest jeszcze zabawniej (o ile oczywiście to, o czym wyżej, jest zabawne), bowiem 
kupując, już nawet nie kupujemy, to znaczy: wprawdzie zwiększamy stan posiadania sprze-
dawcy (producenta, handlowca itp.), nie transponując jednak aktem kupna stanu posiadania 
towaru; czyli – co prawda – nabywamy towar drogą kupna, nie stając się jednak przez to jego 
właścicielem (lub jedynym właścicielem). Weźmy przykład pierwszy z brzegu. Kiedy kupuje-
my program Photoshop firmy Adobe, ta nam go sprzedaje (a my mniemamy, że go nabyliśmy 
na naszą własność), ale firma ta reglamentuje nam jego używanie, czyli jego sens. Możemy 
tego programu bowiem używać tylko na dwóch komputerach, jeśli natomiast mamy ich 
więcej lub program używany jest przez, powiedzmy, męża i żonę w domu i w pracy, to wtedy 
musimy dokupić kolejny egzemplarz, mimo iż już jeden mamy. Jeśli zaś zostajemy przyła-
pani na zainstalowaniu Photoshopa na większej liczbie naszych własnych komputerów niż 

11  Dane te pochodzą z przeprowadzonego przez Swedish Institute for Food and Biotechnology w roku 2011 na 

zlecenie ONZ badania, wyniki którego opublikowane zostały w pracy Global Food Losses and Food Waste. Wynika 

z nich, że 1,3 miliarda ton żywności jest wyrzucanych, mimo iż nadają się jeszcze do spożycia, co odpowiada 

jednej trzeciej rocznej produkcji żywności na świecie i wynosi średnio rocznie 115 kilogramów żywności na głowę 

mieszkańca. Z kolei w Europie Zachodniej w roku 2011 w drodze od pola producenta do żołądka konsumenta 

wyrzucanych jest dokładnie 50% żywności. Dlaczego? Ponieważ na przykład w Niemczech 90% produktów spo-

żywczych dystrybuowanych jest przez pięć sieci supermarketów, które decydują o wyglądzie między innymi 

owoców i warzw.
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dwa, program ten jest blokowany (mimo iż jest nasz, ale, jak się właśnie okazuje, nie jest).
Dla uzmysłowienia sobie funkcjonowania współczesnego i nowoczesnego kapitalizmu 

(w kontekście dawnego, czyli wolnorynkowego), który nazywany jest w Europie „demokracją 
zgodną z rynkiem”, weźmy inny kontrastywny przykład i wyobraźmy sobie, że kupujemy 
samochód firmy x, która mówi nam, że wolno nam używać tego samochodu samemu we-
spół z jedną tylko jeszcze osobą oraz wolno nam nim jechać tylko tu, ale nie tam. Jeśli zaś 
zostajemy przyłapani na pojechaniu jednak tam (a nie tylko tu), firma x unieruchamia nam 
samochód, aż do momentu przeniesienia go (dosłownie) znowu tu, czyli do miejsca, w któ-
rym wolno go nam (naszą własność) używać. Powiedzielibyśmy w tej sytuacji, że firma x 
nie jest spełna rozumu, i odstąpilibyśmy od kupna, gdyż kapitalizm polega na przenoszeniu 
prawa własności za opłatą od jednego uczestnika tej gry na innego. Od kupna Photoshopa 
nie odstępujemy, bo pewnie o warunkach jego używania nie wiedzieliśmy, gdyż te napisane 
były drobnym drukiem.

W tym kontekście pojawia się również syndrom ceny. O ile do niedawna jeszcze cena 
była wyznacznikiem wartości towaru, opartym (w uproszczeniu) na kosztach produkcji i zy-
sku producenta, o tyle aktualnie cena staje się rezultatem stosownych aktywacji naszego 
mózgu. Weźmy dla wyjaśnienia produkty firmy Apple. Po dość długich i kłopotliwych docie-
kaniach udało się ustalić12, że koszty materiałowe iPhone’a 5 wynoszą 152 €, zaś koszt roboci-
zny w przeliczeniu na jeden egzemplarz tego telefonu – 6 €13, co daje łącznie 158 €. Natomiast 
cena tego iPhone’a 5 (w Niemczech) wynosi 679 €. Z czego wynika 430% marży (pomijam tutaj 
koszty transportu i inne z uwagi na ich nikłość)? Jak to się więc dzieje, że w porównaniu 
z innymi smartfonami my nagminnie nabywamy jednak produkty firmy Apple? Odpowiedź 
jest prosta: nasze decyzje w tej kwestii (ale też w innych) nie bazują na rozsądku. Jak wy-
kazują badania Jürgena Gallinata14, przeprowadzone na konsumentach metodą rezonansu 
magnetycznego (MRT), w przypadku oglądania przez probantów produktów firmy Samsung 
aktywowane w mózgu areały odpowiedzialne za nasze racjonalne, strategiczne, analityczne 
i planowe operacje i decyzje, natomiast oglądając produkty firmy Apple, probanci aktywizują 
w mózgu regiony odpowiedzialne za rozpoznawanie twarzy i twarze emocjonalnie asocjo-
wane (znajomi, krewni, przyjaciele). Jak nietrudno wywnioskować, aż dziwi fakt, że Apple 
sprzedaje iPhone’y tak tanio w sytuacji, kiedy oglądanie iPhone’a i tak odbywa się bez udziału 
racjonalności, a emocje są bez granic.

A skoro już jesteśmy przy emocjach, to podam jeszcze jeden przykład. Okazuje się bo-
wiem, że można również sprzedawać ludzi (czyli ci ostatni mogą występować w roli i funkcji 
produktu). Jest to, co prawda, znany fakt, tyle że z okresu niewolnictwa, czyli z zamierzchłej 

12  Por. http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/markencheck/sendungen/apple-100.

html (dostęp: 09.02.2013).

13  Co jest możliwe, ponieważ chińscy robotnicy w fabryce Foxconn (w Shenzhen) pracują minimum 60 godzin 

w tygodniu, w warunkach, o jakich możemy przeczytać w dowolnej prasie.

14  Wyniki badania Jürgena Gallinata zob na: http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/

markencheck/sendungen/apple-100.html (dostęp: 09.02.2013).
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(jak się wydaje) przeszłości15. Otóż niekoniecznie, jak pokazuje poniższy przykład kolejnej 
nowości na rynku16.

Pytanie: Co się stało z aktualną wersją kapitalizmu, że mamy prawo sprzedawać ludzi 
i wyrzucać artykuły spożywcze lub spożywać może je kto chce, niezależnie od tego, kto je 
nabył, a z Photoshopem i Apple (i oczywiście nie tylko z nimi) ten mechanizm już nie funk-
cjonuje? Przykład z samochodem i z Apple tłumaczy nam jedynie idiotyzm zagadnienia, ale 
nie nasz. Odpowiedź na postawione wyżej pytanie jest pewnie tylko jedna – idioci zwiększają 
obroty firm. A ponieważ ostatnie to sens działania przedsiębiorstw i ich systemu (kapitali-
stycznego), kapitalizm świetnie funkcjonuje. Nawet tak.

Jeszcze niedawno hasła wywieszane na budynkach brzmiały: „Partia wiodącą siłą 
narodu”, a teraz powinny brzmieć: „Więcej idiotów”. I rzeczywiście brzmią: „Nie dla idiotów”. 
To tylko nieistotne przesunięcie. Ale przecież musimy kupić Photoshopa, bo nie mamy innego 
wyjścia. Skąd?

* * *
W tym miejscu może jeszcze pewna ciekawostka. Jak wynika z opublikowanych wła-

śnie (w artykule The Network of Global Corporate Control) wyników badań Uniwersytetu 
Technicznego w Zurichu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), w ramach których 
zanalizowano 37 milionów przedsiębiorstw na całym świecie pod kątem ich wzajemnych 
powiązań strukturalnych, 1300 przedsiębiorstw kontroluje 80% działalności gospodarczej na 

15  Abstrahuję tutaj od aktualnego handlu ludźmi w takich gałęziach przemysłu, jak prostytucja czy handel siłą 

roboczą (pracownicy leasingowi). A ponadto zdaję sobie sprawę, że chodzi tutaj o długi, a nie o dłużnika, ale nie 

jest to takie pewne, że właśnie o to chodzi.

16  Plakat, Wrocław, ul. Borowska, 16. 04. 2013.
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świecie. W kolejnym kroku analizy stwierdzono, że kontrolę nad tymi przedsiębiorstwami 
posiada 147 firm, te ostatnie zaś kontrolowane są przez 50 operujących globalnie banków17. 
Wnioski z tych faktów jesteśmy w stanie wyciągnąć już sami.

* * *
W tym miejscu warto może jeszcze szerzej wspomnieć o pojawiającej się aktualnie 

frapującej koincydencji (czy zgoła już koegzystencji) kapitalizmu i komunizmu, w obrębie 
kapitalizmu oczywiście, polegającej na tym, że ten ostatni przejmuje określone wzory z mo-
delu komunistycznego. Studiuję to zjawisko już od dłuższego czasu na przykładzie Niemiec 
(Republiki Federalnej) od czasów zjednoczenia tychże i pozwoliłem sobie nazwać je enerdy-
zacją (od NRD) systemu politycznego, a w międzyczasie nie tylko politycznego, lecz również 
systemu społecznego i jego komunikacji. O co w tym chodzi?

Z uwagi na „sprzyjające” okoliczności, to znaczy połączenie dwóch państw niemiec-
kich w jeden obszar polityczny, społeczny i komunikacyjny, doszło, ma się rozumieć, do 
wielu kreolizacji wzorów i interdependencji na wszystkich poziomach systemu społecznego. 
Na powierzchni wydawało się oczywiście (i niektórym nadal się wydaje), jakoby zachodni 
system przejął wschodni, narzucił mu swoje wzory i krótko mówiąc: anektował go. Po głęb-
szej analizie okazuje się jednak, że niezupełnie tak jest. A nierzadko jest wręcz przeciwnie. 
Również system wschodnioniemiecki wywarł daleko idący wpływ na zachodni. Niepostrze-
żenie, pomału i – jak się wydaje – nieznacząco. Okazuje się bowiem, że wprawdzie system 
komunistyczny jako ideologia, jako system polityczny poniósł porażkę, ale niekoniecznie 
realizowany w ramach komunizmu system społeczny (w rozumieniu teorii systemów, a nie 
potocznym). Oczywiście, na politycznej powierzchni był i jest to totalitaryzm, jakich w dzie-
jach było i jest wiele. Komunikacyjnie i społecznie jednak system ten ma sporo, nazwijmy 
to metaforycznie, „zalet”. Pozwala on bowiem na specyficzną homogenizację społeczeństwa 
i komunikacji, uniemożliwia stosowanie pluralizmu punktów widzenia, opinii, mniemań 
i daje »rząd dusz« na poziomie tak zwanej milczącej większości, czyli na najniższym po-
ziomie, jaki można uznać w danym systemie za wspólny. I to w sposób milczący, gdyż owa 
większość cechuje się tym, że właśnie milczy. W komunizmie (a generalnie – w totalitary-
zmie) powstały tak zwane wielkie oczywistości, w funkcjonowanie których wprawdzie nikt 
nie wierzył, ale jednak miały one tę zaletę, że były powszechne właśnie. Wszyscy wiedzieli, 
jak ma być – ma być nie tak, jak jest, lecz tak, jak powinno być. Mechanizm ten odkryty został 
w ramach wspomnianych przemian politycznych również przez kapitalizm, co było o tyle 
korzystne, że w pierwszej fazie po załamaniu się w Europie komunizmu kapitalizm stracił 
swoją tożsamość i identyfikację, jako że funkcjonował dotychczas zawsze jako alternatywa, 
jako pozytywna alternatywa wobec komunizmu. Przy czym nie zachodziła relacja odwrotna, 
jako że komunizm nie pojmował się w ramach swego samoopisu jako alternatywa wobec 

17  Szczegóły na przykład na: http://www.fr-online.de/wirtschaft/maechtige-konzerne-147-unternehmen-

kontrollieren-die-welt,1472780,11055250.html (dostęp: 08.05.2013).
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kapitalizmu, lecz jako konsekwencja jego rozwoju, jako jego przezwyciężenie, jako postęp. 
Wobec „zniknięcia” komunizmu (w Europie) kapitalizm traci swoją legitymację i zawisa, by 
tak rzec, w próżni ideologicznej, w sytuacji braku drugiej (złej) strony alternatywy. Okazuje się 
jednak, że kapitalizm jest w stanie wykorzystać wzory pochodzące z komunizmu (i pozostałe 
po nim); nie sam komunizm, lecz jego wzory. Wzory bazujące na swoiście rozumianym braku 
alternatyw. Komunizm nie posiadał alternatywy (jedynie wrogów), gdyż rozumiał się jako 
jedynie słuszny system gwarantujący świetlaną przyszłość. Wzór ten dało się, jak się okazuje, 
wykorzystać w ramach kapitalizmu; z tą samą semantyką, ale z innym wypełnieniem. Nie 
trzeba przy tym nawet dążyć do świetlanej przyszłości, gdyż sam kapitalizm jako taki nią jest 
i nie posiada (już) alternatywy; po pierwsze – na razie, a po drugie – w ramach swego samo-
opisu, oczywiście. Posiada natomiast możliwość wykorzystania komunistycznych wzorów.

Uwaga
Mówiąc o kapitalizmie czy komunizmie, nie mam na myśli tego, o czym z upodoba-

niem gaworzą sobie w tych lub w innych mediach politolodzy, ekonomiści czy różnego auto-
ramentu komentatorzy polityczni, kiedy produkują teksty na temat polityki czy gospodarki, 
opowiadając o stopach procentowych, o ekonomicznych wyznacznikach dobrobytu, o pra-
wach rynku, tej lub innej ideologii itp., gdyż pracują oni za pomocą kategorii wewnątrzsys-
temowych, czyli takich, jakimi operuje sam system, o którym oni w jego ramach za pomocą 
jego horyzontów i perspektyw, to jest tego, co on sam dopiero umożliwia, gaworzą, lecz chodzi 
mi o ogląd zewnątrzsystemowy, czyli o perspektywę obserwatora zewnętrznego, reflektują-
cego analitycznie również wewnętrzne kategorie operowania systemu, jako takie właśnie 
kategorie, a który ze swej strony pracuje za pomocą kategorii niezależnych od analizowanego 
systemu. Samoopis systemu to jedno, a jego analiza – drugie. Poetykę metaforycznego gawo-
rzenia ja sam natomiast stosuję tutaj jedynie w celu ułatwienia recepcji mojej analizy oraz 
pozytywnego nastawienia Państwa wobec moich tez. 

A teraz już znowu o kapitalizmie. Mimo wszystko w Niemczech po zjednoczeniu dzia-
łają w obydwu systemach te same reguły gospodarcze, te same struktury i procedury poli-
tyczne (wolne wybory, konkurujące ze sobą partie polityczne itp.), ten sam system medialny 
oparty na pluralizmie opinii itp. Z drugiej strony jednak zmieniają się komunikacje i do-
chodzi do tworzenia i opisu jedynie słusznego świata, do wyznaczania jedynego możliwego 
kierunku rozwoju, którym oczywiście jest jedynie słuszny (bo jedyny) kapitalizm. O ile zatem 
w komunizmie „jedynosłuszność” skorelowana była z systemem politycznym i była jego pro-
duktem oraz (mniej lub bardziej magicznym) celem, o tyle po zjednoczeniu Niemiec system 
kapitalistyczny przejął, zasadniczo mu obcy, koncept „jedynosłuszności”, co było o tyle łatwe, 
że ów kapitalizm był jedynym systemem, jaki się ostał, a więc jego „jedynosłuszność” była 
oczywista, gdyż on sam nie posiada już aktualnie alternatywy. Pomimo to w mediach nie 
debatuje się już o konkurencyjnych modelach rozwoju czy świata, lecz o możności i niemoż-



168 |
ROZDZIAŁ 2. ...I...

ności realizacji tego jedynie słusznego modelu i o trudnościach w jego realizacji18. A jedynie 
słuszny jest ten, który jest, czyli nasz. Czyli wszystko się dzieje dokładnie tak, jak swego 
czasu w komunizmie, ale ponieważ tego ostatniego już nie ma (a dla ludzi wychowanych 
w Niemczech Zachodnich nigdy nie było), nie sposób tego zauważyć. W tym sensie przejęty 
został koncept komunikacyjny, z tym że bez jego ideologicznych przesłanek, czyli bez jego 
ideologicznego producenta, bez zauważania przy tym, że – co prawda – producenta nie ma, 
ale jest produkt, który przecież jednak świadczy o producencie. Jednakowoż w rzeczy samej 
nie może świadczyć, bo my tego producenta nie znamy. W ten sposób producent stał się (Luh-
mannowskim) martwym punktem, natomiast produkt jest taki, jak każdy inny funkcjonują-
cy w kapitalizmie. Dochodzi więc do sytuacji, że niemiecka gospodarka swoje, a komunikacja 
swoje. Ponieważ jednak przejęto jedynie wzory, a nie generującą je ideologię, sam ów proces 
stał się niewidoczny i dlatego może oddziaływać19.

Dość wyraźnie różnice, o których tutaj mowa, widać w wynikach moich badań sym-
boliki kolektywnej przeprowadzonych w latach 90. w Niemczech (zarówno wschodnich, jak 
i zachodnich) oraz w Polsce i w Rosji. Dość znaczna ilość hierarchizacji poszczególnych słów 
różni się w zależności od tego, czy respondenci pochodzili ze wschodnich, czy zachodnich Nie-
miec. Część nastawień Niemców wschodnich bliższa jest (ówczesnej) hierarchii słów w Polsce 
czy w Rosji. Odczytać te różnice można w poniższej tabeli20.

Słowo F z w Pl R Słowo d z w Pl R
praca 52 48 61 75 -* kultura 57 64 42 75 80

bezrobocie -79 -74 -88 -55 -62 miłość 87 87 87 90 83
demokracja 65 77 39 52 45 lewica 6 14 -12 -5 -

szczerość 81 78 87 86 - naród 9 1 26 51 -
rodzina 65 58 81 89 83 nacjonalizm -48 -61 -21 -35 -
wolność 88 89 86 92 86 patriotyzm -7 -20 23 57 55
przyjaźń 89 86 94 88 86 prawica -25 -31 -13 13 -

pokój 96 96 95 90 88 państwo 20 19 21 49 -

18  Drobne wyjątki w rodzaju tez proponowanych przez Stéphane’a Hessela czy ruchów Occupy i Attac nie mają 

w tym kontekście znaczenia. Por. St.F. Hessel, Indignez-vous!, Montpellier 2010 (niem. Empört Euch!, Berlin 2011; 

pol. Czas oburzenia, przeł. P. Witt, Warszawa 2011).

19  Bardzo dobrym przykładem na opisywane tu komunikacje są przemówienia i generalnie wypowiedzi pani 

kanclerz Angeli Merkel; por. na ten temat: U. Notarp, Die deutsche politische Rede. Eine exemplarische kultur- und 

diskurstheoretische Untersuchung anhand ausgewählter Reden von J. Rau, G. Schröder, K. Wowereit, J. Fischer, E. 

Stoiber, F. Merz und R. Koch, Wrocław 2005.

20  Prezentowane w tabeli słowa nie są jeszcze symbolami kolektywnymi, lecz, by tak rzec, kandydatami 

do bycia symbolem kolektywnym, wynikłymi z drugiej części badania, w której chodziło jedynie o ustalenie 

nacechowania wartościującego, z pominięciem semantyki. Szczegóły tych badań w: M. Fleischer, Das System 

der deutschen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung, Bochum 1996; Tenże, System polskich symboli 

kolektywnych, Wrocław 1996; Tenże, Das System der russischen Kollektivsymbolik, München 1997.
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sprawiedliwość 83 86 77 88 81 tolerancja 72 83 47 85 -
wiara 18 22 9 64 58 tradycja 32 23 50 56 -

nienawiść -70 -72 -64 -74 - ochrona 

środowiska

75 76 71 78 -

dom 41 34 56 85 86 niezależność 75 74 78 69 66
kościół -12 -13 -10 22 - ojczyzna 12 -4 47 66 -

wojna -92 -93 -90 -90 -89 prawda 79 76 87 84 70

Zachodnio- i wschodnioniemiecka hierarchia potencjalnych symboli kolektywnych (na tle 
polskich i rosyjskich) na skali od +100 do -100 (D – niemieckie nastawienia łącznie, W – 
wschodnio-, Z – zachodnioniemieckie, PL – polskie, R – rosyjskie). Polecenie w tej części ba-
dania brzmiało: Proszę ocenić podane niżej słowa i wyrażenia na skali od +100 (bardzo po-
zytywne słowo) do -100 (bardzo negatywne słowo). Proszę oceniać spontanicznie, nawet jeśli 
nie ma Pan/Pani co do oceny zupełnej pewności.
* Pusta rubryka oznacza, że tego słowa w danym kraju nie badano.

Dla porównania podaję jeszcze ostateczną listę wszystkich symboli kolektywnych, ja-
kie udało mi się wypracować w moich badaniach z lat 1993, 1995 i 2000 (porównawczo w Pol-
sce, Niemczech i Rosji, przy 348 respondentach w Polsce, 100 w Rosji i 104 w Niemczech; H = 
pozycja w hierarchii na skali od +100 do -100).

Polska H Niemcy H Rosja H
wolność 92 Frieden (pokój) 96 dobrota 88
miłość 90 Freundschaft (przyjaźń) 89 mir 88
pokój 90 Freiheit (wolność) 88 dom 86

rodzina 89 Liebe (miłość) 87 družba 86
przyjaźń 88 Ehrlichkeit (szczerość) 81 svoboda 86

dobro 86 Umweltschutz (ochrona środ.) 75 ljubov’ 83
uczciwość 86 Partnerschaft (partnerstwo) 71 sem’ja 83

dobroć 85 Demokratie (demokracja) 65 deti 81
dom 85 Familie (rodzina) 65 spravedlivost’ 81

prawda 84 Erfolg (powodzenie/sukces) 61 kul’tura 80
słońce 82 Sicherheit (bezpieczeństwo) 61 čestnost’ 76
kultura 75 Kinder (dzieci) 56 pravda 70
honor 74 Arbeit (praca) 52 Rossija 69

niezależość 69 Geld (pieniądze) 51 nezavisimost’ 66
ojczyzna 66 Haus (dom) 41 vera 58

wiara 64 Rechtsstaat (państwo prawa) 41 patriotizm 55
patriotyzm 57 Grundgesetz (konstytucja) 39 den’gi 51

tradycja 56 Heimat (mała ojczyzna) 37 demokratija 45
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demokratyczny 53 Auto (samochód) 34 bezrabotica -62
demokracja 52 Europa 30 vojna -89

naród 51 Ausländer (obcokrajowcy) 24
państwo 49 Staat (państwo) 20
kościół 22 Vaterland (ojczyzna) 12
prawica 13 Nation (naród) 9

nacjonalizm -35 Kapitalismus (kapitalizm) 3
komuna -46 Sozialismus (socjalizm) 2

komuniści -48 Patriotismus (patriotyzm) -7
bezrobocie -55 Rechte (prawica) -25

totalitaryzm -58 Angst (strach) -47
chamstwo -86 Haß (nienawiść) -70

wojna -90 Armut (bieda) -78
Arbeitslosigkeit (bezrobocie) -79

Krieg (wojna) -92

Powróćmy jednak do zasadniczego tematu. Argumentuję tutaj co nieco trywialnie oraz 
personifikuję system i zachodzące w nim procesy, gdyż inaczej nie sposób, moim zdaniem, 
tego, co chcę tu zaprezentować, uwyraźnić, a przynajmniej ja tego nie potrafię. W żadnym 
wypadku jednak nie mam na myśli, jakoby ktoś konkretny te procesy zainicjował i realizo-
wał lub że za wszystkim tym stoją jakieś ciemne siły i jacyś wielcy bracia. Historia i przebieg 
zjednoczenia Niemiec pozwoliły jedynie na uzyskanie pierwszych ewidencji i wskazówek na 
temat opisywanego tu procesu. 

Opisywane zjawisko wyraźnie zaznaczyło się dopiero po wejściu Chin do systemu go-
spodarczego Zachodu (Chin jako ideologicznie nadal państwa komunistycznego, jednakowoż 
z kapitalistyczną gospodarką). I to w bardzo ciekawy sposób, jako że w tym wypadku mamy 
do czynienia z perspektywą zewnętrzną (procesy opisywane w kontekście Niemiec natomiast 
zachodzą wewnątrzsystemowo). Okazuje się bowiem, że produkując większość produktów 
właśnie w Chinach, nie dość, że możemy21 produkować taniej (co swego czasu możliwe było 
w Polsce, potem w Czechach, Rumunii, Bułgarii itp.), gdyż siła  robocza w Chinach jest wyzy-
skiwana w stopniu, w jakim w świecie zachodnim dziś nie jest to już możliwe, to w dodatku 
możemy jeszcze wykorzystać – w celu utrwalania niesprawiedliwości społecznej, wyzysku 
robotników, niszczenia środowiska naturalnego i utrzymywania społeczeństwa w ryzach, 
samo państwo właśnie, gdyż posiada ono (jako państwo komunistyczne) nadal wszystkie nie-
zbędne w tym celu środki nacisku i przemocy społecznej, jak mamy z tym do czynienia w Chi-
nach właśnie. Sytuacja ta produkuje kuriozalne wręcz rezultaty w polu relacji gospodarki 
i komunikacji. Możemy zatem w świecie zachodnim produkować komunikacje o tym, jakim 
kreatywnym przedsiębiorstwem jest Apple, jak Apple dba o środowisko naturalne, o odzyski-
wanie surowców i recykling swoich produktów oraz jakie wysokie ma standardy corporate 

21  My = świata zachodniego gospodarka i komunikacje.
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social responsibility i jakie wspaniale zdesignowane sklepy i iPhone’y posiada i produkuje. 
Generalnie – jaka wspaniała jest firma Apple (i – oczywiście – większość pozostałych)22. Rów-
nocześnie nie musimy się martwić o to, jak, w jakich warunkach, przez jak wyzyskiwanych 
robotników wyroby tej firmy są produkowane, gdyż to nie my je produkujemy, lecz Chiń-
czycy. A w jaki sposób to robią, to już nie nasza sprawa, gdyż Chiny nie należą do naszego 
świata. My sami nie możemy sobie co prawda (już) pozwolić na takie traktowanie naszych, 
zachodnich, robotników, na takie warunki pracy i płacy, i skoszarowania robotników, ale 
mamy przecież Chiny, które dostarczają nam państwowo kontrolowane i gwarantowane 
wyzyskiwanie pracowników (z czym my się na poziomie komunikacji, ma się rozumieć, nie 
zgadzamy), o których to zjawiskach donoszą jedynie media nam (oczywiście) nieprzychylne, 
ale i one jedynie na marginesie, gdyż większość relacji dotyczy tego, że wszyscy przecież je-
steśmy zachwyceni iPhone’m i iPadem, i iWatchem (to już niedługo) i podziwiamy ich design 
i przyjazność ich obsługi.

Nie chodzi tu oczywiście (tylko) o firmę Apple lub jej podobne, nie chodzi też o to, że 
mamy do czynienia z czymś nowym. Opisywany mechanizm w rzeczy samej nie jest zjawi-
skiem nowym. Ten sam wzór stosujemy w produkcji mięsa (i generalnie żywności), trzyma-
jąc świnie, krowy i kury przez całe (ich) życie w klatkach i oferując mięso jako tani produkt 
przemysłowy, co najmniej w połowie nawet wyrzucany. W ramach kapitalizmu. W tych wy-
padkach sytuacja jest prostsza, gdyż to »tylko« zwierzęta, a w tym kontekście do przymykania 
oczu już przywykliśmy. Co jednak, kiedy w roli świń i krów występują ludzie (na przykład we 
wspomnianych chińskich fabrykach)? Co prawda, też zwierzęta, ale jakby inne. Rozwiązanie 
jest proste – przenosimy produkcję do Chin, gdyż wtedy możemy pomstować na nieludzkie 
warunki pracy w komunistycznych Chinach, i wtedy to oni, a nie my, są wszystkiemu winni. 
W niczym jednak nie przeszkadza to sprzedawaniu produktów powstałych w tych nieludzkich 
warunkach u nas jako przepięknych i potrzebnych nam iPhone’ów. To zaś, w jaki sposób one 

22  Równie zabawna w kontekście tej wspaniałości firmy Apple (i na tle podanych wyżej zestawień ceny i kosz-

tów produkcji iPhone’a) jest sprawa płacenia przez nią podatków. W USA Apple byłby zmuszony płacić 35% 

podatków od swoich zysków, zatem firma przenosi siedziby swoich filii do innych krajów, w których dziwnym 

zbiegiem okoliczności płaci się mniej podatków. I tak w ubiegłym roku Apple płacił za granicą 1,9% podatków 

(w roku 2011 – 2,5%). Stosowany przy tym zabieg jest dziecinnie prosty: duże międzynarodowe koncerny księgują 

swoje zyski w krajach o niskich podatkach i korzystają z tamtejszych ulg podatkowych. Dotyczy to szczególnie 

tak zwanych transakcji mobilnych (projektowanie software, prawa do marki, transakcje finansowe itp.), ów 

model znany jest pod nazwą double Irish with a Dutch sandwich, czyli przez dwie firmy-siostry w Irlandii i jedną 

w Holandii transferuje się pieniądze do wybranych krajów karaibskich. Inny model polega na tym, że Apple 

bierze od siebie, czyli jakiejś swojej filii, kredyt o horrendalnych odsetkach, spłacając je następnie sobie, tyle że 

odsetki te są odpisywalne od podatków. By nie powstało wrażenie opisu singularności – firma Google w roku 

2010 płaciła 3% podatków; to samo dotyczy firm: Amazon, Ebay czy Facebook.

Natomiast Państwo i ja, czyli my, płacimy, o ile się nie mylę, procentowo więcej podatków, mimo iż zarabiamy, 

zdaje się, mniej niż firma Apple i jej podobne. O szczegółach można przeczytać na przykład na: http://www.

spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/apple-zahlt-im-ausland-nur-1-9-prozent-steuern-a-865256.html (dostęp: 

10.05.2013).
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powstały, nie tylko możemy przemilczeć, lecz nawet jeszcze zwalić na nieludzkość komu-
nizmu, czyli na system polityczny, który gwarantuje nam trzymanie chińskich robotników 
pod przykrywką i zapobiega protestom z ich strony. Tak samo jak swego czasu KGB, Stasi, SB 
i inne tego rodzaju instytucje trzymały innych pod przykrywką. Z jednej strony możemy się 
więc oburzać na deptanie praw człowieka w Chinach, a z drugiej – kupować produkty z tego 
deptania wynikłe.

Oczywiście, jest to sytuacja schizofreniczna, której w kapitalizmie dziś i tak nikt już 
(na poziomie komunikacji, ma się rozumieć) nie zaakceptuje. Doświadczenie z komunizmem 
pokazało jednak, że taka schizofreniczna konstrukcja może funkcjonować, jeśli ją tylko od-
powiednio komunikować. Tak samo jak wtedy, kiedy w komunizmie z jednej strony istniał 
świat haseł, ideologii i pobożnych życzeń, z drugiej strony obok istniał świat tak zwanych 
normalnych ludzi (kimkolwiek oni by byli), żyjących swoje życie i na temat komunizmu 
mających swoje, zupełnie rozsądne poglądy, nieprzeszkadzające im jednak w życiu w tym 
systemie. Do czasu oczywiście.

Schizofrenia nie jest więc, w wymiarze społecznym i komunikacyjnym, bynajmniej 
chorobą, ale właściwością pozwalającą na funkcjonowanie określonego społeczeństwa, wła-
ściwością niemającą nic wspólnego z samym komunizmem (a przynajmniej nie przez niego 
wymyśloną), lecz jedynie z funkcjonowaniem systemów otwartych. Wyzysk ludzi to real-
ność, a ta – jak wiemy – jest, jaka jest i nic nie znaczy; zaś iPhone i nasze (zachodnie) dobre 
samopoczucie to produkty komunikacji, a te – jak również wiemy – nie mają nic wspólnego 
z realnością. Kapitalizmowi zatem komunizm nie przeszkadza, o ile ten ostatni pozwala na 
lepsze funkcjonowanie kapitalizmu oraz na pominięcie komunistycznej ideologii. Wykorzy-
stuje się wzory funkcjonowania systemu, a nie komunikacje.

Z tego wynika bardzo ciekawy wniosek. Kiedy bowiem wyjdziemy od teoretycznej prze-
słanki, że to komunikacje tworzą system społeczny (w tych ramach system gospodarczy), 
wtedy (zgodnie z tą przesłanką) prognozować możemy upadek wzorca, o którym tu mowa, 
i niechybne załamanie się tego modelu kapitalizmu, a w sumie – niewykluczone, że całego 
kapitalizmu. Jak mówię: o ile zaakceptujemy tę przesłankę. Pojawiające się aktualnie ruchy 
typu: Occupy, Attac itp. mogłyby być takimi pierwszymi jaskółkami (lub innymi ptakami), 
wskazującymi na załamanie się kapitalizmu lub przynajmniej tego jego modelu23.

Aktualnie kapitalizm broni się oczywiście przed tym, ponieważ jak każdy system, jest 
on zainteresowany swoją stabilizacją, a nie zmianą, gdyż ta ostatnia jest (systemowo) kosz-
towna i ryzykowna oraz posiada charakter wymuszony, a na razie zmian nikt nie wymusza, 
gdyż zajęci jesteśmy nowym modelem iPhone‘a. Broni się poprzez instalację nowego wroga, 
czyli konstrukcję drugiej strony opozycji, bez której jako taki (w przeciwieństwie do komuni-
zmu) nie może funkcjonować. Skoro zatem komunizm się załamał, a tam, gdzie jeszcze nie, 

23  Occupy, Occupy Wall Street – powstały w 2011 roku ruch protestu wobec ekscesów finansowych banków 

inwestycyjnych; Attac – (początkowo) association pour une taxation des transactions financières pour l‘aide aux 

citoyens, od 2009 roku – association pour la taxation des transactions financières et pour l‘action citoyenne – 

powstałe w 1998 roku NGO, nastawione krytycznie wobec procesów globalizacji.
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jest przez kapitalizm używany do jego celów, oraz ponieważ nie wiadomo, jak długo jeszcze 
będzie to możliwe, potrzebny jest, na wszelki wypadek już teraz, właśnie wróg, czyli druga 
strona kapitalizmu, motywująca jego (wewnętrzny) sens. Ponieważ jednak żadnej rozsądnej 
drugiej strony na razie nie widać, dochodzi do bardzo ciekawego wykorzystania dyferencji 
zawartej (od samego początku zresztą) w samym systemie, czyli takiej, która dotychczas 
była generującą dyferencją wewnątrzsystemową, z jaką system jednak dość dobrze sobie 
radził. A mianowicie dochodzi do przedefiniowania tej dyferencji na zewnątrzsystemową 
(oczywiście nadal w ramach systemu), a konkretnie – do wygenerowania i odpowiedniego 
nasemantyzowania i sfunkcjonalizowania w ramach kapitalizmu przeciwstawnych sobie 
stron opozycji „bogaci/biedni” w ten sposób, że „biedni” zostają przeniesieni poza system 
i wyposażeni w atrybut, iż operacja ta dokonuje się z ich, owych biednych, winy.

Tyle, jeśli chodzi o strukturę i algorytm zmiany samej definicji. Komunikacyjnie nato-
miast dyferencja ta manifestowana jest w metaforyce (charakterystycznego dla kapitalizmu) 
konceptu wojny, jak równie precyzyjnie, co cynicznie ujął to Warren Buffett: „Tak, prowa-
dzimy wojnę, a mianowicie – «biedni przeciw bogatym» i moja strona, bogatych, właśnie 
wygrywa”24.
Uwaga 

Wszystko, o czym w tym miejscu mówię, nie dotyczy oczywiście osób, nie dotyczy 
poziomu magielnego (w duchu big brother, siedzącego gdzieś i manipulującego biednymi 
ludźmi, nawet gdyby przyjąć, że owych big brother jest wielu), lecz odnosi się do prawidłowo-
ści funkcjonowania systemów. Innymi słowy: tego, o czym tu piszę, pewnie nikt konkretny 
nie chce, powstaje to tylko, dlatego że tak funkcjonują kompleksowe systemy, nawet wtedy, 
kiedy my tego nie chcemy.

Prezentowane tu przemyślenia poruszają się na bardzo wysokim poziomie abstrakcji, 
jako że chodzi o funkcjonowanie systemów, a te są abstrakcyjne. Nie oznacza to jednak, że 
tylko na takim poziomie możemy szukać przykładów na działanie opisywanego tu mechani-
zmu. Weźmy zatem drobny i w sumie niezbyt istotny przykład z tak zwanego życia codzien-
nego, również on jednak wskazuje na to samo zjawisko, tyle że na niższym poziomie (czyli 
poziomie o niskiej systemowej kompleksowości); widoczne w tym przykładzie zjawisko jest 
groteskowe i żenujące, przez to jednak nie jest mniej niebezpieczne, wręcz przeciwnie. Jego 
groteskowość tym lepiej gwarantuje jego funkcjonowanie.

Przykład dotyczy bardzo ciekawego powrotu do komunizmu, to znaczy wykorzystania 
komunistycznych wzorców i zabiegów w systemie kapitalistycznym w celu stabilizacji tego 
ostatniego. Obserwujemy to przy odbywających się aktualnie na uniwersytetach ekscesach 
pod tytułem: KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacji). Jak dowiadujemy się ze strony internetowej 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

24  Zob.: http://meta.tagesschau.de/id/60596/tag-der-arbeit-dgb-rueckt-euro-krise-in-den-mittelpunkt (dostęp: 

01.03.2013). Warren Buffett to trzeci na liście najbogatszych ludzi na świecie, o szacowanym prywatnym majątku 

w wysokości 44 miliardów dolarów (według „Forbes” z 2012).
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Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący 
różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, 
dostępności [sic! – MF] i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między 
innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że 
KRK zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest 
umieszczona na jednym z tych poziomów25.

Nic ująć, nic dodać; szczytny cel. Chodzi więc o to, by uregulować zdobywanie wie-
dzy przez studentki i studentów w sposób możliwy do sprawdzenia i wykazania w stosow-
nych sprawozdaniach i na dyplomach. Ponieważ jest to cel i zadanie niemożliwe do wykona-
nia, gdyż jeszcze nigdy w dziejach (co oczywiście nie jest argumentem) nie udało się skodyfi-
kować i zmierzyć wiedzy (w przeciwieństwie do informacji, ta jest mierzalna, w bitach), jako 
że wiedzę każdy z nas buduje sam dla siebie i nie ma możliwości jej pomiaru; umiejętności 
zaś i kompetencje społeczne wykazać można tylko w działaniu (a nie w tabelach KRK). Po-
nieważ zatem tak to jest, brnijmy dalej. Druga możliwość, czyli zaprzestanie tego procederu 
i wstyd, nie wchodzi w rachubę. 

Jeśli bym Państwu powiedział, że pojawił się w tym kontekście spis czasowników, 
których należy używać, opisując (kiedyś w jakiś tam sposób możliwe do sprawdzenia) postępy 
studiowania wśród studentów, czyli listy czasowników regulujących nam możliwe światy, 
to, jak Państwa znam, Państwo by mi nie uwierzyli. Niesłusznie, jak się okazuje. Ustalono 
bowiem brzmienie słów mających wspomniany proceder z pożytkiem dla studentki i studen-
ta opisać. A jak wiemy, zdradzieckie i zbrodnicze są czasowniki, a zatem zajmijmy się nimi. 
I tu stosowny i długi cytat:

Zagadnienie sposobu formułowania wyrażeń opisujących efekty kształcenia obejmuje także 
dobór odpowiednich form gramatycznych, odpowiednich słów kluczowych itp. Zalecenia 
i wskazówki formułowane przez ekspertów międzynarodowych, a także znane w środowisku 
międzynarodowym opisy efektów kształcenia, nie są w tym zakresie jednoznaczne.
W ogólności stosowane są dwa podejścia do formułowania wyrażeń opisujących efekty kształ-
cenia, pierwsze to sposób opisowy, a jego przykładem są sformułowania typu: „student ma 
wiedzę w zakresie...”, „student zna i rozumie...”, „student posiada umiejętność...”. Zapis taki 
pozwala łatwo określić treści programowe odpowiadające efektom kształcenia, nie wska-
zuje jednak poziomu zgłębienia wiedzy, czy też stopnia opanowania danej umiejętności. 
Alternatywne podejście oparte jest na używaniu czasowników opisujących czynności (dzia-
łania) wykonywane przez studenta, realizowane w procesie kształcenia – tzw. czasowników 
opisujących działanie (ang. action verbs), jest ono m.in. podstawą tzw. taksonomii Blooma, 
dość powszechnie wykorzystywanej przy formułowaniu efektów kształcenia.

25  http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/kra-

jowe-ramy-kwalifikacji (dostęp: 03.03.2013). Proszę zauważyć – kwalifikacje mogą być przejrzyste i dostępne. 

Proszę też zauważyć opanowanie języka (w tym wypadku polskiego) przez Ministerstwo, było nie było, Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego.
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Użycie odpowiednich czasowników wskazuje, w jaki sposób student powinien 
zademonstrować osiągnięcie danego efektu kształcenia. W przypadku definiowania efektów 
w zakresie wiedzy faktograficznej (jedynie zapamiętanej) prawidłowe może być sformuło-
wanie typu „student potrafi wymienić...”. W przypadku wymagania zrozumienia właściwe 
jest sformułowanie typu „student potrafi wyjaśnić...”. Sformułowane w ten sposób, tzn. przy 
użyciu czasowników opisujących działanie, efekty kształcenia pozwalają na łatwe ukierun-
kowanie form i metod prowadzenia zajęć na osiągnięcie tych efektów. Zapis taki jest również 
korzystny dla studenta, gdyż jasno pokazuje, co będzie od niego wymagane w procesie ocenia-
nia. W literaturze można znaleźć wiele zestawień czasowników opisujących działanie, odpo-
wiednich dla poszczególnych poziomów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Nie jest oczywiste, na jakim etapie definiowania efektów kształcenia powinno nastąpić 
przejście z formy opisowej na używanie czasowników opisujących działanie. Zapewne efekty 
kształcenia dla programu kształcenia (efekty kierunkowe) powinny być definiowane w spo-
sób opisowy, a dla poszczególnych przedmiotów – przy użyciu czasowników opisujących 
działanie. Sprawą dyskusyjną jest sposób zapisania efektów kształcenia w matrycy wiążącej 
efekty kierunkowe z efektami zdefiniowanymi dla poszczególnych przedmiotów, tzw. matry-
cy efektów kształcenia [...]. Sformułowanie efektów w sposób opisowy ułatwia ich powiązanie 
z opisem efektów kierunkowych, natomiast sformułowanie efektów przy użyciu czasowni-
ków opisujących działanie ułatwia ich powiązanie z efektami zapisanymi dla poszczególnych 
przedmiotów26.

Oczywiście, cytat ten nie wymaga omawiania i interpretacji, pokazuje on bowiem 
dość wyraźnie przesłanki stojące za pomysłem stojącym za KRK. Proszę może tylko zwrócić 
uwagę na postęp, jaki się aktualnie dokonuje. Bowiem nawet w czasach komunizmu mało 
dbano o „dobór odpowiednich form gramatycznych”, wystarczała stosowna semantyka i do-
bór stosownych haseł (z formami gramatycznymi były nawet, zwłaszcza wśród pierwszych 
i kolejnych sekretarzy, niejakie problemy), w tym sensie mamy tu do czynienia z dalszym 
postępem, tyle że komunizmu już nie ma. Ale jest jego świetlana przyszłość w doborze form 
gramatycznych.

Pominę już teraz kolejne zagadnienie z tej samej dziedziny, a mianowicie przeprowa-
dzane na uniwersytetach parametryzacje, mające pozwolić na ocenę już nie studentów (od 
tego jest KRK), lecz pracowników naukowych i wykazanie, który uczony jest lepszy, a który 
gorszy. Jakkolwiek nie bardzo wiadomo, od kogo. W tym wypadku już nie za pomocą cza-
sowników, lecz wagi (takiej z Urzędu Miar i Wag) oraz punktów i ilości. Kto zatem zapisuje 
dużo stron (co z uwagi na prawa fizyki daje w rezultacie ciężar), ten pisze dobre książki, a kto 

26  Andrzej Kraśniewski, Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Warszawa 2011, s. 52–53. W tym miejscu konieczna jest uwaga tech-

niczna: nie chodzi mi tutaj w żadnym wypadku o wyśmianie cytowanej publikacji, którą uważam za cenną 

i pomocną w naszych zmaganiach z KRK, lecz jedynie o pokazanie, czym nagle musimy się zajmować i o czym 

jako naukowcy pisać, jakbyśmy nie mieli nic mądrzejszego do roboty, jako to na przykład prowadzenie badań 

i kształcenie młodzieży.
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pisze (wagowo) lekkie książki, pisze złe; kto publikuje w czasopismach posiadających dużo 
punktów, które my w ramach tego systemu sami (sobie, czyli tym czasopismom) przyzna-
liśmy, ten ma dużo punktów i jest lepszy niż ten, kto nie przyznał punktów czasopismom, 
w których publikuje. No i już27.

Podczas kiedy chwila namysłu, poprzedzona chociażby próbą odpowiedzi na pytanie: 
Który uczony jest lepszy: Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin czy Maria Curie-Skło-
dowska?, pozwoliłaby na zaniechanie całego przedsięwzięcia. Ale zarówno chwili namysłu, 
jak i próby – zabrakło. Pewnie dlatego, że odpowiedź brzmi: Curie-Skłodowska. Tak więc, 
w przeciwieństwie do ministerstwa, ja parametryzację pominę.

Dla nas natomiast ciekawe jest jeszcze coś innego, a mianowicie zawarty w opisywa-
nym tu zjawisku algorytm, bazujący (też słowo z tamtych czasów) na chęci regulowania, czy 
też, ujmijmy rzecz poetycko, na marzeniu o tym, że systemy otwarte można regulować. A to 
typowy przejaw właśnie komunizmu, kiedy staramy się coś, co funkcjonuje żywiołowo, coś, 
co nie posiada kryteriów powodzenia przed jego uzyskaniem, coś, co się rozwija i kształtu-
je w trakcie realizacji procesu, co nie podlega prawom, dezyderatom i paragrafom, jako to 
nauka, uregulować i uczynić wymiernym. Po to oczywiście, żeby móc porównywać w skali: 
miejskiej, wojewódzkiej, państwowej, europejskiej i planetarnej; porównywać i ustalać ran-
kingi tego, który uniwersytet jest lepszy, która nauka jest lepsza, który uczony jest lepszy, 
którzy studenci są lepsi. Gdyż, jak wiemy z kapitalizmu, coś zawsze musi być lepsze, większe, 
szybsze od czegoś innego, gdyż w przeciwnym wypadku jest wolniejsze, mniejsze, gorsze. 
A jeśli możemy to wykazać za pomocą komunistycznych metod i wzorów, to wykażmy. Byle 
coś było lepsze...

27  Nawiasem mówiąc, mamy tu do czynienia z dokładnie tym samym mechanizmem, według którego dzia-

łają agencje ratingowe (typu: Moody’s, Standard & Poor’s czy Fitch Ratings). Na zlecenie banków oceniają one 

klientów tych banków, przy czym, co zaskakujące, wyniki tych ocen są korzystne dla owych banków i dają im 

rękojmię dla stosownego traktowania tych klientów.
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U-chodzenie. Rzecz o jednej z figur dys-
kursu geriatrycznego

Uchodzenie: intelektualna formuła, prawo naturalne, rodzaj komunału. Niezależnie od usy-
tuowania próba sformułowania pewnej nadrzędnej zasady rządzącej egzystencją. 

1. Proces, o jakim tu mowa, jest doskonale znany i zapewne dlatego doczekał się aż 
tylu rozmaitych formuł, ujmujących go metafor, mniej lub bardziej paradoksalnych kon-
ceptów, które – mimo dzielących ich różnic – próbują uchwycić jego fenomen, a być może 
zatrzeć i zanegować jego oczywistość. W języku psychologii można by tu na przykład mówić 
o toczącym się w ludzkim wnętrzu i rozpisanym na wielu rund starciu Erosa i Thanato-
sa, w którym ten ostatni, zapewne bez dni wolnych i strajków, „pracuje w milczeniu we 
wnętrzu żywej istoty nad jej zniszczeniem”1. W języku filozofii rzecz najdobitniej zdaje się 
ujmować przechwycona przez pisarzy, ale i bywalców modnych kawiarń, Heideggerowska 
formuła traktująca człowieka jako „byt zmierzający ku śmierci”, choć przecież myśl, że umie-
ranie nie jest zdarzeniem, lecz rozpisanym na lata procesem – jak trzeźwo zauważa Phillipe  
Ariés –„jest komunałem który równie często odnajdujemy u świętego Bernarda, jak  
u Berulle’a czy Montaigne’a”2. W języku tych, którzy swe główne zatrudnienie znaleźli w „tej 
dziwnej instytucji zwanej literaturą”, rzecz można by wyrazić na przykład za pomocą tyleż 
nośnej, co użytej nieco wbrew autorskim intencjom, formuły „u-bywania”3, która kapitalnie 
ujmuje w jedno słowo fenomen egzystencji jako procesu nieustannej zatraty, „życia, które 
traci się nieubłaganie w trakcie życia”4. 

1  Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, w: Tegoż, Pisma społeczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1998, s. 207. 

2  P. Ariès, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1989, s. 103. Świadomie sprowadzam tu myśl autora 

Bycia i czasu do pewnej oczywistości, ale chodzi mi tu właśnie o popularną recepcję egzystencjalizmu, który 

niezwykle często sprowadzany był tu haseł i lapidarnych formuł nijak mających się do złożoności koncepcji 

ich autorów. 

3  „Człowiek – pisze Tadeusz Sławek i zdanie to wyodrębnia pogrubioną czcionką – jest bytem u-bywającym”. 

Zob. T. Sławek, Ubywanie. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a, Katowice 2001, s. 251. 

4  M. Janion, Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa 2001, s. 8. 
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Wreszcie, proces ten jest również werbalizowany, nie powinno to dziwić – w najbar-
dziej chyba dziś ekspansywnym języku – języku ekonomii. Świadczą o tym zarówno, nie-
zwykle popularne na rynku, podręczniki… zarządzania czasem (nawet dosyć powierzchowna 
znajomość tego rodzaju publikacji pozwala zauważyć, że ich autorzy – wbrew egzystencjalnej 
wykładni – obiecują, iż przestaniemy wreszcie „trwonić” i „tracić”), ale i poniższe słowa filo-
zofa, któremu nieobcy był kupiecki fach i kupiecka terminologia: 

Pod względem sił życiowych – przekonuje Artur Schopenhauer – aż do trzydziestego szóstego 
roku życia przypominamy ludzi żyjących z odsetek: co dziś się wyda, jutro wraca. Od tego 
punktu istnieje analogia z rentierem, który zaczyna uszczuplać swój kapitał. Na początku nie 
dostrzega się tego wcale: wydatek w przeważającej części odtwarza się samorzutnie, a nie-
wielki deficyt uchodzi uwadze. Lecz po cichu rośnie, staje się widoczny, wzrasta też z dnia na 
dzień coraz szybciej; niedobór staje się coraz większy, każde „dziś” jest biedniejsze od „wczo-
raj”, bez nadziei na zahamowanie procesu. Podobnie jak spadanie ciał, ubytek postępuje coraz 
szybciej, aż wreszcie nic już nie zostaje5. 

„Rosną nam długi/ wypadają włosy”6 – konstatuje smutno Marcin Baran, splatając 
w jedno elementy cielesnej i ekonomicznej degradacji. „Czas płynie, naprawia szkody” – po-
ciesza go Adam Wiedemann, zaraz jednak dodaje – „o ile są/ drobne, a jeśli nie są, idź do 
sklepu i rozmień”7. 

2. Żartobliwa gra słów, do jakiej ucieka się cytowany powyżej poeta, nie jest jedynie 
popisem językowej inwencji. Dowcip to w końcu nie aż tak przedni, zaś typ humoru bez 
wątpienia należałoby dookreślić przymiotnikiem „czarny”. W tym kontekście znacznie istot-
niejsze jest jednak to, że śmiech niewiele ma tu wspólnego z radością czy zadowoleniem. 
A więc, to dosyć oczywista hipoteza, rodzaj reakcji lękowej? Może, ale niekoniecznie. Bardziej 
prawdopodobnym wyjaśnieniem byłoby to, że mamy tu do czynienia z wyrazem przekory 
względem trywialnych formuł („czas płynie, naprawia szkody”), które mają łagodzić drama-
tyzm związany z nietrwałością temporaliów. Uruchamiany przy tej okazji medyczny dys-
kurs, w którym czas utożsamiony bywa z lekarstwem ignoruje wszak dwuznaczność wpisaną 
w działanie wszelkich medykamentów. W tym wypadku, zgodnie ze swą destrukcyjną rolą, 
to, co „leczy rany” i „naprawia szkody”, równocześnie je też „zadaje” i „wyrządza”. Autor Wszę-

5  A. Schopenhauer, Aforyzmy o mądrości życia, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1974, s. 263. W trybie swoistej 

glosy można by w tym miejscu zacytować słowa Lakoffa i Johnsona: Ponieważ postępujemy tak, jakby czas był 

przedmiotem wartościowym o ograniczonej ilości, a nawet pieniądzem – tłumaczą autorzy Metafor w naszym 

życiu – pojmujemy czas w ten sposób. Dlatego też rozumiemy i pojmujemy czas jako coś, co można wydać, 

stracić, dobrze lub źle zainwestować, oszczędzać czy trwonić”. […] CZAS TO PIENIąDZ, CZAS TO ŚRODEK, CZAS 

TO ARTKUŁ WARTOŚCIOWY, tworzą jeden system oparty na subkategoryzacji, gdyż w naszej kulturze pieniądz 

to środek ograniczony, a ograniczone środki są artykułami wartościowymi”. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory 

w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Warszawa 1988, s. 31–32. 

6  M. Baran, Piekło, piątek, piętnasta pięć. w: Tenże: Gnijąca wisienka. Kraków 2003, s. 30. 

7  A. Wiedemann, [tysiąc], w: Tenże, Pensum, Poznań 2007, s. 21. 
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dobylstwa porządku jest oczywiście w pełni tego świadom, co manifestuje jednak z właściwą 
sobie ironią. W jego przypadku przekora nie jest wszak cechą charakterologiczną, lecz przede 
wszystkim obraną strategią artystyczną8. Jeśli więc wcześniej poeta sięgał po językową kliszę 
i usankcjonowany kulturowo banał, żeby przekształcić go w taki sposób, aby kliszą i bana-
łem być przestał, to ilustrując z kolei ten aspekt działania czasu, który wiąże się z destrukcją, 
sięga po jeden z najbardziej wyeksploatowanych toposów. Upływ wody jako uniwersalna 
figura przemijania pojawia się w końcu już w literaturze starożytnej, z upodobaniem sięgali 
po nią twórcy staropolscy („Czas ucieka jak woda” pisze na przykład Kochanowski w Pieśni 
XXIII), odwoływali się do niej również ci, którzy z takim oddaniem absolutyzowali młodość, 
czyli romantycy:

„Ukochani przez bogów umierają młodo”. Oto najprawdziwsze przysłowie, jakiem kiedykol-
wiek czytał – pisał 18-letni Zygmunt Krasiński do 17-letniego Henryka Reeve’a – Bo co zrobimy, 
mój drogi, kiedy serca zamienią się w naszych piersiach w bryłę błota, kiedy życie stanie się 
tylko wegetacją […]? Co pomyślimy? Kiedy zauważymy, że ten rwący potok traci na szybko-
ści, zwęża się, potem zwalnia po trochu, potem gnije w zastoju i pokrywa się zieloną pleśnią, 
potem kurczy się, kurczy, stygnie, ledwo porusza, na koniec zamiera w bezruchu jak tafla 
lodu i nie zobaczymy już więcej ni słońca, ni wiosny, ni róż, ni błyskawic – wtedy gorzko 
zapłaczemy, jeśli w ogóle będziemy jeszcze zdolni do płaczu9. 

U Wiedemanna obraz ten przyjmuje jednak dosyć nietypową formę i to nie tylko dlatego, 
że woda została tu zastąpiona zupełnie inną cieczą. Istotą rzeczy nie jest tu wszak ilustracja 
uniwersalnego prawa, lecz jego jednostkowy przejaw. Skoro jednym z powodów odrzuce-
nia starości są kwestie estetyczne, zaś starzenie postrzegane jest jako proces stopniowej 
degradacji, to pisząc o nim – tak można by zrekonstruować zamysł poety – nie powinno 
się stronić od tego, co zwykle bywa ukrywane. „Mocz jak płyn do kąpieli/ ściekał w dół 
wanny”10 – pisze Wiedemann w utworze Przyroda, tyleż bulwersując, co przypominając 

8  Strategią – co nie umknęło uwadze krytyków - stosowaną w zasadzie od samego początku i niezwykle kon-

sekwentnie. Tak oto pisał na ten temat Piotr Śliwiński: „Tom prozy zatytułowany Sęk, pies, brew, a tym bardziej 

zbiorek wierszy pt. Rozrusznik wydają się gestem palinodii, odwołania tych cech dotychczasowej twórczości, 

które zdecydowały o jej powodzeniu. Jakby Wiedemann, zwłaszcza Wiedemann-poeta, który w książce debiu-

tanckiej pokazał się od strony kunsztu i wdzięku, teraz postanowił odkryć swą stronę kapryśną i nieładną albo 

może przyznać sobie wielkopańskie prawo do «niepodobania się»”. P. Śliwiński, Odwołanie portretu (O Adamie 

Wiedemannie), w: Tegoż, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002, s. 227. 

9  Z. Krasiński, Do Henryka Reeve’a, 14 lipca 1930, w: Tegoż, Listy. Wybór, oprac. Z. Sudolski, Wrocław 1997, s. 11. 

10  A. Wiedemann, Przyroda..., s. 42. Można by rzec, że gest poety – łagodny w gruncie rzeczy –przypomina nieco 

strategię twórców zaliczanych do tzw. abjec art. Jak pisze Barbara Sumacz-Dobrowolska: „Sztuka od wieków 

propagowała ciało jako przedmiot swego zainteresowania, zmieniając jedynie wzorce estetyczne jego przedsta-

wień. Wszystkie one ukazywały jednak tylko jego powierzchnię, stawiając sobie jednocześnie za podstawowy 

cel upajanie zmysłów potencjalnych widzów. Współczesna sztuka ciała wydaje się iść w zupełnie odmiennym 

kierunku. Sytuacja uległa odwróceniu – to kultura i sztuka popularna (czyt. medialna) z nabożeństwem kulty-
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zgoła banalną, acz rzadką werbalizowaną językiem wiersza prawdę, iż upływ czasu nie 
ogranicza się tylko do tego, co widać, lecz stopniowo upośledza działanie wszystkich orga-
nów. W tym wypadku przywołanie sfery abiektu ma jednak i inne uzasadnienie. Pojęcie 
to – oczywiście, odwołuję się tu do ustaleń Julii Kristevy11 – odsyła nas bowiem do koncepcji 
konstytuowania się podmiotu, w czym wszak oddzielenie tego, co czyste i nieczyste, tego 
co akceptowane i tego, co budzi wstręt, ma wszak swój istotny udział. W przypadku utworu 
krakowskiego poety kwestia ta wiąże się bezpośrednio z pojawiającym się kilka wersów 
poniżej pytaniem: 

I gdzie te czasy, gdy jak młody bóg, 
pluskałeś się w strumieniu własnej chwały?12 

Pytanie jest retoryczne i to nie tylko dlatego, że nie sposób udzielić na nie zadowalają-
cej odpowiedzi. Pytanie jest retoryczne, gdyż – dodatkowo uprawomocnia to skojarzenie kolej-
ny wers, w którym prysznic przypomina „firmament ze średniowiecznej ilustracji”13 – odsyła 
do doskonale znanego toposu, którego istotą była skarga na przemijanie, zaś cechą formalną 
nagromadzenie znaków zapytania. Myślę tu o toposie ubi sunt, który najczęściej przybierał 
formę dwojakiego rodzaju pytań. W wariancie pierwszym pytano o to: „Gdzież podzieli się 
ci wszyscy, którzy napełniali świat swoim przepychem?”. W wariancie drugim kwestia ta 
przybierała formę pytania: „Gdzie podziała się cała dawna świetność?”14. Oczywiście, jeśli to 

wują powierzchniową, idealną cielesność, podczas gdy większość artystów zwraca się ku jej «wnętrzu», jej «mię-

snym» pokładom. Zasady komunikatu artystycznego zmieniły się radykalnie. W obrębie konwencji twórczych, 

już od jakiegoś czasu opartych na zasadzie szoku, nastąpiło wyraźne przesunięcie akcentu z jakości estetycznie 

wartościowych i tradycyjnie pojmowanego piękna na to, co w potocznym mniemaniu jawi się jako nieestetycz-

ne. Priorytetowe miejsce wśród cielesnych zainteresowań twórców zajmuje zatem obszar ciała biologicznego, 

a ściślej – fizjologicznego, negowanego przez «higieniczną» kulturę popularną. Ciała, które jak twierdzi Zygmunt 

Bauman, jest świadectwem «naszego umierania», podczas gdy dążeniem kultury jest nieśmiertelność. Artyści, 

przeciwstawiając się takiemu stanowi rzeczy, starają się zwrócić naszą uwagę właśnie na podlegający zużyciu, 

podatny na okaleczenia, choroby, starzejący się i śmiertelny organizm”. B. Sumacz-Dobrowolska, W opozycji do 

kultury medialnej – kilka słów o sztuce „mięsa”, http://artpapier.com/?pid=2&cid=3&aid=1413 (dostęp: 11.01.2013).

11  Jak pisze Kristeva: „[…] to co wstrętne, konfrontuje nas z delikatnymi stanami, gdy człowiek błądzi po obsza-

rach zwierzęcia. Tak oto społeczeństwa pierwotne wyznaczały dokładną strefę swojej kultury, bo oddzielić ją od 

groźnego świata zwierząt i zwierzęcości, wyobrażanych jako przedstawicieli zbrodni i płci”. Nieco wcześniej po-

jawia się natomiast taka oto uwaga: „Wstręt do siebie byłby szczytową postacią doświadczenia podmiotu, który 

zaczyna dostrzegać, że każdy z jego przedmiotów zasadza się wyłącznie na początkowej stracie, będącej podsta-

wą jego własnego bytu”. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007, s. 11, 17–18. 

12  A. Wiedemann, Przyroda…, s. 42. 

13  Tamże. 

14  J. Huizinga, Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, Warszawa 192, s. 168–169. Topos ten – jak przypomina 

z kolei Stefania Skwarczyńska – występował w kilku formach, a mianowicie „w wariancie «Ubi est…?», a przy 

złączeniu go z formą podawczą apelu także w wariantach «Ubi es…?» i «Ubi estis…?»”. Zob. S. Skwarczyńska, 

Topos „Ubi sunt qui ante nos fuerant?” oraz stylistyczne z nim formacje treściowo-formalne w poezji europejskiego 
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skojarzenie miałoby być trafne, to od razu trzeba by je obwarować stosownym zastrzeżeniem, 
że tradycyjna forma traktowana jest tu w duchu postmodernistycznej gry, a więc mocno 
ironicznie. Skarga na przemijanie nie jest tu w końcu ewokowana ani siłą monotonnego 
enumeratio, ani też przywołaniem galerii wielkich umarłych symbolizujących wiedzę, wła-
dzę i mądrość. Jeśli jest w tym zestawieniu coś interesującego, to sugestia, iż różnicą między 
młodością a stanem obecnym w pewnym sensie odpowiada granicy między dwoma świa-
tami: żywych i umarłych. Domeną czasu – tak wyglądałaby lekcja płynąca z analizowanego 
fragmentu – jest tyleż przemijanie, co przede wszystkim metamorfoza bliskiego w dalekie, 
znanego w nieznane. Mówiąc językiem filozofii,

[p]odczas starzenia się ciało staje się coraz bardziej masą, a coraz mniej energią. Ta masa, 
którą chory na starzenie się w pełni wyczuwa w sobie jako taką, jest wrogim nowym ja, prze-
ciwstawiającym się starej, strzeżonej przez czas i w nim konstytuującej się jaźni, ja obcym 
i w ścisłym sensie tego słowa „odpychającym”15. Mówiąc językiem poezji: „nasze ciała stają 
się nie nasze”16.

3. Wodę jako żywioł, za pomocą którego od wieków symbolicznie ilustrowano upływ 
czasu, zgodnie z prawem dopełnienia, warto zestawić z żywiołem jej przeciwstawnym. Prze-
ciwstawnym, ale i podobnym – nieprzypadkowo jeden z poetów określi swego bohatera tym, 
„który płynie, płonąc”17 – gdyż przecież zarówno w jednym, jak i drugim przypadku mamy 
do czynienia z czymś niejednoznacznym, ambiwalentnym, dobroczynnym i groźnym zara-
zem. Ogień, bo oczywiście o nim mowa, jest wszak symbolem witalnej energii, miłości czy 
cywilizacji, ale i znakiem przemiany, destrukcji, zagłady18. Te pierwsze znaczenia znako-
micie wyzyskał Jacek Podsiadło pisząc swój najbardziej pogodny i afirmatywny tom, czyli 
Języki ognia, w którym leksemy takie jak ogień, płomień, palenisko, czy dym, odmieniane 
były przez wszystkie przypadki. Te drugie sensy nie doczekały się, jak dotychczas, równie 
kompleksowego ujęcia, co jednakże nie znaczy, iż nie pojawiły się utwory, mniej lub bar-
dziej jawnie, na nich bazujące. Najlepszym tego dowodem poniższy utwór autora 37 wierszy 
o wódce i papierosach: 

Mój mały przyjacielu, papierosie. 
Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek. 
Niszczymy się nawzajem, czule, 
zobowiązani. 

kręgu kulturowego, w: Tejże: W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej, Warszawa 1985, s. 80. 

15  J. Améry, O starzeniu się…, s. 56. 

16  M. Baran, Między porami, w: Tegoż, Sprzeczne fragmenty, Kraków 1996, s. 9. 

17  M. Świetlicki, Stary, a na ucieczce…, s. 594 (utwór pochodzi z części, która gromadzi utwory rozproszone).

18  Jak pisze Bachelard: „Ze wszystkich zjawisk ogień jest naprawdę jedynym, które może całkowicie łączyć obie 

wartości przeciwstawne: dobro i zło”. G. Bachelard, Psychoanaliza ognia, w: Tegoż, Wyobraźnia poetycka. Wybór 

pism, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, s. 29. 
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Pytam: dlaczego niepalący
nie doceniają naszej samotności, 
naszej niemądrej odwagi, naszego
żaru, popiołu?19 

Wiersz Świetlickiego jest istotny nie dlatego, że można by go potraktować jako mo-
delowy symptom, tego co Gaston Bachelard określił mianem kompleksu Empedoklesa, czy-
li dramatycznego „pragnienia zmiany, przyspieszenia czasu, sprowadzenia całego życia do 
kresu, do wyjścia poza nie. Zafascynowany człowiek słyszy wówczas wezwanie stosu. Znisz-
czenie staje się dla niego czymś więcej niż zmianą, odnowieniem”20. Wiersz Świetlickiego 
jest istotny, ponieważ dwuznaczna semantyka popiołu (profanum, ale i sacrum) oraz zabieg 
personifikacji, do jakiego ucieka się poeta („Mój mały przyjacielu, papierosie”), pozwala zbu-
dować analogię pomiędzy banalną czynnością i zasadą rządzącą egzystencją, a tym samym 
zobaczyć w akcie palenia alegorię życia. Richard Klein, autor fascynującej książki poświęconej 
zgubnemu nałogowi palenia, pisze:

Papieros pełni funkcję wizerunku, małego symbolu śmierci. Wygląda to tak, jakby w małym 
fikcyjnym dramacie odgrywał rolę śmierci, której się człowiek spodziewa i lęka. […] Wznio-
słość palenia (podobnie jak u Schillera wzniosłość samobójstwa) bierze się stąd, że papierosy 
potrafią stworzyć złudzenie, że jesteśmy widzami spektaklu własnej śmierci, przekraczając 
granice swej osobowości i wyznaczając czas i miejsce zgonu […]21. 

To jedna kwestia. Druga wiąże się już z bardziej oczywistą motywacją tego – może nie na-
zbyt oryginalnego22 – skojarzenia. Rzecz w tym, iż trudno nie dostrzec podobieństwa mię-
dzy kurczeniem się papierosowej bibułki a stopniowym zmniejszaniem się przypisanego 
człowiekowi czasu. Co istotne, choć życie definiowane jest tu jako akt nieustannej zatraty, 

19  M. Świetlicki, Palenie…, s. 307 (tom Nieczynny). Autoironicznie w utworze Tresura Świetlicki napisze z kolei: 

„Ukrywszy się w knajpie […]/ wypaliłem pół paczki papierosów camel/ (chciałbym, aby ta firma zechciała się 

przyjrzeć/ moim staraniom), (póki nie będzie za późno)”. Z kolei przedmiotem 38 piosenki o papierosach jest 

kpina z tych (a może raczej z tego, bo Świetlicki ma najprawdopodobniej na myśli pewnego, dobrze znanego 

pisarza), którzy starają się walczyć z nałogiem. 

20  G. Bachelard, Psychoanaliza ognia…, s. 34. Takich utworów, pasujących dobrze do opisu autora Płomienia 

świecy, jest w twórczości Świetlickiego znacznie więcej. Przykładowo w tym samym tomie skąd pochodzi utwór 

Palenie znajduje się wiersz Usuwanie: „Usunąć wszystkie niedopałki / po papierosach ulubionej marki,/ ażeby 

tutaj po moim pobycie/ żaden nie został ślad. […] Wyśnić znikanie, redukcję dokładną, pierzchające kolory, 

pozostawić na dnie/ jeden jedyny wyraz. Z nim to z martwych / po chwili wstać”. M. Świetlicki: Usuwanie…, 

s. 317. Z kolei w wierszu Słomiany człowiek poeta pisze: „Trzeba będzie skoczyć/ w przepaść, a potem wznieść się 

z dna przepaści w/ słońce i spłonąć. Stara, czarna słoma/ wyda dym. A z dymu/ będzie deszcz”. M. Świetlicki, 

Słomiany człowiek…, s. 438 (tom Niskie pobudki). 

21  R. Klein, Papierosy są boskie, przeł. J. Spólny, Warszawa 1998, s. 132. 

22  Przywoływany powyżej Klein cytuje taki oto wiersz Manuela Machanda: „Życie jest papierosem/ Żarem, 

popiołem, ogniem,/ Niektórzy palą go w pośpiechu,/ A inni długo smakują”. R. Klein, Papierosy są boskie…, s. 31. 
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to rozpisanie tego procesu na lata oraz odwołanie się do czynności tak egzoterycznej jak pa-
lenie, w znacznym stopniu łagodzi wpisany weń dramatyzm. To właśnie dlatego, akcentując 
właśnie zwyczajność i procesualność, Podsiadło w jednym z wierszy pochodzącym z Języków 
ognia napisze:

Cokolwiek mi zagraża, przychodzi po mnie falami, wydziera po kawałku, / nieskończenie 
cierpliwie23, 

zaś w innym doprecyzuje:
 

[…] w sposób zupełnie niegroźny, wyzuty z dramaturgii, najwolniej jak można znikam24. 

Zanim to jednak nastąpi – to kolejna kwestia – to nie ciało, lecz duch stanie się no-
śnikiem procesu, o jakim tu mowa. Oto bowiem znana formuła zawodowego wypalenia jako 
oznaka braku kreatywności, niechęci do podejmowania zadań i braku energii, zostaje tu 
rozszerzona o całą sferę egzystencji, a tym samym uznana za najważniejszych symptomów 
nadchodzącej starości. I tak poeta, który niegdyś deklarował, że jego bohaterowie „nie wy-
chodzą z ognia”25, kilka lat później pointował tamte wyznania stwierdzeniem „dogorywam”26, 
określał swego bohatera mianem „wypalonego”27, wreszcie retorycznie pytał: „Co znaczą w tej 
pożodze nasze sknocone ciała?”28. 

Z kolei ten, który w swej słynnej poetyckiej tetralogii nawiązywał do głośnej powieści 
Lowrego i przekonywał, że „wulkan olśniewa najlepiej/ tych, których dotknie palem lawy”29, 
słowa bohatera jednego ze swych późnych wierszy określił mianem „głosu z pogorzeliska, co 
jeszcze trochę dymi”30, a jego samego: „starszym wypalonym mężczyzną, który – wypalony/ 
wciąż jeszcze się wypala”31. W tym kontekście jasno widać, że – wbrew mocno utopijne-
mu oglądowi Bachelarda – ogień to nie tylko „dialektyka biernego i czynnego, poruszanego 

23  J. Podsiadło, Stilo…, s. 202. 

24  J. Podsiadło, Waty, cale, dżule; na raty, wcale, w ogóle…, s. 198 (tom Języki ognia). Z kolei Świetlicki w utwo-

rze Po nocy  – utworze będącym być może dalekim echem Piosenki o końcu świata Miłosza  – pisze: „Coś wszystko 

ostatnio/ tak się rozmywa. Koniec świata przyjdzie,/ westchnie i wyjdzie”. M. Świetlicki, Po nocy…, s. 378 (tom 

Nieczynny). 

25  J. Podsiadło, Ognisko domowe…, s. 8 (tom Języki ognia). 

26  „Dogorywam – pisze Podsiadło w finale tomu Kra – niewiele nauczyło mnie życie”. J. Podsiadło, Historie, w: 

Tegoż, Kra, Kraków 2005, s. 29.

27 „Teraz wypalony mogę Go zrozumieć” – deklaruje z kolei w cytowanym tu już wielokrotnie utworze Sobie na 

33 urodziny J. Podsiadło: Sobie na 33 urodziny…, s. 67

28 J. Podsiadło, Kult ciała, w: Tegoż, Wychwyt Grahama…, s. 52

29  M. Świetlicki, Słupsk 84…, s. 30 (tom Zimne kraje). 

30  M. Świetlicki, Nowy pozytywizm…, s. 589 (utwór pochodzi z części, która gromadzi utwory rozproszone).

31  Tamże. 
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i poruszającego, spalanego i spalającego”32, ale również kwestia „żaru, popiołu”33, a więc wy-
palającego się i wypalonego. Innymi słowy, swoistej ekonomii gospodarowania resztami. 
To ostatnie słowo jest tu nazwyczaj istotne, bo powraca ono niczym refren rozmaitych ży-
ciowych podsumowań. „Wracam jako truposz, zombie, wydrążony ludź, bo dałem z siebie 
/ wszystko i zostały we mnie tylko śmiecie”34 – pisze Podsiadło w utworze zamykającym 
Wychwyt Grahama. To wrażenie nie jest chyba subiektywne, skoro podobna diagnoza może 
się pojawić i w ustach kogoś innego. „«Często miałam wrażenie, że dostałem tylko resztki 
ciebie» – mówi Iza”35, bohaterka wiersza napisanego sześć lat później. „Tak, zostały ze mnie 
resztki”36 – potwierdza to rozpoznanie adresat tychże słów i zaraz ironicznie dodaje: „Gdybym 
tylko miał trochę rewolweru albo nowiutką odwagę”37. Utwór, z którego pochodzi powyższy 
dialog, nosi tytuł Historie. Użycie liczby mnogiej wydaje się tu wyjątkowo trafne, bo historia, 
którą w pewnym sensie pointuje ten wiersz, w żadnym razie nie jest jednostkowa. „Którędy 
uszło życie?”38 – dopytuje na przykład bohater finalnej części Nieczynnego, który nie powraca 
co prawda jako „truposz, zombie, wydrążony ludź”, ale też nie jako człowiek, skoro czuje się 
rzeczą, rzucanym z kąta w kąt tobołem. Jego młodsi koledzy nie znają chyba odpowiedzi na 
to pytanie, znają jednak doskonale sam stan, skoro wyznają z rezygnacją: „Czuję, jak mnie 
ubywa – tak jak czuję zapachy39” – deklaruje Marcin Baran w utworze zatytułowanym po 
prostu Śmierć, a Jacek Podsiadło dodaje:

życie uchodzi ze mnie z ujmującą starannością, 
wymawia posłuszeństwo i cichcem opuszcza mnie nie uzbrojona grupa 
krwi, coraz wolniej odbywa się przemiana materii 
w Galilejskich Kanach moich tajemniczych komórek40. 

32  G. Bachelard, Płomień świecy, przeł. J. Rogozinski, Gdańsk 1996, s. 36. 

33  M. Świetlicki, Palenie…, s. 307 (tom Nieczynny).

34  J. Podsiadło, Powrót do Anny Marii, w: Tegoż, Wychwyt Grahama…, s. 69. 

35  J. Podsiadło, Historie, w: Tegoż, Kra, Kraków 2005, s. 28.

36  Tamże. 

37  Tamże. 

38  M. Świetlicki, Noc…, s. 376 (tom Nieczynny). 

39  B. Baran, Śmierć, w: Tegoż, Destylat, Kraków 2001, s. 131. 

40  J. Podsiadło, List do Mirka, pora oczekiwania…, t. 2, s. 331. 
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Marian Kisiel
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wędrówka, los… O jednej piosence 
Edwarda Stachury. Miniatura

Wędrówką jedną życie jest człowieka;
Idzie wciąż,
Dalej wciąż,
Dokąd? Skąd?
Dokąd! Skąd!
Jak zjawa senna życie jest człowieka;
Zjawia się,
Dotknąć chcesz,
Lecz ucieka?
Lecz ucieka!
To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił
Jednak iść! Przecież iść!
Będę iść!
To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił,
Będę szedł! Będę biegł!
Nie dam się!
Wędrówką jedną życie jest człowieka;
Idzie tam,
Idzie tu,
Brak mu tchu?
Brak mu tchu!
Jak chmura zwiewna życie jest człowieka!
Płynie wzwyż,
Płynie w niż!
Śmierć go czeka?
Śmierć go czeka!
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To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił
Jednak iść! Przecież iść!
Będę iść!
To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił,
Będę szedł! Będę biegł!
Nie dam się!1

Wiersz-piosenka. A jednocześnie jedno z najbardziej znanych i najwymowniejszych 
lirycznych wysłowień Edwarda Stachury. Utwór zaliczony został przez twórcę do „poezji kon-
kretnej”, a więc takiej, która „jest poezją niepisaną, czyli poza napisanym wierszem”2. Tę 
kategorię spełniać miały – wedle autora Całej jaskrawości – „piosenki”, które pisze się nie dla 
sławy, lecz po to, „żeby było na życie: na chleb i wino”3. 

Piosenki są „czynną” formą poetycką w tym sensie, że wyzwalają wiersz z salonów estety-
zmu – pisze Krzysztof Rutkowski. – Łączą się również z bardzo starą tradycją poezji melicz-
nej, poezji urzeczywistnianej nie tylko za pomocą słowa, lecz także tańca, ruchu, muzyki, 
wszystkich czterech żywiołów. Pisanie piosenek, układanie do nich melodii i wykonywanie 
ich przy akompaniamencie gitary to nieodłączna część drugiego etapu praktyki poetyckiej 
Stachury4.

„Pierwszy etap” zamykał się przeświadczeniem, że wszelka praca twórcza (w słowie 
i nad słowem) jest celowa, ponieważ dotyka granic poznania; „etap drugi” był wyzwoleniem 
poety spod supremacji słowa; w „etapie trzecim” słowo przestało mieć jakiekolwiek znaczenie 
poznawcze5. Przyznanie wartości bytowi konkretnemu (pojedynczemu życiu), obecne w całej 
twórczości poetyckiej i prozatorskiej Stachury, napotykało więc na rozmaite konsekwencje 
wyboru artystycznego – od wiary w sens zapisanego doświadczenia indywidualnego po ne-
gację pisma jako czegoś, co może mieć wpływ na dzieje ludzkich losów. Wędrówką życie jest 
człowieka mieści się w etapie środkowym, wyraźnie unaocznia moment przejścia artystycz-
nego i światopoglądowego twórcy: od gloryfikacji sztuki słowa (poezja jest sakralizowaną 
obecnością w świecie) do zaprzeczenia jej sensu (wszystko jest poezją, każdy jest poetą). 

1  Utwór cytuję według edycji: E. Stachura, Poezja i proza, kom. red. H. Bereza, Z. Fedecki, K. Rutkowski, wstęp 

K. Rutkowski, posłowie H. Bereza, t. 1: Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, red. tomu Z. Fedecki, Warszawa 

1987, s. 262–263.

2  E. Stachura, Poezja i proza, kom. red. H. Bereza, Z. Fedecki, K. Rutkowski, wstęp K. Rutkowski, posłowie H. Be-

reza, t. 5: Fabula rasa. Z wypowiedzi rozproszonych, red. tomu K. Rutkowski, Warszawa 1987, s. 325.

3  Tamże.

4  K. Rutkowski, Poeta jak Nikt, w: Tegoż, Ani było, ani jest. Szkice literackie, Warszawa 1984, s. 152.

5  Tamże, s. 148–151. Por. także: Tegoż, Przeciw (w) literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego 

i Edwarda Stachury, Bydgoszcz 1987.
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Spójrzmy jednak na sam wiersz. Topos „wędrówki” i „wędrowca” (pielgrzyma, włó-
częgi, wagabundy), który stał się tutaj dla poety punktem wyjścia, należy do najstarszych 
w dziejach literatury. Podobnie jak motyw „świata-teatru” wykorzystany w Życie to nie teatr, 
odsyła do znanych figur retorycznych, które żywią sztukę pisma i sztukę mowy od jej zara-
nia. W Piosenkach Edwarda Stachury nie są one jednak wyłączne, nie one także organizują 
przestrzeń światopoglądową poszczególnych tekstów. Wraz z ludowymi motywami „kruka” 
(Nie rozdziobią nas kruki), „słońca-słoneczka” (Ratuj słoneczko), „oczu niebieskich”, „życia nie-
bieskiego”, „życia królewskiego”, „życia pieskiego” (Wypłakałem oczy niebieskie), by wymienić 
tylko te najbardziej znane, mieszają się ze sobą, dopowiadają swoje treści. Uniwersalność 
toposów retorycznych i powszechność motywów ludowych – to wszystko stapia się ze sobą 
i odnosi do pojedynczego losu. Jak gdyby poeta chciał powiedzieć, że nie istnieje żadna gra-
nica między światem kultury (wyabstrahowanym światem znaczeń ogólnych), a światem 
codzienności (rzeczywistością znaczeń konkretnych). Że to wszystko odnajduje swoje potwier-
dzenie w powszednim trudzie istnienia. I że nie istnieje możliwość rozłączenia tych światów.

Znamienny jest tytuł piosenki Stachury, powtórzony jeszcze dwukrotnie w tekście 
głównym: „Wędrówką jedną życie jest człowieka”. Nacisk położony jest tutaj wpierw na „wę-
drówkę”, później na „wędrówkę jedną”, później na „życie”. Dopiero na końcu tej wyliczanki 
pojawia się „człowiek” – jakby był on najmniej ważnym elementem całego procesu „wędro-
wania”. Ale rzecz nie polega na czytaniu literalnym, Stachurze chodzi o to, że każde życie 
ludzkie zawsze jest tylko „wędrówką jedną”, a więc nie daje się powtórzyć, bowiem nie moż-
na powtórzyć raz rozpoczętej wędrówki. Jej obwarowanie granicami „od-do” ma charakter 
eschatologiczny. Granice początku i końca, narodzin i śmierci (a tak należy odczytywać prze-
dział „od-do”), właściwe każdemu pojedynczemu wędrowaniu przez życie, muszą naturalnie 
wywoływać odruchy lęku. Życie człowieka jest „jak zjawa senna”, „jak chmura zwiewna” 
– naznaczone krótkotrwałością i ulotnością, nieuchronnie skazane na przemijanie. 

Dopóki trwa wędrówka – trwa życie; dopóki trwa życie – jest się skazanym na ciągłe 
wędrowanie. Dla wiersza Stachury to zapętlenie jest niezwykle ważne, wyzwala dwojakie 
emocje. W pierwszym wypadku – pozytywne, w drugim – negatywne. Życie jako wędrówka 
nakłada bowiem na człowieka dyspozycję ciągłego bycia w ruchu, w centrum świata, a także 
przywilej poznawania; życie wędrowne natomiast – przypomina o bezustannej obcości, braku 
zakorzenienia w świecie, niestałości miejsca i świadomości „braku”. Krańcowość zapętleń 
„wędrówki” i „życia” okazuje się w ostatecznym rachunku znacząca: charakteryzuje tego, 
który, będąc w środku życia, sytuuje się równocześnie poza jego prawami. Mowa tutaj o out-
siderze, znającym swoje miejsce w świecie i próbującym pokonać jego nieubłagane zwyczaje. 

Wędrówką życie jest człowieka Edwarda Stachury to piosenka-zaklęcie. Zaklina się wła-
sną życiową wędrówkę tak, jak gdyby miało to wpływ na jej przebieg. Zaklęcie jest odsuwa-
niem kresu i śmierci. Pomimo świadomości, że życie-wędrowanie jest iluzoryczne („Dotknąć 
chcesz,/ Lecz ucieka”), ułomne („Brak [...] tchu”), niestałe („Płynie wzwyż,/ Płynie w niż!”) 
i bezwzględne („Śmierć [...] czeka”), zaklęcie wyzwala siłę, zdolną pokonać wszelkie przeciw-
ności losu:
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To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił,
Będę szedł! Będę biegł!
Nie dam się!

– to, mimo wszystko, optymistyczne wyznanie wiary w siłę człowieka, który nie daje się zła-
mać odgórnie narzuconymi regułami. Heroizm istnienia na tym właśnie polega, by – znając 
swój kres – nie ulegać przytłaczającej świadomości śmierci. 
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Ireneusz Gielata
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Uwagi o życiu wędrownym

1.
W jednej z powieści Anatola France’a, która powstała w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, 
znajdujemy taką oto wypowiedź:

– Proszę pana – powiedział ksiądz Coignard – prawdą jest, że społeczeństwa ludzkie, doszedł-
szy do pewnej granicy obłaskawienia i wyrafinowania, zaczynają stawać się czymś w rodzaju 
menażerii i że postęp narzuca życie w klatce, a oducza od błąkania się smętnego bez celu po 
lasach. Ten stan jest jednak wspólny wszystkim ludziom Europy1.

Ksiądz Coignard, który zgodnie z tytułem tejże powieści wciąż ujawnia swoje sądy 
i opinie, wiąże dziewiętnastowieczny rozwój z zanikiem swobodnego wałęsania się. Postęp 
zamknął mieszkańców nowoczesności w klatkach, przemienił ich w rodzaj ludzkiej mena-
żerii niezdolnej do oddawania się przyjemności wędrowania, błąkania się bez celu po zauł-
kach, bezdrożach czy leśnych ścieżynach. Ta opinia wpisuje się w cały szereg innych. Bohater  
France’a konsekwentnie tropi w człowieku ślady zezwierzęcenia, których nie jest w stanie za-
trzeć nawet powaga śmierci Chrystusa na krzyżu. „Nie powiem, że człowiek to śmieszne bydlę 
– powiada Hieronim Coignard zaraz na początku powieści – albowiem Pan nasz Jezus Chrystus 
odkupił go krwią swoją drogocenną. Dostojeństwo człowiecze tkwi jedynie i wyłącznie w tej wła-
śnie niepojętej tajemnicy, ale synowie ziemi sami przez się, mali czy wielcy, są to jeno zwierzęta 
dzikie i budzące odrazę”2. A najbardziej dowodzi tego kolonialna działalność Europejczyków: 

Całą przyjemność psuje mi zawsze, gdy mowa o tego rodzaju wyprawach morskich, spo-
sób postępowania Europejczyków w tymi ludami dalekiej Afryki i Ameryki. Ile zetkną się 

1  A. France, Poglądy księdza Hieronima Coignarda, przekł. F. Mirandola, w: tegoż, Gospoda pod Królową Gęsią 

Nóżką. Poglądy księdza Hieronima Coignarda, Kraków 1975, s. 274. 

2  Tamże, s. 239.



| 183
IRENEUSZ GIELATA. UWAGI O ŻYCIU WĘDROWNYM 

ze szczepami rasy żółtej czy czarnej, niezwłocznie wydaje im się, że muszą je wytępić. 
Z dzikimi można sobie, zdaniem ich, dać radę jedynie przy pomocy udoskonalonej dzi-
kości3.

Ksiądz Coignard nie musiał jak Marlow udać się w górę rzeki Kongo, aby zrozumieć 
do jakiej „ostateczności doprowadza każde przedsięwzięcie kolonialne”4, które – na ogół – 
kończą się wezwaniem do „wytępienia tych wszystkich bestii”5. W każdym bądź razie do 
dzikości może wieść kolonializm, ale i też atrofia życia, które potrafi oddawać się radości 
bezcelowego wędrowania. Zdolność do wałęsania się, próżniaczego błąkania czy chodzenia 
bez określonej przyczyny w czasach nowoczesnych ulatnia się wraz ze wszystkimi innymi 
formami dawnych zachowań. Człowiek przywykł do życia, które może obejść się bez pieszego 
przemierzania rozlicznych połaci dróg, wiejskich wertepów, leśnych ścieżek bądź górskich 
szlaków. Jeżeli już przemieszcza się z miejsca na miejsce, to najczęściej czyni to w jakimś 
celu; rzadko bez powodu, kierując się jedynie samą przyjemnością tułania się. Pisał o tym 
przenikliwie Jan Jakub Rousseau, kto wie: czy nie największy piewca pieszych przechadzek? 
„Podróżowałem pieszo jedynie za moich pięknych dni i zawsze z rozkoszą”6 – wspomina na 
kartach Wyznań. Jednak z czasem rozkosz ta staje się rzadsza, a dzieje się tak dlatego, że 
pisarz wraz z dojrzewaniem coraz bardziej ulega wymaganiom, jakie narzuca tempo życia 
społecznego – „…obowiązki, interesy, pakunki zmusiły mnie do odgrywania «pana» i do bra-
nia wehikułów; palące troski, kłopoty, skrępowanie wsiadały do nich ze mną. Gdy dawniej 
w podróżach moich czułem jedynie rozkosz wędrowania, odtąd miejsce jej zastąpiła nie-
cierpliwość przybycia do celu”7. Zawrotny rytm ludzkiej bieganiny, wciąż potęgowany przez 
„wieczny ruch” nowoczesnych przemian, nie pozwala na to, aby móc oddawać się błogiemu 
wędrowaniu – jak najpełniej ujął to Rousseau – „bez przymusu, bez obowiązków, bez troski, 
idąc, zatrzymując się, popasając wedle zachcenia!”8.

3  Tamże, s. 242.

4  Tamże, s. 242.

5  Taką drogę przeszedł Kurtz, bohater Jądra ciemności, który wyruszył w głąb kontynentu afrykańskiego m. in. 

w celu opracowania referatu dla Międzynarodowego Towarzystwa Tępienia Dzikich Obyczajów; jak pamiętamy 

pracy tej nigdy nie ukończył – „tętniący wymową”, referat pełen „magicznego toku zdań” kończą nagryzmolone 

słowa: „Wytępić te wszystkie bestie!”. Zob. J. Conrad, Jądro ciemności, przekł. A. Zagórska, w: tegoż Wybór opo-

wiadań, oprac. Z. Najder, Wrocław 1972, s. 126–127.

6  J.J. Rousseau, Wyznania. Wybór, przekł. T. Żeleński (Boy), oprac. E. Rzadkowska, Wrocław 1978, s. 70.

7  Tamże, s. 70. Wymownym przykładem stosunku Rousseau do przemieszczania się wehikułami jest zapis 

wspomnienia, jaki pojawia się księdze czwartej: „Byłem młody, czułem się zdrów, miałem dość pieniędzy, 

dużo nadziei, podróżowałem pieszo i sam. Mógłby się czytelnik zdziwić słysząc, że wymieniam to ostatnie jako 

dodatnią okoliczność, gdyby nie to, że musiał się już chyba zapoznać z mym usposobieniem. Słodkie chimery 

dotrzymywały mi towarzystwa, a nigdy w mej rozpłomienionej wyobraźni nie lęgły się one wspanialej! Kiedy 

mi ktoś ofiarował miejsce w wehikule albo przyczepił się do mnie w drodze, sarkałem widząc, jak rozsypują się 

fantastyczne zamki, które budowałem sobie wędrując samotnie” (tamże, s. 197). 

8  Zob. tamże, s. 122. 
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Człowiek nowoczesny jest więc targany przez „niecierpliwość przybycia do celu”, a ten 
rodzaj nowego niepokoju paradoksalnie nasila się wraz z rozwojem techniki, który pozwala 
na coraz szybsze przemieszczanie się. Ksiądz Coignard w całej pełni wie już to, co tylko mógł 
przeczuć zamknięty w pudle wehikułu Rousseau, że „postęp narzuca życie w klatkach”. W cza-
sach nowoczesnych szybkość stała się jedną z najważniejszych wartości. Nic tak nie pomnaża 
środków kapitałowych jak prędkość (szybki obieg finansów, tempo wdrażania innowacyjnych 
programów, etc…). Toteż powszechna pogoń za pieniędzmi przymusza człowieka do życia 
w klatkach – również tych ruchomych, a więc w kabinach samochodów i samolotów czy 
w przedziałach ekspresowych pociągów. A owa forma życia nie sprzyja wędrowaniu takiemu, 
a jakim ciągle roił podczas swych samotnych przechadzek Rousseau. „Nie jest wskazany ani 
całkowity odpoczynek, ani gorączkowa działalność – zapisuje w Marzeniach samotnego wę-
drowca – ale ruch jednakowy i umiarkowany, bez wstrząsów i przerw. Życie bez ruchu – to 
letarg. Jeśli ruch jest nierównomierny lub zbyt gwałtowny, tym samym budzi; przypomi-
nając nam świat zewnętrzny, niszczy urok marzenia i wyrywa nas z naszego wnętrza, aby 
natychmiast oddać nas w niewolę losu i ludzi, i przywrócić nam poczucie naszych niedoli”9. 

Wiek XIX za sprawą Marksa odkryje mechanizm działania „wiecznego ruchu”, w wir 
którego zostali wciągnięci wszyscy mieszkańcy nowoczesnego świata. Rousseau, zagorzały 
krytyk nowoczesnych przemian, przez całe życie będzie upominał się o zachowanie umiejęt-
ności poruszania się, ale zgodnego z naturalnym ruchem ludzkiego kroku. Tylko taki ruch 
pozwala człowiekowi uwolnić się od nieprzezroczystości życia społecznego, tj. od codziennego 
maskowania się, nieustannego zafałszowywania swojej osobowości. A zatem tylko taki ruch 
umożliwia powrót do „utraconej przejrzystości”10. „Dawna przejrzystość była wynikiem ufnego 
przestawania ludzi pod okiem bogów; nowa przejrzystość jest wewnętrzną relacją, relacją 
«ja» do «ja»”11. To spostrzeżenie Starobinskiego można odnieść również do myślenia Rousseau 
o wędrowaniu. Niespieszny ruch na wolnym powietrzu uwalania człowieka od wszelkich 
społecznych zabiegów czy życiowych trosk i otwiera go na „przejrzystość” własnego wnętrza, 
którym nie targa już żaden zewnętrzny niepokój. Takiego stanu doświadczał wielokrotnie 
autor Nowej Heloizy chociażby podczas samotnych przechadzek po wyspie Saint-Pierre:

Ale jeśli istnieje stan, w którym dusza znajduje dość mocną podporę, aby osiągnąć w nim 
pełny spokój i chłonąć go całym swym jestestwem, bez chęci powracania do przeszłości czy 
wybiegania myślą w przyszłość; stan, w którym nie liczy się czas, a teraźniejszość trawa bez 
końca, choć nie sposób oznaczyć jej trwanie lub wyśledzić następstwa; w którym nie dozna-
jemy uczucia niedosytu czy nadmiaru, przyjemności czy cierpienia, pożądania czy bojaźni, 
poza jednym tylko poczuciem własnej egzystencji i to jedno uczucie wypełnia ją po brzegi; tak 

9  J.J. Rousseau, Marzenia samotnego wędrowca, przekł. i oprac. E. Rzadkowska, Wrocław 1983, s. 75–76.

10  O próbach odzyskania przez Rousseau traconej przejrzystości” wnikliwie pisze Jean Starobinski; zob. J. Staro-

binski, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau, przekł. J. Wojcieszak, 

Warszawa 2000. 

11  Tamże, s. 29.
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długo, jak trwa ten stan, człowiek, któremu przypadł w udziale, może się mienić szczęśliwym, 
nie jakimś szczęściem niedoskonałym, ubogim i względnym, podobnym temu, jakie znajdu-
jemy w rozkoszach życia, ale szczęściem wystarczającym sobie, doskonałym i całkowitym, 
które nie pozostawia w duszy próżni domagającej się zapełnienia12.

Wałęsanie bez określonego celu doprowadza filozofa do zachwytu graniczącego wręcz 
z ekstazą, w wyniku czego dochodzi do najczystszego spotkania z samym sobą13. Ów stan 
uniesienia oznacza doświadczenie siebie samego jako pełni; a jest to stan najdoskonalszego 
szczęścia, którego nie można porównywać z żadną z ulotnych radości, jaką można odnaleźć 
w rozkoszach życia codziennego. Ale to także stan, który uwalnia człowieka od wszelkich 
namiętności wywołujących doznania bólu i strachu, euforii czy poczucia niezaspokojenia, 
chwilowego zadowolenia bądź niekończącej się udręki. Potrzeba ruchu związanego z syce-
niem oczu widokami natury staje się dla Rousseau „oszałamiającą ekstazą”, która ratuje go 
przed nieautentycznością świata społecznego. „Namiętności społeczne” wprawiają człowieka 
w ciągły ruch, będący pogonią za zaspokojeniem wciąż odnawiających się potrzeb. „Wiemy 
przecież – pisał w Liście o widowiskach – że namiętności to siostrzyce, że wystarczy jednej, 
aby rozniecić tysiące, i że zwalczanie jednej przez drugą czyni w końcu serce podatnym na 
wszystkie”14. Przed działaniem tych społecznych sił przeobrażających ostatecznie ludzki świat 
w teatr marionetek, może uchronić człowieka jego rozum15, ale oczyszczony z wszelkich ze-
wnętrznych namiętności. Taką katartyczną moc przypisuje Rousseau samotnym wędrów-
kom, w czasie których dusza wprawiona wewnętrzną siłą w ruch, napawa się samą sobą. 
„Ruch, nie pochodzący z zewnątrz, powstaje wówczas w naszym wnętrzu” – konstatuje rozmi-
łowany w pieszych przechadzkach myśliciel, podkreślając tym samym wagę znaczenia ruchu 
na wolnym powietrzu w walce o odzyskanie utraconej wskutek cywilizacyjnych przemian 
„przejrzystości”16.

12  J.J. Rousseau, Marzenia samotnego wędrowca…, s. 74.

13  Ruch ciała – na co zwraca uwagę Anna Wieczorkiewicz – ożywia także ruch umysłu ; zob. A. Wieczorkiewicz, 

Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Kraków 2008, s. 123.

14  Zob. J.J. Rousseau, List o widowiskach, przekł. W. Bieńkowska, w: tegoż Umowa społeczna. List o widowiskach, 

Warszawa 2010, s. 160. 

15  I dlatego zdaniem Rousseau w teatrze, który przedstawia ludzkie namiętności, nie ma miejsca dla rozumu: 

„Człowiek pozbawiony namiętności albo taki, który zawsze nad nimi panuje, nie zdoła wzbudzić niczyjego 

zainteresowania; stwierdzono już, że w tragedii stoik byłby postacią nie do zniesienia, w komedii – najwyżej 

wywołałby śmiech”. Zob. J.J. Rousseau, List o widowiskach…, s. 158.

16  Starobinski dzieli doświadczenia tułacze Rousseau na dwa rodzaje: „Przedtem swobodnie się włóczył, był 

tułaczem, czekał na jakąś wielką okazję, by ustalić swoją osobowość, pokazać się publicznie i okryć się sławą. 

Jednakże po «sześciu latach», kiedy nawiedził go «niebiański ogień», kiedy sława zmusiła go do zamieszkania 

w obcych domostwach […], Jan Jakub ponownie jest tułaczem i włóczęgą. Tym razem nie jest to już włóczęga 

oczekiwania i awanturniczego poszukiwania sukcesu, jest to włóczęga ucieczki”; i to właśnie „włóczęga uciecz-

ki” podszyta jest chęcią powrotu do przejrzystości. Zob. J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość 

i przeszkoda…, s. 69. 
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Rousseau nie ukrywał tego, że w byciu społecznym polegającym przede wszystkim na 
grze pozorów i kłamstw, doszukiwał się oznak szaleństwa. Zresztą i on sam uległ również 
powabom życia światowego. W Wyznaniach powie o tym okresie czasu: „Opanowany tym 
rozsądnym szaleństwem, działałem tak skutecznie, iż w końcu osiągnąłem, że mnie wypę-
dzono…”17. Imał się więc pozorów („rozsądnego szaleństwa”), aby się od nich uwolnić i osta-
tecznie – co nie przyszło mu bez trudu – żyć z dala od wielkomiejskiego zgiełku pośród natury, 
oddając się marzeniom i przyjemnościom wędrowania. Toteż ostro będzie przeciwstawiać 
„oczyszczający” ruch „bez przymusu, bez obowiązków, bez troski” szalonemu ruchowi, w jaki 
wciąga człowieka rzeczywistość społeczna. „Trzeba być szaleńcem, aby poświęcać podobne 
szczęście [tj. bezcelowego przechadzania się – I.G.] dla widoków powolnych, trudnych, nie-
pewnych, które – przypuściwszy, że kiedyś się ziszczą – i wówczas w całym swoim blasku nie 
warte są kwadransa prawdziwego szczęścia i wolności”18. Szaleństwo zaczyna się więc wtedy, 
gdy człowiek rezygnuje z pewności tego, co ma na wyciągniecie ręki, do czego wystarcza mu 
jedynie niczym nieprzymuszony ruch jego ciała na wolnej przestrzeni. Ekstatyczna aura, jaka 
powstaje w czasie samotnych wędrówek, pozwala doświadczyć chwil szczęścia, które na ogół 
są niedostępne dla tych, co poszukują ich wyłącznie pośród niepewności życia światowego. 

Apologia pieszego wędrowania prowadzi Rousseau do określenia charakteru szaleń-
stwa, w jakie popadają ludzie u progu nowoczesności. Podobnie czyni bohater powieści Fran-
ce’a. Ostatecznie wszystkie jego „poglądy” są czymś w rodzaju nowoczesnej wersji traktatu 
Erazma z Rotterdamu. Ksiądz Coignard przyznaje się do tego wprost, że jego pragnieniem jest 
stworzenie nowej Pochwały głupoty, „która wyda się sprośną rozpustnikom, lecz mędrcom, 
umiejącym odnaleźć mądrość skrytą roztropnie pod głupstwem, ukaże swe prawdziwe obli-
cze”19. Wobec tego, każda z jego opinii zwiera w sobie moc obnażającą, każda z nich odsłania 
to, co życie społeczne nieustannie maskuje i zakrywa; a skoro tej demaskacji patronuje Erazm 
z Rotterdamu to głównie chodzi tu ujawnienia objawów nowoczesnego szaleństwa, które 
nierzadko skrywa się pod pozorami racjonalnego postępowania. 

Anatol France powtarza więc gest Jana Jakuba Rousseau – próbuje walczyć z nieprzej-
rzystością życia nowoczesnego pokazując do czego prowadzą modernizacyjne przeobrażenia. 
Każe więc bohaterowi powieści głosić „pochwałę” nowoczesnej głupoty, która przymusiła 
ludzi do życia w klatkach. Podobnie jak z renesansowego traktatu, tak i z utworu France’a, 
wyziera ironia. Twórca Poglądów księdza Hieronima Coignarda odsłania przed swoimi czy-
telnikami prawdę o tym, że postęp, którego nagłości przyspieszenia tak mocno doświadczyli, 
przemienia ich w szaleńców. A w niemałym stopniu przyczynia się do tego zanik praktyko-
wania wolnego ruchu w przestrzeni fizycznej. Człowiek nowoczesny bowiem oduczył się przy-
jemności przechadzania się bez celu, utracił radość, jaką wywołuje próżniacze wędrowanie. 
Przypominam raz jeszcze słowa księdza Coignarda – „Ten stan jest jednak wspólny wszystkim 
ludziom Europy”. A zatem nowoczesność, czas ulatniania się wszystkiego, to epoka, w której 

17  J. J. Rousseau, Wyznania…, s. 122.

18  Tamże, s. 122.

19  A. France, Poglądy księdza Hieronima Coignarda…, s. 278.
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doszło także do uwiądu rozkoszowania się tułaniem. Innymi słowy, człowiek, który nawykł 
do życia w klatkach, zapomniał o lekcjach „dobrego przechodzenia się” Jana Jakuba Rousseau:

Lubię wędrować sobie wedle upodobania i zatrzymywać się, kiedy mi przyjdzie ochota. Ży-
cie włóczęgi to najmilsza dla mnie forma życia. Wędrować pieszo w piękną pogodę, piękną 
okolicą, nie spiesząc się, mając wszelako, jako kres drogi, przedmiot pełen uroku – oto ze 
wszystkich sposobów życia ten, który najbardziej przypada mi do smaku20. 

2.
Nie tylko Rousseau wychwalał powaby życia wędrownego. Podróżować uwielbiał też Michel 
Montaigne, co prawda nie pieszo, lecz głównie na koniu. „Nienawidzę innej jazdy niż na 
koniu; tak w mieście, jak i w polu” – wyznaje w eseju o Pojazdach21. Pomimo dręczących go 
dolegliwości, zwłaszcza nasilających się z wiekiem kolek, mógł tak podróżować całymi godzi-
nami i to bez względu na okoliczności pogodowe22. Toteż o samym chodzeniu wypowiadał się 
z rzadka. Niemniej znajduje się w Próbach fragment, który sugeruje, że oddawał się urokom 
wędrowania „jak popadnie”, poruszając się przy tym krokiem bezładnym. Otóż wypowiada-
jąc się na temat skłonności do zapożyczania się u innych autorów i świadomości niewiedzy, 
który określa pracę jego myśli, porównuje własną metodę pisania do swego naturalnego 
chodu – „Jak pomyślenia moje mi przychodzą, tak je gromadzę; czasem cisną się gromadą, 
to znów wloką się sznurkiem. Chcę, aby mnie widziano w mym naturalnym i zwyczajnym 
chodzie, by jak bezładnym. Tak sobie wędruję, jak mi padnie…”23. Sposób przechadzania się 
został więc przez Montaigne’a wprzęgnięty w tok pisania. Zresztą jak całe jego życie, które 
uczynił przedmiotem swoich esejów, będących w ostateczności rozlicznymi „próbami” opi-
sania własnego „ja” – „Maluję głównie swoje myśli, podmiot nieuchwytny […]. Nie opisuję 
moich czynów, ale mnie samego, moją istotę”24.

Nie inaczej postępuje, gdy pisze o podróżowaniu. „Owe usposobienie – wyjawia Mon-
taigne – chciwe rzeczy nowych i nieznanych przyczynia się u mnie wielce do zamiłowania 

20  J.J. Rousseau, Wyznania…, s. 215; przy czym dla Rousseau „przedmiotami pełnymi uroku” są przestrzenie 

górskie: „Nigdy krajobraz równy, choćby najpiękniejszy, nie wydaje się piękny w mych oczach. Trzeba mi stru-

mieni, skał, świerków, czarnych lasów, gór, stromych dróg, po których się to wchodzi, to zstępuje, przepaści 

przyprawiających o drżenie” (tamże, s. 215). 

21  Zob. M. Montaigne, Próby, t. III, przekł. T. Żeleński (Boy), oprac., wstęp i komentarze Z. Gierczyński, War-

szawa 1985, s. 139.

22  O tym świadczą zapisy, jakie znajdujemy w jednym z późniejszych esejów O próżności: „Mimo wszystkich 

mych kolek mogę siedzieć na koniu bez zsiadania i nie doznając przykrości osiem i dziesięć godzin”; „Lubię 

deszcz i błoto jak kaczka. Odmiana klimatu i powietrza nie dotyka mnie: wszelka pogoda jest mi równie dobra” 

(zob. M. Montaigne, Próby, t. III…, s. 202).

23  Zob. M. Montaigne, Próby, t. II, przekł. T. Żeleński (Boy), oprac., wstęp i komentarze Z. Gierczyński, Warszawa 

1985, s. 105.

24  Tamże, s. 82.
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w podróżach”25. A więc to jego własna natura, „chciwie” poszukująca tego, co nowe, jeszcze 
nierozpoznane, wyrobiła w nim nawyk do wędrowania. Stąd wędrówkę określa mianem 
„pożytecznego zatrudnienia”, gdyż „dusza ma w niej nieustanne ćwiczenia, aby rozważać 
rzeczy nieznane i nowe”26. Pamiętajmy, że mówi on o duszy mędrca, myśliciela, kogoś, kto 
nieustannie podejmuje „próby” zgłębienia własnego „ja”, owego „niepochwytnego podmiotu”, 
uległego – jak wszystko dookoła niego – nieustannym przeobrażeniom. Toteż wędrowanie 
staje się czymś w rodzaju „szkoły poznania”27. Ale nie na tym ostatecznie polega przyjemność 
przemierzania na koniu dróg i wertepów. W eseju O próżności, w którym Montaigne wylicza 
zalety i niedole podróżowania, dochodzi w końcu do wniosku, że istota życia wędrownego 
tkwi w samym wędrowaniu, tj. wędrowaniu odartym z wszelakich zamiarów, jawnych czy 
skrytych pragnień:

Nie podejmuję jej [podróży – I.G.] ani żeby z niej wrócić, ani aby jej dokonać: podejmuję jeno, 
aby się nieco przetrząsnąć, skoro mi to miłe: wędruję, aby wędrować. Uganiać się za jakimś 
urzędem albo za zającem to nie jest gonitwa: ci gonią, którzy gonią do mety i aby ćwiczyć się 
w biegu. Mój cel podróży da się przykrawać na wszelki sposób: nie zasadza się na wielkich 
nadziejach; każdy dzień jest sam dla siebie kresem: i podróż mego życia toczy się tak samo28.

Montaigne antycypuje więc już wątki myśli rozwijane później przez Jana Jakuba Ro-
usseau, dla którego – jak pamiętamy – ruch na wolnym powietrzu był obroną przed szaleń-
stwem, w jakie wciąga człowieka wir życia społecznego. Ale u pisarza renesansowego pojawia 
się jeszcze inny, ciemny, melancholijny ton, którego trudno usłyszeć w radosnych peanach 
na część wędrowania głoszonych przez autora Marzeń samotnego wędrowca. A mianowicie 
nad każdą podróżą unosi się żałobny cień jej końca – bo przecież każda wędrówka jest tym, 
czym jest dla siebie każdy dzień, a „każdy dzień jest sam dla siebie kresem”. Zatem wraz 
z przemieszczeniem się i smakowaniem różnych widoków człowiek doświadcza bezpow-
rotnej straty. Wędrowiec odwiedza miejsca, które wabią chęcią zamieszkania i porzuca je 
w poczuciu niespełnienia, choć przecież nie wie, co wraz z ich upuszczeniem tak naprawdę 
traci. „Zaprawdę – wyznaje Montaigne – największa przykrość mych podróży to to, iż nie 
mogę się zdobyć na postanowienie, by tam się osiedlić, gdzie by mi się podobało; i że trzeba 
mi zawsze zakładać sobie powrót, aby się dostosować do uświęconych zwyczajów”29. Toteż dla 
niego podróż, która „mieści w sobie świadectwo niestatku i niepokoju”30, staje się obrazem 

25  M. Montaigne, Próby, t. III…, s. 179.

26  Zob. tamże, s. 202.

27  „Montaigne – jak pisze Wieczorkiewicz – ujmuje snucie refleksji jako niespieszną wędrówkę myśli; pisanie 

nie jest wodzeniem piórem po papierze, lecz podążaniem za ową myślą, krokiem z pozoru błędnym, ale w istocie 

mającym swój własny rytm i porządek” (zob. A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty…, s. 111). 

28  M. Montaigne, Próby, t. III…, s. 205.

29  Tamże, s. 205; Montaigne mówiąc o uświęconych zwyczajach ma na myśli małżeństwo czy dbanie o odzie-

dziczone posiadłości rodzinne. 

30  Zob. tamże, s. 215.
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całego bytowania – „Życie jest to ruch materialny i cielesny, czynność niedoskonała w sa-
mej swej istocie i bezwładna…”31. W innym miejscu wyrazi to dosadnie za pomocą metafory 
świata – „wiekuistej huśtawki”:

Świat jest jeno wiekuistą huśtawką; wszystkie rzeczy huśtają się na niej bez przerwy, ziemia, 
skały Kaukazu, piramidy Egiptu; tak powszechnym, jak swoim własnym ruchem. Stałość 
nawet nie jest niczym innym, jak bardziej powolnym chwianiem32.

Życie ludzkie, które ma swój kres, jest więc bytowaniem w niestałości, w ciągłym 
„rozchwianiu”, a więc w nieustannym ruchu, za sprawą którego człowiek doświadcza jedynie 
wiecznego niepokoju i wewnętrznego zamętu. Każdy rodzaj ruchu przedstawia ową prawdę. 
Stąd uwagi Montaigne’a o ruchu na wolnym powietrzu wpisują się w całość jego rozważań 
nad istotą życia, będącego w ostateczności niczym innym jak marnością. To dlatego tytuł 
eseju, w którym Montaigne tak szeroko rozwodzi się na temat pożytków, jakie wypływają 
z podróżowania, zastał zaczerpnięty z Księgi Eklezjastesa33. 

Przyjemność wędrowania zawiera więc w sobie możliwość doświadczenia poczucia 
straty, a taki stan nierzadko wiedzie do melancholii. Ową ciemną stronę podróżowania odsła-
nia Montaigne, ale również robi to i Szekspir, który w komedii Jak wam się podoba (ok. 1599-
1600) stworzył postać melancholika – Jakuba. Choroba ta nie jest wynikiem jego naturalnej 
kompleksji, lecz została nabyta w czasie podróżowania:

Jakub: Nie ma we mnie melancholii uczonego, która bierze się z zawiści; ani melancho-
lii muzyka, która bierze się z przewrażliwienia; ani melancholii dworaka, która bierze się 
z próżności; ani melancholii żołnierza, która bierze się z ambicji; ani melancholia adwokata, 
która bierze się z wyrachowania; ani melancholii damy, która bierze się z grymaśności; ani 
melancholii kochanka, w której łączą się wszystkie poprzednie. To moja własna melancholia, 
złożona z wielu ingrediencji, będąca wyciągiem z wielu obserwacji – zbiorowy wynik roz-
myślań nad moimi podróżami przez świat, dumań, które wtrącają mnie często w zupełnie 
nieoczekiwane przygnębienie34.

Jakub, w przeciwieństwie do swoich kompanów, nie potrafi bawić się i cieszyć uro-
kami prostego życia w Lesie Ardeńskim. Jego myśli nie pozwalają mu uwolnić się od czarnej 

31  Tamże, s. 215.

32  Tamże, s. 54.

33  Już początek eseju O próżności jest aluzją do słów „Vanitas vanitatumet omnia vanitas” (zob. M. Montaigne, 

Próby, t. III…, s. 176–177). Wielu badaczy zwraca uwagę na to, że Montaigne konsekwentnie łączy podróż z ludzką 

wędrówką ku śmierci; na przykład Wieczorkiewicz, pisząc o różnych znaczeniach toposu podróżowania w my-

śli Montaigne’a, przywołuje ustalenia Van Den Abbeele, który stwierdza, że autor Prób „kojarzy podróżowanie 

zarówno z utratą tożsamości, jak i wewnętrznym powrotem, odnalezieniem domu, a także z dochodzeniem do 

kresu ziemskiego żywota…” (zob. A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty…, s. 110). 

34  W. Szekspir, Jak wam się podoba, przekł. S. Barańczak, Poznań 1993, s. 101–102 (akt IV, scena 1).



190 |
ROZDZIAŁ 3. ...WĘDROWANIE.

melancholii. Podczas podróży nabył doświadczenia, które zaciążyło nad jego losem. Źródłem 
melancholii jest – na ogół – „cierpienie bez powodu”. Taką prawdę ujawnia inna szekspirow-
ska postać – melancholiczki królowej Izabeli, która wciąż „drży bez powodu”, znajdując się 
w mocy nieokreślonego bólu:

Królowa Izabela: A moje nic zrodziło coś co boli,
Lub coś wydało na świat nic bolesne.
Tak oto boleść otrzymałam w schedzie
Po czymś lub niczym, czego nie rozumiem,
Czego ni nazwać, nie pojąć nie umiem35.

Smutek Jakuba wypływa z jego myślenia o podróżowaniu i wewnętrznych dumań, 
a więc to podróże i wynik rozmyślań nad nimi stały się dla niego tym „czymś”, co „wydało 
na świat nic bolesne”, pogrążając go zupełnie w melancholii. W pełni potwierdza to dalsza 
cześć dialogu Jakuba z Rozalindą: 

Rozalinda: Pan podróżnik! Słowo daję, masz istotnie wielki powód do smutku. Pewnie sprze-
dałeś własne ziemie, żeby móc zwiedzać cudze. Widzieć wiele i nic nie posiadać – ta tak, jakby 
się miało bogate oczy i ubogie ręce.
Jakub: Tak, moim bogactwem jest doświadczenie.
Rozalinda: I to doświadczenie tak cię przygnębia. Wolałabym już głupotę poprawiającą mi 
humor niż doświadczenie wpędzające mnie w smutek – i to doświadczenie, po które trzeba 
jeszcze podróżować!36

Chociaż poznajemy przyczynę ciągłego przygnębienia Jakuba, to jednak nigdzie nie 
zostaje ona dokładnie określona. Nie wiemy, czy myślenie o podróżowaniu doprowadziło go 
takich samych wniosków, do jakich doszedł autor Prób. W każdym bądź razie esej O próż-
ności Montaigne’a jak i sztuka Szekspira pokazują, że podróżowanie zawiera w sobie wiele 
różnorodnych odcieni, które niekoniecznie muszą mienić się jasnymi i pogodnymi barwami. 

Komediowy dialog na temat przyczyn melancholii Jakuba kończy się niezwykłą ripo-
stą Rozalindy: „Wolałabym już głupotę poprawiającą mi humor niż doświadczenie wpędzające 
mnie w smutek”. Bohaterowie sztuki Szekspira postępują w myśl zasady „jak wam się podo-
ba”. Nie inaczej zachowuje się Rozalinda, która wybiera rozweselającą głupotę, bo ta chroni 
od ciągłej zgryzoty. To ona bardziej jej się „podoba” aniżeli doświadczenie wpędzające w nie-
kończącą się boleść, doświadczenie, którego wartość ostatecznie i tak ocenia ludzki rozum. 
Melancholia Jakuba to przecież „zbiorowy wynik” jego rozważań nad podróżami i dlatego jest 
bardziej melancholią z wyboru niż tą, która wypływa z ludzkiej natury humoralnej. A świad-
czy o tym zakończenie szekspirowskiego widowiska – spośród wszystkich wygnańców, którzy 

35  W. Szekspir, Ryszard II, przekł. P. Kamiński, wstęp i komentarz A. Cetera, Warszawa 2009, s. 108. (akt II, 

scena 2).

36  W. Szekspir, Jak wam się podoba…, s. 102 (akt IV, scena 1).



| 191
IRENEUSZ GIELATA. UWAGI O ŻYCIU WĘDROWNYM 

znaleźli schronienie w Lesie Ardeńskim jedynie Jakub postanawia w nim dalej pozostać. A za-
tem, co jest źródłem melancholii Jakuba? Samo podróżowanie czy może bardziej rozważania, 
do jakich one go wiodą? Komedia Szekspira kwestii tej w sposób jednoznaczny nie rozstrzyga. 
Wskazuje jednak na to, jak bardzo patrzenie na podróżowanie zależne jest od samego podróż-
nika. W końcu przypadek Montaigne’a, pokazuje, że wędrowanie nie pozwala uwolnić się od 
wewnętrznej wędrówki myśli.

Odpowiedź Rozalindy przyciąga do siebie jeszcze inny utwór, który również można 
uznać za głos na temat życia wędrownego. Postać adwersarki Jakuba opowiada się za głupotą, 
błazenadą, szaleństwem, które pozwalają zwalczać melancholię. Podobnie musiał widzieć to 
Miguel de Cervantes. Szaleństwo Don Kichota przymusza go do życia tułaczego, do ciągłego 
wałęsania się po ubitych drogach i górskich wertepach w poszukiwaniu rycerskich przygód. 
Jego ruch jest objawem umysłowej choroby – błędny rycerz w każdą swą podróż wyrusza 
przez „bramę swego szaleństwa”37. Jednak owa choroba umysłu okazuje się być mniejszym 
nieszczęściem aniżeli rozsądek, który sprawia, że powraca on do swego domostwa popa-
dając w ciężką melancholię. To świadomość przeobraża go i niewoli w smutku. „Mam już 
sąd swobodny i jasny, wolny od ciemnych oparów ignorancji, jakimi okryło go ustawiczne 
rozczytywanie się we wstrętnych księgach rycerskich”38 – chwali się przykuty do łóżka umie-
rający Don Kichote. Ale ów jasny osąd, dzięki któremu wreszcie pojął niedorzeczność swojej 
włóczęgi, ani na chwilę nie pozwala mu zapomnieć o dręczącej go zgryzocie. To dlatego na 
przekór swemu panu Sanczo Pansa stanie się obrońcą „błędu” szaleństwa:

– Przebacz mi, przyjacielu, że z mej przyczyny uchodziłeś za szaleńca jak i ja; wciągnąłem cię 
w błąd, w jaki sam popadłem, wierząc, iż byli i istnieją błędni rycerze na świecie.
– Ach! – odpowiedział Sanczo, płacząc. – Panie mój! Niech jegomość nie umiera, ale posłucha 
mej rady i żyje długie lata, bo największym szaleństwem, na jakie człowiek w tym życiu 
zdobyć się może, jest pozwolić sobie umrzeć tak ni stąd, ni zowąd, nie z czyjejś ręki, ale ze 
zmartwienia39.

Nie można umierać „tak ni stąd, ni zowąd”, ulegając mocom wyniszczającego smutku. 
Giermek błędnego rycerza, który wielokrotnie starał się zawrócić swego pana z drogi i spro-
wadzić go z powrotem do domu, aby tam zająć się gospodarskim pracami, ostatecznie opo-
wiada się po stronie szaleństwa, ale szaleństwa wymierzonego przeciw melancholii. Płacząc 
nad umierającym ze zmartwienia Don Kichotem, nie wygłasza już słów w rodzaju: „… byłoby 
lepiej i pewniej, wedle mego małego rozumu, wrócić do naszej wioski, teraz jest pora żniw, 
i zająć się gospodarką, a nie wałęsać się od dzwonnicy do dzwonnicy i od karczmy na jarmar-

37  Tak powiada o tym jego gospodyni, kiedy ten na początku II tomu udaje się na swą kolejną wyprawę. Zob. 

M. de Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy, przekł. A.L. Czerny i Z. Czerny, posł. J. Gondowicz, 

Warszawa 2004, s. 534. 

38  Tamże, s. 979.

39  Tamże, s. 981.
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k”40, lecz chce go ponownie przymusić do wędrowania, oddając się przez jakiś czas – zgodnie 
z ostatnimi rojeniami jego pana – „pasterskiemu i cnotliwemu życiu” i „miłosnym rozmyśla-
niom”41. Godzi się więc na szaleństwo, bo to ono – paradoksalnie – sprzyja życiu. To zdrowy 
umysł Don Kichota skazuje go na bezruch, pogrążając go w chorobliwe zmartwienie – w owo 
„nic”, które staje się „czymś”, co boli i to boli aż tak bardzo, że zupełnie wyniszcza wszelkie 
życiodajne siły. A zatem podróż – podpowiada Cervantes – nawet ta, do której skłania czło-
wieka szaleństwo umysłu, staje się wartością samą w sobie, gdyż jest przeciwieństwem bez-
ruchu, będącego niczym innym jak paraliżem woli, uwiądem chęci życia. Nic tego bardziej 
nie wyraża jak moment, w którym błędny rycerz opuszcza wreszcie zamek okrutnych książąt 
i uwalnia się od umizgów podstępnej Altisidory:

Kiedy Don Kichote ujrzał się w czystym polu, uwolniony od nagabywań Altisidory, uczuł się 
we własnym wnętrzu jakby odrodzony, jakby siły żywotne odnowiły się w nim, dodając mu 
bodźca, by swe rycerskie sprawy na nowo podjął…42

Nieprzypadkowo właśnie w tej chwili Cervantes każe swemu szalonemu bohaterowi wygłosić 
mowę wychwalającą wolność:

– Wolność, Sanczo, jest najcenniejszym darem użyczonym ludziom przez niebo; nie mogą się 
z nią równać skarby, jakie ziemia zamyka ani jakie morze kryje; dla wolności, jak dla czci, 
można i należy narażać życie; przeciwnie zaś, niewola jest największym złem, jakie może 
spotkać człowieka. Mówię to, Sanczo, bowiem widziałeś, w jakiej obfitości i pieczołowaniu 
żyliśmy w tym zamku, który opuściliśmy; jednak pośród tych uczt smakowitych i owych 
napojów mrożonych zdawało mi się, jakobym cierpiał niedostatek i głód, nie rozkoszowałem 
się przecie tak swobodnie, jak gdyby to wszystko moim było. Obowiązki wdzięczności za do-
znane dobrodziejstwa są więzami, które nie dozwalają swobodnie radować się wolnej duszy43. 

Wolna dusza rycerza czerpie swe „siły żywotne”, napawając się ruchem na „czystym 
polu”. Wówczas udaje jej się doświadczać niczym nie zmąconej radości, radości będącej twór-
czym bodźcem do dalszego życia… chociaż życia szalonego, ale zawsze… życia!

W czasie wędrówki – poucza Don Kichote – człowiek afirmuje własną wolność, a przez 
to wewnętrznie się odradza. Nie inaczej widzieli to Montaigne i Rousseau, dla których ruch po 
ubitych drogach i bezdrożach był sposobem uwalniania się od krępujących więzów społecz-
nych i dążeniem do swobodnego kształtowania własnego „ja”. „Skoro zło obejmuje całokształt 
życia społecznego – pisze Starobinski o geście Rousseau samowykluczenia się ze społeczeń-
stwa – to granice kłamstwa i hipokryzji pokrywają się z granicami społeczeństwa. A zatem 

40  Tamże, s. 145.

41  Zob. tamże, s. 976.

42  Tamże, s. 875.

43  Tamże.
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za wszelką cenę trzeba je opuścić, trzeba się stać piękną duszą”44. A ten rodzaj piękna może 
osiągnąć ktoś, kto potrafi rozkoszować się samym wędrowaniem (świadczą o tym chociażby 
Marzenia samotnego wędrowca). Stąd być może najsmutniejszym obrazem, jaki pojawia się 
w całej powieści Cervantesa, jest scena uwięzienia błędnego rycerza w klatce:

Podeszli doń, kiedy spał wolny, od wszelkich niespodzianek bezpieczny, i pochwyciwszy go 
mocno, związali mu ręce i nogi w ten sposób, że kiedy zerwał się w przerażeniu, nie mógł się 
poruszyć i nic więcej nie pozostało mu, jak dziwować się i zdumiewać, ujrzawszy przed sobą 
tak cudaczne maszkary. […] Otóż przyniesiono klatkę, zamknięto go w niej i zabito deskami 
tak szczelnie, że nie można było ich wyłamać żadną siłą. […] Natychmiast też owe zjawy 
wzięły klatkę na ramiona i ustawiły ją na wozie zaprzężonym w woły. […] Don Kichote jechał, 
siedząc w klatce, ze związanymi rękoma, z wyciągniętymi nogami, oparty o pręty, tak cicho 
i cierpliwie, jakby nie był człowiekiem z krwi i kości, ale posągiem z kamienia”45.

3.
Kto wie, czy nie o tej scenie z powieści Cervantesa rozmyślał Anatol France, dochodząc do 
wniosku, że postęp oduczył ludzi błąkania i przymusił ich do życia w klatkach…? Don Kichote, 
związany sznurami i zamknięty w klatce umieszczonej na wozie, nadal się porusza. Jednak 
nie jest to ruch zgodny z jego wolą, niczym nieprzymuszony, będący wyrazem wolności, 
lecz ruch narzucony, jasno określony przez dążenie do uleczenia go z obłędu. Wraz z utratą 
swobody i możliwości poruszania się bez ograniczeń, rycerz niejako martwieje, przestaje być 
„człowiekiem z krwi i kości” i staje się „kamiennym posągiem”. W tym złowieszczym obrazie 
może więc przejrzeć się mieszkaniec nowoczesności, który wskutek ciągłych przemian został 
wciągnięty wir wiecznego ruchu, ale ruchu, który utracił ową swoistą aurę, jaka rodzi się 
wraz z wędrowaniem bez wyznaczonego celu. 

Twórcy, którzy stali się świadkami narodzin nowoczesności, musieli przeczuć do czego 
prowadzi zanik zwyczaju swobodnego wędrowania. Toteż często zalecali ruch na wolnym 
powietrzu, łącząc nierzadko ruch ciała z ruchem myśli. „S iedz ieć  możliwie jak najmniej 
– pisał około 1888 roku Fryderyk Nietzsche – nie ufać żadnej myśli, która nie zrodziła się na 
wolnym powietrzu podczas swobodnego ruchu – w której nie świętują także mięśnie”46. Po-
dobnie radził już Jan Jakub Rousseau: „Wszystkie te różnorodne zamysły dostarczyły tematów 
do rozmyślań w czasie przechadzek: zdaje mi się bowiem, […] że myśleć mogę tylko chodząc. 
Skoro tylko się zatrzymam, myśl zatrzymuje się również: głowa idzie naprzód jedynie wraz 
z nogami”47. Dlatego najczęściej wybierał się na przechadzki zabierając ze sobą narzędzia do 
pisania: „…wyruszałem zbrojny notatnikiem i ołówkiem: nie umiejąc bowiem nigdy pisać 

44  J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda…, s. 50.

45  Zob. M. de Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy…, s. 438–444.

46  F. Nietzsche, Ecce homo. Jak się staje, czym się jest, przekł. i przedmowa B. Baran, Kraków 1996, s. 38–39.

47  J.J. Rousseau, Wyznania…, s. 441.
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i myśleć swobodnie inaczej, jak tylko sub dio [„pod gołym niebem” – I.G.], nie czułem chęci 
odmieniania metody”48. Rousseau i Nietzsche nie godzą się na siedzący tryb życia, na bezruch 
często prowadzący do atrofii myśli i woli. Stają się rzecznikami ruchu, życia na wolnym po-
wietrzu. Jedynie bowiem praca mięśni uwalnia ludzki umysł, pozwalając swobodnie rozwijać 
się myślom albo – czego dowodzą przechadzki autora Nowej Heliozy – marzeniom: 

[…] marzenie mnie orzeźwia i cieszy, rozmyślanie męczy i smuci; myślenie było dla mnie 
zawsze trudnym i pozbawionym uroku zajęciem. Czasami moje marzenia przechodzą w roz-
myślania, ale częściej moje rozmyślania przechodzą w marzenia i podczas gdy tak się w nich 
zapamiętuję, dusza moja błądzi i unosi się ponad światem na skrzydłach wyobraźni, w eks-
tazach przewyższających każdą inną rozkosz49.

 Dawni pisarze nauczają nas sztuki wędrowania, sztuki, która sprawia, że „głowa idzie 
naprzód”, sprzyjając twórczemu kształtowaniu własnego „ja” i odradzaniu się sił duchowych. 
Albowiem ruch na wolnym powietrzu zawiera w sobie jakąś oczyszczającą moc, która nie 
pozwala zamierać woli życia. Stąd nierzadko chroni przed ciężką melancholią (dzisiaj częściej 
mówimy: depresją), która niejednokrotnie wiedzie do śmierci „ni stąd, ni zowąd”. Zaprzeczyć 
smutnemu wizerunkowi skamieniałego Don Kichota mogą więc ci, którzy nie zaniechają 
wędrówek i będą – jak niegdyś czynił to Rousseau – przechadzać się pieszo, oddając się sa-
motnym rozmyślaniom, które często niepostrzeżenie „przechodzą w marzenia”. Ostatecznie 
– co podkreśla wielokrotnie w Próbach Montaigne – „Świat jest jeno szkołą szukania; nie o to 
chodzi, kto dopadnie, ale kto przebieży piękniejszą drogę”50.

48  Tamże, s. 433.

49  J.J. Rousseau, Marzenia samotnego wędrowca…, s. 93–94.

50  Zob. M. Montaigne, Próby, t. III…, s. 163.



| 195
KALINA BAHNEVA. WĘDRÓWKI LUDZI – WĘDRÓWKI IDEI... 

Kalina Bahneva
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego

Wędrówki ludzi – wędrówki idei. Na 
przykładzie dramatu Antygona w No-
wym Jorku Janusza Głowackiego

W pułapce etniczności
Dramat Antygona w Nowym Jorku Głowackiego nasila problematyczność takich pojęć, jak 
naród i ethnos. Nawet powierzchowny przegląd historycznego funkcjonowania i aktualnego 
znaczenia tych kategorii aktualizuje ich niemalże wymienność i niemożliwość rozpatrywania 
osobno. Steve Fenton, autor książki Etniczność zauważa, że:

[…] greckie słowo ethnos ma takie znaczenia, które mają związek z nowożytnym angielskim 
zastosowaniem pojęcia „naród”, jak również z pojęciami takimi jak „ludy”, szczególnie ludy 
obce czy plemiona i kasty, co więcej, z przymiotnikową formą „narodowy” i „obcy”. Plemię 
moglibyśmy teraz zrozumieć jako „grupę etniczną”. Moglibyśmy dodać rasę w jej przeddzie-
więtnastowiecznym kształcie, kiedy miała ona podobne konotacje co słowa naród, lud, nawet 
klasa1. 

Jednocześnie w porównaniu z terminami, jak „naród”, „narodowy”, określenie „etnicz-
ny” koresponduje ze znaczeniem „inny”, „obcy”. 

Kiedy słowo „etniczny” (ethnic) trafiło do angielskiego […], przez dłuższy czas oznaczało „ob-
cego”, innego od żydowskiego (tj. nieżydowskiego, ang. Gentile) i innego od żydowskiego oraz 
nieżydowskiego (tj. pogańskiego). Rzeczywiście Compact Oxford English Dictionary (1993) od-
notowuje, że „etniczny” pochodzi od greckiego ethnikos, „pogański”, przywołując to znaczenie, 
pomimo tego, że grecki przymiotnik miał też bez wątpienia znaczenie dużo bardziej neutral-

1  S. Fenton, Etniczność, przeł. E. Chomicka, Warszawa 2007, s. 26.
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ne, „narodowy”. Gdy tylko pojecie „etniczny” czy jego odpowiednik zadomowiło się w języku 
angielskim, od pierwszego pojawienia się w pracy z 1473 roku, regularnie ma ono znaczenie 
„pogański i obcy”. Oxford Dictionary przytacza następnie kolejny zestaw znaczeń, pochodzą-
cych głównie z wieku XIX, kiedy pojęcie to ulega generalizacji, tracąc przy tym specyficzny 
„pogański” sens. Mamy zatem definicję: „etniczny”, odnoszący się do rasy, wspólnego, raso-
wego czy kulturowego, charakteru. […] Oxford Dictionary przytacza również to pojęcie w po-
łączeniu z (etnicznymi) grupami mniejszościowymi i jako rzeczownik oznaczający tego, kto 
nie jest chrześcijaninem czy Żydem. Zarówno w USA, jak w Wielkiej Brytanii rzeczownikowa 
forma „ethnic” używana jest na określenie czegoś innego od większości2. 

Pojęcie „niewolnik” u Arystotelesa unicestwia rozróżnienie pomiędzy barbarzyńcą 
a zwierzęciem. Wywodząca się z pism starożytnego filozofa znaczeniowa zbieżność nie-Grek–
niewolnik–zwierzę i zaktualizowana w dramacie relacja pomiędzy etnicznie zróżnicowanymi 
bezdomnymi a dzikimi zwierzętami znajduje swoiste potwierdzenie w historii (także z okresu 
starożytnej Grecji) pojęcia ethnos. Semantyka terminu wskrzesza pamięć o jego możliwości 
określania grupy ludzi, lecz i grupy zwierząt, stada ptaków; (po Homerze) ethnos oznacza 
naród, lud, a później „obce, barbarzyńskie ludy; nie-Ateńczycy”. W biblijnej grece zaś ethnos 
oznacza „nie Żydzi, poganie”3. Termin genos (w klasycznej grece: „rasa, ród lub krewni”)4 – 
oznaczający określoną grupę i podgrupę pochodzenia „będącą czymś mniej niż naród”5 – „jest 
bliżej powiązany z pojęciem rodziny, potomstwa i pochodzenia”6. Jako jedno z pojęć definiu-
jących „klasy” zwierząt lub ludzi, genos na równi z phylon przenika do nowożytnej biologii, 
gdzie zostaje zaadaptowane „dla królewstwa zwierząt i roślin”7. Genos razem z jego łacińskim 
odpowiednikiem genus dają angielskie genus – „używany w naukach biologicznych na ozna-
czenie «rodu, rasy, rodzaju»”. „Genos – pisze Fenton – wszelako pojawia się w angielskim 
genoside (ludobójstwo), rozmyślnej eksterminacji grup etnicznych i narodowych”8.

Według informacji zaczerpniętej przez Pchełkę od policji, w przygotowaniu jest plan, 
który ostatecznie ma rozwiązać problem bezdomnych9. Znamienna pod tym względem jest 
wypowiedź Policjanta dotycząca świeżych pomysłów burmistrza Nowego Jorku „na temat 
Tompkins Square Park”10. Skojarzenia z losem Żydów podczas drugiej wojny światowej nie 
są tu przypadkowe – Anita, Sasza, Pchełka to mieszkańcy współczesnego getta, które nocą 

2  Tamże, s. 26–27.

3  Tamże, s. 26.

4  Tamże, s. 27. 

5  Tamże, s. 28.

6  Tamże, s. 27.

7  Tamże, s. 28. 

8  Tamże. 

9  J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, w: Tenże, 5½. Dramaty, Warszawa 2007, s. 78. W pierwszej publikacji 

dramatu koncepcja o przyszłym ostatecznym rozwiązaniu problemu bezdomnych jest jeszcze bardziej zaostrzo-

na. Por.: J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, „Dialog” 1992, nr 10, s. 26.

10  J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, w: Tenże, 5½. Dramaty…, s. 94.
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przekształca się park nowojorski. Idea-fiks Anity, aby wykraść ciało Johna z Potter’s Fild, 
gdzie „grzebią ludzi w nie oznakowanych grobach”11 i pochować ciało ukochanego we wła-
snym prywatnym grobie, „blisko rodziny i przyjaciół”12, alkoholizm Saszy, zaawansowana, 
można by rzec „odlotowa” epilepsja Pchełki, który podczas ataku fruwa „jak ptak”13, górując 
nad słabymi, „niezdarnymi” epileptycznymi atakami Indianina („A on leci na pysk i się tylko 
tłucze po ziemi”)14 – to tylko niektóre symptomy „niecywilizowanego” zachowania bohaterów 
Głowackiego. Podobne objawy społecznie „nieunormowanego” postępowania – jak wiemy za 
Michelem Foucaultem (Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu; Nadzorować i karać) – wy-
magają wyizolowania, nadzoru i kary. 

W dramacie Głowackiego pojęcie „czegoś innego od większości” odnosi się przede 
wszystkim do bezdomnych, którzy zasiedlają terytorium nowojorskiego Tompkins Square 
Park. Czyżby to była inność, która nas nie dotyczy? „Brak ojczyzny staje się losem świata” – 
stwierdza Martin Heidegger, proponując, by rozważać pojęcia „człowiek” i „świat” „od strony 
dziejów bycia”15. Utrzymana w stylu urzędowym wypowiedź Policjanta, swoistego sobowtóra 
Strażnika/Kreona z Antygony Sofoklesa, w sposób wymowny potwierdza sąd niemieckiego 
filozofa: 

To są [bezdomni – K.B.] tacy sami ludzie jak my, tyle że nie mają domów. […] Żeby nie było 
gadania, mówię od razu, że to się tyczy nie tylko Ameryki16. 

Według ostatnich danych liczba homlesów w Nowym Jorku zwiększa się. I w końcu tego roku 
na każdych trzystu nowojorczyków przypadać będzie jeden bezdomny. To by znaczyło, że dzi-
siaj w teatrze jest co najmniej jedna osoba, która niedługo znajdzie się na ulicy. I ta osoba 
dobrze wie, o kim mówię. (z uśmiechem) Życzę Państwu miłego wieczoru17. 

Oprócz faktycznego/„fizycznego” problemu bezdomności, bezdomności jako społecz-
nego problemu aktualnego dla całej ludzkości, artystyczne problematyzowanie tej kwestii 
aktualizuje jej uniwersalne egzystencjalne ujęcie w oparciu o koncepcje domu i zadomowie-
nia Eliadego, onirycznego domu Bachelarda, „domostwa bycia” Heideggera, „ziemi obiecanej” 
– „ziemi odmowy” Tischnera…18

11  Tamże, s. 62.

12  Tamże, s. 59. 

13  Tamże, s. 42.

14  Tamże.

15  M. Heidegger, List o humanizmie, przeł. J. Tischner, w: Tenże, Budować, mieszkać, myśleć, wybrał, opracował 

i wstępem opatrzył K. Michalski, przeł. K. Michalski, K. Pomian, M.J. Siemek, J. Tischner, K. Wolicki, Warszawa 

1977, s. 102.

16  J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, w: Tenże, 5½. Dramaty…, s. 3.

17  Tamże, s. 111.

18  Por.: K. Bahneva, O najnowszych wymiarach wielokulturowości. Na przykładzie współczesnej literatury polskiej. 

w: Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia, red. J. Szarlej, Bielsko-Biała 2011, s. 10–60.
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Wyobrażenie o bezdomnych jako „czymś innym od większości” w dramacie Głowac-
kiego zostaje nasilone przez fakt, że emigranci to przedstawiciele różnych narodowości/
ethnosów. W parku, swoistym „państwie ogrodniczym” (Zygmunt Bauman) przebywają 
Portorykanka Anita, Polak Pchełka, Rosjanin Sasza. Ich dialogi dotyczą nieżyjącego już Ame-
rykanina Johna, „emigranta” z własnego wyboru, prawdziwego dżentelmena i arystokraty. 
Rozmowy postaci dramatu odnoszą się także do Indianina oraz Cygana, który z poczucia 
winy wobec Johna powiesił się na jednym z drzew w nowojorskim parku. Perypetie (Ary-
stoteles) bohaterów rozgrywają się na tle periodycznie rozlegającego się wycia „grubego 
wariata z Jamajki”, który „dwa tygodnie temu wepchnął dwunastoletnią dziewczynkę pod 
samochód”19. 

Park – zwierzyniec –menażeria
Umiejscowienie w parku nieucywilizowanych bohaterów Głowackiego, którzy nie chcą korzy-
stać „ze zdobyczy kultury”20 posiada wydźwięk metaforyczny. Park to przestrzeń kultywowa-
nej, ujarzmionej przez człowieka natury, która jednak objawia ślady swojej pierwotnej mocy 
i nieposkromionego przez kulturę żywiołu. 

Park oferując nam obraz natury buduje go na racjonalnej konstrukcji ludzkiej refleksji: od 
twierdzenia Pope’a o „naturze poddanej metodzie”21 (Nature methodiz’d), po Rimbaudowskie 
„parki są przykładami pierwotnej natury poddanej porządkowi sztuki znakomitej”22 roz-
poznajemy ukryte we wnętrzu urbanistyczno-architektonicznego projektu siły, które choć 
chwilowo opanowane, w każdej chwili mogą go rozsadzić od środka. Podobnie budowla słu-
żąca pomieszczeniu żywych kodowała w sobie konstrukcję ruiny, a tym samym sytuowała 
mieszkańców w obrębie śmierci. Nie chodzi tu wyłącznie o „dialog z przeszłością” i o to, by 
budynek „nie pozostawał w izolacji od głównych strukturalnych elementów miasta”23, lecz 
o to, że śmierć znajduje się nagle w samym środku „mieszkania”, że wypełnione szczegółami 
fasady i wnętrza otaczają skorupą nicość, której ślady odnajdujemy wszędzie pośród znaków 
triumfu i trwałości ludzkiego panowania nad substancją świata. W ten sposób „mieszkanie” 
przestaje oznaczać wyłącznie przestrzeń mieszczącą i określającą życie jednostki, a zaczyna 
odnosić się do samego istnienia jednostki, nazywa jej Bycie; pośród pozornej pełni obecności 

19  J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, w: Tenże, 5½. Dramaty…, s. 52.

20  „Tłumaczę takiemu [bezdomnemu – K.B.] – wywodzi Policjant – że ilość gwałtów, morderstw i kradzieży 

w schroniskach wcale nie jest większa niż na ulicach. A będzie siedział pod dachem. A on mi odpowiada: «A na 

co mi to? A dlaczego?». Dlaczego? Dlatego, mówię mu, żebyś był cywilizowanym człowiekiem, korzystał ze zdo-

byczy kultury, większość schronisk ma telewizję. A on znowu mówi: «A dlaczego?». […] Co on sobie do kurwy 

nędzy myśli, że to jest kurs egzystencjalny? Ja nie wiem dlaczego. Ja nie jestem filozofem, ja pracuję w policji” 

(Tamże, s. 32).

21  A. Pope, Wybór poezji, przeł. L. Kamiński, Warszawa 1822, s. 123, cyt. za: T. Sławek, Akro/nekro/polis. Kryształ 

przestrzeni, [on-line] http://bylecoq.w.interia.pl/text/akropolis.htm [dostęp: 19.11.2012].

22  A. Rimbaud, Villes, w: Tenże, Oeuvres, s. 199; cyt. za: T. Sławek, Akro/nekro/polis….

23  R. Krier, Urban Space, London 1979, s. 66, cyt. za: T. Sławek, Akro/nekro/polis… . 
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wskazuje na to, co nieobecne. W przestrzeni takiego mieszkania sygnalizuje swoją „obecność” 
to, co nie do końca „mieszka”, co „mieszka” tylko „kątem”, lub w ogóle nie „mieszka”, lecz 
na określenie czego sposobu Bycia nie mamy innego predykatu. Shelley, opisując alpejski 
krajobraz, podkreśla, że nie sprzyja on „mieszkaniu” człowieka i sprzeciwia się metafizyce 
„miejsca”, oraz to, że naturalna sceneria sama przejmuje rolę „miasta”, z tym, że jest to „mia-
sto śmierci” („kopuła, piramida i wieżyczka,/ Miasto śmierci odcina się wyraźnie wieżycą/ 
I nieprzeniknionym murem błyszczącego lodu”24)25. 

Istota parkowej przestrzeni w dużej mierze zawarta jest w historii parku jako tery-
torium łączącym naturę z cywilizacją/kulturą. Dzieje parku są nierozłącznie związane ze 
zwierzyńcami, które w średniowieczu powstały w pobliżu zamków i posiadłości książęcych 
oraz na obrzeżach miast. W sposób naturalny oddzielone od ucywilizowanej / zurbanizowanej 
przestrzeni lub ogrodzone, zwierzyńce te służyły do polowań na grubą zwierzynę, w tym i na 
dzikie zwierzęta sprowadzane z krajów egzotycznych. Zwierzyńce lub menażerie, w których 
trzymano rzadkie okazy zwierząt to terytorium objęte opieką człowieka, a także szczególnie 
nadzorowane. Usytuowane wśród dawnych parków altany i pawilony funkcjonowały jako 
miejsce odpoczynku dla polujących, lecz też jako punkt strategiczny dla obserwacji zwierząt. 
Z niegdysiejszych zwierzyńców wyłoniły się pierwsze ogrody zoologiczne. Umieszczone wśród 
naturalnej przestrzeni udostępniały one wgląd do zamkniętych w wolierach i klatkach przed-
stawicieli świata zwierzęcego. 

Ideę sprawowania pieczy nad wymykającym się kulturze elementem ludzkim, prze-
chodząca w wymóg nadzorowania dzikości odnajdujemy w dramacie Głowackiego. Uosobie-
niem tej dziczy jest wieloetniczna zbiorowość bezdomnych parku nowojorskiego, nad którą 
trzeba zapanować w imię podtrzymywania porządku społecznego. Periodycznie na scenie / 
w parku pojawia się Policjant, który przedstawia publiczności demokratyczne poczynania 
rządu amerykańskiego na rzecz zwalczania bezdomności. Podobna opieka nad ludźmi, którzy 
gardzą zdobyczami kultury nie jest pozbawiona racji. Postacie działające w Antygonie w No-
wym Jorku, to ludzie, których istota problematyzuje kategorię Homo sapiens. Według Linne-
usza stanowi ona nazwę człowieka współczesnego, którego autor Systema Naturae nazwał 
również Homo diurnus (aktywny w dziennym świetle). Bohaterowie Głowackiego należący do 
wspomnianych etnosów działają w nocy, wtedy „coś ich chwyta. Zaczynają biegać dookoła, 
wrzeszczeć, kłócić się ze sobą”26, nocną porą także rozlega się straszliwe wycie wspomnianego 
„wariata z Jamajki”. „My, na przykład, – oznajmia Policjant – śpimy w nocy. Bo to normalne. 
Nie? A oni śpią w dzień, bo to bezpieczniej”27. „Mnie się wydaje, ze to się wiąże z przyrodą”28 – 

24  P.B. Shelley, Mont Blanc, w: The Selected Poetry and Prose and Prose of Shelly, ed. H. Bloom, New York– To-

ronto–London 1966, s. 86, cyt. za: T. Sławek, Akro/nekro/polis… . 

25  T. Sławek, Akro/nekro/polis… . 

26  J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku…, w: Tenże, 5½. Dramaty…, s. 52.

27  Tamże, s. 32.

28  Tamże, s. 52.
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konkluduje Pchełka, uogólniając „dziwne” zachowanie mieszkańców nowojorskiego parku. 
Drastycznie narusza nocną ciszę i część składową podobnej egzystencji „żałosne wycie męż-
czyzny”, układające się w „linię melodyczną wycia”29, co jakiś czas pobrzmiewającą w parko-
wej przestrzeni. Odczytanie dramatu na podstawie uaktywnionych więzi między człowiekiem 
a światem zwierzęcym oraz dominacji pierwiastka bestialskiego nad elementem „ludzkim” 
jest interesujące, a nawet pożądane. Lekturę dramatu wzbogaca wprowadzenie nowych fi-
lozoficznych kontekstów. 

Przywołanie terminologii Baumana zaproponowanej w Nowoczesności i Zagładzie, daje 
możliwość odniesienia bohaterów Głowackiego do semantycznej i obrazowej istoty ludzi-
-chwastów. Zgodnie z koncepcją Baumana dotyczącą współczesnych kultur ogrodniczych, 
państwo przybierające rolę ogrodnika dba o oddzielenie roślin pożytecznych od chwastów 
zagrażających prawidłowemu, uporządkowanemu rozwojowi społeczeństwa. Nie mniej in-
teresująca jest korespondencja tekstu Janusza Głowackiego z zasadą „włączającego wyłącze-
nia”, którą Giorgio Agamben rozwija w związku z pojęciem homo sacer. Wskrzeszając pamięć 
o rzymskiej starożytności pojęcie to oznacza człowieka, który uosabia wyobrażenie o „nagim 
życiu”, rozumianym jako „strefa nierozróżnialności i ciągłego przechodzenia między człowie-
kiem i dzikim zwierzęciem”30. Pozbawiony tożsamości obywatelskiej i politycznej, człowiek 
ten może być bezkarnie zabity z racji swojego paradoksalnego podlegania prawu, a zarazem 
bycia z niego wyłączonym. 

Ów paradoks czyni Agamben strukturalnym fundamentem całej zachodniej polityki od jej 
zarania po współczesność.

Polityka sprowadza się w jego ujęciu głównie do umiejętności suwerennego sprawowania 
władzy nad mechanizmem włączającego wyłączenia, czyli mówiąc inaczej, do panowania 
nad naturą włączoną w obręb kultury. […]
O wyrzuconym nie można orzec, czy jest poza czy wewnątrz porządku prawnego. Przemoc 
stosowana wobec człowieka wykluczonego wykorzystuje właśnie ów stan niepewności. Może 
też dosięgnąć każdego z nas. W tym sensie my wszyscy, mówi Agamben, jesteśmy potencjal-
nymi homines sacri31.

Zachowanie się postaci Głowackiego, eksponujące mocny związek z przyrodą, oddzie-
lenie bohaterów od ściśle urbanistycznej części miasta i usytuowanie ich w przestrzeni kul-
tywowanej natury – potęguje więź pomiędzy pierwiastkiem ludzkim a zwierzęcym. Podobne 
ujęcie „kondycji ludzkiej” jest zbieżne z rozumieniem istoty człowieka zaproponowanej przez 
autora Homo sacer… 

29  Tamże.

30  G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Warszawa 2008, s. 151.

31  L. Musiał, Agamben – filozof naszych czasów?, http://tygodnik.onet.pl/1,9892,druk.html [dostęp: 17.11. 2012]. 
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Giorgio Agamben – pisze Mikołajec – proponuje odmienny sposób interpretacji podmiotu. 
Rzuca się w oczy podstawowa różnica w ujęciu człowieka, którą można wyrazić pytaniem 
organizm, czy podmiot? […]

Autor Wspólnoty, która nadchodzi zmierza w stronę krytyki podmiotu jako tworu, tylko kul-
turowego, czy wyłącznie biologicznego. Nie zadowala go także nazywanie istnienia ludzkiego 
homo animalis – ludzkie zwierzę, ani animal rationale – racjonalne zwierzę. Filozof projek-
tuje taką sytuację pojednania, która zawiesza rozziew, różnicę dzielącą człowieka i zwierzę. 
Agamben proponuje przesunięcie tej granicy w pole niewiedzy. Jest to pewnego rodzaju ma-
rzenie o pojednaniu człowieka z jego zwierzęcą naturą. Jego warunkiem jest konieczność 
zawieszenia relacji pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. Różnicy, która nie może zostać 
sprowadzona w obręb wiedzy, która wyłącza działanie antropologicznej maszyny humani-
zmu (antropocentryzmu). Zgoda na własną biologiczną skończoność, zwierzęcość wymaga 
przemiany nastawienia do świata32.

Swoistym przejawem i „przedłużeniem” ambiwalencji pomiędzy pierwiastkiem wy-
sokim (ludzka inteligibilność) a elementem niskim, odnoszącym się do wyrazów „przyrody” 
w jeststwie człowieka jest możliwość dwojakiego rozumienia pojęcia „sacer” (część składowa 
terminu „homo sacer”). Koncepcję Mircea Eliadego, „że święte jest zarazem «święte» i «nieczy-
ste»”33, aktualizuje wywodząca się z książki Mary Douglas Czystość i zmaza idea o powiązaniu 
nieczystości ze świętością.

Na poziomie języka ciekawym przykładem może być łacińskie pojecie: „Sacer”, które może 
się odnosić zarówno do uświęcenia jak i desakralizacji. „Homo sacer” to człowiek święty, ale 
może być i przeklęty34. 

„rodzina Cervantesa”
Tompkins Square Park, w którym rozgrywa się akcja dramatu Antygona w Nowym Jorku to 
również swoista wyspa, miejsce zadomowienia bohaterów Głowackiego, a także  terytorium 
wyizolowania/wyobcowania od świata zewnętrznego, rzeczywistości nowojorskiej/amery-
kańskiej. Wyobrażenie o wyspiarskiej egzystencji, „dryfowaniu” między domem a bezdom-
nością, „cywilizacją” a „egzotyką” kojarzy się z Anitą – Antygoną Głowackiego. 

Myśląc o Portorykance Anicie jako o przedstawicielce „egzotycznego”, „pogańskiego” 
Południa, chcę odświeżyć jedno z marzeń José Ortegi y Gasseta. Wypowiedziane w 1910 roku 
w eseju Patos południa – w związku z geograficznym położeniem i kulturowym rozwojem 
Hiszpanii, a także sprowokowane pozostawieniem „hiszpańskiego”/iberyjskiego Południa 

32  M. Mikołajec, Arcyludzkie i zwierzęce na przykładzie „Pamiętnika Stefana Czarnieckiego” Witolda Gombrowi-

cza, „Świat i Słowo” 2010, nr 1(14), s. 122–123.

33  M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. Jan Wierusz Kowalski, Łódź 1993, cyt. za: I. Jeziorski, Upiorność 

porządku, „Świat i Słowo” 2008, nr 1(10), s. 410.

34  I. Jeziorski, Upiorność porządku, „Świat i Słowo” 2008, nr 1(10), s. 410.
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poza „wielką trajektorią kultury” –marzenie filozofa wiąże się z ideą, „by Południe oznaczało 
coś więcej niż pojęcie geograficzne, coś więcej od kilku stopni podniecenia u kobiet, […] by 
Południe oznaczało pewną formę kultury”35. 

W odniesieniu do kraju, z którego przybywa Anita, pozostawanie poza „wielką trajekto-
rią kultury” uobecnia pograniczne położeniem Portoryko. Wyspa leżzy w Ameryce Północnej, 
w archipelagu Wielkich Antyli i rozpościera się pomiędzy Oceanem Atlantyckim na półno-
cy a Morzem Karaibskim na południu. Historia i aktualny polityczny statut wyspiarskiego 
kraju spełnia zasadę „włączającego wyłączenia” (Agamben) ze strony byłych i dzisiejszych 
mocarstw politycznych. Jako terytorium przez ponad cztery stulecia będące częścią zamor-
skiego imperium Hiszpanii, Portoryko jest nieodłącznie związane z dziejami hiszpańskich 
konkwistadorów. Po podboju Ameryki i rozpętanej złotej gorączce, wyspa Portoryko (hiszp. 
Puerto Rico, „bogaty kraj”) to terytorium nieinkorporowane, zorganizowane, mające status 
„wspólnoty” („commonwealth”) i pozostające pod zwierzchnictwem USA. Amerykańsko-hisz-
pańska wojna z 1898 r. (wygrana przez Amerykanów) przyczynia się do osłabienia związków 
politycznych z Hiszpanią, ojczyzną byłych kolonizatorów. Portoryki jednak nadal nie jest 
w pełni zintegrowane ze Stanami Zjednoczonymi. 

Państwowa nieokreśloność i „niezdecydowanie geograficzne”36 przekształca ten wy-
spiarski kraj w terytorium wyraźnie odgraniczone od okalających go stron świata. Historia 
i współczesny polityczno-społeczny status państwa-wyspy przypomina „wyspiarski” status 
Polski:

Od wschodu – m ą d r o ś ć – k ł a m s t w a  i ciemnota,
Karności harap lub samotrzask z złota
Trąd, jad i brud.
Na zachód – k ł a m s t w o – w i e d z y i błyskotność,
Formalizm prawdy – wnętrzna bez-istotność,
A pycha pych! 
Na północ – Zachód z Wschodem w zespoleniu,
A na południe – n a d z i e j a  w  z w ą t p i e n i u
O  z ł o ś c i  złych!
[…]
Więc mamże nie czuć, jaką na wulkanie
Stałem się wyspą, gdzie łez winobranie
I czarnej krwi!...37 

35  J. Ortega y Gasseta cyt. wg tłumaczenia bułgarskiego: Х. Ортега и Гасет, Патосът на юга, w: Tenże, Естетически 

есета, przeł. T. Нейков и А. Златкова, Наука и изкуство, София 1984, s. 57

36  B. Westphal, L’oeil de la Méditerranée. Une odyssée littéraire, Paris 2005, s. 180, cyt. za: T. Sławek, „Dryf wy-

spiarski”. O podróży i doświadczeniu miejsca, w: Biblioteka Postscriptum Polonistycznego, nr 1: Interpretacje, red. 

J. Tambor, Katowice 2012, s. 97.

37  C. Norwid, Pieśń od ziemi naszej, w: Tenże, Dzieła zebrane, t 1: Wiersze, s. 261–262.
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– pisał w wierszu Pieśń od ziemi naszej Cyprian Norwid.
Podobną „wyspą” jest także antyczna Antygona. Pochodząca z Teb potomkini znanego 

(arystokratycznego) rodu Labdakidów (z którego wywodzi się także Edyp), jest obca swojemu 
miastu, społeczności tebańskiej: 

W tym mieście o b c a, o bogowie!
Bezdomna na ziemi i bezdomna w podziemiu
Nie należę do żywych, ani do umarłych38.

Bohaterka Sofoklesa jest obca nie tylko Kreonowi, którego decyzjom się przeciwstawia; swo-
im postępowaniem Antygona jest obca całej społeczności tebańskiej. Zwraca na to uwagę 
Jan Kott, który w pracy Dlaczego zabiła się Antygona? konkluduje, że Antygona zabija się, 
„bo nawet w ciemności już ani na chwilę dłużej nie mogła żyć sama”, bo „[…] nie przeżyła 
nienawiści”39. 

Krytyk pisze:

Wiemy tylko jedno, jakie było jej ostatnie doświadczenie, kiedy prowadzono ją pod strażą 
przez ulice Teb do lochu. Towarzyszył jej w tej ostatniej drodze chór tebańskich starców. Wie-
my, co powiedział tej dziewczynie idącej na śmierć, i wiemy, co odpowiedziała mu Antygona. 
„Czemu szydzicie ze mnie. Na bogów naszych ojców, czyż nie możecie zaczekać, aż dojdę 
tam, gdzie mam dojść. Czemu w twarz rzucacie mi wyzwiska?” Starcy tebańscy krzyczeli 
do Antygony, że w sercu ma tę samą wściekłość, co Edyp, jej ojciec, i śmiali się, że bezbożna 
przyrównuje się do równej bogom skamieniałej z bólu Niobe40. 

W eseju Tragedia grecka i absurd Kott mówi: 

Antygona skazana została na śmierć z głodu i pragnienia. Prowadzą ją przez miasto. Wszyscy 
spuszczają wzrok albo odwracają głowy. I dopiero w tym momencie zrozumiała Antygona, 
że jest „obca” nie tylko w milczącym kosmosie, że jest „obca” również w mieście. Przedtem 
śmierć była jej wyborem, teraz śmierć zostaje narzucona cudzym rozkazem. Wybiera śmierć, 
żeby nadać wartość życiu […]”41. 

38  J. Kott, Dlaczego zabiła się Antygona?, w: Tenże, Zjadanie bogów nowe eseje, Kraków 1999, s. 240.

Przytoczony przez Jana Kotta przekład tej części Antygony różni się od tłumaczenia (autorstwa Kazimierza 

Morawskiego) tegoż fragmentu tragedii Sofoklesa. Por.: „I wy, Teb gaje i dirkejskie wody,/ Na mnie, co idę ku 

ciemnej pomroczy,/ Nie opłakana przez przyjaciół żale,/ Do niezwykłego grobowca gdzieś w skale./ O, ja nie-

szczęsna!/ Anim ja zmarł, ani też przy życiu,/ Śmierć mnie już trzyma w swym mroźnym spowiciu” (Sofokles, 

Antygona, przeł. K. Morawski, Kraków 2004, s. 50).

39  J. Kott, Dlaczego zabiła się Antygona?, w: Tenże, Zjadanie bogów…, s. 240.

40  Tamże, s. 239.

41  J. Kott, Tragedia grecka i absurd, w: Tenże, Zjadanie bogów…, s. 292.
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Istnieje jeszcze inny aspekt wyobcowania/obcości Antygony. Jan Kott przypomina: 

„Obca”. Antygona nazywa siebie m e t o i k i a s. Greckie m e t o i k i a s oznaczało przybysza 
bez praw obywatelskich. „Meteques” – tak nazywają pogardliwie we Francji cudzoziemców, 
zwłaszcza ze Wschodu. W Polsce czytałem po „marcu” o Żydach – meteki”42. 

Nie przypadkiem zwracam uwagę na zaznaczony przez autora Szekspira współczesnego 
„dodatkowy” sens pojęcia „obcości”. W sztuce Karaluchy polscy emigranci i intelektualiści, 
mogący dołączyć do bezdomnych w jednym z parków nowojorskich, są porównywani przez 
swoich rodaków do Żydów43. Dramat Antygona w Nowym Jorku uobecnia relację homlesi 
– Żydzi. Wygnańcza egzystencja Anity kojarzy się z losem Żyda tułacza. Życie bohaterki – 
zarówno w rodzimym Puerto Rico, jak i w Nowym Jorku – jest nieustannym (wyspiarskim) 
„dryfowaniem” pomiędzy „ziemią obiecaną” a „ziemią odmowy” (Tischner). 

Świadomość wygnańców określa tożsamość twórców Ameryki Łacińskiej44. Pozosta-
wanie poza „wielką trajektorią kultury” wiąże się z przeświadczeniem przynależności do 
kulturowej tradycji Europy45, ale też z poczuciem dramatycznego wyizolowania od cywilizacji 
starego kontynentu. 

„[J]a twierdzę, że jesteśmy Europejczykami na wygnaniu”46 – konkluduje Jorge Luis 
Borges w rozmowie z Oswaldem Ferrarim. Autor Biblioteki Babel wspomina:

[…] Macedonio Fernández47 demagogicznie zaproponował, żebyśmy wszyscy – Amerykanie 
z Południa i Hiszpanie – nazwali się „rodziną Cervantesa”, jako że Cervantes miał budować 
więź łączącą jednych i drugich poprzez Atlantyk. To piękna idea, a „rodzina Cervantesa” brzmi 
świetnie, prawda?48

Bycie Hiszpanem czy przynależenie do (wygnanych) przedstawicieli kultury hiszpań-
skiej oznacza kontynuację tradycji greckiego antyku. We wspomnianym wywiadzie Borges 
odróżnia oddziaływanie rzymskiej myśli społecznej i kulturowej od wpływu greckich idei 
filozoficznych oraz estetycznych na współczesną kulturę Hiszpanii. Pisarz podkreśla, że więk-

42  J. Kott, Dlaczego zabiła się Antygona?, w: Tenże, Zjadanie bogów…, s. 240.

43  Relacja Żyd – intelektualista (Hamlet) jest rozwinięta także w dramacie Głowackiego Fortynbras się upił. 

44  Literatura tej części Ameryki obejmuje twórczość autorów wywodzących się z krajów Ameryki Południowej 

i Środkowej (z Meksykiem) piszących po hiszpańsku oraz literaturę powstającą w języku portugalskim i fran-

cuskim (Antyle, część Gujany).

45  Przywiązanie przedstawicieli literatury iberoamerykańskiej do europejskiego kontynentu ujawnia się w kul-

tywowanych kulturowych tradycji Hiszpanii. Większość autorów wywodzących się z Ameryki Łacińskiej piszą 

w języku hiszpańskim; Pablo de la Torriente Brau (1901–1936), kubański pisarz i dziennikarz, urodzony w San 

Juan, Puerto Rico, ginie w Madrycie jako żołnierz Brygad Międzynarodowych podczas wojny domowej.

46  J.L. Borges, O. Ferrari, W dialogu I, przeł. E. Nawrocka, Gliwice 2008, s. 56.

47  Macedonio Fernández (1874–1952) – argentyński pisarz i filozof, przyp. autora, K.B.

48  J.L. Borges, O. Ferrari, W dialogu I…, s. 241.
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sze jest znaczenie kultury starożytnej Grecji dla kształtowania się literatury hiszpańskiej/
iberoamerykańskiej niż artystyczny dorobek autorów Imperium Romanum. W Medytacjach 
o Don Kichocie Ortega y Gasset wypowiada podobne zdanie:

Łacińskość stanowi coś w rodzaju genealogicznego akweduktu, łączącego nasze [Francuzów, 
Włochów, Hiszpanów – K.B.] żyły z nerkami Zeusa. Nasza łacińskość to pretekst i hipokryzja. 
W gruncie rzeczy Rzym nic nas nie obchodzi. Siedem wzgórz to jedynie najwygodniejsze 
dla nas miejsce, aby napawać się z oddali chwalebnym splendorem, jaki spłynął na Morze 
Egejskie, owo centrum promeniowania – Grecję. Ona właśnie jest naszą iluzją: czujemy się 
spadkobiercami helleńskiego ducha49. 

Mocno związana z greckim antykiem, sztuka hiszpańska wznawia artystyczne tra-
dycje starożytności, w tym charakterystyczny dla antycznej tragedii pierwiastek dionizyjski. 
Rozwój renesansowej komedii w Hiszpanii (Lope de Vega), twórczość Miguela de Cervantesa 
przywołują pamięć o wzorcach znanych tragików i komediografów antycznej Grecji.

W opowiadaniu Pierre Menard, autor Don Kichota Borges wywodzi palimpsestowy cha-
rakter tematu „Don Kichot”50: 

Pomyślałem – pisze Borges – że można dostrzec w „ostatecznym” Don Kichocie rodzaj pa-
limpsestu, w którym powinny przeświecać ślady – znikome, ale czytelne – uprzedniego pi-
sma naszego przyjaciela. Niestety jedynie jakiś następny Pierre Menard, odwracając pracę 
poprzedniego, mógłby odgrzebać i wskrzesić owe Troje…51

To, oczywiście, żart Borgesa, który ironicznie rozgrywa znaną (także z twórczości ar-
gentyńskiego pisarza) filozoficzną i teoretycznoliteracką prawdę o niemożności dojścia do 
słowa pierwszego i ostatniego. Zaginiony/przyszły fikcyjny rękopis wskazuje na nieustanny 
rozwój idei zawartych w Don Kichocie. Tragikomiczne działania tytułowego bohatera powie-
ści Cervantesa ujawniają odwieczne dążenie człowieka do przezwyciężenia małości świata, 

49  José Ortega y Gasset, Medytacje o „Don Kichocie”, przeł. J. Wojcieszak, Warszawa 2008, s. 52.

„[…] coraz bardziej rzuca się w oczy niezdolność Rzymian do wymyślenia czegoś nowego i zarazem trwałego. Nie 

potrafili wykorzystać dokonań Greków, a ściśle ujmując, nigdy nie udało im się ich zrozumieć. Kultura Rzymu 

jest – w swej zasadniczej części – kulturą całkowicie odblaskową, czymś jakby Japonią Zachodu. Jej dziełem 

było tylko prawo, niezliczona ilość instytucji, aczkolwiek teraz okazuje się, że i zasady prawa przejęte zostały 

od Greków” (Tamże, s 52–53).

50  Pierre Menard, główna postać opowiadania, który jest urodzony w Nimes (południowej Francji) pisze do 

Borgesa z Bayonne (północnej części Ameryki), że „pragnie pozostać Pierre Menardem i dojść do Don Kichota 

poprzez doświadczenia Pierre Menarda”. Bohater jednak nie pozwolił, aby wypisane przez niego „tysiące stronic 

rękopisu” oraz „kratkowane zaszyty” „zostały przez kogokolwiek przeczytane i zatroszczył się o to, aby go nie 

przeżyły” (J.L. Borges, Pierre Menard, autor Don Kichota, przeł. A. Sobol-Jurczykowski, w: Tenże, Fikcje, Warszawa 

1972, s. 36–45).

51  Tamże, s. 45.
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poszukiwania treści idealnych. „Komiczny” Don Kichot jest nie mniej tragiczny i samotny 
w swojej walce przeciw złu niż przeciwstawiająca się światu „starożytna” Antygona. Tragiko-
media Antygona w Nowym Jorku wskrzesza postać antycznej bohaterki Sofoklesa. Idea Anity, 
by wykraść ciało martwego Johna z Potter’s Field i pochować mężczyznę wśród rodziny i przy-
jaciół, to czyn, który kojarzy się z dziwacznym i niezrozumiałym dla świata zachowaniu bo-
hatera Cervantesa. Włączenie Portorykanki do „rodziny Cervantesa” nie jest uwarunkowane 
formalną przynależnością do „Amerykanów z Południa”, a zatem do Hiszpanów – członków 
familii twórcy Don Kichota. Podobnie jak wielki Hidalgo, Anita przeobraża niedorastającą do 
jej ideałów rzeczywistość, nadając jej sens poetycki i etyczny. Jakby personifikując więź łą-
czącą przez Atlantyk obie geograficzne krainy Południa, Anita kreuje swój własny świat, który 
„udziwniając” realność, spełnia marzenia Portorykanki o godnym życiu i dostojnej śmierci... 
Obsesyjne trzymanie się tradycji, przypominające o próbie (Cervantesa/Don Kichota) wskrze-
szenia ducha „Złotego wieku”, to obrona przeszłości („naszym osiągnięciem jest zakorzenienie 
w przeszłości” – jak uogólnia Borges narodowy charakter Argentyńczyków)52 – to sposób Anity 
na walkę z obowiązującymi we współczesnym (amerykańskim) społeczeństwie normami 
i zakazami. W sztuce Głowackiego tragizm wypełniający desperacką ideę bohaterki łączy się 
z komizmem. Pomocnicy Anity, Pchełka i Sasza, zamiast ciała martwego Johna przywożą 
ciało Afroamerykanina, „faceta czarnego”53. 

52  J.L. Borges, O. Ferrari, W dialogu II, przeł. P. Sobaś-Mikołajczak, Gliwice 2007, s. 41. 

53  „PCHEŁKA: Jest przystojny, w moim wieku Zastanawia się. On jest trochę czarny, co? Ja myślę, że go przejadę 

cytryną” (J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku…, w: Tenże, 5½. Dramaty…, s. 71–72). 

Możliwość, żeby wygląd Afroamerykanina wywołał efekt komiczny jest opisana w znanym eseju o komizmie 

Henriego Bergsona Śmiech: „Dlaczego śmiejemy się z włosów, które zmieniły kolor? Co stanowi o komizmie 

czerwonego nosa? Dlaczego śmieszy sam widok Murzyna? Jakże kłopotliwe muszą być takie pytania, skoro 

psychologowie tej miary, co Hecker [Edward Hecker – psycholog, mówił o «kontraście uczuciowym» – K.B.], 

Krapelin [Emil Kraepelin podkreślał «kontrast intelektualny» – K.B.] czy Theodor Lipps [według Lippsa, przeżycie 

komizmu powstaje, gdy coś, co – samo w sobie lub dla nas – ma znaczenie «Bedeutungsvolles» lub sprawia 

wrażenie «Eindrucksvolles», zmienia się nagle, wbrew oczekiwaniu, w «relatywną nicość» – K.B.], zadawali je 

sobie na nowo i za każdym razem odpowiadali na nie inaczej. Atoli nie wiem, czy nie najtrafniej rozstrzygnął 

je mej przytomności zwykły dorożkarz, który nazwał «niedomytym» Murzyna wsiadającego do jego pojazdu. 

Otóż to, niedomyty! Czarna twarz byłaby tedy dla naszej wyobraźni twarzą powalaną atramentem lub sadzą; 

w konsekwencji czerwony nos może być jedynie nosem, który pokryto cynobrem. Jak widać, przebranie użyczyło 

czegoś ze swych komicznych własności przypadkom, w których nikt wprawdzie się nie przybiera, jednakże 

mógłby to śmiało uczynić. Przed chwilą jeszcze codzienny strój mógł sobie być czymś odrębnym od samej oso-

by, nam jednak wydawał się z nim zrośnięty wskutek przyzwyczajenia do tego widoku. Teraz znowu czarne 

lub czerwone zabarwienie może być sobie czymś nieodłącznym od skóry, my wszelako mamy je za sztuczne, 

ponieważ jest dla nas czymś zaskakującym.

Wyłania to, prawdę mówiąc, szereg nowych trudności przed teorią komizmu. Twierdzenie: «Codzienny strój 

jest częścią mojego ciała», jest czymś niedorzecznym dla rozumu, niemniej dla zwykłej wyobraźni będą niedo-

rzeczne dla mędrkującego rozumu twierdzenia: «Czerwony nos jest pomalowanym nosem» lub «Murzyn jest 

białym, który się przebrał». Istnieje więc jakaś logika wyobraźni, która nie ma nic wspólnego z logiką rozumu 

i często zupełnie jest jej przeciwstawną, którą filozofia powinna brać jednak w rachubę nie tylko przy zgłębianiu 
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Nierozpoznanie bohatera, charakterystyczna dla sztuki komediowej pomyłka, nie 
wpływa na realizację pomysłu oddania ostatniej przysługi bliźniemu. Pogrzeb Johna, przy-
bierający formę pochówku nieznanego człowieka (grzebanie nierozpoznanego jako bliskiego, 
bliźniego) wyrównuje przeciwieństwo pomiędzy swoim i obcym. To zasada śmierci, której 
wszyscy podlegamy, i która niweczy różnicę między człowiekiem stąd i z zewnątrz. 

Idea o dostojnym pożegnaniu „zwykłego” człowieka, każdego człowieka, jest sprzeczna 
z zasadą pochowania bohatera i zdrajcy, wyrażoną przez władcę w Antygonie Sofoklesa sło-
wami: „Dzielnemu równość ze złym nie przystoi”54. 

„stan piąty, niewolników”
W świecie bohaterów Głowackiego (postać Saszy i część jego biografii literackiej związanej 
z pobytem w parku nowojorskim) ważną rolę pełni Polak Pchełka. Jest to wierny towarzysz 
i przyjaciel rosyjskiego emigranta, swoisty Sancho Pansa, obdarowany sowizdrzalskim po-
czuciem humoru, posiadający dar ujmowania absurdalnej istoty świata w mroczno-ko-
micznych sentencjach, charakterystycznych dla wypowiedzi błazna. Prowokujące zachowa-
nie się tego „nadwornego” klauna oraz jego żartobliwy język, nasycony kolokwializmami, 
cynicznymi zwrotami i naturalistycznym słownictwem – ukrywa człowieka wrażliwego, 
sentymentalnie marzącego o harmonii domowego ogniska. Zwyciężyć przez śmiech, poko-
nać poczucie brakujących treści, nieobecnego sensu – to według Miguela de Unamuno (Życie 
Don Kichota i Sancha; O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów) zasada 
hiszpańskiego charakteru, ale też właściwość duchowo silnego człowieka, nieprzeciętnej 
osobowości. 

Patrząc z perspektywy rozwoju sztuki tragediowej i dziejów komizmu, postać Pcheł-
ki wskrzesza pojęcie niewolnika, z którego humorem – podług Friedricha Nietzschego – 
wiąże się upadek starożytnej tragedii greckiej. W rozumieniu autora Narodzin tragedii, 
czyli hellenizm i pesymizm charakterystyczne dla „stanu piątego, niewolników”: „chwi-
la, żart, lekkomyślność, widzimisie”, „przebiegłość i frantostwo” okazują się zabójcze dla 
pierwiastka metafizycznego, na którym opiera się tragizm w genialnych utworach sta-
rożytnych. 

[…] i jeśli teraz w ogóle mówić jeszcze można o „pogodzie greckiej”, – wywodzi Nietzsche 
w związku z zanikającą tragedią „starą” – to jest to pogoda niewolnika, który nie umie za nic 

komizmu, lecz przy wszystkich tego typu badaniach. Jest to niejako logika marzenia, ale nie zdanego na kapry-

sy fantazji indywidualnej, tylko wyśnionego przez całą społeczność. Dla jej odtworzenia potrzeba szczególnego 

wysiłku, który zerwie zewnętrzną skorupę powstałą z zalegających umysł sądów i spiętrzonych w nim idei, 

by dojrzeć w sobie płynący, niczym szeroka struga podziemnej wody, potok przechodzących w siebie obrazów. 

To wzajemne przenikanie obrazów nie jest dzieją przypadku; rządzą nim prawa, a raczej  przyzwyczaje-

nia (podkr. K.B.), które są dla wyobraźni tym, czym jest dla myśli logika” (H. Bergson, Esej o komizmie, przeł.  

S. Cichowicz, Kraków 1977, s. 82–84).

54  Sofokles, Antygona…, s. 39.
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trudnego odpowiadać, niczego wielkiego osiągnąć, niczego przeszłego lub przyszłego cenić 
wyżej niż teraźniejszość55.

Wywodom Nietzschego przeczą jednak: twórczość rzymskiego komediopisarza Plau-
ta, w której „nadrzędne miejsce zajmuje postać sprytnego niewolnika (prototyp włoskiego 
Arlecchino, hiszpańskiego gracioso) – niejednokrotnie spiritus movens całej intrygi drama-
tycznej”56, jak i rozwój renesansowej komedii w Hiszpanii (Lope de Vega) oraz niepowtarzalne 
tragikomedie Williama Szekspira (Burza, Opowieść zimowa, Perykles i Cymbelin). Zarówno 
formy „niskiego” komizmu jak i ironia wywodząca się z nienawistnej Nietzschemu „dążności 
sokratycznej”57 okazują się inspirujące dla rozwoju gatunku komediowego i sprzyjają orygi-
nalnemu połączeniu się ze sztuką tragedii. Dowodem tej inicjacyjnej roli rodzajów komizmu 
zanegowanych przez Nietzschego w imię wskrzeszenia mitycznej / metafizycznej roli kultury 
są także dzieje współczesnego dramatu polskiego (tragikomedii). Szczytowe artystyczne osią-
gnięcia dramaturgii Witkacego, Mrożka i Głowackiego są osadzone na „chwytach” ironicz-
nych i na humorze „niewolnika”, który w twórczości tych autorów nie ma jednego imienia.

Współkochać…
Trzymanie się iluzji, zmistyfikowanych form istnienia i wyobrażonych postaci bliskich ludzi 
pomaga bohaterom Antygony w Nowym Jorku przetrwać w brutalnej rzeczywistości. Na pyta-
nie o przyczynę mistyfikacji życia, będące tragicznym pytaniem Cervantesa, dramat sugeruje 
jedną odpowiedź: brak miłości. Postacie Głowackiego łączy niedosyt uczucia. Osoby dramatu 
– należące do różnych narodowości i różniące się intelektualnie – wiąże więc niemodne dziś 
i tragiczne w skutkach przywiązanie do pierwiastka emocjonalnego, postawy irracjonalnej, 
czyli poddawanie się „nawałowi” miłości, która jeśli kim włada, to „wre szałem”58. 

„Bo […] on mnie kochał”59 – przypomina sobie Anita miłość Johna. „Bo ona [Jola – K.B.] 
taka jest. Jak kocha, to nie zwraca uwagi”60 [na okropny wygląd męża – K.B.] – przekonuje 

55  F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff, Warszawa MCMVII, s. 80.

56  K. Wielechowska, Komedia, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tyniecka-Makow-

ska, Kraków 2006, s. 351.

57  F. Nietzsche, Narodziny tragedii…, s. 86. Pisze Nietzsche: „Dionizos był już wypłoszony ze sceny tragicznej 

i to przez moc demoniczną przemawiającą przez Eurypidesa. I Eurypides był w pewnym znaczeniu tylko maską: 

przemawiającym przezeń bóstwem był nie Dionizes, ani też Apollo, lecz zgoła nowonarodzony demon, zwany S 

o k r a t e s e m. Oto nowe przeciwieństwo: dionizyjskość i sokratyzm, i ono zgubiło dzieło sztuki tragedii grec-

kiej” (Tamże, s. 86). „Eurypides podjął się, jak się tego podjął i Plauto, pokazać światu przeciwieństwo «nierozum-

nego» poety; estetyczna jego zasada »wszystko musi być świadome, by było piękne«, jest, jak rzekłem, zasadą 

równoległą sokratycznemu »wszystko musi być świadome, by było dobre«. Możemy zatem uważać Eurypidesa 

za poetę estetycznego sokratyzmu. […] Jeśli z powodu niego zginęła dawniejsza tragedia, jest więc estetyczny 

sokratyzm zasadą zabójczą […]” (Tamże, s. 91).

58  Sofokles, Antygona…, s. 49.

59  J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku…, w: Tenże, 5½. Dramaty…, s. 36.

60  Tamże, s. 74.
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Pchełka, bardziej samego siebie niż Saszę, o miłości swojej ukochanej. „Kochałem ją”61 – powie 
krótko Sasza o odeszłej od niego żonie, uzasadniając w ten sposób Anicie próbę odebrania 
sobie życia. 

Czy postawa egzystencjalna jest skazana na przegraną tylko z punktu widzenia dzi-
siejszej cywilizacji podobna? 

Posłaniec w Antygonie Sofoklesa stwierdza, że „[n]największe klęski płyną z nierozu-
mu”62, Chór opiewa potęgę człowieka, który „[w]szystko rozumem zwycięży63”, w finałowej 
konkluzji wygłasza/wyśpiewuje pochwałę „rozumu i miary”, których człowiek, doznawszy 
„klęsk odmętu”64, nauczy się w późnym wieku.

„Współkochać przyszłam, nie współnienawidzieć”65 – wygłasza swoje credo bohaterka 
Sofoklesa. Wybór Antygony „stawiającej” na „współmiłość” wyobcowuje bohaterkę z państwa/
grodu Kreona. Egzystencjalna postawa przeciwniczki władcy przekształca ją w bezdomną „na 
ziemi” i bezdomną „w podziemiu”, przeobraża ją w postać tragiczną. W starożytnej Grecji, tak 
jak w państwie Platona opartym na rozumie i prawie66, nie ma miejsca na nierozumność. Kto 
sprzeciwia się zasadzie rozumnego/praktycznego rozstrzygania życiowych konfliktów, jest 
osobą wyeliminowaną ze społeczeństwa. 

Jako antidotum na rozpętaną w dobie nowoczesnej rozumność, którą w mitycznej 
przeszłości Prometeusz obdarowuje ludzkość67, idea o mocy „wszechmiłości” pobrzmiewa 
w Prometeuszu wyzwolonym Percy Bysshe Schelly’ego. Nie rozum, lecz miłość jest ogniem 
– głosi poeta. Wykreowana tu wizja przyszłego świata objętego miłosnym uczuciem jakby 
zapowiada los niepowstrzymanego w swoich roszczeniach rozumu człowieka/Prometeusza.

Cywilizacja wybiera jednak wyzwolenie się z drogi prowadzącej ku życiu poddanemu 
wszechwładzy rozumu. Modele egzystencjalne/cywilizacyjne wywyższające rolę irratio i sądy 
filozoficzne konceptualizujące osobę ludzką w oparciu o sferę emocjonalną („Człowiek tkwi 

61  Tamże, s. 96.

62  Sofokles, Antygona…, s. 63.

63  Tamże, s. 34.

64  Tamże, s. 66.

65  Tamże, s. 40.

66  „[…] to, co każe przeciwstawiać się cierpieniu – to jest rozum i prawo, a to, co wlecze do cierpień – to jest ból 

sam? […] A jeżeli wpuścisz [do państwa – K.B.] muzę, która serca pieści liryką albo epiką, wtedy ci w państwie 

królować zacznie przyjemność i przykrość, zamiast prawa i tej myśli, która się pospolicie zawsze wyda najlep-

szą. […] jednak słusznieśmy ją wtedy wygnali z państwa, skoro taka jest. Tak nam rozum dyktował” (Platon, 

Państwo, przeł., wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, t. II, ks. X, Warszawa 1991, s. 230 

i 236). 

67  „PROMETEUSZ Skoro na świat [ludzie – K.B.] wyszli,/ Sprawiali się we wszystkim omacnie, bez myśli,/ Dopóki 

nie spostrzegli za mych wskazań wodzą,/ Gdzie jasne wschodzą gwiazdy i kędy zachodzą./ I wiedzę-m najprzed-

niejszą wynalazł, naukę/ O liczbach, i kunszt pisma, i pamięci sztukę,/ Muz wszystkich rodzicielkę” (Ajschylos, 

Prometeusz skowany, przeł. J. Kasprowicz, Kraków 2003, s. 25); „CHÓR […] Dziwy człowieka potęga./ […] mowę 

i myśli dla skrzydła/ I życie ujął w prawidła,/ […] Na wszystko z radą on gotów” (Sofokles, Antygona…, s. 34). 
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w  s e r c u, nie w głowie”68 – powie Artur Schopenhauer) pozostają poza „wielką trajektorią 
kultury”. Subiektywność uczucia, żywiołu irracjonalnego jako sposób poznania świata – obca 
społeczeństwom wysoko rozwiniętym pod względem technicznym, charakterystyczna dla 
przedstawicieli kultur związanych z „rodziną Cervantesa” – momo wszystko nadal utrzymuje 
się w mocy. Powiada Borges:

Jednak jeśli […] rzeczy są realne dla moich emocji są po prostu realne. Bo nie ma innego spo-
sobu oceny rzeczy, jak tylko poprzez stosunek emocjonalny, jakich do nich mamy69.

„Metoda namiętności”, dzięki której Hiszpanie dialogują ze światem to, według Miquela 
de Unamuno, istotny aspekt narodowej tożsamości. W eseju O europeizacji filozof postuluje 
niepoddawanie się prawdom ustanowionym przez zachodnią kulturę. Autor utwierdza rację 
bytu pierwiastka irracjonalnego i uogólnia nieprzejednaną rozbieżność między mentalno-
ścią Hiszpana a racjonalizmem zachodniego człowieka oraz praktycyzmem Europejczyka. 
Po przegranej przez Hiszpanów wojnie z Ameryką (1898), Unamuno – poszukując wyjścia dla 
pogrążonej w kryzysie Hiszpanii – staje się głosicielem idei „hiszpanizacji” (españolización) 
Europy. Jak twierdzi filozof, realizacja tej koncepcji warunkuje przyjęcie przez zmaterializowa-
nego Europejczyka typowego dla Hiszpana sposobu odbierania i przeżywania rzeczywistości.

Rozprawa O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów (1913) Miguela de 
Unamuno poszerza krąg rozważań autora o tradycyjnych etycznych i estetycznych zasadach 
określających tożsamość Hiszpana, którego hipostazą jest bohater Cervantesa. Dla myśli-
ciela bycie Don Kichotem wiąże się ze specyficzną formą egzystencji, która daje możliwość 
wykreowania i zaistnienia w niepowtarzalnej prawdzie o rzeczywistości. Prapodstawą tej 
prawdy jest „duch” hiszpański, którego oryginalne objawianie się artystyczne (i nie tylko) 
burzy kulturowe formy życia. Irracjonalna postawa, wynikająca także z chrześcijańskiej wia-
ry, umożliwia zespolenie pierwiastka tragicznego z optymistyczną wizją nieśmiertelności 
i otwiera perspektywę odkrywania świata, tajemniczego, niepojętęgo dla rozumu współcze-
snego człowieka odkrywania świata:

Filozofia ukazuje mi się w duszy mojego narodu jako wyraz wewnętrznej tragedii podobnej 
do tragedii duszy Don Kichota, jako wyraz walki pomiędzy tym, czym jest świat wedle tego, 
jak nam go ukazują naukowe racje, a tym, czym chcielibyśmy, żeby był wedle tego, co nam 
powiada wiara w naszą religię. I w tej filozofii kryje się tajemnica, którą zwykło się określać 
słowami, że w gruncie rzeczy nie dajemy się zredukować do Kultury, to znaczy, że się jej nie 
poddajemy: Nie, Don Kichote nie poddaje się ani światu, ani jego prawdzie, ani nauce czy 
logice, ani sztuce czy estetyce, ani moralności czy etyce70.

68  A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, przeł. i komentarzem opatrzył J. Garewicz, t. II, Warszawa 

1995, s. 343.

69  J.L. Borges, O. Ferrari, W dialogu I…, s. 59. 

70 M. de Unamuno, O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów, przeł. H. Woźniakowski, Kra-
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Północ – Południe
Obserwując świat bezdomnych zamieszkujących park nowojorski, można w nim dostrzec ob-
razy Hieronima Boscha. Przywiązanie Saszy do poetyki „świata na opak”, charakterystycznej 
dla autora Piekła muzycznego, nie jest przypadkowe. Zdeformowane kształty ludzkich ciał, 
przechodzące w figury niewyobrażalnych istot zwierzęcych, groteskowo zniekształcone posta-
cie wskazujące na potworność istnienia, dziwnie złowieszcze antropomorficzne stworzenia 
i zoomorficzne istoty, które wypełniają płótna twórcy tryptyku Ogród rozkoszy ziemskich 
(prawy panel przedstawia Piekło), uogólniają nie tylko aktualne życie rosyjskiego malarza 
w Tompkins Square Park, lecz i jego byłą egzystencję w Rosji sowieckiej. „Mój ojciec – przypo-
mina sobie Sasza – uważał, że Bosch w XVI wieku przewidział nasze mieszkanie w Leningra-
dzie. […] zapełnił piekło muzyką […], używał muzyki do zagłuszenia wrzasków potępieńców”71. 
Potępiony przez ówczesną elitę polityczną ZSRR za abstrakcjonizm72 i skazany na obojętność 
amerykańskiego społeczeństwa („Miałem nadzieję, że przyjdzie George Busch i napluje na 
obraz. Ale nikt nie przyszedł”), rosyjski twórca pragnie być „nowym Picassem”73. 

W swoim dążeniu do upodobnienia się ze sławnym hiszpańskim prekursorem 
malarstwa współczesnego, Sasza powtarza niezrealizowany sen swojego ojca („nie miał  
paszportu”) 74 o podróży do Madrytu, by stanąć przed tryptykiem Bosha. Marzenie o dorów-
naniu Pablu Picassie, które przypomina ojcowską niespełnioną „madrycką” fantazję, despe-
racki związek petersburskiego artysty z Portorykanką Anitą – aktualizuje różnorodne aspekty 
północno-południowych kulturowych więzi. O patetycznym wręcz pragnieniu „Północy, by 
związać się z Południem”75 mówi Borges we wspomnianym wywiadzie-rzece. Wypowiedź 
argentyńskiego pisarza wskazuje na jeszcze jeden kulturotwórczy aspekt starożytności (tym 
razem łacińskiej), której pogańskie tradycje owocują rozwojem literatury europejskiej. Na 
podstawie wpływu Eneidy na epopeję saksońską (Beowulf) Borges rozważa nad grawitacją 
Północy ku Południu („w Sasach tkwiła być może tęsknota za pogańskością”)76. Relacje kul-
turowe i osobiste w Antygonie w Nowym Jorku, skłonności artystyczne bohaterów, łączący 
ich „zmysł estetyczny” nawiązują do sądu autora Biblioteki Babel dotyczącego „tęsknoty za 
pogańskością” oraz wypełniają dawną tendencję literacką nowym sensem egzystencjalnym 
i twórczym. 

Dla Saszy, petersburskiego artysty, reprezentanta wyobraźni artystycznej europejskiej 
Północy, Portorykanka jakby personifikuje marzenie o upodobnieniu się do wielkiego Picassa, 

ków–Wrocław 1984, s. 344.

71  J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku…, w: Tenże, 5½. Dramaty…, s. 54.

72  „I na wystawę przyszedł Breżniew – opowiada Sasza Anicie – Szybko przeszedł przed wszystkimi obrazami 

i zatrzymał się na moim. Bardzo długo mu się przyglądał, potem poczerwieniał i splunął na niego” (J. Głowacki, 

Antygona w Nowym Jorku…, w: Tenże, 5½. Dramaty…, s. 99).

73  Tamże.

74  Tamże, s. 54.

75  J.L. Borges, O. Ferrari, W dialogu I…, s. 270.

76  Tamże.
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autora płócien upoetyczniających figury kobiecych ciał nakreślonych w estetyce prymitywu. 
Na przełomie XIX i XX wieku moda na egzotykę wiąże się z pragnieniem odnowienia kultury, 
co znajduje wyraz w tahitiańskiej przygodzie Paula Gauguina, literackiej i filmowej opowieści 
o Tarzanie, Księdze dżungli Josepha Rudyarda Kiplinga. To, co tradycyjnie bywa określane 
mianem „egzotyczne”, sztuka współczesna/postmodernistyczna włącza do dyskursu główne-
go, nadając treściom marginalnym sens równorzędny do wątku wiodącego, lub przekształca 
ideę wtórną w dominującą. 

Forma kultury, którą reprezentuje Anita, jej emocjonalność i wrażliwość to anachro-
nizm – kojarzy się ona z typem człowieka, który należy do przeszłości, czasu minionego. 
Charakterystyczne dla ludowego chrześcijaństwa symbioza pogaństwa z kanoniczną wiarą 
pozwala Portorykance wyjść poza konwencje „normatywnej” religijności. Dar przenikania 
w symbolikę obserwowanych fenomenów umożliwia Anicie przeżywanie wieloaspektowej 
istoty świata77. „Udziwnienie” realności to znak zmysłu poetyckiego, świadectwo „naturalnej” 
chęci przezwyciężenia ograniczoności istnienia. „Korespondencja” Anity z rzeczywistością 
aktualizuje relację pomiędzy wyobrażeniem poety jako człowieka pierwotnego a określeniem 
człowieka pierwotnego mianem „poety”78. „Wiedza o świecie”, którą uosabia Anita przypomina 
o „pierwszej mądrości pogańskiej” (Vico), o archaicznej poezji „czerpiącej z antropomorfizacji, 
jakiej w oczach człowieka ulegał otaczający go świat”79. „Język figurowy był pierwszym, jaki 
się narodził…”80.

„Słowa i rzeczy”, w oparciu o które Portorykanka – według modelu tradycyjnego spo-
łeczeństwa – boleśnie dąży do zadomowienia się w złowieszczej rzeczywistości, to szczątki, 
odpady, pozostałości po ludzkim życiu w posthumanizmie (Michel Faucault). Niezmiennie to-
warzyszący Anicie „metalowy wózek delikatesowy, zawierający cały jej dobitek” jest naładowa-
ny plastykowymi torbami, „wypchany ubraniami […], [n]a szczycie leży różowy telefon”. Sama 
bohaterka „[m]a na głowie trochę za małą czapkę z nausznikami. Ubrana jest w długi kolorowy 
płaszcz, męskie buty i rękawiczki bez palców”81. Jej ostatni prezent dla Johna to kaszmirowy 
niebieski sweter „jakiegoś nieszczęśnika”, który dostała „z kościoła”82, a nabytkiem stanowią-
cym przedmiot jej dumy jest torba Palomy Picasso, za którą powinna dostać cztery dolary.

77  ANITA: Było osiem gołębi… […] Pod kościołem. Osiem gołębi… Policzyłam, wyszło osiem. […] Powiedziałam 

do siebie, że jak wyjdzie liczba parzysta, to Bóg nie chce, żebym się w to mieszała, a jak nieparzysta, to znaczy, 

że Bóg chce dla Johna coś lepszego. […] Własny prywatny grób, blisko rodziny i przyjaciół. […] Ale właśnie jak 

podeszłam i skończyłam liczyć, to ten ósmy gołąb popatrzył się na mnie, uśmiechnął, zamachał skrzydłami 

i poleciał w górę. Prosto do nieba. On był cały biały i miał niebieską kropkę nad dziobem. No i wtedy to już było 

siedem. […] Bóg chce, żebym go pochowała” (Tamże, s. 59–60).

78  B. Tomalak, Imiona róży, Bielsko-Biała 2006, s. 26. 

79  Tamże. 

80  A.N. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego przez dzieje, Warszawa 1957, s. 46; cyt za: B. Tomalak, 

Imiona róży…, s. 26. 

81  Tamże, s. 33.

82  Tamże, s. 34–35.
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[…] mówiąc o społeczeństwach, które nazwaliśmy zacofanymi podczas nawiązywania z nimi 
kontaktów w XIX wieku, – głosi Claude Lévi-Strauss w swoich wykładach Od prehistorycznego 
krzemienia do nowoczesnej taśmy przemysłowej, wygłoszonych w 1986 r. w Tokio – zapomina-
my o niezwykle ważnym fakcie: społeczeństwa te były już tylko przeżytkami, okaleczonymi 
resztkami pozostałymi po wstrząsach, które sami pośrednio bądź bezpośrednio wywołaliśmy.

To bowiem chciwa eksploatacja egzotycznych krain i ich ludów zapoczątkowana w XVI wie-
ku i prowadzona przez trzy kolejne stulecia zapewniła światu zachodniemu szybki rozwój. 
Różnice między społeczeństwami „zacofanymi” a cywilizacją przemysłową polegają przede 
wszystkim na tym, że owe społeczeństwa są niejako jej odpadem, do czego cywilizacja prze-
mysłowa nie umie się przyznać.

Pozorna prostota i indolencja tych ludów nie wypływają z ich natury. Są one raczej rezultatem 
zmian, które legły u podstaw naszego rozwoju. W XIX wieku rozwój ów narzucony został jako 
model ludom, na gruzach których mógł się zrodzić. Zmagając się z problemami industriali-
zacji krajów trzeciego świata, cywilizacja przemysłowa odnajduje w nich przede wszystkim 
zniekształcony, skamieniały przez wieki obraz zniszczeń, których musiała dokonać, żeby 
powstać83.

„najpiękniejsze tragedie układają o nielicznych tylko rodach […], którym było 
dane dokonać lub doznać czegoś strasznego”84

Dla arystokraty Johna, który dobrowolnie odszedł od swojej rodziny w Bostonie i wybrał 
środowisko bezdomnych, Anita być może uosabia na zawsze utraconą przeszłość Ameryki, 
możliwość obcowania z przedstawicielką ludu podbitego przez amerykańskich przodków. 
Możliwe, że w przyjaźni z Anitą, odizolowany od współczesnego świata, Amerykanin odnaj-
duje szansę obcowania z reprezentantką narodu/etnosu przechowującego pamięć o życiu 
autentycznym, nieskażonym dzisiejszą cywilizacją, z kobietą o nietypowej wrażliwości este-
tycznej, przeżywającą rzeczywistość według zapomnianych zasad etycznych.

Skupiając „wysokie” pryncypia ludzkiego istnienia, należące do przeszłości, duch Johna 
scala, jednoczy przedstawicieli dzisiejszego bezdomnego świata. „Johny to był ktoś”85 – mówi 
Pchełka, ze specyficzną dla swojego stylu wypowiedzi zwięzłością, ujmując osobowość nieży-
jącego towarzysza. Repliki bohaterów dramatu Antygona w Nowym Jorku kreślą wizerunek 
Johna jako człowieka niezwykłego. Postać Amerykanina przypomina spowite legendą dzie-
je społeczeństwa amerykańskiego. John kojarzy się z artystycznym modelem pozycji ojca, 
patriarchy, charakterystycznym dla eposu. Pozycja ta, podobnie jak świat eposu, odsyła do 

83  C. Lévi-Strauss, Od prehistorycznego krzemienia do nowoczesnej taśmy przemysłowej, przeł. Z. Kozimor, 

w: Tenże, L’Anthropologie face aux problèmes du monde moderne. Trois conférences inédites, Paris 2011, http://

www.cochise.com.pl/od_prehistorycznego_krzemienia.html [dostęp: 04.08.2012]. 

84  Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 336.

85  J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku…, w: Tenże, 5½. Dramaty…, s. 62.
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czasów „ojców, założycieli rodów, świata «pierwszych» i «najlepszych»”. Stanowią oni nie-
zbędną część wizji „absolutnej przeszłości” narodu, którego wielkość poświadcza również 
„właściwa i konstytutywna dla eposu postawa autorska (czyli postawa tego, kto wypowiada 
słowo epickie), będąca postawą człowieka mówiącego o niedosiężnej przeszłości, pełną sza-
cunku postawą potomka”86.

Wyidealizowana i ujęta w kategoriach wartości absolutnej postać arystokraty Johna 
z Bostonu, pochodzącego z „dobrej rodziny”, nawiązuje do konstytutywnej dla starożytnej 
tragedii greckiej obecności wątku tragediowego, związanego z perypetiami przedstawicieli le-
gendarnych rodów. Poetyka Arystotelesa odnotowuje wyższą wartość tragedii w porównaniu 
z epopeją87. W dziele starożytnego filozofa, który zajmuje się teorią sztuki tragediowej, czyta-
my, że współcześni „najpiękniejsze tragedie układają o nielicznych tylko rodach: o Alkmeonie, 
Edypie, Orestesie, Meleagrze, Tyestesie, Telefosie i o innych, którym było dane dokonać lub 
doznać czegoś strasznego”88.

Jeden z monologów Kreona („O Tebańczycy, nareszcie bogowie…”89) w tragedii Anty-
gona aktualizuje postaci sprawujących rządy w Tebach, Eteokla i Polinika. Na Poliniku, synu 
Edypa, ciąży przewinienie jego ojca, Lajosa, a jeszcze przedtem wina Labdakosa, dziadka tra-
gicznie oślepłego króla. Według interpretacji mitycznej historii Edypa autorstwa Jean-Paula 
Vernanta, w szeregu przewinień przodków wpisany jest także fakt, że „Lajos zakochuje się 
w pięknym młodzieńcu Chrysipposie, synu Pelopsa. […] Lajos jest gościem Pelopsa, a relacja 
między gospodarzem i gościem zakłada przyjaźń i wymianę darów. Zamiast odwdzięczyć 
się temu, kto przyjął go pod swój dach, Lajos usiłuje mu zabrać syna, działając wbrew woli 
młodzieńca i stając się przyczyną jego samobójstwa”90. 

Dla Greków wyróżnikiem człowieczeństwa – konkluduje Vernant w związku z wędrówką 
Odyseusza po świecie, który „jest przeciwieństwem normalnego ludzkiego świata”91 – jest 
spożywanie chleba i wina, czyli rodzaj pożywienia, oraz uznawanie praw gościnności92. 

Przybrana przez Edypa – nowonarodzonego, lecz niepożądanego potomka Lajosa i Jo-
kasty – postać podrzuconego dziecka, przygarniętego przez pasterza, a potem jego wejście 

86  M. Bachtin, Epos i powieść, w: Tenże, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, 

s. 548–549.

87  Arystoteles, Retoryka. Poetyka…, s. 367–368.

88  Tamże, s. 336.

89  Sofokles, Antygona…, s. 28–29.

90  J.-P. Vernant, Mity greckie czyli świat, bogowie, ludzie, przeł. J. Łukaszewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków, 

s. 140–141.

91  „Od tej pory [po opuszczaniu granic znanego świata, ludzkiego oikumenos i zbliżaniu się do przylądka Maleja 

– K.B.] Odyseusz będzie spotykał wyłącznie istoty o prawie boskiej naturze, żywiące się nektarem ambrozją, jak 

Kirke czy Kalypso, albo istoty niższego rzędu, podludzi, potwory, jak cyklop czy Lajstrygonowie, kanibale żywiący 

się ludzkim miesem” (J.-P. Vernant, Mity greckie…, s. 83).

92  Tamże. 
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w rolę „fałszywego” syna króla Polybosa i królowej Periboi nie unicestwia tragicznej przepo-
wiedni wyroczni delfijskiej. Obciążenie przekleństwem rodu Labdakidów przejawia się w tra-
gicznych losach bratobójców Eteokla i Polinika, którzy pałają do siebie nienawiścią. Siła klą-
twy znajduje wyraz w samobójstwie Antygony oraz w świadomości Ismeny o jej współudziale 
w straszliwych dziejach rodu: „A jednak wina ta sama nas łączy”93…

Również Chór w Antygonie uogólnia zasadę ciagnącej się przez pokolenia winy 
przodków:

Szczęśliwy, kogo w życiu klęski nie dosięgły,
Bo skoro bóg potrząśnie domowymi węgły,
Z jednego gromu cały szereg nieci,
Po ojcach godzi i dzieci.
[...]
Tak już od wieków w Labdakidów domy
Po dawnych gromach nowe godzą gromy, 
Bóle minionych pokoleń
Nie niosą ulg i wyzwoleń.
I ledwie słońce promienione rozpostrze
Ponad ostatnią odnogą rodzeństwa94,
A już bóstw krwawych podcina ją ostrze,
Obłęd szału i szału przekleństwa95.

Podkreślana w konkludujących wypowiedziach Chóru myśl o nieustannie towarzyszą-
cej człowiekowi winie, w odniesieniu do założycieli współczesnej Ameryki, „gości” narusza-
jących (eufemistycznie mówiąc) gościnność ludów kolonizowanych, w dramacie Antygona 
w Nowym Jorku wypełnia się nowym sensem konstrukcyjnym. Jean-Marie Gustave Le Clézio, 
noblista z 2008 r., w książce Meksykański sen albo przerwana myśl indiańskiej Ameryki pro-
blematyzuje konsekwencje barbarzyńskiego zapanowania „zdobywców Nowego Świata” nad 
indiańskim światem i określa podbój Ameryki mianem „podwójnego dramatu”. 

Milczenie indiańskiego świata jest dramatem, którego konsekwencji jeszcze nie zmierzyli-
śmy. Dramatem podwójnym, gdyż niszcząc kultury amerykańskich Indian, zdobywca znisz-
czył część siebie samego, część, której nigdy już nie będzie mógł odnaleźć96.

93  Sofokles, Antygona…, s. 41.

94  „Ostatnia odnoga rodzeństwa – Antygona”; cyt. za: Sofokles, Antygona…, s. 43.

95  Tamże, s. 42–43.

96  Le Clézio pisze: „Podbój Nowego Świata doprowadził do milczenia, które zatarło myśl tubylców. To milczenie 

jest ogromne, przerażające. W okresie od 1492 do 1550 roku pochłonęło indiański świat, zamieniło go w nicość. 

Tubylcze kultury, żywe, zróżnicowane, spadkobiercy wiedzy i mitów tak starych jak historia człowieka, w prze-

ciągu jednego pokolenia zostały skazane, starte na pył, spopielone. Jak to było możliwe? Aby dokonać takiego 

zniszczenia, potrzebna były potęga całej Europy, dla której konkwistadorzy byli tylko narzędziem, potęga, dla 
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Powyższe słowa są dobrym komentarzem do milczenia Johna, wszak słychać w nich 
„milczenie indiańskiego świata” – „zajęta” przez ogień (piekielny) postać martwego Johna, 
który płonie wraz ze swoim „cieniem”/sobowtórem Afroamerykaninem (według żartu Polaka 
Pchełki on „nie jest wcale czarny”, a po prostu „bardzo opalony”). 

John to człowiek fikcja, to upersonifikowane wspomnienie o nieżyjącym człowieku, 
enigma, zagadka. Tajemnica, której znakiem jest jego milcząca postawa, periodycznie przy-
pominana przez bliskich, łączy, jednoczy mieszkańców parku. Poetyckim wyrazem tej roli 
Johna może być obraz jednego z gołębi, o którym opowiada Anita. Patrzący na Portorykankę, 
uśmiechający się do niej i machający skrzydłami ptak aktywizuje tradycyjne pojmowanie 
gołębia jako istoty stworzonej do przynoszenia wiadomości, sprzyjającej komunikacji mię-
dzyludzkiej. Wyróżniająca go niebieska kropka nad dziobem budzi skojarzenia ze śladem/
znakiem arystokratycznego ducha Johna, jego błękitnej krwi.

Spiritus movens aktualnych działań bohaterów dramatu, duch martwego Johna –z któ-
rym Anita obcuje dzięki darowi odczytywania znaków nadprzyrodzonych oraz zjawisk mi-
stycznych i z którym Pchełka, siedząc i pijąc, łączy się „spirytualnie” – przypomina postać 
oddziałującego zza grobu ojca Hamleta. Na możliwość podobnej interpretacji wskazuje roz-
winięty w utworze wątek z Szekspira i historia zagadkowej śmierci amerykańskiego arysto-
kraty. Jej swoistym synonimem jest niepojęte zamilknięcie Johna. Powtórzmy za Herbertem 
(Tren Fortynbrasa), że silna władza (Fortynbras – od: „fort”, franc. – silny, odznaczający się 
siłą „bras”, franc. – ręka), której obowiązkiem jest „wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim 
trochę”97, przywłaszcza sobie prawo do rozporządzania osobowościami wyjątkowymi, wyróż-

której religia i moralność były równie ważne jak siła militarna i ekonomiczna. Podbój amerykańskiego kon-

tynentu przez Europejczyków stanowi niewątpliwie jedyny przykład totalnego zagarnięcia zwyciężonych na-

rodów przez jedną kulturę, co doprowadziło do całkowitej wymiany myśli, wierzeń i duszy. Podbój to nie tylko 

opanowanie przez garstkę ludzi ziem, rezerw żywności, dróg, organizacji politycznych, siły roboczej mężczyzn 

i genetycznej rezerwy kobiet. To też realizacja powstałego u początków Renesansu projektu, którego celem była 

dominacja nad światem. Nic, co było przeszłością i wielkością tubylczych narodów, nie miało przeżyć. Religia, 

legendy, zwyczaje, organizacje rodzinne i plemienne, sztuka, język oraz historia, wszystko musiało zniknąć, 

aby zostawić miejsce nowej formie narzuconej przez Europę.

[…] Milczenie indiańskiego świata jest bez wątpienia jednym z największych dramatów ludzkości. W momencie, 

gdy Zachód odkrywał nowe wartości humanizmu, poczynania zdobywców Nowego Świata rozpoczęły erę nowe-

go barbarzyństwa opartego na niesprawiedliwości, grabieży i morderstwie. Nigdy chyba człowiek nie był równie 

wolny i równie okrutny; odkrył w tym samym czasie powszechność praw i powszechność gwałtu, szlachetne 

idee humanizmu i groźne przekonanie o nierówności ras, względności cywilizacji i kulturowej tyranii. Przez 

dramat podboju Meksyku odkrył wszystko, co zbuduje kolonialne imperia, w Ameryce, w Indiach, w Afryce, 

w Indochinach: przymusową pracę, systematyczne niewolnictwo, wywłaszczenie i dochodowość ziem, a przede 

wszystkim świadomą dezorganizację ludów, aby nie tylko nad nimi panować, ale przekonać je o ich niższości.

Milczenie indiańskiego świata jest dramatem, którego konsekwencji jeszcze nie zmierzyliśmy. Dramatem po-

dwójnym, gdyż niszcząc kultury amerykańskich Indian, zdobywca zniszczył część siebie samego, część, której 

nigdy już nie będzie mógł odnaleźć” (J.M.G. Le Clézio, Le Rêve mexicain ou la pensée interrompue, Paryż 1993; 

Podwójny dramat podboju Ameryki, http://www.cochise.com.pl/dramat_podboju.html#top, dostęp 09.08.2012).

97  Z. Herbert, Tren Fortynbrasa, w: Tenże, Poezje zebrane, Kraków 2008, s. 271.
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niającymi się od ogółu; prawo objęcia ich „nadzorem i karą” (Foucault). Milczenie, w które 
zapada John po swojej pięcioletniej tajemniczej nieobecności w parku, trzeba łączyć z regu-
larnie przeprowadzanymi przez władze akcjami „zaawansowanego oczyszczania” okolicy (ze 
szczególnym uwzględnieniem „od razu fazy trzeciej”98). „Rozwalili mu pałką głowę, skuli nas 
i zabrali na komisariat”99 – przypomina sobie Anita. 

„Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie”100 – oznajmia Fortynbras Herberta. 
Historię milczącego za życia Johna i jego zagadkowego zniknięcia z Potter’s Field, którą reje-
struje sprawozdanie Policjanta, to informacja o rozstrzygnięciu „sprawy” jednego z bezdom-
nych „frajerów”, „naszego faceta”, którego ciało „znaleźli w piwnicy na rogu Sześćdziesiątej 
Drugiej Ulicy i Piątej Alei. […] Jest ciało, czyli po sprawie”101.

Ważna dla każdego z bezdomnych w nowojorskim parku, osobowość Johna jest rozpo-
znawalna przez Anitę także przez pryzmat amerykańskiego obywatelstwa martwego przyja-
ciela. Według Portorykanki stanowi ono argument uniemożliwiający pochowanie Johnny’go 
na Potter’s Fild, gdzie „grzebią tylko przestępców, odrzutków, nędzarzy bez nazwiska i doku-
mentów”102, cudzoziemców… Obywatelstwo Johna, zdawkowo zaznaczone w jednej z replik 
Anity, rozpływa się w przywołanej w dramacie idei ojcostwa. Problem praw obywatelskich 
„narodu, Stanów Zjednoczonych” to wielki temat amerykańskiej historii. Jej poznanie jest 
niemożliwe bez uwzględnienia fenomenalnej roli Ojców Założycieli USA (Thomas Jefferson, 
Benjamin Franklin, John Adams, George Washington i in.), twórców Deklaracji niepodległości 
Stanów Zjednoczonych (1776) i Konstytucji Amerykańskiej (uchwalona 1787, weszła w życie 
1789). Wzorując się na koncepcjach oświeceniowych dotyczących praw i obowiązków rządu 
względem obywateli, Deklaracja niepodległości… „uważa” za „prawdę oczywistą”, że:

wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi 
prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolność i dążenia do szczęścia103.

Zastosowane w Deklaracji niepodległości… połączenie „naturalnych” praw człowieka 
z prawami obywatelskimi – ważne także ze względu na Deklarację Praw Człowieka i Obywatela 
z 1789 r. – problematyzuje nierozstrzygniętą kwestię relacji między poszanowaniem jednostki 
ludzkiej jako objętą prawem natury a podlegającą prawu stanowionemu. Głoszona przez Oj-
ców Założycieli zasada uznania prawa naturalnego za nadrzędne i tym samym poszanowanie 
wolności, równości i godności człowieka jako bytu samoistnego jest nierozerwalnie związana 
z obowiązkiem amerykańskiego rządu do przestrzegania i bronienia tych wartości. 

98  J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku…, w: Tenże, 5½. Dramaty…, s. 111.

99  Tamże, s. 93.

100  Z. Herbert, Tren Fortynbrasa, w: Tenże, Poezje zebrane…, s. 272.

101  J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku…, w: Tenże, 5½. Dramaty…, s. 94.

102  Tamże, s. 37.

103  Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, wersja elektroniczna dokumentu: http://pl.wikisource.

org/wiki/Deklaracja_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych, [dostęp 08.12.2012].
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Anna Szawerna-Dyrszka
Uniwersytet Śląski w Katowicach

O włóczęgach Włóczęgów w Włóczędze

Włóczęgowskie tradycje w Wilnie sięgają początków romantyzmu, kiedy to Filomaci 
wędrowali po lasach ponarskich i Puszczy Rudnickiej, biwakowali nad Zielonymi Jezio-
rami, urządzali wycieczki do Trok (pewnego lata, po pięciu godzinach marszu, Mickiewicz 
z przyjaciółmi dotarł tam o drugiej w nocy) i Jaszun. Sławne stały się zwłaszcza majówki 
Promienistych, czyli Przyjaciół Pożytecznej Zabawy, organizowane na wzgórzach otaczają-
cych Wilno. Ich inicjatorem był Tomasz Zan – Arcy-promienisty – autor „scenariusza” ma-
jówek, które powtarzały zawsze ten sam schemat: pocałowanie – mleko – mowy i wiersze 
przy mleku. 

Łączymy się dla wspólnych zabaw fizycznych i umysłowych, aby młódź zatrudnieniem 
szlachetnym od nieszlachetnych odrywać […] – pisał Zan, określając cel wycieczek Promie-
nistych. – Przyjaźń nawiązuje się dla wspólnej rady, dla wspólnej pomocy w naukach i moral-
ności. Witamy się pocałowaniem na znak połączenia; przed Arcym schylamy głowę, na znak, 
że jesteśmy powolni prawidłom przez ogół ustanowionym. Na majówce pijemy mleko jako 
godło niewinności i prostoty, abyśmy pamiętali, że oszczędne używanie daleko lepiej służy 
zdrowiu moralnemu i fizycznemu1.

Jedyne w swoim rodzaju otoczenie przyrodnicze Wilna, którego niepowtarzalność 
do dziś przypisuje się opiece genius loci, zawsze musiało przyciągać jego mieszkańców. Nie za-
wsze jednak te wyprawy na łono natury miały charakter tak silnie „zinstytucjonalizowany” 
jak w przypadku Związku Promienistych. Najczęściej zapewne wilnianie wędrowali po swoich 
okolicach „prywatnie” i „osobno”. Sprawą genius loci jest, że po prawie stu latach wileńscy 
studenci powtórzyli gest młodych romantyków, pokonując trasy „promienistych wycieczek” 
pod auspicjami stowarzyszenia. Był nim, założony w 1923 roku, Akademicki Klub Włóczęgów 
Wileńskich. 

1  S. Pietraszkiewiczówna, Dzieje Filomatów w zarysie, Kraków 1912, s. 62–63.
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Działalność członków Klubu (dobrze już dziś opisana2) znana była poza środowiskiem 
akademickim, gdyż włóczenie się (latem – pieszo i kajakiem, zimą – na nartach) nie było 
ich jedynym zajęciem. Poza wycieczkami w ramach sekcji ZNAJ (Zmarnowanej Niedzieli Ani 
Jednej) organizowali też wiele imprez artystyczno-kulturalnych na terenie miasta, angażu-
jąc w nie mieszkańców. Inicjatywy Włóczęgów opisywane były w wileńskiej prasie – przede 
wszystkim w wydawanych przez Uniwersytet Stefana Batorego zeszytach pisma „Alma Mater 
Vilnensis”3, ale też w gazetach codziennych – „Dzienniku Wileńskim”, „Słowie”, „Kurierze Wi-
leńskim”. Zamieszczano w nich relacje z happeningowych i „hipisowskich” („Klub Włóczęgów 
był bardzo hippie” – mówił Miłosz4) przedsięwzięć klubu – takich jak „zabicie smoka” na ulicy 
Bakszta w dniu świętego Jerzego, humorystyczno-satyryczny pochód tłuściochów i chudziel-
ców, czy też przemarsze przez centrum Wilna tak zwanych Noworodków, czyli kandydatów 
na Włóczęgów. W wileńskiej prasie anonsowano też sławne włóczęgowskie bale noworoczne. 
Przede wszystkim jednak opisywano wyprawy turystyczne – te krótsze, prowadzące różnymi 
drogami i sposobami „z Wilna do Wilna”5, i te, których cel znajdował się daleko poza grani-
cami Wileńszczyzny: pieszą wędrówkę do Cieszyna, wycieczkę szlakiem wodnym do Pozna-
nia oraz dwie wyprawy zagraniczne: rzeczno-morską (kajakiem zaopatrzonym w żagiel) do 
Konstantynopola6 i czółnem z Lindau nad Jeziorem Bodeńskim do Paryża. 

Dramatyczne szczegóły podróży do Stambułu, rozpoczętej 6 lipca 1930 roku, znamy 
dzięki jej pomysłodawcy, Wacławowi Korabiewiczowi (noszącemu klubowe imię Kilometr), 
który utrwalił je w reporterskiej relacji, opublikowanej kilka lat po wyprawie pod tytułem Ka-
jakiem do minaretów7. Na początku książki autor z humorem ujawnił włóczęgowski rodowód 
swego szalonego pomysłu:

2  Zob. A. Srebrakowski, Wileńscy „Włóczędzy”, Wrocław 1997 (wydanie 2 poprawione – Toruń 2012); W. Szełkow-

ski, Klub Włóczęgów Wileńskich, Wilno 1999; B. Tarnowska, Pieśni trampów. Poezja i wierszopisarstwo z kręgu 

Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich, w: Poezja i poeci w Wilnie w latach 1920-1940. Studia, red. T. Bujnicki, 

K. Biedrzycki, Kraków 2003, s. 117–136; T. Bujnicki, Wileńszczyzna „Włóczęgów”, w: Tegoż, W Wielkim Księstwie 

Litewskim i w Wilnie, Warszawa 2010, s. 205–216. Znakomitym źródłem wiedzy o Włóczęgach są także wspomnie-

nia byłych członków klubu: Czesława Miłosza, Pawła Jasienicy, Wacława Korabiewicza.

3  Zob. np.: Na Bakszcie zabity jest smok… Rzecz o zdarzeniu, „Alma Mater Vilnensis” 1926, z. 4; Kilometr [W. Ko-

rabiewicz], Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich, „Alma Mater Vilnensis” 1929, z.8; S. J. Pacuk, Akademicki Klub 

Włóczęgów wileńskich, „Alma Mater Vilnensis” 1935, z. 12.

4  Zob. Cz. Miłosz, Dykcjonarz wileńskich ulic, w: Tegoż, Zaczynając od moich ulic, Kraków 2006, s. 24.

5  Jak pisze Srebrakowski, podsumowaniem kajakowych wycieczek krajoznawczych z lat 1928-1934 było wydanie 

folderu informacyjnego Szlak wodny „Z Wilna do Wilna”. Zbadany i opisany przez Akademicki Klub Włóczęgów 

Wileńskich, Wilno [bez roku wydania]. Zob. A. Srebrakowski, Wileńscy „Włóczędzy”, Toruń 2012, s, 24.

6  Z wakacyjnych włóczęg Akademickiego Klubu WW, „Alma Mater Vilnensis” 1929, z. 8.; S. Jędrychowski, Z Wilna 

do Cieszyna, „Alma Mater Vilnensis” 1930, z. 9; W. Korabiewicz, Wyprawa kajakami do Stambułu. (Skrót pamiętni-

ka), „Alma Mater Vilnensis” 1930, z. 9; Wycieczka łodziami do Konstantynopola, „Słowo” z 19 lipca 1930; Wycieczka 

Włóczęgów do Cieszyna, „Słowo” 19 lipca 1930.

7  W. Korabiewicz, Kajakiem do minaretów, Warszawa 1934. Książka miała drugie wydanie w 1958 roku. Weszła 

też w skład zbioru reportaży Korabiewicza Kajakiem do Indii, wydanych w Warszawie w 1972 roku. 
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Kiedyś byłem także człowiekiem poczciwym i statecznym, dopókim nie zwariował. „Zwario-
wał” – orzekło społeczeństwo i lekceważąco wzruszyło ramionami.
Zażyłem śmiertelną dawkę włóczęgostwa i zginąłem. Dawka nie była wielka, trafiła jednak 
na grunt podatny, nieodporny.
Uczciwie ostrzegam: niech nikt nie idzie w moje ślady. Rodzice, trzymajcie dzieci na uwię-
zi! Ciotki, pilnujcie siostrzeńców! Ojcowie, mecenasi, zacni filantropowie, szanowane osoby, 
prezesi kół i stowarzyszeń, godni klienci „Grand Hoteli”! Pilnujcie swojej sprawy! Niebezpie-
czeństwo idzie od kajaków, niebezpieczeństwo idzie od morza!
Wariacja to moja choroba zakaźna.
Rzućcie precz tę książkę, bo z Wami będzie tak jak ze mną. Oto któregoś dnia zrodził się w mej 
głowie fantastyczny projekt wędrówki kajakowej z Polski do Stambułu, a był to… mój Boże! 
… rok 19298.

Latem 1931 roku trzej Włóczędzy: Czesław Miłosz (o klubowym pseudonimie Jajo), Ste-
fan Jędrychowski (Robespierre) i Stefan Zagórski (Słoń) wyruszyli na kolejną wielką wyprawę:

Plan był następujący – wspomina Miłosz – Dojechać z Wilna do Pragi, tam kupić używane 
czółno kanadyjskie, bo sprzęt sportowy był w Czechosłowacji o połowę tańszy niż w Polsce, 
przetransportować czółno do Lindau w Bawarii nad Jeziorem Bodeńskim i stamtąd spłynąć 
jeziorem, Renem, dopływami Renu jak najbliżej Paryża, gdzie odbywała się nęcąca nas wy-
stawa kolonialna. Plan ten zawdzięczaliśmy naszej miłości do map. Choć co prawda Vasco 
da Gama rozpoczynając swoją podróż do Indii wiedział więcej o morzach, przez które miała 
żeglować, niż my o naszej trasie9.

Katastrofalne konsekwencje owej niewiedzy Miłosz przedstawił w dalszym ciągu ese-
ju Podróż na Zachód, w całości poświęconego wyprawie. Mimo że nie wszystko szło zgodnie 
z planem, po wielu mniejszych i większych perypetiach (dla poznania których warto zajrzeć 
do Rodzinnej Europy) trzej Włóczędzy dotarli w końcu do Paryża.

*
W czasach najdłuższych wypraw Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich nie miał własnego 
periodyku, na łamach którego mógłby szerzyć idee włóczęgostwa – rozumianego także jako 
włóczęga intelektualna – i opisywać swoje podróże. Sytuacja zmieniła się, kiedy w lipcu 1932 
roku Klub Włóczęgów Seniorów zaczął wydawać pismo „Włóczęga”.

Klub Włóczęgów Seniorów powstał jesienią 1929 roku jako organizacja skupiająca by-
łych członków Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich – wówczas już absolwentów Uni-
wersytetu Stefana Batorego10. Rozpoczynając „włóczęgę życiową” poza murami uczelni, pragnęli 

8  W. Korabiewicz, Kajakiem do minaretów, w: Tegoż, Kajakiem do Indii…, s. 7. 

9  Cz. Miłosz, Podróż na Zachód, w: Tegoż, Rodzinna Europa, Warszawa 1990, s. 161.

10  Na temat Klubu Włóczęgów Seniorów zob. A. Srebrakowski, Wileńscy „Włóczędzy”…, s. 49–61; W. Szełkowski, 

Klub Włóczęgów Wileńskich…, s. 129–135. 
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oni kontynuować krajoznawcze, „światoznawcze” i sportowe tradycje zaszczepione im w cza-
sach studenckich, ale równocześnie – w przeciwieństwie do klubu akademickiego – chcieli 
być organizacją polityczną, kontynuującą tradycje jagiellońskie i ideę krajowości. Początkowo 
wyrażali swoje poglądy głównie podczas dyskusyjnych zebrań klubu. Zakładając pismo, które-
go nakład wynosił tysiąc egzemplarzy, znacznie poszerzyli obszar społecznego oddziaływania. 
Pierwszy numer „Włóczęgi” (z podtytułem „Organ Klubu Włóczęgów w Wilnie”), który ukazał 
się jako dodatek do „Kuriera Wileńskiego”, otwierał programowy artykuł Teodora Nagurskie-
go Klub Włóczęgów, określający polityczne i społeczne cele działalności Seniorów w państwie 
wielonarodowym, oraz – utrzymany w tym samym duchu – tekst Stanisława Swianiewicza 
Nasza krajowość – wykład koncepcji krajowości w rozumieniu członków klubu. W myśl obu 
tekstów terenem pracy Włóczęgów Seniorów miały być ziemie byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, a jej celem – reformy społeczne, mające prowadzić do odrodzenia dawnego pań-
stwa w nowej federacyjnej postaci. Aby ten cel osiągnąć, trzeba było zacząć od podstaw – to 
znaczy poznać literaturę, sztukę, życie społeczne i gospodarcze narodów wchodzących w skład 
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz przekazać tym narodom wiedzę o kulturze i gospodarce 
polskiej, czyli w efekcie zbliżyć do siebie wszystkie narody zamieszkujące terytorium Księstwa.

Do osiągnięcia naszych celów i wykonania zadań – pisał Nagurski – dążyć będziemy 
wszelkimi uczciwymi środkami. Odrzucamy jako niegodne naszych celów tajne i zakulisowe 
działania na szkodę tych narodowości, do współpracy z którymi na zasadach: wolni 
z wolnymi, równi z równymi, chcemy przystąpić11.

Pierwszy numer „Włóczęgi” znalazł duży oddźwięk w społeczeństwie miasta, co miało 
wpływ na usamodzielnienie się pisma, które od drugiego numeru nie było już administra-
cyjnie związane z „Kurierem Wileńskim”. Właśnie w tym numerze Seniorzy po raz pierwszy 
udostępnili łamy młodszym kolegom-włóczęgom. Skromne miejsce pomiędzy relacją Senio-
rów z wycieczki Łodzią przez Pińszczyznę i Nowogródczyznę a opisem ich Włóczęgi na Narocz 
wypełnił krótki felieton Głodomora (Stanisława Paciulewicza) Dwojaka włóczęga, w którym 
autor przedstawił zasady włóczenia się obowiązujące w klubie akademickim:

Włóczęga fizyczna według naszego rozumienia polega na jak najczęstszym obcowaniu 
z przyrodą. Obcowanie to uskuteczniamy po prostu przez najzwyklejsze c h o d z e n i e – i to 
wszystko. […] Ale często pytają koledzy z Almae Matris „Co za sens tak chodzić?” – w tym 
wypadku niekiedy trudniej jeszcze wytłumaczyć im „ten sens” niż wieśniakowi, który pyta, 
ile złotych wypłacają nam dziennie za włóczęgę. Każdy z nas stosuje włóczęgę fizyczną w róż-
nym zakresie i w granicach swoich możliwości. Zmuszać kogoś do włóczenia się – to absurd. 
Włóczęga chce – więc idzie sam. Ciągać się – to nie oznacza bynajmniej naukowego i zorga-
nizowanego zwiedzania czegoś i oceniania. Nie ma i nie może być tutaj żadnego precyzyjnego 
planu i regularności.

11  T. Nagurski, Klub Włóczęgów, „Włóczęga” 1932, nr 1.
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Numer trzeci przyniósł zmiany istotne dla dalszego funkcjonowania na łamach pisma 
Włóczęgów-juniorów; zapowiadała je notatka Od Redakcji:

Zaczynając od niniejszego numeru nasi koledzy z Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileń-
skich będą prowadzili we „Włóczędze” samodzielny dział pt. Tu Akademicki Klub Włóczęgów. 
W ten sposób nasz wspólny front włóczęgowski zostanie zwiększony o odcinek akademic-
ki. Ze względu na przemiany, zachodzące wśród „najmłodszych”, uważamy włóczęgowską 
trybunę akademicką za dział b. ważny. W następnych numerach ulegnie on rozszerzeniu12.

Chociaż Seniorzy oddali „najmłodszym” miejsce dopiero na końcu numeru, zaznaczyli 
ich obecność już na początku, publikując na stronie 3. wiersze Teodora Bujnickiego (o klubo-
wym imieniu Amorek): Oda do lata i młodości i Sontagsjaeger. 

Autorem programowego artykułu, otwierającego rubrykę akademicką, był Przykładka 
(pod tym pseudonimem ukrywał się Henryk Medyński). Dzieląc – podobnie jak wcześniej 
Głodomór – włóczęgę akademików na duchową i fizyczną, pisał:

Co to jest włóczęga duchowa? Jest to, mówiąc najogólniej, walka z wszelkim zasiedzeniem, 
skostnieniem – pleśnią i pajęczyną. Włóczęgostwo nie jest ideologią, lecz metodą zdobywania 
ideologii. […]

A włóczęga fizyczna? To po prostu chodzenie w tym bezspornym przekonaniu, że najlepszym 
artystą jest Pan Bóg i Jego tworów nikt nie prześcignął. To naśladowanie owego bohatera 
greckiego, co, walcząc z Heraklesem, nowe siły zyskiwał przez zetknięcie z Matką-Ziemią. To 
odświeżanie ducha i ciała, zmywanie z siebie pyłu miejskiego – równie konieczne, jak np. 
czyszczenie zębów13.

Przykładka uzasadniał dalej obecność z założenia apolitycznego Akademickiego Klubu 
Włóczęgów na łamach organu klubu, który reprezentował określoną opcję polityczną:

Z Klubem Włóczęgów Seniorów łączy nas ogólna postawa wobec świata oraz fakt, że znaczna 
ilość członków Klubu Seniorów wyszła z szeregów Klubu Akademickiego14.

Po dodaniu „odcinka akademickiego” ustalił się układ pisma. Na początku zamiesz-
czano dłuższe artykuły poruszające aktualne kwestie polityczne, gospodarcze i społeczne, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki wileńskiej. Artykuły przeplatano czasem utwo-
rami poetów młodego pokolenia: Heleny Markiewiczówny, Anatola Mikułko, Teodora Bujnic-
kiego, Kazysa Boruty, którego wiersze z litewskiego tłumaczył Czesław Miłosz. Kilka numerów 
ożywiły też parodystyczne wierszyki z repertuaru kabaretu Smorgonia, a nawet próby dra-

12  Od Redakcji, „Włóczęga” 1932, nr 3.

13  Przykładka [H. Medyński], Duchowa i fizyczna włóczęga akademików, „Włóczęga” 1932, nr 3.

14  Tamże.
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matyczne. Potem następowały działy, poświęcone włóczęgom rozumianych metaforycznie: 
Włóczęga u siebie obejmowała sprawozdania z dyskusyjnych zebrań Włóczęgów Seniorów 
oraz streszczenia wygłaszanych tam referatów, Włóczęga po mieście i wsi zbierała infor-
macje o ważnych wydarzeniach (także kulturalnych) i odnotowywała ciekawostki z życia 
miasta i regionu. Rubryka Włóczęga po pismach i książkach omawiała nowości wydawnicze, 
ukazujące się nie tylko w Wilnie. W piśmie było też miejsce na opisy włóczęg w znaczeniu 
dosłownym, zapowiadane tytułem Włóczęga borem, lasem, wodą (tematy turystyczne i kra-
joznawcze poruszano także poza tą rubryką). Końcowe strony zagospodarowywał – jak już 
wiemy – Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich, opisując tu – nierzadko z humorem – swo-
je wędrówki i włóczęgowskie bale, ale też zwracając uwagę na dużo mniej radosne aspekty 
studenckiego codziennego życia (warunki w akademiku, jakość obiadów w mensie, opieka 
medyczna, działalność organizacji studenckich).

Grafika Antoniego Czerniewskiego (noszącego klubowe imię Pacykarz) zapowiadająca dział 
akademicki.
Źródło: „Włóczęga” 1933, nr 5.

Zarysowany tu ogólny kształt pisma w szczegółach ulegał zmianom – nie wszystkie 
rubryki pojawiały się w każdym numerze15, zmieniały też one kolejność oraz swoje nazwy; 
Włóczęga po pismach i książkach zamieniła się z czasem w Włóczęgę po książkach (potem 
zrezygnowano z określania poszczególnych rubryk mianem „włóczęg”), a dział akademicki 
nosił różne tytuły: Tu Akademicki Związek Włóczęgów, Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich, 
Z Akademickiego Klubu Włóczęgów, Prace Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich.

15  Rubryki akademickiej brakowało w numerach: 1933, nr 10–13; 1934, nr 5–6; 1935, nr 4; 1936, nr 4.
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Zamierzone jako miesięcznik, ale w niektórych okresach ukazujące się nieregularnie, 
czasopismo „Włóczęga” wychodziło do kwietnia 1936 roku; w sumie ukazało się 29 numerów 
(w tym kilka podwójnych).

*
Chociaż w momencie założenia pisma Włóczędzy (teraz podzieleni na seniorów i akademi-
ków) mieli już za sobą największe wyprawy, to – jak można sądzić z relacji zamieszczanych 
w piśmie – włóczęgi po nie tak odległych okolicach przynosiły im również wiele satysfakcji. 
Raz co prawda powróciło echo wyprawy do Konstantynopola; w związku z  ukazaniem się 
w 1934 roku książki Korabiewicza Kajakiem do minaretów włóczęga Wiktor Trościanko na-
pisał O Kilometrze i minaretach16. Był to jednak raczej głos polemiczny niż wyraz tęsknoty za 
dawną świetnością. 

W „Włóczędze” utrwalona została – w szkicach, felietonach i notatkach – pamięć 
o trzech zasadniczych rodzajach wędrówek, uprawianych w latach 1932–1936 przez star-
szych i młodszych Włóczęgów: pieszo, łodziami (kanadyjkami lub kajakami), na nartach. 
W wyprawach szlakami wodnymi czasem konieczny był jeszcze – jak określali to Włóczędzy 
– „przeskok lądowy” wozem, autobusem, kolejką wąskotorową lub koleją „normalnotoro-
wą”. Do podejmowania turystyczno-rekreacyjnych wyzwań zachęcały apele, pojawiające się 
od czasu do czasu na łamach pisma:

Włóczęgo! Smaruj narty, ruszaj w teren, korzystaj z ostatnich może śniegów. Ale wiosna za 
pasem: pomyśl o pierwszej, wielkanocnej wyprawie per pedes17.

Włóczędzy! W pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy tradycyjnym zwyczajem odbędzie się włó-
częga wiosenna. Szykujcie buty i plecaki. Pim przepowiada śnieg, burze z błyskawicami, sa-
mum i powódź. Wobec tego piękna pogoda gwarantowana18.

Per pedes
Jedną z ciekawszych pieszych wycieczek była zorganizowana przez klub akademicki w końcu 
sierpnia 1932 roku kilkudniowa włóczęga „jeziornym szlakiem”. Opowiedział o niej z lite-
rackim (a nawet poetyckim) zacięciem w rubryce AKKW Głodomór, zaczynając od opisania 
nastroju, jaki towarzyszył wędrowcom:

Czterdzieści kilometrów dzieli nas od gwaru miasta. Idziemy żywo o zachodzie słońca przez 
las… […] Jesteśmy sami – absolutnie sami i najzupełniej inni! Już zdążyliśmy zapomnieć 

16  W. Trościanko, O Kilometrze i minaretach, „Włóczęga” 1935, nr 1. Jak głosi notatka od redakcji, tekst „pióra 

członka Akademickiego Klubu” zamieszczony został „poza działem akademickim, gdyż dotyczy jednego z zało-

życieli Klubu, od dawna już Seniora”.

17  „Włóczęga” 1934, nr 2–3.

18  „Włóczęga” 1934, nr 4.
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o wszystkich i o wszystkim. Maszerujemy, mało troszcząc się o drogę i ścieżki: mamy zasad-
niczy kierunek – i to nam wystarczy.
Kluczymy, nie licząc kilometrów – chcemy używać rozkoszy chodzenia!19

Trasa marszu została tak wytyczona, by obejmowała jak najwięcej mijanych po drodze 
jeziorek i jezior. Pierwszym z nich było „zaspane jezioro” Krakinie. Potem Włóczędzy wkroczyli 
boso – jak pisze Głodomór – w dolinę, w której „legły jeziora” Kary, Karockie, Warżeniele, 
Moszniele i Asowilo, „połączone tasiemkami strumyków, porośniętych olszyną lub przecho-
dzące w błotniste łąki”. Dalej droga prowadziła wzdłuż jeziora Stawiszcze, w okolice jeziorek 
Dubissa i Rakowiny, aż do jeziora Ugaryno. Kolejnymi punktami na trasie wędrowców były 
jeziora: Głębokie, Iłga, Kaczenaga, Pierwałek („mniej ciekawe”) i „duże, malownicze” jezioro 
Dubińskie, do którego dotarli, „zwiedzając” jeszcze „poprzedniego dnia ominięte jeziora Gie-
łowsie, Bałciękę, Świrnele, Lożdynkę, Jegorajdus, Saklinę i Dubowsie”. Ten imponujący szlak 
zamykało jezioro Grzybiańskie, skąd piechurzy rozpoczęli powrót „utartym szlakiem przez 
Niemenczyn do Wilna”. 

Jadąc autobusem z Niemenczyna, – kończył swą relację Głodomór – siedzieliśmy, milcząc, 
przeżywając w myśli i wyobraźni przebytą miła trasę.

Orzeźwił mię wykrzyk obok siedzącej towarzyszki podróży autobusowej: Sonia och, ty nie 
znajesz, kak mnie sołnce izżarło!” Trudno. Wracaliśmy do miasta.

Szlakami wodnymi
Jak można sądzić po ilości tekstów opisujących włóczęgi po jeziorach i rzekach, ten wła-
śnie sposób uprawiania turystyki był szczególnie preferowany przez starszych i młodszych 
członków klubu. Organizowali spływy kajakowe (np. spływ turystyczno-regatowy z Wilna do 
Legaciszek20). „Jeździli” łodziami kanadyjskimi (w relacjach pojawiają się ich nazwy – Wyga 
i Bockfish II) między innymi po jeziorze Narocz, skąd spływali Naroczanką i Wilią do Wilna21. 
Przebyli 600-kilometrową trasę, wiodącą rzekami Polesia i Nowogródczyzny (Bug – Mucha-
wiec – kanał Królewski – Pina – Jasiołda – Szczara – Niemen)22. Zrealizowali – co prawda 
dwuetapowo i nie do końca zgodnie z planem – włóczęgę Wilno – Gdańsk – Gdynia – Lipawa – 
Ryga23. Wzięli też udział w ekspedycji kajakowej, której celem było zbadanie żeglowności rzeki 

19  Głodomór [S. Paciulewicz], Jeziornym szlakiem, „Włóczęga” 1933, nr 4. Zamieszczone w tym akapicie cytaty 

nieopatrzone przypisem pochodzą z tego źródła.

20  Zob. Bob, Spływ do Legaciszek, „Włóczęga” 1934, nr 7.

21  Zob. Amator [A. Cybulin], Głodomór, „Włóczęga” 1933, nr 6; Załoga Wygi, Włóczęga na Narocz, „Włóczęga” 

1932, nr 2.

22  Zob. Jeden z nas, Łodzią przez Pińszczyznę i Nowogródczyznę, „Włóczęga” 1932, nr 2. Spływ kanadyjką Bockfish 

II rozpoczął się w Brześciu Litewskim 31 sierpnia, a zakończył w Mostach nad Niemnem 8 września 1931 roku. 

23  Ostatni [T. Nagurski], Do Rygi, Lipawy, Gdańska i Gdyni, „Włóczęga” 1932, nr 2. Wyprawa, jaka odbyła się 

w roku 1931, dotarła do Gdańska i Gdyni. Zrezygnowano z odcinka Gdańsk – Lipawa – Ryga. Włóczędzy postano-
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Dźwiny na odcinku Druja – Ryga24. Po szlakach wodnych Włóczędzy poruszali się przeważnie 
latem, nie unikali jednak warunków bardziej ekstremalnych – mroźna, ale bezśnieżna zima 
nie była przeszkodą dla spuszczenia kajaków na wodę. Taka zimowa wyprawa w górę Wilii 
odbyła się 16 grudnia 1934 roku – opisał ją Włóczęga podpisujący się inicjałami W.O.M.:

Kra szła niewielka – ruszyliśmy w górę rzeki. […] Koło mostu wojskowego doleciał nas vox 
populi: „Patrzaaj! Durne jadą!” Nie mieliśmy czasu odpowiadać, bo całą uwagę zajmowała 
nam kra. […] Dopchaliśmy się pod Giełwadziszki, robiąc kilka zdjęć po drodze. Żal wracać. 
Tak się dobrze człowiek czuje na wodzie i lodzie. […]

O 15-tej, odgarniając krę bosaczkiem, z trudem wylądowaliśmy w AZS25.

Efektem wodnych wypraw Włóczęgów było zaplanowanie i zbadanie dwóch tras ka-
jakowych (pierwszą – „Z Wilna do Wilna” – opracował Akademicki Klub Włóczęgów, drugą 
– „Wielkie koło wschodnie” – Klub Włóczęgów Seniorów), które zostały opisane w broszurze 
wydanej przez Związek Propagandy Turystycznej Ziemi Wileńskiej. O tym wydawnictwie 
informowano w ostatnim numerze „Włóczęgi”:

Pierwsza trasa prowadzi z Wilna w górę rzeki Wilii – do Michaliszek , w okolicach których 
wpada do Wilii rzeczka Stracza. Straczą wiedzie trasa wodna do jeziora Świr, stamtąd zaś 
rzeczką Perekop – aż do jeziora Narocza. Z Narocza przejeżdża się na jezioro Miastro, stamtąd 
zaś prowadzi przeskok lądowy (wozem) do jeziora Miadzioł. Z Miadzioła rzeczką Miadziołką 
jedzie się do rzeki Dzisny, Dzisną do Dźwiny. Cała trasa od jeziora Madzioł – do Dźwiny i Dźwi-
ną – do Drui biegnie z prądem rzek. Od Drui – rzeczką Drujką (pod prąd) jedzie się na jeziora 
Brasławskie. Z Brasławia – przeskok lądowy (kolejką wąskotorową) na jeziora Duksztańskie. 
Z Dukszt przeskok koleją normalnotorową – do Ignalina, stamtąd zaś – jeziorami na Żejmianę 
i z prądem tej rzeki z powrotem na Wilię i do Wilna.
Druga trasa zaczyna się w Grodnie, skąd wiedzie biegiem Niemna – do Niemnowa – na Kanał 
Augustowski. Na przemian kanałem tym, Czarną Hańczą (pod prąd) oraz jeziorami Augu-
stowskimi – do rzeki Biebrzy (z prądem). Biebrzą i dalej Narwią – do ujścia Bugu. Bugiem (pod 
prąd) do Brześcia Litewskiego. Dalej Muchawcem i kanałem Królewskim na Pinę. Z prądem 
Piny przez Pińsk – na Jasiołdę, Jasiołdą (pod prąd) – do kanału Ogińskiego i poprzez jezioro 
Wygonowskie – na Szczarę. Szczarą (z prądem) via Słonim – na Niemen i z prądem tej rzeki 
– do Grodna z powrotem26.

wili dopłynąć do tych miejsc w następnym roku, ale Litewski Komitet w Wilnie nie udzielił im zgody na dotarcie 

tam „najprostszą drogą – Wilią rodzimą i Niemnem – do Kłajpedy, a stamtąd morzem do litewskich portów” 

(nie chcieli pokonywać tego samego co rok wcześniej szlaku Niemen – Czarna Hańcza – kanał Augustowski – 

Biebrza – Narew – Wisła). W końcu do Rygi i Lipawy pojechali… koleją. Zob. tamże.

24  T. Nagurski, Czy Dźwina jest żeglowna, „Włóczęga” 1934, nr 7. 

25  W.O.M., A la Eskimo, „Włóczęga” 1935, nr 1.

26  „Z Wilna do Wilna” oraz „Wielkie koło wschodnie”, „Włóczęga” 1936, nr 4. Por. przypis 5.
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Na nartach
Tereny spacerowe na wzgórzach otaczających Wilno w zimie zamieniały się w ma-

lownicze trasy narciarskie. „Zrzuć kalosze – przypnij narty” – zachęcał w rubryce akade-
mickiej do uprawiania „tego najpiękniejszego sportu na terenie Wilna” J. Grabowiecki27. 
Powoływał się przy tym na dziesięcioletnią tradycję sekcji narciarskiej Akademickiego 
Związku Sportowego, która organizowała studenckie kursy jazdy dla początkujących i ofe-
rowała wypożyczanie nart „po cenach naprawdę niskich, bo zaczynając od 20 gr. za cały 
dzień”:

Jak orzeźwiająco duchowo i fizycznie wpływa spacer na nartach stwierdzi każdy po pierwszej 
już próbie – pisał „stary narciarz Grab” – Tym bardziej dziś, gdy sprzęt narciarski jest dostęp-
ny prawie dla każdego, powinno być w ładne zimowe niedziele na prześlicznych zboczach 
Szwajcarii wileńskiej tak ludno i gwarno, jak na Mickiewicza.

O wyprawach narciarskich anegdotycznie opowiadał w Migawkach narciarskich Le-
opold Pac-Pomarnacki28. Wspominał z humorem mniej lub bardziej groźne przygody, które 
były jego udziałem – jak na przykład tę, w której zakończył zjazd na rozpiętym w poprzek 
wzgórza drucie kolczastym. Z przymrużeniem oka opowiadał o umiejętnościach „adeptek” 
narciarstwa, które „zbite w trwożliwą gromadkę czynią nieśmiałe kroki i przy każdym ru-
szeniu nart wydają donośne, pełne przestrachu, okrzyki”. Takich narciarek z pewnością nie 
miał na myśli, gdy pisał na zakończenie: 

[…] narciarz nie tylko jest sportowcem wysokiej klasy, ale ponadto jest on w głębi swej 
duszy poetą. Kocha on niewysłowiony czar przyrody, kocha i parę starych, wysłużo-
nych nart, bo one zbliżają go do dzikiej natury, od której cywilizacja tak zabójczo go 
oddala.

*
W piśmie pojawiały się też artykuły o mniej typowych włóczęgach Włóczęgów. Do takich 
należały opisywane przez Pac-Pomarnackiego „włóczęgi myśliwskie”29 oraz obszernie zre-
lacjonowana w dwóch kolejnych rubrykach akademickich przez Konrada Bohdanowicza 
(noszącego pseudonim Kosmacz) Włóczęga do zimnego oceanu30, czyli do Finlandii. W obu 
wszakże przypadkach wyprawy nie miały charakteru ściśle klubowego – członkowie klubu 

27  J. Grabowiecki, Zrzuć kalosze – przypnij narty. „Włóczęga” 1933, nr 5. Zamieszczone w tym akapicie cytaty 

pochodzą z tego źródła.

28  L. Pac-Pomarnacki, Migawki narciarskie, „Włóczęga” 1933, nr 6. Zamieszczone w tym akapicie cytaty pocho-

dzą z tego tekstu. 

29  L. Pac-Pomarnacki, Z włóczęgi myśliwskiej. „Włóczęga” 1932, nr 3; Tenże, Sympatyczne łowy, „Włóczęga” 1933, 

nr 4.

30  K. Bohdanowicz, Włóczęga do zimnego oceanu, „Włóczęga” 1936, nr 2 i 3.
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organizowali je indywidualnie, niejako „pozainstytucjonalnie”. Ważne jednak było, że włó-
częgostwem zarazili się właśnie w klubie, że tu „rozmiłowali się w wagabundach po lasach 
i górach, po ciągnących się bez końca jeziorach”31. 

Dla człowieka, który kocha słońce i piękno natury, – pisał Bohdanowicz – który wolał włóczęgi 
kajakami po jeziorach wśród niezliczonej ilości mniejszych i większych wysepek, od hałasów 
i zaduchu wielkomiejskich ulic, noclegi w namiotach na świeżym powietrzu od zadymionych 
i przepełnionych tłumem ludzi lokali tanecznych – ten, mając do wyboru Paryż i Finlandię, 
nie zawaha się z pewnością32.

Okładka ostatniego numeru „Włóczęgi”.
Źródło: „Włóczęga” 1936, nr 4

31  Tamże, nr 2.

32  Tamże.
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Aleksander Nawarecki
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ku górom wznoszę oczy. O psalmach 
wstępujących pod górę

1. Góra Boga
W Biblii wiele jest świętych gór i wzgórz: Ararat, Hermon, Horeb, Moria, Synaj, Tabor, Góra 
Oliwna, wreszcie Golgota. Najważniejszy zdaje się jednak Syjon, najmocniej aktualizujący 
archaiczny motyw „góry Boga”. To jerozolimskie wzgórze południowo-wschodnie, na którym 
stanęła Arka Przymierza i powstało Miasto Dawidowe, miejsce kultu jednoczące wszystkie 
plemiona żydowskie, synonim Świętego Miasta, a nawet całej Ziemi Izraela. Zbezczeszczone 
w trakcie niewoli babilońskiej dało podwaliny mesjanistycznej nadziei; jest zatem symbo-
lem wolności narodu wybranego, miejscem opiewanym, opłakiwanym i utęsknionym. Jego 
kult przeniknął także do życia świeckiego. Jako znak ruchu syjonistycznego wyobraża całość 
Palestyny wraz ideą powrotu do niej, a góra Syjon, wpisana w pieśń Naftalego Herza Imbera 
Ha-tiqvah, trafiła do hymnu państwa Izrael. Dzisiaj przez bramę Syjonu przechodzą także 
pielgrzymi i turyści, odwiedzają symboliczny grób Dawida, Wieczernik i kościół Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny – ogromne sanktuarium niemieckich benedyktynów – mijają też 
ufundowany niedawno przez Rosjan monument Psalmisty z harfą w dłoni. 

2. Na Syjon!

Syjon jest samym centrum serca, radości i bólu każdego wierzącego. Gdy tylko zdumionym 
oczom pielgrzyma ukaże się „uświęcony przybytek Najwyższego” odradza się nadzieja, gdyż 
Jahve Szebaot jest z dla nas – z nami (46,1.812)1 

– tymi słowy, współczesny badacz psalmów, Gianfranco Ravasi, wprowadza czytelnika 
w krąg Hymnów Syjonu, które pojawiają się w wielu miejscach Biblii (Iz. 2, 1–5), jednakże 

1  G.Ravasi, Psalmy, cz. I, przeł. P. Milska, Kraków 2007, s. 77.



230 |
ROZDZIAŁ 3. ...WĘDROWANIE.

ich największe skupisko znajduje się w Psałterzu, gdzie zachowało się siedem „psalmów 
syjońskich”: 24, 46, 48, 76, 84, 87, 122. Pieśni te były śpiewane przez pątników wędrujących do 
Jerozolimy na jedno z trzech świąt: Paschy, Namiotów, Pięćdziesiątnicy. Wiadomo, że psalm 
24 powstał na uroczystość przewiezienia Arki, zaś 46, 48 i 76 opiewają zwycięstwo nad Sa-
nacheribem. Podobną funkcję pieśni pielgrzymkowej przypisuje się także innym psalmom, 
szczególnie zaś grupie piętnastu pieśni (120–134), które łączy wspólny tytuł – Shir hamma‘ 
alôt. Mimo tak dobitnego wyróżnika, ta grupa tekstów jest mało widoczna, gubi się w wielu 
klasyfikacjach. Nie ma o niej nawet wzmianki w Encyklopedii Katolickiej (hasło Psalm), ani 
w Kluczu do Biblii Wilfrieda Harringtona. Anna Świderkówna nie znajduje dla nich miej-
sca w „podziale Psalmów” wykonanym dla potrzeb podręcznika Prawie wszystko o Biblii. 
Włodzimierz Zatorski tworzący własną systematykę (o profilu mądrościowym) uwzględnia 
tylko psalm 130 (grupa „Wołań do Boga”). Ksiądz Józef Sadzik wymieni wspomniany zespół 
piętnastu tekstów, ale raptem w zakończeniu swojej taksonomii, lakonicznie, bez komen-
tarza. Podobnie postąpi Kazimierza Bukowski w szkolnym ujęciu Biblia a literatura polska. 
Niewiele więcej napisze cytowany na wstępie Ravasi, autor, który psalmom poświęcił tysiące 
stron komentarza; zaledwie wymieni tę piętnastkę, zamykając przegląd „mikrokosmosu re-
dakcyjnego”, zaś omawiając w innym miejscu „Rodzinę psalmów liturgicznych” i podgrupę 
„Psalmów pielgrzymowania” wyłączy z nich ostentacyjnie pieśni 120–1342. A jednak właśnie 
tę grupę psalmów chciałbym umieścić w centrum uwagi.

3. Psalmy 120–134
Na początek podaję tylko cyfry, bo nie mam pewności, jaki termin wybrać. Nie z powodu bra-
ku, lecz nadmiaru, olśniewającego wręcz bogactwa nazw. Każde miano działa na wyobraźnię, 
każde może się podobać. W źródłowej wersji hebrajskiej nie ma wątpliwości – ma’ alôt, co po 
łacinie też brzmi jednoznacznie – canticum graduum. Ale jak to spolszczyć? Biblia Tysiąclecia 
wybiera Pieśni stopni, Biblia Gdańska analogicznie – Psalmy stopni, co w archaicznym języ-
ku Jakuba Wujka brzmi – Psalmy stopniów. Ścisły przekład filologiczny powinien brzmieć: 
Psalmy tych Stopni, ale tak czy inaczej wersja ze „stopniami” wydaje się mieć najwyższy 
prestiż. W Brewiarzu pojawiają się Psalmy gradualne albo śpiewy gradualne, w czym słychać 
echo wersji łacińskiej (psalmi graduales). Liturgia godzin dopuszcza także Psalmy wstępne3. 
Jednakże szczególnie popularna, może najpopularniejsza, (bo odnotowana przez Wikipedię?), 
a zarazem bliska hebrajskiego oryginału jest wersja: Psalm wstępowań (Miłosz, Biblia Po-
znańska), ewentualnie – Pieśń wstępowań (Przekład Nowego Świata). Jeśli zapytamy o cel 
czy kierunek tych „wstępowań”, wtedy usłyszymy dwie konkurencyjne odpowiedzi. Roman 
Brandstaetter kierunkuje je wzwyż – Pieśń wstępujących pod górę, więc bardzo uniwersal-
nie, a zarazem personalnie (podobne, choć mniej osobiste, jest tłumaczenie w Biblii Paulistów 

2  Tamże, s. 100.

3  Zob. Słownik kościelny łacińsko-polski. Wedle tekstu kilku słowników a przeważnie dra Alberta Sleumera spo-

lszczył, ułożył i uzupełnił ks. dr Alojzy Jougan, em. professor Uniwersytety Jana Kazimierza we Lwowie, Poznań-

-Warszawa-Lublin 1958.
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– Pieśń chodzenia pod górę). Natomiast Gianfranco Ravasi uściśli rozumienie tej frazy do 
przestrzeni sakralnej – Psalm wstępowań do świątyni. „Kościelną” interpretację słychać też 
w Biblii prasko-warszawskiej, akcentującej głęboki związek ruchu wstępującego z rytuałem 
i liturgią – Pieśń na wejście. Być może podobny sens przyświecał programowo dosłownej 
wersji Younga (Literal Translation), która po spolszczeniu brzmi dość enigamtycznie – Pieśń 
wzniesienia. I wreszcie przekład bardzo popularny, a zarazem prosty, bo eksponujący funkcję 
– Pieśń pielgrzymek (Biblia Warszawska, przekład Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa 
Biblijnego; wersja ta pielęgnowana jest także przez wspólnotę Drzewo Oliwne). 

4. Psalmy bez stopni
Odnotować wypada też przekłady, w których nie ma żadnej specyfikacji, więc nie ma również 
„stopni”. Pod tym względem wyróżniają się dwa wielkie psałterze szesnastowieczne: Jana 
Kochanowskiego i Marcina Lutra. Kochanowski – zapewne z powodów estetycznych – jest 
bardzo powściągliwy, toteż ogranicza się do podania łacińskich incipitów. W Komentarzu do 
Psalmów (Auslegung der Psalmen) Marcina Lutra z 1530 roku sprawa jest bardziej skompli-
kowana, gdyż wstępne objaśnienia do kolejnych pieśni i dodane do nich krótkie modlitwy 
wykorzystują niekiedy utarte klasyfikacje. Pewnie dlatego współczesny wydawca amerykań-
ski dodał na koniec księgi, jako aneks o przeznaczeniu praktycznym, wykaz Kategorii psal-
mów. Tam pod punktem dwunastym (ostatnim) wymieniono „Psalmy liturgiczne”, a wśród 
nich psalmy stopni: „Psalms 120–134 are Songs of Ascent to the Temple for Feast of Weeks”4. 
Nie wiem, czy jest to zabieg fortunny, bo sam Luter nie zauważył tej grupy psalmów. Być 
może był to wpływ komentarzy Augustyna, który też nie wyróżnił „Psalmów stopni”, jednakże 
skłonny byłbym przypuszczać, że idea „gradualności” (a szczególnie obraz przykościelnych 
schodów) mogła być obca antyhierarchicznej i eklezjalnej wyobraźni wielkiego reformatora. 
Przemawia za tym legenda o tym, co przydarzyło się augustyńskiemu mnichowi, kiedy zna-
lazł w rzymskiej bazylice laterańskiej, na otoczonych szczególną czcią Świętych Schodach 
(Scala Santa), po których do domu Piłata miał wędrować Chrystus, zostawiając na stopniach 
wciąż widzialne ślady krwi:

Gdy w roku 1510 Luter przybył do Rzymu w sprawach klasztornych, zależało mu właśnie na 
zdobyciu odpustów. Między innymi chciał wybawić z czyśćca swego dziadka. „Dlatego przesu-
wał się po schodach Piłata i na każdym stopniu odmawiał Ojcze nasz, bo ten kto tak uczynił 
miał ratować jedną duszę. Gdy wszedł na górę, ogarnęła go jednak sceptyczna myśl: Kto wie, 
czy to prawda?”. A zatem tu, na Scala Santa, Luter miał przeżyć pierwsze wątpliwości, które, 
pogłębione obserwacją życia religijnego w Piotrowej Stolicy, z czasem doprowadziły go do 
przełomowego wystąpienia przeciw odpustowej buchalterii5. 

4  Reading the Psalms with Luther. The Psalter for Individual & Family Devotions with Introduction by Marthin 

Luther, Saint Louis 2007, s. 357.

5  Legendę tę podaję w wersji Doroty Siwickiej, śledzącej wspinaczkę po Świętych Schodach innego pielgrzyma 

– Adama Mickiewicza. Por.: D. Siwicka, Scala Santa, w: Tejże, Zapytaj Mickiewicza, Gdańsk 2007, s. 83.
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5. Geneza, kontekst i wątpliwości
Widać zatem, że wszystkie przywołane wcześniej nazwy psalmów są znaczące, bo wskazują 
na kontekst, często są z nim zrośnięte. Bo jeżeli „stopnie” – to najpewniej świątynne. „Gradu-
alność’ może oznaczać także kroki, stąpanie, więc wysiłek wędrującego ciała. „Wstępowanie” 
oznacza ruch, który może być górską wspinaczką, ale też alegorią wznoszenia, drogą ku do-
skonałości. Z kolei „Pieśń pielgrzymek” to wyjątkowo precyzyjne określenie ich przeznaczenia 
praktycznego – modlitewnego. Ale która wersja jest prawdziwa? „Trzeba się pogodzić – po-
wiada dziś S. Cécile – że nigdy nie poznamy pierwotnego kontekstu tych psalmów”6. Podobne 
wątpliwości już w XVII wieku bardzo przekonująco wyłożył ks. Jakub Wujek SJ: 

Pieśń stopniów. Przecz ten Psalm i inne czternaście za nim idące ten tytuł mają, nie masz nic 
pewnego. Jedni mówią, iż tak są nazwane, od wstępowania i podnoszenia głosu, iż bardzo 
wysoko miały być śpiewane. Drudzy przeto, iż były śpiewane na piętnaście stopniach ko-
ścielnych. Trzeci nieco grzeczniej, od wstępowania i nawracania się z niewolej i wygnania. 
Bo te wszystkie Psalmy są modlitwy i pociechy o wstępowaniu albo i wybawieniu z niewolej 
ludu Żydowskiego. Naszy dlatego powiadają być nazwane pieśni stopniów albo wstępowania, 
iż są jako stopnie, którymi do Boga wstępujemy. Z których pierwszy jest utrapienie. Wtóry, 
Wzglądanie do Boga. III. Wesele z społeczności. IV. Wzywanie. V Dzięk czynienie. VI. Ufność. 
VII. Cierpliwość, i oczekiwanie Boskiego wybawienia. VIII Łaska Boża. IX. Bojaźń Pańska.  
X. Męczennictwo. XI. Grzechów wyrzeczenie. XII. Pokora. XIII. Pragnienie przyjścia Chrystuso-
wego. XIV Zgoda i miłość. XV. Ustawiczne błogosławienie Boga7.

Tylu informacji nie znajdziemy w komentarzu do Biblii Tysiąclecia. Wujek zaczyna od 
najmniej popularnej wykładni wersyfikacyjnej (wokalicznej), traktującej „stopnie” jako zmia-
ny wysokości głosu. Orientuje się w rozumieniu „stopni” jako piętnastu progów w świątyni 
Ezechielowej (siedem – między dziedzińcem wewnętrznym, osiem – między zewnętrznym), 
na których śpiewać mieli lewici w czasie święta Namiotów (to objaśnienie, znane z Miszny, 
uchodzi dziś za niewiarygodne). Dysponuje też wiedzą historyczną, która podpowiada, że czas 
niewoli babilońskiej szczególnie sprzyjał powstaniu grupy psalmów o wymowie wolnościo-
wej. W końcu, przywołując kontekst chrześcijański, docenia możliwość wykładni uniwer-
salnej i symbolicznej zarazem. Imponować może umiejętność lakonicznego podsumowania 
każdego psalmu w formule bliskiej barokowej alegorii. Przyznać trzeba, że te określenia z ude-
rzającą precyzją nazywają „akty mowy” realizowane w kolejnych tekstach. 

„Nie masz nic pewnego” – powiada siedemnastowieczny jezuita, ale jego uczona igno-
rancja nie umniejsza respektu dla psalmów stopni, tymczasem współczesny erudyta, kardy-
nał Ravasi, zdaje się poirytowany swoją niewiedzą o bloku tekstów (120–134), „różnorodnych 

6  S. Cécile, W mocy Psalmów, tłum. B. Breiter, „Pastores” 2007, nr 35. Cyt. za: http://www.opoka.org.pl/bibliote-

ka/T/TS/w_mocy.html (dostęp: 12 IV 2013).

7  Biblia, to jest księgi starego i nowego testamentu na język polski przełożone przez ks. Jakóba Wujka SJ, Lipsk 

1860, s. 1188–1189. 
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zarówno pod względem rodzaju, jak i jakości literackiej, które stanowią zbiór sztucznie połą-
czony przez tytuły i późne zastosowania” 8.

6. Radość pieśni
Sceptycyzmowi Ravasiego przeciwstawić można entuzjazm Thomasa Mertona:

Specjalnie umiłować należy Psalmy „wstępujących pod górę”: 120–134. Te krótkie radosne pieśni 
są może najpiękniejsze z całego może P. Przepełnia je światło i ufność. Zbliżają nam one bardzo 
Boga. W naszych sercach odzywa się tajemne działanie Jego pokoju i Jego cichej łaski. Św. Augu-
styn nazywa je psalmami naszej wędrówki do niebiańskiej Jerozolimy. Przypuszcza się, że były 
one ulubionymi pieśniami pielgrzymów zdążających do ziemskiej Jerozolimy przed przyjściem 
Chrystusa. Stąd ich nazwa „pieśni wstępujących pod górę”. Jednym z najbardziej charaktery-
stycznych jest Psalm 122: „Uradowałem się, kiedy mi powiedziano/ Pójdziemy do dom Pana”9.

 Skoro tak, jeśli tak bardzo ważna i radosna jest praktyka, to idźmy do domu Pana ze słowami 
psalmów na ustach. Oczywiście, trudno je odśpiewać tu i teraz, a nawet wiernie je wszystkie 
zacytować. Niech zatem jako ruch zbliżenia do tekstu (trochę spóźniony) wystarczy ich naj-
bardziej lakoniczna prezentacja. Spośród piętnastu psalmów jeden został napisany przez Salo-
mona, cztery przez Dawida, a reszta jest anonimowa, choć istnieje hipoteza, że autorem całej 
dziesiątki był król Ezechiusz. Poniżej przedstawiam numery i incipity kolejnych psalmów 
(w przekładzie Miłosza), potem przypominam (majuskułą) jednosłowną charakterystykę Wuj-
ka (majuskułą), i tam, gdzie nie mogę się powstrzymać, dodaję garść elementarnych uwag. 

120, „Do Pana w moim uścisku wołałem, * i wysłuchał mnie”. UTRAPIENIE. Cykl otwiera mo-
dlitwa błagalna, która została przyjęta przez Pana. Dla śpiewaka niesłychanie ważna jest 
inicjalna prośba o oczyszczenie warg – „ocal moją duszę od ust kłamliwych * i języka zdra-
dzieckiego”. 

121, „Podniosę oczy ku wyżynom * skądże nadejdzie pomoc moja?” WZGLąDANIE DO BOGA. 
Druga z kolei pieśń, też ma charakter inauguracyjny; najmocniej ze wszystkich zwrócona jest 
ku szczytom, co szczególnie dobitnie słychać w wersji Brandstaettera: „Ku górom wznoszę 
moje oczy”. 

122, „Uradowałem się kiedy mi powiedzieli: * „Pójdziemy do domu Pańskiego”. WESELE Z SPO-
ŁECZNOŚCI. Jak wyrazić tę radość? Ŝalôm Jeruŝalaim. Letatus sum! „Ucieszyłem się bardzo” 
(BW-P) „Weselę się z tego” (BG) „Rad to słyszę” (Kochanowski). Być może najpiękniejszy, naj-
sławniejszy i najważniejszy spośród „gradualnych”. To wyjątkowy Psalm Syjonu; jego lekkość 

8  G. Ravasi, Psalmy, cz. 1…, s. 109.

9  T. Merton, Módlmy się słowami psalmów, przeł. C. Stoińska, „Znak” 1961, nr 7–8, s. 1017–1035. Por.: Wstęp, w: 

R. Brandstaetter, Przekłady biblijne z języka hebrajskiego. Psałterz, Warszawa 1983, s. 13. 



234 |
ROZDZIAŁ 3. ...WĘDROWANIE.

upajała św. Augustyna i Mertona, a także Claudio Monteverdiego, który podejmując interpre-
tację mariologiczną (Matka Boża – Nowy Syjon), włączył go do swoich Nieszporów maryjnych. 
Ilekroć słucham Vespres della Beata Vergine, ta pieśń robi na mnie największe wrażenie, 
czasem zdaje mi się, że to szczytowe wydarzenie muzyczne wszechczasów. 

123, „Do Ciebie WZNOSZĘ oczy moje * który mieszkasz w niebie”. wyzwanie. Psalm podobny do 
121, bo również jest modlitwą błagalną uniesionych w górę oczu; motyw ten powtórzy się aż 
czterokrotnie (moje oczy, jak oczy, nasze oczy). Wedle Ravasiego – „doskonale pasuje do tego 
modlitewnika pielgrzyma jakim są pieśni wstępowań”.

124, „Gdyby nie Pan, który był z nami, * niech Powie Izrael”. DZIĘKCZYNIENIE. Wujek przejmu-
jąco wyrazi powody tej wdzięczności: „Dusza nasza jako wróbel wyrwana jest z sidła łowią-
cych . Sidło się potargało, a myśmy wybawieni.”

125, „Którzy ufają w Panu są jak Góra Syjon, * trwająca wiecznie”. ufność. Pieśń wielkiej ufności, 
spokojnej pewności siebie, trwania jak góra, wyraża kosmiczna łączność z naturą i Bogiem 
równocześnie: Góry otaczają Jeruzalem, a Pan otacza swój lud.

126, „Kiedy wrócił Pan Wygnańców Syjonu, * byliśmy jak ci , którzy śnią”. CIERPLIWOŚć I OCZE-
KIWANIE BOSKIEGO WYBAWIENIA. Ufność proszących, którzy swe błagania złożyli już w świą-
tyni i wierzą, że zostali wysłuchani, a teraz uspokojeni, upewnieni, umocnieni schodzą z góry. 
Wracają do domów albo (w wykładni „bablilońskiej”) właśnie wyzwoleni zostali z niewoli.

127, „Jeżeli Pan nie zbuduje domu * na próżno trudzą się budowniczowie jego”. ŁASKA BOŻA. 
Jedyna pieśń Salomonowa; hymn budowniczych i architektów całego świata .

128, „Szczęśliwy jest każdy, kto boi się Pana, * kto chodzi drogami Jego”. BOJAŹń. Beatus vir, 
błogosławiony człowiek bożych dróg, pieśń szczęścia, bożego błogosławieństwa, zadowolenia 
życiem, domem, żoną, dziećmi (jak gałązki oliwne), obfitym stołem, szczęście tego, kto „oglą-
da pomyślność Jeruzalem”.

129, „Wielce udręczali mnie od młodości mojej, * niech powie teraz o Tym Izrael”. MĘCZEń-
STWO. Uciskali mnie, ale nie pokonali. Pieśń walki, skutecznego oporu, wytrwałości i nadziei 
na zwycięstwo. Wspaniała wizja sprawiedliwego Pana, który „rozciął powrozy”. 

130, „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie…”. GRZECHÓW WYRZECZENIE. Psalm nie mniej 
sławny niż 122, ale usytuowany na jego antypodach: głos nie płynie ze szczytu (akompania-
ment harfy?), lecz z dołu (wtór cytry?), z dna doliny. De profundis… to najważniejszy psalm 
pokutny, niewyczerpane źródło literackie – wzór niezliczonych artykulacji skruchy, żalu, 
lamentacji.
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131, „Panie, serce moje nie było harde * i nie wywyższały się oczy moje”. POKORA. Pieśń wy-
jątkowa, bo dziecinna, jako głos uciszonej, czystej i pokornej duszy. Psalmista uniża się niby 
„licha dziecina” (Kochanowski), by znaleźć w końcu ukojenie, „jak nakarmione niemowlę”.

132, „Pamiętaj, Panie, Dawidowi* wszystkie jego trudy”. PRAGNIENIE PRZYJŚCIA CHRYSTUSOWE-
GO. Wedle Biblii Tysiąclecia, jest to pieśń „Na poświęcenie Świątyni”; najbardziej historyczna 
ze wszystkich psalmów stopni; przypomina dzieje Dawida i Arki. 

133, „O, jak dobrze i jak miło przyjemnie, * Gdy bracia żyją razem w zgodzie”. ZGODA I MI-
ŁOŚć. Pieśń mądrościowa, śpiew o zgodzie, braterstwie i przyjaźni, której uczy także wspólna 
wędrówka. Tutaj obok Syjonu pojawia się inna góra, niebotyczny, często ośnieżony łańcuch 
Hermon, z którego wiatr niesie ożywczą rosę. 

134, USTAWICZNE BŁOGOSŁAWIENIE BOGA; psalm ostatni, prosty i krótki; śpiew z podniesio-
nymi rękami, w sam raz, żeby na zakończenie przywołać go w całości :

1. Teraz błogosławcie Pana * wszyscy słudzy Pańscy, * którzy stajecie w domu Pańskim 
każdej nocy.
2. Podnieście ręce wasze ku miejscu świętemu * i błogosławcie Pana.
3. Niechaj ci błogosławi Pan ze Syjonu, * który uczynił niebo i ziemię.

7. Psałterz w  Psałterzu
W tym momencie dobrze byłoby skończyć, niech psalmy – po tych wszystkich wstępach – 
wreszcie przemówią same. Ale nie mam pewności, czy pielgrzymkowa praktyka wokalna, 
która wedle entuzjastycznego komentarza Mertona i sceptycznego Ravasiego ma zamykać 
hermeneutyczne koło, jest rzeczywiście oczywista dla współczesnego czytelnika? Owszem, 
dzięki Pilgrims Progress Johna Bunyana wyobrażamy sobie wędrówkę średniowiecznych 
pątników, ale to było bardzo dawno i dość daleko, bo w anglosaskim świecie. Wciąż wielkie 
wrażenie robi ekspresja Chóru niewolników hebrajskich w Nabucco Verdiego albo partie chóru 
pielgrzymów w Wagnerowskim Tannhauserze, ale to tylko opera, na dodatek romantyczna. 
Patos czy wzniosłość wielkiej sztuki nie może być kluczowym argumentem, wszak: „Psal-
my te śpiewali – i nadal śpiewają – Izraelici zdążający do Jerozolimy”. To się wciąż dzie-
je; dodajmy jeszcze do oczywistej konstatacji Cecile’a, że śpiewają je także pielgrzymujący 
chrześcijanie, także katolicy z Polski, także dziś.

I ja też zgadzam się z peregrynacyjną aktualizacją. Kiedy w roku 2011 całkiem przypad-
kowo otrzymałem zaproszenie na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, długo się wahałem. Czując 
opór wobec zorganizowanego wyjazdu, popadłem w rozterkę, aż zwyczajem wędrowców lo-
sowo otwarłem Biblię. Trafiłem na ulubiony psalm amerykańskiego trapisty: „Już stoją nasze 
nogi w twych bramach, o Jeruzalem”. Cóż było robić? Pojechałem, a kiedy autokar dotarł do 
Jerozolimy i zatrzymał się w pobliżu Bramy Damasceńskiej, mimo nocnej pory, niemal bez 
zwłoki, tylko z przyjacielem, pobiegłem na Syjon.
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Nieco wcześniej, jeszcze w kraju, zostałem przez biuro podróży obdarowany książeczką 
(84 stronice), wykonaną sumptem organizatorów. Pierwsza połowę wypełniał program, in-
formacje o kościołach chrześcijańskich w Ziemi Świętej oraz homilie wygłoszone tam przez 
Jana Pawła II. Druga połowa to rodzaj śpiewnika, którego nie wypuszczałem z dłoni, odwie-
dzając kolejne miejsca święte. W Nazarecie zaśpiewaliśmy pieśń „Archanioł Boży Gabryel…”, 
w Betlejem kilka kolęd, w Wieczerniku (na Syjonie) piosenkę eucharystyczną „Jeden Chleb…”, 
w trakcie Drogi Krzyżowej; „Krzyżu Święty…”. I jeszcze kilkanaście innych, a dodać wypada, 
że na końcu znalazła się Via Dolorosa Broniewskiego z tomu Bagnet na broń (Jerozolima 1943). 

Kiedy biorę teraz do ręki tę niewielką, siermiężnie wykonaną broszurę (zbindowany 
wydruk komputerowy), to przypominają mi się śpiewniki z czasów młodości (lat szkolnych 
i studenckich), towarzyszące wędrówkom na Jasną Górę i różne szczyty w Beskidach, Biesz-
czadach, Tatrach. Śpiewniki nabożne i studenckie oraz rajdowe (nie było jeszcze instytucji 
„piosenki turystycznej”). Te wyroby małej poligrafii albo ręczna robota, starannie oprawione, 
choć niemiłosiernie zużyte zeszyty z zapisanymi tekstami i akordami (chwytami) do gitary, 
ozdobione rysunkami, pieczątkami schronisk – książki cenne wówczas i strzeżone jak inku-
nabuły. Bezcenne skarby na pątniczym szlaku, albo w górskiej wyprawie, w schronisku czy 
przy ognisku. 

Od niepamiętnych czasów musiały istnieć takie śpiewniki, bo pobożni wędrowcy 
wspólnie się modlą i śpiewają w trakcie drogi, a teologia uważa to połącznie marszu, mo-
dlitwy i śpiewu za związek oczywisty i głęboko uzasadniony. Co więcej, na szlaku powstają 
wciąż nowe pieśni, zmienia się repertuar, niektóre nowości robią zawrotna karierę. Pamię-
tam epizod z Pielgrzymki Warszawskiej z początku lat siedemdziesiątych XX wieku: nie-
formalna wspólnota hipisów na okrągło śpiewała Rewolucję („W krąg przez cały świat…”), 
czego zazdrościły jej inne grupy, gdzie rzecz była zakazana, aż stała się „piosenką roku 1975” 
(wedle Ruchu Światło–Życie) i weszła do „oazowego” kanonu. Świetnie pamiętam kolejny rok 
i przypadkowe spotkanie na jakiejś polskiej szosie grupy pątniczej starszych kobiet śpiewają-
cych z wielką pasją, jakby w transie, nieznaną mi pieśń, którą okazała się Czarna Madonna 
(największy polski szlagier pielgrzymkowy XX wieku). Pamiętam też katowicki recital ame-
rykańskiej grupy gospel, której song z polską wersją językową Miłuję Jezusa błyskawicznie 
trafił do repertuaru pielgrzymkowego w całym kraju. A parę lat później, już za sprawą Jana 
Pawła II, dokonał się renesans salezjańsko-latynoskiej Barki, a w następnej dekadzie, bodaj 
w 1991 roku, przebojem papieskiej pielgrzymki do Polski stała się pieśń Abba, Ojcze (ułożona 
w Poznaniu przez Jana Górę OP i Jacka Sykulskiego). 

Ta sama epoka wydała też śpiewniki przeznaczone do śpiewania w górach i o górach. 
Pamiętam kanon – od nobliwej tradycji (Czerwony pas, Sokoły), przez folklor góralski (W  mu-
rowanej piwnicy…), pieśni burszowskie i pijackie (Student żebrak, ale Pan), przez śpiewy ple-
nerowe (Od Turbacza wieje wiatr, Wszystko co kocham jest w górach…), aż po klasykę folkową 
i rockową (House of the Rising Sun, Blowing in the wind). Zdarzały się jeszcze pieśni legionowe, 
partyzanckie, harcerskie i nawet te popularne, ale do gór pasujące (np. Hej Hanno Tadeusza 
Woźniaka, z pamiętnym z incipitem „Mam ja dziewczynę po słowackiej stronie…”). A w koń-
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cu quasi-religijne (Modlitwa Bułata Okudżawy). To śpiewanie w górach, śpiewające wędro-
wanie, miało przecież w PRL-u charakter sakralny, wiązało się z wolnością drogi, swobodą 
włóczęgi, przyjaźnią wędrowców, fantazją rozbudzoną w bliskości natury, ale też z wolnością 
samej pieśni czy piosenki, która nie pytała o zgodę cenzora; pieśni pradawnej, patriotycznej, 
rewolucyjnej, wolnościowej, swawolnej – niepoprawnej lub nielegalnej na wiele sposobów. 
Te śpiewy wyrażały tęsknotę za czymś upragnionym, cudownym, często utraconym, w nie 
mniejszym stopniu niż śpiewniki „oazowe”. Śpiewane były z podobną żarliwością, przeważnie 
przy ognisku, w cieple i blasku, w kręgu ciał rozgrzanych niekiedy grzanym winem, a cza-
sem nawet roztańczonych, zyskiwały obrzędową wzniosłość. Dlatego zdaje mi się, że oba 
typy śpiewników dają pewne wyobrażenie, czym mogły być pieśni pielgrzymów wędrujących 
niegdyś do Jerozolimy, i czemu służyć miał ten „mały śpiewnik pielgrzymkowy” w Psałterzu 
(jeśli nie jest biblijną legendą). Podobieństwo być musi, choć być może tylko pielgrzym do 
Jerozolimy Słonecznej, do swojej Ukochanej, idzie, skacząc po górach. 
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Robert Pysz
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Topografia grozy. Obecność modelu 
przestrzeni gotyckiej w literaturze fan-
tasy

Podróż stanowi niewątpliwie jeden z podstawowych motywów organizujących akcję utwo-
rów fantasy, zwłaszcza tych utrzymanych w konwencji tolkienowskiej (w kontekście quest/
misji)1. Jego analiza fenotypiczna staje się szczególnie interesująca, gdy uwzględni się fakt, iż 
„[…] cechą charakterystyczną fantasy – jako współczesnej baśni (na ogół dla dorosłych) – jest 
obok współwystępowania ludzi, elfów i innych ras rozumnych – symboliczne nacechowanie 
przestrzeni”2. Ujęcie takie otwiera szerokie pole dla badań interdyscyplinarnych3. Przedstawio-
na w niniejszym artykule analiza fragmentów prozy Andrzeja Sapkowskiego stanowi próbę 
opisania narracyjnych schematów gotyckich, wykorzystywanych przez autora w budowaniu 
wątku drogi, którą pokonuje jedna z bohaterek.

Przyglądając się gotycyzmowi jako pewnej spójnej płaszczyźnie semiotycznej, łatwo 
zauważyć, że jego klasyczne uniwersum jest odwzorowaniem następującej dwuprzestrzeni: 
„z jednej strony sfery racjonalności, świata człowieka, domeny zdarzeń zrozumiałych; z dru-
giej zaś strony istnieje tu świat „Inności”, numinosum, tego, co poza zdolnością ludzkiego 
pojmowania [...]”4. Istota gotycyzmu leży w przenikaniu się tych przestrzeni, czego bezpo-

1  Zob. G. Trębicki, Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2007.

2  T. Stępień, Fantasy po polsku, w: Literatura polska 1990–2000, t. 2, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2002, 

s. 380–381.

3  Ciekawym przykładem jest studium Magdaleny Drabikowskiej, w którym badaczka, opierając się na opra-

cowanym przez Josepha Campbella modelu wyprawy i jego aspektach psychoanalitycznych, eksploruje wątek 

podróży inicjacyjnej z perspektywy poetologicznej. Zob.: M. Drabikowska, Trawestacja inicjacyjnej drogi boha-

tera mitycznego w literaturze fantasy i w powieści grozy, w: Fantasy w badaniach naukowych, red. T. Ratajczak,  

B. Trocha, Zielona Góra 2009; J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997.

4  M. Aguirre, Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzeni w literaturze gotyckiej, przeł. A. Izdebska, w: Wokół 

gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002, s. 17. 

Wyłożona w artykule Aguirre „poetyka” przestrzeni gotyckiej stanowi główny punkt odniesienia dla niniejszych 
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średnim efektem jest trwałe, nieodwracalne rozbicie istniejącego porządku świata. Ich punkt 
zetknięcia – próg (limen), jawi się jako dynamiczny proces wkraczania Innego w to, co znane, 
i w tym sensie staje się głównym źródłem numinotycznej grozy. W warstwie narracyjnej 
reguły te znajdują odzwierciedlenie w trzech podstawowych metaforach przestrzennych, tj. 
labiryntu, opowieści szkatułkowej oraz infernalnego koła. Wszystkie trzy „mają w gotycy-
zmie tę samą funkcję: destabilizacji przekonań co do fizycznego, ontologicznego i moralnego 
porządku świata”5; eksponując silnie doświadczenie limen, podkreślają równocześnie chaos 
skierowany przeciwko ratio. Wszystkie także sankcjonują tezę, że prawdziwym bohaterem 
literatury grozy jest przestrzeń, która podporządkowuje sobie bohaterów.

*
Jednym z najbardziej rozbudowanych przykładów posługiwania się przestrzenią gotycką 
w polskiej fantasy są fragmenty IV i V tomu sagi o Wiedźminie Sapkowskiego6, dotyczące 
podróży Ciri (dziecka-niespodzianki obiecanego Geraltowi) w czasie i między wymiarami, 
aż do ostatecznego rozwiązania fabuły – dla wygody nazwijmy ten wątek „ostatnią podróżą 
Ciri”. Pomimo że wydarzenia te toczą się przez dobrych kilkaset stron, przeplatane dodatko-
wo pozostałymi wątkami powieści, odczytane w całości okazują się dość misterną i zgrabną 
konstrukcją semiotyczną, stworzoną właśnie poprzez umiejętne wykorzystanie schematów 
gotyckich.

Już na wstępie warto zauważyć, że ostatnia podróż Ciri spięta zostaje swoistą klamrą, 
wyznaczaną przez przestrzeń: rozpoczyna się ona, gdy młoda wiedźminka, uciekając przed 
upiornym Bonhartem, próbuje dotrzeć do mitycznej Wieży Jaskółki (Tor Zireael). Punktem 
kulminacyjnym, rozstrzygającym losy bohaterów, stają się natomiast wydarzenia na zamku 
Stygga. Tajemnicza Wieża Jaskółki, mityczna siedziba elfich magów, pożądana przez wszyst-
kich, stanowi pierwotny cel ucieczki Ciri i jej, jako jedynej, otworzy swe podwoje:

W miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą był tylko goły pagór i kupa kamieni, wznosiła się wieża. 
Majestatyczna, strzelista i smukła, czarna, gładka, lśniąca, jak gdyby wykuta z jednego ka-
wałka bazaltu. [...] Kelpie zadzwoniła kopytami po posadzce, pod podkowami coś zachrzęściło. 
Kości. Czaszki, piszczele, klatki żebrowe, femury, miednice. Jechała wśród gigantycznego 
ossarium. Kaer Morhen, pomyślała [Ciri – R.P.], wspominając. 
[WJ 423–424]

Poprzez to wspomnienie klamra rozciąga się w zasadzie do samego początku opo-
wieści – Ciri przywołuje w pamięci Kaer Morhen, wiedźmińskie siedliszcze, od którego 
zaczyna się przecież jej „kariera” wiedźminki (tom I sagi). Tak więc te trzy budowle: Kaer 

analiz.

5  Aguirre, Geometria strachu…, s. 22.

6  Wieża jaskółki (wyd. I, Warszawa 1997), Pani Jeziora (wyd. I, Warszawa 1999). W artykule przytaczane są cytaty 

z tych wydań, opatrzone skrótami odpowiednio: [WJ] i [PJ] oraz numerami stron.
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Morhen – Tor Zireael – Stygga, silnie przesycone gotycką estetyką, wyznaczają subiek-
tywną przestrzeń, po której porusza się bohaterka. Przyjrzyjmy się zatem, co ową klamrę 
wypełnia.

Punktem wyjścia dla analizowanego wątku jest pogoń, w jaką za dzieckiem-
-niespodzianką puszczają się jego prześladowcy: Bonhart, Rience oraz Skellen ze swo-
imi siepaczami. Ścigający wiedzą, że ich ofiara podąża ku zaczarowanemu jezioru 
Tarn Mira, na którego brzegach ma mieścić się tajemnicza Wieża Jaskółki, więc nie 
chcą dopuścić, aby Ciri schroniła się w jej murach. Od momentu, kiedy wszyscy przy-
bywają na miejsce, wkraczają w sferę doświadczenia numinosum, a przestrzeń ulega 
rozdwojeniu: jak gdyby nagle inne prawa zaczęły obowiązywać ofiarę (sprzyjające jej), 
a inne łowców (wyraźnie opóźniające ich zamierzenia). Zaraz następuje też faktyczne 
odwrócenie ról, bowiem na zamarzniętym jeziorze dotychczasowa ofiara zdobywa 
przewagę i przemienia się w łowcę, a łowcy – w jej ofiary. „Inność” miejsca przyciąga 
i wchłania Ciri, dla niej przestrzeń jest otwarta i prosta. Dla Skellena i pozostałych 
wręcz przeciwnie, magiczne jezioro7 staje się pułapką (nie mogą uciec, nie mogą także 
dopaść dziewczyny) i pierwszym progiem, który wielu z nich uśmierci.

W dalszym etapie pogoni za Ciri podąża już tylko Bonhart, ale napotyka kolejny próg – 
zaczarowaną mgłę; tym razem numinosum ingeruje w rzeczywistość bezpośrednio, wysyłając 
swoje demony:

Na kościotrupach koni siedziały szkielety jeźdźców, ustrojone w przeżarte rdzą pancerze i kol-
czugi, strzępy płaszczy, pogięte i skorodowane hełmy, udekorowane bawolimi rogami, reszt-
kami strusich i pawich pióropuszy. Spod okapów hełmów oczy upiorów świeciły sinawym 
blaskiem. [...] Precz, zadudniło w głowie Bonharta. Precz, śmiertelniku. Ona nie jest twoja. Ona 
jest nasza. Precz! 
[WJ 422–423]

Łowca i z tej próby wychodzi zwycięsko, lecz ostatni próg jest już dla niego nie do po-
konania. Na końcu jeziora, na wzniesieniu, gdzie dotąd była tylko sterta kamieni, pojawia się 
Wieża Jaskółki, która otwiera się przed uciekającą Ciri, po czym znika.

W przywołanym powyżej fragmencie odnaleźć można wiele zabiegów formalnych, 
charakterystycznych dla opisanego przez Manuela Aguirre modelu „Próby ucieczki”8. Prze-
strzeń, w którą „złapana” zostaje drużyna Bonharta, w zasadzie traci zakorzenienie w fi-
zyczności: 1) następuje wydłużanie perspektywy (wąskie, niekończące się jezioro, upchnięte 
pomiędzy stromymi zboczami); 2) kontury zaciera wszechogarniająca mgła („Gdzieś tam, 
we mgle... Ale nie wiedzieć, gdzie...” [WJ 413]); 3) wyodrębnienie ze świata podkreśla także 

7  „[...] my je tu zowiem Bezdno. Zaklęte jezioro. Okrutna głębia... Świtezianki tamój żywią, ludzi topią. I upiory 

mieszkają w starożytnych, zaklętych rozwalinach” [WJ 397]. Jezioro nie ujawnia tu swoich magicznych mocy 

bezpośrednio, ale samo zdaje się sprzyjać wiedźmince.

8  Por. Aquirre, Geometria strachu..., s. 24 i n.
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„cisza, taka że aż dzwoniło w uszach” [WJ 411], słychać tylko krzyki i odgłosy rozgrywających 
się zdarzeń – stąd wrażenie, iż dzieją się one jakby poza rzeczywistością; 4) również lód na 
jeziorze, niepewny i pękający, utrwala w bohaterach poczucie braku oparcia w oswojonym, 
fizykalnym świecie. Na miejsce tych reguł (fizycznych) wkraczają nowe, konstytuujące prze-
strzeń numinotyczną, a tym, co ogranicza bohaterów, dając równocześnie punkty odniesie-
nia, stają się rozszerzające tę przestrzeń progi. 

Wśród innych technik, uwypuklających „progowość” akcji, można by wskazać jeszcze 
„»cofanie« akcji poprzez tworzenie regresywnego łańcucha wypadków”9, sceny oczekiwania, 
a także sprzeczki i konflikty, spowalniające wyraźnie bieg wydarzeń. Dobrą egzemplifikacją 
pierwszego jest postępowanie Bonharta: łowca nagród razem ze wszystkimi wchodzi na lód, 
po czym – wietrząc pułapkę – wraca z niego po konia; dojeżdża brzegiem na odległy koniec 
jeziora w przekonaniu, że wyprzedził Ciri, ale zmuszony zostaje do ponownego zejścia na 
lód, który w efekcie załamuje się pod nim, co jeszcze opóźnia jego marsz; odkrywa wreszcie 
z radością, że Wieża Jaskółki nie istnieje, lecz jest to stan tylko chwilowy – pojawienie się 
magicznej budowli burzy ostatecznie jego plany i doprowadza misję do katastrofy. Efekt „za-
blokowania” w przestrzeni stwarzają również momenty wyczekiwania, do jakiego zmuszeni 
zostają najemnicy – to nie do nich należy ruch, bo stali się już ofiarami; największe napię-
cie ewokują chwile oczekiwania na zbliżającą się śmierć: „Otacza nas [...] Jeździ kołem we 
mgle... Uderzy nie wiedzieć skąd... Śmierć! Ta dziewka to śmierć! Zdechniemy tu!” [WJ 417]. 
Przy końcu jeziora, z niecierpliwością oczekuje także na Ciri Bonhart: „Osaczyłem dziewczynę. 
Gdzie ona jest? I gdzie jest ta cholerna wieża?” [WJ 421]. Poczucie narastającej grozy rodzi także 
konflikty między bohaterami. Część z nich odmawia posłuszeństwa jeszcze przed wjechaniem 
na jezioro. Później wszechogarniające przerażenie zmusza pozostałych do (rozpaczliwego ra-
czej) obnażenia mieczy, wzajemnych oskarżeń, zbijania się w małą grupkę – zdecydowanie 
dominuje tu poczucie osaczenia.

Przestrzeń postrzegana z perspektywy Bonharta i jego towarzyszy jest typowym 
wszechświatem gotyckim, jest miejscem doświadczania przez nich numinosum. Całą ich ak-
cja jest bezcelowa – przestrzeń wchłania ludzi na czas rozgrywki, po czym wyrzuca z powro-
tem jako przegranych. Zdecydowanie mamy tutaj do czynienia z gotyckim limen, bohaterowie 
tkwią „na ziemi niczyjej rozciągającego się szeroko progu, we wciśniętej między przyczynę 
i skutek widmowej krainie, która więzi podróżujących w »pomiędzy«”10.

Przyjrzyjmy się teraz subiektywnej przestrzeni, w której funkcjonuje Ciri. Powiedziane 
już zostało, iż miejsce zdarzeń wyraźnie sprzyja dziewczynie, przyciąga ją do siebie, aby mo-
gło dopełnić się przeznaczenie; na tym polega największa różnica, nie pozwalająca zakwali-
fikować tej opowieści do gatunku gotyckich sensu stricto – widać tutaj wyraźne wpływ baśni 
magicznej. Niemniej, jak się zaraz okaże, sztafaż gotycki i sposób prowadzenia narracji są 
tak charakterystyczne, że trudno mówić o przypadkowości – raczej o świadomej literackiej 
grze.

9  Aguirre, Geometria strachu… , s. 27.

10  Tamże.
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Ciri, po udanej ucieczce przed łowcami, w cudowny sposób znalazła się w Tor Zireael.

Wnętrze wieży zrazu przypomniało jej Kaer Morhen – taki sam długi czarny korytarz za ar-
kadą, taka sama niekończąca się otchłań w perspektywie kolumn lub posągów. Było nie do 
pojęcia, jakim sposobem otchłań ta może mieścić się w smukłym obelisku wieży. Ale przecież 
wiedziała, że nie ma sensu próbować tego analizować [...]. W takiej wieży mogło być wszystko 
i niczemu nie należało się dziwić.
[WJ 424]

I znów podstawowy chwyt wydłużania przestrzeni, nawet nie bardzo oryginalny (ar-
kady, kolumny), tym razem z wyraźną przesłanką autora: jest to przestrzeń całkowicie ani-
zotropowa11, w której należy zawiesić racjonalizm myślenia i istnienia, a raczej poddać się 
działaniu numinosum:

[1] Przed nią nagle zapłonęła jasność, otwarły się gigantyczne drzwi. Otwierały się jedne po 
drugich. Drzwi. Nieskończenie wiele drzwi o ciężkich skrzydłach otwierało się przed nią bez 
szmeru. [...]
[2] Geometria otaczających ją ścian, arkad i kolumn została nagle zakłócona, tak gwałtownie, 
że Ciri poczuła zawrót głowy. Wydało jej się, że znajduje się wewnątrz jakiejś niemożliwej 
wielościennej bryły, jakiegoś gigantycznego oktaedru.
[3] Drzwi otwierały się nadal. Ale nie wytyczały już jednego kierunku. Wytyczały nieskończe-
nie wiele kierunków i możliwości.
[WJ 425]

Drzwi, jak już powiedziano, są jedną z najprostszych metafor gotyckiego progu; w po-
wyższym fragmencie, następując kolejno po sobie ad infinitum, nie tylko zacierają przestrzen-
ne granice, burząc trójwymiarowy porządek świata i rozciągając numinosum w nieskończo-
ność, ale przede wszystkim ustanawiają figurę labiryntu, rozwijającą się w wielu wymia-
rach. Zwraca na siebie uwagę język tego fragmentu (akapity [1] i [3]), zupełnie odmienny od 
dominujących w całości epickich opisów: zdania krótkie, nieomalże skandowane, jak gdyby 
podkreślające cięcie przestrzeni. W to wprowadzone nieprzeciętnie liczne (jak na tak krótki 
fragment) powtórzenia form: „otwierały się” (cztery razy) i „drzwi” (także czterokrotne) – te 
ostatnie powrócą na kilku następnych stronach jeszcze siedmiokrotnie w formie „następne 
drzwi”, najczęściej w składni bezczasownikowej. Podobny zabieg pojawi się także w tomie  
V (rozdział siódmy), poprzez wielokrotnie powtarzane określenie „następne miejsce”. Widać 
więc wyraźnie, że figura labiryntu zarysowuje się już na poziomie językowym tekstu.

11  W gotyckich tekstach często podkreśla się „[…] asymetrię w relacji między dwiema opisywanymi przestrze-

niami: łatwo jest wejść do gotyckiego zamczyska, lecz trudniej je opuścić – oto przyczyna, dla której przestrzeń 

zamku jest, i w sensie dosłownym, i figuratywnym, większa od wewnątrz niż z zewnątrz […]. Innymi słowy: 

przestrzeń gotycka jest anizotropowa, to znaczy posiada różne własności w zależności od kierunku, w którym 

się ją bada” (M. Aquirre, Geometria strachu, s.23).
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Ciri podejmuje wędrówkę tym labiryntem, odkrywając za kolejnymi drzwiami przej-
ścia do światów innych niż jej macierzysty. Okazuje się, że Wieża Jaskółki to nie zwykły 
teleport, umożliwiający magiczne przemieszczanie się, ale „próg – miejsce”, wejście do la-
biryntu różnych rzeczywistości (ta, w której żyje dziewczyna, jest tylko jedną z jego odnóg). 
I, co wyraźnie widać, Tor Zireael jest równocześnie przestrzenią – bo porusza się w niej Ciri, 
i nie-przestrzenią, gdyż sama nie jest żadną z rzeczywistości, do których prowadzi. Nieprzy-
padkowo chyba zbiega się to ze spostrzeżeniami, które za Victorem Turnerem powtarza Agu-
irre o tym, że „próg jest i miejscem i nie-miejscem zarazem, [...] „miejscem, które miejscem 
nie jest”, zarówno tym, jak i tamtym, lub ani tym, ani tamtym.”12 Anizotropowość budowli 
ma tutaj przede wszystkim akcentować wyzierający zza tego progu chaos, bo to on kształtuje 
relacje pomiędzy światami. Wchodząc do wieży, młoda wiedźminka wpada właśnie w chaos, 
kwestionujący dotychczasową regułę przeznaczenia:

Chaos wyciąga ku tobie swe szpony, nadal nie wiedząc, czy staniesz się jego narzędziem, 
czy też przeszkodą w jego planach. Nie wiedząc, czy nie odegrasz przypadkiem roli ziarenka 
piasku w trybach Zegara Losu. Chaos boi się ciebie, Dziecko Przeznaczenia. A chce sprawić, 
byś to ty czuła lęk.
[PJ 179]

Dziecko-niespodzianka wpada w pułapkę miejsca, staje się więźniem tego numinosum. 
Zatrzymajmy się na chwilę przy samej Tor Zireael. Jerzy Prokopiuk, analizując sym-

bolikę wieży, zauważa:

Symbol Wieży ma – w analogii zarówno do tradycyjnej struktury kosmosu, jak i budowy 
człowieka – trzy „piętra”: fizyczne, psychiczne i duchowe. [...] Na trzecim piętrze – ducho-
wym – odsłania się archetypowe tło symbolu wieży: tu widzimy, że jest ona jedną z form [...] 
pojawiania się Drzewa Kosmicznego, czy też Góry Kosmicznej – ich zróżnicowane symbole 
występują we wszystkich religiach świata. W mitach tych religii D r z e w o  K o s m i c z n e 
t o  p o d p o r a  ś w i a t a  l u b  o ś  ś w i a t a  (np. w mitologii nordyckiej – wiecznie zielony 
kosmiczny jesion Yggdrasil). Liście i gałęzie takich Drzew Kosmicznych są często z a m i e s z -
k a n e  p r z e z  m i t o l o g i c z n e  z w i e r z ę t a ,  d u s z e  z m a r ł y c h  l u b  n i e n a r o d z o -
n y c h  [...]13.

Zapewne archetypiczna (w sensie psychologicznym czy psychoanalitycznym) wykładnia 
fabuły powieści Sapkowskiego jest jednym z mniej uprawnionych działań interpretacyjnych, 
jednak w kontekście przytoczonych wyżej słów nabiera dość interesującego charakteru. Wieża 
Jaskółki bowiem, jako swoisty „labirynt poza światami”, którego kłącza równocześnie do tych 
światów prowadzą, może budzić skojarzenia z Kosmicznym Drzewem owe światy podpierającym 

12  Tamże, s. 21.

13  J. Prokopiuk, Wieża – od symbolu do archetypu, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/w_labiryncie_duszy/pro-

kopiuk_symbol_wiezy.htm; dostęp: 03.10.2013.
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(organizującym?). Dalej, umiejętność podróżowania pomiędzy trzema sferami Drzewa przypisy-
wana była szamanom – a przecież Ciri obdarzona jest darem typowo szamańskim: to wizje i sny 
powodujące kontakt z nadprzyrodzonym. W wędrówce między światami wiedźmince towarzy-
szy mityczny jednorożec, bohaterka spotyka się ze zmarłymi (Vysogota), słyszy głosy („Ciemność 
zafalowała jak dym, uszy wypełniły jej natrętne szepty, westchnienia, ciche inkantacje” [WJ 425]).

Doświadczenie przez Ciri symbolu Wieży-Drzewa posiada niewątpliwie wymiar ar-
chetypiczny:

[...] dla Junga każde indywidualne poznanie jest właściwie rozpoznaniem (przypomnieniem): 
zewnętrzna sytuacja budzi w duszy ludzkiej odpowiadający jej archetyp jako skarbiec do-
świadczeń ogólnoludzkich związanych z tą sytuacją, dopiero uświadomienie sobie (przypo-
mnienie) tego archetypu – w postaci odpowiedniego symbolu – przynosi jednostce poznanie 
tej sytuacji. [...] Treść archetypowa zawsze jest wyrażana w formie przenośni. [...] [Archetypy] 
pojawiają się w „sytuacjach granicznych”. Obudzenie ich i zintegrowanie ze świadomością 
oznacza włączenie jednostki w wieczysty proces kosmiczny14.

Młoda wiedźminka staje wobec swoistej „sytuacji granicznej”: ścigana, zaszczuta, po-
szukująca najbliższych, w sensie wyższym próbuje odnaleźć także własne miejsce w świecie. 
W tym miejscu – przed i w samej Wieży – dokonuje się jej przemiana (inicjacja? transgresja?), 
bowiem dziewczyna z ofiary staje się łowcą, z dziecka-niespodzianki (przedmiotu cudzych 
starań) staje się Panią Światów (podmiotem kreującym rzeczywistość). To tutaj, w Wieży-
-Drzewie, włączona w „wieczysty proces kosmiczny”, doświadcza sytuacji wyboru („[Drzwi] 
wytyczały nieskończenie wiele kierunków i możliwości”. [WJ 425]). 

Sapkowski wielokrotnie podkreśla w swoich wypowiedziach o literaturze, iż fantasy 
świadomie i w pełni przejmuje schedę po mitologiach różnych ludów, nie wyłączając z tego 
całego bogactwa symboli. Z reguły ich wartość archetypiczna nie jest ani faworyzowana, 
ani nawet szczególnie eksponowana w fabule, aczkolwiek istnieje, przebijając się od czasu 
do czasu poprzez tkaninę tekstu. Okazuje się, że Sapkowski nie zapomina o tym elemencie 
fantasy, wydobywając na wierzch subtelne znaczenia prawzorów; co istotne, zabiegi te noszą 
przy tym znamiona raczej erudycyjnej gry z odbiorcą niż zamiar dydaktyczno-moralizatorski. 

Tak też dzieje się w przypadku przejścia Cirilli przez Wieżę Jaskółki, kiedy to autor, po-
cząwszy już w zasadzie od pierwszego tomu sagi, podprowadza czytelnika (by nie powiedzieć: 
kusi) do archetypicznego odczytania tej sceny. Ciri i jej przybraną matkę Yennefer dręczy ten 
sam sen: czarodziejka prowadzi młodą wiedźminkę ciemnym tunelem, poprzez niezliczone, 
otwierające się przed nimi drzwi; te lustrzane wizje senne (w I i IV tomie) podkreślone zostają 
jeszcze przez dosłowne przytoczenie za drugim razem tych samych fraz i zdań. Symbolikę głębi 
w tej scenie uwypukla także fakt, że Yennefer śni swój sen w kaplicy matriarchalnej Bogini, „tej, 
która jest Dziewicą, Matką i Staruchą” [WJ 311]. Czarodziejka jest dla dziewczyny przewodniczką, 
wzorcem matki – ona jako pierwsza doświadcza więc symbolicznej próby i oczyszczenia na 

14  Tamże.
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Drzewie Świata („Była na drzewie, wisiała rozpięta na konarach olbrzymiego jesionu”. [WJ 316])15.
Jak gdyby tego było mało, Sapkowski nadbudowuje symbol kolejnymi znaczeniami, 

wprowadzając wyraźną aluzję do XVI arkanum tarota – oto na mieczu Ciri wytrawiona zo-
stała „Wieża, rażona piorunem, u Starszych Ras symbol chaosu i destrukcji” [WJ 138]. Według 
Prokopiuka wieża łączy w sobie dwa aspekty: nieśmiertelność (Drzewo Świata, byt boski) 
i śmiertelność (budowla, wytwór kultury). Jednak zniszczenie gmachu zyskuje także zba-
wienny skutek: piorun może być odczytany „jako znak niezwyciężonego światła prawdy [...]. 
Jest błyskiem wewnętrznej iluminacji, która niesie wolność oświecenia”16. Ową iluminacją 
dla młodej bohaterki, choć opóźnioną nieco w czasie, jest przyjęcie swego przeznaczenia. 

*
Co wynika z powyższych rozważań? Po pierwsze, trzeba podkreślić, że figura labiryntu ulega 
ciągłemu zwielokrotnieniu, poprzez naddawanie fabule wielu możliwości interpretacyjnych, 
a także zamierzone kształtowanie relacji intertekstualnych. Po wtóre, wyraźnie objawia się 
instrumentalne traktowanie techniki gotyckiego labiryntu, świadczące o sposobie istnienia 
tej tradycji we współczesnej kulturze17.

Labiryntowość przestrzeni to nie jedyna, choć może najważniejsza w kontekście za-
gadnień gotycyzmu, figura, jaką posłużył się w swoich powieściach Sapkowski – odnaleźć 
w nich można także dwie pozostałe strategie: kompozycję szkatułkową oraz metaforę infer-
nalnego koła. Kompozycja „opowieść w opowieści” jest w pięcioksięgu jednym z ważniejszych 
zabiegów narracyjnych. W przypadku wątku ostatniej podróży Ciri warto jednak zaznaczyć, iż 
szkatułkowość dodatkowo wzmacnia efekt graniczności pomiędzy istniejącymi rzeczywisto-
ściami. Dziewczyna, podobnie zresztą jak Geralt, Yennefer, Jaskier i inni, staje się od samego 
początku bohaterką krążących opowieści: a to snutych gdzieś przy ognisku legend, a to cy-
towanych w mottach quasi-traktatów, wreszcie historii opowiadanych przez jej towarzyszy. 
Krążenie po labiryncie światów i czasów odbywa się nie w płaszczyźnie jednej, odautorskiej 
narracji, ale zostaje „zapętlone” przez jej własne zwierzenia (Ciri opowiada swój wątek po-
dróży do zamku Stygga oraz odwiedzonych po drodze innych wymiarów Galahadowi – jest to 
klamra spinająca cały piąty tom), historię czarodziejki Nimue i śniączki Condwiramurs (które 
badając dzieje legendarnej wiedźminki, ostatecznie spotykają się z nią, wskazując kierunek 
dalszej podróży) czy nawet wycinek prasowy (datowany na 18 marca 1906 roku, zawierający 
krótką relację z nieprawdopodobnego spotkania pewnego Anglika z młodą dziewczyną i bia-

15  Kilkanaście stron dalej, by nie było wątpliwości, powróci echo mitu: „Heros Hemdall wisiał przez dziewięć 

dni i dziewięć nocy na Jesionie Światów, by poprzez poświęcenie i ból posiąść wiedzę i moc” [WJ 330].

16  Zob. J. Prokopiuk, Wieża…

17  „Labirynty gotyckie zatem, tak jak i inne elementy tej konwencji, mają tendencję do usamodzielniania się, 

włączania w inne konwencje. Zyskują zatem różne od wyjściowych funkcje, nowe znaczenia, jednak pozo-

staje więzienna, naznaczona obcością mroczność pierwowzoru, Piranesiański stygmat”. A. Izdebska, Gotyckie 

labirynty, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, 

Kraków 2002, s. 41.
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łym jednorożcem18). Postacie z różnych poziomów narracji wchodzą ze sobą we wzajemne 
relacje, przez co dokonuje się przekraczanie progów, a „ta »pre-postmodernistyczna« strate-
gia, jak zauważa McHale, eksponuje status ontologiczny granic”19.

Historia dziecka-niespodzianki do pewnego stopnia wpisuje się także w metaforę in-
fernalnego koła. Schemat opuszczania przez bohatera własnego świata i podróż ku niebez-
pieczeństwom jest szkieletem większości bajek i mitów, jednak u Sapkowskiego zauważyć 
można znamienną różnicę. Stopnie schodzenia w przestrzeń infernalną odpowiadają poby-
towi Ciri w trzech symbolicznych budowlach. Pierwszą z nich jest Kaer Morhen, gdzie, jak już 
powiedziano, zaczyna się droga młodej wiedźminki. Jest to miejsce-schronienie, nacechowa-
ne zdecydowanie dodatnio, do którego zaczyna wdzierać się z zewnątrz zło – jest to zapowiedź 
zmiany, nadchodzącej wędrówki. Wieża Jaskółki z kolei jest już przestrzenią co najwyżej 
neutralną, choć wzbudzającą także poczucie zagrożenia poprzez wypełniający ją chaos labi-
ryntu światów. To dzięki przekroczeniu tego progu Ciri poznaje swoją drogę, która powiedzie 
ją (metaforycznie) na samo dno, ku przerażającemu zamkowi Stygga. To miejsce jest w zna-
czeniu gotyckim złe i to nie tylko wskutek magicznych zabiegów („Zamek aż wibrował od złej, 
wrogiej, o b c e j  magii, wroga i obca  magia przenikała ją, penetrowała, jak pasożyt pełzała 
po wnętrznościach”. [PJ 335]). Ponura warownia w tej wędrówce oznacza najniższy poziom 
zła, symboliczne centrum, do którego w kulminacyjnym momencie przyciągnięta zostaje 
Ciri i jej towarzysze; to piekło, w którym zmierzyć się musi ze ścigającymi ją „demonami”: 
Vilgefortzem i Bonhartem. Obaj zostają pokonani, ale to nie oznacza wyzwolenia, na zglisz-
czach bowiem pojawia się najsilniejszy przeciwnik, cesarz Emhyr var Emreis. Akcja ulega 
zawieszeniu, gdyż antagonista zdaje się być wszechwładny i niepokonany, a zło triumfuje: 
Emhyr zostaje zdekonspirowany jako ojciec Ciri, który kierując się ambicjami politycznymi 
chce poślubić własną córkę, a w przyszłości dziedzica z kazirodczego związku uczynić władcą 
świata20. Gdy wszystko wydaje się już stracone, cesarz – makiaweliczny cynik – niespodzie-
wanie zmienia decyzję i historia kończy się (prawie) szczęśliwie. 

18  Co więcej, zostaje tam również wymieniony Londyn, co jednoznacznie wskazuje na wprowadzenie do fabuły 

rzeczywistości empirycznej, jako jednego z możliwych światów.

19  Aguirre, Geometria strachu…, s. 21.

20  Andrzej Sapkowski wzmacnia grozę sytuacji, wprowadzając jeszcze jeden gotycki motyw – kazirodztwo. 

Według Annie Le Brun ta patologia odciska swoje piętno na kulturze XVIII wieku: „Połączenie incestu i gwałtu 

występuje jednak tylko w obrębie czarnej powieści, co może się wydawać zarówno wyjątkowe, jak naturalne, 

gdyż przez cały wiek refleksja filozoficzna, w której wyraża się subwersywna nowość, jest podtrzymywana przez 

te same fantazmaty kazirodczego gwałtu” (A. Le Brun, Les châteaux de la subversion, Paris 1982, s. 230; cyt. za:  

M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2002, s. 105). Motyw kazirodztwa nabiera także szczególnego 

znaczenia w sąsiedztwie takich określeń, jak: prawdziwi rodzice (Emhyr alias Duny oraz Pavetta), quasi matka 

Yennefer (quasi ojciec Geralt?) – wszak często w powieściach gotyckich zło wchodziło pomiędzy bliskie sobie 

osoby. Jednocześnie od samego wkroczenia Ciri do warowni, niczym kontrargument dla szalejącego zła, coraz 

dobitniej wypowiadane jest słowo-klucz: „przeznaczenie”. Pojawia się w kwestiach wszystkich postaci, reguluje 

i wyjaśnia relacje pomiędzy nimi, by wreszcie rozwiązać kwestię ostateczną: „Dziwna to rzecz, przeznaczenie 

[...]. Żegnaj, córko. [...] Potem puścił mnie, odwrócił się i odszedł” [PJ 393].
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Jak dobrze nam…, czyli o młodości na 
polskich dróżkach

Znana harcerska, choć klasyfikowana także jako turystyczna, piosenka pod tytułem Jak do-
brze nam zdobywać góry1 nie tylko gloryfikuje przyjemności wchłaniania wiatru i ranienia 
sobie palców, lecz w pewnej mierze marginalizuje cel wędrówki, uwypuklając samą czynność 
przemieszczania się i towarzyszące jej odczucia duchowe i cielesne. Te ostatnie niekoniecznie 
muszą być przyjemne, a odczuwany dyskomfort jest istotnym wyznacznikiem przeżywania 
przygody, która stanowi przeciwieństwo przyjemności płynących z ciepła i przytulności do-
mowego ogniska. 

Przygoda wspólnej, grupowej wędrówki jawi się w piosence jako doświadczenie wy-
niesienia ponad codzienność, odejścia od przyziemnej nudy życia i zastąpienia domowej pod-
łogi szczytami Tatr, chmurami, głębią nocy. Także stąpając nieco niżej, „po wstęgach szos”, 
spoglądamy raczej w górę niż pod nogi, na złocące niebo gwiazdy, które namawiają nas do 
inspirowanych filozofią Kanta rozważań o niepewności przyszłości. Wzniosłe doświadczenie 
wędrówki przeciwstawia się dyktowanej teleologią „zdobywania” miejsc ideologii turystyki, 
w której przemierzanie drogi nie jest przedmiotem zainteresowania, ale stanowi jedynie pe-
wien wysiłek – ów konieczny, choć niechciany i marginalny, element podróży. W poświęco-
nej metaforze podróży książce pt. Travel as Metaphor from Montaigne to Rousseau Georges Van 
Den Abbeele postrzega w figurze podróży wątki związanych z nią utrapienia (travail of travel) 
i prowizoryczności. Przeciwstawia je ekonomii domowości, „prawu domu” (oikonomia), pra-

1  Zob. http://bibliotekapiosenki.pl/Jak_dobrze_nam_zdobywac_gory [dostęp: 22.07.2013]. Na tejże stronie krótka 

bibliografia druków tekstu, spośród których na bliższą uwagę zasługuje pozycja zredagowana przez Jerzego Ka-

szyckiego i Zbigniewa Waśniewskiego, którzy cel swojego przedsięwzięcia (tytuł pożyczyło od innej piosenki To 

idzie młodość…, o której będzie mowa w końcowej części naszego tekstu) charakteryzowali następująco: „Głów-

nym naszym założeniem przy układaniu tego zbioru była chęć przeciwstawienia się opinii, jakoby młodzież 

polska była dlatego nie dość «rozśpiewana», że [...] nie ma co śpiewać. Postawiliśmy sobie zadanie przyczynić 

się choć po trosze do uleczenia młodzieży polskiej z choroby śpiewaczego «sztywniactwa» i «drętwoty»”. 
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wu (s)pokoju i trwania, tym samym wpisując w podróż archetypiczny pierwiastek powrotu2. 
W omawianej piosence powrót nie jest eksponowany, stanowi przestrzeń znajdują-

cą się poniżej górskich szczytów, w dolinach będących progową przestrzenią pochodzenia, 
(„Jak dobrze nam po wielkich szczytach/W doliny wracać, w progi swe”). Jest to jednak także 
miejsce, z którego można się udać do domowego wnętrza bądź też wyruszyć w dalszą podróż. 
Nawet chwila rozstania z wędrującą grupą jest punktem wyjścia w dalszą drogę, choć będzie 
to tym razem droga przewodnictwa bożego („By w czas rozłąki słyszeć wzajem//Serdeczne: 
«Niech prowadzi Bóg!»”). W chwili rozstania mnogi podmiot liryczny piosenki rozprasza się 
na jednostkowe doświadczenia poszczególnych dróg życia, którym boże przewodnictwo gwa-
rantuje jednak bezpieczeństwo i chroni je przed przygodnością życia pośród ścieżek zygza-
kowato wiodących do kwater jedynie tymczasowych, do spajających przyjaźń wieczornych 
ognisk, które – jak wiadomo – może zastąpić niebieska tancbuda. 

Opisywane w piosence zbiorowe (czy też – grupowe) doświadczenie podróży to także 
doświadczenie młodości. Wiatr wchłaniany jest przez pierś młodą, duszę wypełnia „młodości 
czar”, ku radości także młodego serca. Być może ze względu na młodość piosenka uznawana 
jest za harcerską, choć z harcerskimi ideałami nie wydaje się ona mieć wiele wspólnego, 
o ile nie uznamy Ody do młodości za wyraz harcerskiego ducha. Snuta przy ognisku tęczowa 
wstęga marzeń niczym „rajska dziedzina ułudy” unosi młodych przyjaciół poza sferę zaintere-
sowań tępo zakreślonymi oczekiwaniami, charakterystycznymi dla zamroczonych wiekiem 
i ślepych na blask przyświecającej wędrującym jutrzenki swobody. 

Niewątpliwie takie doświadczenie wędrówki czy podróży nie jest doświadczeniem 
turystycznym, które – zdaniem Jamesa Buzarda – jest doświadczeniem masowym, nieau-
tentycznym, w przeciwieństwie do wytworzonego w dobie romantyzmu doświadczenia anty-
-turysty, które „uprzywilejowuje doświadczenie prywatne”3. Doświadczenie to nie jest także 
bliskie duchowi harcerskiemu czy skautowskiemu w wersji Andrzeja Małkowskiego, bądź też 
ideologicznego ojca skautingu – Roberta Stephensona Smytha Baden-Powella, którego wojsko-
wej naturze raczej obce było wędrowanie dla wchłaniania wiatru. Twórczością inspirującą 
dla Powellowskiego skautingu z pewnością nie były wiersze Wordswortha czy Shelleya, lecz 
detektywistyczna dedukcja w stylu Sherlocka Holmesa. Maszerujący raczej niż wędrujący 
skauci powinni uważnie obserwować i wyciągać wnioski natury ogólniejszej, na przykład 
dotyczące charakteru idącej przed skautem osoby w oparciu o uważny ogląd podeszw butów 
czy obcasów. Podeszwy znoszone po obu stronach równo świadczą bowiem o przedsiębiorczo-
ści i uczciwości noszącego buty. Ścieranie się podeszwy od zewnątrz świadczy o umiłowaniu 
przygód i rozwiniętej wyobraźni. Podeszwy starte od wewnątrz oznaczają „słabość i brak de-
cyzyjności”, a oznaka ta jest „bardziej niezawodna w przypadku mężczyzny niż w przypadku 
kobiety”4. 

2  G. van Den Abbeele, Travel as Metaphor from Montaigne to Rousseau, Minneapolis 1992, s. XXV. 

3  James Buzard, The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the Ways to Culture, 1800-1918, Oxford 

University Press, 1993, s. 153. 

4  R. Stephenson Smyth Baden-Powell, Scouting for Boys: A Handbook for Instruction in Good Citizenship, Oxford 
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Skauting Powella był początkowo pomyślany jako przedsięwzięcie dla chłopców, a sła-
bość i brak zdecydowania były w nim cechami negatywnymi. W przypadku dziewcząt i kobiet 
cechy te postrzegał on najwyraźniej jako inherentne, co oczywiście wykluczało je ze sfery 
grupowej aktywności mężczyzn. Skauting dla dziewcząt, propagowany nieco później między 
innymi przez jego siostrę Agnes Baden Powell oraz żonę Lady Olave Baden-Powell, wyklu-
czał jakąkolwiek koedukację. Drużyny przyjmowały nazwy kwiatów, a przypisana skautkom 
nazwa „Brownies” była odniesieniem do elfów, które miały być pomocne w czynnościach 
domowych. 

Ani skauting, ani harcerstwo nie wydają się głosić pochwały młodości, a uwznioślanie 
doświadczenia wędrówki jest im raczej obce. Ruchy te były (i są) ruchami umacniającymi 
tradycyjną domowość wraz z patriotyczno-imperialnymi ambicjami państw i ojczyzn oraz 
patriarchalno-wojskowym porządkiem rzeczy. Z tego też względu harcerskość omawianej 
piosenki jest raczej wątpliwa. Domowość jest w niej zaledwie aluzyjna, a rodzaj podmiotu 
lirycznego pozostaje konsekwentnie niedookreślony, choć zdaniem wspomnianego już Geo-
rgesa Van Den Abbeele’ego w ekonomię wszelkiej podróży i wędrówki wpisuje się, poprzez 
nawet śladową obecność w nich figury domu, ślad działania Lacanowskiego Prawa Ojca. 
„Prawo domu – pisze Abbele – ustanawia uzależniony od płci podział pracy: udomowiona 
kobieta, Penelopa, strzeże domowej posiadłości przed domniemanymi uzurpatorami, podczas 
gdy jej mąż wałęsa się po świecie”5. Celem tego wałęsania się jest jednak powrót do domu, 
a przyczyną, jak wiadomo, wojna. 

Możliwości odczytania piosenki Jak dobrze nam… jako piosenki harcerskiej i odśpie-
wywanie jej przez harcerzy wpisuje ducha swobody tam, gdzie go raczej brakuje. Piosenka, nie 
stawiając żadnych zadań i nie będąc relacją z zadania wykonanego, bliższa jest romantycznej 
poetyce wyzwolenia niż harcerskiej polityce wspólnego działania w jakimś celu. Zbiorowy 
podmiot liryczny utworu nie stanowi skonsolidowanego i zorganizowanego zespołu, hufca 
czy drużyny. Zdecydowanie bliższy jest chóralnemu głosowi dusz młodych przyjaciół z Ody 
do młodości, którzy pragną zamienić stare tory i posady świata na niepewne meandry au-
tentycznych doświadczeń natury i podszeptów swobodnej i młodej wyobraźni. W pewnym 
sensie jest to apoteoza bycia w drodze, Heideggerowskiego doświadczania (erfahren), w któ-
rym wybrzmiewa podróżowanie (fahren): 

Doświadczyć czegoś znaczy: osiągnąć coś w drodze, na drodze. Zrobić z czymś doświadczenie 
oznacza, że to, ku czemu, będąc w drodze, sięgamy, aby to osiągnąć, samo nas dosięga, doty-
czy nas i zajmuje, o ile zwraca nas ku sobie6. 

Doświadczanie takie wymyka się szeroko rozumianemu dyskursowi władzy. Ustanawia 
w nim pewien wyłom, tworzy otwarcie będące nieco karnawałową iluzją uwolnienia, prze-

1994 [1908], s. 70.

5  G. van Den Abbeele, Travel as Metaphor…, s. XXV. 

6  M. Heidegger, W drodze do języka, przeł. J. Mizera, Warszawa 2007, s. 159. 
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łomu, powrotu do młodości. Harcerski marsz zmienia się, przynajmniej na chwilę, w karna-
wałowy taniec młodości. Taniec ten jest – zauważa Terry Eagleton, krytykując Bachtina za 
nadmiar optymizmu7 – ściśle sekwestrowany i można go jedynie niezbyt leganie przemycać, 
zdając sobie sprawę z konieczności powrotu z w tenże sposób wytwarzanych regionów, na 
przykład Schulzowskiej wielkiej herezji. Radosna wędrówka młodego ducha z łatwością może 
przerodzić się w zorganizowany pochód młodzieży, marsz drużyn, przepojonych duchem 
Powella, Małkowskiego, czy – skręcając w nieco inną stronę – Makarenki. 

Jacek Kuroń, zaangażowany po śmierci Stalina w organizację w Polsce tzw. drużyn 
walterowskich, napisał wydaną w roku 1960 książkę o dosyć dwuznacznym tytule: Uwaga 
– zespół! Z drużyną i w drużynie8. Rzecz jasna, tytuł można odczytać jako ostrzeżenie przed 
zespołowym życiem, lecz książka ta w dużej mierze stanowi wykład na temat „zasad pro-
wadzenia zespołu”, a w szczególności rozwoju umiejętności stawiania zespołom młodych 
ludzi zadań. Zasad stawiania zadań jest kilka, lecz naczelną z nich jest zasada (w duchu 
Jana Kaczmarka) podnoszenia poprzeczki, choć tym razem skierowana nie do siebie, ale do 
zespołowo wychowywanej młodzieży: 

[D]rużyna żyje tylko wtedy, kiedy wykonuje coraz to trudniejsze zadania9. 

Życie drużyny miało być życiem rozwojowym, więc stawiane przed harcerzami zadania miały 
także na celu odkrywanie tendencji rozwojowych i faktów dowodzących dokonanego rozwoju. 
Przykładowo, po odwiedzinach w spółdzielni produkującej ozdoby choinkowe, po chwilowej 
fascynacji i olśnieniu widokiem okrągłych, świetlistych kul harcerze zauważyli, że izba jest 
ciasna i duszna, a 

[…] skonstatowanie jak ciężka jest praca, którą wykonywały te kobiety, szybko wyprowadziło 
ich z krainy bajek.
 – Tu jest zupełnie jak u kapitalisty – powiedział ktoś szeptem.
Wychodzili ze spółdzielni przybici. Tydzień potem byli w Hucie „Warszawa”. Zobaczyli szero-
kie i jasne hale fabryczne, podobne trochę do laboratorium. […] W hucie rozmawiali długo 
z inspektorem pracy. W wyniku tej rozmowy delegacja zastępu odwiedziła inspektora pracy, 
któremu podlegała tamta spółdzielnia10. 

Najistotniejszą, jak się zdaje, konstatacją wynikającą z opisu zdarzenia nie jest to, 
że harcerze powiadomili inspektora pracy o nieprawidłowościach panujących w spółdzielni, 
lecz uświadomienie im złudności i bajkowości pewnych doświadczeń – w tym przypadku 
– (słusznie lub nie) powierzchownego blichtru kapitalizmu. O ile w kontekście gór i lasów 

7  Por. T. Eagleton, Literary Theory, Oxford 1996, s. 121–122. 

8  J. Kuroń, Uwaga – zespół! Z drużyną i w drużynie, Warszawa 1960. 

9  Tamże, s. 14. 

10  Tamże, s. 108.
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duch młodości daje się zwieść ułudzie wolności czynów i myśli, miejska wyprawa harcerzy 
ma na celu obnażenie prozaiczności bajkowych wizji i wyobrażeń, które zastąpione zostają 
prozą na wskroś politycznie upraktycznionego, niezbyt świeżego i natchnionego duchem 
młodości, świata. 

O tym, że dostęp do światów wyobrażonych, bajkowych i bezcelowych może pojawić 
się także w miejskiej scenerii wędrówek Kuroniowych drużyn świadczy przebieg innego zada-
nia, które autor określił mianem „zaczarowanej dorożki”. W ramach jego realizacji „chłopcy 
dowiedzieli się, kto jest w Warszawie najstarszym dorożkarzem” i podczas spotkania z nim 
wysłuchali opowieści „o konnych tramwajach, wyścigach konnych, o koniach, dorożkach 
i dorożkarzach, a wreszcie o pierwszych samochodach”11. Pomimo rozwojowego – od konia do 
samochodu – dydaktycznego przesłania narracji, w dalszej części opisu wyprawy następuje 
pewna nieciągłość. Z jakiejś przyczyny harcerze „wracali uradowani”, a chłopiec o imieniu 
Zbyszek, 

który przygotował zbiórkę, deklamował Zaczarowaną dorożkę Gałczyńskiego: 
 – Póki dorożka dorożką, 
a koń koniem, dyszel dyszlem, 
póki woda płynie w Wiśle, 
jak tutaj wszyscy jesteście, 
zawsze będzie w każdym mieście, 
zawsze będzie choćby jedna, choćby nie wiem jaka biedna: 
ZACZAROWANA DOROŻKA 
ZACZAROWANY DOROŻKARZ 
ZACZAROWANY KOń12 

Przytaczając ten fragment wiersza, Jacek Kuroń, ustami harcerza, zdaje się zosta-
wiać niewielką przestrzeń na radość młodości, miejsce dla trojańskiego konia wyobraźni, 
nowości, bajkowego oddechu w wielkim mieście, w którym trudno o górskie ścieżki i leśne 
przestrzenie. Ów koń, choćby to nawet i kobyła była, uradował Zbyszka, sprowadzając go 
na niewątpliwie cudne manowce rzeczywistości wymagającej czegoś innego. Harcerz, przy-
najmniej na chwilę, przemienił się w wędrującego. Być może od znalezienia przyjemności 
w ukrytych w mieście zaczarowanym koniu i dorożce do odkrycia, że „wszystko jest poezją” 
i celebracji mszy wędrującego nie jest zbyt blisko, ale dla prawidłowego chowania mło-
dzieży miejsce to nie jest potrzebne. Kuroń, prawdopodobnie na wszelki wypadek, kończy 
młodzieńczy wybryk chłopca zdaniem: „Podczas następnej zbiórki zwiedzili garaże i warsz-
taty Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego”13. Zaczarowana dorożka przemienia się 
w państwową taksówkę, a niedookreślona radość wędrującej po górach młodości zostaje 

11  Tamże, s. 109. 

12  Tamże, s. 109–110. 

13  Tamże, s. 110. 
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podmieniona na młodość postrzeganą jako obietnica owocnej i pożytecznej dla kraju przy-
szłości. Tutaj wypada nam sięgnąć do innej, także trudnej do genologicznego okiełznania, 
piosenki: 

W centrum miasta w majowy poranek
Dźwięki marsza ruszyły pochodem,
Jak dziewczyny odświętnie ubrane, 
Jak to miasto od wieków wciąż młode. […]
To idzie młodość – zwycięska, radosna!
To nasza przyszłość i duma i troska!
To idzie młodość ku szczęścia jutrzence,
Na lepsze jutro złączona w piosence!14 

Idąca w piosence młodość nie zwierza się nam ze swego dobrostanu i można o nim 
oraz o jego stopniu jedynie domniemywać. Oczywiście, dobrostan nie jest terminem potocz-
nym. Posługuje się nim psychologia w odniesieniu do poczucia szczęścia i zadowolenia oraz 
do warunków bytowania, które powinny być zgodne z wymaganiami przepisów określających 
te warunki i gwarantujących, że – na przykład – zwierzętom będzie dobrze. W przypadku 
zwierząt wyrazem dobrostanu może być na przykład „taniec szczęśliwych krów”, zaobserwo-
wany przez kilkoro pracowników organizacji CIWF (Compassion in World Farming) w Nor-
mandii, dokąd udali się, 

aby odwiedzić jedno z tamtejszych gospodarstw. Był to czas, kiedy krowy wychodziły po raz 
pierwszy na pastwiska po zimowej przerwie. Ich oczom ukazał się niezwykły widok krów, 
szczęśliwych, że znowu mogą biegać na zewnątrz i pogryzać świeżą trawę15. 

Co ciekawe, znany Nietzscheański obraz szczęśliwej krowy przypisuje jej dobrostan niezależ-
ny od czynników zewnętrznych. Przywiązana do kołka krowa Nietzschego nie tańczy rado-
śnie, bowiem nie ma żadnych oczekiwań, 

[…] żyje niehistorycznie: gdyż rozpływa się w teraźniejszości, jak liczba, która nie pozostawia 
ułamka, nie umie udawać, nie kryje niczego i ukazuje się każdej chwili całkowicie tem, czem 
jest, nie może wiec zgoła być inne, jak uczciwe16. 

14  To idzie młodość, słowa Tadeusza Sygietyńskiego, muzyka Ludwika Starskiego, data powstania: 1954. http://

www.bibliotekapiosenki.pl/Sygietynski_Tadeusz_To_idzie_mlodosc_na_chor_mieszany_a_cappella [dostęp: 

22.07.2013]. 

15  Taniec szczęśliwych krów: http://www.ciwf.pl/zwierz%C4%99ta/krowy/taniec-szcz%C4%99%C5%9Bliwych-

-krow/ [dostęp: 25.09. 2013]. 

16  F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, przeł. L. Staff, Warszawa 1912, s. 101. 
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Młodość idąca w piosence, określona w niej jako zwycięska i radosna, wyraźnie zmie-
rza ku szczęściu, ku jego jutrzence, zakorzeniając w ten sposób przyszłość w teraźniejszości, 
stwarzając w ten sposób pozór nie-krowiej historyczności. Równocześnie jednak dobrostan, 
który ma zaistnieć dopiero w przyszłości, w gruncie rzeczy już zaistniał i marsz młodości 
stanowi, w sensie dosłownym, manifestację szczęścia, okazanie dobrostanu jako trwałej 
i niezmiennej cechy rzeczywistości, którą młodość ustanawia i ku której jednocześnie zmie-
rza. Młodość jest więc w piosence metonimią nowej, młodej nacji, dla której niepoddający 
się zmiennościom losu dobrostan jest wyposażeniem poniekąd genetycznym. Dobrostan 
w gruncie rzeczy tak stabilny, jak samozadowolenie pasącej się krowy, dla której błogostan 
jest stanem przyrodzonym. Owa stabilność zawsze młodego poczucia szczęścia bliska jest 
modelowi dobrostanu Davida Lykkena, który, jak pisze w krótkim omówieniu tego modelu 
Mariusz Trejtowicz, „cały potencjał dobrostanu przypisuje czynnikom wrodzonym”17. Lykken 
dopuszcza możliwość podniesienia potencjału szczęścia do optymalnego poziomu umiejsco-
wionego nieco ponad poziomem uwarunkowanym genetycznie, ale uwzględnia ją dopiero 
w późniejszej modyfikacji swojej teorii. W pierwotnej wersji teorii Lykkena szczęśliwość sta-
nowi niezmienną, niezależną od środowiska predyspozycję, wyraźnie dostrzegalną w ideale 
młodości zawartym w piosence Sygietyńskiego i Starskiego. Jest to predyspozycja eudajmo-
niczna, która – w zmodyfikowanej wersji teorii Lykkena oraz w innych psychologicznych 
teoriach wyznających tezę „o zasadniczej zmienności i zewnętrznej determinacji dobrostanu 
psychicznego” – ustępuje miejsca hedonistycznym skłonnościom afektywnym, których prze-
pływ „jest w największym stopniu determinowany doświadczeniami jednostki i najbardziej 
niezależny od atraktora wewnętrznego związanego z wolą życia” 18.

Z kolei dobrostan płynący z radości młodości, widoczny w piosence Jak dobrze nam 
zdobywać góry, jest dobrostanem hedonistycznym – krótkotrwałym stanem, dyktowanym 
zmiennymi czynnikami zewnętrznymi, które określają radość chwili niezależnie od przyszło-
ści. Piosenka ta jest raczej bezużyteczna z politycznego czy propagandowego punktu widzenia 
– skautowego, harcerskiego czy państwotwórczego – ze względu na brak w niej wizji lepszego 
jutra. Jutro, podobnie jak i przeszłość, w gruncie rzeczy stanowi zagrożenie dla dobrostanu 
wędrowania – jako jego punkty graniczne przemieniające anty-teleologiczną nomadyczność 
w topograficznie zorientowany ruch ku miejscom, ku obecnemu, czy też przyszłemu „domo-
wi”, przeciwko którym deptanie chmur jest reakcją. Nic więc dziwnego, że starając się wypo-
wiadać o nomadyzmie, z reguły popadamy w retorykę podróżniczą. Przykładowo, omawiając 
to pojęcie w ujęciu Deleuzjańskim, Piotr Niewęgłowski pisze o odejściu od utartych ścieżek 
obiektywnego ujmowania stanów rzeczy, o poruszaniu się w otwartej przestrzeni, o braku 
punktów orientacyjnych: 

17  M. Trejtowicz, Dynamika dobrostanu psychicznego. Eksploracja danych z badań „Diagnoza społeczna”, „Psy-

chologia Społeczna”, t. 2, 2007, s. 67. Por. D. Lykken, Wrodzony potencjał szczęścia: jak i dlaczego ludzie różnią się 

pod względem odczuwanego dobrostanu, w: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach 

człowieka, red. J. Czapiński, Warszawa 2005, s. 257–283. 

18  M. Trejtowicz, Dynamika…, s. 67. 
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Deleuzjański nomadyzm jest nie tylko oderwaniem od utartych, obiektywnie ujmowa-
nych stanów rzeczy. Jest to przede wszystkim orientacja zwrócona na Inne, poruszająca się 
w otwartej przestrzeni bez zasadniczych odniesień i punktów orientacyjnych. Nomada nie 
ma ambicji oznaczenia terytorium, a jego ślady zostają zasypane lub gubią się w plątaninie 
innych śladów. Nomadyczny tryb życia sprzeciwia się instytucji państwa19. 

Nomadycznie dezorientujący tekst piosenki zamiast punktów i miejsc proponuje prze-
strzenie, którym trudno jest przypisać nazwę własną. Z tego też względu piosenka zdaje się 
nie być także piosenką turystyczną. Zdaniem Johna Urry’ego, znanego brytyjskiego teore-
tyka turystyki, głównym celem takiego utworu „jest osobiste znalezienie się w określonym 
miejscu, bez względu na to, czy jest to znana światowa miejscowość turystyczna, czy coś 
poleconego przez przyjaciela”20. Turystyczne doświadczenie jest dla Urry’ego doświadczeniem 
„współobecności”, które oznacza „oglądanie, dotykanie, słuchanie, wąchanie lub smakowanie 
ściśle określonych miejsc”21. Choć chłonięcie i deptanie z pewnością mieszczą się pośród czyn-
ności związanych z doświadczeniem turystycznym, to ograniczenie tego doświadczenia do 
oficjalnie istniejących miejsc odbiera temu doświadczeniu ducha nomadycznej swobody. Jeśli 
turystyka stanowi obszar kultu i kultywacji autentyczności, to wspomniane wyżej powiązanie 
turystyki z miejscami czyni ów autentyzm nieautentycznym poruszaniem się po miejscach 
już nazwanych, częstokroć zaaranżowanych jako autentyczne22. Turystyczną świadomość, 
jak zauważa Dean MacCannel, 

[…] ożywia pragnienie autentycznych doznań – ale nawet jeśli turysta wierzy, że zmierza 
w ich kierunku, to często trudno mu stwierdzić, czy doświadczenie w istocie jest autentyczne. 
Zawsze może się zdarzyć, że to, co uzna on za wejście za kulisy, jest w istocie wkroczeniem 
w strefę sceny, zawczasu w całości zaaranżowaną z myślą o turystycznej wizytacji. […] Je-
dynie wtedy, kiedy podejmuje się starania, by wniknąć w prawdziwe życie zwiedzanych 
obszarów, dociera się do miejsc zaplanowanych specjalnie tak, by wywoływały wrażenie 
intymności i doświadcza się czegoś, co można nazwać uczestnictwem23.

Niepewność autentyzmu nie jest w piosence w ogóle podnoszona, co jest efektem wspo-
mnianego już topograficznego rozmycia miejsc, zarówno tych, w których bywa doznawane 
uczucie szczęścia, jak i miejsc powrotu. Opisywane doświadczenie można uznać za auten-

19  P. Niewęgłowski, Fryderyka Nietzschego koncepcja kultury i jej ślady w refleksji postmodernistycznej, Lublin 

2008, s. 90. http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2008/06/fryderyka-nietzschego-koncepcja-kultury-

i-jej-slady-w-refleksji-postmodernistycznej-praca-magist1.pdf [dostęp: 12.09.3013].

20  J. Urry, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 343. 

21  Tamże, s. 244. 

22  Zagadnienie autentyzmu i  jego związki z turystyką wielostronnie omawia A. Wieczorkiewicz w książce 

Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Kraków 2008, s. 40. 

23  D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot i A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2002, 

s. 163. 
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tyczne także dlatego, że piosenka unika kontestowania nieautentyzmu, nie przeciwstawia 
go autentyczności doświadczania radości. Innymi słowy, w idącym po górach i lasach duchu 
młodości trudno dostrzec ślady pewnego swej racji przekonania o nieautentyczności, które 
charakteryzowały romantyczne obrazy starych światów w skorupie czy Jego Newtońskich 
Mości. Autentyczność zestawiona z negatywnie nacechowaną nieautentycznością stanowi 
mniej lub bardziej ukryty element wielu romantycznych anakreontyków, źródło radości, 
płynącej – przykładowo – z picia polskiego miodu i z narodowego śpiewu, który, tak jak bratni 
ród, zawsze jest lepszy. 

W dobie rosnącego w liczebną siłę prekariatu, piosenka taka jak „Jak dobrze nam” 
może wydać się nieco ironiczna. Ironia, zapewne w większym stopniu, może dotyczyć rado-
ści w piosence „To idzie młodzież”. Dla żyjącej w stanie „prekarności” generacji Y, określonej 
tak przez Nathalie Brafman w opublikowanym w  „Le Monde” artykule pt. Génération Y: du 
concept marketing à la réalité, niepewność stała się czymś o wiele powszedniejszym niż 
dla pokoleń rodem z czasów ekonomicznej stabilności. Pokolenie to jest „bardziej indywidu-
alistyczne i mniej posłuszne wobec przełożonych, ale przede wszystkim bardziej niepewne 
swej sytuacji”24. Zdaniem Zygmunta Baumana generację Y „charakteryzuje bezprecedensowy 
i rosnący cynizm w kwestii zatrudnienia”, a jej członkowie

 […] różnią się od swych poprzedników zupełnym, albo prawie zupełnym, brakiem złudzeń 
co do bieżącego zatrudnienia; letnim tylko (jeśli w ogóle jakimkolwiek) zaangażowaniem 
emocjonalnym w aktualnie wykonywaną pracę i w firmę, jaka ją oferuje; wreszcie silnym 
przekonaniem, że życie jest gdzie indziej i że rozwiązania jego problemów gdzie indziej należy 
szukać. Wśród członków pokolenia baby boomers czy pokolenia X rzeczywiście rzadko się na 
taką postawę trafiało25. 

Mamy tu do czynienia z czymś, co można określić mianem wyczerpania miejsca i związanej 
z miejscem te(le)ologii powrotu, która ustępuje akceptacji niepewności powiązanej z systemo-
wo wymuszaną koniecznością ciągłej zmiany miejsc, warunków i pojęć. Być może jest tak, że 
polityczna retoryka zapewniania pewności i stabilności stanowi w gruncie rzeczy gest obro-
ny przed czymś młodym, przed domniemanym przez Baumana „gdzie indziej”, które może 
skierować młodość do jakiegoś lasu, do wędrówki pośród jego zieleni, z radosnym rypcium 
pypcium na ustach. Skoro szewcy26 nie muszą już być przywiązanymi do stołków szewcami, 
to być może bez pieniędzy, lecz z pełną sakwą czasu na życie, przynajmniej zaczną śpiewać 
„rypcium pypcium” właśnie – da capo al fine i koniecznie allegro. 

24  Cyt. za: Z. Bauman, Bezrobocie młodych – prekariat wita pokolenie Y, http://nastalowej.blogspot.com/2012/05/

bauman-bezrobocie-modych-prekariat-wita.html [dostęp: 12.07.13]. 

25  Tamże.

26  Zob. http://www.dzidziek.pl/utwory-dla-dzieci/piosenki/piosenki-wesoe/154-wdrowali-szewcy.html [dostęp: 

22.07.2013].
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Stanisław Gębala
Bielsko-Biała – Kołobrzeg

Z Beskidu Niskiego do poziomu morza 
(niezbyt poważna próba autobiografii)

Urodziłem się „u stóp góry”. To stereotypowe określenie pasuje do mojego miejsca urodzenia 
jak ulał. Stary drewniany DOM (taką pisownią uhonoruję go w tym tekście), zbudowany po 
lewej stronie szosy prowadzącej z Bielska-Białej do Żywca, wygląda tak (o ile jeszcze tam 
stoi), jakby się zsunął po zboczu i zahaczył narożnikiem o jakąś niewidoczną przeszkodę nad 
samym skrajem drogi. Ilekroć zbliżałem się do niego, idąc od strony Bielska, zawsze odczu-
wałem niepokój, czy jeszcze stoi na swoim miejscu, czy może już się zsunął na szosę. Częściej 
jednak szedłem z przeciwnego kierunku, od stacji kolejowej Bystra-Wilkowice (dopiero po 
upływie paru dziesiątków lat mojego życia kolejność nazw odwrócono, w wyniku długiego 
ambicjonalnego sporu pomiędzy mieszkańcami sąsiednich miejscowości), doświadczając bło-
giego uczucia uspokojenia, gdyż oglądany z tej perspektywy DOM wydawał się lepiej osadzony 
na pochyłości, a poza tym patrzył na mnie z daleka dwojgiem oczu okien. Po drugiej stronie 
szosy pochyłość kończy się na dnie kotliny, którym płynie (chyba jeszcze płynie?) rzeczka, 
a po większych opadach całkiem spora rzeka. W czasach mojego dzieciństwa i wczesnej mło-
dości kotlinkę nazywano „urwiskiem”. Chyba gdzieś w połowie lat 70. „urwisko” zabudowano 
i poprzegradzano płotami – niszcząc definitywnie samo centrum mojego świata. Ponieważ to 
centrum mieściło się właśnie w dolinie, zgodnie z prawem grawitacji ciągnęło mnie zawsze 
w dół, nie w górę. Ilekroć ktoś mnie np. pytał (chcąc mi najwyraźniej sprawić przyjemność): 
- Pójdziemy jutro w góry? – odpowiadałem niezbyt zdecydowanym skinieniem głowy (żeby 
nie sprawić mu przykrości), w której jednak tłukło się, podszyte lękiem, pytanie: Po co? 

Bo góry w moim pojęciu (od czasu, kiedy zacząłem w ogóle cokolwiek pojmować) wcale 
nie zostały stworzone po to, żeby się na nie wspinać i zaglądać, co jest za nimi, lecz właśnie, 
żeby zakrywać to przed naszymi oczami – i, co najważniejsze, chronić nas przed tym. To bo-
wiem, co moja wyobraźnia umieszczała za górami, było zawsze groźne i przerażające.

TO nie było zresztą wyłącznie wytworem mojej dziecinnej wyobraźni – przeciwnie: 
realnie istniało dookoła już od paru miesięcy przed dniem mego przyjścia na świat (które, 
podobno, opóźniałem jak mogłem). Nazywało się „wojna i okupacja” i tworzyło nieustannie 
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atmosferę zagrożenia. Musiałem nią nasiąknąć do szpiku kości już w najwcześniejszym dzie-
ciństwie, zanim pojawiły się pierwsze przebłyski świadomości, które zarejestrowały migawki 
z wielkiego exodusu okupantów, wieloletnich siewców strachu. Miałem już prawie pięć lat, 
kiedy uciekali szosą, ścigani przez ludzi w innych mundurach, którzy pewnego dnia zeszli 
z najbliższej góry, tej właśnie, u której stóp przycupnął DOM i pognali tamtych aż za najdal-
sze szczyty, które widać było z okna. W ciągu paru kolejnych dni po zapadnięciu zmroku 
patrzyłem przez okno na świecące punkty, które leciały łukiem i znikały za tymi najdalszymi 
górami. Nie słychać już było nawet żadnych wybuchów.

Właściwie koniec wojny kojarzy mi się tylko z jedną potężną eksplozją. Uciekający 
Niemcy wysadzili most kolejowy nad rzeką w „urwisku” – w odległości nie większej niż pół 
kilometra od DOMU. Chyba zostaliśmy o tym uprzedzeni, gdyż w oczekiwaniu na wybuch 
zgromadziliśmy się w izbie, której okna „wychodziły” na przeciwną stronę. Pamiętam dłu-
gą, pełną napięcia ciszę (w izbie było sporo ludzi, bo schronili się w niej również sąsiedzi 
mieszkający bliżej mostu) i pulsowanie krwi w moich skroniach – a potem huk, który mógł 
oznaczać tylko jedno: że rozleciał się cały świat. I pamiętam jeszcze zdumienie po chwili: że 
DOM nadal stoi.

Sam exodus odbył się właściwie bez wystrzału. Wśród „migawek” utrwalonych w dzie-
cinnej pamięci znajduję także jedną zabawną. Niemcy kazali nam opuścić DOM, który miał 
zostać zburzony, i przenieść się wyżej, do murowanego budynku stojącego na zboczu góry 
tuż pod lasem. Kiedy się już tam ulokowaliśmy, ktoś sobie przypomniał, że nie zabraliśmy 
czegoś niezbędnego (nie pamiętam, co to było). Uzgodniono, że wróci po to mój wujek (miał 
wtedy chyba 16 lat), który zabrał ze sobą mnie. Zima akurat zelżała i wujek miał na głowie 
(założoną fantazyjnie na bakier) czarną niemiecką furażerkę z odprutymi bardzo starannie 
wojskowymi naszywkami. Zanim zeszliśmy te trzysta metrów w dół, zza góry wyłonił się od-
dział czerwonoarmistów z karabinem maszynowym, który ustawili za węgłem budynku. Gdy 
ruszyliśmy w drogę powrotną pod górę, usłyszeliśmy terkot karabinu. Wujek natychmiast 
padł w niewielkie zagłębienie, wyżłobione przez strumyk (właśnie topniał śnieg), a ja zrobi-
łem to samo, chwytając się obiema rękami jego stopy. Po pierwszej serii poszła druga – tuż 
nad naszymi głowami. Leżeliśmy w strumyku, a sołdat „strielał”. Wreszcie strzały ucichły. 
Podnieśliśmy się i skuleni zrobiliśmy parę próbnych kroków. Nikt nie strzelał, więc szliśmy 
coraz śmielej. 

Gdy wróciliśmy, wszyscy naraz zaczęli mówić, co się zdarzyło. Sołdat, oczywiście, wziął 
mojego wujka za esesmana i z okrzykiem: „Giermaniec, ubiju Giermanca!” – zaczął strzelać. 
Wyjaśnienie mu, że to nie „Giermaniec” i że w dodatku idzie z dzieckiem, nie było łatwe 
i wymagało nieco czasu.

Tak mogłaby się zaczynać piękna kombatancka biografia: „Jako niespełna 5-latek tra-
fiłem pod ostrzał sowieckiego karabinu maszynowego” – gdyby nie fakt, że naprawdę serio 
można w tym zdaniu potraktować wyłącznie przyimek „pod”. Zastanawiam się, czy to on 
właśnie nie ukształtował całego mojego późniejszego życia, spychając mnie ciągle w dół. Jak-
że inaczej wyglądałoby ono, gdyby określał je przyimek „nad”. Na nic jednak zdało się powta-



258 |
ROZDZIAŁ 3. ...WĘDROWANIE.

rzanie zaklęć Wieszcza: „Młodości! ty nad poziomy wylatuj” – a powtarzałem je z uczuciem, 
najżarliwiej jak mogłem (na różnych akademiach szkolnych). Niestety, nieprzekraczalny 
okazał się dla mnie poziom Beskidu Niskiego; Szyndzielnia, Klimczok, Błatnia… 

No nie, było jeszcze parę wyższych wzlotów na szkolnych wycieczkach (Barania Góra, 
Pilsko a nawet Babia), ale i te wspomnienia zamiast uskrzydlać – zawstydzają i ściągają 
mego ducha w dół. Ot, choćby wspomnienie wycieczki na Giewont. To chyba najwyższy ze 
zdobytych przeze mnie w życiu szczytów – ale raczej w znaczeniu, które nadały temu słowu 
popularne powiedzenia typu: szczyt głupoty, bezczelności, nieudolności itp. Dla mnie to wyj-
ście na Giewont było szczytem kompromitacji. 

Nie pamiętam, w którym to było roku (1956? 1957?). W każdym razie przeszło dziesięć 
lat po mojej frontowej przygodzie z wujkiem, który tym razem zabrał mnie na wycieczkę 
szkolną do Zakopanego. Był od paru lat nauczycielem w wiejskiej szkole podstawowej nieda-
leko Bielska, gdzie ja uczyłem się wówczas w liceum pedagogicznym. Pełniłem więc funkcję 
dodatkowego opiekuna i musiałem bardzo dbać o swój autorytet. W czasie owej wspinaczki 
na Giewont dzieci z wiejskiej podstawówki śmigały jak kozice, a ja… Nie, to porównanie nie 
jest najtrafniejsze, bo kozice poruszają się jednak na czterech nogach, a to właśnie ja spore 
odcinki drogi na szczyt pokonywałem na czworakach, budząc śmiech (właściwie tłumiony 
chichocik, ale mój autorytet tak czy owak przepadł z kretesem) przebiegającej obok mnie 
dziatwy. Gdy w końcu wylazłem na szczyt, natychmiast usiadłem opierając się plecami o pod-
stawę krzyża i z przerażeniem uświadomiłem sobie, że… nie będę mógł wstać o własnych 
siłach. A więc szczyt kompromitacji miałem ciągle przed sobą. Paniczny strach sparaliżował 
mnie kompletnie. Zastanawiałem się tylko nad tym, jaki ryk śmiechu będzie towarzyszył 
mojemu schodzeniu na czworakach (wspinaczka w tej pozycji jeszcze nie jest szczytem kom-
promitacji, bo głowę mimo wszystko trzyma się wyżej niż…). Czekałem więc jak skamieniały 
na nieubłaganie zbliżający się moment, kiedy padnie straszne słowo: „Schodzimy!”. Wreszcie 
padło – i zdarzył się chyba jedyny w moim życiu cud: oderwałem obolałe plecy od krzyża, do 
którego, jak mi się wydawało, przyrosłem; stanąłem na dwóch nogach, powtarzając niejako 
ten ważny moment w ewolucji gatunku homo – i swobodnie zacząłem schodzić (a chwilami 
zbiegać) ze szczytu Giewontu. 

Tak zaczęła się moja nieheroiczna biografia, którą później zacząłem świadomie styli-
zować na antyheroiczną, a często zgoła błazeńską. („Zgoła” – to słowo, kojarzące się w sposób 
oczywisty z nagością, jest tu zupełnie nie na miejscu, bo błazeństwo wymaga groteskowych 
przebrań i masek.)

Wybiegłem jednak w tej opowieści za daleko i będę musiał cofnąć się o lat dziesięć, do 
roku 1947, kiedy to zostałem wykorzeniony z miejsca urodzenia „u podnóża góry”. Zamiesz-
kaliśmy w Bielsku, które natychmiast z całego serca znienawidziłem. Wcześniej musiałem 
już być w nim parę razy, bo miałem w zakamarkach pamięci szare i brudne ulice miasta 
zadymionego przez tuziny kominów fabrycznych. Te obrazy natychmiast starałem się unice-
stwić, kiedy tylko znikały za górą, której zawsze wypatrywałem niecierpliwie z okna pociągu. 
Były to jednak daremne wysiłki – do niepokojących wytworów wyobraźni, umieszczanych za 
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górami, dołączyło się jak najbardziej realne miasto. Gdy już w nim zamieszkałem, straciłem 
poczucie bezpieczeństwa. Otaczające góry, które dawały mi je przedtem, teraz jakby się odda-
liły i rozstąpiły; zostawiły mnie samemu sobie, zobojętniały na mój los. 

Megalomania? Każde dziecko jest megalomanem; gorzej, kiedy z dziecięcej megalo-
manii się nie wyrasta – a to jest dość częsta przypadłość w naszym narodzie wybranym. 
Dodajmy: przypadłość utrwalana i pogłębiana przez literaturę (przykład pierwszy z brzegu – 
Kordian ogłaszający na szczycie Mont Blanc: „Jam jest posąg człowieka na posągu świata”.). 
Góry powinny uczyć pokory, uwznioślać nasze myśli i uczucia, kierując je ku Stwórcy lub 
budzić refleksje o znikomości człowieka wobec Natury, a tymczasem nasza literatura zwykle 
przedstawia je najbanalniej, jako wymarzoną scenerię do prezentacji megalomańskich póz 
swoich bohaterów. Szczególnie upodobali ją sobie, oczywiście, megalomani romantyczni. 
Ale zostawiam rozrachunki z literaturą i wracam do moich lat dziecinnych po bolesnym 
wykorzenieniu…

Kiedy to tylko było możliwe, wsiadałem w pociąg na przystanku Bielsko-Biała Lipnik 
(stacji Bielsko-Biała Główna nienawidziłem tak samo, jak i całego miasta – później wyjaśnię, 
dlaczego) i natychmiast doświadczałem radosnego uniesienia, które miało trzy stopnie, wy-
znaczone przez kolejne przystanki: Leszczyny, Mikuszowice i (stopień najwyższy, ekstatyczny) 
Bystra-Wilkowice. Jeszcze po wyjściu z wagonu dotykałem stopami ziemi, ale po przejściu 
torów kolejowych już zaczynałem unosić się w powietrzu – i tylko dlatego, żeby jakoś ukryć 
ten fakt przed oczami, spoglądającymi czasem z okien mijanych domów, udawałem, że nadal 
zwyczajnie idę. W ten sposób przefruwałem mniej więcej kilometr od stacji do DOMU. Gdy 
wracałem (zwykle po dwóch, rzadziej trzech dniach), działo się coś równie dziwnego, ale roz-
dzierająco smutnego: kilometr skracał się mniej więcej do połowy (a czasem nawet do jednej 
trzeciej), a trzy odcinki podróży pociągiem (też dziwnie skrócone) prowadziły od przygnębie-
nia do skrajnej rozpaczy, która mi miała towarzyszyć (stopniowo tępiejąc i głuchnąc – wtedy 
już znałem dyżurne epitety: „tępa” i „głucha”, które z reguły towarzyszyły w książkach słowu 
„rozpacz”) do następnego wyjazdu i dotknięcia stopą magicznego miejsca „u stóp góry”. 

A dlaczego nienawidziłem stacji Bielsko-Biała Główna? Bo stamtąd co roku obowiązko-
wo wyjeżdżałem na jeden miesiąc wakacji na kolonie letnie. „Cierpiał lud roboczy na wcza-
sach z FWP” (przypis dla młodszego czytelnika: skrót FWP oznaczał Fundusz Wczasów Pra-
cowniczych) – śpiewał na początku lat 90. popularny niegdyś piosenkarz. Natomiast dzieci 
szkolne cierpiały wówczas (czyli w PRL-u) na wspomnianych koloniach letnich. Ja cierpiałem 
niewyobrażalnie. 

Na pierwszej w życiu kolonii letniej byłem jeszcze całkiem niedaleko – w Szczyrku. Ale 
tam góry, które zdawały się na mnie napierać, zaczęły już budzić mój niepokój. Najskuteczniej 
rozwiewało go zanurzenie się po szyję w rzece (na szczęście, była całkiem blisko). I tu zbliżam 
się nieuchronnie do koniecznego – aczkolwiek wstydliwego – wyznania. Żeby je jeszcze opóź-
nić, ucieknę na chwilę w dygresję o naszych ukochanych symbolach, do których upodobanie 
zdradzamy choćby w takich frazach: „Czuję się jak ryba w wodzie” albo „Jestem wolny jak 
ptak” itp. Otóż mnie coś zawsze ciągnęło do wody, ale nie ośmieliłbym się porównać do ryby. 
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Jako mój znak wybrałbym raczej żabę, najszczęśliwszy bowiem czułem się zawsze nie tyle 
pływając jak ryba (bo zresztą nigdy tak zaawansowanych umiejętności nie posiadłem), ile 
taplając się w wodzie – a właściwie tkwiąc w niej nieruchomo, zanurzony po szyję; zupełnie 
jak żaba.

W następnym roku pojechałem (nie: zostałem wywieziony) na kolonię letnią do Kro-
mołowa, gdzie był staw z grubą warstwą mułu przy brzegu. Pamiętam, że grzęźnięcie stóp 
w tym mule nie było przyjemne, ale w sumie staw wprost wymarzony dla żaby. Natomiast 
w kolejnych (dwóch-trzech?) latach cierpiałem na koloniach letnich w Murzasichlu. Stamtąd 
już wypiętrzają się góry, które przejmowały mnie grozą. Oczywiście, natychmiast zacząłem 
się rozglądać choćby za jakimś strumykiem, w którym można by się zanurzyć, gdy wraca-
łem w rozwrzeszczanym stadzie na drżących i obolałych nogach z codziennej obowiązkowej 
wycieczki „w góry”.

Coroczną wywózkę na kolonie letnie rekompensował mi drugi miesiąc wakacji, spę-
dzany zwykle (z dwoma fatalnymi wyjątkami) w tym jedynym na świecie miejscu, gdzie 
wszystko było tam, gdzie być powinno: na wyciągnięcie ręki przyjazne, łagodne zbocze góry, 
po drugiej stronie szosy ścieżka, wiodąca w dół do rzeki i półkoliste pasmo gór, wyznaczające 
niezbyt odległy horyzont. 

W któreś wakacje (chyba po piątej klasie szkoły podstawowej) dowiedziałem się 
(a wiadomość ta wywołała u mnie szok dający się porównać tylko z tym, jaki przeżyłem po 
wspomnianym wcześniej wysadzeniu mostu kolejowego), że tym razem pojadę nad morze. 
Pierwsza myśl: stamtąd się nie wraca! (Drugi mój wujek, brat tamtego w niemieckiej fura-
żerce, pojechał do Gdańska i już tam został.) Gdy więc pociąg ruszył (ze znienawidzonej stacji 
Bielsko-Biała Główna, ma się rozumieć – i w dodatku chyba po raz pierwszy w moim życiu 
w przeciwnym kierunku), żegnałem się z każdym mijanym drzewem, budynkiem i oddala-
jącymi się górami z przekonaniem, że już ich więcej nie zobaczę. 

Moje pierwsze spotkanie z morzem? Niewiele pamiętam… Co mogłem sobie pomyśleć? 
Że tu się kończy ziemia? Na pewno nie przyszło mi do głowy, że to za dużo wody dla żaby. 
Pamiętam za to znakomicie powrót i wypatrywanie z okien pociągu, już gdzieś od Pszczyny, 
widoku gór. I trzepot serca cisnącego się do gardła – są! Wszystko jest na swoim miejscu, jak 
przed miesiącem! Tak. Pamiętam uczucia, jakie mną targały i miotały. Bez wątpienia histe-
ryczne, nieadekwatne do sytuacji (jak ja lubię słowo „adekwatny” – od czasu, kiedy zachwycił 
mnie taki fragment tekstu piosenki: „A uszy miał ogromne, muskularne, a adekwatny wicher 
wiał”), ale podszyte pewnym lękiem, któremu warto poświęcić chwilę uwagi. 

W samym centrum tego lęku tkwiło słowo „tymczasowy”. Lęk był zresztą wcześniej-
szy – jak już tu napisałem zaraz na początku, był głównym składnikiem powietrza, którym 
oddychałem od momentu przyjścia na świat – a słowo „tymczasowy” określiło tylko istotę 
mojego lęku, gdy miałem może 8-9 lat. Wtedy zwróciłem uwagę na cienki zeszycik, którego 
często szukała moja matka, gdy chorowałem. Zeszycik miał na okładce (chyba zielonkawej) 
wydrukowane trzy wyrazy: Tymczasowa legitymacja ubezpieczeniowa. Od tego czasu zacząłem 
tropić to słowo i znajdowałem je coraz częściej w różnych urzędowych drukach (tymczasowe 
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zaświadczenia), prasowych i radiowych wiadomościach (tymczasowe rozwiązanie, tymcza-
sowa lokalizacja), a nawet łowiłem uchem w domowych rozmowach (tymczasowe mieszka-
nie). Wniosek narzucał się sam: ten świat jest tymczasowy, w każdej chwili może rozsypać 
się, zniknąć. Niech to wystarczy za wyjaśnienie, dlaczego 12-13-letni neurastenik wypatrywał 
przez okno pociągu, wracając po miesiącu znad morza, czy góry są na swoim miejscu.

Na kolonie nad morze jeździłem kilka razy. Po raz ostatni już po maturze w 1958 roku. 
Rzecz jasna, jako wychowawca. A lato było piękne tamtego roku. Kierownik kolonii w przy-
pływie wspaniałomyślności zgodził się (chyba niezupełnie w zgodzie z regulaminem), żeby 
każdy z wychowawców miał jeden wolny dzień w czasie turnusu. Plan, jak spędzić swój wol-
ny dzień, miałem dopracowany do najmniejszego szczegółu chyba na dwa tygodnie naprzód. 
Gdy wreszcie nadszedł, zaraz po śniadaniu w samych kąpielówkach i boso poszedłem na 
plażę, zanurzyłem się w wodzie i położyłem nieruchomo na plecach. Niewielkie fale łagodnie 
mnie kołysały, przenosząc w ciągu kilku godzin około 2–3 km z Ostrowa do Jastrzębiej Góry. 
W ciągu tego czasu patrzyłem wyłącznie w bezchmurne niebo. 

Z powrotem szedłem nieśpiesznie już późnym popołudniem świadom, że dane mi 
było właśnie przeżyć pełnię szczęścia. Miałem 18 lat. Rok wcześniej (albo dwa) dokonałem, 
pierwszego w historii taternictwa, letniego wejścia na czworakach na szczyt Giewontu. Te-
raz przepłynąłem morze. Poczułem nagły przypływ pewności, że nie ma dla mnie rzeczy 
niemożliwych.




