Kultura i Historia
Nr 29/2016

Redaktor Naczelny:
dr hab. Andrzej Radomski, Prof. UMCS
Redaktor Prowadzący:
Radosław Bomba
Redaktor tematyczny:
Kamil Stępień
Redaktorzy techniczni:
Marta Kostrzewa, Adrian Mróz
Redaktor językowy:
Denis Gornichar
Korekta języka polskiego:
Katarzyna Łęk
Współpraca:
Anna Shvets, Piotr Niewęgłowski, Jarosław
Przychoda, dr hab. Andrzej Stępnik,
Piotr Wojcieszuk, dr hab. Marek Woźniak
Autor logo: mgr Sebastian Zonik

SPIS TREŚĆI
ARTYKUŁY I ROZPRAWY / ARTICLES AND TREATISES
MAGDA CIERESZKO: POPULARNA PORNOGRAFIA? O RODZAJACH PORNOGRAFII FUNKCJONUJĄCYCH NA ZIEMIACH
POLSKICH NA POCZĄTKU XX WIEKU I JEJ RELACJI Z ÓWCZESNĄ KULTURĄ POPULARNĄ ................................................. 1

BORYS CYMBROWSKI: CENTRUM, PERYFERIE I ZALEŻNOŚĆ ŚCIEŻKOWA. INTERPRETACJA TEORII IMMANUELA
WALLERSTEINA W KATEGORIACH PATH DEPENDENCE .............................................................................................. 15
DAMIAN GAŁUSZKA: NOWY WYMIAR REKLAMY – IN-GAME ADVERTISING ORAZ ADVERGAMING ............................. 31
RYSZARD W. GRYGLEWSKI: ROLA CZYNNIKÓW KULTUROWYCH W KSZTAŁTOWANIU SIĘ BADAŃ ANATOMICZNYCH
OPARTYCH O AUTOPSJĘ LUDZKIEGO CIAŁA .............................................................................................................. 46

DOMINIKA KOZERA: ZABAWA W TRANSMEDIA: TRASMEDIALNOŚĆ OPOWIEŚCI JAKO WYMÓG WSPÓŁCZESNEJ KULTURY
........................................................................................................................................................................... 68
MARCIN MLECZAK: POLITYKA KULTURALNA HISZPANII FRANKISTOWSKIEJ ............................................................. 81
MARTA RACZYŃSKA: RETHINKING THE “OTHERNESS”. SELECTED ASPECTS OF ROMAN PROTO-ETHNOGRAPHY OF THE
EUROPEAN BARBARICUM ...................................................................................................................................... 94
MARTA SMOLEŃ-SIDYK: WIELKA CISZA, WIELKIE SŁOWA: O KULTURZE, TRADYCJI I TOŻSAMOŚCI CYFROWO........... 113
URSZULA ŚWIDERSKA–WŁODARCZYK: SZLACHECKI WZORZEC ŻOŁNIERZA RZECZYPOSPOLITEJ XVI I XVII
WIEKU

(W ŚWIETLE NOWEJ DEFINICJI PISANEJ NA UŻYTEK BADAŃ HISTORYCZNYCH) ............................................... 128

AGATA WDOWIK: PATRIOTYZM POPKULTUROWY. MALARSKIE MOTYWY DOBY OŚWIECENIA WE WSPÓŁCZESNEJ
PRZESTRZENI WIRTUALNEJ ORAZ PUBLICZNEJ (1995-2015) .................................................................................. 151

GRZEGORZ WÓJCIK: POLITYCZNOŚĆ W FILMACH PRZEMYSŁAWA WOJCIESZKA .................................................... 181
ANNA ZALEWSKA: UPIÓR JAKO PAMIĘĆ WYKLUCZONA – PRÓBA UTWORZENIA NOWEGO PARADYGMATU? ............ 199
RECENZJ/NOTY/REVIEWS
ANDRZEJ RADOMSKI: RECENZJA Z: LUDWIK FLECK. TRADYCJE – INSPIRACJE – INTERPRETACJE (RED. BOŻENA PŁONAKSYROKA, PAWEŁ JARNICKI, BOGDAN BALICKI), WROCŁAW, 2015, S. 313.............................................................. 211
ANDRZEJ RADOMSKI: RECENZJA KSIĄŻKI JAKUBA MUCHOWSKIEGO, POLITYKA PISARSTWA HISTORYCZNEGO, FNP,
WARSZAWA-TORUŃ, 2015 ................................................................................................................................ 213

Artykuły i Rozprawy

„Kultura i Historia” nr 29/2016

ISSN 1642-9826

Magda Ciereszko: Popularna pornografia? O rodzajach pornografii
funkcjonujących na ziemiach polskich na początku XX wieku i jej relacji z
ówczesną kulturą popularną
ABSTRAKT
Współcześnie nie brakuje badań dowodzących zawrotnej popularności
pornografii. Na ten stan rzeczy wpłynęły zarówno zmiany technologiczne, jak
i obyczajowe. Możemy też obserwować dwukierunkowy przepływ elementów między
współczesną kulturą popularną i pornografią: w obrębie popkultury powstają
produkcje inspirowane pornosferą, a branża XXX inspiruje się tzw. mainstreamem.
Obecny status relacji między kulturą popularną i pornografią jest wynikiem procesu
demokratyzacji pornografii, który rozpoczął się już w II połowie XIX wieku i przybrał na
sile po wynalezieniu fotografii. Warto zastanowić się, czy ten proces zachodził także na
ziemiach polskich. Dystrybucja materiałów stricte pornograficznych (filmy, pocztówki)
obwarowana była licznymi zakazami prawnymi, co jednak nie hamowało rozwoju tzw.
czarnego rynku. Powodzeniem cieszyła się także pornografia literacka (m.in.
młodzieńcze utwory literackie Aleksandra Fredry oraz teksty mu przypisywane), a
popularnym twórcom niejednokrotnie zarzucano pornografizm (przykład Gabrieli
Zapolskiej). Niniejszy referat przybliży pomijany często we współczesnych badaniach
okres rozwoju pornograficznych i quasi-pornograficznych przekazów oraz ich
związków z kulturą popularną.

ABSTRACT
Nowadays, there are many studies about popularity of pornography, especially
online kind of it. The current status of the pornography was caused by technology and
societal transformations. There is also a two-way flow between the mainstream culture
and the pornography. The current relation between pop-culture and XXX area is a
result of the process of the democratization of pornography which had begun in the
second half of the nineteenth century and intensified after the invention of
photography. This article is an attempt to describe the Polish context of this subject.
At the beginning of the 20th century Poles used the pornographic drawings,
photos, postcards and watched stag movies. There was also a pornographic literature
but in the contemporary literary discourse some books were ,,accused” of pornography
despite their artistic value. The article approaches these problems referring to the
findings of media history, cultural anthropology and the history of Polish literature.
Współcześnie nie brakuje badań dowodzących zawrotnej popularności
pornografii, zwłaszcza internetowej (Klimczyk, 2008; McNair, 2004; Nijakowki, 2010;
Szlendak, 2008). Szacuje się, że nawet 70% internautów szuka w sieci pornograficznych
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treści1. Na ten stan rzeczy wpłynęły zarówno zmiany technologiczne, jak i przemiany o
charakterze obyczajowym, kulturowym oraz społecznym. Hegemonia sieciowej
pornografii jest zjawiskiem globalnym, któremu poświęca się liczne analizy, a portale
agregujące
tego
rodzaju
treści,
jak
Redtube
czy Pornhub, to rozpoznawalne na całym świecie marki, prowadzące profesjonalne
działania marketingowe 2. O ile jednak globalne zjawiska związane z pornografią są
popularnym tematem badawczym, o tyle jej konteksty lokalne, specyfika i geneza
pornografii powstającej i dystrybuowanej na rodzimym gruncie, pozostają niemal
niezbadane.
Pornografia i popkultura – przepływy i powinowactwa
Podążając tropem Briana McNaira (McNair, 2004), jak również adaptując myśl
Anny Nacher (Nacher, 2012) o rubieżach kultury popularnej, można zauważyć, że w
wyniku szeregu procesów, pornografia stała się czymś w rodzaju pogranicza
popkultury, z którą pozostaje w dynamicznej relacji. Między nimi odbywa się
nieustanny przepływ elementów 3. Te dwa obszary stale oddziałują na siebie, choć ich
koherentność próbują podtrzymać liczne obostrzenia natury prawnej, kulturowej, czy
marketingowej.
Przepływ składników między pornografią i popkulturą ma charakter
dwukierunkowy (Ciereszko, 2012). W obrębie popkultury powstają produkcje
inspirowane pornosferą bądź o niej opowiadające. Gwiazdy porno biorą udział
w kampaniach reklamowych i są angażowane do popularnych filmów czy programów.
W wielu przekazach, zarówno w tych o charakterze komercyjnym, jak i
wysokoartystycznym, możemy dostrzec wykorzystanie pornograficznych kodów. Jak
zauważył Paweł Czajkowski: ,,Owo przenikanie dyskursu pornograficznego do dyskursu
kultury popularnej jest pewnego rodzaju wskaźnikiem przemian w sferze seksualnej
człowieka późnej nowoczesności. Seks stał się konsumpcją” (Czajkowski, 2008: 53).
Tomasz Szlendak wskazuje nawet, że pornografia stała się wzorcem estetycznym dla
kultury popularnej (Szlendak, 2003).

1

Wg badania Seksualność Polaków na początku XXI wieku, odsetek ten wynosi 69% dla mężczyzn w
wieku 20-24 lata. W grupie wiekowej 15-49 lat jest on niższy i stanowi 55%, a dla kobiet w tej samej
grupie – 20%. (Izdebski, 2012: 493-495). Badanie zostało przeprowadzone w 2004 roku, może więc
stanowić jedynie punkt odniesienia do aktualnej sytuacji, w której dostęp do Internetu jest
powszechniejszy.
2
Portal z pornografią – Pornhub regularnie przeprowadza profesjonalne kampanie reklamowe. O ich
akcji promocyjnej z 2014 roku poinformowało nawet prestiżowe medium branży reklamowej –
Adweek. Pornhub zaprosił internautów do przygotowania reklamy portalu bez wykorzystania
materiałów stricte pornograficznych. W finałowej piętnastce znalazła się jedna praca z Polski. Za:
http://www.adweek.com/adfreak/here-are-15-finalists-pornhubs-search-brilliant-non-pornographicad-157869, [dostęp:] 01.03.2016.
3
Związkom pornografii i kultury popularnej poświęciłam pracę magisterską: Ciereszko M. (2012).
Porno w wersji pop, mainstream pornografowany. O relacjach między kulturą głównego nurtu i
pornografią. Niepublikowana praca magisterska. Uniwersytet Warszawski. Warszawa.
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Z kolei współcześni twórcy nieamatorskiej pornografii 4 inspirują się popularnymi
tekstami kultury i budują silną branżę wzorowaną na hollywoodzkim przemyśle
filmowym. W rezultacie ich działań, powstają porno-adaptacje światowych bestsellerów
(np. porno-wersja Avatara, serialu Przyjaciele, itd.) 5, organizowane są wielkie gale
rozdania nagród branżowych (jak AVA – Adult Video Awards), a do niektórych
pornograficznych przedsięwzięć angażowane są osoby mające przypominać
popularnych gwiazdorów (pornograficzna seria Hustler: Untrue Hollywood Stories).
Jeśli spojrzymy na problem nieco szerzej, możemy też zauważyć, że twórcy
pornograficznych treści – niezależnie od epoki – adaptują do swoich potrzeb elementy
dominującego języka literackiego, czy też filmowego.
Paralelny rozwój przedstawień pornograficznych i popularnych tekstów kultury
w interesujący sposób przebiegał także na początku XX wieku, gdy wiele – dziś dobrze
znanych – technologii medialnych dopiero się kształtowało. Niniejszy artykuł jest próbą
określenia statusu pornografii na ziemiach polskich na początku dwudziestego stulecia,
zwłaszcza w kontekście jej relacji z ówczesną kulturą popularną. Epoka ta obfitowała w
interesujące powinowactwa obu obszarów, na co wskazywało wielu ówczesnych
autorów (głównie tych oburzonych „pornografizacją” sfery publicznej): ,,Nikt chyba dziś
nie wątpi o istnieniu podobnej dążności [pornograficznej] w naszych podkasanych
operetkach, w naszych tinglach, kabaretach, erotomańskich romansach, rozpustnych
pocztówkach, humorystyczno-erotycznych pocztówkach”6.
W historii wzajemnych przepływów między pornosferą i kulturą popularną
szczególną rolę odegrało zjawisko demokratyzacji pornografii, którego przebieg
szczegółowo przedstawił m.in. polski socjolog Lech Nijakowski (Nijakowski, 2010).
Proces ten rozpoczął się jeszcze w połowie XIX wieku (narodziny dagerotypu)
i wyraźnie przybrał na sile po wynalezieniu kinematografu. Choć brakuje osobnych
badań na ten temat7, proces ten zachodził także na ziemiach polskich i miał
interesujące konsekwencje także dla lokalnej kultury popularnej.
4

Współcześnie w ramach samej tylko filmowej pornografii możemy wymienić setki gatunków,
należących do nurtu pornografii amatorskiej bądź przygotowywanej profesjonalnie. Granica bywa
trudna do ustalenia, ale badacze są zgodni, że w wyniku przemian, także tych o charakterze
technologicznym, doszło do polaryzacji porno-przedstawień. Dostawcami filmowej pornografii są
zarówno profesjonalne studia produkcyjne, jak i ,,zwykli ludzie”, utrwalający swoje zbliżenia i
dystrybuujący je w Internecie (Klimczyk, 2008).
5
Jako pierwszy na gruncie polskim termin porno-parodia zdefiniował prof. Marek Hendrykowski.
Zgodnie ze stworzonym przez artykułem hasłwym, jest to odmiana gatunkowa kina erotycznego,
polegająca na parodiowaniu znanych filmów fabularnych poprzez wymianę pierwotnego ich tematu na
serię scen o tematyce pornograficznej (Hendrykowski, 1994).
6
Autorem cytatu jest Walery Gostomski, historyk i krytyk literatury, aktywny działacz na rzecz walki z
pornografią. Wypowiedź przytoczona za: Maksimiuk A., Pazura S. (1993. Prohibita : setka ksiąg
zakazanych i pięćdziesiąt powodów ku temu. Warszawa).
7
Polscy badacze najczęściej zajmują się pojęciem pornografii oraz jej współczesnymi formami. Nawet
w opracowaniu o charakterze historycznym, autorstwa Lecha Nijakowskiego (Nijakowski, 2010),
kontekstowi polskiemu poświęca się niewiele uwagi. W pracach i artykułach dominuje ujęcie globalne,
z naciskiem na kulturę amerykańską i rozwój popularnych tam form filmowego porno (Klimczyk, 2008).
Najwięcej informacji na temat pornografii funkcjonującej na ziemiach polskich można odnaleźć w
pamiętnikach, artykułach publicystycznych, tekstach prawnych, prasie (informacje o konfiskatach
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Problemy definicyjne
Próba określenia statusu pornografii na początku XX wieku wymaga
poświęcenia uwagi także samemu terminowi. Używanie go wiąże się bowiem
z uwikłaniem w obszerny dyskurs filologiczny, filozoficzny, prawny i polityczny na temat
pornografii (Ciereszko, 2012). Co więcej, jest to nazwa okazjonalna (Ziomek, 1974:60),
a więc zmieniająca swój zakres w czasie i przestrzeni, co jest szczególnie istotne w
kontekście snucia refleksji o charakterze historycznym. Dla rozważań na temat
pornografii, niezbędna jest znajomość kontekstu kulturowego, społecznego i
politycznego. Dla tego rodzaju ujęcia problemu wyjątkowo poręczna wydaje się
definicja zaproponowana przez Lecha Nijakowskiego. Na łamach, wydanej w 2010 roku,
monografii Pornografia, historia, znaczenie, gatunki, uzależnił on kategorię
pornograficzności od jej społecznej recepcji i zaproponował, by uznać pornografię za
termin dyskursu publicznego służący do naznaczania reprezentacji seksualności i
cielesności jako nienadających się do funkcjonowania w przestrzeni publicznej
(Nijakowski, 2010:50).
Dla porządku historycznego warto jednak dodać, że na początku XX wieku
funkcjonowało wiele innych definicji pornografii, wśród których można by wyróżnić
dwie dominujące kategorie i pola semantyczne: 1) definicje określające pornografię
jako materiały przedstawiające zachowania seksualne, zmierzające do wywołania
podniecenia u odbiorcy; 2) definicje koncentrujące się na obsceniczności przekazu
pornograficznego i jego sprzeczności z normami moralnymi wyznawanymi przez dane
społeczeństwo (Lewicki, 2011:497). Jak zauważył filolog Maciej Tramer, te dwa
spojrzenia, funkcjonujące równolegle na początku XX wieku, w interesujący sposób ze
sobą współgrają: w dominującym wówczas dyskursie o pornografii, nie to jest
pornografią, co podnieca, ale co zawstydza, a zarazem – być może – wstydem zakrywa
podniecenie (Tramer, 2007).
Ten drugi typ definicji, odnoszący się do poczucia wstydliwości, odnajdziemy w
okólniku o zwalczaniu pornografii wydanym 9 czerwca 1936 roku przez Ministra Spraw
Wewnętrznych Felicjana Sławoja-Składkowskiego. Zgodnie z tym dokumentem
pornografia to “pisma, druki, wizerunki lub inne przedmioty, które – biorąc pod uwagę
przeciętne przeświadczenie ogółu – oczywiście obrażają poczucie wstydu i
przyzwoitości” (Brzostyński:1937). Nie było to pierwsze działanie wymierzone przeciw
pornografii na ziemiach polskich na początku XX wieku. Już w 1924 roku zostało
powołane Centralne Biuro do Zwalczania Obiegu Wydawnictw, a wcześniej
podejmowano szereg mniejszych inicjatyw, w ramach których konfiskowano zbiory
pornograficznych materiałów i karano grzywną osoby odpowiedzialne za kolportaż
(Janicki, 2015, 219-253).

zbiorów) oraz w opracowaniach
z zakresu historii obyczajów.
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Towar spod lady
Na początku XX wieku na ziemiach polskich z pewnością dostępne były takie
formy pornografii jak obsceniczne teksty, ryciny, ilustrowane pocztówki i filmy. Zdjęcia
i literaturę kolportowano w księgarniach (głównie na prawach towaru ,,spod lady”), a
także na straganach i różnego rodzaju kramach, czyli w tych samych miejscach, w
których można było nabyć także wytwory ówczesnej kultury popularnej (Szwarc,
2006:224-245). Pornograficzne materiały tekstowe, zdjęciowe i rysunkowe były jednak
dystrybuowane także w domach publicznych, gdzie nierzadko można było obejrzeć
pierwsze pornograficzne filmy (Klimczyk, 2008:197). W latach 1924-1925 na rynku
działały też tytuły prasowe, w których publikowano pieprzne opowiadania. Należały do
nich m.in. ,,Amorek”, ,,Rakieta” czy ,,Nowy Dekameron” (Janicki, 2015:238-245).
Wydawnictwa te nie działały jednak długo – zostały zamknięte przez ówczesne władze.
We wcześniejszych dekadach materiały o charakterze obscenicznym były publikowane
na łamach niektórych pism satyrycznych, np. w krakowskim „Bocianie” (1896-1918). W
Galicji od 1905 roku działało też pismo ,,Czystość”, wojujące z wszelkimi formami
manifestowania seksualności w przestrzeni publicznej, obiektem jego ataków był
wówczas m.in. ,,Świat płciowy” (Szwarc, 2006:234).
Pierwszymi dostępnymi – także na ziemiach polskich – rodzajami pornografii
były obsceniczne ryciny i rysunki oraz pornografia i quasi-pornografia literacka.
Obsceniczne grafiki przedstawiały sceny z alkowy, marzenia seksualne, atrakcyjne ciała.
Dużą rolę odgrywał w nich detal, skupienie na cechach płciowych bohaterów
(Nijakowski, 2010:162). Pod tym względem rysunki były znacznie dokładniejsze niż
pierwsze pornograficzne fotografie, nierzadko miernej jakości.
Literatura pornograficzna i obsceniczna
Już pod koniec XVIII wieku na ziemie polskie docierało coraz więcej francuskiej
beletrystyki libertyńskiej (Kuchowicz, 1989). W Polsce czytano de Sade’a i innych
autorów, których dzieła nierzadko klasyfikowano jako pornograficzne 8. Wydawano i
kolportowano także obsceniczne teksty polskich twórców oświeceniowych (Stanisława
Trembeckiego, Tomasza Kajetana Węgierskiego, Jakuba Jasińskiego). Jak jednak
słusznie zauważył Andrzej Banach, (Banach, 1974:125-126) polska twórczość o
charakterze erotycznym znacząco odbiegała od francuskiej, holenderskiej, włoskiej, czy
nawet niemieckiej. Utwory sprowadzane z zagranicy ,,były to podręczniki wyobraźni,
elementarze praktyki, odejmujące sprawie grozę, tłumaczące, że w pewnych sprawach
ludzie najbardziej ekscentryczni postępują tak samo jak inni” (Banach, 1974:125).
Tymczasem polski kanon erotyczny tworzyły wówczas teksty raczej obsceniczne niż
pornograficzne. Różnica jest znacząca, bowiem obscenum, może, ale nie musi być

8

Oczywiście, literackie dziedzictwo de Sade’a wykracza daleko poza kategorię pornografii. Nie ulega
jednak wątpliwości, że utwory słynnego markiza odbierane były także jako twórczość pornograficzna
(Nijakowski, 2010:128-137).

5

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

erotyczne (Ziomek, 1974:63). Na obscenę składa się wulgarny język i temat (seks,
skatologia), przekraczanie granic przyzwoitości.
Wśród polskich twórców popularnych obsceniów o charakterze erotycznym, nie
sposób nie wymienić Aleksandra Fredry. W XIX stuleciu ogromną popularnością
cieszyły się jego młodzieńcze utwory, tworzone w okresie służby wojskowej, takie jak
Piczomira – królowa Branlomanii, Sztuka obłapiania, Poselstwo Mojżesza, Żal
geometry, Ballada o Juliusiu. Większość z nich powstała w latach 1811-1817. Teksty te,
choć obsceniczne, pełniły także funkcję pornograficzną, zwłaszcza w środowisku
wojskowym (Kuchowicz, 1989:92). Z tego kręgu wywodziło się wielu innych ówczesnych
pornografów, jak m.in. znany oficer Marcin Molski (Kuchowicz, 1989:92.) Wśród
badaczy twórczości Fredry długo trwał spór o autorstwo obscenicznych tekstów,
największe zasługi w ich ustaleniu mają Bogdan Zakrzewski (Zakrzewski, 1976) i
Zbigniew Kuchowicz (Kuchowicz, 1989).
Choć w późniejszym okresie, Aleksander Fredro dał się poznać jako twórca
powszechnie cenionych komedii i innych utworów, przylgnęła do niego sława
pornografa. Niesłusznie przypisywano mu autorstwo wielu innych krążących po kraju
obsceniów, jak choćby słynne Spotkanie się Pana Tadeusza z Telimeną w Świątyni
Dumania i zgody ułatwionej za pośrednictwem mrówek, nazywane czasem XIII księgą
Pana Tadeusza. Sam pisarz zdawał się mieć pozytywny stosunek do pornografii, w
jednym z listów do Józefa Grabowskiego (z 1822 r.), stwierdził bowiem: ,,dzieła
podobne zawsze są i będą potrzebnymi dla młodzieży płci obojga” (Zakrzewski,
1976:147.)
Przypadek Aleksandra Fredry bynajmniej nie był odosobniony. Na temat
obsceniów, które wyszły spod pióra znanych twórców, przez długi czas wśród filologów
panowało milczenie. Bogdan Zakrzewski, komentując tę sytuację, nie bez żalu zauważył:
,,literaturoznawstwo nasze rzadko i wstydliwie ujawnia twórczość obsceniczną polskich
autorów, w przeciwieństwie np. do francuskiego czy angielskiego, które
niejednokrotnie chlubią się tymi osiągnięciami” (Zakrzewski, 1976:132). Brakowało
profesjonalnych wydań tego rodzaju twórczości. Przez wiele lat czytelnicy poznawali ją
niemal wyłącznie na prawach plotki, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Ustalenie korpusu tekstów stricte pornograficznych, funkcjonujących na
ziemiach polskich na początku XX wieku, jest karkołomnym zadaniem. Tego rodzaju
publikacje funkcjonowały poza głównym nurtem obiegu literackiego, były pokątnie
drukowane i nierzadko konfiskowane. Nie oznacza to jednak, że sprzedawano je w
ciemnych zaułkach. Przeciwnie, wiele zachowanych wypowiedzi z okresu
dwudziestolecia międzywojennego, świadczy o tym, że pornografia była eksponowana
przez sprzedawców na ulicznych kramach miejskich, wystawach kiosków i księgarń.
Uwagę przechodniów przyciągały dwuznaczne tytuły publikacji, jaskrawe kolory oraz –
co oczywiste – obsceniczne rysunki (Szwarc, 2006:242).
Egzemplarze pornograficznych tekstów były na tyle pożądane, że przechodziły
z rąk do rąk, narażając się na zniszczenie. Wiele z nich nie przetrwało, właśnie z uwagi
na „zaczytanie”. Ich trwałości nie sprzyjały też okoliczności wydawnicze – teksty o
charakterze pornograficznym zwykle przygotowywano w niestaranny sposób,
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drukowano w małym formacie i na słabej jakości papierze. W formie tzw. zeszytów
kolportowano erotyczne powieścidła zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów.
Do najbardziej popularnych należał włoski twórca – Pitigrill (Janicki, 2015:237). Co
więcej, sprawę komplikuje fakt, że wiele popularnych druków należących do tzw.
literatury brukowej zawierało elementy pornograficzne (Nieć, Wrona, 2013:148). Tego
rodzaju treści były więc obecne w nurcie kultury popularnej także w sposób
zapośredniczony, jako uzupełnienie tekstów o charakterze sensacyjnym czy
kryminalnym.
W odniesieniu do tekstów funkcjonujących na początku XX wieku jako źródło
pobudzenia seksualnego, zastosowanie znajduje też teza Jerzego Ziomka o odbiorcypornografie (Ziomek, 1974). Wiele ówczesnych tekstów o charakterze
niepornograficznym, zwłaszcza dotyczących zdrowia seksualnego, czy etnologii, było
kupowanych w celu odbioru pornograficznego (Nieć, Wrona, 2013:147-149). Wydawcy
byli doskonale świadomi tej sytuacji. Przykładem może być Księgopol, specjalizujący
się w literaturze seksuologicznej, oferujący ,,książki naukowe, erotyczne i pikantne”
(Nieć, Wrona, 2013:148). W katalogu tego wydawncitwa, obok słynnych Zagadnień
seksualnych Augusta Forela, znajdowały się publikacje w rodzaju Miłość modelki, czy
Żywoty kurtyzan (Nieć, Wrona, 2013:148).
Poczet pornografów
Osobnym problemem, na gruncie literackim, było nagminne stosowanie terminu
pornografia na łamach prasy przez środowiska konserwatywne w odniesieniu do
krytykowanych przez nie dzieł. Jak zauważył Maciej Tramer: ,,Różny sposób
dyskwalifikowania pornografii posługiwał się zdumiewająco jednolitym repertuarem
przykładów. Od początków do kanonu należały dzieła Żeromskiego, Zapolskiej,
Tetmajera, Przybyszewskiego, Srokowskiego, Witkacego, Uniłowskiego, Nałkowskiej,
Krzywickiej, Zagadłowicza Kurka, itd.” (Tramer, 2007). Można więc zauważyć, że na
początku XX wieku termin pornografia, choć często stosowany, był wyjątkowo nieostry:
,,Wielu inteligentów, a nawet intelektualistów, szczególnie reprezentantów starszego
pokolenia, nadal utożsamiało z pornografią zarówno dzieła literackie wysokiej próby,
jak i kiczowate romanse czy sprzedawane pokątnie pocztówki, obsceniczne dowcipy i
aluzje” (Szwarc, 2006:242).
Jak zauważają badacze, na początku XX wieku dyskurs na temat pornografii
wyraźnie się nasilił (Szwarc, 2006:229). W 1909 roku ukazało się wydawnictwo
Pornografja: głosy polskie w najważniejszej sprawie moralności społecznej, którego
powstanie poprzedziła ankieta przeprowadzona wśród pisarzy, publicystów, krytyków
literackich, lekarzy i duchownych. Stanowisko w kontrowersyjnej sprawie zabrali
wówczas m.in. Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Henryk Sienkiewicz. Publikacja była
inicjatywą Sodalicji Mariańskiej Akademików Lwowskich. Ze względu na nienarzuconą
formę wypowiedzi, głosy miały zróżnicowany charakter i dotyczyły różnych aspektów
zjawiska. Niektórzy z ankietowanych (m.in. Kazimierz Nitmann, Bolesław
Wicherkiewicz) uznali napływ pornografii na ziemie polskie za przejaw działalności
zaborców, pragnących osłabić wartości w narodzie (Zakrzewski 1984, 249-254).
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Z kolei dwudziestolecie międzywojenne to okres pogłębionej refleksji nad
wpływem lektur na wychowanie i postawy młodzieży. W ramach tej działalności
niejednokrotnie posługiwano się stygmatyzującym określeniem pornografia – zarówno
w odniesieniu do popularnych wówczas powieści brukowych, jak i do dzieł, które
wchodzą obecnie w poczet tzw. kanonu. W podejmowanych wówczas dyskusjach
podnoszono kwestie repertuaru wydawniczego, wskazywano na konieczność
wprowadzenia większej kontroli (a nawet cenzury), sporządzano listy szkodliwych
tytułów, proponowano alternatywne – zalecane (Nieć, Wrona, 2013:135).
Na opisane problemy z pornograficzną recepcją niektórych dzieł literackich,
zwrócił uwagę także Jerzy Jastrzębski, autor hasła Pornografia i literatura erotyczna w
Słowniku literatury popularnej Tadeusza Żabskiego. Przywołał w nim zarówno teksty „z
kręgu podejrzeń o pornografię” (Dekameron, Ulisses, książki Milana Kundery), jak
również stworzone na potrzeby „pornograficznego odbiorcy”: Pamiętniki Fanny Hill,
Fantazmaty hrabiny Aleksandry, Perwersyjne skrzaty (Jastrzębski, 2006:445). Wskazał
na problemy definicyjne literatury pornograficznej i erotycznej, mglisty zakres obu
pojęć. Obecność tego artykułu w najważniejszym polskim słowniku poświęconym
literaturze popularnej, wskazuje na ścisłe związki literatury popularnej i
pornograficznej.
Fotografie i pocztówki
Mimo popularności pornograficznych druków i rycin, jeszcze do połowy XIX
wieku dostęp do pornografii mieli przede wszystkim przedstawiciele wyższych klas
społecznych (Nijakowski, 2010:119-141). Prawdziwą demokratyzację pornografii, także
na ziemiach polskich, umożliwiła dopiero fotografia (Nijakowski, 2010:160). Od czasu
narodzin dagerotypu (1839) rozpoczął się fascynujący proces popularyzacji pornografii,
która przestała być towarem dla elit.
Pojawienie się fotografii miało też inne, rewolucyjne znaczenie – zdjęcie
oferowało naiwny realizm, obietnicę obcowania z „prawdziwym seksem” (Nijakowski,
2010:162). Za pośrednictwem nowego medium, można było oglądać „realne” sytuacje
intymne. Tej ułudy nie burzyła nawet teatralna konwencja pierwszych pornograficznych
zdjęć. Ze względu na długi czas naświetlania oraz gabaryty pierwszych aparatów,
bohaterowie porno fotografii musieli zastygać w nienaturalnych pozycjach. Jak
podkreśla Lech Nijakowski: ,,zdjęcie nie powstawało jako stop-klatka stosunku
odbywanego przez modeli, ale było owocem mozolnego pozowania i naświetlania”
(Nijakowski:162). Konwencję zdjęć o charakterze pornograficznym z początku XX
wieku, wyznaczały więc możliwości techniczne, a nie wstyd, czy inne wyznaczniki
kulturowe (Tramer, 2007:67).
Proces demokratyzacji pornografii zazębia się z procesem demokratyzacji
fotografii. Istotną cezurą dla obu tych zjawisk jest premiera prostego w obsłudze
aparatu marki Kodak (1888) (von Brauchitsch, 2004:107). Wcielona w życie obietnica
marki ,,You press the bottom, we do the rest”, znacznie ułatwiła robienie zdjęć. Tym
samym uprościła wytwarzanie pornografii. Nie bez znaczenia było też usprawnienie
procesu wywoływania zdjęć. Reprodukcja treści pornograficznych stała się bardzo
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prosta i stosunkowo tania. Zdaniem Briana McNaira to właśnie fotografia
zrewolucjonizowała dostępność i zasięg wszelkich przedstawień i rozpoczęła proces
utowarowienia kultury seksualnej (McNair, 2004:82) Za sprawą tego wynalazku:
,,przedstawienia o jednoznacznie seksualnej treści po raz pierwszy stały się
przedmiotem masowej konsumpcji” (McNair, 2004:82) W tym kontekście, wszystkie
inne wynalazki były jedynie rozwinięciem erotycznego potencjału tkwiącego w
fotograficznej realności (Lewicki, 2011:502-503).
Bez wątpienia najpopularniejszym rodzajem pornografii na początku XX wieku
na ziemiach polskich, była frywolna pocztówka. A dokładniej: fotografia erotyczna w
formie pocztówki, której jednak nie kupowało się w celu wysłania pocztą 9. W zbiorach
Biblioteki Narodowej zachowały się egzemplarze datowane na 1907 i 1908 rok (Barlak,
2004:18-20). Większość z nich została wydrukowana w renomowanym warszawskim
zakładzie graficznym Wierzbicki i Ska. Wówczas pocztówkowym standardem były
zdjęcia nagich modelek wystylizowanych na postaci biblijne i antyczne. Dopiero Lata
20. przyniosły bardziej swobodne przedstawienia (Janicki, 2015:253-255). Do
gigantycznej popularności pocztówek w latach 20 i 30. XX wieku przyczynił się postęp
technologiczny – aparaty fotograficzne stawały się coraz mniejsze, tańsze i
poręczniejsze. Podczas gdy jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, z uwagi na długi czas
naświetlania zdjęć, modelki musiały zastygać w nienaturalnych pozach, w kolejnych
dekadach, dzięki nowym aparatom, sporządzanie erotycznych zdjęć stawało się coraz
prostsze. Większość pocztówek erotycznych kolportowanych na ziemiach polskich
powstawało zagranicą, głównie we Francji, Belgii, w Niemczach, we Włoszech i Rosji
(Barlak, 2004:18-20).
Kinematografia równoległa
O ile popularność pocztówek o charakterze erotycznym i pornograficznym na
ziemiach polskich, została dość dobrze udokumentowana, o tyle w przypadku
popularności filmowej pornografii, zwyczajnie brakuje źródeł. Nie zachował się żaden
polski film pornograficzny sprzed 1939 roku, pewne jest jednak, że takie filmy
powstawały, choć nie wiadomo, na jak dużą skalę (Janicki, 2015:254-255). Oczywiście,
na ziemiach polskich były wyświetlane filmy pornograficzne importowane z innych
krajów, ale na ten temat także nie znajdziemy zbyt wielu źródeł. W opracowaniach
dotyczących początków kina na ziemiach polskich nie brakuje informacji o pierwszych
pokazach kinematograficznych (Lubelski, 2009:15-30), wątek filmów pornograficznych
jest jednak pomijany.

9

Wysyłano natomiast – na ogromną skalę – pocztówki o niepornograficznym charakterze. Na początku
XX wieku przeżywały one apogeum swojej popularności. Szacuje się, że w 1905 roku na całym świecie
wysłano ponad 7 miliardów kartek pocztowych (Dziewit, 2014:159). Popyt na nie był tak duży, że
wprowadzono do sprzedaży aparaty fotograficzne, umożliwiające robienie zdjęć w formacie
pocztówkowym (ok. 8 x 13 cm, tyle wynosił rozmiar negatywu). Działały tych liczne kluby
kolekcjonerów pocztówek (Dziewit, 2014:159). Kartka pocztowa jest więc istotnym elementem kultury
popularnej na początku XX wieku.
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Kinematograf to kolejny wynalazek (1895), który – podobnie jak fotografia –
błyskawicznie został wykorzystany do wytwarzania pornografii. Jak stwierdził Pat
Califia: ,,nowych technologii zawsze używa się w celach związanych z seksem”
(za: Lewicki, 2011:499). Brian McNair ujął tę zasadę w sposób procesualny: rewolucja
środków komunikacji podsyciła rozwój kultury seksualnej, która stała się silniej
skomercjalizowana, bardziej pluralistyczna i mniej poddana kontroli (McNair, 2004:30).
W konsekwencji, dokonał się proces demokratyzacji pożądania (McNair, 2004:30).
Wprowadzony przez badacza termin dobrze obrazuje zmiany w obrębie postrzegania
i przedstawiania seksualności, zachodzące w XX wieku. Dużą rolę odegrały w tym
procesie odegrały narodziny kinematografii.
Już w 1896 roku powstał trzyminutowy film Noc poślubna panny młodej,
zawierający pierwszą w historii kina ,,odważną” scenę erotyczną (Nijakowski, 2010:168).
Najstarszy film stricte pornograficzny powstał zaś w 1907 lub 1908 roku10. Choć datacje
przyjęte przez poszczególnych historyków kina, mogą się nieco różnić, nie ulega
wątpliwości, że pornograficzna kinematografia i kino tzw. głównego nurtu, rozwijały się
równolegle. Z pewnością jednak kino pornograficzne znacznie później zaczęło
korzystać z dźwięku, według ustaleń badaczy pierwszy udźwiękowiony film porno
powstał w 1956 roku (Klimczyk, 2008:202).
Na początku XX wieku na ziemiach polskich mogły być wyświetlane pochodzące
z Niemiec i Francji (a produkowane wówczas także w USA) tzw. stag movies – krótkie,
kręcone na jednej taśmie filmy ze szczątkową fabułą, przedstawiające prawdziwy seks,
w tym kluczowe dla tego rodzaju produkcji sceny penetracji i ejakulacji (w języku
angielskim określane jako meat shots i money shots) (Williams, 2010:71-107). Na
początku XX wieku tego rodzaju filmy nie były udźwiękowione, a ewentualne zapisane
dialogi ograniczały się do paru słów, co tylko sprzyjało ich importowi. Stag movies
rozpowszechniano jako widowiska objazdowe, do poszczególnych miast przywozili je
wędrowni operatorzy (Lewicki, 2011:506). Mieli ze sobą także projektory, za pomocą
których wyświetlali pornograficzne filmy w sekretnych „męskich” lokalizacjach, takich
jak np. kluby łowieckie (Lewicki, 2011:506). Zdaniem Lindy Williams stag movies przez
długi czas w żaden sposób nie ewoluowały (Williams, 2010:71-107), z kolei Arkadiusz
Lewicki zwraca uwagę, że już w latach dwudziestych powstawały pełnometrażowe filmy
pornograficzne, nawiązujące formalnie do kina głównego nurtu, jak choćby niemiecki
Die Kanzlei (Lewicki, 2011:508-509).
Problemy monograficzne
Obsceniczne teksty, pocztówki, ryciny i stag movies, można uznać za
najważniejsze formy pornografii funkcjonujące na początku XX wieku, także na
ziemiach polskich. Trudno jednak mówić o istnieniu rodzimego przemysłu
pornograficznego, czy tez branży, w tym okresie. Funkcjonowały raczej osoby bądź
grupy trudniące się tworzeniem lub dystrybucją materiałów pornograficznych.
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Według ustaleń Arkadiusza Lewickiego z pewnością był to film francuski: Le Voyeur (1907) lub A Les
Cull’s d’Or (1908) (Lewicki, 2011:504).

10

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

Z pewnością najwięcej kolportowano tekstów i pocztówek – prasa często donosiła o
likwidacji dużej ilości tego rodzaju publikacji (Janicki, 2015:217-253). Znacznie bardziej
profesjonalnie sytuacja wyglądała w Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech,
Holandii, Niemczech, a nawet w krajach Ameryki Południowej. Z tych krajów zachowało
się wiele najstarszych filmów pornograficznych. Najwięcej powstawało ich w Paryżu,
francuskie produkcje ukształtowały także obowiązujące schematy narracyjne.
Amerykanie stali się liderami porno-biznesu dopiero w latach trzydziestych, ale
utrzymali tę pozycję do dziś (Klimczyk, 2008:197).
Zdecydowanie najlepiej udokumentowane zostały spory o pornograficzność
utworów literackich z okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Losy
tekstów, rysunków, filmów, pocztówek, pism ulotnych, tworzonych z pornograficzną
intencją, nie zebrały tak wielu świadectw, funkcjonowały bowiem na zasadach wpół
legalnego obiegu. Jak zauważył Andrzej Szwarc: ,,O ich istnieniu można się dowiedzieć
z drugiej ręki, przy czym z oczywistych względów, publicyści, w tym moraliści
zwalczający takie przekazy, nie opisują ich w sposób szczegółowy, dając jedynie upust
oburzeniu i żądając surowych kar dla sprawców zgorszeni” (Szwarc, 2006:224).
Pornografia z początku XX wieku była też silnie sprzęgnięta z prostytucją.
W domach publicznych dystrybuowano, a nawet tworzono sprośne fotografie i filmy.
W pozowaniu do filmów i zdjęć stricte pornograficznych brali udział głównie alfonsi i
prostytutki. Czasem, by nie zostać rozpoznanymi, mieli nawet na twarzach maski bądź
szpecące makijaże (Klimczyk, 2008:202). Omawiając tę kwestię, warto jednak mieć na
uwadze, że jeszcze na początku XX wieku nawet zawód aktorki (teatralnej i filmowej)
wiązał się ze złą sławą i reputacją. Jawne wykonywanie zawodu aktorki erotycznej czy
pornograficznej skończyłoby się więc całkowitym potępieniem. Tzw. gwiazdy porno, to
zjawisko, które swoje początki ma dopiero w latach 70. XX wieku (Klimczyk, 2008:192).
Profil polskiego odbiorcy pornografii na początku XX wieku to niemal
niezbadany temat. Z pewnością najlepszy dostęp do materiałów pornograficznych
mieli mieszkańcy większych ośrodków miejskich, w których kwitł kolportaż pornografii:
,,Nawoływania ulicznych sprzedawców, witryny księgarni i lady straganów z książkami,
często znajdujące się w sąsiedztwie dworców kolejowych, reklama sklepowa: prasowa,
operująca wizerunkami roznegliżowanych kobiet i sprośnymi tekstami, nieprzyzwoite
napisy, rysunki na murach i w toaletach publicznych – wszystko to składało się na
swoisty pejzaż semiotyczny dużego miasta” (Szwarc, 2006:224). W ośrodkach miejskich
pornografia miała już wówczas status demokratyczny: po tego rodzaju twórczość
sięgali więc zarówno drobnomieszczanie, robotnicy, jak i inteligenci, robotnicy, a także
żołnierze i studenci. Wciąż jednak specjalne materiały powstawały na zamówienie
przedstawicieli najwyższych warstw społecznych.
Należy też pamiętać o tym, że pornografia powstająca w latach 1894-1939 była
adresowana wyłącznie do mężczyzn (Lewicki, 2011:504). W konsekwencji, filmy stricte
pornograficzne z tego okresu cechuje genitalizm i mechaniczność (Williams, 2010). W
tym okresie wytworzyły się także schematy narracyjne, podporządkowane ukazaniu
aktu seksualnego z męskiej perspektywy i traktujące wszelkie ukazywane sytuacje
jedynie pretekstowo (Klimczyk, 2008:201). W przeważającej większości była to także
11
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pornografia heteroseksualna. Nawet erotyczne pocztówki przedstawiały niemal
wyłącznie kobiety.
Ówczesny męski odbiorca materiałów pornograficznych równolegle korzystał
także z popularnych miejskich rozrywek, w których wykorzystywano śmiałą erotykę,
takich jak kabaret, cyrk, rewia, wodewil, czy teatrzyk ogródkowy (Janicki:2015). O tym
jak postrzegano wówczas tego rodzaju rozrywkę w środowiskach konserwatywnych,
świadczy m.in. krucjata „Precz z kabaretem!”, prowadzona przez to samo środowisko,
które przygotowało publikację Głosów w sprawie pornografii (Szwarc, 2006:242). Warto
też dodać, że korzystanie przez mężczyzn z domów publicznych, w których materiały
stricte pornograficzne były często dystrybuowane, nie było wówczas stygmatyzowane
społecznie. Przeciwnie, jak wskazują opracowania dotyczące prostytucji, tego rodzaju
aktywność była wręcz elementem stylu życia ówczesnego dżentelemena
(Karpiński:2010). Krytykę tego stanu rzeczy można odnaleźć w wielu tekstach
literackich, m.in. w sztukach Gabrieli Zapolskiej (O czym się nawet myśleć nie chce, O
czym się nie mówi). By obraz sytuacji był możliwie pełny, warto dodać, że choć
materiały stricte pornograficzne, były adresowane wyłącznie do mężczyzn, kobiety
chętnie sięgały po popularne powieścidła ze sporym ładunkiem erotycznym.
Opisywanie krajobrazu pornograficznego na ziemiach polskich na początku XX
wieku przypomina układanie zdekompletowanych puzzli. Fragmenty składające się na
ten obraz rozsiane są po monografiach dotyczących ówczesnej obyczajowości, ról
płciowych, a także historii – pornografii, prostytucji, kina, czy literatury. Cennym
źródłem wiedzy są pamiętniki, ówczesna prasa (zwłaszcza brukowa), listy, twórczość
publicystyczna. Na podstawie dostępnych materiałów, można stwierdzić, że na
początku XX wieku na ziemiach polskich zarówno materiały o charakterze
pornograficznym były popularne, jak i wiele popularnych dzieł – zwłaszcza literackich
– było odczytywanych w sposób pornograficzny (często wbrew intencjom twórców).
Powstająca na początku dwudziestego stulecia pornografia czerpała z popularnych
gatunków i adaptowała możliwości nowych mediów. Związki pornografii i kultury
popularnej sięgają więc znacznie dalej niż otwarta na przepływy kultura
postmodernistyczna. Napięcie między nimi, cyrkulacja elementów, uwikłanie w obieg
tekstów kultury, to nieodłączna część historii mediów, antropologii kulturowej i nauki
o literaturze.
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Borys Cymbrowski: Centrum, peryferie i zależność ścieżkowa. Interpretacja
teorii Immanuela Wallersteina w kategoriach path dependence
Abstrakt
Artykuł przedstawia zastosowanie koncepcji zależności ścieżkowej (path
dependence) do analizy wybranych trajektorii rozwojowych krajów (gospodarek), które
zostały omówione przez Immanuela Wallersteina w pracach na temat nowoczesnego
systemu-świata. W tekście zaprezentowano podstawowe założenia zależności
ścieżkowej jako zjawiska oraz jako koncepcji pozwalającej na interpretację związków
przyczynowo-skutkowych w rozwoju technologii oraz w bardziej złożonych opisach
rozwoju społeczno-historycznego. Następnie szczegółowej analizie poddano trzy
wybrane przypadki trajektorii gospodarek w okresie powstawania nowoczesnego
systemu-świata: Polski, Wenecji i Anglii.
Słowa kluczowe: zależność ścieżkowa, przyczynowość, socjologia historyczna,
nowoczesny system-świat, Wallerstein, Polska, Wenecja, Anglia.
Abstract
Core, periphery, and path dependence: An interpretation of Immanuel
Wallerstein’s theory in terms of path dependence.
The article presents an application of the concept of path dependence to the
analysis of development trajectories of chosen countries (economies) that were
discussed by Immanuel Wallerstein in his works on the modern world-system. In the
text basic assumptions concerning path dependence as a theoretical concept are
presented as well as its usefulness in analysing causal relationships in technological
development and then in more complex descriptions of socio-historical development.
Then, three chosen cases are discussed in detail: Poland, Venice and England in the
period of the rising of the modern world-system.
Key words: path dependence, causality, historical sociology, modern worldsystem, Wallerstein, Poland, Venice, England.
I Koncepcja zależności ścieżkowej
W latach dziewięćdziesiątych w naukach społecznych głośno dyskutowano
koncepcję „zależności ścieżkowej” (path dependence), która dość jednoznacznie
odpowiada na pytania dotyczące przyczynowości zjawisk, układając je w łańcuchy
przyczynowo-skutkowe. Koncepcja ta w czystej postaci zyskała popularność w
ekonomii historycznej, geografii społeczno-ekonomicznej i naukach politycznych,
natomiast znacznie mniej uwagi poświęcali (i poświęcają) jej socjologowie i historycy.
Brak zainteresowania historyków można tłumaczyć ich koncentracją na empirii i tylko
bardzo oszczędnym włączaniem elementów teorii do analiz opartych bezpośrednio na
materiale empirycznym. Jeśli chodzi o socjologów, ich wstrzemięźliwość
najprawdopodobniej jest rezultatem silnej pozycji teorii modernizacji w wyjaśnianiu
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zjawisk rozwoju, która oferowała w gruncie rzeczy dość uproszczony sposób widzenia
tych zjawisk.
Inną istotną cechą koncepcji zależności ścieżkowej jest związek z teoriami
systemów. W tym miejscu ujawnia się prawdziwa natura tej koncepcji: jej pochodzenie
z nauk przyrodniczych. Jest ona próbą przedstawienia pewnych właściwości procesów
wewnątrzsystemowych i jako taka stanowi przykład zastosowania koncepcji
pochodzących z nauk przyrodniczych w analizach zjawisk zachodzących w świecie
społecznym. Znajduje ona przynajmniej częściowe zastosowanie w tych dyscyplinach,
które próbują zmierzyć się z problemami społecznymi aplikując założenia teorii
złożoności. Szczególnie płodne są ujęcia, koncentrujące się na analizach procesów
globalnych czy też w ogóle procesów globalizacji (Urry, 2004; Walby, 2004). W wielu
miejscach zależność ścieżkowa zawarta jest implicite, bez przywoływania tego
określenia. Charakteryzuje się wówczas szczególną logiką wywodu oraz przedstawiania
omawianych zagadnień silnie akcentując związki przyczynowe. Natomiast
zastosowanie explicite znajduje ona w głównie w opracowaniach nurtu
instytucjonalnego w ekonomii, częściowo także w socjologii, które dotyczą przemian
technologicznych. Ten obszar badań jest także polem doświadczalnym dla tych
koncepcji: tu ścierają się teoretyczne konceptualizacje z empiryczną ewidencją, często
przy wsparciu aplikacji opartych na abstrakcyjnych formułach stochastycznych,
zapożyczonych z dociekań cybernetycznych (Arthur, Ermol’ev, Kaniovskii, 1987).
Nawiązująca do takich źródeł: cybernetycznych i stochastycznych, koncepcja zależności
ścieżkowej posłużyła do wyjaśnienia zjawisk de facto kulturowych, które obecne są w
sferze dyfuzji technologii. Sztandarowym przykładem zastosowania tej koncepcji było
wyjaśnienie, dlaczego w analogowej technice audiowizualnej (kasety wideo) przyjął się
standard VHS zamiast bardziej wydajnego i rokującego lepszą przyszłość BETA, czy
przyjęciu się standardu klawiatury dla maszyn do pisania o wzorcu QWERTY (David,
1985). W oparciu o te konceptualizacje zależność ścieżkowa była również stosowana
przez badaczy-neoinstytucjonalistów do analizy przemian i ciągłości wzorców
zachowań instytucjonalnych w środkowoeuropejskich krajach, które przechodziły
transformację ustroju i gospodarki w latach dziewięćdziesiątych (Stark, 1996; Grabher,
Stark, 1997; Göhler, Kühn, 1999). Innymi obszarami, gdzie path dependence cieszy się
popularnością badaczy jest geografia społeczno-gospodarcza (Storper, 1997;
Domański, 2008; Gwosdz, 2004).
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Zależność ścieżkowa w socjologii historycznej
Stosunkowo niezbyt popularna jest koncepcja zależności ścieżkowej w analizach
o charakterze makrospołecznym. A właśnie ten zakres analiz często interesuje się
zjawiskami makrokauzalności. Mimo braku bezpośrednich odniesień, wiele opracowań
z tego zakresu korzysta z zależności ścieżkowej implicite. Wiele takich koncepcji
przedstawił James Mahoney w artykule Path
Dependence in
Historical
Sociology (Mahoney, 2000), gdzie zestawionych zostało kilka mniej lub bardziej
znanych opracowań z zakresu socjologii historycznej, wśród nich również teoria
systemów-światów Immanuela Wallersteina. Analiza procesów przyczynowych w ujęciu
zależności od ścieżki jest być może łatwiejsza w sytuacji, kiedy możliwe jest względne
wyizolowanie przypadków poddawanych analizie. jednak w badaniach socjologicznych,
bardzo rzadko można wyizolować interesujące zdarzenia z kontekstu. Z pewnością nie
jest to możliwe w sytuacji badań w skali makro, o badaniach problemów globalnych
nie wspominając. Powstaje wówczas problem selekcji faktów, które składają się na
analizowaną ścieżkę, oraz tych, które do ścieżki już nie należą, lecz stanowią istotny dla
niej kontekst. W przypadku analiz dokonywanych w ramach socjologii historycznej
zdiagnozowane prawidłowości odczytywane są z wielkiego oddalenia czasowego, co
nie pomaga w selekcjonowaniu zdarzeń należących do „właściwej” ścieżki i tych, które
są wobec niej „kontekstowe”.
James Mahoney we wspomnianym artykule zestawia kilka wyjaśnień o naturze
socjohistorycznej i dokonuje ich krytycznego przeglądu pod kątem zawartych w nich
logik przyczynowości. Proponuje on ich podział na (1) sekwencje samowzmacniające
(self-reinforcing sequences) i (2) sekwencje reaktywne (reactive sequences). Natura tych
pierwszych opiera się na kumulatywności: sekwencja ma charakter samowzmacniający
wtedy, gdy opiera się na powielaniu w czasie zdarzeń, które się na nią składają.
Skutkiem zaistnienia określonego zdarzenia A będzie ponowne zaistnienie zdarzenia A.
Natura kumulatywności w tym przypadku sprawia, że sekwencja o naturze
samowzmacniającej jest zdolna oprzeć się ingerencji kontekstu, który nigdy nie jest
obojętny dla przebiegu sekwencji ze względu na to, że selekcja zdarzeń i sekwencji ma
charakter jedynie abstrakcyjny; w rzeczywistości kontekst i interesujące badacza
zdarzenia pozostają w ciągłych relacjach wzajemnych.
Ryc. 1. Sekwencja samowzmacniająca.
Źródło: Mahoney, 2000.
Jeśli wpływ kontekstu jest silny, to wówczas może dojść do sytuacji, w której
zdarzenie z kontekstu zmieni przebieg sekwencji, dzięki czemu stanie się ono jej
częścią. Można przyjąć, że w ten sposób powstają sekwencje natury reaktywnej.
Ryc. 2. Sekwencja reaktywna.
Źródło: Mahoney, 2000.
Mahoney kładzie szczególny nacisk na zależności o charakterze
samowzmacniającym, które występują w pisarstwie socjologicznym. Ponadto autor
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zestawia prace z tego zakresu pod względem paradygmatycznym. W nawiązaniu do
Randalla Collinsa wyróżnia: (a) wyjaśnienia utylitarystyczne, (b) wyjaśnienia
funkcjonalistyczne, (c) wyjaśnienia oparte na teorii władzy i (d) wyjaśnienia oparte na
teorii prawomocności (Mahoney, 2000, 517; Collins, 1994).
(a) Wyjaśnienia utylitarne są najbardziej popularne w pracach z historii
gospodarczej, dlatego, że neoklasyczna ekonomia opiera się w całości na wyjaśnieniach
bezpośrednio opartych na brytyjskiej filozofii utylitarnej XVII i XVIII wieku. Wyjaśnienia
te opierają się na założeniu, że instytucja trwa w czasie na skutek reprodukcji, która jest
wynikiem racjonalnego bilansu zysków i strat, dokonywanego przez działających
aktorów. Istnienie instytucji jest wynikiem racjonalnych decyzji aktorów, którzy uznają,
że instytucja ta jest im przydatna. (b) Wyjaśnienia funkcjonalistyczne opierają się na
założeniu, że instytucja, która pojawia się w systemie, staje się dla niego funkcjonalna,
na skutek czego staje się jego częścią. (c) Wyjaśnienia oparte na władzy opierają się na
założeniu, że instytucje są reprodukowane, ponieważ ich trwaniem zainteresowane są
grupy elitarne, które podejmują decyzje skutkujące podtrzymywaniem egzystencji
instytucji. (d) Wreszcie wyjaśnienia oparte na prawomocności zakładają, iż instytucje są
reprodukowane, ponieważ aktorzy, żywią przekonanie, iż istnienie takiej instytucji jest
uzasadnione bądź właściwe ze względów moralnych.
Każdy rodzaj wyjaśnienia, zdaniem Mahoneya, po pierwsze opiera się na
charakterystycznym dla każdej teorii rozumieniu „potencjalnej charakterystyki
instytucji”, czyli tego, na ile przyjęte rozwiązanie instytucjonalne jest potencjalnie bądź
rzeczywiście bardziej wydajne od poprzednich oraz alternatywnych. Po drugie
kluczowy jest zawarty w tych teoriach sposób widzenia „mechanizmów zmiany”, czyli
tego, w jaki sposób dane wyjaśnienie określa warunki niezbędne dla zaistnienia
przejścia od jednego rozwiązania instytucjonalnego do drugiego. W przypadku
każdego z przedstawionych wyjaśnień Mahoney stwierdził, iż przyjęte rozwiązanie
instytucjonalne wcale nie musi być bardziej wydajne od poprzedniego, nawet w
przypadku wyjaśnień o naturze utylitarystycznej. Natomiast dla każdego z
wymienionych typów wyjaśnień nieco inne są przyczyny zmiany. Dla wyjaśnień
utylitarystycznych zmiana następuje pod wpływem presji konkurencji lub procesów
uczenia się. Wyjaśnienia funkcjonalistyczne zakładają, że źródłem zmian są wstrząsy
zewnętrzne w stosunku do układu; wyjaśnienia oparte na władzy zaś, że powodem
zaistnienia zmiany jest osłabienie pozycji grup elitarnych i wzmocnienie siły grup
podporządkowanych; w przypadku wyjaśnień opartych na prawomocności źródeł
zmian upatruje się w przemianach wierzeń i systemów wartości (w wymiarze
zbiorowym lub indywidualnym). Każdy z rozważanych rodzajów wyjaśnień przedstawia
więc sposób rozumienia przemian.
Mahoney zauważa, że wyjaśnienia o charakterze zależności ścieżkowej inspirują
się teoriami ekonomicznymi. Wyraźnie dostrzegalny jest w nich silny wpływ historyków
gospodarczych, na których z kolei – na pewno w nurcie anglosaskim – nieobojętną
pozostaje ekonomiczna teoria neoklasyczna, a wraz z nią założenie o szczególnej roli
rozwiązań niewydajnych (Mahoney, 2000, s. 514 – 515). Inspiracją o neoklasycznej
genezie jest również założenie, że początkowe warunki zaistnienia każdej
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wyselekcjonowanej sekwencji muszą być kontyngentne, to znaczy że nie mogą być
przewidywalne w oparciu o zasoby wiedzy, którymi dysponują aktorzy mający wpływ
na zmianę. Innymi słowy zaistnienie zmiany, która generuje analizowaną sekwencję
musi być przypadkowe (Mahoney, 2000, s. 514 – 515).
II Teoria Wallersteina jako wyjaśnienie funkcjonalne
Działalność Immanuela Wallersteina wpisuje się w szerszy kontekst
zainteresowań historyków i socjologów historycznych problematyką rozwoju oraz
zacofania w różnych częściach świata. Szczególnie wiele z nich powstało w okresie
powojennym. Jeśli chodzi o analizy sytuacji Europy, szczególnie interesujące są
opracowania Fernanda Braudela, Perry Anderson, Iván Berend i György Ránki, Jenő
Szűcs, oraz polscy badacze: Marian Małowist, Witold Kula, oraz Jerzy Topolski
(Sosnowska, 2004).
Założenie, że nowoczesny system-świat powstaje w oparciu o podział na rdzeń,
peryferie i półperyferie ma charakter funkcjonalistyczny; wszystkie te części pozostają
ze sobą w określonych relacjach i są od siebie wzajemnie uzależnione. Mahoney dzieli
funkcjonalne wyjaśnienia opierające się na path dependence na „słabe” i „mocne”. (a)
Wyjaśnienia słabe zadowalają się bardzo prostym wyjaśnieniem reprodukcji instytucji:
instytucja trwa, ponieważ od jakiegoś już czasu obecna jest w systemie. Skoro jest, to
znaczy, że pod jakimś względem jej obecność jest funkcjonalna. (b) Natomiast
wyjaśnienia mocne kładą nacisk na konsekwencje obecności instytucji w systemie.
Przyczyną reprodukcji instytucji są funkcjonalne skutki jej obecności w systemie; jej
wpływ na integrację, adaptację i przetrwanie w szerszym kontekście systemowym
(Mahoney, 2000; Merton, 1982). Do tych silnych wyjaśnień należy również teoria
systemu-świata Immanuela Wallersteina. Niemniej Mahoney w swym artykule
przyjmuje ambiwalentny stosunek do argumentacji Wallersteina. Z jednej strony The
Modern World-System ukazany jest jako wyjaśnienie opierające się na zależności
ścieżkowej, ale z drugiej strony można wobec niego wysunąć zastrzeżenie, że całość
Wallersteinowskiej argumentacji mimo wszystko nie ma charakteru kontyngentnego, a
więc z formalnego względu nie da się jej traktować jako wyjaśnienie opierające się na
założeniach zależności ścieżkowej. Mimo tego w innych aspektach pracy Wallersteina
wyraźnie widoczna jest logika path dependence. Należy do tego dodać niezwykle
systematyczny wykład na temat powstania i rozwoju systemu-świata jako układu
funkcjonalnego. To sprawia, że mimo teoretycznych różnic, które nie pozwalają na
jednoznaczne przypisanie wyjaśnień proponowanych przez tego teoretyka do
wyjaśnień ścieżkowo zależnych, warto pochylić się nad nimi i potraktować jako właśnie
takie (Mahoney, 2000, s. 519 – 520). Istotny moment, który powinien skłonić do ujrzenia
w dziele Wallersteina elementów kontyngencji, zauważalny jest w początkach systemuświata: między XIV a XVI wiekiem nie rozstrzygnęło się jeszcze, czy to właśnie Europa
dokona cywilizacyjnego skoku i rozpocznie zdobywanie świata. W XIV wieku – uważa
Wallerstein – zupełnie realną alternatywę stanowiły Chiny. Samowzmacniająca natura
ścieżki rozwojowej kapitalistycznej gospodarki-świata sprawia, że system-świat staje się
odporny na wstrząsy zewnętrzne, które są źródłem zmiany instytucjonalnej. Z jednej
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strony ów problem sprawia, że cała teoria narażona jest na krytykę wymierzoną w
teleologizm, a z drugiej zaś doskonale ukazuje zależność ścieżkową o
samowzmacniającym charakterze. W niniejszym przyczynku właśnie ten aspekt stanowi
wystarczającą konkluzję na temat dorobku Wallersteina.
Cenną pomoc dla poniższych interpretacji argumentacji Wallersteina oferuje
Mahoney graficznie przedstawiając warunki industrializacji Anglii wyłożone przez Jacka
A. Goldstone’a (Goldstone, 1998).
Rycina 3. Zaistnienie rewolucji przemysłowej w Anglii według
Jacka A. Goldstone’a.
Źródło: Mahoney, 2000, 534.
W tej interpretacji występują trzy ścieżki „pierwotne”, które wpływają na
zaistnienie zasadniczej, czwartej ścieżki, leżącej w głównym polu zainteresowania
badacza. dwie spośród owych „pierwotnych” ścieżek mają charakter reaktywny; ich
wzajemne oddziaływanie: „krytyczne połączenie” (critical juncture) generuje – zgodnie
z założeniami reaktywnego charakteru sekwencji – wydarzenie M, które stanowi
początek zasadniczej sekwencji industrializacyjnej. Trzecia spośród „pierwotnych”
ścieżek, oznaczona jako kulturowa, ma charakter samowzmacniający. Wydarzenie J
generuje następne wydarzenie J. Ów charakter sprawia, że wydarzenia J, które
powielają się w czasie, nie oddziałują bezpośrednio na analizowane sekwencje.
Natomiast wielce znaczący jest pośredni wpływ wydarzeń J na wydarzenia sekwencji
uprzemysłowienia. Goldstone nie przypadkowo nazwał samowzmacniającą ścieżkę
kulturową (J→J→J→J). Można powiedzieć, iż samowzmacniająca sekwencja kulturowa
jest częścią szerszej ścieżki kulturowo-politycznej, czy po prostu politycznej, która
początkowo miała charakter reaktywny: Zjawisko J to „liberalna kultura, pozwalająca na
eksperymenty technologiczne”. Zaistniało ono dopiero w chwili, gdy miejsce miały
uwarunkowania H (ograniczona władza królewska) i I (ograniczony wpływ Kościoła i
wiążący się z tym klimat tolerancji). Nie wiemy dokładnie, jakie jeszcze były dodatkowe
uwarunkowania, które wpłynęły na przebieg sekwencji kulturowej przekształcając ją w
samowzmacniającą (Nie chodzi tu o wiedzę historyczną w ogóle, lecz o selekcję faktów,
z których najpierw Goldstone, a następnie Mahoney budują wyjaśnienie procesu
industrializacji. Tak rozumiana wiedza jest elementem interpretacji faktów na potrzeby
wyjaśnienia badanego zjawiska.) Istotnym jest jednak kulturowy charakter tej sekwencji.
Składające się na nią zdarzenia dotyczą tego, w jaki sposób przekazywane są normy
społeczne i tego, jakie zachowania są dopuszczalne w polityce, religii, czy technologii.
Silnie wiążą się także ze sferą władzy. Samowzmacniające się reprodukowanie tej ścieżki
świadczy o tym, że rozwiązania instytucjonalne są akceptowane przez aktorów, oraz że
przynoszą korzyści, tzn. że przyczyniają się do utrzymania równowagi w układzie.
Sprawia, że w sposób pośredni wpływają one na rozwój innych ścieżek, a to przyczynia
się do ich kontynuacji; niejako popycha ich rozwój w określonym kierunku, którego
zwrot wyznacza spectrum możliwości określonych przez ścieżkę samowzmacniającą. Z
tego względu ścieżka kulturowa jest decydująca. Ponieważ „kultura” rozumiana jest tu
bardzo szeroko, można by powiedzieć, że jest ona ścieżką prawomocności kulturowej
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niż ścieżką kulturową jako taką. „Klimat tolerancji” przecież nie w pełni dotyczył sfery
religii (a zwłaszcza tolerancji katolików), ani sfery stosunków etnicznych (a zwłaszcza
tolerancji Irlandczyków). Po drugie ów klimat tolerancji był silnie uwarunkowany
czynnikami politycznymi, takimi jak pozycja króla i pozycja Kościoła w całościowym
układzie politycznym.
Z powyższego wynika, że samowzmacniająca sekwencja kulturowa (o podłożu
politycznym) wpływa na reaktywne sekwencje zdarzeń, zachodzące w tym samym
układzie, w pewien sposób wyznaczając kierunek, w którym sekwencja może podążyć
poprzez stworzenie warunków, w których zaistnieją określone zdarzenia, należące do
tej sekwencji. W ten sposób sekwencje samowzmacniające (zwłaszcza o charakterze
kulturowo-politycznym), okazują się decydujące w układach powiązanych ze sobą
ścieżek. Ich szczególna rola widoczna jest także w wyjaśnieniach trajektorii różnych
krajów w powstającym nowoczesnym systemie-świecie Immanuela Wallersteina.
Tak zarysowany schemat interpretacji i jej graficzne przedstawienie posłuży
następnie do przedstawienia interpretacji trzech trajektorii u ujęciu Wallersteina: (a)
Polski od pozycji równorzędnej we wczesnym etapie formowania się systemu-świata
ku peryferii systemu światowego, (b) Wenecji z centrum średniowiecznego
europejskiego systemu-świata ku półperyferii nowożytnego systemu-świata oraz (c)
Anglii z pozycji równej tej, którą jeszcze w XIII wieku miała Polska do rdzenia
nowożytnego systemu-świata.
III Charakterystyka systemu-świata. Implikacje dla rozważań teoretycznych
Obszerny wykład poruszający tę problematykę zawarty jest pierwszym
tomie magnum opusWallersteina (Wallerstein, 1974; Wallerstein, 2007). Ponieważ
poruszane tu zagadnienia stanowią rdzeń rozważań Wallersteina, dla prostoty wywodu
oparte będą na artykule Three Paths of National Development in Sixteenth-Century
Europe (Wallerstein, 1979), który w skrótowej formie skupia się na trajektoriach trzech
partykularnych systemów polityczno-gospodarczych, wyznaczających trzy wzorcowe
modele rozwoju wszystkich uczestników gry w wyłaniającym się systemie-świecie.
Pozycja w układzie zależności gospodarczych każdego z krajów europejskich, które w
początkowym okresie istnienia systemu-świata znajdowały się w jego granicach, mieści
się gdzieś pomiędzy tymi trzema modelowymi typami, z wyjątkiem Wielkiego Księstwa
Moskiewskiego/Rosji, która do kapitalistycznego systemu-świata dołączy dopiero w
XVII wieku (Wallerstein, 1979, 38). W ten sposób poniżej przedstawione trzy trajektorie
mogą stanowić nie tylko odwzorowanie trajektorii trzech gospodarek-państw; mogą
być traktowane jako abstrakcyjne typy idealne, względem których badacz może
rozwijać argumentację dotyczącą rozwoju wybranych krajów (ale też regionów i miast)
jako studiów przypadku.
Wyjątkowość teorii Wallersteina wśród innych, starających się wyjaśnić fenomen
dynamicznego rozwoju nowożytnej kapitalistycznej gospodarki, polega na tym, że
twórczo łączy ona materializm historyczny Marksa z opartą na założeniu, że proces
historyczny przebiega w wielu trwaniach (a przede wszystkim na zorientowaną na
długie trwanie) interpretacją Fernanda Braudela i szkoły „Annales” (Braudel, 1999).
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Teoria Wallersteina nie jest tylko recepcją Braudela; Autor The Modern World-System na
jej podstawie zbudował własne podejście.
Z tej perspektywy Wallersteinowskie ujęcie historii ostatnich sześciuset lat
można rozpatrywać w kategoriach politologicznych (jako interpretację wydarzeń
politycznych), jako ujęcie z zakresu teorii rozwoju społecznego: sam system-świat to
koncept ułatwiający rozumienie przemian, jakie w wymiarze globalnym wytworzył
kapitalizm i w jaki sposób doprowadził do zjawisk, w których inni autorzy dopatrują się
źródeł współczesnej globalizacji (Sloterdijk, 2011). Wallerstein wskazał także na
mechanizmy, które w tych procesach dają się odczytać. Wreszcie jego teoria jest
ujęciem z zakresu socjologii wiedzy. Uzasadnionym jest chyba stwierdzenie, że ma ona
cechy paradygmatu: teoria rozwoju gospodarki kapitalistycznej, zawarta w The Modern
World-System narzuca również sposób widzenia całego kontekstu, daleko
wykraczającego poza pewne ujęcie dziejów. Narzuca przecież pewną postawę etyczną
w stosunku do zachodzących przemian, i w tym właśnie kontekście da się ją odczytać
jako część Marksowskiej schedy (Wallerstein, 2004).
W poniżej omówionym fragmencie dorobku Wallersteina na szczególną uwagę
zasługuje przypadek Polski, bowiem do dziś nie zawsze ujmowany jest jako element
całościowego układu. Upadek gospodarczy i polityczny Polski często traktowany jest
jako odrębny od rozwoju, który począwszy od XVI wieku zaczął się w Europie
Zachodniej. Tymczasem Wallerstein pokazuje, że ewolucja sytuacji Polski na przestrzeni
od XIV do XVIII wieku stanowi integralny element przemian gospodarczych i
politycznych całego świata. W tym miejscu nadaje on jeszcze większe znaczenie
koncepcji, zarysowanej przez polskich badaczy historii gospodarczej (Topolski, 2003
[1965]; Małowist, 2006 [1973]).
(a) Polska: model peryferyzacji w nowoczesnym systemie-świecie
Ryc. 4. Polska.
Źródło: opracowanie własne.
Przypadek Polski jest silnie związany z angielskim. Na przełomie XIV i XV wieku
pojawia się szansa na zbyt pszenicy w Niderlandach. W XV wieku, na skutek wzrostu
liczby ludności na Zachodzie, ta tendencja się umacnia i polskie zboże znajduje trwały
zbyt w Anglii i północnej Francji (za pośrednictwem Niderlandów, których porty były
głównym punktem odbioru ekspediowanego z Gdańska zboża). Właściciele ziemscy w
Polsce zarobione pieniądze inwestowali w zwiększenie produkcji po to, by zaspokoić
popyt. Ziemia nie była droga, natomiast problemem był brak siły roboczej. Aby ją
zapewnić, zwiększać zaczęły się obciążenia związane z pracą chłopa na rzecz pana. W
ten sposób pokusa zysku przyczyniła się do wyzysku. Ponieważ chłopi uciekali przed
wyzyskiem, udając się bądź to do miast, bądź też na Ukrainę, szlachta przeforsowała
rozwiązanie polegające na prawnym przywiązaniu chłopa do ziemi (zjawisko nazywane
czasem „drugim feudalizmem” lub „refeudalizacją”). Początkowo lokalnymi odbiorcami
zboża było miejscowe mieszczaństwo, które zajmowało się zbytem towaru u gdańskich
kupców. Z czasem jednak, ponieważ mieszczanie musieli płacić podatki, a szlachta była
z nich zwolniona, ziemianie zaczęli organizować zbyt zboża na własną rękę, rezygnując
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z usług miejscowych kupców. Ich miejsce zajęli szlacheccy agenci handlowi, najczęściej
Żydzi, Ormianie i Niemcy. Jako osoby obcego pochodzenia, nie kojarzyli się jako
konkurenci polityczni w walkach o wpływy i władzę. By nadal móc zwiększać produkcję
(poprzez rozszerzanie areału, który był stopniowo skupowany od chłopów), potrzeba
było pieniędzy. Pieniądze szlachcice pozyskiwali zaciągając kredyty u gdańskich
kupców na poczet dostaw w kolejnym roku. Kupcy również potrzebowali środków na
ten cel, więc zapożyczali się na poczet przyszłorocznych dostaw u swoich odbiorców –
kupców i bankierów niderlandzkich. Ci ostatni dzięki temu układowi mogli sobie
zapewnić, po pierwsze, odpowiednio wysokie ceny swoich kredytów, i po drugie,
przywiązanie wierzyciela, co oznaczało wykluczenie konkurencji. Gospodarowanie tego
typu przybrało rozwiniętą formę jeszcze w XVI wieku; charakterystyczną cechą tego
układu było to, że producenci rolni – szlachta, byli w ten sposób bezpośrednio
powiązani z centrum ówczesnego międzynarodowego kapitalizmu. Na skutek kształtu
tego układu siły, które w Polsce hipotetycznie mogłyby stać się nośnikiem nacjonalizmu
i wzorem innych państw ówczesnej Europy przyczynić się do budowy nowoczesnej,
opartej na narodzie państwowości, znajdowały się w stanie rozkładu. W XVIII wieku
Polska była peryferią europejskiej gospodarki-świata.
W argumentacji Wallersteina na temat trajektorii Polski wyodrębnić można trzy
ścieżki: Pierwsza z nich, dotycząca bezpośredniej produkcji i (A→ oraz B→C→D→E→F)
rozpoczyna się od przypadkowego wydarzenia A: pojawienia się rynku zbytu na zboże
na zachodzie Europy pod koniec XIV wieku i wzmocnienia tej tendencji dzięki wzrostowi
liczby ludności na Zachodzie (B). Zdarzenia, które znajdują odwzorowanie w tej
sekwencji dotyczą rozwoju stosunków produkcji na wsi, warunkowanych wystąpieniem
popytu na zboże. Charakterystyczne jest tu to, iż początkowe wydarzenia tej sekwencji
(A i B) nie są warunkowane zdarzeniami samowzmacniającej ścieżki rozwoju
politycznego (O→O→O…). Druga ścieżka, która widoczna jest na rycinie, dotyczy relacji
gospodarczo-politycznych (G→H→I→J→K→L→M→N). Zdarzenia, które się w niej
mieszczą, nie mają już charakteru przypadkowego; wynikają z racjonalnych decyzji
producentów – ziemian, którzy dodatkowo zyskują coraz większą siłę w układzie
politycznym. Dlatego podejmowane przez nich decyzje mieszczące się w sekwencji
reaktywnej wzmacniane są przez sekwencję samozwmacniającą O→O→O… (trzecią
ścieżkę) Tę ostatnią można określić jako efekt kumulacji, który zaistniał w sferze
politycznej: szlachta stając się głównym aktorem życia gospodarczego kraju a zarazem
głównym aktorem politycznym, dzięki czemu zapewniła sobie niepodważalną
prawomocność zarówno w zakresie wdrażania poszczególnych rozwiązań politycznogospodarczych, jak również reprodukcji całego układu, co także wpłynęło na
wzmocnienie ścieżki stosunków produkcji, która rozpoczęła się w sposób zupełnie
przypadkowy (tu spełniony jest warunek kontyngencji).
(b) Wenecja: casus semiperyferyzacji
Ryc. 5. Wenecja.
Źródło: opracowanie własne.
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Przypadek Wenecji jest najbardziej złożonym spośród tu omawianych.
Komplikacja polega na tym, że tutaj nie możemy mówić o jednym wydarzeniu
rozpoczynającym całą sekwencję; takich kontyngentnych zdarzeń jest więcej. Należą
do nich: klęska nieurodzaju, której towarzyszyły dziesiątkujące ludność epidemie (C),
to, że zastępczo niedobory żywności wywołane nieurodzajem mogły być pokryte
importem z Europy Wschodniej; tyle że wschodnioeuropejskie zboże było coraz łatwiej
zbywane na w północno-zachodniej części kontynentu i na półwyspie iberyjskim. Z
tego też powodu do odbiorców we Włoszech docierały tylko nieznaczne jego ilości (D).
Innym czynnikiem, który wpłynął na pogorszenie się kondycji weneckiej gospodarki, a
w dalszej kolejności przyczynił się do petryfikacji jej średniowiecznych struktur, które
nie rokowały rozwoju, były sukcesywne najazdy tureckie (E). Jeszcze innym
wydarzeniem o kontyngentnej naturze dla systemu weneckiego była budowa lekkiej
floty (fluyt) przez Niderlandczyków, dzięki której szybkości i wydajności ci ostatni
wygrywali konkurencję z Włochami, dotąd bezkonkurencyjnymi na europejskich
morzach (F). Wydarzenie to w kontekście weneckim było kontyngentne, lecz w
kontekście północnoeuropejskim mieściło się w obrębie istniejących już sekwencji
rozwojowych (tanie surowce z Europy Wschodniej, otwartość na innowacje, wsparcie
ze strony politycznej: przypadek Anglii ilustrujący tę ścieżkę omówiony jest poniżej).
Jeszcze inną cechą, która wyróżnia Wenecję spośród obu pozostałych
przypadków, jest to, że występują tu dwie ścieżki samowzmacniające. Trzeba jednak
zauważyć, iż tylko jedna z nich (B→B→B→B) ma charakter w pełni samowzmacniający,
a druga, (H→H→H), warunkowana jest przez tę pierwszą. Sekwencja H→H→H dotyczy
rodzaju tkanin, które stały się marką przemysłu weneckiego. Produkcja
wysokojakościowych tekstyliów była na tyle niezaawansowana technologicznie, że nie
była zagrożona procesem dezindustrializacji (I), a towar, jako że był luksusowy, i tak
cieszył się popytem wśród swoich tradycyjnych odbiorców. Można powiedzieć, że ten
sektor gospodarki tekstylnej przypadkowo przetrwał przemiany gospodarcze XVI
wieku, a dodatkowo stanowił pokaźne źródło dochodu podmiotu prawomocnej władzy
w państwie – mieszczan. Właśnie to spowodowało, iż sektor ten utrzymał się, mimo
rozpowszechnienia się tekstyliów produkowanych masowo na północy Europy, które
znacznie pogorszyły pozycję Wenecji na międzynarodowym rynku dziewiarskim doby
odrodzenia.
(c) Anglia: Rozwój od peryferii do rdzenia systemu-świata.
Ryc. 6. Anglia.
Źródło: opracowanie własne.
Przypadek ewolucji roli Anglii jest o tyle interesujący, że stanowi w pewnym
zakresie alternatywne wyjaśnienie dla tego, które zaproponował Jack A. Goldstone.
Mimo tego, iż model Goldstone’a dotyczy rewolucji przemysłowej przełomu XVII i XVIII
wieku, a interpretacja Wallersteina dotyczy objęcia prymatu w gospodarce-świecie XVI
stulecia, to część wyjaśnienia jednego i drugiego zjawiska pokrywają się. Tam, gdzie dla
Goldstone’a ważny był klimat tolerancji, tam dla Wallersteina jest po prostu silna
władza polityczna. W dodatku w tym miejscu należy się wyjaśnienie: Goldstone mówi
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o ograniczonej władzy królewskiej, która – obok słabej rzekomo pozycji Kościoła –
składała się na klimat tolerancji, umożliwiający swobodną działalność gospodarczą i
wdrażanie wynalazków. To, co Goldstone składa na barki słabej władzy królewskiej,
która „pozwalała” na swobodną działalność, to Wallerstein interpretuje jako sprawną i
zaplanowaną politykę tejże władzy, która polegała na wspieraniu własnych kupców w
ich zabiegach polegających na budowaniu aliansów z gildiami antwerpeńskimi. W
ujęciu Wallersteina silne państwo stanowi sekwencję samowzmacniającą: silne państwo
staje się jeszcze silniejsze w wyniku własnej siły; dlatego, że działa na rzecz jej
utrzymania i powiększenia. W Wallersteinowskim ujęciu pozostałe dwie ścieżki są
reaktywne: ścieżka dotycząca przemian społeczno-gospodarczych na wsi, sięgająca XIV
wieku (A→B→C→D), oraz ścieżka handlowych stosunków międzynarodowych
(F→G→H), przy czym zdarzenie H stanowi całkowity wynik wszystkich trzech ścieżek,
jednak ponieważ ów wynik dotyczy w pierwszym rzędzie sfery kontaktów handlowych
i politycznych, można ją interpretować jako element tejże sekwencji reaktywnej.
IV Wnioski
Zasadnym wydaje się pytanie o różnice między poszczególnymi modelami
rozwoju, przedstawionymi w części III. Argumentacja dotycząca rozwoju Anglii (ryc. 6)
sprowadza się do zaledwie siedmiu wydarzeń (nie licząc ścieżki samowzmacniającej
E→E→E→E→E „silne państwo”). Pozostałe dwa przypadki, Polski i Wenecji, są bardziej
złożone.
W przypadku Polski (ryc. 4) mamy do czynienia z dwoma wydarzeniami
kontyngentnymi: A (powstanie rynku na drewno i pszenicę na Zachodzie) oraz B (wzrost
popytu na te towary, związany z przyrostem liczby ludności). Mamy tu do czynienia z
dwiema ścieżkami reaktywnymi, opisującymi stosunki gospodarcze. Żadna z nich nie
opisuje zdarzeń o charakterze czysto gospodarczym. Jedna z nich (C→D→E→F),
dotyczy społecznych problemów związanych z produkcją (wzrost wyzysku, ucieczki
chłopów na Ukrainę, przywiązanie chłopa do ziemi), druga natomiast
(G→H→I→J→K→L→M→N) ukazuje bezpośrednią zależność wydarzeń związanych z
rozwojem ekonomicznym od decyzji politycznych; każde wydarzenie tej sekwencji jest
warunkowane przez jakieś wydarzenie, ulokowane na samowzmacniającej ścieżce
politycznej (O→O→O…). Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie wydarzenia H
(rezygnacja z usług pośredników handlowych), które pogłębiło ekonomiczną
dominację szlachty jako warstwy społecznej, jednocześnie dominującej politycznie.
W przypadku Wenecji (ryc. 5) mamy do czynienia z dwiema ścieżkami
samowzmacniającymi: polityczną (B→B→B→B) i gospodarczą (H→H→H). Poza nimi
argumentację tworzy dziewięć wydarzeń. Niektóre z nich mają charakter ewidentnie
kontyngentny, jak np. wpływ czynników przyrodniczych, takich jak zmiana klimatu (C),
czy najazdy tureckie (E) Są one kontyngentne, ponieważ pochodzą z zewnątrz układu i
stanowią zakłócenie w wypracowanym sposobie działania: samoczynnego odtwarzania
się struktury władzy i ściśle związanych z nią struktur gospodarczych, i stanowi
wyzwanie dla aktualnych decyzji politycznych (ścieżka B→B→B→B) i gospodarczych
(ścieżka H→H→H), tym bardziej, że każde wydarzenie samowzmacniającej się ścieżki
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gospodarczego
jest
dodatkowo
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wydarzeniem
samowzmacniającej się ścieżki politycznej.
Omówienia procesów upadku (Polska i Wenecja) są znacznie bardziej złożone,
niż przypadek wzrostu znaczenia ekonomicznego Anglii. Co więcej, analizowane
sekwencje trzech przypadków ukazują istotną zależność: przypadek angielski: casus
sukcesu ekonomicznego i politycznego europejskiej wczesnej nowoczesności, oraz
przypadek Wenecji: casus „osunięcia się” do półperyferii w nowoczesnym systemieświecie gospodarki, która wcześniej definiowała stosunki gospodarcze Europy – mają
pewną wspólną cechę. która odróżnia oba te przypadki od trajektorii Polski. I w Anglii
(rdzeń systemu-świata), i w Wenecji (półperyferie systemu-świata) mamy do czynienia
z ukształtowanymi warstwami mieszczańskimi, które stają się niezależnym graczem,
realizującym swoje interesy przede wszystkim w sferze gospodarki. Obecność
mieszczaństwa była niejako gwarancją obecności w systemie-świecie. Tymczasem w
przypadku Polski procesy gospodarcze wiążą się bezpośrednio z interesami ziemian,
którym w dodatku w procesie rozwojowym udało się powstrzymać rozwój warstw
społecznych, zainteresowanych w pierwszym rzędzie operowaniem w ramach
gospodarki i chcących dopiero wtórnie z poziomu gospodarki oddziaływać na procesy
polityczne (Anglia przed rewolucją) lub bezpośrednio na nią wpływać (Anglia po
rewolucji), czy też w ogóle określać procesy polityczne jako warstwa najbardziej
uprzywilejowana (Wenecja). Systemy polityczne Polski oraz Wenecji nie uchroniły się
przed politycznym upadkiem u schyłku XVIII wieku. Jednak tylko Polska w ogóle
wypadła z gry konkurencyjnej, zamieniając się w dostawczynię zboża oraz nisko
przetworzonych surowców, takich jak drewno i smoła (jeśli chodzi o te towary, szybko
została wyprzedzona przez Rosję, która na początku XVIII stulecia wkroczyła do
ówczesnej gospodarki-świata zupełnie z zewnątrz, spoza systemu).
Powyżej przedstawione ścieżki rozwojowe trzech przypadków ukazują także, że
nowoczesna gospodarka-świat (jako część systemu-świata) opiera się na warstwach
społecznych, zainteresowanych działaniem w sferze gospodarki (i cieszących się
pewnym stopniem autonomii względem decyzji politycznych. gdy te podejmowane
bez uwzględnienia ich interesów), albo zdobywającymi sobie możliwości
współdecydowania politycznego.
***
Teorię powstawania systemu-świata Wallersteina można potraktować jako
materiał do analizy przy pomocy koncepcji zależności ścieżkowej. Bardzo przydatne w
tym zadaniu jest zaproponowane przez Jamesa Mahoneya rozróżnienie ścieżek na
reaktywne i samowzmacniające. Co prawda Mahoney omawia teorię Wallersteina
wyłącznie w kontekście ścieżek samowzmacniających (samonapędzającego się
systemu), to jednak analizy poszczególnych przypadków – elementów całościowego
układu pokazują, że niektóre z obecnych tam ścieżek mają charakter reaktywny, a
niektóre samowzmacniający. Co więcej, z Wallersteinowskiego opisu wyraźnie wyłania
się charakterystyczna relacja między oboma rodzajami sekwencji: ścieżki
samowzmacniające nie tylko reprodukują same siebie, lecz także wpływają na przebieg
sekwencji reaktywnych. Nie bez znaczenia również pozostaje fakt, że sekwencje
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samowzmacniające dotyczą sfery reprodukcji układów władzy. To właśnie dlatego, że
władza jest regulatorem wszelkich procesów: politycznych i gospodarczych, energia
sekwencji samowzmacniających ma również bezpośredni wpływ na zdarzenia oraz
procesy, które w pobieżnym oglądzie z polityką czy gospodarką mają niewiele
wspólnego. Dopiero przyjęta przez Wallersteina strukturalistyczna, Braudelowska wizja
czasu (a zwłaszcza perspektywa długiego trwania), umożliwia dostrzeżenie tych relacji.
Być może rację ma Mahoney twierdząc o wizji systemu Wallersteina, że jest
teleologiczna, a więc iż nie spełnia założenia kontyngencji warunków początkowych
sekwencji rozwojowych – założenia kluczowego w teoretycznej dyskusji na temat
zależności ścieżkowej. Jednak na poziomie poszczególnych elementów tego systemu,
takich jak gospodarki narodowe okazuje się, że sekwencje, do jakich można sprowadzić
ich rozwój, wywoływane są przez przypadkowe wydarzenie, albo przez koincydencję
zdarzeń należących do osobnych sekwencji rozwojowych, przy czym koincydencję tę
da się zinterpretować jako przypadkową.
Najtrudniej jest odpowiedzieć na pytanie dotyczące perspektyw rozwojowych
poszczególnych przypadków. Szczególnie interesującym jest przypadek polski,
ponieważ przeszedł on najbardziej brzemienne w skutki przemiany ze względu na
upadek państwa, do jakiego doprowadził rozwój przedstawionych sekwencji. W latach
dziewięćdziesiątych XX wieku toczyła się dyskusja na temat transformacji czy też
„tranzycji” krajów Europy Wschodniej i Środkowej do modelu „zachodniego”. Dyskusja
ta nie była wolna od argumentów o silnym zabarwieniu neoliberalnym, które w
warstwie praktycznej przyjmowały formę wdrażania konkretnych polityk na poziomie
ogólnokrajowym. Do najjaskrawszych przypadków tego typu argumentów należała
polska „terapia szokowa”. Proces ten był mocno krytykowany przez wielu badaczy (por.
Anderson 2007; Sokol, 2001), w tym także przez samego Wallersteina w chwili, kiedy
ten proces zachodził (Wallerstein, 1992). Autor The Modern World-System należy do
tych, którzy zauważają, iż we współczesnych relacjach między rdzeniem
kapitalistycznego systemu-świata a jego otoczeniem (w przypadku Europy Środkowej
– półperyferiami) wciąż dochodzi do relacji opartych na nierówności, co w dalszej
konsekwencji prowadzić może do reprodukowania się całego układu, a więc w
najlepszym razie pozostanie tego rejonu na półperyferiach świata, a w gorszym
scenariuszu, osunięcie się do sfery peryferii. W tym kontekście dyskusyjna jest również
polityka Unii Europejskiej, która nakierowana jest na wyrównywanie szans swoich
członków. To, że w krajach zachodniej części Kontynentu zgrupowanych jest wielu
ważnych na globalnym rynku graczy gospodarczych, wywierających presję na politykę
unijną, sprawia, iż może dojść do instytucjonalizacji stanu faktycznego, który
urzeczywistnił się już w latach dziewięćdziesiątych i pierwszej połowie dwutysięcznych:
funkcjonalnego podporządkowania Europy Środkowej w ramach całościowego układu
Unii Europejskiej. Podobnie niepewna jest sytuacja krajów południowoeuropejskich,
przede wszystkim Grecji i Hiszpanii po doświadczeniach kryzysu 2008 roku. Mimo iż
rola Unii w szerszym, globalnym krajobrazie nie jest jeszcze do końca przesądzona,
podobnie wewnętrzna konstrukcja, jaką przybierze w przyszłości, wiele wskazuje na to,
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że dalszy rozwój poszczególnych krajów będzie zgodny z logiką wewnętrznego
podziału systemu świata.

28

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

Bibliografia:
Anderson, Perry; 2007, Biurokratyczny kartel elit; przeł. Tomasz Bieroń, Newsweek.pl,
27
października,
http://www.newsweek.pl/biurokratyczny-kartelelit,44439,1,1.html (dostęp: 10 kwietnia 2016).
Arthur, W. Brian; Ermol’ev, Yurii M.; Kaniovskii, Yurii M.; 1983, A Generalized Urn
Problem and Its Applications, Cybernetics, Vol. 19, No. 1, ss. 61 – 71.
Braudel, Fernand; 1999, Historia i nauki społeczne: długie trwanie, w: Fernand Braudel,
Historia i trwanie, przeł. Bronisław Geremek, Warszawa: Czytelnik, ss. 46 – 89.
Collins, Randall; 1994, Four Sociological Traditions, New York – Oford: Oxford University
Press.
David, Paul A.; 1985, Clio and the Economics of QWERTY, American Economic Review
75, No. 2 (May), ss. 332 – 337.
Domański, Bolesław; 2003, Economic Trajectory, Path Dependency and Strategic
Intervention in an Old Industrial Region: the case of Upper Silesia; w: Ryszard
Domański (red.), Recent Advances in Urban and Regional Studies, Warsaw:
Polish Academy of Sciences: Committee for Space Economy and Regional
Planning, ss. 133 – 154.
Göhler, Gerhard; Kühn, Rainer; 1999, Institutionenökonomie, Neo-Institutionalismus
und die Theorie politischer Institutionen; w: Thomas Edeling, Werner Jann, Dieter
Wagner (Hrsg.), Institutionenökonomie und neuer Institutionalismus.
Überlegungen zur Organisationstheorie, Opladen: Leske+Budrich, s. 17 – 42.
Goldstone, Jack A.; 1998, The Problem of Early-Modern World, Journal of Economic
and Social History of the Orient, Vol. 41, No. 3, ss. 249 – 284.
Grabher, Gernot; Stark, David; 1997, Organizing Diversity: Evolutionary Theory, Network
Analysis and Post-Socialism, Regional Studies, Vol. 31, No. 5, (July), ss. 533 – 544.
Greener, Ian; 2005, The Potential of Path Dependence in Political Studies, Politics, Vol.
25 (1), ss. 62 – 72.
Gwosdz, Krzysztof; 2004, Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej.
Przypadek Górnego Śląska, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mahoney, James; 2000, Path Dependence in Historical Sociology, Theory and Society,
Vol. 29, No. 4, (August), ss. 507 – 548.
Małowist, Marian; 2006, Wschód a Zachód Europy w XIII – XVI wieku. Konfrontacja
struktur społeczno-gospodarczych, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
Putnam, Robert D.; Leonardi, Robert; Nanetti, Rafaella Y.; 1995, Demokracja w działaniu.
Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przekład Jerzy Szacki,
posłowie Andrzej Rychard, Kraków – Warszawa: Wyd. Znak i Fundacja im.
Stefana Batorego.
Sloterdijk, Peter; 2011, Kryształowy pałac, O filozoficzną teorię globalizacji, przeł. Borys
Cymbrowski, Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.

29

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

Sokol, Martin; 2001, Central and Eastern Europe a Decade after the Fall of StateSocialism: Regional Dimensions of Transition Processes, Regional Studies, Vol.
35, No. 7, ss. 645 – 655.
Sosnowska, Anna; 2004, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią
(1947 – 1994); Warszawa: Wyd. TRIO.
Stark, David; 1996, Recombinant property in East European Capitalism, American
Journal of Sociology, Vol. 101, No. 4, (January), ss. 993 – 1027.
Storper, Michael; 1997, The Regional World: Territorial Development in a Global
Economy, New York – London: The Guilford Press.
Topolski, Jerzy; 2003, Narodziny kapitalizmu w Europie XIV – XVII wieku, Poznań: Wyd.
Poznańskie.
Urry, John; 2004, Globalne układy złożone, w: Małgorzata Jacyno, Aldona Jawłowska,
Marian Kempny (red.), Kultura w czasach globalizacji, Warszawa: Wyd. IFiS PAN,
s. 165 – 178.
Walby, Sylvia; 2004, Complexity Theory, Globalisation and Diversity, paper presented
to conference of the British Sociological Association, University of York, April
2004. Tekst
dostępny
w
internecie
pod
adresem
http://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-onlinepapers/papers/walby-complexityglobalisationdiversity.pdf (dostęp: 9 kwietnia
2016).
Wallerstein, Immanuel M., 2004, Koniec świata jaki znamy, przeł. Michał Bilewicz, Adam
W. Jelonek, Krzysztof Tyszka, Warszawa: Wyd. Nauk. SCHOLAR.
Wallerstein, Immanuel M., Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing WorldSystem, Cambridge: Cambridge University Press.
Wallerstein, Immanuel M.; 1974, The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and
the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, New York:
Academic Press.
Wallerstein, Immanuel M.; 1979, Three Paths of National Development in SixteenthCentury Europe, w: The Capitalist World-Economy, Cambridge – Paris:
Cambridge University Press + Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme,
ss. 37 – 48.
Wallerstein, Immanuel M.; 2007, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przeł. K.
Gawlicz i M. Starnawski, Warszawa: Wyd. DIALOG.

30

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

„Kultura i Historia” nr 29/2016

ISSN 1642-9826

Damian Gałuszka: Nowy wymiar reklamy – in-game advertising oraz
advergaming
Abstrakt
Reklama jest formą obecną w każdym medium. Znajdziemy ją w mediach
tradycyjnych, ale też elektronicznych, w tym grach wideo. Reklama w grach
komputerowych łączy świat ludzkich praktyk, technologii i dwóch wymiarów
rzeczywistości (fizycznej i wirtualnej), umożliwia kreatywne połączenie działań
reklamowych z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. W jej przypadku dochodzi do
przenikania się kontekstu ekonomicznego ze sferą zachowań ludycznych,
ukierunkowanych na zabawę. Jednak reklama znana nam z prasy, radia czy telewizji –
a nawet Internetu – nie odpowiada w pełni specyfice gier elektronicznych. W niniejszym
tekście omówione zostają pojęcia, historia i obecny kształt in-game advertisingu (IGA)
oraz advergamingu. IGA oraz advergaming to dwie podstawowe strategie łączenia
działań marketingowych z grami wideo. Strategie te są wykorzystywane nie tylko przez
podmioty komercyjne, ale także polityczne, a spora część działań advergamingowych
jest realizowana w przestrzeni mediów społecznościowych. Tekst zamykają rozważania
na temat reklamy w grach z perspektywy gracza – uwikłanego nie tylko w odbiór, ale i
procesy wytwarzania treści reklamowych, co wpisuję w zjawisko pracozabawy (ang.
playbour).
Abstract
Advertisement is a form present in every medium. It can be found in traditional
media, but also digital , including video games. Advertisement in video games
combines the world of human practices, technologies and two dimensions of reality
(physical and virtual), it allows to combine creatively advertisement practices with new
technological solutions. In this case, it comes to merging of the economic context with
the sphere of ludic behavior, focused on entertainment. However, the advertisement
we know from press, radio or television – and even the Internet – does not fully
correspond with the specificity of electronic games. In this text the concept, history and
the current state of in-game advertising (IGA) and advergaming will be discussed. IGA
and advergaming are two basic strategies of combining marketing efforts with video
games. These strategies are not only used by commercial entities, but also political,
and most of advergaming activities are carried out in the social media. The final part
of the article consists of deliberations on advertising in video games from the
perspective of the gamer – who is entangled not only in reception, but also in the
production processes of advertising content, which I consider as a part of the playbour
phenomenon.
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W niniejszym artykule przedstawiony zostanie interesujący fenomen społecznokulturowy, łączący świat ludzkich praktyk, technologii i dwóch wymiarów aktywności
ludzkiej: ekonomicznej i ludycznej. Przedmiotem mojego omówienia będzie reklama w
grach komputerowych, a swoje rozważania chciałbym rozpocząć od odpowiedzi na
pytanie, czym jest gra komputerowa? Pytanie, jak się wydaje, dość proste. Jednak
mnogość definicji tego nowego medium pozwala sądzić, że uprawnionych perspektyw
jest co najmniej kilka. Na potrzeby tego artykułu grę wideo traktuję jako
formę, która wymusza udział użytkownika w świecie spektaklu, odgrywanie,
formę, której podmiotowość istnieje w obrębie wszechobecnej mediasfery, będącej tak
ważną częścią naszego naturalnego środowiska. Gra komputerowa odpowiada na
naszą potrzebę bawienia się w mediasferze, dlatego że – jak głosi teoria zabawy –
potrzeba bawienia się dotyczy większej części świata (Dovey i Kennedy 2011: 16).
Osoby szerzej zainteresowane zagadnieniem definiowania gier komputerowych
odsyłam do fragmentu książki Dominiki Urbańskiej-Galanciak (2009: 28-57), gdzie
przedstawiono szereg definicji gier wideo. Natomiast wyżej przytoczona definicja
wskazuje na kilka niezwykle istotnych cech tego medium, które mogą być
wykorzystywane w celach reklamowych. Po pierwsze, gry wymuszają aktywność
odbiorcy, czyli gracza, który musi nie tylko odbierać i przetwarzać dane
komunikowane przez aplikację (program gry), ale także musi on wprowadzać
samodzielnie dane w postaci tekstowej, liczbowej czy behawioralnej. W ostatnim
przypadku mam na myśli aktywność fizyczną, np. manipulowanie kontrolerem (zależnie
od wykorzystywanej plaformy sprzętowej może to być klawiatura, mysz, gamepad,
joystick) w odpowiedni sposób. Dla reklamodawcy konieczność stałego angażowania
się, interakcji z przekazem i przetwarzania go ma kluczowe znaczenie. Gracz nie może
zmienić kanału jak telewidz, który natknął się na reklamę podczas seansu, co nazywane
jest często zappingiem. Po drugie, gra ma charakter przedstawienia, jest mniej lub
bardziej otwartym dziełem z określonymi ramami fabularnymi i przestrzennymi.
Przestrzeń gry to jej uniwersum, w którym gracz – a raczej kierowana przez niego
postać – jest osadzony, które modyfikuje poprzez swoje działania i którego prawom
podlega (por. Pitrus 2012: 20). Ta swoista cecha gier elektronicznych, polegająca na
możliwości modyfikowania ich zawartości, otwiera całkowicie nowe ścieżki docierania
z przekazem reklamowym, ponieważ nie musi on być czymś zewnętrznym wobec treści
właściwych, ale przy odpowiednim wykorzystaniu mechanizmów gry, może stać się
elementem rozgrywki. Wreszcie po trzecie, gry komputerowe są naturalnym i
nieodłącznym elementem życia coraz większej liczby ludzi. Dlatego też zyski z
reklam w grach wideo wzrastają (Pwc 2015), ponieważ umożliwia ona docieranie do
rosnącej grupy potencjalnych konsumentów. Dane z raportu Game Industry Trends
2013 wskazują, że aż 85% polskich internautów korzysta z gier elektronicznych
(Draszanowska i in. 2013: 4). Podobne wnioski znaleźć można w badaniu Polish Gamers
2015 (Bobrowski i in. 2015: 24), w którym czytamy, że 72% polskich internautów to
gracze. Z kolei Badanie budżetu czasu ludności w 2013 r. ukazuje rolę gier w życiu
młodych Polaków w wieku od 10 do 14 lat. Przeznaczają oni około 50% wolnego czasu
(średnio 1 godz. 46 min dziennie) na gry wideo, co stanowi poważną konkurencję dla
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zajęć sportowych i rekreacyjnych (40% badanych dzieci deklarowało taką formę
aktywności w wolnym czasie, przy czym przeznaczają oni na to średnio 1 godz. 45 min
dziennie) i znacznie przewyższa ilość godzin, które są poświęcane na czytanie –
czynność tę wykonywało 25% uczestników badania w wymiarze około jednej godziny
dziennie (Siwiak 2014: 8).
Wyżej nakreślone rozumienie gier wideo pozwala osadzić je w szerszym
kontekście medialnym, w którym dochodzi do wielu przeobrażeń. Przykładem tych
zmian może być wykorzystanie gier komputerowych jako narzędzia reklamy. Katarzyna
Kopecka-Piech (2011: 92) zauważa, że środowisko społeczeństwa sieci jest
środowiskiem konwergującym media i sfery życia. Przykład reklamy w grach
komputerowych dobrze obrazuje nie tylko zjawisko konwergencji (gry są przecież
medium, w którym pojawiają się kombinacje takich tradycyjnych elementów jak słowo
pisane, obraz, dźwięk), ale także wzajemnych wpływów różnych sfer życia. W
omawianym tutaj przypadku dochodzi do przeplatania kontekstu ekonomicznego w
postaci reklamy, którą za internetowym wydaniem Encyklopedii PWN definiuję
jako „rodzaj komunikowania perswazyjnego obejmujący techniki i działania
podejmowane w celu zwrócenia uwagi na produkt, usługę lub ideę”, ze strefą zachowań
ludycznych, realizowanych przez graczy ukierunkowanych na zabawę.
Omówienie podstawowych strategii wykorzystywania gier w reklamie
W jaki sposób dochodzi do łączenia działań marketingowych z grami
elektronicznymi? W literaturze przedmiotu można natknąć się na kilka typologii
(por. Bogost 2007:153; Jankowski i Drabik 2014: 203; Skalski i in. 2011: 440-442),
natomiast w niniejszym artykule przedstawię dwie strategie: IGA – wykorzystującą już
istniejące gry oraz advergamingu – w której ramach tworzy się nowe gry. IGA należy
rozwinąć jako in-game advertising (połączenie angielskich słów advertise –
reklamować i gaming – granie na komputerze bądź konsoli). Jest to strategia osadzania
treści reklamowych (statycznych bądź dynamicznych reklam) w przestrzeni gry
komputerowej. W praktyce IGA przypomina product placement. Twórcy muszą
wygospodarować fragment świata gry na reklamę, a najlepsze efekty można osiągnąć
w sytuacji, gdy dana treść promocyjna jest brana pod uwagę już na etapie tworzenia
gry. Przykładami wykorzystania IGA mogą być statyczne bilbordy ustawione obok toru
w grze wyścigowej, czy bandy reklamowe w licznych grach sportowych (doskonałą
ilustracją są gry piłkarskie typu FIFA czy PES). Niekiedy wykorzystuje się dynamiczne
reklamy, które pozwalają na zamianę prezentowanych treści za pomocą technologii
adserwerowych. Najczęściej przyjmują one formę bilbordów, które z ustaloną
częstotliwością zmieniają swoją treść w zależności od potrzeb reklamodawców. Wadą
reklam dynamicznych jest konieczność stałego połączenia z internetem, a w przypadku
reklam statycznych warto mieć na uwadze, że po wydaniu gry ich modyfikacja może
być mocno utrudniona lub wręcz niemożliwa. Niekiedy gracz może wejść w interakcję
z obiektem reklamowym albo wręcz jest mu to narzucane, jeśli chce kontynuować
rozgrywkę. Z taką sytuacją zetknęli się gracze, którzy sięgnęli po grę z serii Tom Clancy’s
Splinter Cell (Ubisoft, 2002-2013), w której pojawił się telefon komórkowy realnej marki
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Sony Ericsson. Telefon służył do namierzania wrogów i jego wykorzystanie było
narzucone przez strukturę gry. Jest to przykład interaktywnego product placementu,
ponieważ poza ekspozycją treści reklamowych, dochodzi też do wykorzystania danego
obiektu przez gracza.
Drugą z omawianych strategii łączenia gier wideo z przekazami reklamowymi
jest advergaming. To praktyka tworzenia od podstaw gier reklamowych
(ang. advergames), których głównym – i niekiedy jedynym – celem jest promowanie i
zwracanie uwagi na konkretny produkt, markę, usługę czy ideę. Dystrybucja gier
reklamowych odbywa się w Internecie (gry przeglądarkowe, gry na portalach
społecznościowych), a okazyjnie na nośnikach danych (płyty CD lub DVD, pamięci
przenośne). Gry reklamowe tworzy się głównie z myślą o: zwiększaniu liczby fanów
produktu/marki,
konkursach,
gromadzeniu
danych
teleadresowych
czy
demograficznych na temat graczy (por. Jankowski i Drabik 2014: 205). Gry reklamowe
są od początku projektowane w konkretnym, komercyjnym celu, zgodnie z wymogami
reklamodawcy. Przykładem takiej gry może być Jazda próbna z Play. Produkcja została
opublikowana na portalu nk.pl (dawniej Nasza-klasa) w roku 2010 i w ciągu dwóch
kolejnych lat zgromadziła ponad 1,4 mln graczy, którzy wysłali przeszło 2,5 mln
zaproszeń do gry (Jankowski 2012: 45).
In-game advertising oraz advergaming – zarys historyczny
Analiza historyczna IGA i gier reklamowych pokazuje, że już w latach
siedemdziesiątych XX wieku pojawiły się pierwsze próby połączenia gier wideo z
przekazem reklamowym (por. Vedrashko 2008). Jednak ze względu na niewielką moc
ówczesnych konsol i pierwszych komputerów domowych, długi czas produkcji
nośników, ich koszt oraz ograniczoną liczbę potencjalnych odbiorców, gry
elektroniczne nie stanowiły łatwego w zaadoptowaniu medium reklamowego.
Szczątkowa grafika utrudniała lokowanie produktów w świecie gry, a prosta mechanika
ograniczała zakres możliwych rozwiązań reklamowych. Dlatego też najczęściej
wykorzystywano strategię przerabiania już istniejących gier i implementacji tzw.
maskotek firmowych. Jedną z pierwszych gier reklamowych jest Pepsi Invaders (ATARI,
1983), przeróbka klasycznego hitu Space Invaders (Midway Games) z roku 1978. Gra
polega na odpieraniu kolejnych fal wrogich statków kosmicznych, a celem gracza jest
niszczenie przeciwnika. W przerobionej wersji reklamowej statki zostały zastąpione
literami PEPSI. Wydawcą zmienionej wersji była firma Atari, a grę zamówiła Coca-Cola
Company. Producent popularnego napoju wpadł na innowacyjny pomysł, gdyż
wykorzystał grę wideo jako narzędzie wewnętrznego public relations. Wyprodukowano
jedynie 125 egzemplarzy Pepsi Invaders i wszystkie rozdano pracownikom Coca-Cola
Company na konferencji sprzedażowej w Atlancie w 1983 roku (Bogost 2007: 276).
Pracownicy otrzymali tym samym możliwość zaatakowania, oczywiście w wirtualnej
przestrzeni gry wideo, głównego konkurenta swojego pracodawcy, co mogło
wzmocnić identyfikację zatrudnionych w Coca-Cola Company z tą firmą. Przykład Pepsi
Invaders jest jednym z pierwszych, w którym wykorzystano grę w funkcji reklamowej,
jednak doszło do tego w dość nietypowym kontekście komunikacji
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wewnątrzorganizacyjnej. W wydanej w tym samym roku grze Kool-Aid Man (M
Network, 1983) nie tylko wykorzystano lokowanie produktu, ale także zrealizowano
strategię crossmediowej promocji. Ta prosta gra platformowa nawiązywała do reklamy
telewizyjnej popularnego napoju dla dzieci o nazwie Kool-Aid. Podobnie jak w reklamie
telewizyjnej, w grze maskotka napoju (nazywana Kool-Aid Manem) rozbija ogromy mur
i serwuje wszystkim napój Kool-Aid.
W tym miejscu warto nawiązać do koncepcji opowiadania transmedialnego
Henry’ego Jenkinsa, który opisuje nowy sposób relacjonowania historii, łączący w sobie
różne media, metody i punkty widzenia (Jenkins 2003). Termin ten został opracowany
w 2003 roku, ale już w latach siedemdziesiątych XX wieku próbowano budować
strategie marketingowe w oparciu o różne media i metody ich promocji. W latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku powstało wiele gier wideo, które
powielają model gry reklamowej pierwotnie wykorzystany w grze Kool-Aid Man.
Jednym z ciekawszych przykładów wykorzystania maskotki firmowej w grach wideo jest
postać Cool Spota – reprezentującego firmę 7UP (Skalski i in. 2011: 439), który pojawiał
się w różnych grach w latach 1993-1997. Co więcej, w rolę Cool Spota mogli się wcielić
posiadacze aż dziewięciu różnych platform sprzętowych, ponieważ w ciągu kilku lat
postać ta pojawiała się w grach wydanych na różne typy urządzeń.
Końcówka XX wieku to czas popularyzacji grafiki trójwymiarowej, która staje się
rynkowym standardem i w dużej mierze – ale nie całkowicie – zastępuje grafikę
dwuwymiarową w grach wideo (Egenfeldt-Nielson i in. 2008: 79). Wspominane
uniwersum gry, jej świat, zyskało trzeci wymiar, co rozszerzyło możliwości twórców w
zakresie wykorzystania gier do celów reklamowych. Poprawie uległa szczegółowość
materiałów graficznych, wykorzystywanych jako nośnik treści reklamowej, a także fizyka
przedmiotów, dzięki czemu gracze zyskali większe możliwości manipulowania
elementami świata gry. Często przytaczanymi przykładami trójwymiarowych gier
komputerowych, w których wykorzystano strategię IGA są Wipeout 2097 (Psygnosis,
1996) oraz Crazy Taxi (Sega, 1999). Wipeout to futurystyczna gra wyścigowa, wydana
na PlayStation oraz komputery osobiste, w której gracze mogli zauważyć bilbordy
RedBulla. Michelle R. Nelson i współpracownicy podają ciekawy przykład wpływu tego
typu strategii in-game advertisingowej na graczy. W jednym ze swoich artykułów piszą
oni o rozczarowaniu grających w Wipeout, którzy zauważyli reklamy tego napoju
w grze, ale nie mogli go kupić w lokalnych sklepach (Nelson i in. 2004: 11). Inny klasyk,
o którym warto wspomnieć, to Crazy Taxi – gra wyścigowa rozgrywana w półotwartej
przestrzeni miasta. Zadaniem gracza było rozwożenie pasażerów do losowo wybranych
lokalizacji w świecie gry. Niekiedy oznaczało to przejażdżkę do restauracji McDonald’s,
KFC czy sklepów firmowych, reprezentujących rzeczywiste marki (np. FILA). Z kolei w
2002 roku na rynku pojawia się gra Die Hard: Nakatomi Plaza (Sierra Entertainment),
będąca adaptacją filmu Szklana Pułapka (ang. Die Hard). W Die Hard: Nakatomi
Plaza znalazły się interaktywne przedmioty, sygnowane logiem prawdziwych marek:
zapalniczka Zippo oraz telefon komórkowy Motorola – oba te urządzenia stanowiły
element mechaniki gry. Zapalniczka pomagała w ciemnych miejscach (m.in. tunele
wentylacyjne), a telefon umożliwiał komunikację z innymi postaciami. Ujawnia się tu
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opresyjny charakter relacji pomiędzy graczem a grą wideo. Jak twierdzi jeden z
czołowych ludologów, Espen Aarseth, „gry są facylitatorami, które strukturyzują
zachowania gracza i których głównym celem jest przyjemność” (Aarseth 2007: 130).
Badacz ten szerzej opisuje charakter zależności gracza od medium w swoich
kategoriach potencjalnego gracza oraz aktualnego, którym stajemy się w momencie
przyswojenia struktury i reguł gry. Osoba sięgająca po grę wideo wchodzi
w asynchroniczną relację, która polega na ograniczeniu podmiotowość gracza i jego
swobody w podejmowaniu decyzji do zakresu dopuszczanego przez strukturę i reguły
danego systemu (por. Prajzner 2012, s. 56). W podawanym tu przykładzie gry Die Hard:
Nakatomi Plaza elementem tej struktury jest treść reklamowa. Została ona
zaimplementowana do produkcji w sposób, który wymusza na graczu kontakt z tego
typu komercyjną zawartością. Co więcej, użycie lokowanego produktu jest warunkiem
kontynuowania rozgrywki. W zasadzie jedyną alternatywą jest tutaj rezygnacja z dalszej
zabawy. To sytuacja jakościowo nowa, gdyż inne media (prasa, radio, telewizja, film czy
nawet internet) w zasadzie nie umożliwiają tak głębokiej integracji reklamy z przekazem
właściwym, a jeśli nawet, to użytkownicy tych mediów wypracowali już strategie
obronne – wspominany zapping czy tak zwaną ślepotę banerową (ang. baner
blindness), która polega na pomijaniu krzykliwych treści promocyjnych w serwisach
internetowych (por. Benway 1998).
Przytoczony w tym fragmencie zarys rozwoju zjawiska IGA oraz gier
reklamowych jest z konieczności dość skrótowy. Szerzej zainteresowanych tym
zagadnieniem odsyłam do cytowanej już książki Iana Bogosta (2007), który poświęca
mu cały rozdział swojej publikacji.
Współczesne
reklamowego

trendy

w

wykorzystaniu

gier

wideo

jako

medium

Rozwój gier komputerowych, zarówno w aspekcie technologicznym jak
i kulturowym, postępuje niemalże bez przerwy, z wyjątkiem w postaci kryzysu branży z
lat 1983-1985 (por. Bomba 2014: 175-181). Nowe generacje sprzętu, począwszy od
pierwszych komputerów osobistych i konsol wideo, poprzez komputery klasy IBM PC,
skończywszy na współczesnych urządzeniach mobilnych i konsolach ósmej
generacji(Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One), poszerzają zakres możliwych
do zaadaptowania innowacji technologicznych. Współcześnie wiele gier wideo to w
dużej mierze symulacje, dążące do jak najwierniejszego odzwierciedlenia
rzeczywistości fizycznej, których koszt produkcji zamyka się w wielomilionowych
sumach (Egenfeldt-Nielson i in. 2008: 87). Bez postępu w warstwie audiowizualnej, nie
byłoby możliwe wykorzystywanie szczegółowych modeli 3D we współczesnych grach,
także w celach reklamowych. Takim modelem może być przywołany wcześniej telefon
komórkowy, ale też realistyczne modele samochodów w grach wyścigowych czy
markowych ubrań w grach sportowych. Jednak produkcja zaawansowanych
technologicznie gier jest niezwykle droga, tak więc koszt wprowadzenia reklamy
w najpopularniejszych tytułach, których budżety niejednokrotnie wynoszą po
kilkadziesiąt milionów dolarów, może być niezwykle wysoki, a ewentualne zmiany
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projektu mocno utrudnione ze względu na długi i skomplikowany proces produkcji
tego typu tytułów. Dlatego też wiele firm decyduje się na wykorzystanie prostych gier
reklamowych, których promocja i dystrybucja przebiega przy wykorzystaniu internetu,
a także urządzeń przenośnych (smartfony, tablety). Istotny wpływ na proces rozwoju
rynku reklamy w grach wideo miały: przekształcenie internetu i sposobów korzystania
z jego zasobów – chodzi głównie o tzw. przejście od Web 1.0 do Web. 2.0 (por. O’Reilly
2005), pojawienie się i spopularyzowanie portali społecznościowych (a w konsekwencji
gier społecznościowych umieszczanych na tych portalach) oraz wykształcenie się
nowego typu gier tzw. casual games. W grach casualowych „istotniejsza niż
zaawansowana technologia jest prostota zabawy, którą łatwo można wpasować w
konteksty codziennego życia” (Bomba 2014: 180). Wymienione czynniki doprowadziły
do sytuacji, w której spora część działań marketingowych jest realizowana w formie
prostych gier społecznościowych, przeglądarkowych bądź mobilnych. Najważniejszą
cechą gier społecznościowych jest występowanie interakcji społecznych pomiędzy
graczami (Szczęsny 2012a: 51). Oczywiście tego rodzaju interakcje występują w różnych
gatunkach gier wideo, które posiadają tryb dla wielu graczy (ang. multiplayer). Jednak
wraz ze wzrostem popularności serwisów w rodzaju Facebooka, gra społecznościowa
stała się synonimem aplikacji umieszczonej na tego typu portalu, a liczba ich
użytkowników jest dziś liczona w setkach milionów, z czego ponad połowa to kobiety
w średnim wieku (Szczęsny 2012a: 51). Należy mieć świadomość, iż część ze wszystkich
miłośników „społecznościówek” jest w stanie wydawać prawdziwe pieniądze na
wirtualne przedmioty i elementy gier (Szczęsny 2012a: 51). Liczne firmy i marki chętnie
wykorzystują potencjał gier społecznościowych. Tak zadziałały między innymi
przedsiębiorstwa motoryzacyjne (Toyota, Mercedes-Benz), które umieściły nowe
modele swoich samochodów w Sim City Social (EA, 2012) oraz The Sims Social (EA,
2012) – popularnych grach na Facebooku (por. Szczęsny 2012b; Szczęsny 2012c).
Niektórzy
producenci
gier
współpracują
z
takimi
firmami
jak McDonald’s czy Procter&Gamble i w ramach tej współpracy przygotowują
wirtualne odpowiedniki realnych obiektów, między innymi restaurację
McDonald’s, którą gracz może wybudować w swojej grze (por. Hepburn 2010).
Taki budynek z czasem dostarcza użytkownikowi gry określone profity (np.
punkty, monety), a jednocześnie promuje daną markę wśród znajomych gracza.
Koszty reklamy z
wykorzystaniem najbardziej
popularnych gier
społecznościowych, zamykają się w przedziale od kilkudziesięciu tysięcy złotych do
nawet kilku milionów dolarów (Szczęsny 2012a: 51). Jest to cena za dostęp do
dziesiątków milionów potencjalnych odbiorów przekazu reklamowego. Z tego powodu
część firm decyduje się na wykorzystanie specjalnie zaprojektowanych gier
reklamowych. Przykładem takiego działania może być kampania Małe jest
Wielkie zrealizowana przez OX Media dla Volkswagena w 2012 roku, której podstawą
była gra przeglądarkowa, składająca się z trzech zadań (por. Sulkowski 2012). Zadania
te odnosiły się do funkcjonalności nowego samochodu marki VW. Gra była
dystrybuowana w formie aplikacji na portalu Facebook, a jej efektem było nie tylko
przedstawienie nowego modelu samochodu, ale też budowanie zaangażowania wśród
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potencjalnych nabywców (gracze samodzielnie mogli wypróbować najistotniejsze
funkcje samochodu). Dla kontrastu warto w tym miejscu wspomnieć o innej kampanii
reklamowej, która miała promować nowy model samochodu. Jednak w wypadku
kampanii opłaconej przez koncern BMW w 2008 roku, wykorzystano strategię IGA.
Reklamy w formie dynamicznych bilbordów ustawionych na trasie pojawiły się w
najważniejszych grach wyścigowych dostępnych na komputerach osobistych i
konsolach do gier (Małek 2015).
Na marginesie moich rozważań chciałbym wspomnieć o ciekawych przykładach
wykorzystania gier wideo w ramach marketingu społecznego i politycznego.
Interesującą ilustracją jest gra America’s Army (United States Army, 2002-2013). Jest to
sieciowa gra typu FPS (ang. First Person Shooter), w której gracz wciela się w
amerykańskiego żołnierza i walczy z bliżej nieokreślonymi terrorystami. Gra odbywa się
pomiędzy dwiema kilkuosobowymi drużynami. Projekt przez lata był finansowany
przez Armię Stanów Zjednoczonych, a sama gra pełniła następujące funkcje (por.
Nieborg 2015): reklamową – miała promować wojsko Stanów Zjednoczonych i
zachęcać do wstąpienia w jego szeregi; propagandową – promowano pozytywną wizję
amerykańskiej armii; edukacyjną – na początku gry pojawia się etap treningowy,
podczas którego gracz bierze udział w ćwiczeniach na poligonie i teście z zasad
pierwszej pomocy oraz badawczo-rozwojową – gra została wykorzystana w kilku
eksperymentach. Z kolei w aspekcie marketingu politycznego warto wspomnieć o
wykorzystaniu reklam dynamicznych w kampaniach wyborczych Baracka Obamy z roku
2008 i 2012. Sztab prezydenta USA postanowił wykupić przestrzeń w kilkunastu grach
firmy Electronic Arts – głównie tytułach sportowych – i umieścić w nich plakaty
wyborcze (por. Barrett 2008; Shields 2012). Podobne działania były realizowane
w Polsce. W 2011 roku lewicowy (SLD) kandydat na prezydenta RP, Grzegorz
Napieralski, był promowany między innymi w grze sieciowej Counter Strike (Valve
2000-2013), gdzie pojawiły się wirtualne plakaty z jego podobizną i zachętą do
głosowania (Chmielewski 2011). Innym pomysłem SLD na dotarcie do młodszego i
ucyfrowionego elektoratu było otwarcie wirtualnego biura poselskiego tej partii w
wirtualnym świecie Second Life (Linden Lab, 2003-2015), co z resztą nie było jedynym
„growym” akcentem w trakcie kampanii wyborczej z roku 2011 (por. Bednarek 2013).
Reklama w grach wideo z perspektywy gracza
Zgodnie z przytoczoną na początku tekstu definicją gry komputerowej, gramy,
ponieważ czerpiemy z tego przyjemność. Co więcej, grę wideo można określić jako
„pudełko zabawek symulacji w kącie sfery mediów” (Dovey i Kennedy 2011: 16). Ta
metafora trafnie oddaje charakter tego medium i każe się zastanowić nad
najważniejszymi cechami dobrej „zabawki symulacyjnej”. Wydaje się, że jedną z
najistotniejszych cech gier komputerowych jest immersja, którą można zdefiniować
jako „wrażenie otoczenia przez inną rzeczywistość, która angażuje zmysły i uwagę
osoby ulegającej temu zjawisku” (Murray 1997: 98-99). Bez poczucia immersji ciężko
mówić o udanej rozgrywce i czerpaniu z gry przyjemności, podobnie jak ciężko

38

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

twierdzić, że czytanie mało wciągającej książki dostarcza komuś rozrywki. Aby gra była
immersyjna, musi spełniać następujące warunki (McMahan 2003: 68-69):
1. Oczekiwania gracza wobec gry lub jej wirtualnego środowiska muszą
odpowiadać jej konwencjom.
2. Gracz musi mieć istotny wpływ na środowisko gry.
3. Konwencja świata gry musi być spójna nawet jeśli nie odpowiada realiom świata
fizycznego.
W tym miejscu chciałbym się odnieść do pierwszego i trzeciego warunku. Każda
gra jest tworzona w pewnej konwencji, tzn. przedstawia pewną wizję wirtualnego
uniwersum. W wielu przypadkach autorzy nie proponują całkiem nowych rozwiązań i
nawiązują do znanych już tropów, estetyk czy fabuł. W takim wypadku użytkownik gry
ma prawo oczekiwać pewnych standardów, takich jak obecność różnych gatunków (np.
krasnoludy, elfy, ludzie) w grze osadzonej w świecie fantasy, czy obecność treści
komercyjnych (np. logotypy marek, hasła reklamowe) w grach sportowych. Trzeci
warunek odnosi się do spójności świata przedstawionego. Nawet jeśli jest on całkowicie
nierealny, to w jego obrębie wszystkie elementy muszą zachowywać logiczną spójność.
Umiejscowienie nieodpowiedniej reklamy może naruszyć powyższe warunki i
zmniejszyć, lub całkowicie wyeliminować, przyjemność obcowania z grą. Wydaje się
jednak, że reklamodawcy, a przede wszystkim autorzy gier, są świadomi zagrożeń
płynących z zastosowania reklamy niedostosowanej do realiów i założeń fabularnych.
Niełatwo o negatywne przykłady wykorzystania IGA, co oczywiście nie oznacza, że nie
pojawiają się kiepskie gry reklamowe (advergames), których wątpliwa jakość jest
wynikiem podporządkowania projektu gry celom reklamowym, a nie ukierunkowania
na przyjemność czerpaną przez potencjalnego gracza. Natomiast stosunkowo łatwo
przytoczyć pozytywne przykłady wykorzystania reklam w grach wideo. Ilustracją mogą
być różne serie gier sportowych czy gry wyścigowe, w których od lat pojawią się marki
największych firm produkujących odzież sportową i wielu innych. W grach
wyścigowych, czy też produkcjach, których akcja dzieje się w wirtualnych miastach –
przykładem może być gra Burnout Paradise (EA, 2008) czy seria Grand Theft
Auto (Rockstar Games, 1997-2015) – coraz częściej spotykamy obszary wypełnione
różnego rodzaju reklamami, na których widnieją logo i produkty rzeczywistych firm.
Takie praktyki doskonale wpisują się w strategię urealniania rzeczywistości, o której
pisze Katarzyna Kopecka-Piech (2011: 102). To, co może być zagrożeniem dla wrażenia
immersji, z drugiej strony może dodać danemu uniwersum nieco realności. Oczywiście
nie we wszystkich wirtualnych światach pozorowanie realności będzie pożądane.
Jednak przykład prosumenckich zachowań graczy-moderów, którzy przygotowują we
własnym zakresie modyfikacje do gier, zmieniające – przykładowo – nieoryginalne
modele butów w odpowiedniki rzeczywiste (z logo producenta) pokazuje, że reklama
nie zawsze musi być przykrą koniecznością, wydłużającą pobyt w kinie czy seans przed
telewizorem.
Ten ostatni przykład wiąże się z niezwykle ciekawym zjawiskiem oddolnych
działań podejmowanych przez graczy. Jednym z przejawów takich prób jest właśnie
modyfikowanie (ang. modding) gier wideo, co szerzej opisuje cytowany już Radosław
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Bomba (por. 2014: 199-214). Modyfikowanie gier prowadzi do ich przekształcenia i
spersonalizowania w zgodzie z wizją pojedynczego modera lub grupy moderskiej.
Unikając powtórzeń opublikowanych już rozważań, chciałbym ogólnikowo wskazać na
kwestię szczegółową, która wydaje mi się tutaj wyjątkowo interesującą. Chodzi o
fenomen pracozabawy (ang. playbour), polegający na kapitalizacji przez przemysł
elektronicznej rozrywki nieodpłatnej i dobrowolnej działalności graczy, co w efekcie
prowadzi do łączenia sfer zabawy oraz pracy (Kücklich 2005). Efektem popularyzacji
paradygmatu playbour jest patologiczne zjawisko cyfrowego wyzysku, mające
praktyczny wyraz w tworzonych przez fanów dodatkach, modyfikacjach czy nawet
patchach, czyli plikach z zestawem poprawek do danej gry wideo. Innymi ilustracjami
tego samego zjawiska będą implementowane w grach (szczególnie sieciowych)
mechaniki repetycji, a także specyficznie wykorzystywane przez wydawców modele
cyfrowej dystrybucji gier, co szczegółowo przedstawia Mateusz Felczak (2014).
Przywracanie grom wideo treści komercyjnych w ramach dobrowolnie i nieodpłatnie
podejmowanej pracy fanów, stanowi zjawisko wymagające dodatkowej refleksji.
Odnosząc się do popularnego przykładu, można poddać pod rozważania charakter
wyzysku, jaki spotyka fanów gier z serii FIFA (EA, 1993-2015) czy Pro Evolution
Soccer (Konami, 2001-2015), którzy co roku przygotowują poprawione modele
przedmiotów z właściwymi logotypami znanych marek odzieżowych i obuwniczych.
Takie modyfikacje stanowią nie tylko praktykę urealniania (wirtualnej) rzeczywistości,
ale działają też na korzyść twórców gry oraz producentów poprawianych obiektów.
Wspominany koszt wdrożenia elementów promocyjnych do wysokobudżetowych gier,
połączony z rynkową rywalizacją konkurencyjnych podmiotów, uniemożliwiają pełne
odwzorowanie marketingowego krajobrazu w grach wideo. To, co nie jest możliwe w
ramach oficjalnej, korporacyjnej gry interesów, jest niejako „rozwiązywane” przez osoby
modyfikujące zawartość gry.
Zaskakiwać może brak ostrej reakcji zarówno ze strony twórców
przekształcanego programu, jak i właścicieli wykorzystywanych znaków towarowych.
Moderzy zwalniani są z odpowiedzialności i mogą względnie swobodnie realizować
swoją strategię, jednak ujawnia się tutaj podwójny charakter opisywanej eksploatacji
graczy, której beneficjentami są podmioty reprezentujące różne przemysły gospodarki
kapitalistycznej. W moim przekonaniu stanowi to szczególny przypadek zjawiska
pracozabawy, który powinien zostać poddany pogłębionej analizie w osobnym tekście.
O ile typowy przykład oddolnej działalności graczy-moderów wiąże się z korzyściami
dla twórcy gry – podaje się tutaj takie profity, jak: przedłużenie zainteresowania danym
tytułem, możliwość sprawdzenia popularności pewnych rozwiązań czy oszczędności
(Bomba 2014: 204-205) – tak tutaj dochodzi do poszerzenia grona beneficjentów. W
efekcie okazuje się, że najbardziej zaangażowani gracze, prosumenci, którzy
w indywidualnych bądź kolektywnych działaniach wytwórczych przekształcają gry
wideo, mogą kreować kolejny kanał dystrybucji treści reklamowych w ramach kultury
gier komputerowych.
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Podsumowanie
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, powiązania pomiędzy medium gry
elektronicznej a działaniami reklamowymi składają się na prawie czterdziestoletnią
historię. Omówienie dwóch zasadniczych strategii implementacji treści reklamowych w
grach wymagało cofnięcia się do lat siedemdziesiątych XX w. Być może dla wielu osób
fakt ten jest nieco zaskakujący, co może wynikać z relatywnie niskiego nasycenia gier
wideo treściami reklamowymi – szczególnie w porównaniu do tradycyjnych mediów.
Wydaje się jednak, że w dłuższej perspektywie czasowej można spodziewać się coraz
szerszej obecność różnego rodzaju treści reklamowych w grach wideo, co może
wynikać z kilku czynników. Przede wszystkim przedstawione cechy gier wideo
sprawiają, że jest to medium, w którego ramach trudno o wypracowanie skutecznych
schematów umożliwiających pomijanie treści reklamowych, takich jak zapping, ślepota
banerowa czy sięganie po oprogramowanie blokujące wyświetlanie reklam (np.
popularne rozszerzenie do przeglądarek internetowych pn. Adblock). To zasadniczo
unikalna cecha gier wideo (rozumianych jako nośnik treści), ale chyba nie do końca
rozpoznana przez ogólnie rozumianą branżę reklamową, dla której coraz
poważniejszym problemem są wspomnianie narzędzia blokujące reklamy.W jednym ze
swoich wystąpień publicznych Randall Rothenberg, przewodniczącego Związku
Pracodawców Branży Internetowej (ang. Interactive Advertising Bureau), skrytykował
działania twórców popularnych adblocków, nazywając ich rozwiązania „nieetycznymi”,
„niemoralnymi” i „zakłamanymi” (por. Heilpern 2016). Wydaje się więc, że obszar
kultury gier komputerowych stanowi interesujące i perspektywiczne środowisko dla
rozwoju rynku reklamowego – szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę zachodzące
przemiany tej kultury. Stale rosnąca grupa użytkowników gier, a także wzrastająca
średnia wieku przeciętnego gracza i wyrównanie proporcji płciowych, dają szansę na
dotarcie do różnych grup docelowych i przygotowanie zróżnicowanych kampanii
marketingowych w grach czy przy pomocy gier. Z kolei pojawienie się czy rozwój
nowych rodzajów gier (casualowe, społecznościowe czy mobilne) poszerzają „growy”
kanał komunikacyjny. Chciałbym tutaj zasygnalizować, iż w niniejszym tekście
pominąłem rozważania nad grami mobilnymi, w których przypadku obserwujemy
szczególnie duże nasycenie treściami reklamowymi. Zasadniczo wynika to
z obowiązujących form finansowania tego rodzaju produkcji. Wydaje się, że
kontynuowanie badań w kierunku tytułów mobilnych może być interesujące i zarazem
istotne badawczo. Wzbogacenie takich rozważań o naszkicowaną wcześniej kwestię
immersji dałoby z kolei szansę na uzyskanie wniosków o potencjale wdrożeniowym w
proces projektowania gier. Natomiast osobnym zagadnieniem pozostaje problem
pracozabawy. Opisane wcześniej próby kapitalizacji działalności graczy mogą budzić
niepokój. Pracozabawa może wiązać się także ze zjawiskiem reklamy, co zostało krótko
przedstawione w niniejszym tekście. Wydaje się, że ten właśnie wątek w szczególności
zasługuje na większe zainteresowanie i eksplorację w kolejnych projektach
badawczych. Interesującym byłoby tutaj poznanie perspektywy bezpośrednich
uczestników tej gry interesów: graczy-moderów, twórców gier i właścicieli bezprawnie
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wykorzystywanych znaków towarowych. Ciekawym rozwiązaniem może być
skorzystanie z techniki zogniskowanego wywiadu grupowego, w którym mogliby wziąć
udział przedstawiciele wspomnianych trzech grup. Takie badania doskonale wpiszą się
w rozważania nad zjawiskiem wyzysku w ramach kapitalizmu kognitywnego.
W ostatnich słowach chciałbym wyrazić nadzieję, że twórcy i reklamodawcy
zadbają o odpowiednie proporcje i należyte wykorzystanie opisanej specyfiki gier
wideo w próbach uczynienia z nich nośnika reklamy. W innym wypadku pojawi się
zagrożenie przeładowania medium przez zawartość reklamową, co jest już
obserwowane w ramach tak zwanych starych mediów, a także w przypadku niektórych
gier mobilnych (np. irytujące okna reklamowe, które utrudniają lub uniemożliwiają
kontynuowanie rozgrywki). Zaprezentowane rozważania z pewnością nie wyjaśniają
dostatecznie dobrze, jak uniknąć takiego zagrożenia. Jednak stanowią one minimalny
zasób wiedzy, niezbędny dla zrozumienia fenomenu łączenia gier wideo z reklamą.
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Ryszard W. Gryglewski: Rola czynników kulturowych w kształtowaniu się
badań anatomicznych opartych o autopsję ludzkiego ciała
Abstrakt
To, że anatomia, która dzisiaj stanowi podstawę dla nauk biologicznych, w tym
medycyny, opiera się w dużej mierze o badanie sekcyjne (autopsję) jest czymś
oczywistym. Nie ulega jednak wątpliwości, iż w długiej historii przyrodoznawstwa
anatomia często nie była kojarzona z dochodzeniem empirycznym, znajdując oparcie
w języku magicznym oraz intelektualnej spekulacji. Sekcje zwłok ludzkich były
wykonywane tylko w nadzwyczajnych przypadkach, w trakcie dochodzenia sądowego
lub kojarzone z nauką chirurgii. Autopsje wykonywane w celach poznawczych,
wyłącznie w oparciu o materiał zwierzęcy, można najwcześniej odnotować w VI w. p. n.
e, chociaż prawdziwy rozwój anatomii sekcyjnej należy wiązać dopiero z Arystotelesem,
późniejszą o jedno stulecie szkołą aleksandryjską, wreszcie z rzymskim lekarzem
Galenem. W wiekach średnich wiedzę o budowie człowieka czerpano głównie z
kompendiów i komentarzy będących często luźną kompilacją tekstów starożytnych
autorytetów, uzupełniając ją o sekcje zwierząt, później też o sporadyczne autopsje
ludzkich zwłok. Moment przesilenia nastąpił w drugiej połowie XV stulecia, gdy wraz
z rozwojem idei humanizmu i rozkwitu epoki renesansu poznanie sekcyjne
wewnętrznej budowy człowieka stawało się elementem szerszego planu opisu świata,
tak jak to ujmowali w swoich pracach Alberti i Leonardo da Vinci. Przyspieszyło to erozję
systemu scholastycznego i oddziaływało na kształtowanie się innego spojrzenia na
anatomię wśród lekarzy i przyrodników. Powstanie w początkach XVI wieku dwóch
silnych szkół anatomicznych na uniwersytetach w Bolonii i Padwie było początkiem
drogi, którą obierało nowe pokolenie uczonych, a wśród nich ten, który miał nadać
naukom biologicznym nowy wymiar – Andrzej Wesaliusz. Niniejszy artykuł został
poświęcony prezentacji ważniejszych czynników kulturowych mających bezpośredni
wpływ na wprowadzenie w obszar medycyny anatomii opartej o autopsyjne
dochodzenie badawcze.
Słowa kluczowe: historia anatomii, historia kultury, sekcje zwłok, historia
medycyny.
Abstract
That anatomy, which today is the basis for the biological sciences, including
medicine, is based largely on post-mortem examination (autopsy) is obvious. There is
no doubt, however, that in the long history of natural science anatomy was not often
associated with the empirical investigation, finding her support rather in the magical
and intellectual speculation. Sections of human corpses were carried out only in
exceptional cases, in the course of a judicial inquiry or for the purpose of the surgery
lessons. Autopsies performed for the scientific, epistemological reasons, then on the
basis of animal material, have the earliest record in the 6 th century B. C., although the
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real development of anatomical autopsy should be associated with Aristotle’s works,
and later with the school of Alexandria; finally with research of Roman physician, Galen.
In the Middle Ages the knowledge about the inner construction of a human being was
drawn mainly from the compendia and commentaries which were, often erroneous,
compilation of ancient texts, supplemented sometimes with dissections of animals, and
later also occasional autopsies of human cadavers. The second half of the fifteenth
century seems to be turning point in the history of anatomy when, with the
development of the ideas of humanism and the birth of Renaissance gave impact to
the research upon structure of the human flesh. It became a part of a wider description
of the nature itself, firstly recognized in the works of Italian artists such as Alberti and
Leonardo da Vinci. This prompted the erosion of the scholastic system and influenced
the formation of a different attitude towards the anatomy in the realm of physicians
and naturalists. In the early sixteenth century, two strong anatomical schools at the
universities of Bologna and Padua began to rise giving solid grounds for the new
generation of scholars, among them Andrew Vesalius who was one to give a new
dimension to biological sciences. This article is dedicated to the presentation of the
most important cultural factors that have a direct impact on the process of introduction
of anatomical studies based on the autopsy investigation in the area of medical
research.
Keywords: history of anatomy, history of culture, dissections, history of
medicine.

Greckie ἀνατέμνειν oznacza celową czynność przecinania i dzielenia na części,
czynność wykonywaną świadomie wedle określonego planu, różną od gwałtownego i
bezładnego
rozkawałkowania
(χωρίσουν).
Łacińskie dissectio jest
w istocie
równoznaczne z ἀνατέμνειν, które w zlatynizowanej formie anatomia stosowano w
średniowieczu dla określenia nauki opisującej wewnętrzną budowę organizmów
żywych. Natomiast dissectio zachowało swoje pierwotne znaczenie, wskazując na samą
czynność badania budowy wewnętrznej czyli sekcjonowania wykonywanego już post
mortem. Tak w skrócie przedstawiała by się etymologia współcześnie używanych pojęć
anatomii i sekcji anatomicznej, z których to pierwsze określa dyscyplinę nauk
biologicznych, to drugie samą metodykę badań. Tym samym anatomia kształtowała się
jako ta, dla której podstawę stanowi poznanie empiryczne czynione w bezpośrednim
badaniu struktur organicznych po ustaniu istotnych dla nich funkcji życiowych.
Tą empiryczną naturę postępowania anatomicznego wzmacnia współcześnie używany
termin „autopsja”, który jest traktowany synonimicznie z określeniem sekcji zwłok.
Mając swoje źródło w greckim αυτοψία, czyli doświadczenia zjawiska lub rzeczy za
pomocą zmysłu wzroku (naocznie), był stosowany w medycynie przynajmniej od XVII
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wieku dla podkreślenia każdej bezpośredniej obserwacji lekarskiej. Dopiero w XIX
stuleciu jego użycie stopniowo zawężano do obserwacji czynionych podczas sekcji
zmarłych (łac. autopsia cadaverica, fr. autopsie cadeverique), łącząc go na trwałe z
dyscypliną anatomii.
Anatomia w dobie najstarszych cywilizacji
Sięgając w głąb historii medycyny odnajdujemy jednak zupełnie inny obraz
anatomii, która zawierza bardziej intelektualnej spekulacji, niż świadectwu oczu. Nawet
w kręgach cywilizacyjnych, gdzie zwłoki były poddawane nieraz skomplikowanym i
długotrwałym procedurom chroniącym je przed procesami rozkładu gnilnego trudno
wskazać na celowe badanie pod kątem opisu i topografii wewnętrznej budowy ciała.
Jeśli egipski balsamista wykonywał nacięcie powłok brzusznych to wyłącznie po to by
usunąć tą drogą wnętrzności bez żadnej widomej potrzeby określenia ich natury i
funkcji. Czynione przy tej okazji obserwacje, niekiedy zadziwiająco trafne, noszą
charakter pobieżnych i sprawiają wrażenie przypadkowych. Spotykane w papirusach
oraz inskrypcjach terminy anatomiczne są liczne lecz nie budują zwartej narracji,
pozostając rozsianymi pomiędzy innymi informacjami o zdrowiu, chorobie, sposobach
leczenia (Cave 1950, 569-570). Niewiele jesteśmy w stanie wyczytać z przetrwałych do
naszych czasów tekstów, które zrodziły się w tyglu starożytnych kultur Międzyrzecza.
Bardziej przypuszczamy niż jesteśmy pewni, że chętnie spekulowano w oparciu
o obserwacje czynione podczas składania ofiar ze zwierząt (Teall 2014, 7). Niewątpliwie
stosunkowo dobre poznanie wątroby, przynajmniej co do jej kształtu, barwy i
zewnętrznej faktury, o czym mogą świadczyć gliniane modele tego narządu, wiąże się
ściśle ze sferą praktyk religijnych – hepatoskopią rytualną, której celem nie było
poznanie jej budowy lecz przepowiadanie przyszłości (Cavalcanti de Martins & Martins
2013, 222-23). Ta forma wieszczby była popularną wśród innych ludów starożytnych, w
tym Etrusków i Rzymian (Jastrow 1907, 130-131). Nasycona astralno-magicznymi
metaforami medycyna chińska stworzyła specyficzną wizję budowy ciała ludzkiego,
przyporządkowując poszczególnym organom planety, określając ilość dużych naczyń
przenoszących krew i powietrze w zgodzie z liczbą głównych rzek, a liczbę kości na 365
w zgodzie z liczbą dni w kalendarzu. Nic nie wskazuje by przejawiano w Chinach jakieś
głębsze zainteresowanie cechami fizycznymi narządów wewnętrznych (Matuk 2006, 6).
Hinduska medycyna wyróżnia się na tym tle w sposób znaczący. Wyjątkową rolę
odegrały tutaj pisma Susruty, które zebrane i zredagowane najprawdopodobniej na
przełomie VII/VI w. p.n.e. zyskały sobie sławę jako Susruta Samhita. Poruszające szereg
problemów medycznych największe wrażenie czyniły dzięki dokładnym opisom
operacji chirurgicznych i towarzyszącym im informacjom anatomii człowieka. Wówczas
też po raz pierwszy miały być przeprowadzane sekcje zwłok ludzkich, a procedura
przygotowania ciała do autopsji, jak i samej sekcji dokładnie zaprezentowana (Loukas
i inni 2010, 647-8). Byłby to zatem istotny krok w kierunku rzeczywistych badań
anatomicznych. Można jednak zauważyć, iż Susruta traktował o strukturach kostnych i
części miękkich o tyle o ile było to potrzebne w praktycznym wykonawstwie
zabiegowym, a zatem byłby to w pierwszym rzędzie podręcznik chirurgii, nie zaś
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anatomii. Innymi słowy dochodzeniem badawczym objęto tylko te partie ciała, które
poddawane były zabiegom operacyjnym. O stworzeniu obrazu całości budowy ciała
ludzkiego nie było zatem w tym przypadku mowy.
Jednym z najczęściej przywoływanych wyjaśnień jest tabu kulturowe, które
chroni zwłoki zmarłego manipulacjami, za wyjątkiem tych wiążących się bezpośrednio
z obyczajami pogrzebowymi i praktykami funeralnymi. Lęk przed zemstą zmarłego i
gniew bogów nakazywały jak największą ostrożność oraz ścisłe trzymanie
usankcjonowanych tradycją obrzędów (Thomas 1991, 235-246). Pozostawienie zwłok
samym sobie, jak i niewłaściwe ich potraktowanie mogło grozić poważnymi
konsekwencjami. Stąd konieczność rytualnego ich zabezpieczenia, nawet jeśli w wyniku
tychże ulegało ono fizycznemu zniszczeniu, jak to ma miejsce podczas ciałopalenia lub
obrządków kanibalistycznych. Jednak bez względu na miejsce pochówku i czas trwania
obrzędów pogrzebowych, wysiłków zmierzających do zabezpieczenia lub przeciwnie
destrukcji martwego ciała, w żadnej ze znanych kultur nie było miejsca na
pośmiertnego badania by zaspokoić nawet najbardziej szlachetną ciekawość.
Niewątpliwie doświadczanie skutków procesów gnilnych jakie postępują po ustaniu
życia musiały potęgować lęki, mając znaczący, o ile nie decydujący wpływ na
kształtowanie się tabu chroniącego martwe ciała. Tym samym zakaz miałby silne
„zakotwiczenie” w sferze kultury, stając się jedną z uniwersalnych cech cywilizacji
człowieka.
Powyższe uzasadnienie braku, poza sytuacjami wyjątkowymi, postępowania
autopsyjnego jest przekonywujące i znajduje oparcie w analizie czynionej z pozycji
antropologii kulturowej. Nie wyczerpuje jednak moim zdaniem całego problemu, jest
niekompletne. O ile bowiem ochrona zwłok zmarłego jest i dzisiaj zrozumiała,
aczkolwiek inaczej definiowana we współczesnym kontekście kulturowym
i obwarowana szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi, to jednak nie znajdujemy
powodów dla nieobecności regularnych sekcji ciał zwierząt. Poza tymi, które zostały
uznane za święte, nie były przecież w żaden formalny sposób wykluczone spod
dochodzenia sekcyjnego, a mimo to dopiero w progu epoki klasycznej w Grecji podjęto
pierwsze regularne prace w tym kierunku. Tak zatem gdy brak poprawnej anatomii
człowieka można przytoczonymi powyżej argumentami przekonywująco wyjaśnić, to
nie sposób tego zrobić w odniesieniu do anatomii zwierząt w ogóle. Przyczyna wydaje
się zatem leżeć gdzieindziej; w samej istocie pojmowania i tłumaczenia otaczającej
człowieka rzeczywistości oraz w języku jej opisu. To supranaturalizm i teurgia, które
przenikają myśl starożytnych, dostrzegających w każdym zjawisku czy zdarzeniu
związek pomiędzy tym co poznawalne zmysłami z tym co dla nich niedostępne, ukryte.
Nic nie dzieje się przez przypadek, każde, nawet najbłahsze zdarzenie ma swoją
przyczynę i skutek, ma też swoje wyjaśnienie, chociaż to ostatnie nie jest większości
śmiertelników dostępne. Tajemnica jest istotą bytu, a klucz do niej spoczywa w
magicznych formułach i rytuałach, nierzadko rozbudowanych w skomplikowane
misteria. Myślenie magiczne nie jest zarezerwowane wyłącznie dla świątynnych
obrządków lecz jest także źródłem uniwersalnego języka, dziś powiedzielibyśmy języka
nauki, w którym starano się uchwycić naturę uniwersum, intuicyjnie poszukując
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wspólnoty pomiędzy tym, co wiele stuleci później Paracelsus wyróżni mianem makro i
mikrokosmosmosu. W magicznych formułach nie ma nic irracjonalnego czy
niezgodnego ze stanem fizycznym opisywanych zjawisk. Skomplikowane zaklęcie jest
współistotne odpowiedniemu doborowi składników lekarstw, jak to możemy spostrzec,
tłumacząc receptury pozostawione nam przez starożytnych Egipcjan. Przedmiotowe
badanie wątroby ofiarnego zwierzęcia łączy się za sprawą niewidzialnych mostów magii
z stanem chorego, podobnie jak wnikliwa analiza treści marzeń sennych – oneiroskopia,
jest de facto diagnozą fizykalnych podstaw choroby. Badać znaczy tyle co właściwie
odczytywać znaki, umiejętnie poddać je interpretacji, wydobyć to co już istniejące na
światło dzienne. Wedle starożytnych Egipcjan całość wiedzy o wszechświecie, o tym co
przeszłe i przyszłe, zostało zawarte w 42 świętych księgach spisanych przez uosobienie
mądrości, patronanauki i sztuki, boga Djehutego znanego przez Greków pod imieniem
Thota, a w epoce hellenistycznej zespolonym z Hermesem Trismegistosem. Wiara, że
człowiek niczego sam odkryć nie zdoła, iż danym mu jest jedynie poznanie w ściśle
określonych siatką magicznych pojęć granicach jest wspólne niemal wszystkim
kulturom starożytnym i sięga do europejskiego średniowiecza. Sekcja zwłok nie tylko
narusza tabu, budząc nasze najgłębsze lęki, nie tylko przeczy prawom boskim i ludzkim
lecz jest czymś epistemologicznie zbędnym. Kłóci się z usankcjonowanym tradycją i
obyczajem przeświadczeniem, które o sprawach znacznie prostszych niż rusztowanie
konstrukcji życia, każe spoglądać w gwiazdy i wnikać w treści interpretowanych przez
mędrców mitów. Poznanie nigdy nie ma charakteru bezpośredniego i jest bardziej
intuicyjne, krocząc nieodmiennie w gąszczu symboli, przenośni, niezrozumiałych
znaków i formuł tajemnych. Autopsja ze swoją empiryczną bezpośredniością nie miała
po prostu sensu. W tym właśnie moim zdaniem należy w pierwszym rzędzie widzieć
brak postępowania sekcyjnego jako drogi badawczej, przynajmniej do czasów
Alkmeona z Krotonu.
Filozofia i anatomia
Filozofia była przede wszystkim nowym i konkurencyjnym językiem, który
w miejsce magicznego rytuału wprowadza pojęcie praprzyczyny (praelementu)
i zarazem przyczynę wszechrzeczy – ἀρχή, które u jednych zyskuje wymiar
z doświadczanych zmysłami żywiołów, jak to ma miejsce u Talesa z Miletu,
Anaksymenesa, Heraklita czy Ksenofanesa, u innych, jak u Anaksymandra czy
Pitagorasa staje się pojęciem abstrakcyjnym, by z kolei u Demokryta z Abdery przybrać
cechy spekulacyjnej teorii niepodzielnych już dalej partykuł, atomów. To właśnie
filozofia stworzyła podstawy dla analitycznego i w konsekwencji heurystycznego ujęcia
zjawisk, przekładając je nad nieomylność bogów i wszechwładzę magów. Naoczne
upewnienie się, czyli przywoływana już αυτοψία, przestaje być zbędną bądź
niemoralną fanaberią, lecz wytycza nowe drogi poznania. Jednak nawet tak daleko
idąca zmiana nie naruszyła tabu chroniącego zmarłych, uchylając jedynie drzwi dla
sekcji, a w pewnych przypadkach również wiwisekcji, zwierząt. Wiele wskazuje na to, że
pierwszeństwo w badaniach sekcyjnych z widocznym zamiarem poznania oraz opisania
budowy wewnętrznej istot żywych i prowadzone porównawczo na różnych gatunkach
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zwierząt należy przypisać greckiemu myślicielowi, żyjącemu w drugiej połowie VI w.
p.n.e. Alkmeonowi z Krotonu. Niestety jego oryginalne prace nie przetrwały do naszych
czasów, a wiedzę o jego dokonaniach, zresztą fragmentaryczną, znamy dzięki relacjom
późniejszych autorów (Cordellas 1932). Z tego co jednak możemy ustalić Alkmeon nie
poddawał autopsji ludzkich zwłok, a jego zainteresowanie wewnętrzną budową
organizmów było, jak przypuszczamy, wtórne w stosunku do jego zainteresowań
filozoficznych. Nie można wykluczyć, że już wówczas obserwacje i odkrycia czynione tą
drogą były łatwo przenoszone na budowę człowieka, uzupełnianą czasami
przypadkowym spostrzeżeniem dokonanym w otwartych w wyniku rozległego urazu
zwłokach lub na niepochowanych w porę i przez to rozłożonych procesem gnilnym
ludzkich ciałach. Takie właśnie mogły być źródła nielicznych zresztą informacji
anatomicznych, z którymi wnikliwy czytelnik może się spotkać na kartach eposu
homeryckiego – Iliady. Niekiedy też dla celów sądowych wykonywano obdukcję,
chociaż o sekcjach sądowo-lekarskich słyszymy dopiero w wiekach średnich. Trudno
jednak w tym upatrywać narodzin praktyki sekcyjnej. Badania Alkmeona jawią się nam
jako coś wyjątkowego i być może właśnie z tego powodu były przywoływane przez
innych. Nic bowiem nie wskazuje na to by znalazły kontynuatorów wśród innych
uczonych zainteresowanych badaniem mechanizmów konstytuujących życie.
Teoretyczne spekulacje filozofów okazały się mieć decydujące znaczenie, a praktyka
lekarska nadal doskonale się bez anatomicznego dochodzenia obywała. W
najsłynniejszych szkołach lekarskich w Kos oraz Knidos nie nauczano w oparciu o sekcje
zwłok, natomiast wymagano dobrej znajomości filozofii. Szkoła pitagorejczyków i
myśliciele skupieni wokół Empedoklesa w rozumieniu warunków życia biologicznego
kładli ufność w matematyce czy fizycznej przestrzeni żywiołów, nie poświęcając uwagi
możliwym do uzyskania z autopsji dowodom. Jeśli spojrzeć na pierwszą pozbawioną
elementów magicznych teorię zdrowia i choroby jaka narodziła się w greckim antyku,
czyli teorię humoralną Hipokratesa, to jej źródłem są w pierwszym rzędzie koncepcje
filozofów uzupełnione następnie o wiedzę czerpaną z tradycji lekarskiej oraz
bezpośredniej obserwacji pacjentów. Przyjęcie za naczelną zasady balansu proporcji
płynów organicznych (humorów) znajdujących się w permanentnym ruchu pomiędzy
stanem eukrazji (równowagi) i dyskrazji (wytrącenia ze stanu równowagi) było
rozwiązaniem na wskroś filozoficznym, wyspekulowanym podczas uważnych studiów
pism greckich myślicieli i odpowiadającym kosmogonicznym wyobrażeniom o istocie
samej natury. I nawet gdy Hipokrates, idąc śladami swoich poprzedników, odwołuje się
do realnych, fizycznych cech tychże płynów, twierdząc, że odnajdujemy je
w doświadczanych zmysłami cieczach; krwi, żółci i flegmie, to chcąc ten układ dopełnić
do świętej liczby czterech (cztery żywioły, cztery strony świata, cykl czterech pór roku),
nie wahał się spekulować o istnieniu czarnej żółci (μέλας χολή), wyodrębnionej być
może w oparciu o obserwacje poczynione podczas sekcji ciał zwierząt. Czarna żółć
mogła zostać utożsamiona z odtlenioną krwią śledzionową, jakkolwiek ostatecznego
dowodu na poparcie tej tezy brak. Mógł ją jednak Hipokrates, korzystając z jakiś
wcześniejszych, a dziś już zaginionych pism po prostu zapożyczyć. Nic nie wskazuje by
szukał potwierdzenia stworzonego przez siebie systemu w dochodzeniu sekcyjnym.
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Empiryczne postępowanie, którego podstawą powinna stać się autopsja, spełniło co
najwyżej funkcję pomocniczą, będąc bardziej ilustracją głoszonych poglądów czy ich
„fizycznym” dopełnieniem niż krytycznym narzędziem analizy.
Tym, który po raz pierwszy podjął się systematycznych badań opartych o sekcje
ciał zwierząt obejmujących w sumie około 500 gatunków, ssaków, płazów, gadów, ryb
i ptaków, jak również owadów, tworząc podstawy dla współczesnej anatomii
porównawczej, był uznawany za prekursora współczesnego przyrodoznawstwa
Arystoteles ze Stagiry (Malomo, Idowu, Osuagwu2006, 100). Jego ustalenia wiążące się
ze strukturą anatomiczną istot żywych zadziwiają w wielu miejscach trafnością,
jakkolwiek gdy przychodzi do rozstrzygnięć fizjologicznych spotkamy się z wieloma
błędnymi ustaleniami. Mamy też pewien ślad prowadzenia przez niego sekcji płodów
ludzkich, chociaż nic nie wskazuje by kiedykolwiek poddał autopsji zwłoki dorosłego
człowieka. To co jednak najistotniejsze i wyróżniające wysiłek badawczy Arystotelesa,
to fakt, że był prawdopodobnie pierwszym uczonym, który w sekcjach widział
podstawę dla swoich filozoficznych rozważań. Obserwacja czyniona podczas
praktycznej czynności sekcyjnej wyprzedza i poprzedza teorię. Dlatego też to właśnie
w jego pracach należy widzieć istotny zwrot w metodyce postępowania naukowego,
gdzie każda teoria musi być poparta dowodami płynącymi z dochodzenia
eksperymentalnego, w tym konkretnym zaś przypadku z dochodzenia autopsyjnego
(Crivellato i Ribatti, 2007). I to właśnie intensywnie dochodzenie autopsyjne prowadziło
do sformułowania teleologicznej zasady celu ostatecznego, któremu miały podlegać
wszystkie twory natury. Nic nie jest pozostawione tutaj przypadkowi, a każdy narząd z
osobna, jego miejsce w układzie i wreszcie struktura całego organizmu są ściśle
splecione z funkcją jaką mają spełniać w wielkim projekcie życia. Dlatego też związek
pomiędzy formą (εἶδος lub μορφή) jaką ostatecznie przyjmują organizmy a celowością
ich istnienia jest trwały, a zadaniem badacza jest tę zależność odkryć i odpowiednio
wyjaśnić. Tak rodziła się anatomia opisowa i morfologiczna, której podstawowym
narzędziem stała się sekcja zwłok odsłaniająca to co przed okiem ludzkim dotąd ukryte
i pozwalająca zrozumieć istotę danej im formy. Pozwalała też, jak wydawało się wielu
zwolennikom i następcom Arystotelesa, odnieść się do budowy człowieka, której wszak
w postępowaniu autopsyjnym zbadać nie było można. Przyjmowano, że na drodze
ujętego w logiczne rygory rozumowania, z wykorzystaniem bogatego materiału
zwierzęcego da się z powodzeniem ekstrapolować poczynione wcześniej ustalenia,
przyznając im tym samym desygnat prawdy. Miało to mieć w przyszłości poważne dla
rozwoju anatomii konsekwencje.
Ukształtowanie się szkoły aleksandryjskiej
Jednym z tych, który podążał drogą wytyczoną przez Arystotelesa był
pochodzący z lekarskiej rodziny Praksagoras z Kos (Franco 2013, 239). Niewiele wiemy
o jego życiu, a żadne z jego pism nie przetrwało. Był jednym z najważniejszych
reprezentantów szkoły dogmatycznej, mającym znaczące osiągnięcia w polu badań
anatomicznych. Jednym z nich było wyróżnienie tętnic od żył wraz z próbą stworzenia
przejrzystego obrazu układu krwionośnego, który jakkolwiek błędny, stanowił pierwszy
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ważny krok na drodze zrozumienia jego istotnych z punktu widzenia procesów
życiowych funkcji. Swoje badania oparł o sekcje zwłok zwierząt, aczkolwiek wiele
wskazuje na to, że celem ostatecznym była dlań anatomia człowieka. Jego uczniem był
Herofilos z Chalcedonu (ok. 335-280 r. p.n.e.) założyciel szkoły lekarskiej w
Aleksandryjskim Muzejonie. To właśnie jemu przypisuje się prowadzenie pierwszych
regularnych sekcji na ludzkich zwłokach, a nawet wykonanie szeregu wiwisekcji na
skazańcach, co jednak trudno dzisiaj jednoznacznie potwierdzić (von Staden 1989, 138).
Bez względu jednak na to czy Herofilos, a później także inny sławny „aleksandryjczyk”,
Erasistratos z Keos (ok. 304-ok. 250 p. n.e.) byli gotowi posunąć się do wykonywania
sekcji na żywych ludziach, czy też tę praktykę przypisano im później, rzucając tym
samym niesprawiedliwie oskarżenie, wedle dostępnych nam faktów autopsje zwłok
ludzkich stały się w Aleksandrii faktem. Jest zatem zasadnym postawienie pytania o
przyczynę tak poważnej zmiany, która złamała dotąd obowiązujące zasady. Wydaje się,
że jedną z przyczyn był szczególny charakter Muzejonu, fundowanego przez
założyciela nowej dynastii, Ptolemeusza I. Zaopatrzony w słynną później bibliotekę był
miejscem spotkania wielu uczonych badających, dzięki protekcji władców, różne
przedmioty wiedzy w poczuciu swobody i wymiany myśli. Trudno sobie bowiem
wyobrazić, by sekcja ciała człowieka mogła odbywać się bez zgody i poparcia
ówczesnej władzy. Samo miasto, wszak położone na terenach jednej z najstarszych
cywilizacji, było nową przestrzenią kulturową o wyraźnym kosmopolitycznym
zabarwieniu, co było okolicznością sprzyjającą wcześniej niespotykanym propozycjom
badawczym (von Staden 1989, 141). Tym samym mogły zaistnieć warunki dla tych,
którzy chcieli pokusić się by pójść o krok dalej niż czynił to Arystoteles. Bowiem to
prace Arystotelesa stworzyły model anatomicznych poszukiwań, a jego
kardiocentryzm, w rozumieniu i tłumaczeniu zjawisk życiowych, w pełni akceptowany i
podtrzymywany przez Praksagorasa spotkał się z prądem przeciwnym odwołującym się
do hipokratejskiego encefalocentryzmu. Rzecz znamienna, że Herofilos, wszak uczeń o
czym już wspomniano, Praksagorasa stanął po stronie zwolenników idei, że centrum
procesów życiowych jest właśnie mózg (Imai 2011). I chociaż zarysowany powyżej
konflikt przynależy fizjologii, to jego rozwiązanie leżało w pierwszym rzędzie
w poszukiwaniach anatomicznych, co dobrze rozumiał Herofilos. W tym kontekście
lepiej też można zrozumieć podjęte w kręgu lekarzy aleksandryjskich prace nad
spuścizną Hipokratesa, jego uczniów oraz epigonów, a także co istotne i przeciwników,
czego ostatecznym wynikiem jest powstanie Corpus Hippocraticum (Finger 2000, 33).
Oprócz zebrania w całość wykładu otoczonego już wówczas czcią lekarza, którego
późniejsze pokolenia nazwą „ojcem medycyny”, można domniemywać, że kierowano
się również potrzebą chwili, szukając solidnego źródła argumentów w toczącej się
dyskusji. Tak oto spór pomiędzy zwolennikami przyrodoznawczych poglądów
Arystotelesa, a zwolennikami koncepcji zrodzonych w kręgu medycyny hipokratejskiej
powinien znaleźć rozwiązanie na drodze dochodzenia sekcyjnego i taki właśnie
argument mógł być wysunięty gdy rozważano problem poddania autopsji zwłok
ludzkich. Zrozumiały dla uczonych w ówczesnym środowisku kulturowym został
przyjęty i zaakceptowany przez politycznych decydentów.
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Jakkolwiek żaden z traktatów spisanych przez Herofilosa i Erasistratosa nie
przetrwał do naszych czasów, to jednak liczne do nich odwołania czynione przez Rufusa
z Efezu, Soranusa, Celsusa, a przede wszystkim Galena pozwalają nam z dużą
dokładnością zrekonstruować ich pierwotne treści (Longrigg 1988, 455-56). Dzięki
temu możemy stwierdzić, że w ostatnich dziesięcioleciach IV w. p. n.e. i pierwszych
dekadach kolejnego stulecia ukształtował się nowy model medycyny opartej o naoczne
doświadczenie wyniesione z rozbioru sekcyjnego ludzkich zwłok. Przyjęto tutaj
zaczerpnięte od Arystotelesa postępowanie doświadczalne, które miało wyznaczać
granice dla racjonalnego objaśnienia konstrukcji żywych organizmów, lecz podążano
drogą wytyczoną przez naukę Hipokratesa. Najważniejsze prace Herofilosa miały
dotyczyć anatomii mózgu i układu nerwowego, jak również oka, wątroby oraz
narządów płciowych. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie on dostarczył jako
pierwszy przekonywujących dowodów na kluczową rolę układu nerwowego w
procesach życiowych. Jemu możemy przypisać wyodrębnienie sieci włókien nerwowych
i udowodnienie, że centralnym dla nich ośrodkiem jest mózg. Odkrył i zdołał poprawnie
opisać szlak nerwów wzrokowych biegnących od oka do mózgu, przeprowadził
rozróżnienie na nerwy sensoryczne i motoryczne (Longrigg 1988, 462). Erasistratos
kontynuował prace nad mózgiem wyodrębniając zwoje oraz opony, a także wniósł
istotny wkład w anatomię serca i dużych naczyń, dokonawszy oprawnej identyfikacji
czterech zastawek i wskazując, że główną rolą serca jest przetaczanie krwi. Był wysoko
ceniony przez starożytnych, w tym szczególnie Galena, za prace nad filologiczną
funkcją krwi, tworząc de facto podstawy badań nad układem krwionośnym i znajdując
się blisko odkrycia zjawiska krążenia krwi.
Anatomia po szkole aleksandryjskiej
Jest jednak znamienne, że przykład szkoły aleksandryjskiej nie znalazł
naśladowców w żadnym innym miejscu świata hellenistycznego. Wygląda na to, że
aleksandryjczycy stanowili absolutny wyjątek, a ich osiągnięcia były wówczas znane
stosunkowo wąskiemu gronu badaczy. Co więcej sekcjonowanie ludzkich zwłok zostało
niebawem zaniechane, a w kolejnych stuleciach zakaz ich wykonywania był
sankcjonowany przez prawo. Wynikałoby z tego, że autopsje wykonywano przez
stosunkowo krótki czas, na przestrzeni ledwie paru dziesięcioleci, a dokonane na ich
drodze odkrycia wykorzystano do prowadzenia bieżącej dyskusji uczonych i tylko w
tym właśnie wymiarze należy uzasadniać przyjęcie postępowania sekcyjnego w
Aleksandrii. Zmierzch szkoły aleksandryjskiej w drugiej połowie III wieku p.n.e. zbiegł
się z początkami kryzysu społecznego i narastającej krytyki istniejącego ładu
kulturowego. Jednym z przejawów zmian był wzrastający na gruncie filozofii
sceptycznej nurt medycyny empirycznej kontestującej badania aleksandryjczyków.
Empirycy odrzucili, jako z gruntu bezużyteczne, poszukiwania przyczyn schorzeń oraz
podstaw życia, przedkładając bezpośrednią praktykę lekarską nad studiowanie ksiąg
i dochodzenie sekcyjne (Bass 1889, 127). Autopsje straciły tym samym swoje
uzasadnienie, a jeśli już się do nich uciekano, to wyłącznie w odniesieniu do ciał
zwierzęcych. Anatomia, o ile w ogóle była przedmiotem zainteresowania, ponownie
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weszła w horyzont filozoficznych spekulacji, gdzie dość dowolnie kompilowano prace
poprzedników, szukając w nich uzasadnienia dla głoszonych poglądów. Takie też były
w swojej istocie prace jednego z najbardziej szanowanych lekarzy starożytności –
Galena (129-200). Ten doskonale zorientowany w całej filozoficznej i medycznej tradycji
tamtej doby uczony dążący do stworzenia pełnego anatomiczno-fizjologicznego
systemu konstytuującego życie człowieka świadomie korzystał z dorobku poprzednich
pokoleń, odnosząc się doń krytycznie i prowadząc samodzielnie liczne sekcje na
zwierzęcych zwłokach. Postępował przy tym w zgodzie z zasadami sformułowanymi
przez Arystotelesa, którego teleologiczny model postępowania w objaśnianiu budowy
i funkcji organizmów został przez niego przyjęty (Szumowski 2008, 142-143). Pozwoliło
to ująć w logiczną całość to, co wypływało z doświadczeń innych, a korzystał z dorobku
niemal wszystkich szkół i kierunków starożytnej medycyny, wraz z tym co sam
zaobserwował na stole sekcyjnym bez konieczności odwoływania się do zakazanych już
wówczas autopsji ludzkich zwłok. W tym eklektyczno-syntetyzującym systemie
anatomia pełniła funkcję rusztowania, na którym wzrastała wiedza o istocie procesów
życiowych – fizjologia, tworząc w miarę postępu nauki zwarty system wiedzy per se. I
jakkolwiek Galen podkreślał korzyści z tego faktu płynące dla praktyki lekarskiej, w tym
przede wszystkim chirurgii, to jednak był to efekt uboczny lub, ujmując rzecz inaczej,
sprzyjająca okoliczność nie zaś powód, dla którego należałoby poświęcić czas i uwagę
badaniu anatomicznemu. Dla niego bowiem anatomia była w istocie jedną z emanacji
systemu filozoficznego. Deterministyczny w odrzuceniu zdarzeń przypadkowych,
kauzalistyczny w przyjęciu zasady przyczynowości i finalistyczny, w nakreśleniu
celowości układu tychże przyczyn prowadził w konsekwencji do przyjęcia, że istotą
konstrukcji wszystkich organizmów jest podtrzymanie życia, co staje się celem
nadrzędnym, immanentną cechą wyróżniającą to co ożywione od tego co nieożywione
(Bednarczyk 1995, 386). Nie na darmo Galen miał głosić, że dobry lekarz jest przede
wszystkim filozofem, skoro sam, jak wiele na to wskazuje, filozofię stawiał przed
medycyną, a teoretyczne konstrukcje umysłu trzymał wyżej niż praktykę leczniczą.
Galenowski model medycyny preferujący intelektualne rozważania poparte
doświadczeniem płynącym z eksperymentu i ujętym w karby logiki zyskał sobie już u
schyłku starożytności niemal powszechną akceptację (Porter 1997, 77). Począwszy od
lekarzy późnego antyku, takich jak Oribasiusa (325-397), poprzez uczonych wczesnego
średniowiecza Aleksandra z Trallesa (VI w.), Kasiodora (ok. 540-583) i Pawła z Eginy (VII
w.) wykład Galena zyskiwał na popularności, stając się już dość wcześnie punktem
odniesienia dla wielu przyrodników i lekarzy. Duży wpływ miało na to hołdowanie przez
Galena zasadom arystotelizmu, tak przecież kluczowego w kształtowaniu się kultury
wieków średnich, co samo w sobie czyniło zeń badacza godnego najwyższej uwagi.
Podziw i uznanie budził także sam wywód poglądów wsparty autorytetem autorów
dzieł, które już wówczas były uznane za zaginione lub całkowicie niedostępne. Zresztą
oryginalne pisma Galena także ulegały zapomnieniu przetrwawszy dzięki pracy licznych
komentatorów, których traktaty przepisywane przez klasztornych kopistów nabierały
cech dogmatycznych, będąc coraz częściej źródłem wiedzy pewnej i nie podlegającej
dyskusji, niż inspiracją do własnych poszukiwań. Nieuniknione przy tej okazji błędy lub
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dodane później uzupełnienia (Galen mimo, że działający w Rzymie, pisał po Grecku),
już dość wcześnie wypaczały pierwotne treści, a przez to i sens z taką pieczołowitością
i wysiłkiem strzeżonej tradycji. Tego jednak nader często po prostu nie dostrzegano.
Ani w szkołach medycznych w Salerno i Montpellier, ani na wiodących w nauczaniu
medycyny uniwersytetach w Bolonii i Padwie, nie podjęto się rewizji medycyny Galena.
Co więcej zebrany, skodyfikowany i przełożony na łacinę przez Mikołaja z Reggio (ur.
ok. 1280) zespół około 50 tekstów rzymskiego lekarza pojawił się właściwie u schyłku
wieków średnich (McVaugh 2006). Wśród nich znajdował się najważniejszy dla
poznania poglądów fizjologiczno-anatomicznych Galena De usu partium corporis
humani, lecz ze względu na znaczną objętość nadal chętniej korzystano z jego
skróconej wersji zawartej w różnych, powstałych wcześniej kompendiach. Tym samym
przez większość tej epoki Galena bardziej ubóstwiano i cytowano niż rzeczywiście
czytano! Gdy chodzi o samą anatomię, to w ogóle zrezygnowano z jej wyodrębniania
jako osobnego przedmiotu badań. Nie odnotowujemy jej w zbiorze tekstów
tworzących Articella czyli ówczesnej podstawy wiedzy medycznej (French 2001, 81-82).
Jeśli już była wykładana to jako przedmiot teoretyczny, z rzadka ilustrowany sekcjami
na ciałach zwierząt, jak to czyniono chociażby w Salerno i to przy okazji omawiania
problemów funkcji życiowych. Nie ulegało bowiem wątpliwości, że fizjologia, która
miała kluczowe znaczenie w rozważaniach przyrodniczych, jak i bezpośredni wpływ na
poglądy patologiczne, tudzież diagnostykę i terapię, mogła wedle średniowiecznych
zapatrywań obejść się stosunkowo łatwo bez badań anatomicznych. Była wszak częścią
tego co nazywamy filozofią natury i stąd wypływała możliwość jej studiowania bez
konieczności łączenia jej z medycyną, zwłaszcza zaś medycyną praktyczną (Siraisi 1990,
78-79). Natomiast otwieranie ciał zmarłych celem ich przygotowania do uroczystości
pogrzebowych było praktykowane już od początków XII stulecia, a w następnym wieku
rozpoczęto wykonywanie sekcji dla potrzeb dochodzenia sądowego (Besser 2015).
Trudno jednak w tym upatrywać postępowania, które stawia sobie za cel poznanie
wewnętrznej struktury ciała. Pośmiertne badanie zwłok w dochodzeniu przyczyn
śmierci koncentrowało się bowiem na poszukiwaniu konkretnych zmian lub deformacji
w narządach w każdym, indywidualnie traktowanym przypadku, różniąc się tym samym
od starań anatomów o uzyskanie uogólnionego obrazu prawidłowej budowy
organizmu (Park 1994). Co więcej o ile sekcje anatomiczne wiązały się zazwyczaj z
nauczaniem studentów i stanowiły ilustrację wykładów głoszonych przez uczonych, o
tyle autopsje wykonywane za zlecenie sądu lub krewnych zmarłego były ograniczone
do szybkiego określenia przyczyn zgonu. Sekcje anatomiczne były możliwie pełne,
obejmując całość zwłok i prowadzono je niekiedy przez parę dni z rzędu, często łącząc
je z sekcjonowaniem ciał zwierząt. Autopsje wykonywane z pobudek prawnych lub te,
które stały się częścią praktyk funeralnych nosiły siłą rzeczy inny charakter i chociaż
częściej je przeprowadzano, to ich wpływ na rozwój wiedzy anatomicznej był
marginalny. Nie dziwi zatem, że włoski lekarz i profesor medycyny na uniwersytecie
bolońskim Mondino de Luzzi (1275-1326), który jako pierwszy miał wykonać publiczną
sekcję zwłok człowieka wraz z towarzyszącym jej wykładem i który spisał w 1316 roku
dzieło Anathomia corporis humani (znane też pod tytułem Anatomia Mundini) zyskał
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sobie jakże wymowny przydomek „Odnowiciela anatomii”. I nie ma w tym większej
przesady. To dzięki Luzziemu bowiem anatomia odzyskała dla siebie autopsję i
otrzymała ponownie, po raz pierwszy od czasów aleksandryjskich, rangę przedmiotu
badań i nauczania, co zresztą zbiegało się z recepcją oryginalnych pism Galena, jak
również z postępami jakie czyniła chirurgia, której wiodącą postacią stał się Guy de
Chauliac (ok. 1300-1368), autor słynnej Chirurgia Magna. Można zatem powiedzieć, że
pierwsza połowa XIV stulecia była wręcz przełomowa dla historii anatomii, w której
zainicjowano proces stopniowych przemian, których wpływ ujawnił się z całą mocą w
początkach nadchodzącej już nowej epoki – renesansu.
Anatomia w epoce odrodzenia
Odrodzenie było naznaczone chwilami wręcz bałwochwalczym kultem epoki
starożytnej. Był to powrót do korzeni cywilizacji, a przywrócenie nauce myśli Greków i
Rzymian w ich oryginalnym, oczyszczonym z wszelkich naleciałości i przekłamań
brzmieniu stawiano sobie za warunek sine qua non uprawiania nauki oraz sztuki. I to
właśnie artyści mieli odegrać kluczową rolę w upowszechnieniu się badań
anatomicznych ludzkiego ciała. Szukając dla siebie wzorców w antycznej rzeźbie,
studiując odnaleziony w 1415 roku traktat rzymskiego architekta i inżyniera
Witruwiusza De architectura, starano się przywrócić naukę o proporcjach i wcielić w
życie zasady sformułowane niegdyś przez podziwianych teraz mistrzów. Nie jest
dziełem przypadku, że słynny rysunek Leonarda da Vinci powstały ok. 1490 roku, a
przedstawiający postać nagiego mężczyzny w dwóch nałożonych na siebie pozycjach i
wpisaną w okrąg oraz kwadrat, został zatytułowany L’Uomo Vitruviano, (Człowiek
Witruwiański). Czyż trzeba lepszej ilustracji zafascynowania ówczesnych artystów
odległą przeszłością i przemożnego wpływu jaki na nich wywarła spuścizna antyku?
Systematyczne badanie z wykorzystaniem aprobowanych już wówczas autopsji miało
jasno określony cel jakim było zrozumienie tego, co określilibyśmy mianem „mechaniki
ciała” by móc wiedzę tą drogą nabytą wykorzystać w sposób praktyczny w pracowniach
artystów. Włoski humanista Leon Battista Alberti (1404-1472) w swoim dziele o
malarstwie De pictura wprost mówił, że wgląd w konstrukcję ludzkiego ciała jest drogą
do poznania zasad budowy całej natury. Anatomia uwalnia się od fizjologii, która nadal
pozostaje głównym obszarem zainteresowań filozofów i lekarzy, zyskując status wiedzy
koniecznej dla każdego, kto chce się mienić architektem, malarzem czy rzeźbiarzem,
jest częścią składową terminu młodego adepta sztuki tak samo istotnym jak
umiejętność sporządzania farb, właściwego przygotowania podłoża, wykonania
odpowiednich obliczeń konstrukcyjnych czy zgłębienie zasad rządzących perspektywą.
Staje się po prostu elementem edukacji i przedmiotem dyskusji, lecz nie dla filozofów
i lekarzy, którzy nadal hołdują dawnym poglądom tak jakby czas się dla nich zatrzymał.
Wymownym tego potwierdzeniem są komentarze do przyrodniczych i medycznych
pism Arystotelesa zebrane w dziele profesora na wydziale sztuk wyzwolonych
uniwersytetu w Lipsku Johanna Peyligka z Zeitz (1474-1512). Noszące tytuł Philosophie
naturalis Compendium, a wydane drukiem w 1499 roku zostało przychylnie przyjęte i
samo doczekało się szeregu komentarzy. Za szczególnie wartościową uznano część
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będącą podsumowaniem wiedzy anatomicznej znaną jako Compendiosa declaratio,
który to tekst publikowano później przynajmniej trzykrotnie; w 1510, 1513 i 1516 roku
(Le Fanu 1962, 115). Podkreślano przy tym, że opis form głównych organów człowieka,
jest szczególnie wartościowy dla studentów filozofii. Tekst Peyligka jest de facto
powtórzeniem koncepcji starożytnego autorytetu w skróconej i przystępnej formie
jakiej należy oczekiwać od skryptu akademickiego, gdyż de facto taką właśnie rolę miał
spełniać. Jest teoretycznym rozważaniem nie popartym żadnym krytycznym
materiałem, który można było uzyskać w trakcie autopsji. Towarzysząca mu ilustracja,
co było w owych czasach rzeczą wyjątkową, jest schematyczną prezentacją
trójczęściowego podziału torsu i głowy człowieka, tak bardzo uproszczonego, że
z dzisiejszej perspektywy wręcz nieporadnie prymitywnego. Z tą samą nieporadnością
spotykamy się w nieco wcześniejszym bo z 1491 roku Fasciculus Medicinae Johannesa
de Kethama czy zawierającym sporo błędów Margarita Philosophica Gregorego
Reischa z 1501 roku (Major 1954, 395-397). Galen zdaje się niepodzielnie rządzić
umysłami tych, którym przyszło mierzyć się z problemami świata ożywionego, w tym
rzecz jasna medycyny. Niemała w tym zasługa napływu uchodzących z terenów
chylącego się ku upadkowi Bizancjum, wśród których nie zabrakło i tych, którzy unosili
ze sobą często nieznane lub uznane za dawno zaginione rękopisy. Możliwość
zapoznania się z oryginalnym brzmieniem dzieł antyku pogłębiało i tak już rozbudzoną
fascynację starożytnością. Stąd wpływ Galena nie tylko nie maleje ale wręcz wzrasta w
kolejnym stuleciu. W 1525 roku w Wenecji ukazała się edycja obejmująca wszystkie
znane wówczas jego dzieła w ich oryginalnym brzmieniu. W tym też czasie powstają
nowe łacińskie przekłady, które dążą do oczyszczenia narastających wiekami
przekłamań i nieścisłości. W 1531 roku Johann Guinther von Andernach (1487-1574)
wydał w Paryżu wówczas na nowo odkryty tekst „Wielkiego Rzymianina” poświęcony
właściwemu postępowaniu sekcyjnemu – De anatomicis administrationibus. W tymże
XVI stuleciu różne dzieła Galena lub ich fragmenty doczekały się w sumie 590 wydań!
(Porter 1997, 171). Jego pozycja wydaje się niezachwiana.
Sławny profesor uniwersytetu paryskiego, humanista, filozof i anatom Jacobus
Sylvius (1478-1555) stawiał sobie za cel jak najściślejsze trzymanie się litery pism
hipokratejskich i galenowych. Jego oddanie cieniom starożytnych autorytetów było tak
dalekie, że gotów był przeczyć temu, co sam dostrzegał w podawanych autopsji
ludzkich zwłokach jeśli to kłóciło się z lekturą Galena. Postawa Sylviusa jawi nam się
jako skrajna, wręcz fanatyczna, lecz tak rozumowało wielu, by nie powiedzieć większość.
Nawet sam Leonardo da Vinci nie potrafił uwolnić się spod tego uroku, chociaż jego
olśniewające precyzją i swoistą elegancją rysunki anatomiczne do dzisiejszego dnia
robią wrażenie. Ocenia się, że w sumie powstało ich około 750, z których pierwsze
wykonał ok. 1485 roku, kiedy po raz pierwszy uczestniczył w sekcjach zwłok, ostatnie
miały powstać ok. 1516 roku. Przez trzy dziesięciolecia, z długim zresztą przerwami,
prowadził swoje wielostronne badania, których celem ostatecznym miało być nowe
opisanie świata – wyzwanie godne Arystotelesa. Anatomia i fizjologia tak jak sztuka i
nauka miały się wzajemnie dopełnić, a bogaty zbiór ilustracji dokumentował ten wręcz
tytaniczny wysiłek. W tamtej dobie nic nie mogło się z nimi równać. Studium czaszki i
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mózgu, seria szkiców układu kostnego i mięśniowego, przekrój ciężarnej macicy wraz
z łożyskiem i płodem czy odwzorowanie mięśnia serca wyprzedzają swoją epokę. A
wszystko to z towarzyszącym im, nierzadko bardzo wnikliwym, opisem. To niemal
gotowy atlas anatomii prawidłowej, chociaż nigdy tej roli nie spełnił, pozostając przez
stulecia szerszemu kręgowi po prostu nieznany. Studiując dzisiaj luźne karty nie mamy
wątpliwości, że w wielu miejscach obraz budowy ciała ludzkiego dany nam przez
Leonarda był daleki od tego, który był udziałem zwolenników Galena. Byłoby jednak
przesadą twierdzić, że da Vinci gotów był rzucić wyzwanie rzymskiemu lekarzowi. Wiele
zachowanych uwag oraz analiza samych rysunków ujawniają wyraźny wpływ
tradycyjnego ujęcia problemów anatomicznych idących w zgodzie z obowiązującą
wówczas wiedzą medyczną. Dotyczy to zwłaszcza wczesnego okresu, kiedy młody
Leonardo stał u początku swojej naukowej i artystycznej podróży, ale z takim ujęciem
możemy się spotkać i w latach późniejszych. Dostrzegamy to w rysunku wykonanym w
technice mieszanej, a powstałym pomiędzy 1509 a 1510 rokiem, który zyskał sobie
miano Wielkiej Damy. Trudno dzisiaj rozstrzygnąć, czemu miał w służyć, gdyż jest
w istocie zagadkową reprezentacją powstałą poprzez nałożenie na siebie paru
wzajemnie transparentnych warstw anatomicznych, wśród których na plan pierwszy
wysuwa się układ krwionośny i moczowo płciowy kobiety. Nie jest to zatem rysunek
anatomiczny sensu stricto, chociaż anatomia bez wątpienia jest tutaj tematem
wiodącym, a raczej pewna metafora czy też gra z widzem powstała być może w trakcie
studiów konstrukcji inżynieryjnych lub architektonicznych. Wnętrze ludzkiego ciała jawi
się tu bardziej jako skomplikowana maszyneria czy też struktura przenikających się
dźwigarów i przypór tajemniczej budowli, niż coś organicznego, biologicznego. Można
też spotkać się ze zdaniem, że rysunek Leonarda był w istocie obrazem ciała w
rozkładzie lub przetwarzanym parokrotnie dla celów artystycznych szkicem, swobodną
wariacją na temat sekcjonowania ludzkich zwłok. Bez względu jednak na przyczyny
jakie stoją za jego powstaniem niewątpliwie odnajdujemy tutaj szczegółowo oddaną
anatomię narządów ludzkich, tyle że, ku naszemu zaskoczeniu, przemieszaną z
anatomią organów zwierzęcych (Wells 2014, 29). Czy jest to tylko „wypełnienie luki”
wymuszonej brakiem odpowiedniego materiału autopsyjnego, czy może kolejna
szarada prowadzona z przyszłym odbiorcą? Czy tym niejasnym dla nas włączeniem
w strukturę wnętrza ciała ludzkiego fragmentów zwierzęcych składał hołd
Arystotelesowi i Galenowi, czy też może było to ukryte szyderstwo z ich niewiedzy?
Tego łatwo rozstrzygnąć dzisiaj nie można. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że
da Vinci w zgodzie z poglądami galenitów opisywał wątrobę człowieka jako złożoną z
pięciu płatów oraz stał na stanowisku bezpośredniego połączenia kanału rdzeniowego
z nasieniowodami (Nutton 2011, 179). Tym samym, polegając na autorytecie
poprzedników, gdy musiał lub chciał uzupełnić kreślony przez siebie obraz, powielał
ich błędy.
W pierwszych dekadach XVI wieku zaczynają kształtować się dwa silne ośrodki
badań anatomicznych na znanych już wówczas w Europie uniwersytetach w Bolonii,
gdzie swoje piętno odcisnął Jacobus Berengario da Carpi (1460-1530) oraz w Padwie z
Gabriele Zerbim (1445-1505), twórcą pierwszej szkoły anatomicznej powstałej w
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obrębie medycyny. I chociaż na obu uczelniach anatomia była dedykowana
lekarskiemu oglądowi zwłok to przesycona została historyczną i filologiczną analizą
możliwie wielu dzieł i autorów, w pierwszym rzędzie rzecz jasna antycznych (French
2001, 84-85). W sekcjach szukano potwierdzenia tego co danym było poznać podczas
uważnych studiów nad tekstem, świadomie rozwijając, zapomniany już wzorzec
postępowania badawczego, który Berengario nazwie mianem anatomia sensibilis –
anatomią doświadczaną zmysłami (Klestinec 2011, 22). Jeszcze dobitniej wyraził to
Wenecjanin Niccolo Massa (1485-1569), wprowadzając określenie anatomia sensata –
anatomii tego co faktycznie, naocznie zostało doświadczonym. Przyniosło to ze sobą
pierwszy powiew wątpliwości, gdy konfrontacja teorii z praktyką coraz dobitniej
udowadniała, że teoria zawiera w sobie szereg nieścisłości i przeinaczeń. Wraz z tym
wyraźnie poprawiła się jakość ilustracji. Anatomia pozostawiona sama sobie, nie
obciążona teraz filozoficznym szafarzem i wolna od „mechaniki” architektów oraz
malarzy stała się, bodaj czy nie po raz pierwszy, w pełni autonomiczną dyscypliną
badań. Z takim właśnie przesłaniem występował Berengario, który na
kartach Commentaria cum amplissimis additionibus super anatomia Mundini cum textu
eiusdem in pristimum & verum nitorem redacto z 1518 roku oraz Isagoaebreves,
wydrukowanego cztery lata później, po raz pierwszy podważył niektóre z poglądów
Galena, polegając na autopsjach wykonanych według ściśle określonego porządku
badań. Dysponował przy tym niespotykanym dotąd materiałem porównawczym. O ile
bowiem większość uprawiających anatomię zadowalała się wykonaniem kilku lub
kilkunastu sekcji zwłok ludzkich, Berengario da Capri miał ich wykonać kilkaset. Także
przywołany już Niccolo Massa w Liber introductorius anathomiae z 1536 roku wyraźnie
podkreślał pierwszorzędne znaczenie dochodzenia sekcyjnego i podawał całą
metodykę postępowania w przypadku autopsji zwłok ludzkich. Był to bez wątpienia
pierwszy tak szczegółowo napisany podręcznik do sekcji anatomicznych przeznaczony
dla studentów medycyny. Pomimo nadal okazywanej rewerencji Platonowi,
Arystotelesowi, Hipokratesowi, Galenowi i Awicennie, Massa uważał, że nie można
wobec ich poglądów pozostać bezkrytycznym (Palmer 1985, 295-296).
De humani corporis fabrica librii septem Andrzeja Wesaliusza
Pierwszym, który odważył się w sposób bezpardonowy zaatakować starożytnych
przyrodników i lekarzy był Phillippus Aureolus Theophrastus Bombastus von
Hohenheim zwany Paracelsusem (1493/4-1541), twórca nowożytnej nauki o leku i
jeden z pionierów badania chemicznych mechanizmów życia. Publicznie paląc dotąd
uważane za źródło wiedzy istotnej traktaty medyczne w ten symboliczny sposób
otwierał nowy rozdział w medycynie. W dwa lata po jego śmierci z pras drukarskich
zeszła De humani corporis fabrica librii septem młodego profesora uniwersytetu w
Padwie Andrzeja Wesaliusza (1514-1564), rodem z Brukseli. Medycynę studiował w
Paryżu, gdzie wśród tych, którzy wykładali mu anatomię był Johann Guenther z
Andernach (1505-1574), nauczający jej w sposób schematyczny i chętniej korzystający
z własnych przekładów Galena niż przeprowadzanych sekcji, które zdarzały się tutaj
sporadycznie. Warto o tym pamiętać, że w ciągu trzech lat paryskich studiów Wesaliusz
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był świadkiem w sumie tylko w trzech autopsji ludzkich zwłok, przy czym ostatnią miał
już przeprowadzić samodzielnie (Jędrzejewski 2013, 165). Uczestniczył też w zajęciach
słynącego z jasności wykładów, wspomnianego już wcześniej, Jacobusa Sylviusa. Znając
Galena niemal na pamięć profesor potrafił mówić z zapałem, nie tracąc przy tym nic z
logiki wywodów. Sekcje zaś prowadził rzadko, po części na zwierzętach, po części na
już wypreparowanych fragmentach ludzkich zwłok; całych ciał dla przeprowadzenia
pełnej autopsji nie otrzymywał. Wesaliusz mógł wykonać samodzielnie pod nadzorem
Sylwiusza co najwyżej parę sekcji na ciałach martwych zwierząt. Żeby poznać osteologię
podjął się karkołomnego, odrażającego i niebezpiecznego zadania nielegalnego
pozyskania zwłok z cmentarza by wspólnie z wtajemniczonymi kolegami samemu
przestudiować układ kostny człowieka. Sylwiusz uważał bowiem, że temat jest dalece
za trudny do prezentacji na wykładach bez odpowiednich preparatów i w ogóle
zrezygnował z osteologii.
Po zakończeniu paryskich studiów, co do których poziomu miał wiele zastrzeżeń,
po krótkim pobycie w rodzinnej Brukseli i w Louvain, gdzie wykonywał publiczne sekcje
zwłok, Wesaliusz udał się do Włoch by tam zdobywać dalsze wykształcenie. Przez
Wenecję dotarł do Padwy, gdzie po zdaniu egzaminów doktorskich, objął na
tamtejszym uniwersytecie katedrę chirurgii oraz anatomii. Wykład Wesaliusza odbiegał
znacząco od tego czego sam doświadczał będąc studentem. Na poparcie swoich
wywodów sięgał po prezentację budowy i czynności narządów wewnętrznych na
żywych zwierzętach, a także ilustrował je wykonanymi własnoręcznie rysunkami.
Stawiał także kompletny szkielet człowieka w pobliżu stołu sekcyjnego, pamiętając
swoje własne kłopoty z osteologią podczas zajęć u Sylwiusza (Jędrzejewski 2013, 173).
Początkowo Wesaliusz nauczał głównie w oparciu o pisma Galena i arabskiego lekarza
Rhazesa, chociaż prawdopodobnie już wówczas miał sporo wątpliwości, co do
rzetelności zawartej w nich wiedzy. Chcąc ułatwić słuchaczom śledzenie
przekazywanych im treści zdecydował się w 1538 roku, a zatem w drugim roku swojej
padewskiej profesury, wydać drukiem sześć rycin anatomicznych – Tabulae
anatomicae, które z racji swojej liczby popularnie zaczęto określać mianem Tabulae Sex.
Trzy z nich dotyczące przede wszystkim układu krwionośnego, wykonał osobiście
Wesaliusz, pozostałe, w których ukazano w różnych rzutach ludzki kościec wywodzący
się ze szkoły Tycjana – Johan Stephen van Calcar. Wesaliusz nadal utrzymywał pogląd
o pięciopłatowej konstrukcji wątroby, co dopiero skorygował parę lat później, oraz
przeświadczenie, mające swoje źródła jeszcze w nauce hipokratejskiej, że wątroba jest
narządem krwiotwórczym, w którym biorą początek wszystkie pozostałe naczynia
żylne. Najwyraźniej jeszcze nie był gotów uwolnić się od przemożnego wpływu
autorytetów, czego dowodem może być jego udział w tłumaczeniu prac Galena w 1541
roku, a zatem zaledwie na dwa lata przed wydaniem swego przełomowego dzieła
(Castiglioni
1947,
420).
Przygotował
też
reedycję
książki
autorstwa
Guintera Institutiones Anatomicae, w której widział, po wprowadzeniu pewnych zmian
i korekt, pożyteczny podręcznik dla studentów. Kiedy uniwersytet w Bolonii zaoferował
mu wykłady, Wesaliusz propozycję przyjął i już z początkiem 1540 rozpoczął zajęcia,
które niemal natychmiast zyskały mu uznanie wśród słuchaczy. Niezwykle wysoko
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oceniano jego biegłość w sekcjonowaniu oraz precyzję i dbałość w przygotowaniu
preparatów anatomicznych, co zostało odnotowane w oficjalnych dokumentach
(Jędrzejewski 2013, 180). Tymczasem latem 1542 roku jego niebywały pod względem
tak objętości, materiału ilustracyjnego, jak i istoty samej treści podręcznik anatomii był
niemal gotów. Po pewnych wahaniach wybór padł na firmę Orpiusa z Bazylii jako
miejsce druku. Bez wątpienia i dzisiaj byłoby to poważne wyzwanie edytorskie, a w XVI
wieku niewielu było gotowych podjąć się technicznego i finansowego ryzyka wydania
siedmiu opasłych tomów. Ostatecznie wczesnym latem 1543 roku De humani corporis
fabrica libri septem, czy jak przyjęto w skrócie się do niej odnosić Fabrica, była
ukończona. Zdając sobie sprawę, że tak wspaniale przygotowane i pojemne dzieło musi
drogo kosztować, Wesaliusz przygotował skróconą i podręczną jego wersję
– Epitome.Licząca sobie zaledwie 14 stron i 9 tablic anatomicznych miała pierwotnie
być wstępem ogólnym do Fabrica, w zamyśle skierowanym do studentów medycyny
oraz lekarzy, a także do artystów. Dzięki poręcznej formie i klarowności
przekazu Epitomezyskała sobie szybko uznanie i popularność. (Jędrzejewski 2013, 185).
Tym co jednak musiało zrobić na współczesnych Flamandczykowi wrażenie to
rzecz jasna samo opus magnum. Wesaliusz jawi nam się w nim jako przede wszystkim
praktyk, poszukujący odpowiedzi na nurtujące go pytania bezpośrednio przy stole
sekcyjnym, tłumacząc na bieżąco zebranym wokół stołu budowę będącego
przedmiotem wykładu narządu czy układu. Niczym w teatrze podczas przedstawienia
widz w czasie rzeczywistym uczestniczył w wydarzeniach rozgrywającej się sztuki, tak
medyk śledził kolejne odsłony przemyślanej i logicznie spójnej narracji, doświadczając
na własne oczy – αυτοψία – zgodności słów z czynem i materią. Nie bez przypadek
amfiteatralne sale wykładowe, gdzie dokonuje się publicznie sekcji zwłok, będą
nazywane teatrami anatomicznymi (theatra anatomica). To tu a nie w księgach,
chociażby najbardziej starożytnych i poważanych, należy szukać istoty rzeczy, a jeśli
nasze zmysły dowodzą, że to co w nich spisane jest sprzeczne z tym czego
doświadczamy powinniśmy bezwzględnie dać pierwszeństwo zmysłom. Nasze
obserwacje powinniśmy bez wahania poddać wielokrotnemu sprawdzeniu,
odnotowując najdrobniejsze nawet różnice i powtarzać to nieustająco. Metoda
indukcyjna jest świadomym wyborem w formułowaniu wniosków, a badanie sekcyjne
ma tutaj kluczowe znaczenie. W tym znaczeniu anatomia stawała się nauką empiryczną,
której celem jest opisanie i powiązanie w logiczną całość fragmentów ludzkiego ciała
postrzeganego jako skończona całość. To opis mechanizmu życia czyniony z pozycji
konstytuujących go fizycznych elementów, które same w sobie są pozbawione
znaczenia zyskują je dopiero wówczas, gdy wskażemy ich miejsce we wzajemnym
układzie. (Singer 1950, 100). Wesaliusz nie oszczędził nikogo i niczego co kłóciło się z
jego doświadczeniem, występując śmiało, momentami wręcz agresywnie przeciw temu
co głosił Galen i jego zwolennicy (Garrison 1929, 219). Wskazując, że Galen pomylił się
przynajmniej w 200 przypadkach poddawał de facto krytycznej rewizji to wszystko, co
głoszono przez stulecia i czemu w jego epoce nadal wielu hołdowało. Nie wnikając w
tym miejscu w szczegóły należy powiedzieć, że Wesaliusz udowodnił, iż anatomia
Galena jest de facto anatomią hybrydy, stworzoną konsekwentnie wedle zasad
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sformułowanych w pismach logicznych Arystotelesa lecz z gruntu fałszywą. Poczynione
założenie, że obserwacje poczynione podczas sekcji zwłok różnych gatunków zwierząt,
budową od siebie niekiedy odległych, da się zestawić w obraz ludzkiego ciała nie
znajdowało potwierdzenia w rzeczywistości. Budowa serca odzwierciedlająca tą, którą
można spotkać u płazów, przyczepy mięśni do kości w strukturze typowej dla anatomii
psów, naczynia krwionośne mózgu bliższe budowie świni – to ledwie parę z długiej listy
fatalnych omyłek, jakie można by tu przedstawić. Przyjęcie metody sekcyjnej w jawnie
i regularnie prowadzonych autopsjach ludzkich zwłok zadało kłam spisywanej z taką
pieczołowitością tradycji. Tak wyglądał świt nowożytnej biologii, a nazwisko Wesaliusza
weszło na trwałe do historii nauki. Warto może w tym miejscu zwrócić uwagę, że w
roku publikacji De humani corporis fabrica librii septem a zatem w roku 1543 z pras
drukarskich zeszło dzieło De revolutionibus orbium coelestium, w którym Mikołaj
Kopernik wykreślił nowy, heliocentryczny układ świata. Nie bez przyczyny zatem będzie
tę właśnie datę przyjąć za przełomową w dziejach nauki i faktyczny początek ery
nowożytnej.
Podsumowanie
Anatomia, którą uznaje się za fundament nauk biologicznych, przez znaczną
część swojej historii rozwijała się bez postępowania sekcyjnego, na co jak można sądzić
decydujący wpływ miały czynniki kulturowe. Wśród najczęściej przywoływanych
wskazuje się na sferę wierzeń religijnych i wynikających z nich praktyk pogrzebowych
wykluczających otwarcie ciała osoby zmarłej z innych względów niż te, które wiązały
się bezpośrednio z funeralnymi rytuałami. Nie podważając znaczenia tabu jako bariery
hamującej rozwój technik autopsyjnych można też dostrzec wyraźną przewagę
myślenia spekulacyjnego w objaśnianiu zjawisk i procesów naturalnych nad
dociekaniem empirycznym, znajdującego dla siebie oparcie w magii i uzasadnienie w
cyklach mitów kosmogonicznych. Tym właśnie można wyjaśnić również brak
postępowania sekcyjnego ciał zwierząt, co miało ulec zmianie wraz z narodzinami
filozofii poszukującej nowego języka opisu świata. Niemniej jednak nawet wówczas
autopsje nie uzyskały statusu samodzielnej metody badawczej, towarzysząc co
najwyżej spekulacji intelektualnej (Alkmeon z Krotonu, Hipokrates z Kos). Dopiero
Arystoteles ze Stagiry dostrzegł w sekcjach potencjał empirycznego dochodzenia
chociaż nadal podporządkowanego regułom budowanych na gruncie filozoficznym
teorii. Nie ulega jednak wątpliwości, że był to istotny moment w historii anatomii,
jakkolwiek nie mający wtenczas bezpośredniego wpływu na medycynę. Można
powiedzieć, że autopsje bliższe były filozofom (Praxagoras), niż lekarzom. Nawet w
szkole aleksandryjskiej (Herofilos, Erasistratos), gdzie prowadzono po raz pierwszy
sekcje ludzkich zwłok dominujący był spór powstały na gruncie filozoficznym, nie zaś
w polu praktycznie wykonywanej medycyny. Ta bowiem nadal obywała się bez
budowanej w oparciu o doświadczenie zmysłów anatomii. Podobnie myślał Galen
uważany często za tego, który stworzył podstawy medycyny racjonalno-empirycznej,
szukał dla niej w uzasadnienia w nauce Arystotelesa, a filozofię uznawał za nadrzędną
wobec sztuki lekarskiej. Widać to wyraźnie w jego anatomiczno-fizjologicznej teorii
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budowy i funkcji organizmu człowieka, która konstruowana w świetle doświadczenia
zdobytego podczas licznych sekcji i wiwisekcji ciał zwierząt wykorzystała teleologiczną
koncepcję budowy natury, umożliwiając projekcję zdobytej w wówczas wiedzy
bezpośrednio na konstrukcję ciała ludzkiego. Ten schemat postępowania badawczego
przetrwał bez większych zmian aż do epoki renesansu, kiedy sekcje zwłok człowieka
stały się również przedmiotem zainteresowań artystów. Traktowane przez nich
utylitarnie stały się narzędziem umożliwiającym studiowanie problemów proporcji i
mechaniki ruchu ludzkiego ciała, będąc jednym z istotnych elementów edukacji. Była
rzec można jednym z kluczy do poznania tak przecież wówczas podziwianej tradycji
antyku. Jednocześnie można zauważyć, że wówczas po raz pierwszy postępowanie
sekcyjne uwalnia się od swoich bezpośrednich związków z filozofią, a staje się
praktyczną umiejętnością badawczą. Zrodzone w kręgu sztuki zainteresowanie dało
impuls dla wykorzystania autopsji jako krytycznego narzędzia poznania na wydziałach
lekarskich, w czym prym wiodły uniwersyteckie ośrodki w Padwie i Bolonii (Gabriele
Zerbi, Jacobus Berengario da Carpi). Ostateczne scalenie techniki sekcyjnej z badaniem
anatomicznym na gruncie medycyny nastąpiło w pracach Andrzeja Wesaliusza, który
właśnie w autopsjach upatrywał jedynej pewnej metody dochodzenia prawdy o
wewnętrznej budowie człowieka.
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Dominika Kozera: Zabawa w transmedia: Trasmedialność opowieści jako
wymóg współczesnej kultury
Abstrakt
Media się zmieniają, a wraz z nimi zmienia się sposób przedstawiania opowieści.
Jedna platforma medialna już nie wystarcza współczesnemu odbiorcy i zgodnie z jego
potrzebami dany utwór zostaje opowiedziany za pomocą innych form przekazu, takich
jak filmy, utwory literackie, blogi, gry, komiksy. Dzięki takiemu rozwiązaniu opowieść
jest cały czas uaktualniana, a jej modernizacja pozwala danemu odbiorcy odkrywać ją
na nowo. Mowa tu o zjawisku opisanym przez Henry’ego Jenkinsa, a mianowicie
opowieści transmedialnej, czyli narracji, której treści przenikając do odmiennych
mediów, są modyfikowane i reinterpretowane. Niewątpliwie, proces ten wynika z kilku
czynników. Celem niniejszej pracy jest omówienie tych czynników, zastanowienie się
nad przyczynami popularności zjawiska narracji transmedialnej i jej następstw oraz
scharakteryzowanie pojęcia transmedialności opowieści, która zdaje się być warunkiem
koniecznym do funkcjonowania utworu we współczesnej kulturze.
Abstract
The media are changing and subsequently the storytelling is changing. One
media platform is not good enough for the viewer and due to his/her needs a story is
told across multiple delivery channels, such as movies, literary texts, blogs, video
games, graphic novels. Such a viable solution enables to update a given story and keep
it up-to-date. This process has been described as “transmedia storytelling” by Henry
Jenkins, who coined the term to refer to the flow of narrative content across multiple
media platforms. Undoubtedly, such a mechanism is a result of a few factors. The aim
of this paper is to define them, as well as to determine the recent upsurge in the
popularity of transmedia storytelling and its consequences. In addition, the article
provides an explicit characterization of the story transmediality that seems to be
relevant to a world-building process.
Słowa klucze: opowieść transmedialna, platformy medialne, rewriting,
transmedialny transfer, transmedialność
Sposób przedstawiania opowieści ulega nieustannym modyfikacjom. Zmiany te
nie powstają wyłącznie na drodze technologicznej ewolucji, ale również zachodzą
dzięki zdolności odbiorcy do adaptacji do nowych warunków wytwarzanych przez
media i umiejętnym wykorzystaniu oferowanych przez nie możliwości. Połączenie tych
dwóch czynników i wzajemna, wręcz symbiotyczna zależność między mediami a
użytkownikami kultury pozwalają na tworzenie rozbudowanych narracji, których treści
przedstawione są za pomocą różnych środków przekazu. Owa transmedialność
opowieści zdaje się warunkiem koniecznym do funkcjonowania utworu we
współczesnej kulturze. Celem artykułu jest potwierdzenie tej tezy, jak i próba ustalenia
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dynamiki opisywanego zjawiska oraz jego następstw. Taki zabieg będzie możliwy dzięki
odwołaniu się do pojęcia opowieści transmedialnej i odróżnieniu go od konceptu
transmedialnego transferu.
Opowieść transmedialna, kultura konwergencji i jeden wielki mish-mash
Chociaż pojęcie opowieści transmedialnej wydaje się być stosunkowo nowe,
doczekało się już szerokiego grona badaczy i niezliczonej ilości publikacji. Termin został
wprowadzony
przez
Henry’ego
Jenkinsa,
okrzykniętego
guru współczesnych medioznawców. Określił on narrację transmedialną jako
,,wielowątkową i zróżnicowaną historię, która odsłaniana jest na różnych platformach
medialnych, przy czym każde medium ma swój oddzielny wkład w tworzenie i
rozwijanie fikcyjnego świata” (2007: 260). Definicja ta pochodzi z książki pt. Kultura
konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów (2006, pol. wyd. 2007). Jenkins
wyjaśnia w niej też inne pojęcia ściśle związane z omawianym tutaj zagadnieniem, a
mianowicie: platformy medialnej i kultury konwergencji. Są to nazwy kluczowe w
zrozumieniu i wyjaśnieniu analizowanego tematu, dlatego warto wprowadzić je w tym
miejscu.
Pierwsze pojęcie (ang. media platform) jest odpowiednikiem środków
komunikacji, a ściślej ujmując oznacza ono technicznie wyodrębniony sposób
dystrybuowania treści cyfrowych. Ich przepływ pomiędzy różnymi platformami
warunkuje konwergencję (ang. convergence) – zjawisko określane przez Jenkinsa jako
,,technologiczne, przemysłowe, kulturowe i społeczne zmiany sposobów cyrkulacji
mediów w obrębie naszej kultury” (2007, 256). Kultura konwergencji z kolei jest
procesem, który charakteryzuje koncepcja 5C: COMMUNITY (społeczność),
COMMUNICATION (komunikacja), CONTENT (zawartość, treść), COMMERCE (handel,
biznes), CONVERGENCE (wyjaśnione powyżej) (257). Jak pisze Jenkins, to ,,nieustający i
dynamiczny proces, w którym stale zmienia się rola nadawcy i odbiorcy oraz płynne są
zależności pomiędzy uczestnikami procesów komunikacyjnych, medialnych i
komercyjnych”1.
Właśnie owe płynne zależności pozwalają na swobodną modyfikację
i reinterpretację treści danego tekstu medialnego, a co za tym idzie na poszerzenie
repertuaru jednego utworu, przenosząc jego treści na wiele platform medialnych,
takich jak filmy, utwory literackie, blogi, gry, komiksy. Takie rozwiązanie pozwala na
stałą aktualizację opowieści, dając odbiorcy szansę odkrywania jej znaczeń na
nowo. Myśląc w tych kategoriach warto porównać narrację transmedialną do książki,
której każdy poszczególny rozdział poświęcony jest innej „podopowieści” stanowiącej
odrębny element, ale współtworzącej znaczenie i sens całej historii. Tak właśnie dzieje
się w przypadku serii Matrix, na którą składa się filmowa trylogia, gry komputerowe,
1

Zob. H. Jenkins; 29.06.2006, Convergence and Divergence: Two Parts of the Same Process [Wpis
blogu], Confessions of an Aca-Fan, [online:]
http://henryjenkins.org/2006/06/convergence_and_divergence_two.html#sthash.W838TYVr.dpuf
[dostęp 10.04.2016].
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filmy anime (Animatrix), komiksy. Marie–Laure Ryan – amerykańska badaczka literatury,
charakteryzując strukturę elementów tejże opowieści, porównuje ją do szwajcarskiego
sera. W jej rozumieniu, obraz świata Matrixa ukazany w filmach serii posiada wiele dziur
– luk, których uzupełnienie jest możliwie dzięki utworom występującym na innych
platformach. Oznacza to, że w procesie wypełniania luk w całej opowieści utwory te są
zależne od siebie (Ryan, 2015, 7).
Zapoznanie
się
z
każdym
z
tych
elementów
narracji
transmedialnej Matrix z osobna ułatwia opanowanie całego uniwersum opowieści i
zrozumienie rozbudowanej osi fabuły z wszystkimi jej wątkami. Skorzystanie wyłącznie
z jednej części wchodzącej w skład całej serii będzie zatem tym samym, co przeczytanie
jednego rozdziału książki, czyli zadaniem nie tylko niekompletnym, ale również
nieudanym. Potwierdza to chociażby recenzja pierwszej części trylogii napisana przez
Pawła Mossakowskiego, która pojawiła się na łamach „Gazety Wyborczej”: „Przyznam,
że czegoś takiego jeszcze w kinie nie widziałem: konwencja filmu animowanego w
realistycznej, fizycznej materii. Ale sam scenariusz – Boże zmiłuj: kompletny śmietnik,
w którym bez składu i ładu walają się elementy chrześcijańskiej mitologii, mesjanizmu,
poradnikowego
buddyzmu, »Alicji
w
krainie
czarów«,
wędrówki
w
czasie, »Terminatora«, reinkarnacji, komputerowej zabawy itd. Próżno czekać na
wyłonienie się z tego kulturowego misz-maszu czegoś na kształt historii, opowieści,
którą da się śledzić – lepiej już obrać postawę jamochłona”2.
Oczywiście konwencja Matrixa nie każdemu może przypaść do gustu.
Przytoczona wypowiedź świadczy jednak nie tyle o kwestii odmiennych preferencji
kinowych czy upodobań gatunkowych, co o dekodowaniu tekstu medialnego w sposób
opozycyjny3, a być może nawet (i bardziej skłaniam się ku tej wersji) o kompletnym
niezrozumieniu treści analizowanego tytułu. Taka postawa może wynikać z braku
znajomości innych transmedialnych elementów serii Matrix, które budują pełen obraz
opowieści i nadają jej sens. To tak jakby po przeczytaniu jednego rozdziału oczekiwać,
że zrozumie się całą książkę. Nic więc dziwnego, że po obejrzeniu pierwszej części
filmowej trylogii, fabuła może być postrzegana przez niektórych jako jeden wielki miszmasz, tym bardziej, że zapoznanie się z całą trylogią nie gwarantuje odsłonięcia
wszystkich kart opowieści, co jest z resztą zgodne z naturą narracji transmedialnej.
Jak pisze Ryan, siła tekstów medialnych wchodzących w serię Matrix leży w ich
wzajemnej zależności; gdy fragment opowieści jest ukazany za pomocą jednego
2

Mija 15 lat od premiery “Matrixa”. Co pisaliśmy wtedy o kultowym filmie?,
[online:] http://wyborcza.pl/1,101707,15719145,Mija_15_lat_od_premiery__Matrixa___Co_pisalismy_wte
dy.html#ixzz44l4mPQBD[dostęp 10.04.2016].
3
Stewart Hall wyróżnia trzy sposoby dekodowania tekstu medialnego: dekodowanie preferowane,
podczas którego odbiorca zaakceptuje dominujące / preferowane znaczenia; dekodowaniem
negocjowane, w którym interpretacja tekstu medialnego jest częściowo zgodna z oczekiwaniami
nadawcy; dekodowanie opozycyjne, które polega na interpretacji sprzecznej z oczekiwaniami nadawcy
(przy czym dekodujący rozumie denotatywne i konotatywne znaczenia zawarte w przekazie, ale się z
nimi nie zgadza i odrzuca je). Zob. S. Hall, “Encoding/Decoding”, Media and culture studies: keyworks,
Blackwell Publishers, 2001; D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, przeł. M.Bucholc,
A.Szulżycka, Warszawa: PWN, 2007, ss.88-90.
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medium, inna platforma już go nie powiela. Dzieje się tak z powodu chęci uniknięcia
zbędnej powtarzalności treści (Ryan, 2015, 7), co przekłada się również na zapewnienie
każdemu z elementów serii wyjątkowości. To z kolei idzie w parze z tworzeniem
poczucia konieczności zapoznania się z danym tytułem budującym narrację
transmedialną, zmuszając użytkowników kultury do aktywniejszego uczestnictwa w
odkrywaniu świata przedstawionego wybranej opowieści. Niewątpliwie, oryginalne
treści są chętniej przyswajane przez odbiorców aniżeli te wielokrotnie odtwarzane lub
podkreślane na każdym kroku i przez to obniżające poziom intelektualny całego
transmedialnego przedsięwzięcia. Zrezygnowanie z multiplikacji tych samych treści na
różnych platformach medialnych oraz wprowadzenie odmiennych wątków nadaje
każdemu elementowi opowieści transmedialnej charakter autonomiczny. Zabieg ten
pozwala użytkownikom kultury sięgnąć po wybrane części serii bez obawy o
zachowanie odpowiedniej kolejności, jako że „narracja transmedialna nie jest
opowieścią w odcinkach […] ale szeregiem niezależnych historii lub epizodów
zawartych w przeróżnej formie”, które łączy wspólny świat przedstawiony (Ryan, 2015,
4).
Popyt na transmedialność
Na przełomie ostatniej dekady nastąpiła rewolucja w sposobie przedstawiania
treści i większość projektów bez względu na ich charakter (edukacyjny, rozrywkowy,
logistyczny itd.) ma potencjał transmedialny. Co więcej, termin transmedialność „stał
się słowem-kluczem posiadającym potencjał otwarcia wielu możliwości: innego
opowiadania historii i jej odczytywania, nowych możliwości finansowych,
dystrybucyjnych, produkcyjnych” (Wróblewska, 2013, online). Popularność tego
zjawiska wynika z trzech zasadniczych przyczyn. Pierwszą z nich jest rozwój
technologiczny oraz wysoka dostępność nowych urządzeń i przeróżnych aplikacji
umożliwiających korzystanie z wielu platform medialnych jednocześnie. Drugą –
zmieniająca się rola odbiorcy i jego miejsce w popkulturze. Trzecim powodem
wyjaśniającym rosnący popyt na transmedialne projekty są pobudki finansowe.
Chociaż
transmedialność
dotyczy
przenoszenia
treści
na
różne
platformy, ogromną popularność tego zjawiska przyniósł jej Internet, „który wzmocnił
interakcje pomiędzy wielbicielami danych produktów medialnych. Rozwój technologii
i powszechny dostęp do sieci internetowej ułatwiły miłośnikom danego przekazu
śledzenie losów ulubionych bohaterów, kibicowanie im czy też organizowanie klubów
fanowskich” (Kozera, 2015, 54). Technologia umożliwiła również ewolucję odbiorcy,
który może korzystać z serwisów takich jak YouTube czy DeviantArt w celu tworzenia
własnych prac i dzielenia się nimi z innymi użytkownikami.
Według Alison Norrington, która jest założycielką webblogu storycentral
DIGITAL, powstanie i popularność transmediów „jest konsekwencją głębokich
przemian
na
linii
nadawca–odbiorca
w
ciągu
ostatnich
kilku
dziesięcioleci” (Wróblewska, 2013, online).Nie sposób się z nią nie zgodzić, zwłaszcza
biorąc pod uwagę zmianę roli odbiorcy, który z narodzinami radia, jako słuchacz
„odbierał” wysyłane do niego komunikaty, z pojawieniem się telewizji – stał się widzem
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uczestniczącym (biernie lub czynnie w zależności od potrzeby) w nadawanym
programie, a po wprowadzeniu Internetu przekształcił się w eksploatatora świata
wirtualnego, aktywnego użytkownika. Przy każdym pojawieniu się nowego medium,
odbiorca przechodził zauważalną transformację, co pozwoliło mu na stanie się
świadomym
użytkownikiem
kultury
uczestniczącym
w renegocjacji
znaczeń doświadczanego przekazu. Współczesny odbiorca przejawia wszystkie
powyżej podane cechy, dostosowując wybraną funkcję do „konsumpcji” konkretnego
tekstu medialnego. Z tego względu, jedna platforma medialna już mu nie wystarcza i
zgodnie z jego potrzebami dany utwór zostaje opowiedziany za pomocą innych
środków przekazu.
Tak by zadowolić pragnienia konsumentów, producenci i twórcy decydują się
coraz częściej na wykorzystanie wielu platform. Transmedialne rozszerzenia opowieści
służą różnorakim celom. Przykładowo, mają za zadanie utrzymywać zainteresowanie
grupy odbiorców, mogą wyjaśniać motywacje danej postaci lub dodać większego
realizmu do prezentowanych, fikcyjnych wydarzeń, mogą też ożywić wcześniej
wspomniany wątek lub wprowadzić zupełnie nowy motyw (Jenkins, 2007, online). We
współczesnej kulturze nastąpił wysyp utworów, które powracają w coraz to innym
wydaniu, jako że transmedialność to najlepszy sposób na cross-platformowe
odświeżenie danej opowieści lub wybranych jej wątków 4. Takie rozwiązanie zachęca
użytkowników do eksperymentowania z odmiennymi formami przekazu,
ponieważ każda nowa odsłona opowieści pozwala konsumentom na stałą aktualizację
wiadomości umożliwiających poznanie świata fikcyjnego.
Jak pisze Mirosław Filiciak zajmujący się relacjami mediów cyfrowych i praktyk
społecznych, „Media wywołują […] w nas rodzaj kulturowej nadpobudliwości,
nakazującej nieustannie przebierać w nadmiernej ofercie” (Fliciak, 2013, 9). To tak jakby
wybrać się do centrum handlowego z nieograniczonymi środkami finansowymi.
Nadmiar oferowanych „opowieści transmedialnych” i ich poszczególnych wersji niczym
wyeksponowane na wystawach produkty zachęca do sięgnięcia po wybrany tytuł, a w
konsekwencji do aktywnego poznania jego uniwersum. Co więcej, wytwarzana
nadaktywność rozpatrywana być może w kategoriach samomobilizacji. Zgłębianie
interesujących nas treści i rozszyfrowywanie znaczeń ukrytych w danej odsłonie narracji
transmedialnej powodują, że odbiorca doświadcza poczucia spełnienia i może
poszczycić się tajemną wiedzą na temat świata przedstawionego. Zdaniem Jenkinsa,
konstruowanie świata fikcyjnego działa na zasadzie encyklopedycznego impulsu –
4

Doskonałym przykładem powracającej w coraz to innym wydaniu opowieści jest Alicja w Krainie
Czarów, która doczekała się już wielu adaptacji i reinterpretacji. Uwzględniając sam XXI wiek, odbiorcy
mają możliwość poznać przygody Alicji poprzez gry komputerowe (American McGee’s Alice z 2000
roku oraz Alice: Madness Returns z 2011), filmy w wersji 3D (Alice in Wonderland Tima Burtona z 2010
oraz jej kontynuacja z 2016 roku w reżyserii Jamesa Bobina), wideoklipy piosenek
(Sunshine Aerosmith, What you waiting for? Gwen Stefani, spektakle baletowe (Alicja w Krainie
Czarów w reżyserii Anny Niedźwiedź) czy komiksy (manga Alicja w Krainie Serc Ouin Rose, komiks The
Complete Alice in Wonderland w adaptacji Leah Moore i Johna Reppiona). Podobnie dzieje się z
opowieściami o Piotrusiu Panie, Królewnie Śnieżce, Pięknej i Bestii, Śpiącej Królewnie, Herkulesie oraz
wieloma innymi powszechnie znanymi historiami.
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ważne w tym procesie jest pogłębianie wiedzy i poznanie wszystkich treści dotyczących
wybranego tytułu (Jenkins, 2007, online).
Ponadto, zdobywanie nowych informacji poprzez korzystanie z różnych platform
medialnych ma za zadanie dostarczać przyjemności, które płyną także z możliwości
dzielenia się poznanymi treściami z innymi użytkownikami. Podążając za definicją
wyjaśniającą mechanizmy transmedialności, „Opowiadania transmedialne to sztuka
tworzenia światów. Aby w pełni doświadczać każdego fikcyjnego świata, konsumenci
muszą przyjąć rolę myśliwych i zbieraczy, ścigających fragmenty opowieści na różnych
kanałach medialnych, porównujących między sobą notatki w sieciowych grupach
dyskusyjnych i współpracujących. Gwarantuje to, że każdy, kto zainwestuje czas i
wysiłek, zyska bogatsze doświadczenie rozrywkowe” (Jenkins, 2007, 35). Być może jest
to za idealistyczne podejście, ponieważ rosnąca popularność transmedialności
poszczególnych opowieści często nie przekłada się na jakość oferowanych produktów,
ale na ich ilość5.
Rozbudowanie tekstu medialnego i przełożenie go na inne formy ma pod tym
względem podłoże ekonomiczne, ponieważ „odbiorca ma niespotykaną dotychczas
możliwość ciągłego obcowania z tą samą treścią, a co za tym idzie – z tą samą marką”
(Walczak, 2011, online). Budowanie świadomości marki, czyli branding jest
wyrafinowaną strategią opracowaną przez wytwórnie takie jak Walt Disney Studios,
Hasbro czy Warner Bros. Jak trafnie zauważa Jenkins, „Wszystko, co dotyczy struktury
współczesnego przemysłu rozrywkowego powstało w jednym celu – konstrukcji i
wzmocnienia marek rynkowych” (Jenkins, 2007, 104). Transmedialność opowieści jest
idealnym sposobem, który pozwala na realizację tego celu, ponieważ z definicji zakłada
odsłanianie danego tytułu wielokrotnie pod różnorodną postacią. To z jednej strony
zapewnia bogactwo oferty i nieustanną przygodę dla użytkowników kultury, ale z
drugiej – stanowi niekończące się źródło możliwości dla rozwoju biznesu danego
przedsiębiorstwa, ponieważ rolą producenta jest „tworzenie powiązań pomiędzy
fragmentami tej opowieści, czynienie narracji interesującą i zachęcanie fanów do
ciągłego obcowania z daną marką” (Walczak, 2011, online). Posiadanie różnorodnej
infrastruktury jest więc podstawą nie tylko do budowania wizerunku wśród już
zrekrutowanych klientów, co warunkiem do pozyskania nowych. Zarządzający dużymi
przedsiębiorstwami medialnymi wprowadzają zatem coraz to więcej produktów by
zachęcić konsumentów do sięgnięcia po dany tytuł nawiązujący lub rozbudowujący
konkretne uniwersum. W tym momencie należałoby się zastanowić czy wszystkie z
oferowanych opowieści zasługują na miano narracji transmedialnych.

5

Najlepiej potwierdza to seria Piraci z Karaibów, gdzie każda kolejna część (4 wyreżyserowane,
następna 5 w planach) jest słabiej oceniana od poprzedniej, co odnosi się również do gier video
opartych na wersjach kinowych (zob. notowania poszczególnych tytułów na Metacritic – amerykańskiej
stronie, która agreguje recenzje). Podobnie jest z seriami Transformers, Shrek, Ice Age, Divergent,
których kontynuacje i transmedialne roszerzenia powstają pomimo niezbyt przychylnych recenzji.
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Problemy wynikające
transmedialną jest a co nie

z

transmedialności,

czyli

co

opowieścią

Wspomniana we wcześniejszej części artykułu, seria Matrix jest wielokrotnie
podawana6 (także przez samego Jenkinsa) jako wzorcowy przykład opowieści
transmedialnej, za czym idzie nie tylko cross-platformowa cyrkulacja treści utworu, ale
też dosyć umiejętne wprowadzanie wątków wyjaśniających i rozbudowujących
świat Matrixa. Oczywiście, z racji tego, że jest to pierwsza forma narracji, która na
szeroką skalę łączy wątki za pomocą różnych środków przekazu, można w niej dostrzec
mankamenty. Są one przede wszystkim związane z jakością oferowanych produktów
serii, jak również ich niespójnego charakteru jako całości – „Od zwykłego
konsumenta Matrix oczekiwał zbyt wiele. Zapaleńcom oferował zbyt mało” (Jenkins,
2007, 125).
Mimo tego, że eksperyment braci/sióstr Wachowskich nie jest do końca udany
pod względem wykonania, sam pomysł zabawy z formą opowieści i stworzenia
kompleksowego połączenia innych tekstów medialnych w ramach ekspansji jednego
uniwersum zapoczątkował transformację w sposobie przedstawiania wielowątkowej
historii fabularnej. Koncepcja rozrzucenia elementów opowieści na różne platformy
medialne z pozoru wydaje się zadaniem prostym – wystarczy nieograniczony świat
przedstawiony i pokaźny zasób środków finansowych. Produkowane w wyniku tego
teksty medialne potwierdzają jednak, że to założenie jest mylne, gdyż kluczową rolę w
procesie tworzenia opowieści transmedialnej odgrywa aktywna postawa twórców,
którzy są zaangażowani w cały projekt transmedialności przedstawianej historii od
początku do końca. Pod tym względem transmedialna narracja Wachowskich jest jedną
z nielicznych tego typu.
Powstanie większości produktów transmedialnych jest ściśle powiązane
z rozwojem franczyzy kulturowej7, a co za tym idzie dominacji korporacji medialnych,
takich jak The Walt Disney Company, Warner Bros. Entertainment Inc., 21st Century Fox,
które zalewają użytkowników kultury kolejnymi odsłonami Avengersów, Iron Manów, Xmenów i setkami innych super bohaterów. Zaprezentowane z dużym rozmachem
perypetie popularnych postaci nie wnoszą za wiele do rozwijania świata przedstawionego
danej opowieści. Są bardziej kolejną odsłoną przygód danych bohaterów aniżeli nowym
6

Zob. ML Ryan, 2015, Transmedia Storytelling. Industry Buzzword or New Narrative Experience?, w:
Storyworlds: A Journal of Narrative Studies, nr 2 (7), ss.1-19.
7

Spośród wielu złożonych definicji tego zjawiska w znaczeniu stricte biznesowym, posłużę się
wyjaśnieniem Magdaleny Stawickiej, która określa franczyzę jako system sprzedaży towarów
polegający na „długoterminowym, odpłatnym udzielaniu franczyzobiorcy pozwolenia/licencji/zgody na
oferowanie produktów lub świadczenie usług w imieniu franczyzodawcy oraz używanie jego nazwy
handlowej, znaku towarowego, logo firmy” (Stawicka, Franczyza – droga do sukcesu, Gliwice 2009, s.7).
W znaczeniu kulturowym, pojęcie franczyzy odnosi się do zbioru produktów medialnych wchodzących
w skład serii zapoczątkowanej przez wielowątkowy utwór, który stanowi podstawę do powstania
całego cyklu. Utwór ten i kolejne części serii podlegają systemowi licencjonowania (określa on warunki
korzystania z konkretnego utworu), co podkreśla, że dane części serii mogą mieć różnych
podwykonawców.
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elementem kluczowym dla zgłębienia znaczeń ukrytych we wcześniej wprowadzonym
utworze. Produkty transmedialne tego typu powstają bardziej (choć nie zawsze) w celach
marketingowych, o czym może świadczyć częstotliwość ich wydawania. Z tego
powodu, idąc za myślą Jenkinsa, najlepiej jak pieczę nad kształtowaniem poszczególnej
narracji transmedialnej sprawuje ten sam twórca (albo zespół twórców), jako że
„transmedialność opowieści wymaga dużego stopnia koordynacji pomiędzy różnymi
sektorami medialnymi” 8. Podkreśla to istotę współtworzenia opowieści, a nie
odtworzenia jej treści na różnych platformach.
Zdecydowana większość „narracji transmedialnych” ma jednak różnych autorów,
których łączy system licencjonowania praw korzystania z danego utworu. W tym
wypadku, transmedialny charakter opowieści jest wynikiem przepisywania narracji lub
wybranych z niej elementów na nowo (tzw. spin-offów) bądź dopisywaniem
wcześniejszych lub późniejszych wydarzeń (prequel, sequel) do znanej już opowieści.
Zjawisko to może prowadzić do rozważań nad kwestią oryginalności kolejnych dzieł
powstałych na bazie pierwowzoru, a także nad rolą twórcy. Niewątpliwie, swobodna
cyrkulacja treści danego tekstu medialnego powoduje zatarcie granicy pomiędzy
autorem a jego naśladowcami. Jest to szczególnie widoczne przy uruchomieniu
znanych opowieści na współczesnych platformach, takich jak Alicja w Krainie Czarów,
baśnie Charlesa Perrault czy braci Grimm, wszelkie teksty medialne powstające na
kanwie mitów. Wszystkie te „opowieści transmedialne” stanowią przykład crossplatformingu i tak naprawdę nie powinny być etykietowane jako narracje
transmedialne, gdyż pełnią funkcję tekstów źródłowych 9 dla nowych utworów, są
inspiracją dla kolejnych twórców. Powstałe na ich podstawie produkty 10 reprezentują
różne platformy medialne i zostały wprowadzone albo jako adaptacje wersji
oryginalnych, albo jako ich rozszerzenia/przedłużenia (ang. extensions)11. Tak samo jak
w przypadku poszczególnych części budujących narrację transmedialną, obecność tych
hipertekstów w różnorodnej formie nadaje transmedialny charakter danemu
hipotekstowi, ale różnica polega na tym, że znajomość wszystkich utworów
inspirowanych pierwowzorem nie jest konieczna do opanowania opowieści
i zrozumienia zasad rządzących jej uniwersum.
Przykładem
może
być
tu
chociażby Wiedźmin.
Transmedialne
rozszerzenia odnoszące się do wiedźmińskiego uniwersum powstały bez udziału

8

Zob. H. Jenkins, (22.03.20007), Transmedia Storytelling 101 [Wpis blogu], Confessions of an Aca-Fan,
[online:] http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html, [dostęp 10.04.2016].
9
Jenkins używa określenia „statki-matki” (ang. mothership).
10
Lepszym określeniem w tym przypadku jest termin „hipertekst” według nazewnictwa Gerarda
Genetta. Hipertekstem nazywa się utwór, który powstał na podstawie lub w dużej mierze nawiązuje do
hipotekstu stanowiącego wersję oryginalną. Zob. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia,
tłum. A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. H. Markiewicz,
Kraków 1992, s. 322.
11
Christy Dena w swojej pracy doktorskiej Transmedia Practice: Theorising the Practice of Expressing a
Fictional World across Distinct Media and Environments rozróżniła pojęcie adaptacji od rozszerzenia,
określając to pierwsze jako wierne przełożenie hipotekstu na inną platformę, a to drugie jako
ukazaniem pierwowzoru w inny sposób za pomocą innego medium.
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Andrzeja Sapkowskiego, który otwarcie przyznaje, że „filmy, komiksy czy też gry, w tym
i gra »The Witcher«, są wyłącznie adaptacjami, stanowią całkowicie odrębne byty
fabularne, będące dziełem ich twórców” (Ogrodnik, 2012, online). Jego opinia,
aczkolwiek dla wielu kontrowersyjna, jest uzasadniona, bo zarówno gry (uważane przez
Sapkowskiego „za produkt wysokiej klasy”), jak i komiksy i filmy powstały w oparciu o
tekst źródłowy, który jest kompletny. Nieprzeczytanie komiksów lub niezagranie w The
Witchera lub którąkolwiek z jego części nie uniemożliwi interpretacji lub sposobu
dekodowania utworów Sapkowskiego. Nieobejrzenie filmu w reżyserii Marka
Brodzkiego nie wywoła błędnego odczytania oryginalnej wersji. Transmedialne
hiperteksty poświęcone uniwersum Wiedźmina stanowią zatem rewritingi znanego
hipotekstu, czyli są przepisaniem opowieści na nowo przy jednoczesnym przeniesieniu
jej treści na odmienne formy przekazu, co odróżnia je od narracji transmedialnej Matrix.
Problem polega na tym, że zarówno seria Wachowskich, jak i każdy hipotekst
posiadający swoje rewritingi na odmiennych platformach można nazwać
transmedialnymi. W pierwszym przypadku określenie to będzie bardziej adekwatne,
gdyż dotyczy ono zarówno formy, jak i konceptu scalania treści rozproszonych po
różnych platformach w celu utworzenia pełnego obrazu wielowątkowej opowieści.
Natomiast przy omawianiu drugiego zjawiska transmedialność odnosi się wyłącznie do
formy, jako że reinterpretacje i
wariacje
dotyczące
tekstu
źródłowego zostają zobrazowane
poprzez odmienne środki przekazu.
Mowa tu raczej o transmedialnym
transferze (lub transmedializacji)
jednej
opowieści
i
jej crossplatformowych
wariantach
niż
o narracji
transmedialnej.
Nie
można więc stawiać znaku równości
pomiędzy tymi dwoma sposobami
Rys. 1. Model opowieści transmedialnej –
przedstawiania historii i należałoby
cyrkulacja treści. Źródło: opracowanie własne.
je rozróżniać. Ciężko jednak tego
dokonać, bo w obu przypadkach
mamy
do
czynienia
z
transmedialnymi
odsłonami
o
różnorakim
charakterze
i
zastosowaniu.
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Najlepiej różnicę pomiędzy
opowieścią transmedialną a jej
transmedializacją
wynikającą
z licznych
transferów crossplatformowych ilustrują
poniższe
modele (Rys. 1. i 2.). Na ich
przykładzie
widać,
że
przy
rozróżnieniu tych dwóch rodzajów
prezentowania opowieści konieczne
jest odwołanie się nie do ich
transmedialnej formy, ale do
sposobu
dystrybucji
treści.
W przypadku pierwszego rysunku
widać, że mamy do czynienia
z cyrkulacją treści. Nie ma tekstu
Rys. 2. Model transmedialności opowieści –
źródłowego, który zawiera wszystkie
transfer treśc. Źródło: opracowanie własne.
informacje potrzebne do eksploracji
świata przedstawionego, a zapoznanie się z każdą platformą medialną z osobna daje
możliwość uzupełnienia poznanych wcześniej treści, co idzie w parze z odkryciem całej
opowieści. Drugi model prezentuje inny sposób przedstawienia historii fabularnej. W
centrum
znajduje
się
bowiem
tekst
źródłowy
–
materiał
bogaty
w znaczenia denotatywne i konotatywne. Ich obecność pozwala na przeniesienie treści
na inne platformy, umożliwiając transfer transmedialny. Powstałe w tym procesie teksty
nie muszą być ze sobą powiązane, ponieważ najważniejsza jest relacja na linii hipotekst
– hipertekst.
Taka rozbieżność może sygnalizować, że zastosowanie terminu „narracja
transmedialna” w celu określenia jakkolwiek nietypowego i nowatorskiego przekładu
hipotekstu na inne medium jest nadużyciem, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z
różnymi twórcami kreującymi niepowiązane z innymi hipertekstami produkty, które
nawiązują wyłącznie do tekstu źródłowego. Ryan podkreśla, że dzieła takie jak mity
greckie, czy opowieści biblijne niosą ze sobą tak bogaty bagaż kulturowy, że tworzenie
ich wieloplatformowych wariantów nigdy nie zaniknie i wciąż będą cieszyć się ogromną
popularnością (Ryan, 2015, 2). Według Ryan opisywane przez nią zjawisko to nic innego
jak „efekt kuli śnieżnej”, jako że we wcześniejszych stuleciach proces transferu treści
takich tekstów źródłowych rozrastał się stopniowo, a obecnie występuje na masową
skalę (Ryan, 2015, 2).
Właśnie powszechność przenoszenia treści z jednego utworu na drugi przy
użyciu różnych mediów może powodować trudności w odróżnieniu opowieści
transmedialnej od tekstu przejawiającego cechę transmedialności, który jednak
opowieścią transmedialną nie jest. Co prawda, Jenkins rozróżnia pojęcie narracji
transmedialnej od franczyzy kulturowej polegającej na cross-platformowym
krzyżowaniu zawartości, której powstanie opiera się na reprodukcji tekstu źródłowego
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i nadmiaru powtarzanych treści (Jenkins, 2011, online). Terminu franczyzy nie można
jednak odnieść do zjawiska opisywanego przez Ryan, które wiąże się z transmedialnym
rewritingiem „kultowego” tekstu powstającym na przestrzeni wieków. Dzieje się tak,
ponieważ pojęcie franczyzy dotyczy działań jednej firmy, która wykupiła sobie prawa
do danego dzieła (lub pierwotnie utworzyła tekst źródłowy) i wprowadza kolejne
produkty oparte o utwór wyjściowy. Zarówno proces omawiany przez Jenkinsa, jak
również „efekt kuli śnieżnej” Ryan, aczkolwiek opisujące odmienne mechanizmy,
wpasowują się w model transmedialnego transferu opowieści skonstruowany na Rys.
2. To podkreśla problematyczność zagadnienia, a co za tym idzie niekonsekwencję w
używaniu pojęcia „opowieści transmedialnej” – „Mówiąc krótko, historia ma więc być
opowiedziana w jednym medium i rozwinięta przez inne” (Boczkowska, 2014, 125).
I co dalej?
Z powyższych rozważań wynika, że pomimo różnic pojęcie narracji
transmedialnej i transmedialnego transferu danej opowieści są używane
naprzemiennie. Niemniej jednak, to właśnie ten drugi sposób opowiadania historii
fabularnej dominuje wśród promowanych tytułów, podczas gdy prawdziwych
opowieści transmedialnych, takich jak seria Matrix, Blair Witch Project, Alpha 0.7, które
nie powstały na kanwie jednego tekstu źródłowego, jest stosunkowo niewiele. Oznacza
to, że transmedialność jawi się bardziej jako współczesna forma przepisywania
opowieści na nowo w celu wniesienia do niej nowego elementu lub innego sposobu
reinterpretacji jej treści. W oczach producentów, zdecydowanie łatwiej stworzyć
niezliczoną liczbę produktów pochodzących od jednego hipotekstu, gdyż można dany
projekt „transmedialny” podzielić pomiędzy wielu wykonawców i nie śledzić z wielką
uwagą procesu transferu treści.
Większość twórców i współtwórców woli zatem bawić się konwencją
transmedialną, wykorzystując znane opowieści i zyskujące coraz większe znaczenie
uniwersa12, aniżeli wprowadzić zupełnie nową historię osadzoną w nieznanym
odbiorcom świecie przedstawionym. Zabawa ta skutkuje w powstawanie
transmedialnych rozszerzeń rozpoznawalnych opowieści, które są na siłę
przekształcane w narracje o transmedialnym charakterze. Narracje te jednak różnią się
od opowieści transmedialnych tym, że ich poszczególne wydania nie funkcjonują jako
wzajemne uzupełnienia, a każda nowa część stanowi po prostu kolejną odsłonę z serii
bazującej na danym hipotekście (jest nim zazwyczaj dzieło literackie, komiks). To
właśnie sposób transferu treści z wersji oryginalnej na jej cross-platformowe warianty
powoduje, że powstałe wysokobudżetowe produkcje (np. seria Avengers, Igrzyska
12

Według Jenkinsa, „Budowanie narracji w coraz większym stopniu staje się sztuką budowania
światów” (Jenkins, 2007, 112). Przyczyny tego leżą nie tylko w rozmiarze danego przedsięwzięcia oraz
możliwości nieskończenie wielu wariantów dotyczących rozbudowywania konkretnego uniwersum.
Sztuka budowania światów jest nieunikniona, ponieważ coraz ważniejszym dla odbiorcy staje się
aspekt bycia „tam”, zanurzenia w wybranym świecie przedstawionym i podzielenie się swoimi
wrażeniami z innymi użytkownikami kultury.

78

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

śmierci) są nieco ograniczone, jako że „gama produktów wytwarzana w obrębie jednej
marki zazwyczaj zbyt mocno podlega prawom logiki ekonomicznej, zamiast
odpowiedniej wizji artystycznej” (Jenkins, 2007, 104). Rezultatem tego są schematyczne
rozwiązania – w każdej z odsłon serii mamy do czynienia z tymi samymi głównymi
bohaterami wspieranymi przez postacie drugoplanowe (zmieniające się w
poszczególnych częściach) w walce z kolejnymi pozornie niezwyciężonymi wrogami
(lub tym samym arcywrogiem), którzy pod koniec okazują się jednak możliwi do
pokonania.
Nie oznacza to jednak, że owe „transmedialne” produkcje nie mają nic do
zaoferowania, a producenckie zabawy w transmedia są nieudolnymi próbami
wykorzystania nowych technologii i trendów. Wprowadzanie tego typu rozszerzeń co
prawda nie działa jak w przypadku narracji transmedialnych, gdzie transmedialny
wymiar opowieści umożliwia nie tylko doświadczenie poznania ulubionego uniwersum
za pomocą różnych środków przekazu, ale pozwala na mnogość interpretacji
poszczególnych elementów tejże opowieści, które ją współtworzą. W przypadku
transmedialnego transferu to powielane treści i sposób ich kompilowania decydują o
sukcesie danego tytułu, ponieważ najważniejsza jest tu relacja utworu wyjściowego z
nowo powstałym hipertekstem. Niebagatelną rolę odgrywa w tym procesie znajomość
tego pierwszego i potrzeba jego dalszej eksploracji. Na podstawie swojej wiedzy o
hipotekście, użytkownik kultury porównuje i interpretuje rozpoznawalne elementy
pochodzące z tekstu źródłowego, które są ponownie wykorzystywane w kolejnych
odsłonach znanej opowieści. Chęć coraz większej liczby odbiorców do odnajdywania w
nowych wersjach części tożsamych z oryginałem13 wskazuje na nieuchronność
wyeksponowania transmedialności utworu i powstawania jego cross-platformowych
przekładów.

13

Założenie na podstawie danych z Box Office Mojo. Na 443 najbardziej kasowe filmy z roku 2015 159
(w tym biografie i filmy dokumentalne) nie powstały w wyniku procesu transmedialnego przekładu.
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Marcin Mleczak: Polityka kulturalna Hiszpanii frankistowskiej
Abstrakt
W okresie hiszpańskiej wojny domowej rozpoczęła się jedna z najbardziej
oryginalnych kontrrewolucji w dziejach Europy. We współpracy z Kościołem państwo
generała Franco usiłowało wykorzenić rewolucyjne ideologie, a także niemoralność
obyczajową (pornografia, rozwody). Celem był powrót do mitycznej glorii
hiszpańskiego złotego wieku. Jednak zmiany w Kościele, a także gwałtowny rozwój
gospodarczy samej Hiszpanii sprawiły, że narodowy katolicyzm zaczął być powszechnie
postrzegany jako anachronizm na długo przed upadkiem dyktatury.
Abstract
The Spanish Civil War seen one of the most fervent counterrevolutionary
movements in history of the Western Europe. The National Catholicism – synthesis of
Castilian nationalism and religion fundamentalism – was a central point of ideology of
general Franco’s state. State and Church were acting together in the mission of
uprooting “atheistic” ideologies and groups (communism, socialism and freemasonry)
and immorality (“free love”, pornography, divorces). But since the half of 60’ National
Catholicism was in fact considered to be absolutely anachronistic – changes in Church
and in Spanish economy guided to this erosion.
I
Projekt kulturalny, jakim na pewnym poziomie był frankizm, wydaje się zupełnie
wyjątkowy na tle najnowszej historii naszego kontynentu, a przynajmniej jego
zachodniej części. Amerykański historyk, Stanley Payne stwierdził wręcz, że „reżim
prowadził tradycjonalistyczną, rzeczywiście reakcyjną politykę, w stopniu większym niż
którykolwiek z dwudziestowiecznych krajów zachodniej Europy” (Payne, 1987,
204), zaś „La Cruzada uznana możne być za najbliższy chrześcijański ekwiwalent
muzułmańskiego neotradycjonalistycznego odrodzenia na Bliskim Wschodzie” (Payne,
2008,14).
Na pierwszy rzut oka może się to wydawać dość paradoksalne, bowiem
wojskowi konspiratorzy w 1936 roku planowali dokonać zamachu stanu, który
przywróci po prostu porządek polityczny i społeczny 1. Celem było ukrócenie chaosu,
panującego po dojściu do władzy rządu lewicy wrzenia i zaprowadzenie krótkotrwałej
republikańskiej dyktatury, kontynuującej część reform z lat 1931-1936. Nie zamierzano
również wycofywać się z rozdziału Kościoła i państwa (Pecharroman, 1989,211-213). W
przemówieniu z 19 lipca generał Francisco Franco odwoływał się do „Braterstwa,
Wolności i Równości”, zaś od podobnej frazeologii nie stronili inni oficerowie biorący
udział w buncie(Payne, 1987, 104; Preston, 1993, 150). Na czele siedmioosobowej Junta
1

O przyczynach wojny domowej: Jackson (1965), Payne (2006, 2009), Preston (1994), Robinson (1970).
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de Defensa Nacional, utworzonej 23 lipca, stanął generał Miguel Cabanellas, a
dowództwo w Andaluzji przejął generał Gonzalo Quiepo de Llano. Obu uznawano za
republikanów i masonów – a przynależność do lóż wiązała się w ówczesnej Hiszpanii z
dość jasnym wyborem światopoglądowym, przeciwstawnym tradycji konserwatywnej
i katolickiej.
Okazało się jednak, iż armia nie jest w stanie przejąć władzy w kraju w ciągu
kilkutygodniowych starć, jak zakładały plany spiskowców. Pojawiła się więc konieczność
stworzenia swego rodzaju etosu, umożliwiającego utrzymanie wysokiego morale
żołnierzy i obywateli „białej” Hiszpanii w trakcie wojny domowej. Wydawało się to
rzeczą dość skomplikowaną, gdyż oprócz wojska w postaniu wzięły udział bojówki
tradycjonalistycznych karlistów 2 oraz faszystowskiej Falangi – w okresie przed 17–18
lipca przywódca konspiracji, generał Emilio Mola miał poważne problemy ze
skoordynowaniem współpracy tych organizacji. Dotyczyło to również sfery ideowej,
bowiem karliści domagali się wystąpienia pod flagą monarchistyczną, co nie pokrywało
się z zamierzeniami armii, przedstawionymi powyżej.
Ostatecznie na ukształtowanie ideologicznego oblicza rebeliantów największy
wpływ miał rozwój sytuacji w lojalistycznej części kraju. Powstanie doprowadziło tam
do detonacji „daleko idącej rewolucji społecznej” (Bolloten, 1971, 130), która od
samego początku wiązała się z aktami przemocy wobec osób uznawanych za
zwolenników prawicy. W trakcie wojny „czerwony terror” pochłonął około pięćdziesiąt
tysięcy ludzi, w tym prawie siedem tysięcy osób duchownych (Preston 2013, 235).
Według cytowanego już Stanleya Payne’a doszło wówczas do „najszerszych
prześladowań katolicyzmu w zachodnim kraju od czasów reformacji” (Payne, 2008, 24)–
przyjmowały one formę nie tylko mordów, ale również zaciekłego ikonoklazmu.
Nie należy się więc specjalnie dziwić, że Kościół katolicki 3 udzielił poparcia
rebeliantom – a ci chętnie skorzystali z pojawienia się „pozytywnego” punktu
odniesienia dla ich sił. Termin „krucjata” używany był przez dowódców wojskowych już
w lipcu 1936 roku, jednak w raczej sekularnym kontekście (np. „krucjata narodowa”)
(Cruz, 2005, 171-175). Zaczęło się to zmieniać w sierpniu, kiedy zarówno oficerowie,
jaki i biskupi rozpoczęli przywoływać ten termin, by podkreślić religijny wymiar wojny.
30 września biskup Enrique Pla y Daniel wydał list pasterski „Las dos ciudades”,
określający wojnę jako „krucjatę dla religii, Ojczyzny i cywilizacji”, w czasie której
ścierają się „dwie koncepcje życia […] dwie siły przygotowane do uniwersalnego boju
między wszystkimi ludami ziemi – bezbożność i niebiańskie miasto dzieci Boga”
(Casanova, 2010, 203).
2

Karliści byli skrajnie konserwatywnym ugrupowaniem, wywodzącym się z dynastycznych wojen
domowych XIX wieku.
3
Mowa o Kościele hiszpańskim. Dyplomacja watykańska zachowała nieco większą powściągliwość,
przynajmniej na początku konfliktu, gdy po stronie Republiki opowiedzieli się katoliccy Baskowie.
Niemniej papież wypowiadał się z o rebeliantach z sympatią. W 1939 roku Pius XII skierował do Franco
list gratulacyjny: „Wznosząc nasze serce ku Bogu, szczerze dziękujemy Waszej Ekscelencji za
upragnione zwycięstwo katolicyzmu w Hiszpanii. Modlimy się, by ten najmocniej ukochany kraj, znów
korzystający z pokoju, powrócił z odnowionym wigorem do dawnych i chrześcijańskich tradycji, które
uczyniły go wielkim” (Preston, 1995, 30).
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Również „List wspólny hiszpańskich biskupów do biskupów świata” z lipca 1937
roku prezentował jawnie profrankistowskie stanowisko (Skibiński, 2013, 363-373), a
oba te dokumenty uznać można za doskonały wyraz tego, co w historiografii określa
się jako nacionalcatolicismo (Tusell, 1996, 125-126). „Relacje między Kościołem a
państwem przyjęły formę symbiozy, w której hierarchia (kościelna-mm) dawała
imprimatur reżimowi, w zamian za stworzenie wyznaniowego, katolickiego państwa,
uznającego za kluczowe obronę chrześcijańskich wartości i moralności. Narodowy
katolicyzm wskazywał kurs jednoczenia interesów Ojczyzny i religii” (Nash, 2000, 290) 4.
Stanowisko Kościoła przyczyniało się do umocnienia manichejskiej wizji wojny i
dehumanizacji przeciwnika. Wierni mogli w czasie kazania usłyszeć, iż wrogowie są
„synami Belzebuba” (Thomas, 1977, 511). Wpasowywało się to dobrze w całość
frankistowskiej propagandy, dla której przeciwnicy „nie zasługują na miano Hiszpanów”
(Sawicki, 1985, 73), są hordami „które straciły prawo mienić się ludzkimi” (Ibidem, 57),
poddanymi „najgorszym instynktom zwierząt, pozbawionych rozumu” (Abellan, 1984,
163). Retoryka ta najpełniejszy wyraz znalazła w opublikowanym w 1938 roku poemacie
Jose Marii Pemana „Poema de la Bestia y del Angel”, gdzie opisany został pojedynek
młodego chrześcijanina ze złem, uosabianym przez komunistów, masonów i Żydów
(Southworth, 1968, 176-180)5.
W czasie wojny biały terror pochłonął około sto tysięcy ludzi zaś po wojnie
doszło do dalszych egzekucji (od dwudziestu do pięćdziesięciu tysięcy) (Ruiz, 2005;
2009). „Koniecznym jest położenie kresu nienawiści i pasji ostatniej wojny, ale nie w
stylu liberałów, z ich potwornymi i samobójczymi amnestiami” – twierdził Franco w
grudniu 1939 (Preston, 2013, 472).
II
Poeta Federico de Urrutia bodaj najlepiej wyraził ideowe założenie
frankistowskiej kontrrewolucji:
“To nasza najważniejsza linia przewodnia. Być takimi, jak kiedyś, zamiast naszej
hańby z ostatnich czasów. Zniszczyć w sobie martwego ducha XIX wieku, liberalnego,
dekadenckiego, masońskiego, materialistycznego i sfrancuziałego i wypełnić się
ponownie duchem XVI stulecia: imperialnego, heroicznego, poważnego, kastylijskiego
duchowego, legendarnego i kawaleryjskiego” (Palacios, Payne, 2014, 149) 6.

4

Biskup Leridy sądził, iż „tym, co wznosi Franco na poziom, jaki niewielu osiągnęło w ciągu całej
historii ludzkości, jest jego niezwykła praca dla chrześcijańskiego przekształcenia jednostek”. (Tusell,
2007, 202).
5
Antysemicka frazeologia pojawiała się w wypowiedziach hiszpańskiej prawicy przed wojną i w trakcie
trwania reżimu Franco – był to jednak antysemityzm tradycjonalistyczny, nie biologiczny. Zresztą w
pewnym sensie wynikało to z powielania klisz (anty)intelektualnych prawicy europejskiej, skoro w
Hiszpanii nie istniała znacząca populacja żydowska.
6
Zarówno oficjalne wypowiedzi, jak i osobiste notatki sugerują, że sam Caudillo podzielał takie
poglądy. (Preston, 1993, 72).
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Ową „regenerację” narodu osiągano nie tylko przy pomocy plutonów
egzekucyjnych i więzień7. Przeprowadzono również czystkę wśród pracowników służby
publicznej – w tym wśród nauczycieli. Dokonano też przeglądu zawartości bibliotek
publicznych i zniszczenia literatury uważanej za niemoralną lub wywrotową (Abellan,
1984, 163). Jak wspominał jeden z szefów cenzury, falangistowski poeta Dionisio
Ridruejo: „Partia była farsą, syndykaty fikcją […] wojsko narzucało swoją władzę, a
Kościół tyranizował politykę kulturalną […] i narzucał swą wolę w sposób nie do
przyjęcia w społeczeństwach laickich” (Ridruejo, 2005, 327).
Katolicki charakter państwa podkreślały masowe msze święte oraz resakralizacja
obiektów zniszczonych przez „czerwonych” (Vincent 2009). Także edukacja na
wszystkich szczeblach miała zostać uzgodniona z nauczaniem Kościoła. Minister
edukacji twierdził w 1943 roku: „Co jest więc istotne z politycznego punktu widzenia
[…] to usunięcie z nauczania i twórczości naukowej ideologicznej neutralności i
zablokowanie laicyzmu” (Maravall, 1978, 100).
Kościół podjął próbę duchowego odbicia dużej części ludności, straconej dla
wiary jeszcze w XIX wieku i głęboko antyklerykalnej. Wydawało się, że lata czterdzieste,
pełne misji, przyniosły w tym względzie sukces. Faktycznie, jeszcze w 1960 roku 91
procent badanej hiszpańskiej młodzieży uznawała się za głęboko wierzącą, a kościelne
chrzty i śluby pozostawały powszechnym zwyczajem jeszcze po upadku dyktatury
(Bernecker, 2007, 77; Shubert, 1990, 239-240; Simon Arce, 2008, 456). Jednak
przynajmniej część owych sukcesów z pierwszych lat dyktatury wynikała z konformizmu
(niektórzy obawiali się, że niechodzenie do kościoła może skutkować stratą pracy)
(Maravall, 1978, 125) lub okazała się krótkotrwała bądź ograniczona do pewnych grup
społecznych – w 1957 Akcja Katolicka donosiła, iż tylko osiem procent robotników
regularnie uczęszcza na msze święte (Shubert 1990, 241). Pewien świadek, wspominając
pobyt w Asturii w okresie pierwszych lat frankizmu, pisał: „wszędzie […] księża i oddani
katolicy mówili mi, że rzeczy idą wspaniale i nie ma żadnej groźby ponownego
stoczenia się tak długo, jak żołnierze są tutaj” (ibidem, 239).
Ustawodawstwo dostosowano do nauczania Kościoła i tradycjonalistycznych,
patriarchalnych wzorców. Za nieważne uznano republikańskie ustawodawstwo
dopuszczające rozwody. W ten sposób, przynajmniej teoretycznie, pewna ilość
małżeństw zawartych wówczas straciła moc prawną. Dokonanie aborcji kończyło się
więzieniem, zaś ojciec rodziny, gdy przyłapał żonę (lub córkę) z kochankiem, mógł ją
zabić, a jedyną karą, jaką wówczas ponosił, było przesiedlenie do innej prowincji (Nash,
2000, 297-299; Richards 1999, 54-55; Shubert 1990, 214-217)8. Jednocześnie do roku
1956 funkcjonowała legalna prostytucja, nierzadko stanowiąca dla kobiet jedyną formę
przetrwania „głodnych lat” czterdziestych (Morcillo, 2007).

7

Tuż po wojnie znajdowało się w nich 270 tysięcy ludzi. Mimo wielu zwolnień, jakie nastąpiły w ciągu
kilku następnych lat, jeszcze w 1949 roku osadzonych w nich było 37, 5 tysiąca osób (Payne, 1987,
223).
8
To prawodawstwo, jak i większość przepisów ograniczających kobietom dostęp do niektórych
zawodów, przestało obowiązywać na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
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Nacjonalistyczny komponent oficjalnych haseł pozostawał równie istotny, co
religijny – zwłaszcza w czasie II wojny światowej, gdy wydawało się, iż Hiszpania ma
szansę odzyskać imperialną pozycję u boku zaprzyjaźnionych mocarstw Osi. Ówczesne
filmy gloryfikowały bohaterów i władców Złotego Wieku (Nash, 2000, 293; Tusell, 2007,
101) , a architekci podjęli próbę połączenia monumentalnych konstrukcji epoki
faszyzmu z wielkimi budowlami rodzimej przeszłości. Nie udało się jednak stworzenie
nowego stylu, głównie z powodu trudności gospodarczych – a jedynymi wyraźnymi
śladami tych starań pozostaje gmach Ministerstwa Lotnictwa i monumentalna bazylika,
znana jako Dolina Poległych. Sanktuarium zwieńczone stupięćdziesięciometrowym
krzyżem stało się miejscem wiecznego spoczynku założyciela Falangi, Jose Antonio
Primo de Rivery, a także samego Francisco Franco (Carr, Fusi, 1981, 110).
Jako sztandarowy przykład twórczości tego okresu podaje się często powieść
„Raza” (1942) –łączy ona wątki obecne w literaturze „białych” o wojnie domowej w taki
sposób, że określić ją można wręcz jako syntezę narodowo-katolickiego podejścia do
konfliktu. Najbardziej interesujący jest wszakżę – figurujący na okładce pseudonim
Jaime de Andrade kryje bowiem samego generała Franco. Powieść została natychmiast
przeniesiona na ekrany przez Jose Luisa Saenza de Heredię, kuzyna założyciela Falangi
oraz niegdysiejszego współpracownika Luisa Buñuela. Według polskiego badacza,
mimo nachalności przesłania, film „wiernie odtwarza […] emocjonalny klimat
zbiorowych uniesień patriotycznych bojowników Krucjaty”, jak również wyróżnia się
walorami technicznymi (Sawicki, 2001, 205). Z kolei powieść pozostaje interesującym
obiektem analiz dla historyków, próbujących zrozumieć mentalność dyktatora (Tusell,
1996, 120-121). Istotne wydaje się też zaprezentowane w niej podejście do
zwyciężonych przeciwników. Otóż jeden z głównych bohaterów mówi o nich: „są to
ludzie błądzący, zapewne: ale waleczni” (Sawicki, 1985, 347), zaś inny, chociaż
ostatecznie opowiada się po stronie „nacjonalistów”, ma w życiorysie epizod
republikański (Treglown, 2015, 201). Ów wątek „nawróconego” republikanina jest dość
popularny w literaturze frankistowskiej (Sawicki, 1985, 341). Mamy tu do czynienia z
przykładem czegoś, co amerykański historyk określił jako „rozdwojenie reżimu”
(Malefakis, 2007) . Bowiem z jednej strony wrogów i w czasie wojny i po jej zakończeniu
określano jako „antyhiszpanię”, pozostającą pod wpływami Moskwy i brutalnie
prześladowano9. Z drugiej wszakże, właściwie każdy miał kogoś bliskiego, walczącego
po przeciwnej stronie. Nie dało się też przekreślić poczucia jedności narodowej –
symboliczne wydaje się, że „biali” oficerowie z pewną dumą komentowali klęski,
poniesione przez sprzymierzone wojska włoskie z rąk „czerwonych”, bo „czerwonych”,
ale jednak Hiszpanów. Analiza brytyjskiej historyk, Helen Graham, która porównała
podejście frankistów do Republikanów do stosunku nazistów do Żydów, wydaje się
więc całkowicie nietrafiona (Graham, 2002, 123-124).

9

Ów podział, w łagodniejszej formie, przetrwał do końca reżimu. Nawet w późniejszym okresie
dyktatury odmawiano przyznania świadczeń finansowych dla weteranów, walczących po stronie
Republiki.
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III
Cenzura, którą organizowano już w 1936 roku, została w 1937 w pełni
ujednolicona i oddana Falandze, przekształconej wówczas monopartię 10. Ta
kontrolowała ją do 1945 roku, kiedy to instytucja została przeniesiona do ministerstwa
edukacji, będącego w rękach działaczy związanych z Kościołem, aż wreszcie w 1951
roku oddano ją Ministerstwu Informacji i Turystyki (Grugel, Rees, 1997, 138).
Zakazani zostali nie tylko pisarze rewolucyjni, ale również dzieła Zygmunta
Freuda (do 1949 roku) oraz część twórczości Pio Barojy. Olbrzymią rolę przypisywano
moralnemu oddziaływaniu sztuki, na co oczywiście największy nacisk kładli
przedstawiciele Kościoła. By uniknąć zgorszenia widzów, blokowano pokazy filmów
uznawanych za niemoralne (np. „Słodkie życie” i „Satiricon” Felliniego).
Nawet jeśli film otrzymał zgodę na dystrybucję, niekoniecznie hiszpańscy
widzowie poznawali wersję, znaną kinomanom z innych krajów. „Pewnego razu na
dzikim zachodzie” zostało skrócone o kilkadziesiąt minut, zaś obowiązkowy od 1941
roku dubbing oferował możliwości bezpośredniego ingerowania w treść filmów, w
postaci dopisywania lub zmieniania dialogów i komentarzy (D’Lugo, 2004, 679). I tak
bohater „Casablanki”, gdy zaczęto wyświetlać obraz po wojnie, mówi, iż walczył z
faszyzmem w Etiopii i w… Czechosłowacji (nie zaś, jak oryginalnie, w Hiszpanii).
Zmieniona została również „hiszpańska” rozmowa bohaterów „Popiołu i diamentu”
Wajdy. Również „gorszące” wątki obyczajowe i społeczne mogły zostać „poprawione”
przez cenzurę – przykładowo jeśli bohater miał kochankę, stawała się ona jego żoną.
Juan Linz pisał, iż system autorytarny, taki jak Hiszpania Franco, charakteryzuje
„ograniczony (…) pluralizm, bez dopracowanej, wiodącej ideologii (ale z odrębną
mentalnością)” (za: Grugel, Rees, 1997, 48)11. Zasadniczo owa niejednolitość
ideologiczna daje artystom i intelektualistą pewne pole do działania – mogą się oni
„podłączać” do poszczególnych ugrupowań i wykorzystywać ich rywalizację, by zdobyć
większą swobodę wypowiedzi. Frankizm w swych pierwszych latach dał dowody na
zasadność tej obserwacji, ale, przynajmniej w kilku przypadkach, bywało też na odwrót.
Dochodziło do tego, gdy dzieło, cieszące się pozytywną (lub neutralną) opinią
którejś z reżimowych grup wpływu, wywoływało oburzenie pozostałych. Przykładem
losy powieści „El fiel infanteria” Rafaela Garcii Serrano (1943), która otrzymała nagrodę
imienia Jose Antonia, ale została wycofana ze sprzedaży, gdy prymas Hiszpanii oskarżył
ją o nieprzyzwoitość – objawiała się ona między innymi w opisach wizyt żołnierzy w
burdelach (Sawicki, 1985, 192-193). Z kolei film „El crucero Baleares” (1941),
opowiadający o losach tytułowego krążownika w czasie wojny, trafił na przysłowiową
„półkę” z powodu negatywnej oceny ze strony wysokich oficerów marynarki (D’Lugo,
2004, 678). Również w późniejszym okresie tego typu praktyki nie ustały – w 1961 roku
Luis Buñuel, żyjący na emigracji w Meksyku zwolennik Republiki, zrealizował w swojej
10

W kwietniu 1937 zjednoczono odgórnie Falangę i karlistów, tworząc Falange Española
Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.
11
Amando de Miguel, autor m.in. Sociologia del franquismo(Barcelona 1975), proponuje w odniesieniu
do Hiszpanii Franco termin „ograniczony monizm” (monismo limitado) (Tusell, 1996, 99).
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ojczyźnie „Viridianę”. Obraz przedstawiono jako oficjalną reprezentację Hiszpanii na
festiwalu w Cannes. Otrzymał Złotą Palmę, jednak po krytyce „L’Osservatore Romano”,
został zakazany w państwie Franco (Treglown, 2015, 202-204).
W takim kontekście za głos sprzeciwu wobec ciężkiego klimatu narodowego
katolicyzmu uznać można utwory nie odnoszące się wprost do polityki. Jedną z takich
niepoprawnych form stał się „tremedyzm” (tremedismo) – nurt, czerpiąc z tradycji
powieści łotrzykowskiej i makabreski, prezentował zarazem „mroczny, pesymistyczny
rodzaj realizmu” (Perriam, Thompson, Frenk, Knights, 2000, 74 Baczyńska, 2014, 472474);. Najsłynniejszą powieścią tego rodzaju stała się „Rodzina Pascuala Duarte” Camilo
Jose Celi (1963), skądinąd pracownika cenzury (Treglown, 2015, 152). Wydana w 1942,
wywołała wzburzenie i po roku została zakazana na pewien okres – chociaż, jak
zauważają krytycy, z dzisiejszej perspektywy wydaje się interesujące, że książka w ogóle
miała okazję się ukazać. „W powieści […] brak jakiegokolwiek pozytywnego autorytetu
we wszystkich sferach istotnych dla reżimu” (Perriam, Thompson, Frenk, Knights, 2000,
75). I faktycznie, Cela opisuje przemoc rodzinną, alkoholizm, matkobójstwo, hipokryzję
religijną i spętanie jednostki przez zwyczaje społeczne (kwestia „maczyzmu” i zabójstw
honorowych). Nieco subtelniej nędzę moralną „pierwszego frankizmu” odmalowuje
Carmen Laforet w „Złudzie” (wyd. hiszpańskie:1945, wyd. polskie: 1962, 2007). Jednak
również ona wykorzystała estetykę tremedyzmu w późniejszej twórczości – mianowicie
w powieści „La isla y los demonios” (1952) (Perez, 2004, 631).
Co interesujące, pewną swobodę oferowały intelektualistom tytuły związane z
Falangą – partia czerpała bowiem, chociaż wybiórczo, z idei „pokolenia 98”
(Southworth, 1976, 4-5) W sytuacji, gdy „Unamuno nie był dobrze widziany, chociaż nie
tak źle jak Ortega [y Gasset]” (Julian Marias za: Tusell, 2007, 94), środowisko partyjnego
czasopisma „Escorial” pozwoliło przechować część ich dziedzictwa (Carr, Fusi, 1981,
108-109) . Co więcej, podjęto nawet – nieudaną – próbę falangistowskiej interpretacji
twórczości Federico Garcii Lorki, zamordowanego przez „nacjonalistów” na początku
wojny. Konserwatywny hiszpański historyk podsumowywał: „Nie ma żadnych
wątpliwości, że w kręgach Falangi było więcej inteligencji, wrażliwości i
wspaniałomyślności, niż w innych grupach, zdominowanych przez interesy Kościoła”
(Tusell, 2007, 96). Jednak pamiętać również należy, że to partia skupiała ludzi
najmocniej nastawionych na kulturalną i polityczną współpracę z III Rzeszą i
faszystowskimi Włochami, na co niechętnie spoglądał Kościół, negatywnie nastawiony
do „pogańskich” reżimów. Część działaczy Falangi, widząc, iż reakcyjny reżim nie
realizuje jej lewicowego programu, przeszła w późniejszym okresie do opozycji.
Przykładem tego może być właśnie Dionisio Ridruejo – szef cenzury, którego twórczość
była cenzurowana, żołnierz Błękitnej Dywizji, biorącej udział w walkach na terenie
Związku Sowieckiego, który na starość został socjaldemokratą.

IV
Realizm, wykorzystywany przez twórców tremedyzmu, stał się również
doskonałym narzędziem dla późniejszych autorów. Opisywanie nędzy i patologii
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trawiących społeczeństwo stawiało pod znakiem zapytania propagandowe hasła
reżimu. W „Central Electrica” (1958) Jesus Lopez Pacheco ukazywał destruktywne dla
społeczności lokalnych skutki budowy tam – powieść ukazała się w okresie, gdy reżim
przywiązywał dużą wagę do tego typu projektów (Treglown, 2015, 53-56). Mroczne
strony tradycjonalistycznego modelu rodziny i społeczeństwa wyciągał na światło
dzienne również Luis Martin-Santos w „Czasie milczenia” (wyd. hiszpańskie: 1962, wyd.
polskie: 1978). Bardziej metaforyczną rozprawę z narodowymi wartościami stanowią
filmy Carlosa Saury. Niemniej dla czytelników i widzów było oczywiste, że figura
ojca/matki/patriarchy, jaka pojawia się zarówno w twórczości Celi i Laforet z lat
czterdziestych, jak i w filmach Saury z lat siedemdziesiątych, stanowi uosobienie
frankizmu – więc nic dziwnego, że w tych utworach głowa rodziny zazwyczaj jest
tyranem lub nawet sadystą.
W 1953 roku Hiszpania została sojusznikiem USA, a pod koniec dekady do
władzy dopuszczeni zostali katoliccy technokraci powiązani z Opus Dei. Przeprowadzili
oni reformy gospodarcze, które skutkowały „cudem” lat sześćdziesiątych – państwo
Franco należało do najszybciej rozwijających się krajów świata, zaraz za Japonią.
Potężnym źródłem dochodu stała się turystyka. W 1959 roku wczasy w ojczyźnie
Cervantesa spędziło cztery miliony zagranicznych gości, a w 1975 –roku śmierci Franco
– już 30 milionów (Payne, 1987, 474) .
Wszystko to wiązało się z koniecznością liberalizacji polityki reżimu, choćby ze
względów prestiżowych. Równolegle w dorosłość wchodzić zaczęło pokolenie, które
nie doświadczyło konfliktu i prześladowań – połowa lat pięćdziesiątych przyniosła
narodziny niezależnego ruchu studenckiego (Bernecker, 2007, 67-72; Maravall, 1978,
102-103) .
W ówczesnej literaturze coraz częściej wojna domowa pojawiała się jako rodzaj
kataklizmu, który dotknął cały naród, nie zaś jako bohaterska Krucjata12. Ukazywały się
również utwory prezentujące republikańskie spojrzenie na konflikt – według Piotra
Sawickiego, mniej więcej od 1957 roku (Sawicki, 1985, 547). W drugiej połowie lat
sześćdziesiątych stanowisko władz zaczęło się zmieniać w odniesieniu do drażliwych
kwestii historycznych. W sytuacji, gdy przez granicę szmuglowano coraz nowe tytuły,
wydawane przez niezależnych historyków, nie można już było utrzymywać, iż komuniści
szykowali w 1936 roku zamach stanu albo że Baskowie sami spalili Guernicę. Specjalny
departament Ministerstwa Informacji, kierowany przez Ricardo de la Ciervę, miał
dostosować oficjalną linię do nowych czasów. W tym okresie zezwolono też na edycje
Marksa i Gramsciego, nie mówiąc już o mniej drażliwej literaturze (Carr, Fusi, 1981, 126).
W roku 1966 zaczęła obowiązywać nowa ustawa prasowa, znosząca cenzurę
prewencyjną. Nie oznaczało to, iż nastała wolność słowa – wydawcy musieli się liczyć z
możliwością skonfiskowania nakładu i karami. Jednak w porównaniu z okresem
wcześniejszym twórcy dysponowali dużo większym marginesem swobody.

12

Świadomi tego, funkcjonariusze reżimu kładli coraz większą wagę na bieżące osiągniecia
gospodarcze, kosztem ciągłego przywoływania wojennej chwały. Szerokie omówienie różnych
rodzajów legitymizacji systemu oferują Augilar (2002) oraz Richards (2013).
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O deideologizacji dyktatury świadczy najlepiej fakt, iż w tymże roku 1966
przeprowadzono sondaż, według którego tylko 43 procent dorosłych mężczyzn
wiedziało, kto jest sekretarzem generalnym partii (Linz, 1973, 188). Osłabł również
nacisk kładziony na centralizm i ograniczenie praw językowych mieszkańców Kraju
Basków i Katalonii. Luis Martínez de Galinsoga, redaktor naczelny oficjalnej „La
Vanguardii” w 1959 roku stał się bohaterem skandalu. Galinsoga zaprotestował przeciw
używaniu katalońskiego w czasie mszy świętej, w której uczestniczył, po czym opuścił
kościół, oznajmiając, że „wszyscy Katalończycy to gówno” (Guibernau,2004, 63).
Protesty ludności doprowadził do odwołania redaktora po kilku miesiącach –
świadczyło to o odzyskaniu pewności siebie przez osoby używające języka, który do
niedawna był całkowicie (do 1952) lub częściowo (do 1957) zakazany w administracji i
edukacji (Linz, 1973, 242)13.
Największym jednak ciosem prestiżowym dla reżimu stały się zmiany w Kościele,
związane z Soborem Watykańskim II oraz nadejściem kolejnego pokolenia
hiszpańskiego kleru i laickiej inteligencji katolickiej. Duchowieństwo zaczęło brać w
obronę opozycję antyfrankistowską (Perez-Diaz, 1996, 182-188;. Linz 1990, 167-170;
Callahan, 1998, 500-548).
W 1971 roku zebrało się Wspólne Zgromadzenie Biskupów i Księży.
Zredagowano wówczas dokument, który uzyskał większość głosów obecnych, chociaż
już nie wymagane 2/3. Głoszono w nim skruchę z powodu postawy Kościoła w latach
1936 -1939: „Utrzymując, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy z Boga kłamcę i już nie mieszka
w nas Jego Słowo. Dlatego też z pokorą uznajemy nasz błąd i prosimy o wybaczenie,
gdyż w odpowiednim czasie nie umieliśmy być prawdziwymi orędownikami pojednania
naszego narodu, podzielonego przez bratobójczą wojnę” (Miłkowski, 2006, 177).
Nawet jednak przyjęta, łagodniejsza wersja dokumentu dała okazję, by – według słów
kardynała Tarancona – „uniknąć powiązania z upadającym reżimem” i przygotować
„umysły, aby hierarchia wskazała na czas drogę Kościołowi, drogę niezależności od
polityki” (Simon Arce, 2008, 450). W ciągu dwóch lat hierarchia zaczęła domagać się
zmiany obowiązującego konkordatu, chociaż nie zdecydowano się na całkowite
zerwanie z frankizmem– co trudno uważać za zarzut, skoro tak radykalnego kursu nie
przyjęto nawet w krajach komunistycznych.
Frankizm stracił więc legitymizację ze strony Kościoła i wydawał się coraz
bardziej anachroniczny intelektualistom. Można powiedzieć, iż reżim gnił także od
dołu. Większość obywateli nie angażowała się w opozycję, ciesząc się zdobyczami
materialnymi desarollo –jednak również zwykli ludzie myśleli już raczej w kategoriach
zachodniego konsumpcjonizmu, nie zaś surowej kontrreformacji. Olbrzymią
popularność zdobyły organizowane przez biura podróży wycieczki do francuskich kin
pornograficznych, zaś dziesiątki tysięcy robotników hiszpańskich pracowało czasowo
zagranicą. Do tego dochodziły miliony turystów odwiedzających Hiszpanię, a także
odbiór zachodniej popkultury – nawet w czasach II wojny światowej najpopularniejsze
13

Nieco inaczej wyglądała sytuacja Basków – konserwatywni Baskowie całkiem dobrze wpasowali się w
narodowo-katolicką rzeczywistość frankizmu. Natomiast w okresie względnej liberalizacji reżimu
sięgnęli po przemoc (Molina, 2013).
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w kinach pozostawały produkcje amerykańskie. W 1975 roku zmarł Franco, a w ciągu
kilku następnych lat wprowadzono w kraju demokrację, z zagwarantowaną w
konstytucji wolnością słowa. Społeczeństwo przyjęło ją z entuzjazmem, którego forma
nieco zaskoczyła komentatorów: „Lata cenzury i izolacji wyjaśniają […] obecną obsesję
na punkcie polityki i seksu, dwóch demonów frankistów […] Tygodniki odkryły wartość
zestawienia opozycyjności z niedawno zakazanym seksem: nagość na okładkach
połączona została z artykułami prominentnych polityków” (Carr, Fusi, 1981, 132).
Polityka kulturalna reżimu i jej przemiany były skutkiem kilku czynników:
1. Radykalizacji związanej z wojną domową, która osłabła wraz z latami i przemianą
pokoleniową.
2. Pluralistycznego charakteru elity władzy reżimu i braku klarownej, jednoczącej
ideologii.
3. Stanowiska Kościoła (różnego w latach czterdziestych i po Soborze
Watykańskim II).
4. Najpierw izolacji, później zaś otwarcia na świat zewnętrzny – koniecznego
zarówno z powodów dyplomatycznych, jak i ekonomicznych.
Ów defensywny w gruncie rzeczy charakter frankizmu podsumował dobrze
człowiek, który poznał ustrój zarówno jako jego funkcjonariusz, jak i jako niezależny
artysta, Camil Jose Cela: „Naziści mieli teoretyczną strukturę – faszyści, komuniści,
Stalin, Hitler i Mussolini, wszyscy ją mieli. Ale nie Franco. Franco tylko szedł naprzód,
trwając, co udawało mu się przez czterdzieści lat” („The Paris Review”, nr 139, 1996).
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Marta Raczyńska: Rethinking the “otherness”. Selected aspects of Roman
proto-ethnography of the European Barbaricum
Abstrakt
Etnografia – według James’a Clifforda, jednego z największych i najbardziej
wpływowych humanistów XX wieku – to sposób myślenia i pisania o kulturze, lecz
zawsze z perspektywy obserwatora, która bazuje na niezbywalnym podziale na
„swoich” i „obcych” (Clifford, 1988, 9). Zrozumienie natury źródła etnograficznego oraz
podłoża, na którym w dobie antyku ukształtowany został „etnograficzny sposób
myślenia”, stanowi punkt wyjścia nie tylko do refleksji nad światem antycznym
i mentalité epoki rzymskiej, która wyłania się z dzieł zawierających opisy barbarzyńców
i zamieszkiwanych przez nich terytoriów. Dla archeologów to także jeden z kluczy do
interpretacji tła zjawisk kulturowych uchwytnych na podstawie reliktów kultury
materialnej z obszaru europejskiego Barbaricum (m.in. jego północno-środkowej
części, czyli wschodniego krańca Wielkiej Germanii – obejmującego obecne ziemie
polskie). Zadanie to nie jest jednak proste i musi być poprzedzone osobną,
antropologiczną refleksją. Jak zatem odczytywać uwagi Cezara odnośnie Germanów,
bądź też jak spoglądać na Swebię Tacyta, by nie popaść (nawet przypadkiem) w
pułapkę identyfikacji etnicznej? W pierwszej kolejności prześledzić należy historię myśli
związanej ze sposobami interpretowania źródeł dotyczących barbarzyńców w naszej
części Europy. Dopiero następnym krokiem będzie próba zrozumienia natury
antycznego źródła etnograficznego i korzeni rzymskiej proto-etnografii. Rzymskie
przekazy rzecz jasna nie dostarczają gotowych obrazów zróżnicowania kulturowego na
terytoriach Barbaricum, albowiem – po pierwsze – tożsamość etniczna jest z definicji
stanem dynamicznym, a zatem podlegała ona ciągłym przeobrażeniom, po drugie zaś
– kategorie opisu, którymi posługiwali się autorzy, są z natury swej subiektywne.
Tymczasem, pośród literackich toposów (w tym świadectw wpływu greckiej tradycji
historiograficznej) odnaleźć można rozmaite, niezwykle interesujące etnograficzne
próby zdefiniowania „obcego”, jak również pewne uwagi świadczące o niewątpliwie
bacznej obserwacji i refleksji nad inną kulturą. Nie należy więc zapominać, że to one
przez wiele stuleci stanowiły tło wzajemnych relacji między Rzymem a światem
barbarzyńskim.
Słowa kluczowe: źródła antyczne – etnografia rzymska – Barbaricum –
Germanie
Abstract
According to James Clifford, an influential anthropologist and historian of the
century, ethnography is “ways of thinking and writing about culture”, but always
from an outsider’s perspective which is based on the not negotiable “we”/”they”
division (Clifford, 1988, 9). Studying this in the light of Roman ethnographic texts is
some starting point for reflection on the ancient mentalité, but not only.Archaeologists
20th
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can try to put this into a context of Roman proto-ethnography of the
European Barbaricum (especially the north-central part of this, including Germania
Magna) in the first centuries AD, to understand some questions which arise during the
interpretation archaeological and literary sources in relation to one another. However,
there is not a simple task. How should we read some Caesar’s accounts of Germans or
Tacitus’ description of the Suebic realm, to not to make a simple ethnic interpretation
by accident? Despite of the fact that ancient writers created particular visions of the
world to describe barbarians, they were generally very attentive and watchful observers
of the reality. If we only go over the literary level of their works, shaped in the result of
different historical and cultural factors, we get a chance to extract from these accounts
some remarks and indications concern the way of Romans “ethnographic thinking”. It
will be essential in trying to interpret single phenomena occurred in the materials dated
to the period of Roman influences, but also – more broadly – the process of evolving
ethnic constructs in Barbaricum. But firstly, we need to present the history of
approaches to the collating archaeological and literary evidences in the north-central
Europe in detail. Next, this requires an explanation of the complex nature of ancient
ethnographic sources, and emphasising the fact that a basis of ethnographic thinking
is the universal mechanism of perceiving the “otherness”.

(…) Perhaps ancient ethnography as a whole are a
little more “modern” than we thought,
[so] the nature and origins of early ethnographic
enquiry have yet to be explored in any detail.
(J. E. Skinner, “The Invention of Greek Ethnography.
From Homer to Herodotus”, 2012).
Archaeological materials are generally the main source of our knowledge about
people inhabiting the north-central Europe1 in the antiquity. In case of Germanic
societies at earlier stages of cultural development (which means the time before they
started to write their own history2), obviously none of them left behind literary
evidences (Jones, 1997, 29-39; Kulikowski, 2006, 56). However, unlike almost all
archaeological remains related to earlier periods of time in this territory, material part
of their heritage can be verified in view of ancient accounts including particular
references to Barbaricum, its space and peoples who lived there (Grane, 2003; 2012;
Kolendo, 2015; Kolendo and Płóciennik, 2015). But, although both sources in their
general meanings are parts of the history (Collingwood, 1946), the practice shows that
collating them is not a simple task.
This situation resembles interpreting of any old ethnographic records of some
illiterate traditional societies (in spite of all clear differences, e.g. in case of nineteenth1

I will focus mainly on territories of the present Germany, and the north-western Poland in the case of
its connection to the South Scandinavia (the Jutland Peninsula and Danish islands above all).
2
About the sixth century AD.
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centuries accounts) (Jones, 1997, 50-51). Their customs and other behaviours are of
course “dead” and totally distant parts of the by-gone socio-cultural reality, so it is
necessary to reconstruct them on the basis of preserved information (Ostoja-Zagórski,
Posern-Zieliński, 1977, 50). This is a great problem, because from the point of view of
today’s anthropologists we have only historical texts illustrating both selective
ethnographic knowledge about the object of writers’ interest, and ways these authors
(and, to some extent, society in which they grown) perceived the world around.
Meanwhile, for the Roman period there is a particular potential for tribal
ethnicities which seems to provide some categories of the historical-anthropological
interpretation (e.g. Jones, 1997, 35-36, 96; Roymans, 2004; Burmeister, 2009;
Kulikowski, 2006). That “potential” is signalized both by archaeological materials, and
by different ancient writers, but in different ways. Hence, first of all, such
studies requires understanding the complex nature of an ancient ethnographic source
as the exceptional mirror of the other – following the François Hartog’s concept of the
“mirror of Herodotus” (Gillet, 2008, 392-408; Hartog, 1988; Skinner, 2012: 5).
Problems and assumptions
This paper – as an anthropological essay about various problems of
interpretation – should be treated as a set of theoretical remarks concerning ways of
reading literary data, in order to understand more questions connected with Roman
proto-ethnography. Because the text obviously makes no claim to completeness, I will
discuss only chosen accounts – especially relating to Germans during the Republic’s
period of decline and the beginning of Principate – to support this reflection3.
It is not my purpose to interpret individual geographical names in Roman
accounts, or to specify location of some groups of people, nor any to describe their
manners and customs. I would like to identify the most pressing problems only. Firstly,
I will provide the synthesis of how the theoretical approach to relationship between
literary and archaeological data has changed over the years in this part of Europe. Then
I will endeavour to show the complex nature of ethnographic record as a key to
understand the role of ancient accounts in studying the Germanic culture in the cocalled late pre-Roman and Roman periods4. This requires, however, the explanation
historical circumstances and all factors – such as former literary tradition, cultural
3

However, the main focus needs to be on selected passages about the Suebians and their realm,
illustrating an ethnographic dimension of the Publius Cornelius Tacitus’ tearty Germania (chapters 3845). The whole work, written-off at the end of the 1st century AD (largely – apart from the anonymous
text of the Descriptio Suebiae – related to information which had been gained by Pliny the Elder in the
mid-first century, and included in the Bella Germaniae) is considered as a classic example of ancient
ethnographic treaty (Grane, 2003, 135-138; Kolendo, 2015). At the same time, I will show that while the
Germania contains a very significant description of areas extending beyond the Roman frontier, it
cannot be read independently of other ancients literary sources. In fact, this is not the only Roman text
providing the useful (for archaeologist) knowledge about the north-eastern Germans. In case of
Tacitus in himself, Agricola and Annales also add a lot to the study of the Germanic socio-cultural
universe and its evolving over the time (Grane, 2007b, 84-85).
4
These archaeological terms correspond to a whole period I discussed in that article.
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patterns borrowed form Greeks, as well as propaganda or moralistic tendencies –
influencing the shape of narration at the turn of the ages 5.
By the way, we finally cannot forget about the role of ancient literature in the
origin of some ethnogenetic myths in the early-medieval Europe. A lot of earlier Roman
texts were being interpreted by writers such as Jordanes, Bede or Gregory of Tours in
order to invent “barbarian” traditions, and to build a foundation for some ethnic
constructs of the Goths, Anglo-Saxons or Franks, and others (Gillet, 2002: 85-121;
Goffart, 2006; Härke, 1997, 125-170; Kolendo, 2004, 9-27; Roymans, 2004, 4). This is,
however, a further problem to discuss in studying the historical memory and its
influence on barbarian identities (Goffart, 1988, 15; Hobsbawm, 1983, 1-14).
Approaches – a bit of history
Without a doubt: material culture cannot be treated as a direct reflection of
ethnic groups defined on the basis of ancient accounts and vice-versa (Kulikowski,
2006, 62). There is rather a need for “analyse the political, economic and religious
contexts in which processes of ethnogenesis and ethnicity construction must be
understood” (Roymans, 2004, 6; see also: Betremes,2011, 46-48; Burmeister, 2009, 4663; Grane, 2007b, 99-101; Jones, 1997). As one of most problematic matters relating to
the theory and methodology of the central-European archaeology dealing with the
proto-historic period, this question has been discussed by a number of scholars over
time; from the last years of nineteenth- and first decades of the twentieth centuries
when a scientific approach was developed, through the time of isolation resulting from
the intellectual division into two isolated blocks during the Cold War, to the selfreflection of archaeologists and scholars in related fields after the 1989, with drawing
an attention to theoretical and interpretative levels (Bertemes, 2011, 41-55; Härke,
2000, 11-39).
According to former, cultural-historical approach6, both artefacts and different,
non-material sources of knowledge about human culture in the past, can serve to
answer the following main questions: what?, where? and when? (Childe, 1929), but
rather not why? and how (it happened or it was created and used)? Archaeological
details and informations from texts dating back to Roman times, taken jointly in this
field, were supposed to either confirm or not correspond with each other but nothing
more (Kulikowski, 2006, 60). It is suggestive of the fact that this assumption had been
the starting point of some extreme ideas, including Gustaf Kossina’s settlementarchaeological method of interpretation (Siedlungsarchäologie) that used not to take
5

The political ambitions of Rome activated various “intellectual” – not just military – strategies of the
conquering of remote lands, such as writing about them (Krebs, 2006, 118; Osgood, 2007). Of course,
the search for self-presentation and propaganda tools was closely linked with an exploitation of
former, paradigmatic literary representations of these territories and people lived there (Dan, 2013, 61;
Krebs, 2006, 111). With regard to Greg Woolf’s elaboration, it should also be recalled that “the reality
of Germania [to Tacitus’ mind] meant the game could be played in a more serious mode than if it
simply concerned one or another Utopia” (Woolf, 2013, 137).
6
Echoes of it still can be seen in today’s Polish and German archaeology to a certain extent.
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into account the mechanism of cultural change (Bloemers, 2000, 375-397; Haßmann,
2000, 65-139; Härke 2000, 12-39; Kulikowski, 2006, 60-61; Veit, 2000, 40-64). This
impacted on the issue of prehistoric migration too. But the problem lied not only with
the wrong way of defining an ethnicity, but also with comparing selected, single
phenomena, e.g. appearance of humans and objects, character of ritual behaviours or
relationships between people, such as their socio-political organisation (Gillet, 2002,
149-176; Kolendo, 2015, 42; Kulikowski, 2006, 62; Roymans, 2004, 5). Significantly, in
some twentieth-centuries German editions of Tacitus’ Germania (De Origine et situ
Germanorum), descriptions of archaeological artefacts (without taking into account nor
their chronology or any different details) have only illustrated particular passages of
the text (e.g. Much, 1967).
From a modern point of view, on the contrary, the main task of such a
comparative study is to look for appropriate instruments for interpretation and to
interpret acquired data in a universal, ethnically-historically undetermined way. Some
historiographical concepts useful for archaeology in this part of Europe appeared
already in the second half of the past century, but they were not immediately derived.
Probably the most influential at this point were the concept of
a Traditionskern (“nucleus of tradition”) by Reinhard Wenskus, as well as Herwig
Wolfram’s and Walter Pohl’s approaches to the ethnogenesis of Germanic tribes – all of
them developed in the so-called Vienna School (Wenskus, 1961; Wolfram, 1988; Pohl,
1998). These models of interpretation shed a totally different light on ancient accounts,
so therefore they are still appreciated by archaeologists of proto-historic period, until
today (e.g. Burmeister, 2000, 540; 2009, 61-63; Hummer, 1998, 2-8).
The knowledge resulting from literary data and preserved elements of material
culture should be considered together not as the final explanation of the historical
process, but as a complementary interpretative framework (Woolf, 2009). This is most
evident in the Western European scholarship, where reflections on ways of reading
ancient ethnographic accounts in the light of material remains have developed as a
part of research in the Anglophone tradition. On that background also other ways of
interpretation had been shaped; by focusing on different aspects of culture which
derive indirectly from historical and archaeological sources, some anthropological
methods of research have found their application in the study of Germanic people in
the antiquity. The contextual approach to research seems to be particularly useful to
capture some meanings readable both in the material culture and other sources of
knowledge about social (authorities, richness), economic (trade activity), or religious
phenomena, which could provide contexts of interpretation (Hodder, 1982; 1995, 150187; Renfrew and Bahn, 2000). A good example can be an interest in the elite
(“princely”) burials, and using historical evidences which suggest the presence of this
phenomenon, to ask about roots of political processes and their continuity in Germanic
societies – from the birth of Christ to the Migration Period (Burmeister, 2009, 46-48;
Steuer, 2006, 11-25).
Despite this, function and significance of primary sources in the contemporary
studies on cultural and settlement changes in the European Barbaricum, especially the
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north-eastern frontier of that, is still being discussed. The post-modern approach
requires having the awareness of all fundamental limitations in the process of collating
two different types of data, and placing strong emphasis on hermeneutic
(interpretative) methods (e.g. Grane, 2007a, 7-30; Grane, 2012). To be sure, the
selectivity of archaeological evidence is the first problem; the second one is an
exceptional nature of the historical source as such, which – in line with the post-modern
thought – is to be perceived as fragmented narration of the past, full of rhetorical
images and more or less credible informations hidden below the textual content
(Goffart, 1988, 15, 36; Minta-Tworzowska, 1998, 329-333; Topolski, 1996, 339). The
truth of that matter is that ancient accounts, specifically Roman texts, as any other
source of our knowledge of the past (or any ethnographic source in general!),
are saddled with a certain degree of subjectivism (Geertz, 1986, 119). There is probably
the reason why they are viewed today differently by different scholars, depending on
attitudes to research and the aim of the study. “Indeed the truth-value of these
accounts is itself controversial – as Greg Woolf claims – some scholars treating them
as essentially fictional, others assuming their broad veracity, yet others choosing to
evade the issue by focusing on ancient mentalités7, on literary tropes or the notion of
a Roman imaginaire” (Woolf, 2009, 210).
An ethnographic way of thinking – what is this?
In the lore, the space seems to be a symbolic construction divided into two main
parts: the own and – from the opposite side – the other, foreign space consisting of
elements which defy definition or any categorization, or which are difficult to
categorize (Eliade, 1969, 39-56; Helms, 1988, 7-11, 20-21, 64-65). But there is not only
a phenomenon which ethnographers indicate and explain, but also the ground on
which ethnography was invented (Skinner, 2012, 8).
Both Greco-Roman and Roman authors were not only “reporters” providing
their audience with the knowledge of barbarians, but also creators a particular vision
of the world8 (Roymans, 2004, 5). Understood in a such way, ancient sources are full of
examples creating (not describing simply) the reality of barbarians by playing with
words, images and their meanings (Woolf, 2013, 137). To tell the truth, a creative role
of writings is the principle governing an ethnographic or any different record, either in
the past or even today (Clifford, 1988; Geertz, 1986). However, adopted by
archaeologists uncritically, this post-modern approach to literary data could result in
treating texts as narrations of totally imagined world. In any case this assumption may
induce to go far beyond the socio-anthropological level of interpretation, and to
devalue the importance of remarks concerned factual observation and ways of
perceiving of the otherness by Ancients. These ways, in general, were universal in
essence but determined only by historical context and leading to express that literally
7

See more about a microhistorical perspective: Breudel, 1973; Le Goff, 1985; Ladurie, 1983.
As Nico Roymans claims, there is „how the Romans, especially the administrative and military
elite, wished to see [Germans]” (Roymans, 2004, 5).
8
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in a specific manner (Grane, 2012, 22; Helms, 1988, 22-32, 115-116; Woolf, 2009, 215).
It is therefore very important to extract only some valuable information from apparent
fictional parts of description (Helms, 1988, 261, 265-266).
Ethnography is not only a method of research by description arising from
particular theory; it means also recording of experience of variety, motivated by
curiosity of the world which is inscribed in the human nature, and by the need for
others to understand ourselves (Jones, 1997, 64). In this context, ethnography is always
the translation of culture, based on the tension between emic and etic as internal and
external ways of defining cultural identity 9 (Agar, 2010, 2-3; Clifford, 1986, 115; 1988,
9; Jones, 1997, 56-57; Woolf, 2009). As a matter of fact, ethnography and cultural
anthropology as academic disciplines, aimed at explanation of human diversity using
appropriate methodology, had originated in the nineteenth century (Skinner, 2012, 37;
Woolf, 2013, 133). Meanwhile, in the antiquity there was no separate humanistic
discipline: any work concerning the history and, sometimes, the natural world and its
interesting facts, or even a poetry, could have contained – put it this way – quasiethnographic passages (Skinner, 2012; Gillet, 2008, 398). As one of most respected
anthropologists of the mid-twentieth century Ralph Linton would put it, they had to
create and use a particular “cultural construct” to describe different barbarian “real
culture” (Linton, 1945). But they surely were not able to distinguish these two concepts.
Why have I mentioned all of that?
It seems obvious that the aim of scholars compiling both literary and
archaeological evidences needs to be to detect the outlook of Roman authors and their
current audience at a given time. Roymans is right when he notices that “archaeology
can [only] inform us about themes that the Romans failed to see” in barbarian Germans
ethnicity (Roymans, 2004, 5). Following the Edmund Leach’s theory of symbolic culture
as a special kind of communication system, Romans were all – as the Greeks previously
– some recipients and interpreters of information or messages “sending” by societies
from the north of the Greco-Roman world in various ways: through specific dress or
clothing, social and gender roles, ritual behaviours or, obviously, language (Kulikowski,
2006, 57-60; Leach, 1976). Such information, however, were often not only the human
activity, but also some distinct features of the whole space (deep forest, marshes,
mountains or other parts of cultural landscape), in which barbarians – especially
middle-European ones, which is confirmed by Tacitus’ Suebians description – have
lived, and which were generally perceived by Ancients as the foreign space (Helms,
1988, 20-33). Some scholars duly remarks that Romans were used to consider
geographical conditions as an important element determining the population and its
9

Siân Jonen, regarding to etic and emic perspective, makes a distinction between the „objectivist” and
„subjectivist” definitions of ethnicity (Jones, 1997, 56-57). The first concerns the cultural categorisation
and defining ethnic groups from an outsider’s perspective, on the basis of socio-cultural differentiation
(„we-they” division; etic); the second – in contrast – is defining an ethnicity on the background of the
subjective self-categorization (emic). This paper, due to the object of our discussion, is focused mainly
on the first way of thinking about the ethnicity.
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characteristics10 (Grane, 2003, 136-138). There was a great influence of ancient
ethnographic concepts in the linking of Germanic otherness to the northern climate
(Roymans, 2004, 225).
Just as their predecessors, Roman writers created series of classificatory criteria
serving as categories of a description on the basis of different acquired informations
(Hummer, 1998, 3; Jones, 1997, 61-62)11. Then, they fit them to certain tribal names
of barbarians, who were a set of differentiated groups (referred to gentes or nationes in
Latin and ethne in Greek) rather than the universal “others” which could have given an
“order to the world beyond civilization” only (Kulikowski, 2006, 56-57). This is how – on
the basis of a series of questions about the other – the ethnographic way of thinking
was being shaped, and this is why all these accounts set examples of protoethnography (Dan, 2013, 33-35; Gillet, 2008; Grane, 2003; Krebs, 2006; Woolf, 2013).
However, according to Joseph E. Skinner, “(…) perhaps ancient ethnography as
a whole are a little more “modern” than we thought, [so] the nature and origins of early
ethnographic enquiry have yet to be explored in any detail” (Skinner, 2012, 7). In fact,
primary ancient historiographers and geographers made various descriptions of
outlying areas and peripheral tribes, which were grown from the observation or
experience of reality, and also from the reflect on that. Indeed, although their
ethnography was obviously so far from a contemporary approach to cultural research
for several reasons12, there was basically – as today’s fieldwork – the result of an
attempt to explain cultural variations observed around, and yet the need to understand
themselves and their own position in the political landscape (Helms, 1988, 7-19;
Kolendo, 2015, 13-14; Woolf, 2009, 210). By focusing on an extreme exoticism or – on
the other hand – a similarity of some phenomena, they tried to define and re-present
from their own point of view the whole space they had just known or been informed
of that, more or less13. However, despite all these created categories of description,
there was not easy for them to understand such a multi-ethnic realm and diagnose an
ethnic diversity among non-Greeks or non-Romans (Burmeister, 2009, 60; Kulikowski,
2006, 56). Therefore they used to create some broad, macro-ethnic
entities14 (Grossgruppen), such as Gauls or Germans indeed (Roymans, 2004, 2-3). Over
the time these categories have included smaller groups. Names of them – on the
contrary – have most certainly been generated by barbarians to call themselves or their

10

To illustrate this with an example: „(…) for throughout their territory – as Grane notes – the Chatti are
followed by the Hercynian mountain country” (Ger. 30.2; Grane, 2003, 136).
11
Which, moreover, posed many interpretative problems and leaded to an interpretatio romana key
application (see more in the next chapter).
12
The problem is the lack of methodology and a norelativistic perspective. For example, ancient
authors did not use so-called ethnographic analogies to explain some “traditional” habits, as today’s
anthropologists, but described these phenomena by their own categories.
13
Literary “depictions” of the exterior world, foreign landscapes and places, singular representations of
outsiders, strange animals or even plants and precious raw materials from distant lands, were an
important element of cultural identity expression in pre-modern societies to a large extent.
14
This also refers to the ethnic name Allemanni, as a collective term created by Romans with the
previously meaning “all men” (Burmaister, 2009, 62; Hummer, 1998, 4).
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neighbours, which were known by Roman informants and finally recorded by ancient
authors (Kulikowski, 2006, 57-60).
The problem with reading foreign culture by Romans obviously determined
ways of interpretation of many other elements, such as the Germanic society
organisation, structure of which – in Tacitus’ Germania especially, when he writes about
Suebian slaves – was rather a reflection of the Roman actuality 15 (Ger. 38, 40;
Burmeister, 2009, 48). These difficulties were also reflected so clearly in the interpretatio
romana key – a form of transcultural mediation which means much more than just a
tool for describing other beliefs, customs or rituals through the prism of Roman culture:
the need for rethinking the other (Buchholz, 1968, 119-120; Kulikowski, 2006, 57, 5960; Woolf, 2013, 6).
The Meeting of two Worlds
To discuss the “otherness” category as a general tendency in the clash of culture,
we ought to emphasise the high importance of former literary tradition, which had an
impact on Roman historiographers. Traces of their ethnographic writing were obviously
determined to some extent by stereotypical images of barbarian lands and its
inhabitants16 as “calques” and transpositions from the Greek historiography 17 (Grane,
2012, 8; Kulikowski, 2006, 14-15). But there is definitely more complicated. Apart from
accounts expressing some petrified names as examples of literary toposes, not
attempts at ethnic interpretation(as in case of the fourth-fifth centuries Roman texts,
in which the Goths were called the Scythians – the name taken from
Herodotus’ Histories18), some passages give also insight into images of barbarians
evolving over the centuries. For instance, some fragments of De Bello

15

Tacitus mentions five estates: kings, princes, freeborn, freedmen and slaves.
We might say that the peoples of Barbaricum were occupying Greco-Roman minds and therefore, in
a way, they exerted influence on forming a classical culture in stark contrast to the foreigners. The
whole ancient literary tradition petrified some imaginations and led to establishment of canonical
views of barbarian tribes (Kolendo and Płóciennik 2015: 17). These stereotypes were relatively
permanent. Interestingly, Burmeister mentions some sixth and seventh-centuries accounts about the
Germanic people as wild and fearless warriors, which is a barbarian literary topos and some reference
to earlier Roman writings (Burmeister 2009: 47).
17
According to Christopher B. Krebs, Germania Magna in Julius Caesar’s Commentaries (De Bello
Gallico) is presented as apeiron (‘απειρον) – boundless, infinite forests and empty, immense territories
(Krebs 2006: 130). In fact, the earliest descriptions of the Earth accepted a rigid distinction between the
civilized Ancients in the hearth of the world and the barbarians on its edges (Romm 1994). To some
degree, Caesar’s narrative about remote parts of Barbaricum presents itself as reminiscent of
Herodotus’ account of the Scythian steppe, which also impacted on Marcus Vispanius Agrippa’s
representation of deserta Sarmatiae, the Pomponius Mela’s description of the eastern frontiers of the
world, and others (B. Gal. 8; Chor. 33; Kolendo and Płóciennik, 2015, 61, 104). Some peculiar digression
about that “secret” region suggests a significant aspect of the space, that can be read – literally and
lyrically – with reference to the inhuman, barbarous nature of its inhabitants (Dan, 2013, 49).
18
What is also interesting, Dexippus, the Greek historian, classified Allemanni as Scythians in the third
century AD (Kulikowski, 2006, 59).
16
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Gallico and Germania in comparison, become a literary expression of the changing
Roman view on the Germania and its peoples. Meanwhile, we will start by definition.
According to some scholars, the term barbarus was adopted into Latin from
Greek not as a simple expression, but rather as a full package of concepts (Dan, 2013,
56; Gillet, 2008, 397, 399; Modzelewski, 2004, 9). In fact, both an onomatopoeic
word19 and an idea of bárbaros, indented to “clarify” images of foreigners (frequently
neighbours or peoples with whom some contacts were being maintained), was defined
in ancient Greece, and covered not only people from the north, but also the Persian or
Semitic peoples (Skinner, 2012). However, the meaning of this term was absolutely not
the Greek invention. There also cannot be said that the general barbarian topoi was
taken over by Romans as a whole, because it was an expression of some universal (and
only determined by ancient political and philosophical thought 20) mechanism of
perceiving others (Grane, 2003, 127-129; Skinner, 2012, 8-13). In essence, different
peoples in the Mediterranean world – for example, indigenous tribes of Italy before the
rise of Rome – were perceived each other and constructed their own identity on a
similar principle (Skinner, 2012, 34-43; 192). The same is true of our times. However,
whereas the concept of “barbarians” should not be simple treated as a product of
ancient Greeks self-portrait shaping, the Greeks obviously made a strong contribution
to this idea. We can suppose that its significance and function in ancient cultural
universe in general, created a special condition to maintain some stereotypical and still
actual images in later centuries (Gillet, 2008, 400).
A particular discourse of the “otherness” developing from the dawn of history,
gained a special character at the turn of the Empire, as the result of trade and military
expeditions and many other forms of interaction between Romans (servicemen, scouts,
merchants…) and Germans, especially representatives of local elites (Woolf, 2013, 133).
But let us get back to the beginning. Julius Caesar in the Commentari de Bello
Gallico, relating to events from 50-58 BC, described the endless space of the
Germanic Hercynia Silva21 in contrast to the Gallic forest Arduenna, which he clearly
19

From the Greek verb meaning „to babble” (Grane, 2003, 127).
E.g. Aristotle, Politics, 7.7.1327; Cicero, De re publica, 1.58.
21
Caesar’s ethnography of Germania, presented as an infinite extension in eight chapters of his work,
ends with a long passage regarding an incredible and eerie place in central Europe, the so-called
Hercynian Forest. On the basis of major sources, e.g. the Geography by Strabo (G. VII, 1. 3), as well as
Pliny the Elder’s Natural History (H. Nat. 4.80) and commentaries about the Map of Agrippa (Comm.
19), this woodland extended from the northern part of the Danube Region in the west to the
Carpathian Mountains in the east (Grane, 2007a, 10-13; 2012; Hyde, 1918, 231-232; Kolendo and
Płóciennik, 2015, 64, 82-83). In that way, it set the frontiers of the world that had been known and
organized by the Ancients. “Beyond the reach of human knowledge and culture – as Hester Schadee
noticed – the Hercynian Forest forms the natural realm of several exceptional animals” (Schadee, 2008,
178). Four telling chapters of the Caesar’s work (so exactly half of all the “Germanic” ones) can be
considered as a starting point for the interpretation of an idea of Barbaricum by taking a
phenomenological approach, in view of Bernhard Waldenfels’ study of encountering the Other.
Manifestation of the difference or strangeness, as the philosopher indicated, can perform both in real
and imagined places as the odd topography (Waldenfels, 1997, 68-73; 2002, 6). A description of the
Hercynian Forest can be obviously verified through the lens of former ancient sources and considered
20
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presented as a fundamentally measurable place (B. Gal. VI, 25, 29, 31; Anthon, 1839,
457, 465). His work reflects that, until the turn of the Empire, Germania was being
perceived by Roman elites and their writers rather as a far, non-differentiated
landscape22. A century and a half later in Tacitus’ work, chapters about the Suebian
realm were written in a bit different way – within a specifically detailed description
(Grane, 2007b, 201-204).
These cases illustrates the central-eastern part of Barbaricum as an outlying area
which evolved, over the years, from a terra incognita into the space which – in the
words of Greg Woolf – “offered a familiar kind of otherness and also an ethnographic
complexity that might be more richly exploited than more stereotyped realms of the
imagination” (Woolf, 2013, 137)23. But still, the further into Tacitus’ Germania, the more
strange was: knots on Suebians heads had an effect of engendering fear in enemies,
cruel Semnones celebrated their barbaric rituals in deep forests, and monstrous,
fiendish Harii (Arii) soldiers were used to paint their own bodies and shields in black 24.
Naturally, Romans needed for both “familiar” and “exotic” others. Such a quaint ethnogeography of Germania readable in these accounts is a multi-component model of the
world, rather than a simple “we-they” division. The Suebians territory was sectioned
into more and less distant parts. The western Germania’s region, recounted by Tacitus
(following the Caesar’s well-known narrative strategy25) in the first paragraphs of his
work, was closer to Romans than the eastern part of its, where the secretiora
Germaniae (“secret Germania”) extended (Kolendo and Płóciennik, 2015, 154; Ger. 41).

as an attempt to iterate (but not in an automatic way) Herodotus’ or his successors’ narratives of the
edges of the world (Schadee, 2008, 179; Barker, Bouzarovski, Pelling and Isaksen, 2013,230-231). For
one thing, however, the Hercynia can be treated as a metaphoric representation of the Central
European Barbaricum in the middle of the 1st century BC as a whole. Moreover, a figurative meaning of
the forest as the “nether world” in the lore and classical myths is emerging from this. It is strengthened
by Caesar’s digression about some striking phenomena of atypical animals living in the wood: the ox
with a single horn that looks like a stag or unicorn, the elk without knee joints and, at last, the
exceptional ure-ox, which was about the size of an elephant (B. Gal. VI, 26, 27, 28; Schadee, 2008, 179).
22
As it says in the words of Caesar, “(…) nor is there any person belonging to this part of Germany who
says that he either has gone to the extremity of that forest, though he had advanced a journey of sixty
days, or has heard in what place it begins” (B. Gal. IV, 25). Such a vast, absolute expanse actually has
properties similar to as the basic matter from which the world had emerged, according to the
Anaximander’s natural philosophy. More than that, it can be somewhat reminiscent of the Chaos, a
sacral substance mentioned in most mythological narratives explaining the origination.
Anthropologists could read that – with the reference of the semiotic mechanism of culture – as an
expression of the culturally active and “godlike” role of Rome, which was to transgress borders and
introduce the new order (Lotman, Uspensky, Myhauchuk, 1978, 219, 221).
23
But Germania has been never “festooned” with the toga (with a reference to Gallia Togata –
“festooned with a toga” – as the name of Cisapline Gaul).
24
The Arii, fierce beyond the superiority of strength they possess over the other just enumerated
people, improve their natural ferocity of aspect by artificial help. Their shields are black; their bodies
painted: they choose the darkest nights for an attack; and strike terror by the funereal gloom of their
sable bands – no enemy being able to sustain their singular, and, as it were, infernal appearance (…)
(Ger. 43).
25
There is some reference to the words: Gallia est omnis divisa in partes tres… (B. Gal. I, 1-4).

104

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

Most details of accounts of this kind, including stories and gossips of some
“outside” terrestrial and non-terrestrial phenomena, or people living further away from
the place where the narrator or his informants arrived, have been gathering from the
so-called second hand, or being prescribed from older texts and obviously marked by
authors’ individual style. Of course, ancient writers tried to refer only well-known
information in general (Grane, 2012, 9). Sources of the Suebian realm’s description in
the so-called Descriptio Suebiae, on the basis of which Tacitus wrote particular
passages of Germania, included complied information given by Masyos, king of the
Semnones and Ganna the prophet, as well as some knowledge obtained from one of
Roman equites, and other soldiers or merchants (Kolendo, 2015, 41). By the way, the
major part of Germania was already the set of details derived directly from the Pliny
the Elder’swork as a thorough observation recorded during his stay on the Limes line
in the mid-first century26 (Grane, 2012, 8). This shows us that we also have to be aware
of social origin, official functions and other aspects of their biographies. Julius Caesar
as a statesman and prose writer, used to treat literature as a propaganda tool – what
is an obvious matter (Krebs, 2006, 111-112). Natural philosopher and historian Pliny
the Elder, born in 23 AD in Etruria, was an army commander and a soldier of the Equites,
which led to his military interests reflected in the Bella Germaniae – a history of wars
between Romans and Germans. He spend a lot of time in the field, studying natural
phenomena and writing, with the main result in the encyclopedic work Natural
History(Gibson and Morello, 2012). Historian Tacitus, in turn, was born in 55 or 56 AD
in the Cisalpine Gaul. As a representative of the new (provincial) aristocracy, having an
old ideology and political tradition, he was educated in the humanities and – tending
to write in moralistic tone, supported by literary art – used to re-present uncivilized
world in a rather idealistic way (Kolendo, 2015, 10-11). Hence, as seen above, writing
all of them was depended on different factors. Moreover, an interesting issue is also
the relation between knowledge of foreigners, and the power of ideologies – especially
in case of Roman political and intellectual elites (Helms, 1988, 170, 261).
But anyway, it just come down to the perspective. One should still
remember: the main criteria of perception are always results from an ethnocentric view
of the world, which is common for people but determined by particular questions of
the time, and internalized by individuals (authors with their own viewpoints) as such27.
Conclusions
In the ancient literary tradition the elfin peoples were always located on the
world’s furthest outposts (Kolendo, Płóciennik, 2015, 103). There are numerous
26

Just to compare, the Caesar’s De Bello Gallico, as a literary personal report, was created as a
summary of author’s comments concerning not only his own participant observation among Gauls, but
also information heard on principles of curiosities, which concerned Germans indeed (Schadee, 2008,
158-159).
27
At this point, as a digression, it may be noted some well-known Max Weber’s remark: „One need not
be Caesar in order to understand Caesar” (Hodder, 1995, 47).
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examples, not only those we have seen above. Some passages in Pomponius Mela’s
and Pliny the Elder’s works concern three weird tribes: the Oeonae, described as eaters
of birds’ eggs and oats, the Hippopodes as human-horse hybrids, and the Panotti with
large ears covering their naked bodies (Chor. 56; H. Nat. IV, 95). Such an illustrative
account of mythical creatures living on any of the northern islands is perfectly clear and
– in a way – clichéd, so obviously nobody decides to use these fairy tales in comparative
archaeological and historical studies. There is no doubt: the closer to the
Mediterranean, the more trustworthy and appropriable the foreigner’s picture is. But
even an interpretation of the most reliable “historical” excerpts (such as information of
Marbod’s kingdom presented by Tacitus in the Annales) should be made with a full
awareness of the representation’s modes, not directly. The topography of Germania in
the light of Roman ethnographic writing is just the Waldenfels’ topography of the
Other, whether it manifests itself as a concrete, living entity (a hybrid-beast or a ghostly
warrior belonging to the Harii tribe), or indeed as the author’s endeavour to “grasp”
any mirabilia, but also to come near and explain something that is so simply obscure
and distant.
The function and the significance of primary sources in contemporary studies
on cultural and settlement changes in the European Barbaricum, especially the northeastern frontier of that, is still being discussed especially in archaeology. Although
information collected by the Romans (very meticulous in some cases) can enrich our
general knowledge about groups of humans associated with archaeological cultures
located between the Elbe and the Vistula, it is not only that. Needless to say, numerous
aspects of barbarian culture (belief and religious customs in particular) were surely
summarized by applying the practice of interpretatio romana (Woolf, 2013, 133). Works
such as Germania by Tacitus and Natural History by Pliny the Elder exemplify modes of
perceiving the universe uniquely in the classical tradition. Basically, the major difficulty
is to read these sources – according to historical relativism – in ways that are specific
to the people living there, in those times, but not in our categories.
To find out about the mutual relation between these two worlds, we have to
consider ancient texts in a questioning way by using the “critical apparatus” and
become aware of figures of speech in the historical record as a typical literary genre
(Kolendo, Płóciennik, 2015, 25). What is more, every act of reading and interpretation
of that should be done in parallel with application of knowledge about basic cultural
mechanisms which determine the way of describing the world (e.g. the relational
“otherness” matrix), as well as thinking about how this mode has been changing over
a considerable period of time. Thereafter, it is necessary to see a particular text as
though it was “a set of counters that could be deployed in cultural play” (Woolf, 2013,
137). However, ethnographic knowledge that Romans had can be particularly valuable
in the context of relationships between them and Germans confirmed by archaeology,
because it defines circumstances under which certain cultural patterns and goods were
transmitting. It should be assumed that accounts of Germanic “tribes” and their realm,
by making some kind of basis for interpretation of archaeological records, and
studying social phenomena involved in the materiality, expose the mechanism of trans106
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cultural understanding. This “understanding”, however, was concentrated on two
parallel levels: while Ancients tried to describe the barbarian culture in their own way,
barbarians attempted bring them closer throughout activities involving adaptation and
transformation foreign cultural elements. All of that, over the centuries, led to creation
both types of sources which are discussed by archaeologists and historians.
To conclude, Germanic peoples, by establishing ways of using Romans patterns
in their own social background, created the unique cultural universe which is visible
today in two “distorting mirrors”: archaeological and literary. I hope that it was
illustrated clearly by the case of the north-central part of Barbaricum, but this is –
obviously – just a drop in the ocean of interpretation.
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Marta Smoleń-Sidyk: Wielka cisza, wielkie słowa: o kulturze, tradycji i
tożsamości cyfrowo
Abstrakt
Artykuł dotyczy cyfrowych projektów lubelskiego Ośrodka “Brama Grodzka –
Teatru NN” oraz popularyzacji za ich pomocą historii tej ziemi w regionie i na świecie,
dialogu z przeszłością i z odmienną kulturą, przekazywania wzorców i tradycyjnych
wartości w zdigitalizowanym świecie o odmiennych priorytetach. Na przykładzie
nowatorskich multimedialnych działań performatywnych można pokusić się o
postawienie nowej definicji praktyk narratywnych i sztuki snucia opowieści, zwanej
coraz powszechniej storytellingiem.
Słowa kluczowe: dialog transkulturowy, historia mówiona, Lublin, multimedia,
narracja, storytelling, TeatrNN, Żydzi

Ujęta w tytule wielka cisza, określana również przez twórcę i dyrektora
lubelskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – Tomasza Pietrasiewicza – jako
„betonowa skorupa skrywająca Pamięć” 1, jest synonimem bolesnej pustki, jaką
pozostawiła po sobie towarzysząca II wojnie światowej zagłada ludności żydowskiej w
Lubinie. Trudne do uchwycenia za pomocą jakichkolwiek słów i niepokojące „milczenie”
jest bowiem jednym z wrażeń, które pozostawia po sobie Lublin we wspomnieniach
zagranicznych turystów i potomków ofiar Holocaustu. Wielkie słowa odnoszą się do
symbolicznych określeń, nadawanych przez członków Ośrodka i mieszkańców Lublina,
miejscom i przedmiotom o szczególnym znaczeniu historycznym. Z założenia
posiadają one ogromny ładunek emocjonalny i z różnych względów stanowią
wyjątkową wartość dla okolicznej ludności.
Autorzy projektów społeczno-kulturalnych i edukacyjnych Teatru NN balansują
pomiędzy tymi dwoma przeciwieństwami: z jednej strony mierzą się z niewyrażalnym
za pomocą żadnych słów bólem, obrazując go odpowiednio zaaranżowaną ciemnością
i milczeniem. Z drugiej zaś próbują nadawać im charakterystyczne, umowne nazwy,
przedstawiając je z perspektywy konkretnych ludzi, obiektów architektonicznych i
innych artefaktów historii tego miejsca. Te metaforyczne i symboliczne określenia,
ewokują pamięć, na nowo ożywiając losy poszczególnych jednostek i wspólną
przeszłość, tak zróżnicowanych pod względem etnicznym i kulturowym, społeczności 2.

1

Mimo lat, jakie minęły od Zagłady, mimo betonowej skorupy ukrywającej Pamięć o tamtym mieście –
przeszłość zawsze wraca do nas. Misterium „Poemat o Miejscu” (25.9.2004), [w:] Teatr NN, Kalendarium,
http://teatrnn.pl/kalendarium/node/998/misterium_„poemat_o_miejscu_25_9_2004 [dostęp:
21.08.2015].
2
Badania biograficzne ukazują przebieg egzystencji ludzkiej traktowanej w kategoriach wycinka
społecznej rzeczywistości. M. Świeca, Zastosowanie narracji biograficznych w badaniach nad sztuką,
[w:] Media i nowe media, pod red. W. Łuczaja i M. Świecy, Kielce 2012, s. 143.

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

Odtworzyć koloryt dawnego Lublina…
Działacze lubelskiego Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 r. prowadzą
szeroko zakrojoną działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną, m.in. w ramach
licznych działań parateatralnych, zlokalizowanych w przestrzeni lokalnej (np. Misteria
Pamięci). W wyjątkowy sposób przyczyniają się również do zaistnienia lubelskiej historii
w sieci globalnej, za pomocą wielu serwisów archiwistycznych i popularyzatorskich (np.
Biblioteka Multimedialna, Leksykon Lublin) 3. – PO CO BOLD?
Zadanie to nieustannie wymaga od badaczy i animatorów nie tylko
faktograficznej dokładności, ale zmusza ich również do wykreowania nowej
metodologii badań oraz korzystania z nowatorskich form wyrazu 4. Na początku XX
wieku zarzucano wszelkim technicznym reprodukcjom, że niszczą charakter
tradycyjnych dzieł5, jednak współczesna infrastruktura technologiczna, a zwłaszcza sieć
globalna radykalnie przekształca ten paradygmat kulturowy – „Dzisiaj mamy do
czynienia z tworzeniem wokół nich nowej aury poprzez rozwijanie specyficznej
narracyjności, jaką umożliwiają nowe media. Ukazują one dawną sztukę z punktu
widzenia własnej logiki, polegającej na możliwościach nieustannego konstruowania i
przekonstruowania narracji.” 6. Wykorzystanie infrastruktury technicznej pozwala
również na wprowadzenie transmitowanych przez nią treści w sferę publiczną, jako
swoistych „kontramonumentów” (inaczej niematerialnych form upamiętniania),
odpowiadających aktualnym tendencjom i potrzebom kulturowym młodego
pokolenia7.
Owa nowa narracyjność (Digital Storytelling) oferując przeżycia audiowizualne o
niespotykanej nigdy dotąd sile i intensywności, z jednej strony skłania do percepcji
linearnej (którą wymusza struktura prezentowanego ciągu przyczynowo-skutkowego),
z drugiej zaś prowokuje do recepcji nielinearnej (zgodnej z konwencją mediów
elektronicznych)8.
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w sposób unikalny pośredniczy pomiędzy
nowymi technologiami, a artefaktami historii Lubelszczyzny i wspomnieniami lokalnej
społeczności9. Takie działanie tanowi jedną z możliwych form ochrony dziedzictwa
narodowego, przyczyniającą się do rozwijania świadomości kulturowej i historycznej, z

3

Kalendarium, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/kalendarium [dostęp: 06.10.2015].
Laboratorium Nowe Media, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/node/15 [dostęp: 06.10.2015].
5
W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] Anioł historii. Eseje, szkice,
fragmenty, pod red. H. Orłowskiego, Poznań 1996, cyt. za: A. Sobota, Pojemność nowych mediów,
[w:] Media i nowe media, pod red. W. Łuczaja i M. Świecy, Kielce 2012, s. 21.
6
A. Sobota, Pojemność nowych mediów, [w:] Media i nowe media, pod red. W. Łuczaja i M. Świecy,
Kielce 2012, s. 21.
7
Kubiszyn, Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym: Studium teoretyczno-empiryczne na
przykładzie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Toruń 2007, s. 252.
8
R.W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna: Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu,
Warszawa 2010, s. 173.
9
Laboratorium Nowe Media [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/node/15 [dostęp: 06.10.2015].
4

114

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

naciskiem na mikrohistorię regionalną 10. Realizowane w ten sposób projekty posiadają
charakter wybitnie wieloaspektowy:
▪ interdyscyplinarny (historyczny, społeczny, artystyczny),
▪ multisensoryczny (zdjęcia, tekst, wideo, relacje mówione),
▪ międzynarodowy (Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Białorusi, Rosjanie, Niemcy, Włosi)
oraz
▪ ponadkulturowy (europejski, ogólnoludzki, uniwersalny).
Ich późniejsza recepcja odbywa się za pomocą wszystkich dostępnych
człowiekowi zmysłów (wzrok, słuch, dotyk) oraz przy udziale większości współczesnych
rejestratorów dźwięku i obrazu (aparat, skaner, kamera, dyktafon) i przekaźników
(głośniki miejskie, Internet, prasa).
Przestrzeń publiczna – przestrzeń prywatna.
Siedzibą Ośrodka jest XIV-wieczna Brama Grodzka, zwana (przez
przedwojennych mieszkańców Lublina) Bramą Żydowską, lub (przez działaczy Teatru
NN) „Bramą Pamięci”11, będąca niegdyś przejściem pomiędzy chrześcijańskim Miastem
Górnym i (obecnie nieistniejącym) podzamczem żydowskim12. Brama zdaje się stać dziś
na straży pamięci i objaśniać współczesnym dzieje dawnych mieszkańców Lublina.
Odpowiednia lokalizacja nie tylko umożliwia bezpośredni kontakt z namacalnymi
śladami przeszłości i aktualnymi problemami społecznymi, ale przede wszystkim
sytuuje
Ośrodek
na
fizycznym
i
symbolicznym
(niemal
metafizycznym) „pograniczu”pomiędzy dwoma światami – odrębnych tradycji, kultur i
religii13. Prowokuje to dialog transkulturowy, który wzmacnia wrażliwość i świadomość
społeczną współczesnych obywateli 14.
Powszechnie wiadomym jest, że Żydzi są jedynym narodem, który przetrwał tak
długo, mimo że nigdzie nie osiedlił się na stałe i nie mógł w związku z tym
identyfikować się z żadnym państwem 15. Tradycyjne żydostwo od początku
zdeterytorializowało swoją historię 16, a członkowie tej społeczności w sposób
10

Brama Edukacja [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/bramaedukacja [dostęp: 06.10.2015].
Żydzi w Lublinie – Brama Pamięci, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/zydzi [dostęp: 06.09.2015].
12
W. Panas, Brama, [w:] Ścieżki pamięci: Żydowskie miasto w Lublinie – losy, miejsca, historia, pod red.
J.J. Bojarskiego, Lublin 2002, s. 103.
13
W. Panas, Brama, [w:] Ścieżki pamięci: Żydowskie miasto w Lublinie – losy, miejsca, historia, pod red.
J.J. Bojarskiego, Lublin 2002, s. 103.
14
“Podjęcie działań mających na celu (re-)konstrukcję obrazu historii i kultury mniejszości żyjących na
ziemiach Polskich do czasów drugiej wojny światowej wydaje się niezbędnym warunkiem przywrócenia
ciągłości w postrzeganiu procesów historycznych, a także dokonania zmian w sferze postaw
społecznych.” M. Kubiszyn, Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym: Studium teoretycznoempiryczne na przykładzie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Toruń 2007, s. 189.
15
“Współcześni Żydzi to zarówno mieszkańcy Izraela, państwa odbudowanego w 1948 r. po przeszło
dwóch tysiącleciach politycznego niebytu, jak i obywatele wielu krajów świata […].” J. Żyndul, Kim są
Żydzi?, [w:] Pamięć: Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie, pod red. F. Tycha,
Warszawa 2004, s. 7.
16
B. Witte, Żydowska tradycja i literacka nowoczesność, Warszawa 2012, s. 13.
11
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nieunikniony rozsiani są po całym świecie. Zwykło się mawiać, że „ojczyzną Żydów jest
pamięć”17, zaś fundamentem ich tożsamości sam język18. Można też trafić na
stwierdzenie, że ich ojczyzną jest Tora19, ale należałoby raczej zauważyć, że Żydzi są
ludźmi o mnogiej tożsamości20 i licznych narodowościach 21. Owa narodowość zawsze
pozostaje jednak w znacznej mierze i przede wszystkim żydowska, bez względu w jakim
kraju i na czyjej ziemi upływa ich codzienne życie22.
Żydzi lubelscy stanowią szczególną kategorię; nie tylko jako Polacy, czy jako
Żydzi, lecz przede wszystkim jako istotny element historii Lublina 23. Mimo swej
wielowiekowej obecności w tym mieście i własnej bogatej tradycji 24, niewiele pozostało
po Lublinie Żydowskim. Jedne z jego najbardziej historycznych elementów – synagogi,
cmentarze i domy mieszkalne – zniknęły wraz z mieszkańcami, których wymordowali
hitlerowcy25. Po licznych, nieistniejących już dziś ulicach i budynkach zostały tylko
fundamenty, ukryte pod nowym układem urbanistycznym. „Ślady dzielnicy żydowskiej
zachowały się jedynie na starych fotografiach i dokumentach, przedwojennych planach
17

W. Liliental, Ojczyzną Żydów jest pamięć [w:] Dziennik Polonii w Kanadzie “Gazeta gazeta”,
27.09.2014, http://www.gazetagazeta.com/artman/publish/article_6734.shtml [dostęp: 20.01.2016].
18
R. Kubicki, A. Malitowska, O jakże judaistycznych źródłach naszej nowoczesności, [w:] B.
Witte, Żydowska tradycja i literacka nowoczesność, Warszawa 2012, s. XI.
19
Heinrich Heine określa Torę jako “przenośną ojczyznę”. B. Witte, Żydowska tradycja i literacka
nowoczesność, Warszawa 2012, s. 14.
20
[Żydzi] nazywają Polskę pierwszą ojczyzną. I że ojczyzny mamy dwie. F.D. Kubejko, Dwie ojczyzny,
[w:] Historia mówiona: Świadkowie historii, [w:]
TeatrNN.pl,http://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/Kubejko%2C_Florentyna_Danuta_%281935_%29 [dostęp: 05.09.2015].
21
R. Kuwałek, Ludność żydowska w Lublinie, [w:] Ścieżki pamięci: Żydowskie miasto w Lublinie – losy,
miejsca, historia, pod red. J.J. Bojarskiego, Lublin 2002, s. 161.
22
Więcej o Żydach zasymilowanych i społecznym wykluczeniu tej nacji przez inne wspólnoty narodowe
por.R. Kubicki, A. Malitowska, O jakże judaistycznych źródłach naszej nowoczesności, [w:] B.
Witte, Żydowska tradycja i literacka nowoczesność, Warszawa 2012, s. VIII.
23
Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć, że Lublin był siedzibą dawnego żydowskiego sejmu i
słynnej jesziwy (rodzaj chasydzkiego seminarium duchowsnego) [M. Adamczyk Garbowska, Związki
pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną, [w:] Żydzi lubelscy, pod red. W. Hawryluka i G.
Linkowskiego, Wydawnictwo DABAR, Lublin 1996, s. 15] oraz że nazywany był przez XVI-wiecznych
Żydów “Jerozolimą Polski” lub “Matką Izraela”. [S. Wajs, Żydzi w Lublinie w przededniu II wojny
światowej, [w:] Żydzi lubelscy, pod red. W. Hawryluka i G. Linkowskiego, Lublin 1996, s. 98]. Zapewne z
tego względu Lublin uchodził aż do II wojny światowej za twierdzę chasydyzmu i ortodoksji.
24
Żydowskie Miasto istniało w Lublinie ponad pół tysiąca lat. B. Odnous, Powrót drugiego miasta,
[w:] Ścieżki pamięci: Żydowskie miasto w Lublinie – losy, miejsca, historia, pod red. J.J. Bojarskiego,
Lublin 2002, s. 113.
25
Społeczność żydowska w Lublinie przestała istnieć. Nieliczni, którzy ocaleli, po wojnie wyemigrowali
z Polski, nie chcąc żyć na cmentarzysku, Wraz z ludźmi zginęło Żydowskie Miasto i jego pamiątki.
Rozproszeni po całym świecie lubelscy Żydzi, zachowali je jedynie w pamięci. Pamięć o bogatej
społeczności żydowskiej powoli zaczęła docierać również do Polaków, którym pozostaje tylko lektura
dokumentów, wspomnień i kilka cudem ocalałych zabytków w Lublinie. R. Kuwałek, Przemiany
społeczno-kulturalne w środowisku Żydów lubelskich w XIX i XX wieku, [w:] Żydzi lubelscy, pod red. W.
Hawryluka i G. Linkowskiego, Wydawnictwo DABAR, Lublin 1996, s. 76-77. Por. też: R.
Kuwałek, Żydowskie ślady, [w:] Ścieżki pamięci: Żydowskie miasto w Lublinie – losy, miejsca, historia,
pod red. J.J. Bojarskiego, Lublin 2002, s. 179.
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oraz we wspomnieniach.”26. Właśnie owe ślady żydowskiej historii Lublina pielęgnuje i
upowszechnia Teatr NN.
Dialog nowomedialny.
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zasłynął między innymi dzięki twórczemu
wykorzystaniu wielu różnorodnych (nie tylko cyfrowych) mediów, 27 takich jak prasa
lokalna, poczta tradycyjna i infrastruktura miejska (tj. oświetlenie uliczne, kanalizacja
deszczowa, organizacja ruchu). W tej sytuacji nieco wyeksploatowany już
termin „multimedia” nabiera zupełnie nowego sensu i bardziej adekwatnym staje się
określenie „intermedia”,28 lub „medialna hybryda”,29 które zawieszając potrzebę
wprowadzenia sztywnych kategorii formalnych, otwiera szerokie spektrum możliwości
realizacyjnych i umożliwia tym samym kontemplację nowych problemów. Warto
również w tym miejscu nadmienić, że dopiero dzięki sieciom komputerowym udało się
zrealizować postulaty Fluxusu 30, scalając i integrując31, a także niemal w pełni

26

Makieta Lublina, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/makieta/info.html [dostęp: 09.08.2015].
Warto nadmienić, że pośród licznych koncepcji pojmowania słowa medium, w znaczeniu najbardziej
uniwersalnym i dotyczącym samych procesów komunikacyjnych, nie jest ono identyfikowane z żadną
konkretną substancją czy materiałem. Medium wiąże się natomiast zawsze ze stanem zmiany i choć
jest uzależnione od materii i technologii, to nie jest przyporządkowane na stałe do żadnej z tych
kategorii. Wynika to z dwoistej natury tego zjawiska: funkcji “sprawiania estetycznej przyjemności” oraz
funkcji “pośredniczenia i przekazywania”. Por. E. Wysocka, Wirtualne ciało sztuki, Warszawa 2013, s. 2021.
28
Termin intermedium pochodzi z pism Samuela Taylora Coleridge’a opublikowanych w 1812 roku.
“Przez sztukę intermedialną rozumiem dziedzinę artystyczną, która w każdym z swoich poszczególnych
przejawów inicjuje w sposób nieuchronny relacje pomiędzy różnymi mediami. Tak rozumiany
relacjonizm, sieć odniesień intermedialnych, zastępuje tu kompleks atrybutów, za pomocą których
charakteryzujemy zwykle poszczególne rodzaje sztuki. Sztuka intermedialna jest dziedzina totalną, nie
jest połączeniem cech właściwych poszczególnym sztukom […] ani też połączeniem w nową całość
odrębnych dotąd sztuk […] lecz jest odsyłaniem, widzeniem jednego medium poprzez drugie,
wzajemnym aktywizowaniem i pobudzaniem.” R. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka
ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999, s. 76, cyt. za: T. Sikorski, Intermedia –
wolność w sztuce, [w:] Media i nowe media, pod red. W. Łuczaja i M. Świecy, Kielce 2012, s. 17. Więcej
na temat aktualnych i adekwatnych definicji zjawisk medialnych w: R.W. Kluszczyński, Sztuka
interaktywna: Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010, s. 20-26.
29
R.W. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia: Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej,
Warszawa 1999, s. 75.
30
Fluxus to ruch artystyczny postulujący integrację wszystkich sztuk (a zwłaszcza muzyki i sztuk
plastycznych) oraz eliminację klasycznych sztuk pięknych na rzecz sztuki społecznie konstruktywnej. P.
Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981, s. 52-55.
31
“[…] również w najnowszej sztuce ciągle jest żywy problem syntezy sztuk. Jest to jednak problem
trudny do zdefiniowania, niełatwo bowiem ustalić, na czym owa synteza właściwie ma polegać. W
każdym razie tylko zgodne współbrzmienie różnych dzieł i różnych dziedzin sztuki syntezą jeszcze nie
jest. Chodzi tu o całkowite scalenie się poszczególnych dzieł, które w ten sposób stworzą niejako nowe,
doskonale zharmonizowane całości, będące organiczną jednością poszczególnych elementów
składowych. Stąd chętnie używa się również określenia: integracja sztuk.” Zob. P. Krakowski, O sztuce
nowej i najnowszej, Warszawa 1981, s. 97.
27
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uniezależniając od nadawcy (i tym samym dematerializując) sztukę 32 w niespotykanym
nigdy wcześniej stopniu33.
Powstająca od lat 90. XX wieku kultura cyfrowa 34, lub inaczej paratechnologia35,
stanowi mieszankę znaczeń ludzkich i komputerowych – tradycyjnych sposobów
modelowania świata przez humanistyczną kulturę i cyfrowych form wyrazu 36. Aktualnie
panująca nowa wirtualność wyraża kulturową percepcję faktu, że obiekty materialne są
przeniknięte układami informacji37. „Współczesny młody człowiek dokonuje
wielokanałowej eksploracji świata, podejmuje aktywność wymagającą reakcji na wiele
różnych bodźców, a w interakcji ze światem ceni nowoczesność, intensywność
przeżycia, szybkość i humor”38. Rosnąca popularność i konwergencja mediów
sieciowych i technologii informacyjnych przyczyniła się do narodzin nowych gatunków
komunikacji i towarzyszących im przemian społecznych, a w efekcie narodzin nowych
kategorii we współczesnej historiografii39. „Tradycyjne metody opowiadania o
przeszłości coraz bardziej zawodzą i nie są już atrakcyjne dla młodego pokolenia.
Używając nowych technologii i wykorzystując możliwości, jakie ona niesie ośrodek
rozpoczął budowanie jakościowo nowych form popularyzacji dziedzictwa
kulturowego.”40. W takim układzie odniesień uznaje się media przede wszystkim za
miejsce współuczestnictwa, komunikacji i interakcji, oczekując tym samym
nieskrępowanego dostępu do zasobów oraz nieograniczonej reprodukcyjności
wszystkich ich elementów. Oczywistą konsekwencją staje się nieustająca ich

32

“Pomimo akceptacji konceptualnego wymiaru sztuki teoretycy wciąż traktowali materię jako punkt
odniesienia, która już wprawdzie nie decydowała o klasyfikacji dzieła, ale jego fizyczność wciąż
stanowiła granicę między sztuką a ideą.” E. Wysocka, Wirtualne ciało sztuki, Warszawa 2013, s. 45.
33
“Nowe media odgrywają wiodącą rolę w kształtowaniu obrazu świata. Zwłaszcza młodych ludzi, dla
których korzystanie z nich jest czymś naturalnym, niewymagającym weryfikacji.” A. Żelichowska, Nowe
media – wybrane aspekty funkcjonowania, [w:] Media i nowe media, pod red. W. Łuczaja i M. Świecy,
Kielce 2012, s. 38.
34
Więcej o bytach webnative, sieciach technoludzkich i ewolucji atropotechnologicznej w: P.
Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja: Rozwój cywilizacji informacyjnej, Warszawa 2008, s. 14 i nast.
35
S. Morawski, Awangardy XX wieku – stara i nowa, [w:] “Miesięcznik literacki” marzec 1975, s. 53-72,
cyt. za: P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981, s. 26.
36
A. Wileczek, Między kreacją i negacją, [w:] Media i nowe media, pod red. W. Łuczaja i M. Świecy,
Kielce 2012, s. 68.
37
“Technologia jest sztuczna, lecz – znowu paradoks – sztuczność jest dla [współczesnego] człowieka
naturalna.” W.J. Ong, Oralność i piśmienność: Słowo poddane technologii, Warszawa 2011, s. 137.
38
A. Wileczek, Między kreacją i negacją, [w:] Media i nowe media, pod red. W. Łuczaja i M. Świecy,
Kielce 2012, s. 72.
39
Więcej o kryzysie tradycyjnej historiografii i narracji historycznej w: A. Radomski, Historiografia a
kultura współczesna, Lublin 2006, s. 27 i nast.
40
Historia Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN”:
Kalendarium,http://teatrnn.pl/kalendarium/node/1453/historia_ośrodka_brama_grodzka_teatr_nn
[dostęp: 28.06.2015].
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rekonfiguracja41, remediacja42, a także konieczność ponownej adaptacji tak
wytwarzanych medialnych zasobów.
Spośród licznych modeli komunikacji 43, najbardziej adekwatną propozycją zdaje
się być w obecnej sytuacji model wspólnoty doświadczeń W. Shramma (1945) 44.
Obrazujący go diagram45 uwzględnia nie tylko kompetencje leżące po stronie nadawcy
i możliwości samego odbiorcy komunikatu, ale także wspólny dla nich obu obszar
doświadczeń, czyli postaw, idei oraz symboli (w metodologii historiografii byłaby to
tzw. wiedza pozaźródłowa), podzielanych przez nadawcę i odbiorcę oraz
warunkujących efektywność ich komunikowania46. W modelu tym niezmiernie dużą
rolę przypisuje się przede wszystkim odbiorcy oraz filtrowi jego doświadczeń, potrzeb
i kompetencji komunikacyjnych 47.
Spektakl interaktywny.
Klasyczne już dziś formy wyrazu, takie jak fotografia, film, czy wideo (zwane
również mediami reprodukcyjnymi pierwszej generacji), wniosły walor dokumentalny
41

Rekonfiguracja to bieżący proces dostosowywania, uzupełniania, reorganizowania i
przebudowywania technologii medialnych stosownie do potrzeb celów i zainteresowań. W ramach
tych innowacji użytkownicy łączą nowe techniki ze starymi, lub modyfikują technologie istniejące, tak
aby je dostosować do nowych sposobów wykorzystania: cecha ta odróżnia nowe media od
tradycyjnych systemów mass mediów. L.A. Lievrouw, Media alternatywne i zaangażowane społecznie,
Warszawa 2012, s. 268.
42
Remediacja jest procesem, w którym ludzie tworzą nowe znaczenia i sposoby ekspresji na podstawie
istniejących i nowych form interakcji, relacji społecznych, instytucjonalnych oraz powiązań kulturowych.
L.A. Lievrouw, Media alternatywne i zaangażowane społecznie, Warszawa 2012, s. 269.
43
Wśród nich za najpopularniejszy model procesu komunikowania masowego można uznać
powierzchowny i traktujący odbiorcę w dość instrumentalny sposób model komunikacji według H.
Lawella (1948) oparty na pięciu pytania: Kto mówi? Co mówi? Jakim medium? Do kogo? Z jakim
skutkiem? Kolejny model (Shanonna) za główny cel stawiał sobie określenie maksymalnej wydajności
kanałów komunikacyjnych i uwzględniał wpływ czynników zewnętrznych, określonych jako “źródło
szumu”.Zob. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe: Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i
Internetu, Warszawa-Kraków 1997, s. 57, cyt. za: A. Gralczyk, Współczesne portale społecznościowe
jako nowa forma komunikacji, [w:] Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego
społeczeństwa, pod red. A. Adamskiego, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowskiej, Warszawa 2012, s. 200201.
44
„Artysta-autor przestaje być jedynym twórcą sensu dzieła, które współtworzone jest w tej nowej
sytuacji przez odbiorcę w procesie interakcji z artefaktem. Zadaniem artysty staje się stworzenie tego
właśnie artefaktu: układu-kontekstu, w którym odbiorca/interaktor konstruuje przedmiot swojego
doświadczenia i jego sens. Odbiorca ten nie jest jedynie interpretatorem gotowego, czekającego na
zrozumienie sensu, ani też podmiotem percepcji skończonego dzieła. Od jego aktywności i twórczej
wyobraźni zależy bowiem struktura doświadczanego przeżycia […].” R.W. Kluszczyński, Film, wideo,
multimedia: Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999, s. 31.
45
Zob. http://www.uri.edu/personal/yanma/544/images/schramm.gif [dostęp: 11.10.2015].
46
J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa 2005, s. 11-12, cyt.
za: Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, pod red. A.
Adamskiego, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowskiej, Warszawa 2012, s. 202.
47
Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, pod red. A.
Adamskiego, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowskiej, Warszawa 2012, s. 203.
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do różnego typu działań artystycznych. Sprzyjało to rozwinięciu postaw analitycznych
w procedurach twórczych, w tym także rozważaniom nad społecznym kontekstem
sztuki, który pozwala na prawdziwie wielostronny opis i interpretację 48.
Media elektroniczne (w tym także sieć globalna) pierwotnie miały służyć właśnie
do dokumentowania tych procesów i późniejszej analizy strukturalnej. Web 1.0 była
rodzajem hermetycznego magazynu informacji, podczas gdy (obowiązująca od lat 90.)
Web 2.0 posiada charakter przede wszystkim interaktywny i społecznościowy49. Wraz z
nastaniem ery powszechnego dostępu do technologii, zanegowany został charakter
ilościowy i obiektywizm nowych mediów. Można zatem było wówczas mówić o kryzysie
analitycznych odmian sztuki, jednak współcześnie ich walor dokumentalny nadal
uznaje się za atrakcyjny środek wyrazu. „Komputery co prawda wsparły wyobrażeniowe
walory komunikatów artystycznych, otwierając nowe możliwości przed dawnymi
mediami (malarstwo, grafika), ale zarazem wzmocniły zapotrzebowanie na
dokumentalizm innego typu niż ten z ery przedkomputerowej.” 50. Współczesna sztuka
nie poszukuje za wszelką cenę nowych technik, nie sięga też do starych mediów w celi
ponownego wypromowania ich. „Sięga po prostu po wszystko, co jest możliwe do
użycia w procesie tworzenia znaczeń, a wybór zależy od tego, co pragnie się
wypowiedzieć w danym dziele lub zespole działań.” 51. Nowe media pomagają
współcześnie włączyć w obręb dzieła kontekst społeczny, ukazać głębię i
niepowtarzalny wymiar dzieła, a zarazem nawiązać formę interaktywnego dialogu z
odbiorcami (sprzężenie zwrotne), bez którego sztuka jest martwa, albo pełni funkcję
wyłącznie dekoracyjną. Odbiorcy poznając i przeżywając treści sztuki, wzbogacają
zasób swoich doświadczeń, wyobrażeń i emocji, realizując postulaty sztuki słowa
mówionego i odwieczny cel bardów, trubadurów i gawędziarzy z całego świata 52. Jest
to równoznaczne z próbą realizowania sztuki jako „rzeźby społecznej” lub „sztuki
totalnej”, która zakłada świadome procesy przekształcania rzeczywistości przez
kreatywne jednostki z wykorzystaniem własnego potencjału twórczego.
Jeśli chodzi o lubelski Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, idea popularyzacji
zebranego materiału archiwalnego w cyfrowym repozytorium (od 2003 r.) jest zmianą
przełomową, gdyż nie tylko pozwala pielęgnować tradycję i związek z przeszłością, ale
nie przestaje inspirować do podejmowania nowych inicjatyw. Mowa tutaj o jednym z
głównych działów internetowej działalności instytucji, jaką jest „Laboratorium Nowe

48

A. Sobota, Pojemność nowych mediów, [w:] Media i nowe media, pod red. W. Łuczaja i M. Świecy,
Kielce 2012, s. 21.
49
“Internet wyszedł poza swoją początkową rolę ogromnej biblioteki i repozytorium dokumentów, stał
się za to czymś w rodzaju festiwalu kulturalnego, w którym każdy może być widzem i uczestnikiem, na
bieżąco komentować i omawiać sytuację […].” L.A. Lievrouw, Media alternatywne i zaangażowane
społecznie, Warszawa 2012, s. 223.
50
A. Sobota, Pojemność nowych mediów, [w:] Media i nowe media, pod red. W. Łuczaja i M. Świecy,
Kielce 2012, s. 22.
51
A. Kępińska, Energie sztuki, Warszawa 1985, s. 23, cyt za: Media i nowe media, pod red. W. Łuczaja,
M. Świecy, Kielce 2012, s. 11.
52
M. Świeca, Zastosowanie narracji biograficznych w badaniach nad sztuką, [w:] Media i nowe media,
pod red. W. Łuczaja i M. Świecy, Kielce 2012, s. 144.
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Media” (funkcjonujące formalnie od 2009 r.), który realizuje program „Opowiadanie
Lublina”. W jego obrębie nieustannie prowadzone są liczne działania archiwizacyjne,
popularyzatorskie i skupione bezpośrednio na kreacji artystycznej, np.:
▪ „Biblioteka Multimedialna” – zbiór nagrań, (audio i wideo), zdjęć, rysunków,
szkiców i publikacji, pogrupowanych w trzech kategoriach: “Historia Mówiona”,
“Pracownia Ikonografii” i “Teksty”,
▪ „Leksykon Lublin” – encyklopedyczne kompendium wiedzy o miejscach i
wydarzeniach ważnych dla historii miasta oraz noty biograficzne osób z nim
związanych,
▪ „Lublin 2.0” – projekt, który przeszedł w program i obejmuje wirtualne makiety i
interaktywne przewodniki po tzw. mieście inteligentnym, ukazujące jego
historyczny rozwój w skali makro.
Zgromadzona w ten sposób na stronach Ośrodka wiedza o wielokulturowym
dziedzictwie Lublina i jego okolic, pochodzi z ustnych oraz pisemnych relacji
bezpośrednich uczestników wydarzeń historycznych. Najbardziej odległe czasowo
przeżycia sięgają swymi korzeniami dwudziestolecia międzywojennego i obejmują
przede wszystkim aspekty życia codziennego mieszkańców oraz dzieje społeczności
żydowskiej w okresie II wojny światowej. Na pograniczu historii i publicystyki znajdują
się kwestie dotyczące opozycji politycznej, niezależnego ruchu wydawniczego w
czasach PRL oraz – zawsze aktualnych – problemów społecznych. Gromadzeniu
wspomnianych materiałów towarzyszy ich opracowanie, obejmujące nie tylko ustalanie
przedziału czasowego i dokładnego miejsca rozgrywających się wydarzeń, ale także
pogłębiona analiza kulturoznawcza, socjologiczna i antropologiczna. Dzięki tak
złożonej strategii, proces odbioru dzieła może przebiegać zarówno na poziomie
intelektualno-poznawczym,
jak
i
w
obszarze
emocjonalno-empirycznym
(bez)pośredniego doświadczenia, które tworzy w naturalny sposób silne poczucie więzi
i wspólnotowości w gronie odbiorców 53.
Lublin Mówiony.
Historia
mówiona
(ang. oral
history)
w
definicji
Teatru
NN
jest „interdyscyplinarną metodą badawczą, polegającą na nagrywaniu, archiwizowaniu
oraz
interpretowaniu
relacji
świadków
bądź
uczestników
wydarzeń
54
historycznych.” . Jako przedpiśmienna forma przechowywania, organizowania i
przekazywania wiedzy oraz pamięci wśród pierwotnych społeczeństw, posiada
zamierzchłą i niemożliwą do pełnego zgłębienia przez współczesnego człowieka
tradycję, gdyż dopiero pismo nadało przechowywanym śladom przeszłości walory
(względnego) obiektywizmu. Przykładowo: w dawnej polskiej kulturze ludowej, historia

53

„Komunikacja oralna łączy ludzi w grupy. Pisanie i czytanie są czynnościami samotniczymi, zmuszają
psychikę do zagłębienia się w sobie.” W.J. Ong, Oralność i piśmienność: Słowo poddane technologii,
Warszawa 2011, s. 119.
54
Historia mówiona [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/historiamowiona/hm_leksy/3537 [dostęp:
05.09.2015].
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mówiona występowała pod postacią gawędy szlacheckiej i była wówczas opowieścią
wygłaszaną publicznie przy różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich i biesiadach.
Mimo to należy wyraźnie podkreślić, że wedle wielu badaczy „narracja jest
najważniejszą spośród wszystkich form sztuki, z uwagi na to, że stanowi fundament
wielu innych form sztuki, często nawet najbardziej abstrakcyjnych.” 55. Jedną z jej
odmian byłaby w tym ujęciu historiografia oraz sam trzon dyskursu historycznego 56.
W ramach „Biblioteki Multimedialnej”, Teatr NN rozpoczął w 1998 roku
pozyskiwanie i gromadzenie wywiadów ze świadkami historii. Opracowane w ten
sposób, a następnie udostępnione online (od 2003 r.) fragmenty sprawozdań obejmują
10532 relacji 2062 osób, które razem tworzą 3521 godzin nagrań, opatrzonych 1191
fotografiami archiwalnymi 57. Zebrane w ten sposób zasoby stanowią cenne źródło
informacji o historii Lublina i są często wykorzystywane w reportażach (radiowych i
prasowych), filmach (dokumentalnych i historycznych) oraz różnego rodzaju
publikacjach i pracach naukowych. Przede wszystkim zaś stanowić mogą
niewyczerpane źródło inspiracji i materiału wyjściowego do dalszej działalności
edukacyjnej, animacyjnej i artystycznej prowadzonej nie tylko przez pracowników
Ośrodka.
Inteligentny Lublin.
Zbiór zasobów udostępnionych na stronie Teatru NN jest realizowaną w ramach
„Laboratorium Nowe Media” wirtualną próbą rekonstrukcji dziejów miasta. Za pomocą
technologii 3D i dzięki pracy sztabu wykwalifikowanych badaczy, ukazano stopniowy
jego rozwój, na tle wydarzeń na scenie międzynarodowej (migracje, wojny,
totalitaryzmy). To ogromny krok na drodze do uczynienia Lublina jednym z
europejskich “miast inteligentnych” 58.
Pierwszym etapem projektu była interaktywna makieta historyczna Lublina,
powstała z inicjatywy Teatru NN w 2011 r.59 Podczas jej budowy wykorzystano przede
wszystkim stare plany60, zdjęcia archiwalne61, obrazy i szkice lokalnych artystów 62,
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W.J. Ong, Oralność i piśmienność: Słowo poddane technologii, Warszawa 2011, s. 210.
Zob. H. White, Proza historyczna, Kraków 2009, s. 133 i nast.
57
Dane na dzień 05.09.2015 r. Por. Historia Mówiona, [w:] TeatrNN.pl,
http://teatrnn.pl/historiamowiona [dostęp: 05.09.2015].
58
D. Ciepiela, Inteligentne miasta w Polsce – jesteśmy obecni w międzynarodowych rankingach [w:]
Interia.pl, http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/inteligentne-miasta-w-polsce-jestesmy-obecniw,2148264,4199 [dostęp:23.11.2015].
59
Pomysłodawcą makiety był dyrektor Teatru NN, Tomasz Pietrasiewicz. Szczegółowa lista osób
zaangażowanych w jej powstanie widnieje w metryce projektu: http://teatrnn.pl/makieta/info.html
[dostęp: 09.08.2015].
60
Galeria map i planów Lublina, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/ikonografia/galeria_ikon/galeria/9
[dostęp: 05.09.2015].
61
Fotografia, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/ikonografia/ikon_kategoria/101 [dostęp: 05.09.2015].
62
Malarstwo i grafika, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/ikonografia/ikon_kategoria/105 [dostęp:
05.09.2015].
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różnego rodzaju dokumentalne filmy historyczne63, a także wspomnienia i
sporządzone na ich podstawie szkice (tzw. mapy pamięci) 64. Wizualizację można
oglądać zarówno z perspektywy pierwszoosobowej, jak i z lotu ptaka, co stanowi
syntezę dwóch przeciwstawnych metodologii badawczych: oddającego skalę zjawiska
ujęcia ilościowego (mapa poglądowa), jak i jakościowego. Podejście to umożliwia
(mniej lub bardziej wierne ówczesnej rzeczywistości) odzwierciedlenie konkretnych
detali (ludzi, przedmiotów, dawnych obiektów architektonicznych). Trójwymiarowe,
cyfrowe konstrukcje zostały skategoryzowane pod względem przestrzennym (np.
„Dzielnica Żydowska”), czasowym (np. „Przedwojenny Lublin” oraz kolejno: Lublin z
XVIII, XVI, XIV wieku) i tematycznym („Modele 3D zabytków Lublina”, „Wirtualne zabytki
archeologiczne”)65. W makiecie XX-wiecznego Lublina „każdy obiekt posiada co
najmniej jeden adres – numer policyjny obowiązujący przed 1939 rokiem (np. Nowa 7).
Budynki narożne lub położone przy dwóch ulicach posiadają dwa adresy (np.
Lubartowska 9 / Cyrulicza 2). Ten sam obiekt można również znaleźć pod nazwą
Cyrulicza 2 / Lubartowska 9).”66. Jeśli posesja istnieje do dziś, można znaleźć ją pod
współczesnym adresem, jeśli nie istnieje – autorzy makiety również zamieścili stosowną
adnotację na ten temat.
Przygotowane przez Teatr NN wizualizacje Lublina są pierwszą tak holistyczną
próbą zrekonstruowania miasta w przestrzeni wirtualnej. Jak piszą o swojej pracy
autorzy projektu: „Zdajemy sobie sprawę, że im dalej sięgamy w głąb dziejów, tym
mniej mamy do dyspozycji źródeł ikonograficznych i pisanych. Wiemy również, że czas
którym dysponowaliśmy, nie pozwolił na szczegółowe badania nad wszystkimi
obiektami znajdującymi się w mieście. Z tej przyczyny postawiliśmy szereg hipotez.
Nierzadko korzystaliśmy z analogicznych wzorców z innych miast. Niewątpliwie jednak
udało nam się zgromadzić spory zasób wiedzy do tej pory nie usystematyzowanej, a z
pewnością nie w postaci wizualnej. Mamy nadzieję, że nasza praca da początek i impuls
do dalszych, bardziej zaawansowanych badań, które zaowocują udoskonalaniem
rekonstrukcji naszego miasta w różnych okresach jego dziejów.”67.
Szczególnym rodzajem wirtualnej makiety połączonej z przewodnikiem po
mieście jest audiowizualna realizacja z 2012 r., zatytułowana „Lublin Czechowicza” 68.
Realizacja w całości została zainspirowana życiem i twórczością tego lubelskiego poety
okresu międzywojennego, [aczkolwiek koncentruje się na jednym utworze: „Poemacie
63

Filmy, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/ikonografia/ikon_kategoria/107 [dostęp: 05.09.2015].
Mapy pamięci, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/ikonografia/galeria_ikon/galeria/88 [dostęp:
05.09.2015].
65
“Z makietami ściśle związane są modele 3D pojedynczych obiektów oraz wizualizacje artefaktów
archeologicznych pochodzących z wykopalisk prowadzonych na terenie Lublina. [… Makiety oraz
pojedyncze obiekty 3D zostały w projekcie wykorzystane jako narzędzia do popularyzowania
rozmaitych aspektów dziedzictwa kulturowego Lublina. Składają się one na wielowymiarowy opis
miasta na przestrzeni dziejów, ponieważ są uzupełnione informacjami pochodzącymi z serwisów
Ośrodka: Leksykon. Lublin i Biblioteka Multimedialna Teatru NN.”Przewodniki Lublin 2.0, [w:]
TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/przewodniki/strona/71 [dostęp: 03.09.2015].
66
Makieta Lublina, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/makieta/info.html [dostęp: 09.08.2015].
67
Przewodniki Lublin 2.0, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/przewodniki/strona/71 [dostęp: 03.09.2015].
68
Lublin Czechowicza, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/lublinczechowicza [dostęp 03.09.2015].
64

123

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

o mieście Lublinie” (1934)]69. „Akcja »Poematu« dzieje się w lipcu, przy pełni księżyca,
kiedy to w nocną wędrówkę po mieście zabiera nas tajemniczy przewodnik-wędrowiec.
Jesteśmy uczestnikami podróży w czasie do samego dzieciństwa Czechowicza i do
miejsc, które były Poecie szczególnie bliskie.” 70. Specyficzna, posępna, choć również
lekko nostalgiczna i sentymentalna aura wiersza znalazła wyraz w trójwymiarowym
filmie interaktywnym71, opublikowanym w 109. rocznicę urodzin artysty.
Widz/uczestnik owej wirtualnej wycieczki ma bezpośredni (choć nieciągły i mocno
ograniczony pod względem interakcji interpersonalnych) wpływ na jej przebieg. Aby
rozpocząć opowieść Czechowicza o Lublinie i podążać śladem jego wspomnień z lat
dzieciństwa, odbiorca najpierw musi znaleźć postać pisarza wśród licznych awatarów
umieszczonych w trójwymiarowej przestrzeni przedwojennego Śródmieścia, a
dokładnie „od ul. Kapucyńskiej, gdzie się urodził, po Krakowskie Przedmieście gdzie
zginął w 1939 roku w trakcie bombardowania. (Kamienica obok dzisiejszego gmachu
Poczty Głównej nie została po wojnie odbudowana).” 72. Z niebywałą skrupulatnością i
precyzją zostały odtworzone historyczne detale: szyldy nieistniejących już dziś sklepów,
szczegóły wyposażenia dawnych budynków, itd. Następnie trzeba samodzielnie
odnaleźć kolejne punkty (samodzielnie trafić do określonych miejsc), które uruchamiają
dalszy ciąg opowieści o tym mieście. Jest to niewątpliwie bardziej “podróż w czasie”,
niż faktyczna podróż krajoznawcza w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, choć dla osób
zainteresowanych historią Lublina może stanowić łatwo dostępną i atrakcyjną formę
jego odkrywania na nowo.
Innym przykładem realizacji powstałej w ramach multimedialnych
przewodników jest aplikacja wykorzystująca tzw. rzeczywistość poszerzoną
(ang. Augmented Reality). Dzięki zastosowaniu tej szalenie innowacyjnej, ale jeszcze
niezbyt powszechnej technologii i aplikacji Layar, Teatr NN zdołał przenieść stworzone
przez siebie, a następnie umieszczone w Internecie materiały multimedialne, w realną
przestrzeń miasta. Spacerując z przenośnym urządzeniem wyposażonym w Internet i
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Józef Czechowicz urodził się 15 marca 1903 r. w Lublinie. Po ukończeniu seminarium
nauczycielskiego pracował jako nauczyciel, a później w redakcji warszawskiego pisma ZNP i Polskim
Radiu. Po ataku Niemiec na Polskę niezwłocznie wrócił do Lublina, gdzie zginął tragicznie podczas
jednego z pierwszych bombardowań. Por. T. Wójcik, Poeci polscy XX wieku: Biogramy. Wiersze.
Komentarze, Warszawa 1999, s. 92.
Szczegółowa biografia wraz z reprodukcjami zdjęć archiwalnych znajduje się na stronie Teatru NN:
Józef Czechowicz, http://teatrnn.pl/leksykon/node/163/józef_czechowicz_1903–1939 [dostęp:
28.08.2015].
70
J. Czechowicz, Poemat o mieście Lublinie, Lublin 1964, oraz tegoż, Poemat o mieście Lublinie [w:]
TeatrNN.pl,http://teatrnn.pl/leksykon/node/2259/józef_czechowicz_„poemat_o_mieście_lublinie”_1934
#2
[dostęp: 09.08.2015].
71
Por. Film interaktywny, [w:] Wikipedia.pl, https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_interaktywny, [dostęp:
29.08.2015].
72
M. Szlachetka, Zwiedzaj Lublin z avatarem poety Józefa Czechowicza, [w:] GazetaWyborcza.pl:
Kultura,
http://wyborcza.pl/1,75475,11224923,Zwiedzaj_Lublin_z_avatarem_poety_Jozefa_Czechowicza.html,
[dostęp: 29.08.2015].
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odbiornik GPS (smartfonem lub tabletem), można zwiedzać Lublin, podążając jedną
(lub kilkoma) z czternastu tras. Są to: Zabytki Lublina, Żydowski Lublin (również w wersji
angielskiej), Lublin od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, Lublin 1918 roku, Lublin
Hartwigów, Lublin Stefana Kiełszni, Architektura poprzemysłowa w Lublinie, Szlak trasą
Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza, Modele 3D, Wiersze o Lublinie,
Historie Mówione o Lublinie, Lublin Unii Lubelskiej (przygotowany na Targi 3D Poland
2012), Lublin Renesansu Lubelskiego (przygotowany z okazji Roku Renesansu
Lubelskiego) oraz Murale Festiwalu „Miasto Poezji”.73 Powyższe elementy stworzą
zintegrowany system, prezentujący w sposób przystępny i atrakcyjny kompleksową
wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym miasta.
Zakamarki Lublina.
Ściśle W oparciu o materiały zgromadzone w portalu „Leksykon Lublin” oraz
audiowizualne zasoby „Biblioteki Multimedialnej”, zaczęto od końca 2010 roku tworzyć
serwis internetowy, prezentujący poszczególne dzielnice Lublina – zarówno z
perspektywy ich historii, jak i aktualnych wydarzeń74. Informacje tekstowe zostały
wzbogacone o dodatkowe materiały – mapy, nagrania audio, filmy, wspomnienia,
galerie zdjęć – tworząc tym samym o wiele bardziej rozbudowany i prawdziwie
multimedialny przewodnik po mieście w jego aktualny kształcie. Formalnie zatem
można go zakwalifikować raczej do cyfrowych opowieści o mieście „Lublin 2.0”75.
W serwisie znajdują się również wiersze, których wspólnym motywem
przewodnim jest Lublin oraz informacje o działaniach edukacyjnych i animatorskich,
prowadzonych aktualnie w poszczególnych częściach miasta. „Projekt objął
osiemnaście dzielnic Lublina: Bronowice, Czechów, Czuby, Czwartek, Dziesiąta,
Kalinowszczyzna, Kośminek, Majdan Tatarski, Piaski, Ponikwoda, Rury/LSM,
Śródmieście, Stare Miasto, Tatary, Węglin, Wieniawa, Wrotków, Zemborzyce. Każda z
dzielnic posiada opis w formie informacji historycznej, opartej o opublikowane artykuły
i opracowania. Informacja historyczna zawiera między innymi kalendarium dzielnicy,
opis jej przestrzeni, wykaz najważniejszych ulic oraz obiektów, cytaty z opisami danej
dzielnicy w literaturze i przewodnikach po Lublinie, jak również wykaz osób związanych
w przeszłości z daną dzielnicą.” 76.
Takie działanie pozwala podjąć nie tylko dialog z przeszłością w obliczu
teraźniejszych problemów czy aktualnych postaw, ale daje również okazję mniejszym
społecznościom lokalnym, aby zasygnalizować swoją obecność w życiu Lublina,
wybrzmieć w globalnej sieci i zaznaczyć tam swój unikalny charakter.
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Przewodniki Lublin 2.0, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/przewodniki/strona/71 [dostęp: 11.10.2015].
Opowieści o dzielnicach Lublina, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/leksykon/projekt/dzielnice
[dostęp: 06.09.2015].
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Opowieści cyfrowe, [w:] Wikipedia.pl, https://pl.wikipedia.org/wiki/Opowieści_cyfrowe [dostęp:
06.09.2015].
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Opowieści o dzielnicach Lublina, [w:] TeatrNN.pl, http://teatrnn.pl/leksykon/projekt/dzielnice
[dostęp: 06.09.2015].
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Wirtualna podróż w czasie.
Opierając się na wspomnieniach z dzieciństwa i prywatnych zbiorach
archiwalnych dawnych dworzan (przede wszystkim Zofii Zinserling z Moniakowa), Teatr
NN kontynuuje rekonstrukcję dawnego krajobrazu ziemi lubelskiej. Pod koniec stycznia
2015 r. „Kurier Lubelski” ogłosił rozpoczęcie nowego projektu „Ziemiaństwo na
Lubelszczyźnie. Wirtualna podróż w czasie”77, zwracając się zarazem z prośbą o pomoc
w jego realizacji, do byłych ziemian, dawnych mieszkańców dworków i ich pracowników
z okolicznych wsi. „Głównym elementem projektu i punktem wyjścia do dalszej narracji
będzie wirtualny model 3D majątku w Moniakach koło Urzędowa (pow. Kraśnik).
[Warto wspomnieć, że projekt, jako jeden ze zwycięskich dofinansowany był z
programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”]. „Odwiedzający” sam dwór i
okalający go teren staną się uczestnikami gry przygodowej, której kanwą będą
prawdziwe, niesamowite losy obiektu, jaki dziś, po przenosinach, znajduje się w
zupełnie innym miejscu, pełniąc nową rolę.” 78 Wspomniany dwór w latach 80. został
rozebrany i przeniesiony z Moniak do Janowca nad Wisłą, a tam na powrót
złożony79. Moniakowski obiekt nie jest jedynym spośród wszystkich uwiecznionych w
multimedialnym szlaku majątków ziemskich Lubelszczyzny. „Aktualnie w serwisie
znajdują się informacje o ponad 850 majątkach ulokowanych na mapie województwa
lubelskiego, fragmenty relacji ponad 50 świadków historii, blisko osiemset zdjęć
archiwalnych i współczesnych, ponad 150 publikacji dotyczących ziemiaństwa na
Lubelszczyźnie a ponadto szkice, rysunki, plany, rękopisy, fotografie artefaktów i mapy
pamięci.”80.
Podsumowanie.
Dzięki niekonwencjonalnym realizacjom Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i
przy wykorzystaniu w nich nowych technologii, stopniowo zmieniają się standardy
wystawiennicze w Polsce i na świecie [gdzie w Polsce i na świecie na przykład inspirują
się tymi realizacjami?]. Zostaje także upowszechniona nowa forma uczestniczenia w
kulturze, którą stopniowo podejmują kolejne jednostki kulturalno-oświatowe.
Odpowiednie zastosowanie technologii trójwymiarowej i interaktywnych wizualizacji,
cieszących się tak wielką popularnością wśród współczesnej młodzieży, pozwala na
pozyskanie wielu nowych odbiorców, którzy być może w żaden inny sposób nie mieliby
okazji dowiedzieć się o bogatej historii lubelskiego Starego Miasta. „Ta historyczna
77

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Wirtualna podróż w czasie [w:] TeatrNN.pl,
http://teatrnn.pl/activities/ziemianstwo [dostęp: 22.01.2016].
78
Projekt “Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Wirtualna podróż w czasie”, [w:] TeatrNN.pl,
http://teatrnn.pl/kalendarium/node/2054 [dostęp: 09.08.2015].
79
M. Szlachetka, Historia ziemiaństwa na Lubelszczyźnie. Będzie wirtualna makieta dworku w 3D, [w:]
Kurier Lubelski, 26.01.2015, http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3727736,historia-ziemianstwa-nalubelszczyznie-bedzie-wirtualna-makieta-dworku-w-3d,id,t.html?cookie=1 [dostęp: 09.08.2015].
80
G. Maziejczyk, Wirtualna historia lubelskiego ziemiaństwa [w:] Historia.org.pl, 18.11.2015,
http://historia.org.pl/2015/11/18/wirtualna-historia-lubelskiego-ziemianstwa [dostęp: 22.01.2016].

126

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

wierność doskonale się sprawdza jako widowisko, a jego nowomedialna forma jest
niemalże przeźroczysta wobec wersji historycznej. Wydaje się jednak, że takie podejście
jest dzisiaj rzadkością, gdyż dominują medialne innowacje.” 81. Interaktywne projekty
narracyjne zapewniają jeszcze jeden niegdyś nieosiągalny, a dziś tak powszechny, że
niemal niezauważalny walor: wielowarstwową narracyjność. Koncentruje ona naszą
uwagę na procesach twórczych i na wszelkiego rodzaju kontekstach, umożliwiając
zarazem ciągłość obcowania z nieuchwytnym, która odpowiada naturze nowych
mediów.
Dzięki takim inicjatywom Lublin staje się miejscem osadzonym nie w przestrzeni
geograficznej, ale także umocowanym w losach państwa polskiego i świata; miejscem
o własnej historii, pełnym ludzi o własnych przeżyciach i wspomnieniach, które zebrane
i wyartykułowane razem, tworzą wspólną tożsamość miasta. To znakomity i godny
naśladowania przykład kooperacji znawców historii i specjalistów od nowych
technologii.
Podsumowując można za Martą Kubiszyn stwierdzić, że Ośrodek “Brama
Grodzka – Teatr NN” poza działalnością artystyczną i archiwistyczną realizuje
zróżnicowane metodologicznie i formalnie zadania społeczne (pedagogiczne i
andragogiczne), socjalizacyjne (integrujące ludzi i społeczność lokalną), a także
edukacyjne (wychowawcze, mikrohistoryczne) oraz autoteliczne i etyczne, związane z
utrwalaniem takich wartości jak tolerancja, zachowanie tradycji, dobro wspólne,
podmiotowość miejsca. , itd.
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A. Sobota, Pojemność nowych mediów, [w:] Media i nowe media, pod red. W. Łuczaja i M. Świecy,
Kielce 2012, s. 20.
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Urszula Świderska–Włodarczyk: Szlachecki wzorzec żołnierza
Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku
(w świetle nowej definicji pisanej na użytek badań historycznych)
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie wzorca żołnierza – szlachcica w Rzeczypospolitej
XVI i XVII wieku, w oparciu o nową definicję, na podstawie staropolskich zwierciadeł
(specula).
Abstract
The article is aimed to determine the model of a soldier – nobleman in the
sixteenth and seventeenth century Poland, basing on the new definition according to
traditional polish records (specula).

Wprowadzenie
Genezę stanu szlacheckiego łączy się z epoką średniowiecza, w której rycerz
pozostawał tożsamy z żołnierzem. Zawsze był definiowany przez działalność zbrojną,
ocenianą w kontekście sztuki wojennej i samej wojny. Ta działalność, zdeterminowana
zawodowo i egzystencjalnie, przekładała się na sposób zarobkowania, a w dalszej
konsekwencji na zmilitaryzowanie życia codziennego, obyczajów i ideologii. Wartości
te nowożytna szlachta jako spadkobierca i kontynuator etosu rycerskiego uznawała
za własne. Jej porte-parole Stanisław Orzechowski w dialogu politycznym Wenecja
przekonywał, z widocznym uczuciem dumy, że król polski posiada najliczniejszą armię
na świecie, bo należy do niej każdy szlachcic1. Przekonanie to zgodnie podzielali
wszyscy autorzy doby renesansu i baroku bez względu na proweniencję środowiskową
(dworską, kościelną, uniwersytecką, magnacką, szlachecką i mieszczańską).
Od uprzywilejowanego stanu oczekiwali skutecznej obrony całości Rzeczypospolitej
i zachowania religii chrześcijańskiej, z wyraźnym naciskiem, w miarę postępu
kontrreformacji, na orientację katolicką. Nakaz ten naturalnie współgrał
z powinnościami obywatelskimi, ze szlacheckim poczuciem odpowiedzialności i troski
o kondycję państwa, o dobro publiczne, o teraźniejszość i przyszłość. Szlachta uważała
siebie, nie bez racji, za animatora porządku ustrojowego, za współdysponenta władzy,
co przekładało się na świadomość własnej podmiotowości, wreszcie na postawy
moralne oparte na jedności interesu osobistego z interesem Rzeczypospolitej.
Imperatyw obrony i walki z agresorami zewnętrznymi na długo zdeterminował
mentalność szlachecką, stając się warunkiem sine qua non ówczesnych wzorców
i wzorów osobowych.
1
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Z drugiej strony jednak lansowana aksjologia nie zawsze szła w parze z realiami
codziennego życia. Przełom średniowiecza i początek czasów nowożytnych wymusił
przewartościowania ekonomiczne znaczone rozwojem folwarku pańszczyźnianego,
przeobrażenia wojskowe i rozwój artis militaris, zmiany polityczne związane
z ukonstytuowaniem się nowoczesnego parlamentaryzmu, pogłębienie świadomości
religijnej podyktowane procesami reformacyjnymi i kontrreformacyjnymi, a także
szeroko rozumiany postęp cywilizacyjny i awans kulturalny. Nowe czasy wymagały
nowych ról. Obok żołnierza musiało znaleźć się miejsce dla gospodarza, posła
i senatora, urzędnika i dyplomaty. Wielość ról była tożsama nie tylko z wielością
zaszczytów, ale przede wszystkim ze spotęgowaniem obowiązków, przekraczających
możliwości nawet najwybitniejszych jednostek szlacheckich. Stąd też już Wawrzyniec
Goślicki w swoim komplementarnym zwierciadle O senatorze doskonałym postulował
podział na „[…] dwojaki rodzaj szlachetnych obywateli. Jeden nadaje się do wojny,
a drugi do pokoju, pierwsi orężem rozszerzają granice państwa, albo ich bronią, drudzy
rządzą radą i roztropnością” 2. Jednocześnie zgodnie z najbardziej światłymi i
nowoczesnymi ideami postawił tych drugich ponad pierwszymi, używając następującej
argumentacji: „Trzeba bowiem wyznać, że tak jak bardziej się ceni duszę niż ciało, pokój
niż wojnę i spokojne zajęcia aniżeli służbę wojskową, tak i ci są bardziej pożytecznymi
dla państwa od tamtych” 3. W gruncie rzeczy jednak jest to głos odosobniony. Sama
szlachta piórami swoich przedstawicieli powinności cywilne stawiała obok powinności
żołnierskich, edukowała militarnie swoje potomstwo, niejednokrotnie osobiście
chwytając za broń, jeśli taka była ojczyźniana potrzeba. Każdorazowo musiała dokonać
wyboru między obowiązkiem patriotycznym a bytowym, między służbą na rzecz
państwa a koniecznością osobistego zarządzania własnym gospodarstwem. Jak
zauważyła Urszula Augustyniak, nieobecność właściciela folwarku podyktowana
udziałem w wyprawie wojennej często była tożsama z wystawieniem rodziny i majątku
na łup grabieżców bądź wrogów politycznych 4. Natomiast uchylanie się od powinności
wojskowych skutkowało deprecjacją wewnętrzną jednostki i ostracyzmem społecznym.
„Pacyfistom” nie szczędzono krytyki i przestróg przed skutkami ich postawy. Wzorem
ludzi Kościoła, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Piotra Skargi czy Szymona
Starowolskiego, oczekiwano wręcz rezygnacji z życia cywilnego na rzecz służby
zbrojnej. Najczęściej były to żądania oderwane od rzeczywistości, negujące zasady
ekonomii, nacechowane przede wszystkim ideologicznie, a w konsekwencji
niebezpieczne. Zwłaszcza jeśli odnosiły się one do w miarę spokojnego XVI stulecia. W
następnym wieku zagrożenie zewnętrzne rzeczywiście wzrosło. Nie zmienia to jednak
faktu, że warunkiem siły militarnej zawsze są solidne podstawy gospodarcze i związane
z nimi dochody finansowe, ale tych zdawano się nie doceniać. Wprawdzie naczelny
krytyk Rzeczypospolitej i autor O poprawie Rzeczypospolitej dostrzegł, że: „[…] wszytka
moc wojny należy (polega) w pieniądzach”5, a w innym miejscu dodawał, że na ten cel,
2

Goślicki, 2000, 137.
Goślicki, 139.
4
Augustyniak, 2004, 109-112.
5
Modrzewski, 2003, 385.
3
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a nie na zbytek, powinny być przeznaczone dochody płynące z działalności
folwarcznej6. Zdawał się jednak przy tym nie dostrzegać związku przyczynowoskutkowego między ekonomią a wojskowością, między potencjałem podatkowym a
kondycją zbrojną. Ten sam typ myślenia zresztą jest charakterystyczny dla znakomitej
większości agitatorów wojennych. Kazali oni szlachcie porzucać dom, stać na granicach
i z bronią w ręku odpierać obce najazdy. Ci, którzy do tych wezwań nie potrafili się
dostroić, którzy balansowali na granicy akceptacji i odrzucenia, bo ciężar zwyczajowych
obowiązków przerastał ich możliwości, którzy wreszcie to gospodarowanie stawiali na
pierwszym miejscu i po ludzku przyznawali sobie prawo do wypoczynku i radości,
musieli liczyć się z zarzutami odejścia od ideałów przodków, zniewieścienia, upadku
obyczajowego i moralnego.
Zarzuty tego rodzaju pojawiały się nie tylko w opiniach współczesnych. Surowy
osąd zdaje się aż nadto widoczny w dwudziestowiecznej literaturze przedmiotu.
Za przykład może tu posłużyć chociażby popularna praca Łukasza Kurdybachy o
staropolskim
ideale
wychowawczym,
a zwłaszcza
jej
rozdział
trzeci,
7
zatytułowany Ziemianin czy rycerz . Na zawarte w tytule pytanie autor udziela
odpowiedzi jednoznacznie antywartościującej szlachtę w kontekście służby wojskowej.
Krytycznie ocenia jej rezygnację z podstawowych obowiązków militarnych,
pozorowanie troski o sprawy państwa i nikłą recepcję postulatów Skargi (m.in. służba
Bogu, walka z grzechem i szatanem, walka za wiarę i ojczyznę, udział w wojnie
sprawiedliwej, najlepiej z wyznawcami islamu, rezygnacja z grabieży8). Ten typ myślenia
o szlacheckiej armii zaważył na wielu późniejszych opiniach historiografów, do
obecnych czasów włącznie. Świadczą o tym cyklicznie powtarzające się oceny
deprecjonujące szlacheckie możliwości bojowe oraz zarzuty o skłonności do
wojennego rabunku i prywaty. A przecież ciężar, jaki szlachta dobrowolnie wzięła na
swoje barki, znacznie wykraczał poza jej możliwości. Wobec ówczesnego
rozwarstwienia zawodowego powinien on spoczywać na profesjonalnej armii, a nie na
ludziach, którzy gros czasu poświęcali na produkcję rolną i handel, na aktywne
uczestnictwo w życiu sejmikowym i sejmowym, czy na sprawowanie urzędów. Tacy
ludzie powinni przede wszystkim płacić podatki, a nie uzbrajać się własnym sumptem,
pozostawiać niepewnemu losowi swoje majątki i często bezskutecznie oczekiwać
należnego żołdu. Wojenna grabież to zazwyczaj skutek zaległości w wojskowych
apanażach, a poza tym destrukcyjna przypadłość przynależna nie tylko wojskom
szlacheckim, ale obecna w każdym czasie i każdym miejscu.
Nowa definicja wzorca osobowego
Określenie bohatera określonego w tytule niniejszego artykułu jest stosunkowo
proste i oczywiste. Za takiego należy uznać każdego szlachcica poczuwającego się do
służby wojskowej. Trzeba przy tym podkreślić, że poza obszarem zainteresowań
6

Modrzewski, 2003, 86.
Kurdybacha, 1976, t. I, 63-83.
8
Skarga, 1606.
7
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badawczych pozostawiono żołnierzy zaciężnych, z uwagi na odmienną motywację
podejmowanej profesji oraz inną, bywało że nieszlachecką, proweniencję. Znacznie
trudniej jest natomiast zdefiniować tytułowy wzorzec, który wymaga nieco szerszego
komentarza. Jest to bowiem pojęcie, którym posługują się przedstawiciele wielu
dyscyplin naukowych i jako takie doczekało się wielu definicji. Za sztandarową i ciągle
aktualną uznaje się tę, którą sformułowała Maria Ossowska: „wzorem osobowym dla
danej grupy jest postać ludzka, która powinna być lub faktycznie jest dla jednostki lub
dla tej grupy przedmiotem aspiracji”9, budząc dążenie do naśladownictwa.
Jednocześnie badaczka podzieliła owe wzory (z punktu widzenia socjologa) na
propagowane i akceptowane ze wskazaniem na ich rozłączność, odnoszące się w takim
samym stopniu do postaci fikcyjnych co do rzeczywistych 10. W aspekcie
pedagogicznym „wzór osobowy może być określony przez nadrzędne pojęcie ideału
wychowawczego, pojmowanego jako najwyższy cel wychowania” 11. Dla
literaturoznawców to „fakt zbiorowej świadomości” 12, upowszechniony przez
skonkretyzowany przykład w ramach literatury (biografia, traktat pedagogiczny).
Stosunkowo niewiele uwagi poświęcili definicji wzorca czy wzoru osobowego historycy.
Najważniejszy głos w tej sprawie należy do Janusza Tazbira. Ten ostatni, przyjmując za
podstawę badań szlachtę polską XVII w., dokonał przeglądu dotychczasowych ustaleń,
aby wyróżnić elementy składowe wzoru w postaci wartości militarnych, religijnych i
ziemiańskich, a w ostatecznej konstatacji wskazać na ich proweniencję i ewolucyjność 13.
Jednocześnie zainteresowanie wzorcami zdaje się systematycznie wzrastać, skutkiem
czego pojawiają się kolejne publikacje na ten temat. Każda z nich rzuca nowe światło
na poszczególne aspekty omawianego zagadnienia, ale też każda z nich opiera się na
dotychczasowych definicjach, nie wnosząc nowych spostrzeżeń do pierwotnych treści.
Tymczasem dla zbadania każdego wzorca, czy wzoru osobowego i odróżnienia
ich od takich pojęć jak wzór biografii, wzór kulturowy, ideał czy model, precyzyjne
definiowanie należy uznać za kluczowe. W każdym razie nie są to pojęcia tożsame (jak
wykazał Edward Hajduk 14), choć znaczeniowo posiadają pewne części wspólne. Przy
tym z punktu widzenia historyka najbardziej przydatne wydają się dwa pierwsze
terminy. Były one niejednokrotnie wykorzystywane w literaturze przedmiotu,
najczęściej zamiennie, bez zaznaczenia odmienności ciężaru gatunkowego każdego z
nich. Być może dla socjologa, literaturoznawcy czy pedagoga owe różnice nie są
szczególnie istotne i nie przesądzają o jakości wyciąganych wniosków. Inaczej rzecz się
ma w przypadku badań historycznych. Przede wszystkim nie pozwalają one na
stawianie znaku równości między wzorcami czy wzorami osobowymi przynależnymi do
sfery fikcyjnej i świata rzeczywistego. Wymuszają wręcz wyznaczenie granicy
i sprecyzowanie nomenklatury z jednej strony dla postaci autentycznych a więc
9
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spersonalizowanych, z drugiej zaś dla bytów mentalnych, a więc odpersonalizowanych
choć upersonifikowanych. Nie można przecież utożsamiać faktów, nawet
wyidealizowanych z ideałami w czystej postaci, wartości bezwzględnych z wartościami
względnymi, autorytetów z krwi i kości z autorytetami wyobrażonymi. Istnieje
zasadnicza różnica między biografią Jana Tarnowskiego autorstwa Stanisława
Orzechowskiego a fikcyjnym senatorem doskonałym Wawrzyńca Goślickiego. Stąd też
na użytek niniejszych rozważań (choć nie tylko) należy dla tych pierwszych
zarezerwować termin wzór osobowy, dla drugich zaś wzorzec. Wzór osobowy
przynależy do konkretnego miejsca, czasu i postaci, wzorzec jest ponadczasowy i
odpersonalizowany. Wzór jest wartością relatywną i podlega historycznej weryfikacji.
Wzorzec to swoisty constans o obiektywnym ładunku aksjologicznym. Jeden i drugi ma
wymiar normatywny, przy zastrzeżeniu, że wzorzec zawsze pozostanie doskonalszy od
wzoru.
Mimo wykazanych różnic wzorzec i wzór osobowy to pojęcia pokrewne, dla
których wspólnym mianownikiem pozostaje autorytet. Z definicji jest on tożsamy z
powagą jednostki, instytucji, doktryny, cieszących się szczególnym uznaniem.
W konsekwencji zaś staje się nośnikiem oczekiwań społecznych wynikających z tradycji,
współczesnym środkiem wychowawczym, znakiem rozpoznawczym danej zbiorowości,
konwenansem moralnym i drogowskazem na przyszłość. Tak samo jak wzorzec i wzór
osobowy wiąże się z perswazją i wezwaniem do naśladownictwa.
W świetle powyższych konstatacji rezygnacja z wymienionych wcześniej
terminów wydaje się logiczna i oczywista. Wzór biografii jest częściowo przystający
tylko do jednego z aspektów autorytetu, do wzoru osobowego. Różnica między tymi
pojęciami przebiega na linii statyka – dynamika. Ostatni bowiem stanowi wypadkową
zalet, talentów i umiejętności, natomiast na pierwszy składa się suma godnych
pochwały zdarzeń z życia jednostki, choć podyktowana przymiotami moralnymi i
profesjonalizmem. Za jeszcze mniej przydatne należy uznać pojęcia modelu i ideału.
Model wszedł do słonika terminów społecznych pod wpływem rozwoju nauk
przyrodniczych i technicznych. Stąd też pozbawiony jest akcentu wartościującego,
niezbędnego przy klasyfikacji aksjologicznie zdeterminowanych autorytetów. Ideał
natomiast jest pojęciem pokrewnym wzorcom. Tyle tylko, że socjologicznie
zdefiniowany przez Maxa Webera został jednocześnie odhumanizowany, co
szczególnie unaocznia przykład biurokraty 15. Bliski wzorcom wydaje się także wzór
kulturowy, związany z wartościami nadrzędnymi, a następnie sprowadzony do
zachowań adekwatnych względem owych wartości16. W obu przypadkach mamy do
czynienia z polem badawczym, które częściowo łączy się z analizowanymi autorytetami,
ale którego punkt ciężkości znacznie poza te autorytety wykracza.
Jak wynika z powyższego dla historyka przede wszystkim wzorce i wzory
osobowe będą stanowiły najbardziej koherentny punkt odniesienia. Przy tym
postawienie granicy między tymi pojęciami nie współgra ze wspomnianą koncepcją M.
Ossowskiej. Za nieprzystający do niniejszych rozważań uznano też słynny podział
15
16
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dokonany przez badaczkę na wzorce propagowane i akceptowane (nadawanie i
recepcję)17, który a priori zakłada ich dwubiegunowość i opozycyjność. Owszem, takie
rozgraniczenie można z powodzeniem stosować np. do ustrojów totalitarnych czy
autorytarnych, ale w żaden sposób nie stanowi ono miary adekwatnej do analizowania
szlacheckich systemów moralnych. W końcu szlacheccy żołnierze wywodzili się ze
stanu, który utożsamiał się z państwem i jego ideologią. Ideologię tę szlachta
współtworzyła i uważała za własną. W tym kontekście między wzorami propagowanymi
i akceptowanymi można postawić znak równości. Postulaty moralne formułowane
przez szlachtę dla szlachty nie podlegały weryfikacji, choć wiadomo, że nie zawsze były
realizowane. Jednakże każde odstępstwo od obowiązujących norm spotykało się ze
społeczną dezaprobatą. W tym miejscu należałoby zasugerować inny podział – na
wzory i wzorce (autorytety) propagowane i realizowane. Tylko takie są przystające do
społeczeństwa szlacheckiego. Przy czym wzorce trzeba odczytywać jako propagowane
i akceptowane a wzory osobowe jako realizowane i akceptowane.
Wzory osobowe i wzorce to pojęcia przynależne zarówno do świata fizycznego
jak i mentalnego. To także wyidealizowane zwierciadła rzeczywistości, będące
zwieńczeniem zbiorowych i jednostkowych oczekiwań, u podstaw których leżą tradycje
antyczne, średniowieczne i współczesne. W tym kontekście można zaproponować
jeszcze inny podział – na minione i obecne, z zaznaczeniem, że przewaga zawsze
należeć będzie do tych pierwszych. Wiąże się ona z tendencją dostrzegalną w każdej
epoce, polegającą na idealizacji przeszłości i krytycznym stosunku do czasów
teraźniejszych. Płaszczyzną manifestacji wzorów i wzorców jest zawsze postawa
wewnętrzna, jednoznaczna moralnie w aspekcie indywidualnym i zewnętrzna, oceniana
z pespektywy zbiorowej. Zawsze wiąże się z przynależnością kulturową. Stanowi
widomy wykładnik tożsamości, która jest zdeterminowana i oczywista.
Zasygnalizowane wyżej podziały nie wyczerpują możliwości dokonywania
kolejnych różnicowań, zwłaszcza w obrębie samych wzorów osobowych. W ich
przypadku można wyodrębnić wzór osobowy obiektywny, budowany zewnętrznie, dla
którego materiałem badawczym będą kroniki, biografie, akta sądowe itp. oraz wzór
osobowy subiektywny, czyli autowzorzec, związany z autokreacją budowaną na użytek
współczesnych i potomnych, obecny w autobiografiach, testamentach, zamawianych
panegirykach czy sylwach. Natomiast wzorzec jako byt odpersonalizowany choć
spersonifikowany musi być analizowany w kontekście innych niż wyżej wymienione
źródeł, a więc zwierciadeł, poradników, traktatów pedagogicznych i szeroko
rozumianej literatury pięknej.
Obok elementów rozłącznych, wzorzec i wzór osobowy zawierają część wspólną.
W jednym i drugim można wyodrębnić szereg uwarunkowań wartościujących, które
wzajemnie się uzupełniają. Wprawdzie praktyka wyodrębniania jednych wartości od
drugich zawsze niesie ryzyko schematycznego podejścia do zagadnienia, ale taka
kategoryzacja w przypadku definiowania jest zabiegiem niezbędnym. Wychodząc z
powyższego założenia można w każdym autorytecie wyróżnić cztery rodzaje
uwarunkowań: genealogiczne, osobowościowe, zawodowe i społeczno- religijne.
17
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Pierwsze z nich przynależą do determinantów obiektywnych, zewnętrznych i stanowią
wypadkową takich pojęć jak urodzenie, wykształcenie, majątek, wiek, uroda czy siła.
Drugie lokują się w sferze wewnętrznej, subiektywnej, zaś ich bezpośrednimi
wykładnikami są takie przymioty jak sprawiedliwość, odwaga, hojność, uczciwość,
pracowitość, mądrość, prawdomówność składające się na wartości najwyższe – honor
i cnotę. Te o wymiarze zawodowym tożsame są z profesjonalizmem i biegłością
niezbędną do pełnienia rozmaitych funkcji, w tym przypadku żołnierza. Za ostatni
komponent należy uznać wizerunek publiczny chrześcijanina, obywatela, szlachcica,
sąsiada, głowy rodziny i zwierzchnika poddanych.
Zaproponowana kolejność części składowych autorytetów nie jest przypadkowa.
Pokrywa się z ich wagą aksjologiczną przy zastrzeżeniu, że każda z nich podlega
prawom sprzężenia zwrotnego, tak jak każda stanowi warunek sine qua non do
zaistnienia skończonej całości. Oczywiście weryfikacja tych wartości może być
dokonywana z różnych punktów widzenia, ale ostateczna konstatacja zawsze musi być
dodatnia. Tylko taka jest równoznaczna z uznaniem wzorca czy wzoru za godny
naśladowania i upowszechnienia na społeczny użytek. W przeciwnym wypadku mamy
do czynienia antyautorytetem bądź często pojawiającym się w literaturze antywzorcem.
Przez swoją kontrastowość naturalnie wzmacniał nośność postaw pożądanych.
Znaczeniowo i strukturalnie był negatywem, odwrotnością i przeciwległym biegunem
dla tych pierwszych. Każde z nich jednak można poddać podwójnej analizie, bo każdy
z nich można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach – na płaszczyźnie poziomej i
pionowej. Pozioma pozwala uchwycić źródło danego autorytetu a następnie
prześledzić jego ewolucję w założonym przedziale czasowym. Pionowa natomiast jest
pozbawiona czynnika zmienności. Dotyczy bowiem hierarchii autorytetów i ich
wzajemnych relacji w wybranej przestrzeni i danym momencie dziejowym.
Podstawa źródłowa
Rozważania na temat definicji wzorców i wzorów osobowych i autorytetów
rozumianych jako wypadkowa tych pierwszych zajmują znaczną część niniejszego
artykułu. Są jednak niezbędne i w pełni usprawiedliwione. Pozwalają wykazać, że
terminologia zastosowana w tytule nie jest przypadkowa, tak jak przypadkowy nie jest
dobór wykorzystanych źródeł. Wyrazem społecznych oczekiwań jest cały wachlarz
rozmaitych pism politycznych, pedagogicznych, poradnikowych a także
parenetycznych utworów literackich kierowanych do poczciwych gospodarzy,
doskonałych urzędników i parlamentarzystów, wytrawnych dyplomatów i wzorowych
żołnierzy. Bogactwo źródeł zmusza do dokonania selekcji. Na potrzeby niniejszych
rozważań sięgnięto przede wszystkim do staropolskich zwierciadeł (specula)18, a także
do tych tekstów z epoki, które przynależą stricte do publicystyki wojskowej, jednak z
18

Zwierciadła, znane już od starożytności, pisane były najczęściej w formie traktatu lub dialogu. Miały
one na celu konstruowanie wzorców osobowych z uwzględnieniem norm moralnych i społecznych;
por. Dziechcińska, 2002, 1067; Szczegółowy przegląd zwierciadeł wraz z komentarzami przynosi
opracowanie Bałuk-Ulewiczowej, 2009, 35-80; a także artykuł Bieńkowskiego, 2002, 41, 7-29.
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uwagi na znaczący ładunek typowo zwierciadłowy, uznano je za przydatne a przez to
niezbędne. Wszystkie one są znakomitym materiałem badawczym do poznania
nowożytnych systemów wartości i autorytetów, a tym samym wzorców osobowych
ówczesnych specjalistów od sztuki wojennej. W tym aspekcie na szczególną uwagę
zasługuje księga O wojnie, stanowiąca jeden z rozdziałów wspomnianego już
dzieła O poprawie Rzeczypospolitej (1554) A. F. Modrzewskiego19. Zachowując
porządek chronologiczny na kolejnym miejscu należy wymienić Consilium rationis
bellicae (1558r.) Jana Tarnowskiego20. Nie może też na tej liście zabraknąć
najsłynniejszego speculum pt. Żywot człowieka poczciwego (1567) Mikołaja Reja21, choć
w porównaniu do innych przynosi stosunkowo skromny ładunek informacyjny dla
poznania powinności żołnierskich. W tym względzie o wiele wyżej trzeba postawić O
senatorze doskonałym księgi dwie (1568) Wawrzyńca Goślickiego22 oraz współczesną
jemu, acz wydaną z dużym opóźnieniem Radę pańską (1597) Jakuba Górskiego23. Z
tego samego okresu (druga poł. XVI w.) pochodzą także Księgi hetmańskie Stanisława
Sarnickiego24, popularyzowane poprzez rękopiśmienne kopie aż do XIX wieku
oraz Hetman (1578) Bartosza Paprockiego 25, obydwa wyraźnie inspirowane wpływami
obcymi. Moda na twórczość zwierciadłową widoczna jest także w XVII stuleciu,
znaczonym pierwodrukami całej serii zwierciadeł poczynając od Żołnierskiego
nabożeństwa (1606) Piotra
Skargi26, Prawego
szlachcica (1614)
Andrzeja
27
Radawieckiego , poprzez wydane w jednym roku (1615) Praktyka dworskie Jana
Żabczyca28 oraz Obraz szlachcica polskiego Wacława Kunickiego29, aż po Civis
bonus (1632) Kaspra Siemka30 i Prawego rycerza (1648) Szymona Starowolskiego 31.
Przy określaniu wykorzystanej bazy źródłowej warto podkreślić, że to co łączy
wymienionych autorów to forma literackiego przekazu oraz tematyka. Natomiast lista
podziałów jest znacznie dłuższa. Dotyczy różnic w czasie powstania poszczególnych
zwierciadeł, odmienności środowisk, z których wywodzili się ich twórcy, ich orientacji
politycznych, talentów pisarskich oraz zakresu wypowiedzi. Mimo owych rozbieżności
wszyscy oni pozostają zasadniczo zgodni w stawianiu wymagań kierowanych pod
adresem szlacheckich żołnierzy. Przy tym wielość wymogów przekładała się na wielość
oczekiwań i powinności, o różnym ciężarze gatunkowym i proweniencji.

19

Modrzewski,2003, 327-436.
Tarnowski, 1987.
21
M. Rej, 2003.
22
Zob. przypis nr 2.
23
Górski, 1882.
24
Sarnicki, 2015.
25
Paprocki, 1856.
26
Skarga, 1618.
27
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Uwarunkowania genealogiczne
Zgodnie z przyjętym wyżej podziałem punktem wyjścia do odtworzenia
obowiązującego wzorca szlachcica – żołnierza są uwarunkowania genealogiczne.
Składa się na nie właściwa jakość krwi związana z wartością rodu. W praktyce zawsze
dawała ona spory kredyt społecznego zaufania, nigdy jednak nie była tożsama
z bezwarunkową akceptacją. W powszechnym przekonaniu żołnierz to szlachcic, ale to
szlachectwo musiało wiązać się z czymś więcej niż urodzeniem, a więc z doskonałością
moralną i kompetencjami. Przynależność do uprzywilejowanego stanu „[…] same przez
się żadnego dobrym uczynić nie mogą” 32. To pogląd Paprockiego, pod którym
większość autorów nowożytnych, począwszy od Modrzewskiego a skończywszy na
Starowolskim, zgodnie się podpisywała. Nie przekreślano jednak do końca tych, „[…]
którzy sami się uszlachetnili przez swe cnoty, dostępne przecież dla ludzi z wielkich i
niskich rodów”33. Byli i tacy, którzy programowo kontestowali wartości genealogiczne
(J. Górski, A. Wolan, S. Petrycy), nie mniej jednak tak skrajna koncepcja w żadnym
wypadku nie dotyczyła stanowego ogółu.
Właściwe urodzenie przekładało się na odpowiednią edukację, rozumianą jako
doskonalenie w aspekcie praktycznym i teoretycznym. W powszechnym odczuciu ten
pierwszy zdawał się dominować nad tym drugim. Sprowadzał się do ćwiczeń fizycznych,
umiejętności władania bronią i bezpośredniego uczestnictwa w zmaganiach
wojennych. Żołnierz miał więcej „[…] ku wojnie niż ku todze” 34 dążyć, wzorem Jana
Tarnowskiego ogłady uczyć się na dworze, szlify żołnierskie zdobywać w bezpośredniej
walce, a wiedzę o sukcesach orężnych czerpać z dzieł historycznych i osobistych
rozmów z zasłużonymi hetmanami35. W żadnym wypadku jednak nie deprecjonowano
edukacji książkowej. Zgodnym głosem postulowano znajomość języków obcych, ze
szczególnym naciskiem na łacinę będącą wówczas kluczem dostępu do wszelkiej
literatury. Zalecano znajomość historii, filozofii, prawa, przy czym kolejność ta nie jest
przypadkowa. Pierwsze miejsce dla wiedzy o przeszłości przyznawali wszyscy
parenetycy czasów renesansu i baroku, ale szczególnie dobitnie wyraził to Jakub Górski:
„Na przykład, niech kto będzie bądź hetmanem, bądź rotmistrzem, bądź żołnierzem
przez lat dwadzieścia, niech będzie we czterech bitwach, niech wyjeżdża na harce sto
razów, niech by legał w okopie około miasta z wojskiem przez lat pięćdziesiąt, niech do
szturmu dziesięćkroć przypuszczał, niech będzie przy wyprawach wojennych
i przymierzach, przedsię to nic przeciwko onemu obrotnemu historykowi, który czytał
wiele o rozmaitych bitwach […] przedsię nie wie dziesiątej części tego, co on wie, który
czyta historye”36. Tutaj wiedza – jak przystało na profesora Uniwersytetu
Jagiellońskiego – wyraźnie brała górę nad ćwiczeniem wojskowym, choć zgodnie
z tendencją typową dla ówczesnej szlachty została potraktowana utylitarnie. Za istotne
32
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uzupełnienie tej wiedzy uważano „cudzych krajów zwiedzanie”37. Wprawdzie i ta forma
poszerzania horyzontów edukacyjnych miała zdeklarowanych przeciwników (m. in. J.
Kochanowski i S. Żółkiewski), większość jednak, z Rejem i Starowolskim na czele, wręcz
zalecała zagraniczne wojaże. Zwłaszcza ten ostatni w swoich Wojownikach
sarmackich wielokrotnie wyrażał przekonanie o zbawiennym wpływie podróży na
poznanie obcej sztuki wojennej38.
Kolejnym wymogiem kierowanym do militarnie aktywnej szlachty było
posiadanie odpowiednio dużego majątku. Najlepiej jeśli ten ostatni nabywano na mocy
dziedziczenia, a nie w następstwie działalności wojskowej czy administracyjnej. W tym
kontekście walor bogactwa podnosił już Modrzewski, dla którego „[…] pożyteczno jest
mieć takie przełożone, którzy by majętność swą mieli dobrze ugruntowaną, by zasię
[…] wielkich rzeczy sprawę na sobie nosili”39. To samo przekonanie wyrażał Goślicki 40,
dalej Sebastian Petrycy z Pilzna: „[…] możniejszy szlachcic więtszą posługę uczyni
Rzeczypospolitej niż chudy”41 oraz Jan Zamoyski, który własność rodową wielokrotnie
pomnożył dzięki profitom zdobywanym w służbie publicznej. Nie przeszkadzało mu to
jednak tę pierwszą przedkładać nad tę drugą 42, zgodnie z wymogami swoich czasów.
Warto przy tym podkreślić, że zamożność nie należała do postulatów czysto
teoretycznych. Szlachecki akces do wojaczki zawsze wiązał się z niebagatelnymi
nakładami finansowymi. Szlachcic musiał własnym sumptem wyposażyć siebie i swój
poczet, zakupić dla wszystkich konie i uzbrojenie, a więc wyasygnować minimum kilka
tysięcy złotych. W zamian miał otrzymywać żołd, który w żadnym wypadku nie
pokrywał kosztów militarnego przedsięwzięcia43. Co więcej, wypłaty dla wojska często
docierały z opóźnieniem. Był to nie tylko problem podkomendnych, ale przede
wszystkim dowódców, zwłaszcza hetmanów, którzy nierzadko sięgali do własnych
zasobów, aby powstrzymać niezadowolenie. W tej sytuacji brak osobistych środków
mógł negatywnie przesądzać o całości przedsięwzięcia, a w dalszej konsekwencji
narazić na niebezpieczeństwo interes narodowy i państwowy.
W świetle uwarunkowań genealogicznych żołnierz powinien być szlachetny 44,
wykształcony i majętny. Do tego musiał dysponować odpowiednimi walorami
fizycznymi i stosownym wiekiem. Pierwsze rozumiano jako kondycję „godną
mężczyzny”45, złożoną z czynników danych przez naturę i doskonalonych przez
ćwiczenia fizyczne. „Uroda, moc w siłach, wysokość, proporcja w członkach, rumianość
i inne przymioty tem podobne, są ornamenta niepośledniejsze” 46, pod warunkiem że
stanowią one uzupełnienie walorów etycznych i profesjonalnych. Wprawdzie w
37
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ówczesnej literaturze nie brakowało zachwytów nad aparycją znakomitych wodzów,
jednak niedostatki w tym względzie nie przekreślały wybitnych jednostek. Dużo większą
uwagę przykładano do wieku. Zgodnie z tym kryterium inne oczekiwania kierowano
pod adresem dowódców a inne wobec szeregowych żołnierzy. Od tych ostatnich
wymagano, aby byli młodzi, bowiem młodość przy wszystkich swoich wadach
(niefrasobliwość, zmienność, brak doświadczenia) to czas, w którym męska siła,
odporność i wytrzymałość osiągała swoje apogeum. W przypadku dowódców
natomiast za optymalny uważano wiek średni, odznaczający się pełnią możliwości
witalnych, a jednocześnie daleki od przypadłości młodzieńczych. Paprocki chciał, aby
jego hetman był „[…] nie nazbyt młody, nie nazbyt też stary” 47. Starość bowiem, poza
nielicznymi wyjątkami, postrzegana była jako okres schyłkowy, w którym chęci
rozmijały się z możliwościami, a wszelkie wady ludzkie na tym etapie życia uwidaczniały
się ze zdwojoną mocą.
Uwarunkowania osobowościowe
Obok powinności obiektywnych nie mniej ważne miejsce zajmowały te, które
wiązano z wewnętrzną doskonałością etyczną, z siłą charakteru, z wrodzonymi
talentami i predyspozycjami, czyli z wszystkim tym, co można podciągnąć pod pojęcie
osobowości. Ten, który chciał zasłużyć na akceptację i uznanie musiał, jak na rycerza
chrześcijańskiego przystało, postępować wedle cnót kardynalnych: „Prudentia,
temperantia, fortitudo ex justitia”48. Pierwsza z nich, tożsama jest nie tylko
z roztropnością podnoszoną przez Starowolskiego, Sarnickiego czy Kunickiego 49, ale
także pokrewna wobec często przywoływanych takich pojęć jak dowcip (bystrość),
grzeczność (rozumność) oraz opatrzność (przezorność). Wspólnym mianownikiem dla
każdego z nich jest mądrość, w gruncie rzeczy daleka od wiedzy erudycyjnej, a bardziej
wiązana ze zdrowym rozsądkiem i umiejętnością rozumnego postępowania. Według
autorów staropolskich zwierciadeł była ona „okiem rozeznawającym światło od
ciemności”50, „znakiem godnego człowieka” 51, „światłem zdolności”52 i „świętym
darem”53. Stanowiła rodzaj drogowskazu merytorycznego, stąd też w pierwszym
rzędzie była postulowana wobec wojskowych decydentów 54 oraz etycznego,
ukazującego granice między dobrem i złem. To dobro jako wartość nadrzędna to punkt
wyjścia do przymiotów szczegółowych. O wskazaniach Starowolskiego już
wspomniano, warto jednak odnotować, że na pierwszym miejscu stawiał on
sprawiedliwość. Modrzewski kładł nacisk na karność, stałość, pobożność, umiar oraz
męstwo, które w przypadku hetmana warunkowała ostrożność, zaś w przypadku
47
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pozostałych żołnierzy posłuszeństwo 55. Orzechowski przypisał swojemu bohaterowi
„trzeźwość, czujność, grozę i rząd”, zaś sam zainteresowany w liście do Zygmunta
Augusta postawił na „umiejętność, dobroć, mniemanie i szczęcie”56. Sarnicki od
wzorowego żołnierza oczekiwał pobożności, pomierności, hojności i powagi 57.
Paprocki – wstrzemięźliwości, trzeźwości, skromności i bezinteresowności 58.
Radawiecki wskazał na „[…] stałość umysłu, serce wielkie i męstwo, nie w domu, ale na
obronę ojczyzny”59, które miały stanowić moralną opozycję wobec takich antywartości
jak „ambitno, libido, contemptus, rapina” 60. Kunicki, odwołując się do graficznej
wizualizacji, postulował prawdomówność, patriotyzm i życie zgodne z nakazami
Ewangelii: „Gdzie bowiem bojaźń Boża stanie, tam cnoty Cnót, tam szczęście, tam
sława”61. Każda z tych wartości miała ewidentnie zabarwienie religijne. Bez względu na
proweniencję została przystosowana do wymogów chrześcijańskich. W rezultacie
platońskie cnoty, stoicki umiar czy rycerska odwaga rozumiana jako męstwo
okazywane w zmaganiach z wrogiem zewnętrznym, z nieprzyjaciółmi wiary oraz ze
złem i własnymi słabościami, stały się wyznacznikami norm etycznych i zasad
postępowania. Bez względu na to, czy postulaty te płyną ze zborów protestanckich, czy
kościołów, czy wychodzą spod piór wyznawców kalwinizmu (M. Rej, S. Sarnicki), czy też
ultrakatolickich duchownych (P. Skarga, A. Radawiecki), przekaz generalny pozostaje
taki sam. Zgodnie z nim podstawową powinnością żołnierza jest wiara w Boga,
permanentnego świadka każdego wojennego czynu, cenzurowanego przez własne
sumienie i ocenianego w kontekście dziesięciorga przykazań.
Uwarunkowania profesjonalne
Uwarunkowania genealogiczne i osobowościowe stanowią punkt wyjścia do
uwarunkowań profesjonalnych. Pierwszym kryterium determinującym jego właściwą
realizację była jakość ścieżki awansu, zwłaszcza w odniesieniu do pierwszych miejsc w
hierarchii wojskowej. Za absolutnie niegodny i niedopuszczalny uważano ten, który
dokonywał się w następstwie próżnej ambicji, nepotyzmu czy przekupstwa, choć
wiadomo że praktyka nie zawsze nadążała za ideałem 62. Nie mniej jednak zalecenia
były jednoznaczne, bez względu na to, czy formułowali je teoretycy czy też praktycy
wojenni. Wielu zresztą zabierało głos w tej sprawie. Wśród nich warto z pewnością
odnotować ten, który należał do żołnierskiego notabla Jana Tarnowskiego: „Ma się też
Król Jego Miłość o to starać się ze wszytką pilnością, aby hejtmana obierał co
nagodniejszego a nasprawniejszego mieć mógł, na którego by po Panu
Bodze summam rei bellicae przełożył. A hejtman ma też sobie obierać takie rotmistrze,
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jacy nagodniejsi, naporządniejsi i umiejętniejsi być mogą. A rotmistrze takie mają
obierać, z jakimi by potciwie a pożytecznie panu swemu i Rzeczypospolitej służyli” 63.
Przy tym rotmistrz czyli „starszy nad rotą” 64 to najbliższy doradca hetmana. Stąd też
wymagano od niego doświadczenia idącego w parze z poczuciem odpowiedzialności
za swoje czyny. W gestii rotmistrza spoczywał też wybór dziesiętników. Każdy z nich –
jak pisał Sarnicki – trzeba „[…] żeby umiał poczet swój w dyscyplinie zachować”65, żeby
wykazał się znajomością sztuki walki i takie same oczekiwania kierował do swoich
podkomendnych.
Lista wymienionych wyżej stopni i przypisanych do nich kompetencji nie jest
oczywiście pełna. Na potrzeby tego artykułu została zredukowana do tych
najważniejszych, bo wobec tych przede wszystkim zajmowali stanowisko autorzy
staropolskich zwierciadeł. Nietrudno też zauważyć, że zakres zainteresowania i jakość
ich wymogów zawsze pozostawała współmierna do rangi w hierarchii wojskowej. Stąd
też bohaterami swoich rozważań czynili oni w pierwszym rzędzie hetmanów, bo to ich
wiedza, doświadczenie i umiejętności decydowały o pomyślności wojennego
przedsięwzięcia. To oni wyróżnieni przez przywilej zwierzchności musieli jednocześnie
dźwigać ciężar odpowiedzialności za armię, naród i państwo. To od nich wreszcie
zależał ostateczny rezultat każdej konfrontacji zbrojnej:
Jako dwa króle przeciw siebie siędą,
A równym wojskiem potykać się będą.
Jeden z nich w jasnej, drugi w czarnej zbroi;
Ten wygra przy kim dobry hetman stoi66.
Oczywistą powinnością każdego hetmana była więc znajomość sztuki wojennej
jako warunku sine qua non każdego zwycięstwa. Składały się na nią umiejętność
dokonywania właściwych przydziałów obowiązków i zadań, zdolność przewidywania
zamierzeń przeciwnika, zdobywania informacji o jego sile i pozycjach, wiedza o
tworzeniu chorągwi, o organizowaniu przemarszów, budowaniu obozów, wystawianiu
straży, o sposobach traktowania jeńców i zbiegów, o podstępach wojennych oraz o
zasadach taktyki i strategii walki. Wszystkie one znalazły zasłużone miejsce w
historiografii wojskowej, a więc nie ma powodu poddawać je tutaj kolejnej analizie.
Zresztą taka analiza jest nieprzydatna w kontekście badań prowadzonych w oparciu o
zwierciadła. Ich autorzy – poza Tarnowskim – to teoretycy, którzy wprawdzie
artykułowali swoje poglądy na ten temat, jednak sprawy artis militaris (z wyjątkiem
Sarnickiego) pozostawiali zawodowcom. Bardziej skupiali się na kwestiach około
wojennych niż na tych, które dotyczyły ściśle rozumianej specjalizacji. Bardziej
interesował ich czynnik ludzki, bo w nim przede wszystkim, a nie w technice, upatrywali
siły sprawczej prowadzącej do sukcesów. Stąd też wielką wagę przykładano do
autorytetu. Ten ostatni dowódca budował całym swoim życiem, ale w warunkach
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wojennych szczególnie. To wtedy swoją postawą i działaniem musiał zdobyć podziw,
uznanie i szacunek podkomendnych. Aby to osiągnąć, nie wystarczało samo
zwycięstwo. Ważniejsze były relacje z żołnierzami, zbudowanie porozumienia i trwałej
więzi w imię realizacji wspólnej sprawy. Jak podkreślał Modrzewski: „Niechże tedy ma
żołnierze powinności wojennych świadome, którzy z chęcią pracowali,
a niebezpieczność podejmowali; którzy by się sromoty (hańby) wystrzegali, a w rzeczy
sprośnej wstyd znali. Bo takowych serce łacno się da pobudzić ku wypełnieniu
rozkazania”67. Przekonanie o słuszności podejmowanych działań, świadomość
nieustannej opieki ze strony dowodzącego, na dobre i na złe, w obozie i na polu
bitewnym, w zwycięstwie i porażce, aż do samego końca ze śmiercią włącznie, to
warunki niezbędne do zaistnienia monolitu decyzyjno-wykonawczego, w
którym auctoritas i disciplina militaris wzajemnie się uzupełniają. W tym kontekście
i zgodnie z oczekiwaniami ówczesnych moralistów zaszczyt miał stanąć ponad
obowiązkiem, osobista chęć do wykonywania rozkazów ponad posłuszeństwem, dobro
moralne przed korzyścią materialną, a miłość przed strachem. Z tymi postulatami
współgrały szlacheckie deklaracje, w których walkę w obronie Rzeczypospolitej
postrzegano jak wyróżnienie, wojnę jako „świętą robotę” 68, a jedynym dopuszczalnym
zyskiem miała być nieśmiertelna sława. Poprzeczka moralna była zawieszona wysoko,
a co za tym idzie, trudna do realizacji. Bardziej lokowała się po stronie bytów idealnych
niż w rzeczywistym życiu. W żadnym wypadku jednak nie była pustym dźwiękiem.
Stanowiła realny przedmiot szlacheckich aspiracji, które współgrały z napomnieniami
utrwalonymi przez autorów staropolskich zwierciadeł. Obie strony zdawały sobie przy
tym sprawę, że życie nie zawsze nadąża za doskonałością, że wszystkie odstępstwa są
naturalnie, choć oceniane krytycznie, wpisane w teraźniejszość. Aby im przeciwdziałać,
wzorowy hetman powinien w pierwszym rzędzie nawiązać właściwe relacje z
żołnierzami, najlepiej bezpośrednie i osobiste, mądrze szafować karami i nagrodami:
„Ten tedy hetman, gdy go już Pan Bóg na ten urząd wzowie, naprzód się o to starać
ma, aby był łaskawy, ludzki, spokojny i, aby do niego był każdemu snadny przystęp.
Wszakże się ani z ludzkością nazbyt uniżać ma, aby we wzgardę nie przyszedł; ani z
surowością ostrzyć, aby w ochydzenie i w nienawiść nie wpadł. Bo wielka ludzkość
hetmańska rozpustę, a surowość niezmierna nienawiść i gniew w wojsku czyni” 69.
Powinien przy tym dzielnym okazywać hojność, otwierać drogi awansu i stawiać
pozostałym jako wzór godny naśladowania. Wobec tych, którzy znaleźli się na
przeciwległym biegunie, którzy dopuszczali się przestępstw i sprzeniewierzeń,
powinien stosować kary adekwatne do przewinienia, w skrajnych wypadkach z utratą
gardła włącznie70. Musiał przy tym zdawać sobie sprawę, że morale wojska zawsze idzie
w parze z właściwą organizacją życia obozowego. Tam, gdzie żołnierze są pozostawieni
sami sobie, gdzie bezczynność bierze górę nad gotowością wojenną a należny żołd nie
dociera na czas, łatwo o niesubordynację, o krzywdy wyrządzane ludności cywilnej, o
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grabież i łupiestwo. W pierwszym rzędzie dowódca ponosi odpowiedzialność za taki
stan. Aby do niego nie dopuścić „[…] niechaj hetman każdy dzień wojska w szyk usadza
jakoby do potrzeby mieli iść, już tak, już owak je wodząc, raz tu, raz ówdzie nadbiegać
rozkazując tak, aby ani jeden drugiego pozostawał, ani zamieszanie jakie
w następowaniu było; ale, aby wszędzie porządek szykowy piękny był. K’temu niechaj
przyzwyczaja wojsko swe nie tylko rozkazania ustnego słuchać, ale za pewnym znakiem,
albo ukazaniem na pewną stronę następować” 71, bo taka gotowość utrzymuje karność
i warunkuje orężny sukces.
Zwycięstwo odniesione w bitwie i wygrana wojenna to najwyższa próba wartości
hetmańskiej. Ostatecznym autorem tego zwycięstwa – jak przekonuje Skarga – zawsze
jest Bóg, ale fortuni tym, którzy podjęli trud militarnych przygotowań, którzy potrafili
wspiąć się na wyżyny moralności chrześcijańskiej i którzy wreszcie stawali do generalnej
konfrontacji wyłącznie w słusznej sprawie72. Idea wojny sprawiedliwej zapoczątkowana
przez Pawła Włodkowica obecna jest we wszystkich analizowanych zwierciadłach,
poczynając od Modrzewskiego, a na Starowolskim skończywszy. Wykluczała zaborcze
i prywatne motywy działań zbrojnych, dopuszczając jedynie te, których celem była
obrona suwerenności państwowej i religijnej. Stanowiła rodzaj kompasu etycznego,
który miał militarny pragmatyzm kierować na właściwe tory. Duch symbiozy tych
dwóch wartości – jak postulowali moraliści – to siła napędowa wszelkich poczynań
nowożytnych dowódców. Kazała im ona wojnę traktować jako ostateczność, po
wyczerpaniu wszelkich prób porozumienia z nieprzyjacielem. Wykluczała jakiekolwiek
krzywdy czynione ludności cywilnej, bo te były równoznaczne z grzechem i brakiem
sprawiedliwości. Wskazywała teren należący do wroga jako optymalną płaszczyznę dla
rozgrywania wojennego teatru 73. Wymagała zastosowania całej dostępnej ars
militaris, z fortelami włącznie, bo w pierwszym rzędzie liczyła się skuteczność, a nie
środki, jakimi do niej dochodzono. Przede wszystkim jednak dowódca musiał
zapanować nad swoimi ludźmi. Stosując zasadę złotego środka, powinien zbyt śmiałych
studzić, a zbyt ostrożnych pobudzać do działania74. Brawurę i militarne szaleństwo
w wydaniu żołnierskim uważano za szkodliwe, natomiast w przypadku hetmanów
wręcz za niebezpieczne. Dużo łatwiej wybaczano im grzech zaniechania niż, w imię
osobistych ambicji, wystawienie na szwank interesu narodowego. W tym przypadku
rozwagę i ostrożność stawiano ponad śmiałością. Najważniejsze było zachowanie
całości wojska, nawet za cenę wycofania się i ustąpienia przed nieprzyjacielem, bo
przecież „lepsza szkodka niż szkoda bywa” 75. W tym kontekście ta pierwsza bardziej
zasługiwała na pochwałę niż na dezaprobatę.
W powszechnej ocenie kondycja dowódcy była kluczowa dla realizacji
wojennego przedsięwzięcia, ale przede wszystkim w prostym przełożeniu rzutowała na
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jakość całej armii. Przekonanie o tym, że „[…] jaki będzie wódz, takie będzie wojsko”76,
obecne już w pismach Stanisława Zaborowskiego i odbija się zwielokrotnionym echem
w cytowanych zwierciadłach. W żadnym wypadku jednak nie oznacza postawienia
znaku równości między dowódcą a jego podkomendnymi. Stąd tak zgodnie
podkreślano, że „[…] inna rzecz jest być dobrym hetmanem, a inna dobrym
żołnierzem”77. Łączy ich wprawdzie jednakowy cel i wspólna sprawa, natomiast stopień
odpowiedzialności, rodzaj wykonywanych zadań i zakres kompetencji pozostaje
całkowicie odmienny. O powinnościach hetmańskich napisano wyżej, natomiast listę
powinności żołnierskich najbardziej lapidarnie ujął Jan Żabczyc: „Przełożonemu
wojskowemu być posłusznym; nieprzyjaciela Koronnego z rozkazania starszych
prawdziwie i animuszem dobrym gromić; wierność swoim zachować; sławy poczciwej
przodków swoich przysparzać, grunt Ojczysty rozpościerać; żołdem się swym
kontentować”78. Wzorowy żołnierz z łatwością znosi trudy obozowego życia, jest
wytrzymały w bezpośredniej walce, bez względu na okoliczności trwa przy swoim
dowódcy. Ma przy tym świadomość wagi swoich działań dokonywanych służbie
Rzeczypospolitej. W imię tych wartości trzeba, aby umiał zrezygnować z osobistych
ambicji i prywaty, zaś „[…] między ojczyzną a nieprzyjacielem sam płotem być
powinien”79. Stąd też wobec swoich ma być podobny do owcy, w polu zaś jak „lew
nieustraszony”80, zdolny do największych ofiar z poświęceniem życia włącznie. Takie
oczekiwania kierował Rej do człowieka poczciwego : „Nic ci o ranę, bo ta się łatwo zgoi,
nic ci o więzienie, bo komu obiecał Bóg, nigdy nie zginie; nic ci o śmierć, abowiem
nigdzie lepiej ani poczciwiej nie możesz zapieczętować żywota swego” 81. Kto bowiem
przelał krew na wojnie: „Nie zginął, ale żyje i żyć będzie sławą wieczną” 82. Taka sława
gwarantowała wdzięczną pamięć w sercach współczesnych i potomnych oraz
zasłużoną nagrodę w życiu pozaziemskim.
Uwarunkowania społeczne
Powyższy przegląd żołnierskich uwarunkowań profesjonalnych w żadnym
wypadku nie aspiruje do komplementarnego wykazu. Odzwierciedla jedynie te, które
autorzy analizowanych zwierciadeł uważali za istotne. Stanowią one punkt wyjścia do
ostatniego rodzaju uwarunkowań o wymiarze społecznym, realizowanych w czasie
pokoju, w sferze domowej i publicznej. W pierwszym przypadku łączyły się z
oczekiwaniem bycia dobrym synem, mężem i ojcem. Każdy syn – zgodnie
z patriarchalnym systemem wartości – winien być posłuszny woli rodziców, okazywać
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im miłość, szacunek, wspierać ich na starość 83 i każdym swoim czynem potwierdzać i
podnosić znaczenie swojego rodu:
Sława w oczach dobra rodziców pomnażać, Śladem spraw
zacnych przodków iść84.
Powinien też w stosownym czasie zawrzeć związek małżeński, najlepiej z kobietą
o zbliżonej pozycji stanowej, majątkowej i wiekowej 85 i z tego związku doczekać się
potomstwa. Miłość do małych dzieci – przekonywał Paprocki – to naturalny bodziec
zwielokrotniający miłość do Rzeczypospolitej, zaś posiadanie dorosłych synów było
równoznaczne z zapewnieniem sobie grona wiarygodnych doradców, bowiem „[…]
krew krwi wierniejsza i życzliwsza zawsze jest” 86. Potomstwo, zwłaszcza męskie i
odpowiednio liczne to radość i obowiązek każdego rodzica. A zatem trzeba mu
zapewnić:
Dobre ćwiczenie,
poczciwe wychowanie87.
Staraniom o edukację potomstwa, a także o rodzinę bliższą i dalszą, powinny
towarzyszyć starania o własną majętność i kondycję poddanych. Wprawdzie w
analizowanych zwierciadłach brak jest większego zainteresowania ich autorów
sprawami gospodarczymi. Wystarczy jednak poczytać liczne i często wznawiane
poradniki rolnicze (A. Gostomski, J. Ponętowski, T. Zawadzki, S. Słupski, W. S. Jeżowski,
J. Haur), aby przekonać się, że ten wymóg w ówczesnym systemie wartości zajmował
ważne miejsce. W czasie pokoju szlachecki żołnierz jest więc synonimem dobrego
gospodarza, osobiście kierującego własnym folwarkiem, kompetentnego
i pracowitego, a także ludzkiego zwierzchnika swoich poddanych. Wprawdzie
Modrzewski88 i wielu innych odnotowywali odstępstwa w tej mierze, nigdy jednak nie
doczekały się one społecznego przyzwolenia i akceptacji.
Oddając się rozmaitym domowym obowiązkom szlachecki żołnierz nigdy nie
powinien tracić z oczu celu nadrzędnego – gotowości do podjęcia służby wojskowej,
do stawienia się na każde wezwanie ojczyzny w dobrej i kondycji i z odpowiednim
wyposażeniem. Warunkiem tej gotowości było permanentne utrzymywanie
umiejętności militarnych poprzez systematyczne, wynikające bardziej z samodyscypliny
niż odgórnych nakazów, ćwiczenia sprawnościowe. Takie wymagania stawiała szlachta
samej sobie, a w piśmie wyrażali je jej porte – parole, chociażby w osobie Mikołaja Reja:
„Ty nie leż doma darmo jako niepotrzebne drewno; miej się też czasem do koniczka,
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do zbroiczki i do inszych potrzebnych sobie rzeczy, a pytaj się o powinnościach swoich,
jako się masz i w prawie swoim i w innych poczciwych sprawach swoich zachować” 89.
Obok aktywności domowej, prywatnej od każdego szlachcica oczekiwano
aktywności publicznej. Z jednej strony dotyczyła ona najbliższego otoczenia, a więc
otwarcia się na relacje przyjacielskie90 i sąsiedzkie, znaczone walorami utylitarnymi i
ludycznymi. Pozwalały one, zważywszy na staropolską gościnność, nie tylko przyjemnie
spędzać czas, ale w razie niepowodzeń, kataklizmów i nieurodzajów, liczyć na pomoc i
wsparcie. Z drugiej strony sprawy lokalne nigdy nie powinny przesłaniać perspektywy
globalnej. Aby zadośćuczynić tym wymogom należało aktywnie uczestniczyć w życiu
urzędniczym, w zjazdach sejmikowych i sejmowych, bo tam rozstrzygały się żywotne
sprawy Rzeczypospolitej, bo tę właśnie „[…] nad wszystko trzeba przedkładać i
wszystkie prace dla niej mężnie i śmiele podejmować”91. Okres pokoju to najlepszy
czas, aby w porę zadbać o właściwy stan obrony, o przygotowanie do wojny, o
skuteczne prawo i zasoby finansowe. W takich działaniach wyrażał się szlachecki
patriotyzm i poczucie obywatelskości. Analizując piśmiennictwo epoki trudno oprzeć
się wrażeniu, że są to oczekiwania wszechobecne, zarówno postulowane jak
i realizowane. Przebijają one z mów parlamentarnych, testamentów, utworów
parenetycznych i okolicznościowych, a także z sylw pisanych na użytek domowy 92.
Odbijają się echem nie tylko w zwierciadłach, ale w całym dorobku piśmienniczym XVI
i XVII wieku. Bez względu na sympatie polityczne ich autorów, bez względu na mody
literackie czy poziom wypowiedzi, świadomość obywatelska nowożytnej szlachty jest
faktem oczywistym i niepodważalnym. Już samo postawienie znaku równości pomiędzy
pojęciami civis bonus i „syn koronny”93, tożsamymi z pojęciem szlachcica – żołnierza,
wskazuje na ścisły związek między uprzywilejowanym stanem a państwem. Przy tym
była to zależność nierównoprawna, paternalistyczna, służebna, wymagająca nie tylko
nakładu pracy, ale także pozytywnej emocji, synowskiego uczucia i patriotyzmu. Amor
patriae podnoszone nie tylko przez Kunickiego, ale przez wszystkich autorów
zwierciadeł to wymóg kardynalny i wszechobecny. Z racji bogactwa źródłowego
mógłby on się stać przedmiotem osobnego studium 94. Na użytek omawianych tu
uwarunkowań społecznych wzorca żołnierskiego wystarczy konstatacja, że każdy
szlachcic ma obowiązek służby dla dobra Rzeczypospolitej w okresie pokoju, w razie
wojennej potrzeby mężnie staje do walki, a jeśli trzeba, jest gotów – tak jak wojownicy
sarmaccy Starowolskiego95 – oddać za nią życie.
Wykaz uwarunkowań społecznych nie byłby pełen, gdyby pominąć w nim aspekt
religijny, a ściślej biorąc chrześcijański. Jak pisał Goślicki: „Gdyby zaś komu przyszło
rządzić bez Boga, czyli bez boskiej woli, mądrości i roztropności, to wtedy nie tylko całe
państwo, ale i życie jednostek musi stać się nieszczęśliwe i nędzne, na próżno bowiem
89
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ktoś dba o swój kraj, jeśli Bóg nie jest tego kraju strażnikiem i ochronicielem”96.
To zadanie to kwintesencja szlacheckiego stosunku do religii. To także postać
skończonej i doskonałej definicji porządkującej relacje Bóg – państwo – obywatel,
pomiędzy którymi istnieje nierozerwalny związek. W tym kontekście granica
między sacrum a profanum praktycznie przestała istnieć. Sfera świecka została
wprowadzona w orbitę transcendencji i etyki chrześcijańskiej, te zaś przesądzały o
wartości sfery świeckiej. Bez odwołania się do Boga, każdy rodzaj aktywności,
dokonujący się na płaszczyźnie publicznej i prywatnej, traci moralną legitymację i nie
może przynieść dobrych skutków. Z tych powodów religia odmierzała każdy etap
ludzkiego życia, od narodzin do śmierci, i po śmierci także. Z tych samych względów
Tarnowski postulował obecność kaznodziejów podczas wypraw wojennych 97, a Skarga,
Radawiecki czy Starowolski wzywali żołnierzy do wyzbycia się grzechu i życia zgodnego
z duchem chrześcijańskim. Wojna zaś powiązana z warunkiem sprawiedliwości stała się
wydarzeniem na poły świeckim, na poły religijnym. Ta religijność jest tak samo obecna
w epoce odrodzenia jak i baroku, choć wiek XVII, znaczony zmaganiami z prawosławną
Rosją, protestancką Szwecją czy islamską Turcją, przyczynił się do powiązania
narodowej racji stanu z ortodoksją katolicką. Polak stał się synonimem katolika. Miał
bronić niepodległości państwa i wolności religijnej, ale jego związek z Bogiem
rozgrywał się na takich samych zasadach jak w poprzednim stuleciu, na zewnętrznie
manifestowanej pobożności, na praktykach religijnych i hojności okazywanej
instytucjom kościelnym, na codziennej, potwierdzonej czynem i modlitwą, osobistej
relacji z Opatrznością.
Podsumowanie
Jak wynika z powyższych rozważań, szlachecki wzorzec staropolskiego żołnierza
jest złożonym, wielowymiarowym i wyidealizowanym bytem mentalnym, a przy tym
mocno osadzonym w rzeczywistości nowożytnej Rzeczypospolitej. Stąd też dla
przeprowadzenia analizy strukturalnej konieczne się stało wyodrębnienie w nim sfery
genealogicznej, osobowościowej, profesjonalnej i społecznej. W ostatecznym
rozrachunku złożyły się one na upiększony portret żołnierza doskonałego,
legitymującego
się
szlachectwem
krwi,
nieskazitelnością
wewnętrzną,
profesjonalizmem w każdym calu, odpowiadający powinnościom wobec bliższego i
dalszego środowiska, wobec ojczyzny i wspólnoty wyznaniowej. Jednocześnie jest to
portret fikcyjny, kreślony w oderwaniu od rzeczywistych postaci. Nie oznacza to, że
autorzy zwierciadeł nie wskazywali na autentycznych bohaterów swoich czasów. Dla
Modrzewskiego i Sarnickiego taką postacią był Jan Tarnowski, dla Skargi – Jan Karol
Chodkiewicz i Stanisław Żółkiewski, dla Paprockiego – Andrzej Tęczyński, dla
Radawieckiego – Andrzej Stadnicki, dla Kunickiego – Jan Lahodowski, dla Kacpra
Siemka – Jan Zebrzydowski. Każdy z adresatów zwierciadeł to utytułowana persona,
bowiem najwyższe wymagania kierowano do tych, którzy znajdowali się na świeczniku.
96
97
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Przy tym relacja przebiegająca na linii literat i możny mecenas może budzić niekiedy
wątpliwość, co do czystości intencji autora, w żadnym wypadku jednak nie przesądza
negatywnie o znaczeniu samego wzorca. Wręcz przeciwnie, jeśli te wzorce stają się
punktem odniesienia do uhonorowania wpływowej persony to znaczy, że ich wartość
jest w równym stopniu odgórnie propagowana, co społecznie akceptowana.
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Agata Wdowik: Patriotyzm popkulturowy. Malarskie motywy doby oświecenia
we współczesnej przestrzeni wirtualnej oraz publicznej (1995-2015)
Abstrakt
W artykule zaprezentowane zostały aktualizacje oraz remiksy wybranych
przykładów dzieł sztuki w kontekście publicystyki historycznej odnoszącej się czasów
oświeceniowych. Po sformułowaniu wstępnych pytań Autorka prezentuje oraz analizuje
trzy formy patriotyzmu popkulturowego, w którym występują sztuki piękne. Pierwsza
forma to wirtualny patriotyzm memiczny, którego przykładem są memy internetowe.
Drugą formą jest patriotyzm folklorystyczny, który jest analizowany na przykładzie
blogosfery, gazetek szkolnych oraz obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja w małych
polskich miastach, w których występuje zjawisko teatralizacji malarstwa historycznego.
Trzecią formą występowania związków między sztukami pięknymi a popkulturą jest
zjawisko patriotyzmu marketingowego. W podsumowaniu Autorka rozważa zakres i
funkcjonowanie polskiej pop-publicystyki historycznej. W końcowe znakach zapytania
stawia zaś pytanie o przydatność oświecenia we współczesnej polskiej popkulturze
upowszechniającej wiedzę o historii sztuki.
Słowa klucze: oświecenie, popkultura, patriotyzm, przestrzeń publiczna, folklor,
mem,

Abstract: Pop-cultural patriotism. The Painting
Enlightenment in The Modern Public and Virtual Spheres

Motifs’

of

The

The article is concentrated on a few representations of fine arts of the
Enlightenment period in the modern Polish Public and Virtual Spheres. The Author
presents three different ways of pop-cultural patriotism which uses the fine arts as a
prototype to modern political gestures. The first form is mem patriotism, the second
one is a folk patriotism and the third one is a patriotism being used in the
advertisement showing in the public sphere. In the conclusions Author shows how the
pop-culture and history of fine arts can co-exist in a modern public and virtual spheres.
Keywords: pop-culture, public sphere, folk, mem, enlightenment
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Wpisywanie współczesnych zjawisk kulturowych w obręb wielowiekowej tradycji
historyczno-literackiej wydaje się zajęciem dość karkołomnym. Zadanie to często
zostaje wypaczone przez brak poznawczego dystansu, który uniemożliwia próbę
właściwego przyporządkowania wybranych fenomenów otaczającej nas kultury do
określonego nurtu tradycji, pozostawiając jedynie niemiłe poczucie zawężania
perspektywy oglądu rzeczywistości. Innymi słowy, nazywanie rzeczywistości – choć
wspiera rozumienie świata poprzez jego strukturyzowanie – nie zawsze jest
równoznaczne z adekwatnym wyodrębnieniem jego elementów ze złożonej i
dynamicznej sfery kultury. Wydaje się, że dopiero wyraźne wyznaczenie określonego
wątku tradycji – z jej wszystkimi rozczłonowaniami, ciągłościami oraz zerwaniami –
może sprzyjać celnemu opisowi jego współczesnych realizacji kulturowych. W
niniejszym tekście zagadnienie to jest obecne jedynie podskórnie i można je wyczuć
pod powierzchnią niemal każdego materiału egzemplifikującego malarskie motywy
doby oświecenia (zarówno te z epoki, jak i te późniejsze, nawiązujące do niej) we
współczesnej rzeczywistości. Niemniej jednak moim celem nie są rozważania nad
procesem zbiorowego współtworzenia, czy też wytwarzania tradycji kulturowej, lecz
opis funkcjonowania wybranego wątku tradycji, który uobecniał się w przestrzeni
publicznej oraz wirtualnej ostatnich dwóch dekad. Jest to więc opis elementów tradycji
żywej, która sprzyja wyrażaniu społecznych emocji, aktywizuje uwagę odbiorców, a
także tej która wykorzystywana jest do tworzenia treści politycznych.
Włączanie wybranej tradycji historycznej w obszar współczesnej przestrzeni
publicznej oraz wirtualnej jest równoznaczne z powoływaniem do życia nowych
twórczych konstruktów kulturowych. Nie wystarcza tutaj jedynie odnotowanie „recepcji
tradycji kulturalnej”, skądinąd użyteczne dla zjawisk o innej dynamice tworzenia.
„Recepcja” nie odzwierciedla bowiem złożoności niemalże fizycznego procesu
zadzierzgnięcia fragmentu tradycji, jej rozparcelowania oraz ponownego scalenia
wybranych jej fragmentów, już nie tylko w nowej konstelacji, lecz również w nowych
kontekście, za pomocą nowych narzędzi wyrazu aktywizujących je do określonych
celów społeczno-publicystycznych. Procesowi temu bliższe byłoby określenie:
funkcjonalizowania tradycji. Potwierdzają to sposoby funkcjonalizowania tradycji
malarstwa o motywach oświeceniowych w obszarze współczesnej przestrzeni
wirtualnej oraz publicznej.
W ostatnich dwóch dekadach nawiązania do polskiej kultury oświeceniowej
obecne były, dla przykładu, chociażby w prozie Manueli Gretkowskiej (Podręcznik do
ludzi 1996) czy Olgi Tokarczuk (Księgi Jakubowe 2014), a także w kulturalnych
przedsięwzięciach na rzecz zmiany formy odbioru tekstów z epoki, jak w przypadku
autorskiego hipertekstowego opracowania Rękopisu znalezionego w Saragossie Jana
Potockiego przygotowanego przez Mariusza Pisarskiego i Jakuba Niedzielę
(Korporacja Ha!art 2012). Znamienne, że również reprezentacje sztuki malarskiej
nawiązujące do tematyki formacji oświecenia z zadziwiającą regularnością wypełniały
przestrzeń publiczną oraz wirtualną ostatniego dwudziestolecia. Być może współczesne
rozumienie „sztuk pięknych” oraz „kultury popularnej” sprzyja hybrydycznemu
włączaniu dawnych obrazów malarskich w obręb szeroko rozumianej popkultury.
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Nie bez przyczyny przedmiotem moich rozważań uczyniłam tradycje
oświeceniowe. Sądzę bowiem, że na ich przykładzie dość wyraźnie widać, jak sztuki
piękne zostają wprzęgnięte do działań prowadzonych na rzecz modelowania treści
patriotycznych poprzez funkcjonalizowanie ich w jednym z obiegów współczesnej
kultury, jakim jest popkultura. Charakterystyczne dla tych działań są: strategia
publicystyczna, a więc zespół działań stosowanych w określonym celu, oraz efekty jej
zastosowania, które określam mianem patriotyzmu popkulturowego. Strategie mogą
być inicjowane przez oddolne, jak i odgórne ruchy kulturowe (De Certeau 1984). Jedną
ze strategii kulturowych jest ‘aktualizacja’ określonych wątków tradycji – termin ten
będzie w niniejszym artykule wykorzystywany ze względu na zawartą w nim
perswazyjną cząstkę jego znaczenia, która wiąże go z publicystycznymi strategiami
propagującymi z góry określoną treść. Mowa tu więc nie tylko o ‘aktualizowaniu’ w
znaczeniu ‘uaktualnić, unowocześnić, upgradować’, lecz także o ‘dostosowaniu do
współczesności’, w tym do bieżącej sytuacji – i to w konkretnym celu i zamiarem
wpłynięcia na odbiorcę w określony sposób. Ta określona publicystyczna funkcja
przekazu kulturowego umożliwia zaś mówienie o ‘funkcjonalizowaniu’, na przykład
wątków historycznych. Bliska niniejszym rozważaniom jest także kategoria remiksu,
choć stosowana przeze mnie rzadziej, jest jednak kluczowa dla podkreślenia charakteru
omawianych zjawisk kulturowych jako przynależnych do socjologii mediów oraz do
kultury remiksu (Lessig 2009: 88-93). Większość przywoływanych przeze mnie zjawisk
popkulturowych powstała bowiem poprzez kompilację już istniejących tekstów kultury,
które następnie zostały uzupełnienie o treści aktualne lub dostosowane do bieżącego
zapotrzebowania społeczno-politycznego. Są one zatem remiksami oraz aktualizacjami
celowo wybranych treści o charakterze patriotycznym, które współtworzą kulturę
konwergencji, do czego przyjdzie mi jeszcze powrócić.
Podstawowe pytania, które chciałabym postawić w niniejszym tekście, dotyczą
przede wszystkim konkretnych obrazów malarskich oraz wybranych postaci z historii
polskiego oświecenia. Jak we współczesnej kulturze popularnej funkcjonuje malarstwo
historyczne poświęcone tematyce osiemnastego wieku? Jak działa mechanizm
upopkulturowienia malarstwa historycznego? Dlaczego na przełomie XX i XXI wieku w
obszar zarówno publicystyki historycznej, jak i popkultury włączone zostały motywy
historii polskiego wieku świateł? Czemu służywykorzystywanie dawnej sztuki pięknej w
kontekście współczesnej idei patriotyzmu? Patriotyzmu, który konstruowany jest dziś
na zasadzie sztucznej oraz uproszczonej lewicowo-prawicowej dychotomii nierzadko
obrazowanej w mediach przez skrajnych aktywistów optujących za wypreparowanymi
oraz przeciwstawianymi sobie ideami obywatelskimi i nacjonalistycznymi. Tworzenie
przez środki masowego przekazu takiego obrazu patriotyzmu banalnego zubaża
obecną w polskiej tradycji różnorodność form wyrażania zaangażowania
patriotycznego oraz sprzyja hasłom populistycznym, a więc takim, które utrwalają
uproszczony obraz rzeczywistości i tym samym zniekształcają go. Być może w tym
mechanizmie tkwi źródło istnienia popkulturowej formy patriotyzmu jako symptomu
sprzeciwu wobec medialnych schematycznych i zawężonych form wyrażania
patriotyzmu w polskim społeczeństwie. Kto jest zatem twórcą i odbiorcą przekazu
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wychodzącego poza formułę publicystycznej dychotomii a priori wspierającej lub
odrzucającej określone idee patriotyczne? Czy jest to odbiorca upolityczniony, czy jest
nim może homo politicus?
Wypada jeszcze dodać, że zasugerowany w tytule artykułu okres dwudziestu lat
jest umowny. Nie chodzi tu o wyznaczanie cezur, lecz o przyjrzenie się fragmentowi
kultury polskiej już po okresie apogeum przemian ustrojowych. Wybrane przykłady
publicystycznego funkcjonalizowania dawnych sztuk pięknych, a co za tym idzie
różnych form użytkowania postawy patriotycznej przedstawione zostaną w kontekście
wybranych reprezentacji jednej z form współczesnego patriotyzmu – patriotyzmu
popkulturowego – w obrębie dwóch obszarów: przestrzeni wirtualnej
(cyberprzestrzeni) oraz przestrzeni publicznej (mało- i wielkomiejskiej). Ich
zaprezentowanie nie ma jednak na celu wyjaśnienia, czy konceptualizacja omawianych
zjawisk w przestrzeni szeroko pojętej polskiej kultury politycznej przekłada się na
współczesny dyskurs patriotyczny, choć niewątpliwie dalsze analizy mogą przyczynić
się do wyjaśnienia tej kwestii.
Patriotyzm memiczny
Już od dłuższego czasu w przestrzeni wirtualnej jedną z najpełniejszych realizacji
zaangażowania w sferę treści patriotycznych poprzez jednoznaczną aprobatę lub
negację bieżących wydarzeń społeczno-politycznych w postaci e-znaku prezentuje
facebookowa strona Sztuczne Fiołki. Jej krótka autocharakterystyka głosi, iż jest to:
„sztuczno-historyczny magazyn komiczno-tragiczny / głos wolny wolność
ubezpieczający [ukryta opcja lewacka]”, który powstał w 2012 roku i – zgodnie z
facebookową nomenklaturą – do tej pory został „polubiony” przez 128 293
internautów. Działalność administratora Sztucznych Fiołków, dbającego o swoją
anonimowość nauczyciela z Białegostoku, koncentruje się na procesie przemiany dzieł
sztuki w memy internetowe poprzez dodanie w obszar warstwy ikonicznej opisu
zmieniającego kontekst realizacji malarskiej, najczęściej odnosząc się przy tym do
bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. Internauci określają mianem memów
znacznie więcej zjawisk: zarówno „każdy pojedynczy semiotyczny kompleks tego typu,
jak i ideę, która kryje się za jego formą, a także sam tryb przesyłania takich
komunikatów oraz dowolny rozpoznawalny przedmiot, do którego dany mem
odwołuje się w warstwie ikonicznej” (Kamińska 2011: 69). Dla mnie istotne będą te
memy, które aktywizują malarstwo doby oświecenia lub do tego okresu nawiązujące.
Do stworzenia jednego z memów Sztuczne Fiołki wykorzystały obraz olejny
Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym, który pomiędzy
1767 a 1771 rokiem namalował Marceli Bacciarelli (1731-1818). Obraz ten obecnie
znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wirtualna realizacja
usytuowała tytułową postać w nowym kontekście poprzez dopisanie w formie
komiksowej chmurki słów „Polska jest jak plama na koszuli, której nie można sprać!”,
które rzekomo ma wypowiadać ostatni król Rzeczpospolitej.
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Grafika 1. Sztuczne Fiołki FB, data publikacji: 3 listopada 2013,
liczba kliknięć „Lubię to”: 1222. Źródło:
https://pl.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669.11
5138.483774998308410/679025792116662/
Memowa aktualizacja obrazu zawierającego wizerunek ostatniego monarchy w
stroju koronacyjnym bliska jest, jak sądzę, strategii remiksu czy też recyklingu obrazów
w cyberprzestrzeni (Wójtowicz 2007; por. Lewandowski 2013). W tym kontekście
nietrafne wydaje się zadawanie pytania o granicę sztuki oraz nie-sztuki, nie jest to
jednak też tylko pozytywnie waloryzowanie nowych internetowych form artystycznego
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wyrazu. Być może realizacje cybernetyczne bywają „już tylko przelotnym
doświadczeniem komunikacyjnym dla tych, którzy potrzebują interakcji (lub jej
substytutu) lub erudycyjną grą na tych, którzy próbują odczytywać ukryte kody”
(Wójtowicz: 2007, Kowalczyk: 2012). Recyklingowi bliska jest praktyka tworzenia sztuki
w formie patchworków lub kolaży. W przypadku tworzenia memów internetowych
spod znaku Sztucznych Fiołków mamy do czynienia z powstawaniem nowej jakości,
którą jest – co niezmiernie ważne – publicystyczna aktualizacja obrazu malarskiego
poprzez inkluzję zapisu kontekstu słownego. Ów rys publicystyczny nadaje
cybernetycznym praktykom remiksowym nowe kategorie opisu celu działań
kulturalnych w obszarze nowych mediów.
Zazwyczaj celem publicystycznego kontekstu jest obrazoburcze rozsadzenie
zastanych form myślenia o współczesnym stosunku obywateli Polski do ojczyzny – tak
jak w powyższym przykładzie sugerującym, że Polska jest brudem na tkaninie, który
powinien zniknąć. Groteskowy, czarny humor rodzi się na styku zderzenia grozy
nieodwracalności wydarzeń dotyczących Polski (rozbiory za czasów stanisławowskich)
oraz przejaskrawionych min załamanych pań domu z telewizyjnych reklam proszków
do prania z końca XX wieku. Za tą interpretacją kryje się jednak drugie dno – znacznie
poważniejsze. Porównanie Polski do brudu staje się w pełni przejrzyste dopiero w
kontekście linku zamieszczonego pod memem, który odsyła do artykułu na temat
kampanii społecznej Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne. Jeden z bilbordów zawierał
hasło: „Zespół Downa jest jak plama na koszuli, której nie możesz sprać” (Suchecka
2013). Zawarta w memie metafora plamy jako nieuleczalnej choroby oraz nieuleczalnie
chorej Polski staje się nachalna. Idąc dalej, można powiedzieć, że za skrajnie
niestosowne działania uznano hasło kampanii społecznej oraz polityczną działalność
ostatniego króla Polski, który zawiódł swój naród, przyczynił się bowiem do jego klęski
i abdykował w 1795 roku, tym samym „plamiąc swój honor”.
W przywołanym przykładzie figura ostatniego monarchy stała się nośnikiem,
swoistym środkiem działającym na zasadzie konwergencji. Zasada ta traktuje o
wzajemnym wpływaniu na siebie i przenikaniu się treści oraz informacji pomiędzy
poszczególnymi mediami. Konwergencja mediów jest mocno zespolona z kulturą
uczestnictwa, odbywa się na różnych poziomach, w różnych obiegach kultury, i może
być inicjowana przez świat mediów, przez jednostki, jak i przez oddolne zbiorowe
inicjatywy społeczne, na przykład aktywność internautów (Jenkins 2007). Dzięki
zasadzie konwergencji treść trzech obszarów: stereotypowej czarno-białej legendy
Stanisława Augusta Poniatowskiego, starych reklam telewizyjnych oraz współczesnej
kompanii społecznej zaczyna się przenikać i tworzyć nową treść za pośrednictwem
różnych mediów.
Co ważne, historia nie jest tu traktowana instrumentalnie, nie jest ona obojętna
dla części odbiorców Sztucznych Fiołków, o czym świadczą komentarze pod memem.
Z jednej strony, internautka Angela z dezaprobatą napisała: „Sztuczne fiołki bardzo
często trafnie komentują rzeczywistość, ale nie tym razem. Stanisław August nigdy nie
podpisałby się pod takimi słowami”, z kolei internautka Sylwia zachwytem oznajmiła
„Mój ulubiony król! Ach, jakie celne!”. Warto zwrócić uwagę, jak kontekst kampanii
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społecznej zostaje zepchnięty na bok, uwalniając wizualną stronę obrazu, przywracając
wagę wydarzeniom historycznym we współczesnej przestrzeni wirtualnej. Wydaje się,
że celem komentarzy może być sama możliwość wykazania się znajomością kontekstu
historycznego, potwierdzenia zrozumienia kontekstu – taką reakcję można zauważyć,
między innymi , u internautki Katarzyny komentującej obraz Bacciarellego-Sztucznych
Fiołków: „To akurat powiedział książę Adaś, jak mu kadeci do konfederatów
zdupczyli...”.
Innym przykładem sfunkcjonalizowania przez Sztuczne Fiołki obrazu o tematyce
osiemnastowiecznej jest płótno Jana Matejki (1838-1893) zatytułowane Rejtan. Upadek
Polski z 1866 roku. Malarz nawiązuje do wydarzeń z 1773 roku, kiedy to Tadeusz Rejtan
rozdzierając szaty i odsłaniając szkaplerz, sprzeciwił się rozbiorowi Polski (jak później
się okazało – pierwszemu rozbiorowi). Jest to pełny patriotycznego żaru gest uczyniony
w towarzystwie, między innymi, Adama Ponińskiego, Szczęsnego Potockiego czy
Franciszka Ksawerego Potockiego, którzy z czasem stali się symbolami zdrady
narodowej.
Jaki naddany sens otrzymało to przedstawienie ikoniczne w wersji memu? I tym
razem był to głos w sprawie bieżącej kampanii społecznej – została ona przygotowana
przez Armię Zbawienia, która skorzystała z ogólnoświatowego zamieszania wokół
kolorów nieistotnej sukienki, w której następnie zaprezentowały się na bilbordach
kobiety widocznie doświadczone przemocą fizyczną. Społeczne zaangażowanie w
obronie kobiet mocno wybrzmiało zarówno w kontekście małostkowości pytań o
kolory sukienek, jak i porównaniu z niezaprzeczalną(?) wagą problemów natury
państwowej.

Grafika 2. Sztuczne Fiołki FB, data publikacji: 28 lutego 2015, liczba kliknięć
„Lubię to”: 5120. Źródło:
https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669.115138.48377
4998308410/936392326380006/
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Co ciekawe, ten sam obraz został wyzyskany jeszcze raz przez moderatora
Sztucznych Fiołków i to również w kontekście społeczno-etycznym, sugerując tym
samym z jednej strony potrzebę dystansowania się do problematyki narodowościowej,
z drugiej – wagę demokratycznego prawa do zachowań legalnych, a więc zgodnych z
Konstytucją RP, które jednak nie zawsze idą w parze z konsumenckimi wyborami
etycznymi. Podkreślona została tutaj trudność wynikająca z prób ustalenia wspólnego
zakresu semantycznego „legalności” oraz „etyczności” w ramach współcześnie
obowiązującej umowy społecznej (co zresztą potwierdza i obecnie trwający proces
zbiorowego redefiniowania pojęć istotnych dla dialogu w przestrzeni publicznej). Jak
widać, w poczet argumentacji zostały również włączone sztuki piękne.

Grafika 3. Sztuczne Fiołki FB.
Poruszając zagadnienia sztuki oraz patriotyzmu, nie sposób nie przypomnieć
swoistej kariery, jaką zrobiło pseudopatriotyczne hasło: „Bób. Homar. Włoszczyzna”,
które 11 listopada 2013 roku opublikowały Sztuczne Fiołki na ikonicznej reprezentacji
obrazu autorstwa XIV-wiecznego malarza Ugolino da Sieny. Hasło to doczekało się
licznych parafraz typu „Głód. Horror. Drożyzna” czy „Bób. Hummus. Włoszczyzna”.
Autorzy komentarzy szczególną wagę przywiązywali do faktu, by na ów ikoniczny obiad
serwowano warzywa polskiego, nie zaś obcego pochodzenia. Nie od dziś dobrze znany
jest „patriotyzm kulinarny” – o jego żywotności świadczy wypowiedź internautki Iwony,
która w jednym z komentarzy tłumaczyła pozostałym uczestnikom wątku, że:
„pochodzenie potraw raczej nie gra tu roli...chodzi o parafrazę «Bóg Honor Ojczyzna»
stricte do rymu”. Braku jakiegokolwiek naddatku treści zaangażowanej społecznopolitycznie – w kontekście trzech składników podawanych na obiad w rymie znanej
dewizy Wojska Polskiego – nie wydaje się możliwe w przypadku publicystycznie
ukierunkowanej działalności Sztucznych Fiołków.
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Grafika 4. Sztuczne Fiołki FB, data publikacji: 11 listopada 2013, liczba kliknięć
„Lubię to”: 2270 . Źródło:
https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669.115138.48377
4998308410/682450621774179/
Dodać jeszcze warto, że działalność ta doczekała się swoich licznych epigońskich
odsłon. Jedną z nich był niezbyt wysokich lotów efemerydowy funpage Bób Homar
Włoszczyzna, który wbrew opisowi – „Wysublimowany gust kulinarny z patriotycznym
zacięciem” (BHW, 2013) – daleki był od realizacji swoich założeń.
Wracając jednak do treści przedstawień malarskich poświęconym wydarzeniom
osiemnastowiecznym. Sztuczne Fiołki – jak stwierdza ich Autor – „nie chcą być
produktem” i wspierają idee „które są antykapitalistyczne, antyneoliberalne” (Sztuczne
Fiołki: 2014). Jak już można było zauważyć, dla wyrażenia tych idei wykorzystywane są
na przykład obrazy Jana Matejki, który sam w sobie stanowi ikonę polskiego malarstwa
historycznego. Zremiksowanie i zaktualizowanie scen zaprezentowanych na jego
obrazach stanowi zatem podwójną grę z konstruktem patriotyzmu. Raz, niejako
ubezwłasnowolniony artysta dawny zostaje ze swojego piedestału przeniesiony w
przestrzeń wirtualną, a jego dzieło sztuki zostaje „odnowione”, a następnie wtłoczone
do współczesnego obiegu popkulturowego, w którym – odmienny od malarskiego –
kod komunikacyjny przyczynia się do nowego odczytania przedstawienia malarskiego
w kontekście współczesnym. Biedny Matejko?
Chyba jednak nie aż taki biedny… Wskazuje na to chociażby obraz Konstytucja
3 maja z 1891 roku, który zaktualizowany został o wypowiedź jednej z namalowanych
na nim postaci. Oczywiście, nie czas i miejsce na omawianie funkcjonowania wydarzeń
z 1791 roku w obiegach kultury polskiej od dziewiętnastego po dwudziesty pierwszy
wiek. Warto na przykładzie wirtualnego życia wspomnianego obrazu zwrócić uwagę na
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związek pomiędzy sztukami pięknymi, patriotyzmem i (ponownie!) kulturą kulinarną w
przestrzeni wirtualnej. Najpopularniejszą memową odsłoną obrazu Matejki była ta jego
realizacja, na której postać centralna, Stanisław Małachowski, oznajmia licznie
zgromadzonym obywatelom: „Ukochani w Bogu i Ojczyźnie rodacy! Przynoszę wam
oto przepis na sałatkę jarzynową z jajkiem!”. W 2013 roku w słowach marszałka Sejmu
Wielkiego zamieniono sałatkę jarzynową na zupę szczawiową, co wzbudziło ponowny
zachwyt, lecz nie nad nią, a nad zeszłoroczną „sałatką jarzynową” jako kwintesencją idei
polskości (kulinarnej). Remiksowanie treści zapisu słów Małachowskiego stało się
swoistą coroczną tradycją Sztucznych Fiołków, które z kolei 3 maja 2014 roku swój post
poprzedziły stwierdzeniem „by tradycji stało się zadość” i warstwę ikoniczną obrazu
Matejki uzupełniły dialogiem centralnego postaci z tłumem: „Polacy! Rodacy!
Przynoszę wam najnowszy tom Harrypotera! – Zdrada! Miał być najnowszy tom
Tlajlajta!”. Z kolei innym razem marszałek wołał „Prekariusze wszystkich krajów, łączcie
się!”, by wreszcie w odsłonie moderatorów facebookowej strony Przecinki w
niewłaściwych, miejscach – przyjąć formułę „poprawiłem wszystkie przecinki. można
drukować”! Bogactwo treści naddanych niemalże godne maestrii Mistrza Jana!

Grafika 5. Sztuczne Fiołki FB.
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Grafika 6. Sztuczne Fiołki FB, data publikacji: 29 kwietnia 2013, liczba kliknięć
„Lubię to”: 900. Źródło:

https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669.115138.48377
4998308410/589054367780472/
W ramach drobnej dygresji warto jeszcze uzupełnić konteksty funkcjonowania
obrazu Konstytucja 3 maja o ważną rolę, jaką odgrywają one w wyrażaniu zbiorowej
emocjonalności, na przykład środowiskowej frustracji, czy też indywidualnej radości…
Spójrzmy na memowe dzieło Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej (4825
użytkowników) zatytułowane Parametryzacji za tobą słońce. Nie wymaga ono, jak
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sądzę, dodatkowych komentarzy – ich całą paletę można odnaleźć w wątku pod
memem: od „Super! Wspaniałe uczucie” do „Amerykanie pytają – A wy nie macie u
siebie własnych czasopism?” (KKHM 2015).
Patriotyzm folklorystyczny
Zanim powrócę do kwestii przenoszenia realizacji sztuki malarskiej na
przykładzie Konstytucji 3 maja Jana Matejki w obszar popkulturowy, chciałabym na
chwilę zatrzymać się jeszcze przy kwestii folkloru internetowego, który jest obiegiem
kultury niejako równoległym do obiegu popkulturowego zarówno w przestrzeni
wirtualnej, jak i lokalnej, prowincjonalnej, urbanistycznej, miejskiej. Owszem, nie zawsze
można w prosty sposób odróżnić te dwa obiegi, lecz ważne jest już samo dostrzeganie
ich wzajemnego różnorodnego przenikania się. Zjawisko to dość dobrze obrazują
następujące przykłady folkloru internetowego. Nadwyżka ich obecności w świecie
wirtualnym poświadcza fakt, że współczesna cyberprzestrzeń stanowi swego rodzaju
archiwum folklorystyki.
Pierwszy przykład to blogosfera oraz transponowanie w jej obszar obrazów
malarskich najczęściej okraszanych twórczością poetycką. W przypadku Święta 3 Maja
następuje
tutaj
sprzężenie
wyrażania
patriotyzmu
prywatnego
ze
współuczestniczeniem we wspólnotowych obchodach państwowych. Jego rezultatem
jest folklorystyczny patriotyzm intymny w cyberprzestrzeni. Jak się wydaje, działania
takie potwierdzają przypuszczenie, że „Blogi
Grafika 7. Komitet
Kryzysowy Humanistyki Polskiej upubliczniają sferę prywatną, a także – przynajmniej
FB, data publikacji: 3 maja 2015, częściowo – prywatyzują publiczną, mieszając
liczba kliknięć „Lubię to”: 348. informacje należące go obydwu kategorii”
Źródło:
(Kamińska 2011: 234). Rozpoznanie tego zjawiska
https://www.facebook.com/komi jest o tyle istotne współcześnie, że zacierają się
tetdlahumanistyki/photos/a.333 granice między zjawiskami prywatnymi a
019320192691.1073741830.250 publicznymi, popkulturowymi, ludowymi oraz
994921728465/41436660205796 etnicznymi. Dla przykładu: co roku na blogu Wiersze
2/?type=3&theater
Marka Gajowiczka (blog założony w 2011 roku)
autor publikuje autorski fragment poetycki poświęcony rocznicy uchwalenia Ustawy
Majowej. W 2013 roku celebracja tego wydarzenia przybrała formę poniższego wiersza,
który stanowił słowną ilustrację zamieszczonego tam również kopii obrazu
przedstawiającego uwspółcześnioną wersję dzieła Konstytucja 3 maja Jana Matejki
(Gajowiczek 2013):
Maj
Muzyczko graj!
Zbliża się maj.
Smutek w lombardzie został.
Przedziwny kraj. Wytchnienie daj!
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Mieszanka nie jest prosta. […]
Serca jak dzwon. Ojczysty ton.
Dom. Matka i karabela.
Wiwat Nasz Maj! Kochany kraj!
Smutek niech się stąd zabiera!
Muzyczko leć! Słoik, czy Kmieć,
Leming do spółki z Kibolem.
Każdy jest Rodak, a krew nie woda Świętujmy większości wolę!
Czas Konstytucję na młodszą zmienić.
Niech każdy życia próbuje!
Wolność się u nas najwyżej ceni!
Gorzej się ją finansuje. […].
Wiersz ten mógłby uzupełnić warstwę ikoniczną obrazu Matejki, a wówczas, dla
odmiany, głos zabraliby tylko i wyłącznie lud oraz posłowie zgromadzeni wokół
Stanisława Małachowskiego. A zatem owi wspomniani w wierszu – jakże współcześni –
Rodacy.
Drugim przykładem wykorzystywania sztuk pięknych do wyrażenia patriotyzmu
folklorystycznego w cyberprzestrzeni są obrazy mistrzów, które zostają ożywione i w
formie steatralizowanej włączone w obszar przestrzeni publicznej za pomocą
kulturowych narzędzi popkulturowych, a następnie zapisane w postaci filmików na
Youtube’ie. Na przykład filmiki odtwarzające „obrazowe” ceremonie świętowania
Konstytucji 3 maja na polskiej prowincji. W ten sposób sztuki piękne – oraz występujące
na obrazach postaci niemalże wyjęte z obrazów historycznych – zostają
przetransponowane do rzeczywistości, ściślej, zostają włączone w nurt czasu
świątecznego i stają się uczestnikami wiejskich oraz miejskich obchodów rocznicowych
w formie festynów na początku dwudziestego pierwszego stulecia.
Wspaniałym materiałem ilustrującym to zjawisko są zamieszczane na Youtube’ie
filmiki dokumentujące przebieg uroczystości rocznicowych Konstytucji 3 maja w
różnych polskich miastach. Na jednym z nich możemy zobaczyć, że w 2013 roku do
Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie przyjechał, jak czytamy w opisie filmu, „król
Polski Stanisław August Poniatowski”. Co ważne: król Polski wystąpił na tej uroczystości
w stroju nie innym niż strój koronacyjny z obrazu Bacciarellego(!) oraz – dość
kontrowersyjnie – w towarzystwie swojej morganatycznej małżonki, Elżbiety z
Szydłowskich Grabowskiej (w tych rolach wystąpili mieszkańcy gminy, Państwo
Mirosława i Szymon Wojciechowscy). Jak czytamy dalej, w trakcie Mszy Świętej
honorowe miejsce tuż przed ołtarzem zajęła para królewska, następnie wszyscy
zgromadzeni udali się z kościoła pod znajdujący się na pobliskim cmentarzu pomnik
Piety postawiony ku czci poległych parafian (Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie
2013).
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Umożliwienie niemalże namacalnego „kontaktu” z postaciami historycznymi
ucharakteryzowanymi – dzięki przedstawieniu malarskiemu – zgodnie z wizerunkiem z
epoki było ważnym doświadczeniem dla społeczności lokalnej. W relacji zamieszczonej
w opisie filmiku jedna z uczestniczek uroczystości przyznawała: „To było bardzo
niezwykłe przeżycie […]. Gdy w naszym pięknym kościele pojawiła się para królewska
poczułam się jakbym przeniosła się w czasie do XVIII wieku” (GOK w Przemęcie 2013).
Z całą pewnością mieszkanka gminy miała jeszcze szansę zobaczyć ostatniego króla
Rzeczpospolitej, gdyż w 2013 roku obiecywano bowiem: „Zaplanowane przejażdżki z
królewską parą ulicami Przemętu ze względu na deszcz nie mogły się odbyć. Jak
zapewnia jednak Maciej Ratajczak z Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie, z
pewnością nie była to ostatnia wizyta króla Stanisława Poniatowskiego w Przemęcie”
(GOK w Przemęcie 2013).

Grafika 8

Grafika 9.
Grafika 8-9. Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie, Święto Konstytucji 3 Maja w
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Przemęcie - 3 maja 2013 r., data publikacji: 7 maja 2013, liczba wyświetleń: 1375.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=mrJ0_PdZQP4 (9:07; 15:16)
Steatralizowanie
formy
ikonicznej
wizerunku
Stanisława
Augusta
Poniatowskiego w Przemęcie nie było zjawiskiem odosobnionym. Nie zawsze jest to
formuła wizualnie tak dopracowana jak w przypadku przemęckiego święta – zazwyczaj
pozostaje ona jednak sprzężeniem wyrazów patriotyzmu z formami sztuki pięknej w
formie spopularyzowanej. Dawne przedstawienia ikoniczne przydatne są w tych
obszarach działań festynowych, których organizatorzy – na tyle, na ile pozwalają na to
wyobraźnia twórcza i środki finansowe – dbają o zachowanie realiów epoki, a więc
zarówno w turniejach szachowych i rycerskich orgaznizowanych między innymi w
ramach „Majówki u Radziwiła” w Białej Podlaskiej, czy w działaniach bardziej
wyspecjalizowanych stowarzyszeń parających się rekonstrukcjami, jak chociażby Grupa
Rekonstrukcyjna Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni i Kawalerii (Sadowska
2012). Można zatem przyznać, że:
W ten sposób cyfryzacja rozszerza definicję folkloru, ponieważ
wykorzystuje kreatywne, reproduktywne i często transgresywne
możliwości komunikacji oralnej łącząc je z nowymi narzędziami
komunikacji, umożliwiającymi nie tylko udzielanie natychmiastowej
odpowiedzi, ale także swobodną manipulację wizualną symboliką
(Kamińska 2011: 64).
Folklor patriotyczny nie jest, rzecz jasna, zjawiskiem nowym, zaś jego elementy
takie jak gadżety z hasłami patriotycznymi, obrazami historycznymi czy też „pyszna
grochówka” wciąż stanowią ważny komponent życia społeczności lokalnych. Następnie
dzięki nowym mediom folklor może zostać przetransponowany na strony internetowe,
a tam wielokrotnie odtwarzany (na przykład jako materiał dokumentalny, ale też
marketingowy), włączając w obszar oddziaływania kultury konwergencji także
społeczności małomiejskie oraz wiejskie.
Natomiast trzecim przykładem przenikania się współczesnego patriotycznego
folkloru, sztuk pięknych oraz cyberprzestrzeni jest zjawisko instytucjonalizowania
przedstawień malarskich pierwotnie występujących w przestrzeni instytucji
publicznych, a następnie w świecie wirtualnym. Mam tu na myśli, na przykład, gazetki
szkolne oraz teatralizację obrazów malarskich z okazji obchodów jubileuszy uchwalenia
Konstytucji 3 maja. Ich forma nader często zdaje się być niedopracowana, ocierająca
się o kicz (lub kiczem będąca), lecz niestety stanowi ona też świadectwo obiegu
przedstawień sztuk pięknych w procesie państwowej edukacji. Jak nietrudno się
przekonać, edukacja z zakresu historii sztuki pozostawia wiele do życzenia. Stworzenie
gazetek szkolnych o dobrej jakości artystycznej nazbyt często uniemożliwiają, z jednej
strony, technologia komputerowa, która uprościła powielanie realizacji ikonicznych
poprzez serię akcji „znajdź-kopiuj-wklej-drukuj-powiel”, z drugiej zaś niesłuszne
poczucie zwolnienia z dbałości o wartość estetyczną tego co i jak się powiela, a więc i
efektu końcowego. Niewątpliwie cierpią na czym również sztuki piękne. Proces jakiemu
zostają one poddane jest wieloetapowy: po skopiowaniu przedstawienia obrazu
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malarskiego najczęściej z przypadkowej strony internetowej zostaje on wklejony do
programu edytującego tekst, wydrukowany w przeciętnej jakości wraz z pierwszym
lepszym tekstem informacyjnym, a następnie powieszony na szkolnej tablicy
edukacyjnej, sfotografowany oraz zamieszczony w formie zdjęcia na internetowej
stronie szkoły. Przetwarzanie w ten sposób obrazów malarskich skłania do refleksji nad
świadomością technologiczną współczesnego społeczeństwa oraz zakresie wiedzy i
odpowiedzialności za jakość przetwarzania danych.

Grafika 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy. Źródło:
http://www.zsp-tegoborze.c0.pl/archiwum11_12.html
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Grafika 11. Biblioteka szkolna Gimnazjum nr 44 w Warszawie. Źródło:
http://gim44.edu.pl/biblioteka/imprezy_13.php
W przestrzeni placówek edukacyjnych, co bardziej oczywiste niż we
wspomnianej przestrzeni sakralnej, często pojawia się „wyjęta” z obrazu Bacciarellego
postać Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tekście zatytułowanym Apel z okazji
rocznicy uchwalenie przez Polskę Konstytucji 3 Maja z 2012 roku, czytamy: „Młodzi
artyści przenieśli publiczność w odległe czasy i zaprezentowali wydarzenia
towarzyszące uchwaleniu przez Polskę Konstytucji 3 Maja. Zobaczyliśmy m.in. obrady
«Sejmu Czteroletniego» i moc słów «liberum veto». Udaliśmy się na słynne «Obiady
Czwartkowe» oraz podziwialiśmy pięknie wykonanego poloneza. Całość dopełniał
podkład muzyczny, wspaniałe stroje i piękna dekoracja hali” (SP w Sułkowicach 2012).
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Grafika 12. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Sułkowicach. Źródło:
http://spmickiewicz.edupage.org/news/?zac=340
Kojarzenie Ustawy Majowej z postacią Stanisława Augusta Poniatowskiego jest
oczywiście zasadne, choć upraszcza przebieg wydarzeń historycznych. Niemniej jednak
jego popularność bardzo rośnie w pierwszych dniach maja, a umiejętność bilokacji jest
godna podziwu! Zarówno szkoły podstawowe, gimnazja, jak i licea goszczą ostatniego
monarchę z należytymi honorami. Co prawda, niekiedy jego strój przypomina nie tyle
strój koronacyjny, co raczej kubraczek Świętego Mikołaja przerobiony na królewską
pelerynę, ale przecież nie ma co być drobiazgowym przy uwzględnieniu całego wysiłku,
z jakim młodzież szkolna celebruje rocznice uchwalenia Ustawy Rządowej. Zwłaszcza
że, jak czytamy na stronie internetowej Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli
Królewskiej, „3 maja 1791 roku to data pamiętna. Zarówno dla Polski, jak i dla całego
świata” (Doniak, Kamiński 2014). Zresztą nie bez przyczyny wspominam właśnie o tej
placówce edukacyjnej.
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Grafika 13. Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej. Źródło:
http://www.gmtk.edu.pl/o-szkole/wydarzenia/65-archiwalne-artykuly/407happeningowo-uczcilismy-rocznice-3-maja.html
W Topoli Królewskiej w 2014 roku tradycyjną akademię zastąpiono bowiem
happeningiem z okazji Konstytucji Majowej. Przygotowano prezentację multimedialną,
test na temat czasów stanisławowskich, konkursy historyczne, a „w całej szkole słychać
było huk pękających białych i czerwonych balonów, w których ukryto pytania
konkursowe […]. Pojawili się caryca Katarzyna II, sam król Stanisław August oraz jego
najbliżsi współpracownicy we własnych osobach. Nie, to nie żart” – podsumowywał
autor relacji (Doniak, Kamiński 2014). Jak widać: droga, jaką przemierzają sztuki piękne
od Stanisława Augusta z obrazu Bacciarellego na Zamku Królewskim w Warszawie do
Stanisława Augusta występującego na powyższej grafice w happeningowej wersji
clowna oraz hip-hopowego rapera w jednym nieustannie obecnego na stronie
internetowej gimnazjum – ta droga była długa, kręta, a jej nitką przewodnią jest wraz
z kolejnymi stuleciami coraz szerzej rozprzestrzeniający się patriotyzm popkulturowy
oraz patriotyczna edukacja w wydaniu popkulturowym.
Patriotyzm marketingowy
Innym przykładem związku pomiędzy sztukami pięknymi a narzędziami
popkulturowymi jest funkcjonowanie obrazu historycznego w przestrzeni
urbanistycznej. Ściślej, sytuacja, w której malarstwo dawne przyjmuje funkcję
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marketingową, stając się elementem reklamy. Wróćmy na moment do wydarzenia,
które miało miejsce na przełomie kwietnia i maja 2012 roku. Wówczas to w centrum
Warszawy, na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej oraz Alei Jerozolimskich, na Rotundzie
– budynku banku PKO – zamieszczono pokrywający całą elewację bilbord
przedstawiający „unowocześnioną wersję” obrazu Konstytucja 3 maja 1791 roku Jana
Matejki. Redaktorzy gazetki położonych tuż obok Rotundy Domów Centrum donosili
o walorach edukacyjnych całego przedsięwzięcia:
Na sąsiadującej z domami towarowymi Rotundzie 24 kwietnia zawisł ogromny
baner, który w zabawny i edukacyjny sposób odświeża obraz Matejki i przypomina
mijającym go warszawiakom historię uchwalenia samej konstytucji. W rolę marszałka
Stanisława Małachowskiego wcielił się nie kto inny jak Szymon Majewski znany ze
swojej lubości do przebieranek. Co ciekawe w inne postacie historyczne wcielili się
pracownicy banku, który ma swoją siedzibę w Rotundzie i jego klienci. Wokół Rotundy
każda z postaci jest opisana i w ten sposób przypomina fakty historyczne, które mają
niestety tendencję do wylatywania z naszych głów. A warto abyśmy wszyscy pamiętali
o Konstytucji 3 maja i byli z niej dumni. Podoba nam się ten współczesny sposób
pokazania samego obrazu Matejki, jak i przypomnienia historii naszego kraju (WSJ
2012).
Dołączono również zwięzłą historię ostatnich 221 lat obchodów rocznic
podpisania Ustawy Majowej, wychwalano jej ideowe wspieranie ruchu
niepodległościowego do 1918 roku oraz jej demokratyczne założenia (WSJ 2012).
Ponadto aspekt edukacyjny został rozszerzony o sferę wirtualną: na podstronie
projektu zamieszczano dodatkowe notki biograficzne oraz wypowiedzi uczestników
rekonstrukcji, dzięki którym można było poznać historię występujących na obrazie
postaci. Zapewniano również, że „Do 31 maja na profilu Banku publikowane będą
sondy sprawdzające wiedzę historyczną fanów, konkursy dotyczące Konstytucji 3 Maja
oraz wpisy przybliżające internautom historię obrazu” (PKO Promocja 2012) – niestety
dziś nie ma w internecie po nich śladu, nie ma więc możliwości sprawdzenia wyników
tego badania oraz frekwencji uczestników.
Natomiast na stronie banku można było przeczytać, i ta informacja się
zachowała, że PKO Bank Polski było wówczas partnerem strategicznym XXII Biegu
Konstytucji 3 Maja pod hasłem „Twój ślad w historii”. Na głosy oburzenia, że Bank
nachalnie się reklamuje w przestrzeni publicznej jego przedstawiciele odpowiadali:
„eksponujemy tylko projekty istotne dla społeczności i kultury narodowej” (Er 2012), o
czym świadczyć miał również fakt, że Forum Darczyńców w Polsce przyznało temu
bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań
społecznie użytecznych. Za jedno z takich działań uznano fakt, że w 2012 roku na
budynku Rotundy już 24 kwietnia pojawiła się uwspółcześniona wersja – wielka płachta
reklamowa – słynnego obrazu Jana Matejki:
Pozytywny wydźwięk kampanii argumentowano tym, że przez
chwilę jego klienci będą mogli poczuć się jak uczestnicy pochodu posłów
z Zamku Królewskiego do kolegiaty Św. Jana: marszałek Sejmu
Wielkiego, Stanisław Małachowski, Julian Ursyn Niemcewiczem,
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Hugonem Kołłątajem, Ignacym Potockim czy król Stanisław August
Poniatowski w jednym z bardzo ważnych w historii Polski wydarzeń
(PKO Promocja 2012).
Ów pozytywny wydźwięk miała również potwierdzać przytoczona opinia
jednego z uczestników rekonstrukcji:
– Do castingu zgłosiłem się przede wszystkim ze względu na
zainteresowanie historią i jej współczesnymi interpretacjami. Pomysł
rekonstrukcji słynnego obrazu wydał mi się na tyle ciekawy, że uznałem,
iż fajnie byłoby wziąć udział w takim projekcie – mówi Maciej Bittner,
fan z Facebooka. – Wcieliłem się w sumie w dwie postaci: członka
orszaku witającego króla oraz świętego Klemensa Hofbauera. Nie
muszę mówić, że szczególnie ta druga rola bardzo mi się spodobała –
rzadko mam okazję wcielać się w superbohaterów (PKO Promocja
2012).
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Grafika 14. Uwspółcześniona wersja dzieła Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”, 31 października 2012. Źródło:
http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/promocja-i-csr/pko-bank-polski-partnerem-strategicznym-xxii-biegu-konstytucji-3maja/
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Grafika 15. Obraz Jana Matejki Konstytucja 3 Maja na ekspozycji w Zamku
Królewskim w Warszawie. Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_Maja_1791_roku#/media/File:Konstytucja_
3_Maja_1791_roku_Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_Warszawie.JPG
Przygotowania do rekonstrukcji zostały zapisane w formie prawie
trzyminutowego filmiku opowiadającego o kulisach sesji. Obecnie jest on dostępny na
kanale Youtube pod tytułem The Constitution of May 3, 1791 – Wiwat 3 Maj! – making
of. Jak czytamy w jego opisie:
W sesji zdjęciowej wzięło udział 31 osób i jeden drewniany koń.
Wykorzystano 22 peruki, w tym jedną z irokezem, jeden płaszcz
królewski, 18 żupanów, 7 kontuszy, kilka mundurów ułańskich, 5 par
męskich rajstop, 4 suknie, 18 par męskich butów, trzy pary damskich
trzewików, trzy bagnety, dwie szable i laskę marszałkowską. To tyle, jeśli
chodzi o oświecenie. Bo oprócz strojów z epoki na zdjęciu pojawiły się
jeansy, trampki, spinki z Hello Kitty, kokardki, szalik kibica, deskorolka,
aparat fotograficzny, dwa laptopy, kilka T-shirtów i jeden hot dog
(Piechura 2013).
Element piktorialny w praktyce komunikacyjnej może zostać pozbawiony funkcji
przyjemnościowej przez naddatek marketingowy. Czy tak stało się tym razem? W
mediokracji przecież to publiczność daje wadzę, a w przypadku działań PKO
publiczność uczyniono współtwórcą działania marketingowego.
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(Pop)publicystyka historyczna
Czas zatem by zapytać, jaką funkcję pełnią tradycje oświeceniowe aktualizowane
poprzez wprowadzanie do współczesnej kultury wirtualnej i publicznej
zremiksowanych reprezentacji malarskich? Wydaje się, że popularność tych motywów
wiąże z zagadnieniem szerszym: sztuki malarskiej jako narzędzia współczesnej
publicystyki historycznej kierowanej do określonych odbiorców – odbiorców młodych
oraz tych, dla których nowe media są częścią codziennej rzeczywistości. Pozornie
konserwatywne malarstwo historyczne w wersji uwspółcześnionej ma nie tyle szokować
i oburzać, co budzić uwagę odbiorcy, którego wzrok nazbyt już przyzwyczaił się do
ignorowania różnorodności miejsko-wirtualnej. Sztuki piękne stały się zatem
narzędziem reklamowym oraz narzędziem publicystyki historycznej dla tych osób,
które chcą zdystansować się do bieżących wydarzeń społeczno-politycznych, chcą
zaistnieć w przestrzeni internetowej lub po prostu chcą mieć możliwość komentowania
aktualnych wydarzeń poprzez wzięcie udziału w zbiorowym akcie lubienia lub
nielubienia postów w czasach demokracji facebookowej.
Czemu służy zabieg upopkulturowienia sztuki malarskiej? Na przykład, co zyskał
lub stracił bank, łącząc swoją nazwę z historią malarstwa w kontekście gadżetów i
stylistyki popkulturowej w samym centrum Warszawy? Dlaczego tak dużą popularność
zdobyło hasło „Bóg. Homar. Włoszczyzna”? Nie zawsze aktualizacja obrazu
historycznego jest ściśle związane z aktualną treścią społeczno-polityczną, lecz nie
można zaprzeczyć, że nowe formy dawnych obrazów malarskich zyskują nowy ładunek
treści publicystycznej, stając się (pop)publicystyką historyczną. Klasyczność zostaje
naruszona – jest wypierana? uzupełniana? zawłaszczana? kontestowana? – przez
intertekstualność kodu kulturowego jednak zrozumiałego dla młodego pokolenia
odbiorców, tworząc tym samym zupełnie nową siatkę odczytań tekstów kultury, jakimi
są dzieła przetwarzanych dzieł malarstwa historycznego.
Znaki zapytania
Nie ma wątpliwości co do tego, że wyzyskiwanie publicystyczności sztuki
malarskiej w obszarze kultury popularnej prowadzi do przekraczania granic
dotychczasowego rozumienia kodu kulturowego. Publicystyczność kulturowych
odczytań oświecenia staje się procesem, dynamicznie zmieniającą się serią aktów, które
wymagają od odbiorcy wielopłaszczyznowych informacji z różnych porządków
kulturowych. Na przykład: aby dziś zrozumieć dlaczego zupa szczawiowa mniej śmieszy
niż zupa jarzynowa trzeba wiedzieć, raz, czym jest „kartka papieru” na obrazie Matejki
i, dwa, skontrastować ją z memem Sztucznych Fiołków z 2012 roku. I choć nie są to
wygórowane wymagania poznawcze, to pochodzą z dwóch dotychczas różnych
porządków wiedzy. W długofalowych konsekwencjach współczesne przemiany
funkcjonowania sztuk pięknych przyczyniają się do zmiany sposobu i zakresu zbierania
informacji na rynku wiedzy. Istotne wydaje się tutaj wprowadzenie kontekstu
popkulturowego jako kanału percepcji sztuk pięknych dla szerszego odbiorcy. Swoista
edukacja internetowych mas lub nowy „styl pracy z tradycją”. Odwołuję się do tego
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pojęcia (poza kontekstem rozróżnienia magii i religii), gdyż krąży ono wokół ważnych
zróżnicowań: „preferowanych metod selekcji i kreowania pamięci, sposobów
implementacji kulturowych wspomnień, wreszcie konstruowania określonych
systemów dystrybucji wiedzy” (Kamińska 2011: 198). W tym samym miejscu Kamińska
dodaje, że: „Systemy te zostały ostatnio uzupełnione o nowe medium komunikacji, a
według niektórych badaczy nawet o nowy rodzaj wiedzy: e-wiedzę”. Ten nowy rodzaj
e-wiedzy wymaga od nas, użytkowników internetu oraz nowych mediów, wykształcenia
nowych narzędzi uczestniczenia w kulturze, a więc i nowych strategii rozumienia
kultury. Dzięki temu wspólnemu rozumieniu – porozumiewaniu się – budujemy
tożsamość wspólnotową, a więc również… patriotyczną. Tę intuicyjną hipotezę zdają
się potwierdzać nauki społeczne, wedle których: „Teoria społecznej identyfikacji
akcentuje doniosłość społecznego kontekstu Internetu” (Koc-Kozłowiec 2012: 126). A
tym samym – doniosłość popkulturowych kontekstów w konstruowaniu wspólnoty
narodowej.
Warto w tym miejscu przywołać fragment wywiadu Sztuka w czasach
popkultury, czyli dlaczego obrazy mistrzów robią furorę na Facebooku
przeprowadzonego z autorem Sztucznych Fiołków. Na pytanie dziennikarki „Może
wolimy prostszą rozrywkę? Nie każdy musi zasłuchiwać się w klasykach” – udzielił on
następującej odpowiedzi:
To prawda, ale problem rodzi się wtedy, kiedy ludzie nawet nie
mają okazji poznać klasyków i podjąć wyboru. […] To nie jest tak, że
człowiek lubi tylko to co proste, łatwe i przyjemne. «Sztuczne Fiołki»
pokazują, że niekiedy hermetyczny humor opatrzony klasycznym
obrazem również jest w stanie do niego dotrzeć, zainteresować. Trzeba
tylko dać mu szansę (Sztuczne Fiołki 2012).
Dostępność popkulturowych realizacji obrazów malarstwa dawnego jest
niewątpliwie zjawiskiem pozytywnym, zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, że zdarza się,
iż działalnością taką zajmuje się „osoba prywatna, a nie pracownik działu edukacji
jakiegoś muzeum, któremu dyrektor wydał takie polecenie zgodnie z «priorytetem
Ministerstwa Kultury»”, jak słusznie zauważyła Agnieszka Tarasiuk, kuratorka Muzeum
Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni w Warszawie. A czy możemy to samo
pozytywne stwierdzenie można rozszerzyć na cały mariaż sztuk pięknych i edukacji
historycznej, która niewątpliwie czasami staje się poppublicystyką historyczną, a nawet
propagandą historyczną? Czy można mówić tutaj o kulturze popularnej będącej na
usługach edukacji, czyli również edukacji historycznej, która przyjmuje postać
propagandy historyczno-sztucznej? Czy osiemnastowieczne malarstwo oraz późniejsze
dzieła sztuki przywołujące tę epokę stają się narzędziem współczesnej
(pop)publicystyki historycznej?
Teresa Kostkiewiczowa podjąwszy kwestię współczesnych polemik
zogniskowanych wokół dziedzictwa oświeceniowego, stwierdziła: „dzisiejsza refleksja o
dziedzictwie oświecenia odwołuje się niemal wyłącznie do sfery ideowoświatopoglądowej tamtych czasów, włączając w obszar zainteresowań literaturę,
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sztukę, a nawet filozofię o tyle tylko, o ile dziedziny te stają się nośnikami czy
przekaźnikami treści ideowych” (Kostkiewiczowa 2001: 29). Podjęcie tych zagadnień
wydaje się niezbędne, jeśli – co słusznie zauważa wspomniana badaczka – chcemy
ukazać dziedzictwo oświecenia „w pełniejszym wymiarze, bardziej konkretnie,
wychodząc poza sferę słów-kluczy i dyskusji o uniwersalnych w swej istocie ideach ku
rozumieniu faktów, wydarzeń, postaw i zachowań ludzkich” (Kostkiewiczowa 2001: 3031). Tym bardziej, że przedmiotem tych aktualizacji oraz remiksów jest „oświeceniowy
fragment naszej kulturowej tradycji, bez której – jak pisał Marcin Cieński w 1999 roku
– bylibyśmy pozbawieni koniecznego oparcia i pomocy w obliczu wyzwań
współczesności” (Cieński, 1999: 5).
Jeśli w popkulturowym funkcjonalizowaniu sztuk pięknych wyakcentowany
zostanie jedynie użytkowy „styl pracy z tradycją”, to wówczas będzie można zacząć
tworzyć pesymistyczną wizję dalszych losów kultury polskiej, daleką od
wieloaspektowego, aktywnego i aktywizującego „stylu pracy z tradycją”. Już dziś bliscy
tej wizji są niektórzy badacze:
Zgodnie z osiemnastowiecznymi ideami wszelkie media myśli i
komunikacji myśli powinny oświecać, edukować, racjonalizować. Można
obecnie powiedzieć, że wraz z postępem technicznym w mediach cele
edukacyjne tracą w nich na znaczeniu: właściwą ich domeną stała się
rozrywka przybierająca specyficznie fantasmagoryczną formę, którą
wypadałoby na sposób oświeceniowy określić jako snucie halucynacji,
tkanie iluzji (Kamińska 2007: 269).
Być może antidotum na owe „snucie halucynacji, tkanie iluzji” będą memy
internetowe oraz ich liczni popkulturowi następcy. Jak dość powszechnie wiadomo,
leksem „mem” oznaczał najpierw jednostkę z zakresu ewolucji kulturowej (analogiczną
do biologicznego genu). Mem oznaczał jednostkę procesu naśladowania, replikowania,
dobierania oraz mutowania. Jego nazwa pochodzi od słowa „memoire”, a więc
„pamięć”. A, jak wiadomo, pamiętać – to również współtworzyć kulturę oraz tradycję.
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Grafika 16. Stanisław Wyspiański, karykatura Bitwy pod Grunwaldem Jana
Matejki
Źródło: http://culture.pl/pl/artykul/czy-matejko-byl-malarzem
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Grzegorz Wójcik: Polityczność w filmach Przemysława Wojcieszka
Abstrakt
W swoim artykule, odnosząc się do koncepcji polityczności Chantal Mouffe,
która przez to pojęcie rozumie niezbędną dla demokracji, zawsze obecną możliwość
antagonizmu i przeciwstawia je neoliberalnemu dyskursowi definiowanemu przez nią
jako postpolityka, chciałbym wskazać na kilka aspektów tego fenomenu w filmach
Przemysława Wojcieszka, zarówno w warstwie fabularnej jak i formalno–narracyjnej.
Polityczność wyraża się tu poprzez krytykę wartości nobilitowanych przez
neoliberalizm, zaakcentowanie potrzeby konfliktu i zarazem konieczność wyłonienia
tożsamości zbiorowych oraz przez wskazanie na subwersywny potencjał zamieszkania
na prowincji. Moim głównym zamierzeniem jest sprzeciw wobec dominującej wśród
rodzimych krytyków interpretacji filmów Wojcieszka w kategoriach realizmu i postulat
rozpatrywania wykreowanych przezeń bohaterów i świata przedstawionego raczej jako
manifestacji określonej idei kontestującej zjawiska będące pokłosiem wolnorynkowego
kapitalizmu.
Abstract
Chantal Mouffe defines term “the political” as essential for democracy constantly
present opportunity of clash between opposite political sides, all of them respecting
the rules of plural democracy. The philosopher contrasts the political with the
neoliberal discourse defined by her as postpolitics. Referring to the theory of the
political, and also other theoretical tools of critical studies, I would like to point out a
few aspects of the political as they appear in films directed by young Polish director,
Przemysław Wojcieszek. These aspects are reflected in the plotline as well as within
aesthetic ground of Wojcieszek’s films. The political is expressed there by, firstly, the
criticism of neoliberal values, secondly, emphasis on the confrontation and the
necessity of collective identities’ emergence and finally, subversive dimension of living
in the Polish province. My main purpose is to stand against dominant interpretations
of Wojcieszek’s films, the ones of Polish critics analyzing his films in terms of realism.
By doing so, I would like to show demand of interpretation of Wojcieszek’s characters
and represented world as a manifestation of ideas contesting free market capitalism
and
its
social
and
cultural
consequences.
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Jednym z wiodących motywów twórczości Przemysława Wojcieszka jest otwarcie
wyrażana niezgoda na współczesną polską rzeczywistość, co najwyraźniej można
dostrzec w postawach jego protagonistów, ofiar polskiej transformacji, którzy w
desperacji decydują się na bunt (Bierczyńska, 2013, 70). Ów bunt, jak się wydaje, ma
swoje źródła w osobowości twórcy, który mimo braku studiów filmowych, jedynie
dzięki własnej determinacji, zdołał przebić się do rodzimej kinematografii. Przemysław
Wojcieszek rozpoczynał swoją karierę jako bileter w krakowskim, nieistniejącym już
kinie Wanda, by następnie trafić na plan filmu kręconego przez Andrzeja Wajdę (Meller,
2002, 62 – 64). Początkowe niepowodzenia (oblany egzamin do łódzkiej Szkoły
Filmowej) jeszcze bardziej zmotywowały go do działania, o czym świadczy założenie
własnej wytwórni Rebellion Films, w ramach której powstał jego debiut fabularny
– Zabij ich wszystkich (1999). Ten godzinny „manifest” powstał w warunkach
półamatorskich i zainspirowany został zamieszkami w Słupsku po zabiciu przez
policjanta małoletniego kibica. Zasłużony rozgłos sprawił, że kolejny utwór – Głośniej
od bomb (2001) – zrealizowany już w całkowicie profesjonalnych warunkach, wzbudził
zachwyt widzów, a Andrzej Wajda stwierdził nawet, że to najbardziej udany obraz
spośród tych sygnowanych przez młodych filmowców (Tamże).
Wyraźnie widoczne w filmach Wojcieszka zaangażowanie w problemy trapiące
przedstawicieli młodego pokolenia skłania do analizy jego twórczości w odniesieniu do
kategorii politycznych. Nie chodzi mi jednak o wyliczenie ukazanych problemów
społecznych, ale o ich interpretację w kontekście narzędzi wytworzonych w ramach
teorii krytycznej, mającej swe źródła w myśli marksistowskiej. Na gruncie rodzimego
filmoznawstwa, narzędzia z zakresu tej tradycji badawczej są nadal rzadko
wykorzystywane, a do nielicznych wyjątków zaliczyć należy książki i artykuły Ewy
Mazierskiej, publikowane jednak w zdecydowanej większości w języku angielskim i w
dodatku głównie na terenie Wielkiej Brytanii (Mazierska, 2014; 2012, 53 – 63).
Kluczowym terminem dla teoretyków spod znaku critical studies jest
polityczność, którą belgijska filozofka – Chantal Mouffe – ujmuje jako zawsze obecną
możliwość zaistnienia antagonizmu pomiędzy skonfliktowanymi stronami przy
jednoczesnej afirmacji dla reguł demokratycznego pluralizmu. Każdy porządek
społeczny ma w jej opinii charakter polityczny, ponieważ stanowi on wynik
zewnętrznych praktyk hegemonicznych. Efektem tego założenia jest teza głosząca, że
określony ład społeczny „wymaga zaakceptowania braku ostatecznej podstawy i
uznania nierozstrzygalności przenikającej każdy porządek” (Mouffe, 2015,
17). Teoretyczka kwestionuje obowiązujący współcześnie liberalny dyskurs,
charakteryzujący się podejściem racjonalistycznym i indywidualistycznym, celem
którego jest zaistnienie uniwersalnego konsensusu, sytuującego się poza ideologią.
Ostrze swojej krytyki kieruje w stronę dominującej obecnie wizji postpolitycznej
charakterystycznej dla Giddensowskiej późnej nowoczesności, w ramach której nie
oferuje się alternatywy wobec demokracji wolnorynkowej (Mouffe, 2008, 50).
W moim przekonaniu podobną krytykę formułuje w swoich filmach Przemysław
Wojcieszek, w których polityczność przejawia się przede wszystkim na płaszczyźnie
fabularnej, ale ma swoje odbicie także w wykorzystywanych zabiegach formalnych od
182

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

analizy których rozpocznę esej. Moją główną tezę stanowi stwierdzenie głoszące, że
należy porzucić interpretację filmów wrocławskiego twórcy w kategoriach realizmu,
szczególnie akcentowanego w recenzjach rodzimych krytyków. Przykładowo Maciej
Maniewski zarzuca reżyserowi, że w Doskonałym popołudniu (2005) nie udało się
stworzyć bohatera, który by zainteresował i wzbudził żywsze emocje, uznając, że
założeniem Wojcieszka było ukazanie postaci zniuansowanych psychologicznie
(Maniewski, 2007, 68). Z kolei Błażej Hrapkowicz w ocenie Made in Poland (2010)
wskazuje na liczne stereotypy w sposobie portretowania współczesnej Polski, pisząc:
„Wojcieszek, jak ma to w zwyczaju, w <<Made in Poland>> zamierzył sobie diagnozę
polskiej rzeczywistości. (…) Każdy, kto uważnie śledzi procesy społeczno–polityczne w
Polsce (ale również na świecie), bez problemu powinien dostrzec, że (…) to niestety
zdarta płyta” (Hrapkowicz, 2011, 80). Jednocześnie ten sam krytyk zauważa, że film
odznacza się „anarchizującą narracją”, a cała struktura fabularna zostaje „rozerwana”
poprzez połączenie różnych estetyk. W moim przekonaniu obaj recenzenci dochodzą
do nazbyt powierzchownych wniosków, bo koncentrują się jedynie na tym, co w
fabułach zostało wyłożone explicite. Nie dostrzegają przy tym, że na świat
przedstawiony tychże filmów i wykreowane w ich ramach postaci lepiej spoglądać jako
na manifestację określonej idei kontestującej zjawiska będące pokłosiem
wolnorynkowego kapitalizmu. Fakt, że artysta jest nie tylko reżyserem filmowym, ale
także i teatralnym, ma według mnie kluczowe znaczenie dla właściwego zrozumienia
jego twórczości.
Estetyka wyobcowania – wprowadzenie
Aktorzy w filmach Wojcieszka grają z wyraźnie teatralną manierą, w sposób
nadekspresyjny, wywołując tym samym u widza swoisty efekt obcości – zjawisko
opisane przez Bertolda Brechta w odniesieniu do teatru epickiego, którą wyłożył w
swoich Uwagach do opery. „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” (Brecht, 1979). Teoria
ta została następnie z powodzeniem zaaplikowana na gruncie kina kontestacyjnego
rozwijającego się na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Europie
Zachodniej i Stanach Zjednoczonych (Klejsa, 2008, 117 – 123). Zdaniem niemieckiego
dramaturga, „założeniem efektu obcości jest zasada, że aktor, pokazując coś
publiczności, opatruje to wyraźnym gestem pokazywania. Pojęcie czwartej ściany, która
fikcyjnie zamyka scenę przed publicznością, dzięki czemu powstaje iluzja, że
wydarzenie sceniczne odbywa się w rzeczywistości – musi naturalnie odpaść. W tych
warunkach powstaje dla aktora zasadnicza możliwość zwracania się bezpośrednio do
publiczności” (Brecht, 1959, 118). Choć z pewnością Przemysław Wojcieszek nie może
konkurować pod względem dorobku artystycznego z przedstawicielami kina
brechtowskiego, takimi np. jak Jean Luc-Godard czy Rainer Werner Fassbinder, to
jednak jestem skłonny uznać, że w swoich filmach autor ten wykorzystał niektóre
elementy tej strategii twórczej. Dostrzec je można już w debiutanckim Zabij ich
wszystkich. Teatralność gry głównych bohaterów – Ewy (Sylwia Arnesen), Janusza
(Robert Gonera), Marka (Jakub Papuga) i Grzegorza (Wojciech Czarny) wskazuje, że nie
są oni postaciami „z krwi i kości”, obdarzonymi głęboką psychologią, ale raczej
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wyrazicielami określonych postaw, jakie pojawiły się w polskiej rzeczywistości po 1989
roku. Podobnie rzecz się ma ze skarykaturyzowanymi postaciami z Głośniej od bomb,
w którym prym pod tym względem wiedzie wuj Marian (Andrzej Gałła), ale i wyraźnie
przerysowana Jagoda (Magdalena Scheybal) jako wcielenie współczesnej, wychowanej
na popkulturze nastolatki. Warto w tym kontekście przywołać także scenę inicjalną
z Doskonałego popołudnia, w której grany przez Jerzego Stuhra ojciec głównego
bohatera, dawny opozycjonista, Andrzej Mielczarek, na potrzeby nagrania o
bohaterach „Solidarności” zwraca się wprost do kamery (i zarazem do widza)
opowiadając o niemal trzydziestu latach pracy we wrocławskim zakładzie komunikacji.
W kolejnej, w ten sam sposób zaaranżowanej scenie, wystąpi z kolei jego syn, Mikołaj
(Michał Czernecki) opowiadając historię swojego przyjazdu na Śląsk z rodzinnej
Warszawy. W obu przypadkach mamy do czynienia z odrzuceniem iluzji stylu
zerowego1 –za pomocą nie tylko bezpośredniego zwrotu bohaterów do kamery, ale
także pytań operatora dochodzących zza kadru, czy jego prób regulowania ostrości
obrazu.
W późniejszym okresie Wojcieszek stara się zachęcać widza do aktywnego,
intelektualnego odbioru poprzez eksperymenty narracyjne i montażowe.
W monochromfatycznym Made in Poland narracja właściwa, skupiająca się na losach
kontestującego wszystko i wszystkich Bogusia (Piotr Wawer Jr.) co jakiś czas jest
przerywana na rzecz barwnych, co istotne, zdominowanych przez kolor czerwony,
wstawek prezentujących ultraprawicowe wypowiedzi starszych słuchaczy radiowych,
pod które podłożona została agresywna muzyka. W ten sam sposób zaaranżowane
zostały niektóre sceny z udziałem Bogusia, co sugeruje, że słuchaczy i protagonistę,
mimo przeciwstawnych poglądów i wieku, łączy radykalna retoryka i podobna sytuacja
życiowa, czyli pozostawanie na społecznym marginesie. Innym zabiegiem chętnie
wykorzystywanym przez wrocławianina są ujęcia skomponowane w poetyce
komiksowej, dopowiadające fabułę (Made in Poland) albo stanowiące komentarz do
niej (Jak całkowicie zniknąć, 2014), jak również zabawy z montażem, czego najlepszym
przykładem jest Sekret (2012), w którym nieustannie dokonywane są cięcia w trakcie
ruchu, czy pomijanie niektórych klatek. Ważną rolę, zwłaszcza w ostatnich filmach,
odgrywa nastrajająca rewolucyjnie muzyka, będąca wyrazem rozpalonych emocji
głównych bohaterów.
Krytyki neoliberalizmu
Protagonistami filmów Przemysława Wojcieszka są zazwyczaj ludzie, w których
rodzący się w Polsce po 1989 roku drapieżny kapitalizm uderzył najbardziej. Są to
najczęściej jednostki sprekaryzowane pod względem finansowym, choć w wielu

1

Pojęcie „stylu zerowego” zaproponował Mirosław Przylipiak na określenie tak zwanej „filmowej mowy
codziennej”. Jak zauważa gdański filmoznawca, styl zerowy „podaje wypowiedź w sposób przeciętny,
normalny, taki, aby na pierwszym planie znajdowała się treść. W przypadku filmu fabularnego tę treść
stanowią bohaterowie, świat, w jakim żyją oraz ich perypetie. Powstaje sytuacja, w której styl (a więc
indywidualne uformowanie języka) osiąga poziom zerowy, staje się niewidoczny” (Przylipiak, 1994, 58).
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przypadkach odznaczają się rozwiniętą świadomością i szerokimi horyzontami
myślowymi, uzyskanymi niekoniecznie dzięki formalnemu wykształceniu, ale
indywidualnej skłonności do refleksji, pozwalającej im krytycznym okiem postrzegać
swoje otoczenie. Mimo zamieszkania na prowincji lub na wielkomiejskim blokowisku,
czyli terenach społecznie marginalizowanych, bohaterowie próbują realizować swoje
cele, na przekór tym forsowanym przez dominujący system. Ucieleśnieniem
neoliberalnego kapitalizmu są w twórczości Wojcieszka drobni przedsiębiorcy,
ukazywani zwykle jako dorobkiewicze o wątpliwym kręgosłupie etycznym. W
debiutanckim Zabij ich wszystkich taką rolę pełni Janusz – handlarz zupek w proszku i
zarazem właściciel mieszkania, które odnajmuje grupce dwudziestokilkulatków.
Mężczyzna stanowi uosobienie „Polaka naszych czasów”, jak określił ten typ postaci w
odniesieniu do najnowszej prozy Przemysław Czapliński. To pokątny zwycięzca
ponowoczesności, triumfator na gruzach tradycyjnej moralności i jednocześnie
spadkobierca najgorszych tradycji cwaniactwa, „skrzyżowanie warchoła z kołtunem i
przestępcy z nuworyszem” (Czapliński, 2003, 158). Już sama ekspozycja bohatera jest
znacząca. Gdy przekracza on próg mieszkania, kamera filmuje wyłącznie jego buty –
kowbojki, co bezpośrednio nasuwa skojarzenia z westernem. Reżyserowi bardziej niż o
apologię tradycyjnego gatunku filmowego chodzi o zasugerowanie, że Janusz to jeden
z tych, którzy po transformacji ulegli amerykańskiemu mitowi o szybkim dorobieniu się
i realizacji marzenia „od pucybuta do milionera”. Nie jest to jednak typ
bezwzględnego macho jak chociażby postać pamiętnego Gerarda (Andrzej Chyra)
z Długu (1999) Krzysztofa Krauzego. Janusz to „swojak który w niedalekiej przyszłości
może wprawdzie gangsterem zostać, ale to wcale nie jest pewne” (Jopkiewicz, 2005,
29). Mężczyzna składa wizytę w celu wyegzekwowania od najemców zaległego czynszu,
a potwierdzeniem, że nie rzuca słów na wiatr, jest obecność ochroniarza, Olgierda
(Paweł Mroziński) o fizjonomii troglodyty. Biznesmena nie charakteryzuje jednak
przemoc, bo Olgierd to tylko straszak na co bardziej niepokornych lokatorów, ale
pazerność, powiązana z żądzą zysku i niechęć do przepuszczenia żadnej okazji, by się
wzbogacić. Gdy zauważa naddarty karton, w którym przechowywane są zupki instant,
od razu zaczyna poszukiwania brakujących opakowań buszując po całej kuchni. Nie
zadaje sobie nawet trudu, by zapytać o to młodych, bo im nie ufa i z góry zakłada, że
chcą go oszukać.
W podobny sposób ukazany został Tadek (Przemysław Bluszcz) z trzeciego w
kolejności filmu reżysera – W dół kolorowym wzgórzem (2004). Tu także mamy do
czynienia z małomiasteczkowym bossem, trudniącym się handlem narkotykami pod
przykrywką prowadzonej firmy transportowej. Podobnie jak Janusz, mężczyzna wyznaje
neoliberalne wartości do których, zdaniem Davida Harveya, należy zaliczyć posiadanie
własnego domu i majątku, indywidualizm oraz kult przedsiębiorczości (Harvey, 2008,
87). Swoistą odmianą biznesmena jest Fazi (Wiesław Cichy) z Made in Poland, któremu
Boguś w akcie furii niszczy drogi samochód. Następnie wraz z grupką kompanów
mężczyzna będzie ścigał chłopaka, nie przebierając w środkach i wprost strasząc go
dotkliwym pobiciem a nawet śmiercią, jeśli ten go nie spłaci. Postaci żądnych zysku,
nielegalnie działających przedsiębiorców służą Wojcieszkowi do ukazania, jak określił
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Tomasz Jopkiewicz, polskiego „ześwinienia”, czyli procesu poddawania się
uproszczonej liberalnej retoryce, wyrażenia milczącej zgody na to, że „mityczny
pierwszy milion należy po prostu ukraść i właściwie nie ma w tym nic niestosownego,
bowiem w gruncie rzeczy w ten sposób objawia się pozytywne wyzwolenie tłumionej
przez lata społecznej energii” (Jopkiewicz, 2005, 28). Reżyser obnaża w ten sposób fałsz
neoliberalnego paradygmatu w świetle którego „bogaci są zdrowsi od biednych,
ponieważ są odpowiedzialni, i dlatego są bogaci i zdrowi” (Charkiewicz, 2008, 64). W
filmach Przemysława Wojcieszka przeciwnie, bogaci są amoralni i wyzbyci zasad, a
zdobyty majątek nie pochodzi z uczciwie wykonywanej pracy, ale z nielegalnych,
szemranych interesów. Bogactwo jako źródło norm moralnych zostaje przez twórcę z
całą mocą skompromitowane.
Cechą charakterystyczną filmowych przedsiębiorców jest ich konsumpcyjny styl
życia którego najlepszą egzemplifikację stanowi satyryczna postać wuja Mariana
z Głośniej od bomb. Mężczyzna wraz z żoną – Teresą (Grażyna Krukówna), synem –
Dżefreyem (Krzysztof Czeczot) oraz jego dziewczyną – Jagodą – przybywa do domu
Marcina (Rafał Maćkowiak) na pogrzeb jego ojca. Marian to typ nuworysza
pozbawionego ogłady i dobrych manier, dla którego kultura amerykańska jest
najwyższą z kultur2, co zostało zaakcentowane przez noszony przez niego T-shirt z
napisem University of Chicago i wypowiadane mądrości w stylu: We wszystkim co
robimy powinniśmy wzorować się na Ameryce. To, jak wspomina Tadeusz Sobolewski,
„wyszczerzony w kapitalistycznym uśmiechu wytwórca uszczelek, spasiony na
kiełbaskach z grilla (…) katujący swoją rodzinę Rammsteinem, swojski macho”
(Sobolewski, 2004, 19). O bezrefleksyjnym zapatrzeniu w Amerykę świadczy także inna
wypowiedź bohatera dotycząca wyboru imienia dla przyszłego dziecka pary
protagonistów: Osobiście polecałbym imiona międzynarodowe – Dżefrey, Majkel,
Leonardo, a dla dziewczynki na przykład Dżesika. Za pomocą tej postaci udało się
reżyserowi uchwycić opisany przez Jana Sowę typowo polski fenomen apologii
wolnorynkowego kapitalizmu rodem z USA będącego konsekwencją braku rzetelnej
wiedzy i refleksji na jego temat wśród polskiego społeczeństwa przed nastaniem
transformacji. Socjolog zauważa, że Polacy wychowani w PRL–u, a więc w systemie
gospodarki planowanej, bez reklamy i marketingu, wyobrażali sobie Zachód, a
zwłaszcza Stany Zjednoczone, jako arkadię, przy czym nie zdawali sobie sprawy, że
system kapitalistyczny, poza obfitością materialnych dóbr, wiąże się także z
generowaniem „egzystencjalnej nędzy” (Sowa, 2003, 7). Możemy stwierdzić, że
protagonista filmu – Marcin oraz jego narzeczona na ów mit nie są już podatni o czym
świadczy ich ironiczny uśmiech na słowa wujka deklarującego, że w
McDonaldzie wbrew pozorom mają świetną kuchnię.
Wojcieszek każe swoim bohaterom „przejrzeć na oczy”, czyli odkryć fałsz
dominującej ideologii konsumeryzmu forsowanej przez klasy panujące, ukazanej tutaj
w duchu marksistowskim jako fałszywa świadomość. Opisując koncepcję Marksa, John
Fiske stwierdził, że „członkowie klasy podporządkowanej, czyli robotniczej, zostali
zmuszeni do zrozumienia swojego doświadczenia społecznego, stosunków
2

Wszystkie cytaty ze ścieżek dźwiękowych filmów zostały zapisane kursywą.
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społecznych, a przez to samych siebie, przez obce im idee, przez idee nie będące ich
własnymi” (Fiske, 1999, 215). Głośniej od bomb można w tym ujęciu potraktować jako
wielką metaforę stopniowego uwalniania się od owej ideologii, której reprezentantami
są w filmie wuj Marian oraz jego syn, Dżefrej. Ich partnerki z kolei, Teresę i Jagodę,
można uznać za przedstawicielki marksowskiej klasy podporządkowanej, które
stopniowo uwalniają się od swoich ciemiężców. W trakcie wizyty w supermarkecie
dziewczyna natrafia na tomik poezji Haliny Poświatowskiej, który decyduje się kupić,
bo zrobiło jej się żal autorki, której twórczość została wyceniona na złotówkę. Warto
dodać, że bohaterka, w momencie zakupu, nic nie wie o poetce, a dotychczasową
wiedzę, jak można się domyślać, czerpała głównie z tabloidów i magazynów
młodzieżowych. Po nocy spędzonej na lekturze wierszy, decyduje się odejść od
Dżefreya, co można interpretować jako pozbycie się fałszywej świadomości poprzez
nagłą iluminację wywołaną obcowaniem z prawdziwymi wytworami sztuki, a nie, jak
dotychczas, posługując się terminem frankfurtczyków3, artefaktami przemysłu
kulturalnego. Decyzja Jagody skłania Teresę do głębszej refleksji nad swoim
małżeństwem. Kobieta zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że jest w nim nieszczęśliwa
a na dodatek czuje się wykorzystywana: Codziennie rano robię im śniadanie. Wstaję i
ruszam do roboty. Ale wiecie co, któregoś dnia skończy się moja harówa, i to ja wybiorę
dzień w jaki się skończy. W jednej z ostatnich scen spełni swoje postanowienie i w
drodze ze stypy wysiądzie z impetem z samochodu męża, dodając na
odchodnym: Módl się żebym do ciebie wróciła.
Nieustannie powracający w twórczości wrocławskiego twórcy motyw poezji
służy jako nośnik ideologicznego przebudzenia, o czym świadczy nie tylko postawa
Jagody, ale także Bogusia z Made in Poland, któremu dawny nauczyciel języka
polskiego poleca do przeczytania odznaczające się rewolucyjną retoryką wiersze
Władysława Broniewskiego. Warto w tym kontekście przywołać motyw studiów
polonistycznych, które stanowią wyraz oporu przed zmerkantylizowaną
rzeczywistością. W filmie z 2001 roku deklaracja studiowania przez Kaśkę filologii
polskiej spotyka się z rozbawieniem ze strony wuja Mariana, który stwierdza, że nie
idzie się na to co się lubi, tylko na to, z czego są pieniądze. Szkoda czasu na jakieś
wydumane bzdety. W Doskonałym popołudniu wykształcenie polonistyczne także
pociąga za sobą określony światopogląd i styl życia pary protagonistów. Głównymi
bohaterami filmu są Mikołaj i Anna (Magdalena Popławska), którzy postanowili zająć
się popularyzowaniem współczesnej literatury z ambicjami, prowadząc niewielkie,
niszowe wydawnictwo literackie w Gliwicach. Narzeczonym udało się do tej pory wydać
3

Pojęcie odnosi się do przedstawicieli teorii krytycznej, tzw. Szkoły frankfurckiej, spadkobierców myśli
marksistowskiej, działających od 1923 roku w zlokalizowanym we Frankfurcie nad Menem Instytucie
Badań Społecznych, którego członkami byli m. in. Max Horkheimer, Theodor Adorno i Walter
Benjamin. Szkoła frankfurcka powstała po to, by wyjaśnić przyczyny, dlaczego nie nastąpiła na
Zachodzie prorokowana przez Marksa rewolucja komunistyczna. Za jej niepowodzenie, zdaniem
teoretyków, odpowiada „przemysł kulturalny”, czyli burżuazyjne media masowe, które wytwarzając
treści powierzchowne, konformistyczne i standaryzowane, wytwarzają fałszywą świadomość klasy
robotniczej. W efekcie dochodzi do konserwacji status quo i ugruntowania dominacji klas wyższych
(Barker, 2005, 75 – 77).
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zaledwie jedną książkę, ale za to, jak stwierdza mężczyzna, odznaczającą się wysokimi
walorami artystycznymi. Co istotne, jest to utwór debiutanta, 26–letniego pisarza z
Rudy Śląskiej, co wskazuje na nonkonformistyczną postawę młodych ludzi, nie
obawiających się możliwego fiaska finansowego będącego rezultatem niewielkiej ilości
sprzedanych egzemplarzy i w konsekwencji, upadłości prowadzonej firmy. Bohaterowie
muszą walczyć o przetrwanie ze stołecznymi „gigantami”, kuszącymi przyszłych pisarzy
pieniędzmi i sławą, których nie mogą zapewnić, a przynajmniej nie w takim samym
stopniu, gliwiczanie. Odzwierciedleniem tej konstatacji jest scena negocjacji
prowadzonych przez protagonistów z autorem, grożącym zerwaniem z nimi umowy,
jeśli nie zapłacą mu tysiąca złotych oferowanego na wstępie w stolicy. W dodatku, jak
stwierdza Mikołaj, warszawskie wydawnictwa, łase na wysokie zyski, wykorzystują
obecność mediów do popularyzowania lekkiej, a co za tym idzie, wydawanej w
dziesiątkach egzemplarzy literatury spod znaku Katarzyny Grocholi, skazując w ten
sposób nieznanych, ale utalentowanych pisarzy na społeczny niebyt. Działania Mikołaja
i Anny można uznać za przykład opisanych przez Chantal Mouffe praktyk
kontrhegemonicznych (Mouffe, 2015, 18), w ramach których usiłuje się dokonać
dezartykulacji dominującego ładu, w tym przypadku reprezentowanego przez duże
wydawnictwa komercyjne.
Współczesna polska rzeczywistość, jak portretuje ją Wojcieszek, wydaje się
ilustracją słynnego hasła Margaret Thatcher głoszącego, że społeczeństwo nie istnieje,
są natomiast tylko ludzie i ich rodziny. W wizji byłej premier Wielkiej Brytanii, jak
twierdzi David Harvey, „wszelkie formy solidarności społecznej miały być zniesione na
rzecz indywidualizmu, prywatnej własności, osobistej odpowiedzialności oraz wartości
rodzinnych” (Harvey, 2008, 34). Debiut fabularny reżysera otwiera scena dzwonka do
drzwi mieszkania zamieszkanego przez grupkę dwudziestokilkuletnich mężczyzn –
akwizytorów aluminiowych rur. Gościem okazuje się 19–letnia Ewa, siostra jednego z
lokatorów, która przyjechała do Słupska, by, jak twierdzi, odwiedzić brata i przy okazji
porozmawiać z nim o chorym ojcu. Gdy dowiaduje się, że ten wyjechał w celach
zawodowych do Białegostoku, zaczyna konwersację z lokatorami, która stopniowo
przeradza się w ideowy spór. W postawie dziewczyny wyraźnie można dostrzec echa
zachodniej kontrkultury przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, o czym
świadczy jej bunt przeciw konsumeryzmowi jako ideologii głoszącej, że życie opiera się
na kupowaniu rzeczy i przeżywaniu dostarczanych w pakietach doświadczeń (Aldridge,
2006, 12). Dziewczyna kontestuje także byłych opozycjonistów z czasów „Solidarności”,
których uważa za sprzedawczyków, bo dawne ideały zamienili na drogie garnitury i
wygodne posady. Wizyta Ewy w mieście nie służy jednak wyłącznie zacieśnieniu więzi
rodzinnych. Prawdziwym powodem jej przyjazdu jest chęć wzięcia udziału w
zamieszkach, spowodowanych zabójstwem nastoletniego kibica przez policję, które
opanowały cały Słupsk. Protagonistka pragnie utożsamić się ze swoimi rówieśnikami
rozwścieczonymi bestialskim zachowaniem policjanta, a demonstrację traktuje także
jako wyraz swojego sprzeciwu wobec wszechogarniającej bierności i braku ideowości
reprezentowanych przez współlokatorów jej brata – Marka i Grzegorza. Mężczyźni
oglądają zamieszki z okien mieszkania, a gdy Grzegorz nazywa uczestników
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manifestacji bandą chuliganów, bohaterka wpada we wściekłość i wykrzykuje: Banda
chuliganów? Ten telewizor całkiem zlasował ci mózg! Są wkurwieni bo jakiś psychopata
zabił ich kolegę. Są tacy sami jak my i czują to samo! Ewa jest rozczarowana apatią
młodych mężczyzn, którzy nie utożsamiają się z żadną ideą, sytuując siebie w pozycji
podglądaczy ekscytujących się co bardziej drastycznymi działaniami służb
mundurowych.
Postawa akwizytorów stanowi ucieleśnienie jednej z naczelnych wartości
neoliberalizmu – indywidualizmu definiowanego przez Jeana–Claude’a Michéa jako
działanie we własnym interesie (Bogdan, Przybylski, 2012, 97 – 98). Zindywidualizowana
moralność opiera się na prywatyzacji dylematów moralnych, co oznacza, że dobre jest
to, co leży w interesie jednostki, natomiast zło to szkoda wyrządzona pojedynczemu
człowiekowi. Konsekwencją powszechnego indywidualizmu panującego w
„społeczeństwie ryzyka”4, w którym każdy obowiązany jest rozwiązywać systemowe
sprzeczności na własną rękę, jest zwolnienie jednostki z odpowiedzialności za
drugiego, a perspektywa na zmianę leży w sferze działalności pojedynczych ludzi
(Tamże). Zupełnie inaczej na zamieszki w Słupsku reaguje Ewa, dla której więzy
solidarności społecznej i potrzeba identyfikacji z grupą pokrzywdzonych stanowi ważny
element jej własnej tożsamości. Symbolizująca głód wielkiej idei dziewczyna
ostatecznie zginie, ale nie w zamieszkach, w których brała udział, ale zupełnie
przypadkowo, po ciosie zadanym jej przez Olgierda. By zbrodniczy czyn nie wyszedł na
jaw, ochroniarz wraz z Januszem pakują zwłoki do nylonowego worka i wynoszą
z mieszkania. Choć można się jedynie tego domyślać, to najprawdopodobniej jej ciało
zostanie wrzucone do rzeki, a sprawca nie zostanie nigdy ujawniony. Los bohaterki
można tym samym interpretować w kategoriach „nagiego życia” Giorgia Agambena,
który tym mianem określił człowieka pozbawionego prawnej ochrony, którego można
bezkarnie zabić, nie popełniając przy tym zabójstwa (Agamben, 2008, 190). Choć
Agamben – jak wspomina Ewa Mazierska – użył tego określenia w odniesieniu do
więźniów obozów koncentracyjnych i nie powiązał go bezpośrednio z kondycją
współczesnego człowieka żyjącego w warunkach neoliberalnego kapitalizmu, to jednak
użyte przez filozofa przykłady odnoszące się do kwestii przemocy będącej pokłosiem
na przykład współczesnych form kolonializmu, wprost odsyłają do tego terminu.
Filmoznawczyni konstatuje, że „posiadacz nagiego życia w warunkach neoliberalizmu
postrzega siebie jako znajdującego się w bardziej sprekaryzowanej sytuacji niż pozycja
Marksowskiego wyalienowanego robotnika” (Mazierska, 2012, 55). Interpretacja losu
Ewy w kategoriach Agambenowskiego nagiego życia wydaje się o tyle uzasadniona, że
ona sama reprezentuje wartości opozycyjne wobec systemu neoliberalnego. Jej śmierć
można zatem metaforycznie potraktować jako unicestwienie porządku opartego na
ideach kolektywizmu i grupowej lojalności.
Kwestia międzyludzkiej solidarności pojawia się także w filmie W dół kolorowym
wzgórzem. Rysiek (Dariusz Majchrzak) po powrocie z więzienia próbuje odnaleźć swoje
miejsce w rodzinnym Wolimierzu. To „człowiek wewnętrznie czysty” (Jopkiewicz, 2005,
4

Termin wprowadzony przez Ulricha Becka. Por. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej
nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Scholar, Warszawa 2004.
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30), który przesiedział w celi dwa lata, bo nie chciał wydać swoich kolegów, z którymi
niegdyś dokonywał drobnych rozbojów. Mężczyzna pragnie teraz diametralnie zmienić
swoje
życie
i nie
ugrzęznąć
w
otaczającym
go
małomiasteczkowym
bagnie, reprezentowanym przez lokalnego bossa narkotykowego. Gdy protagonista
przybywa na miejsce, okazuje się, że jego brat – Jarek (Rafał Maćkowiak) odebrał mu
dziewczynę – Agatę (Aleksandra Popławska), z którą następnie się ożenił, a na dodatek,
bez konsultacji, zamierza sprzedać dom i całe gospodarstwo odziedziczone po ojcu.
Stosunek handlarza narkotyków do żony we W dół kolorowym wzgórzem wydaje
się bardzo podobny do tego, w jaki sposób Marian z filmu z Głośniej od bomb roku
traktuje Teresę. W obu przypadkach można dostrzec opisane przez Harveya
utowarowienie relacji społecznych. Jak zauważa amerykański antropolog,
neoliberalizacja objęła swoim zasięgiem także sferę związków intymnych, w ramach
których, zgodnie z regułami rynkowymi, wielbione są kontrakty krótkoterminowe
(Harvey, 2008, 224). Zarówno Marian, jak i Tadziu swoich żon nie kochają, traktując je
raczej jako służące, mające im we wszystkim usługiwać. Małżeństwa obydwu
biznesmenów, w których panuje tradycyjny podział ról płciowych można uznać za
unaocznienie neoliberalnej koncepcji Gary’ego Beckera, który zreinterpretował relacje
międzyludzkie w kategoriach transakcji. „Pozostanie przez kobietę w domu, by
opiekować się dziećmi jest jego zdaniem wynikiem racjonalnej kalkulacji tego, co się
rodzinie bardziej opłaca. Ojciec, głowa rodziny, postrzegany jest jako altruistyczny
opiekun, który dzieli się swoimi zarobkami z żoną i dziećmi” (Charkiewicz, 2008,
65). Tradycyjny model rodziny, jak zdaje się sugerować Wojcieszek, prowadzi raczej do
wykorzystania kobiety przez mężczyznę i sprowadzenia jej do roli darmowej pomocy
domowej, nie mając przy tym nic wspólnego z altruistycznym dzieleniem się ze swoim
partnerem.
Agonizm i potrzeba tożsamości zbiorowych
Ważnym motywem, przewijającym się przez niemal wszystkie filmy Przemysława
Wojcieszka, jest temat konfliktu i zarazem potrzeba jego rozładowania. Ów konflikt
czasem przyjmuje formę zbiorowej manifestacji, jak miało to miejsce w debiucie
fabularnym, innym razem jest to antagonizm pomiędzy pojedynczymi bohaterami, albo
między rodzicami a dziećmi. Konflikt w tej twórczości nie jest jednak ukazany jako coś
nagannego, do czego nie powinno nigdy dojść; przeciwnie, wydaje się, że otwarty spór
pozwala postaciom na ujawnienie głęboko skrywanej wewnętrznej racji i może
prowadzić w konsekwencji do oczyszczenia relacji. Z tego typu sytuacją mamy do
czynienia we W dół kolorowym wzgórzem, w którym protagonista nie może pogodzić
się z faktem, że jego dawna dziewczyna poślubiła starszego brata. Jarek próbuje
załatwić sprawę ugodowo, przekonując Ryśka, że Agata po prostu wybrała jego i
niejako, w ramach rekompensaty, chce się z nim uczciwie podzielić pieniędzmi ze
sprzedaży domu. Zakładając, że konflikt został zażegnany, mężczyzna na znak zgody
podaje mu rękę, ale tamten odsuwa się, nie wierząc w jego szczere intencje.
Swoiste katharsis ma miejsce dopiero za sprawą pojedynku między bohaterami. Walka
na pięści w gospodarskim magazynie rozładowuje emocje Ryśka, który mimo że ją
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przegrywa, po raz pierwszy daje się przytulić Jarkowi. Bójka doprowadziła do
pozytywnego finału, bo bracia wreszcie zaczęli ze sobą szczerze rozmawiać. Scena ta
wydaje się symboliczna, ponieważ – jak uważam – można ją uznać za metaforę
agonistycznej konfrontacji postulowaną przez Chantal Mouffe. Konflikt nie jest czymś,
czego nowoczesna demokracja powinna się wystrzegać, ale musi on przyjąć formę,
która nie niszczy samego politycznego zrzeszenia. W tym celu filozofka proponuje
wprowadzenie pojęcia agonizmu na określenie relacji my/oni, w której strony konfliktu,
będąc świadome niemożności zaistnienia racjonalnego rozwiązania, uznają
prawomocność swoich przeciwników. Oznacza to również, że mimo konfliktu strony
postrzegają siebie jako przynależne do tego samego zrzeszenia politycznego, jako
dzielące to samo uniwersum symboliczne (Mouffe, 2008, 35). Postaci Ryśka i Jarka
traktuję w tym ujęciu jako przedstawicieli dwóch różnych porządków ideologicznych.
Podczas gdy młodszy brat wierzy we wspólnotowość, o tyle Jarek reprezentuje
przeciwną postawę – zindywidualizowanego „Polaka naszych czasów”, który działa
przede wszystkim we własnym interesie, a solidarność z innymi, zwłaszcza tymi
słabszymi, nie ma dla niego specjalnego znaczenia. Okazuje się jednak, że
reprezentanci obu formacji są ze sobą w stanie dyskutować, jeśli tylko traktują samych
siebie i własne racje jako równorzędne.
Główna oś narracyjna Made in Poland ukazuje losy Bogusia – swoistego
blokersa, który pewnego dnia postanowił zbuntować się przeciw społecznej
niesprawiedliwości i konsumpcyjnemu stylowi życia. Konfrontacja ma miejsce
bezpośrednio w świecie przedstawionym, w którym wojnę na argumenty toczą ze sobą
zdegradowany społecznie nauczyciel języka polskiego, ateista (Janusz Chabior) z
księdzem, któremu Boguś niegdyś służył do mszy (Przemysław Bluszcz). W ten sposób
udało się Wojcieszkowi zestawić przedstawicieli dwu odmiennych światopoglądowo
środowisk. Twórca nie przyznaje jednak racji żadnej ze stron, ale raczej pozwala, by ich
głos został usłyszany. W samej konfrontacji światopoglądów ujawnia się bowiem, jak
twierdzi Mouffe, prawdziwie pluralistyczny porządek, w którym przestaje obowiązywać
jeden rodzaj hegemonii (Tamże, 136).
Jednostki, by móc działać politycznie, nie mogą występować wyłącznie w swoim
imieniu, gdyż, jak twierdzi Ewa Mazierska, wszelkie zmiany dotyczące np. stosunków
pracy dokonywały się dopiero wówczas, gdy ci działali kolektywnie (Mazierska, 2012,
11). W związku z tym „ludzie potrzebują możliwości identyfikacji z jakąś zbiorową
tożsamością dostarczającą takiej wizji ich samych, w której mogą się
rozpoznać”(Mouffe, 2008, 40). Boguś z Made in Poland odczuwa dogłębną potrzebę
wspólnoty, dlatego najpierw zwraca się do swojego byłego polonisty, by razem z nim
zaczął walczyć, a w finale filmu już nie sam, jak w scenie inicjalnej, ale z
niepełnosprawnym, marzącym o studiach prawniczych parkingowym Emilem (Grzegorz
Sowa) staje przed swoim blokiem i wykrzykuje swój gniew.
W Sekrecie (2012) pojawiają się po raz kolejny bohaterowie będący
reprezentantami określonych formacji społecznych. Homoseksualista i zarazem draq
queen Ksawery (Tomasz Tyndyk) przybywa na wieś do swojego dziadka, Jana (Marek
Kępiński), bo podejrzewa, że ten w trakcie II wojny światowej zabił dwóch niewinnych
191

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here.

Żydów. Ksaweremu towarzyszy przyjaciółka Karolina (Agnieszka Podsiadlik), z
pochodzenia Żydówka, która zdecydowała się nauczyć języka jidysz, by odbudować
swoją tożsamość. Wszystko wskazuje na to, że starszy mężczyzna istotnie popełnił w
przeszłości okrutny czyn w obawie, że zostanie wypędzony przez żydowskich właścicieli
domu, w którym zamieszkał w trakcie wojny.
Młodzi bohaterowie to reprezentanci napiętnowanych w Polsce grup
społecznych, z którymi ci silnie się jednak utożsamiają. Ksawery na oczach dziadka nosi
damskie stroje i ćwiczy do swoich występów, nie kryjąc się z własną „nienormatywną”
tożsamością, a dziewczyna stara się zaznaczyć swoją przynależność etniczną poprzez
znajomość, jak sama mówi, języka martwych. Identyfikacja z określoną tożsamością
zbiorową, w przypadku Ksawerego – z homoseksualistami, a Karoliny – z narodem
żydowskim – daje im siłę na to, by wyjść z ukrycia, i wystąpić przeciw zakłamaniu
przedstawiciela etnicznej większości, który przez lata ukrywał swoją winę, próbując
zamazać ślady zbrodni. Dopominając się o symboliczne uznanie krzywd wyrządzonych
grupom represjonowanym przez członków polskiego społeczeństwa, protagoniści
zdają się dążyć do odzyskania pamięci o przedstawicielach mniejszości etnicznych
i seksualnych w obrębie rodzimej historii, w ramach której niezwykle rzadko pojawiają
się tego typu świadectwa.
Prowincja i opór
Protagonistów wczesnych filmów wrocławskiego reżysera – Marcina i Kaśkę
z Głośniej od bomb, czy Mikołaja i Annę z Doskonałego popołudnia z łatwością można
określić jako tych, którzy prowincjonalną przestrzeń swojego miejsca zamieszkania nie
traktują jako zło konieczne, ale wyraz oporu przeciwko często spotykanym głosom
wskazującym na beznadzieję i brak perspektyw do życia w tego typu miejscach.
Kluczowym komponentem owych filmów wydaje się być właśnie miejsce akcji –
prowincja, której rola nie sprowadza się wyłącznie do pozostawania tłem wydarzeń, ale
jednocześnie staje się odzwierciedleniem postaw przyjmowanych przez filmowe
postacie.
Głównym bohaterem Głośniej od bomb jest dwudziestojednoletni Marcin,
mechanik samochodowy. Mężczyznę, jak zaznacza Tadeusz Lubelski, charakteryzuje
wyjątkowo, jak na przedstawiciela tej profesji, wyrafinowany gust. „To miłośnik James
Deana, kinoman, w którego pokoju wisi plakat Powiewu nocy Philipa Garrela i który
słucha namiętnie brytyjskiego zespołu The Smiths, popularnego w latach 80, obecnie
zapomnianego” (Lubelski, 2002, 19). Akcja filmu rozgrywa się w „beznadziejnym
przemysłowym miasteczku” (tamże), w którym panuje wysokie bezrobocie, co ma
bezpośredni wpływ na decyzję rodziców Kaśki, pragnących za wszelką cenę zmusić
córkę do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Marcin ma inne plany. Gdy
umiera jego ojciec i ten dziedziczy po nim w spadku dom i gospodarstwo, podejmuje
decyzję, że nie wyjedzie, ale spróbuje swoje dorosłe życie rozpocząć w rodzinnej
miejscowości. Bohater ma świadomość trudności jakie mogą wiązać się z pozostaniem
na prowincji, ale nie ulega namowom narzeczonej, proponującej mu wspólny wyjazd
do Chicago i powrót z Ameryki po roku. Mężczyzna nie chce bowiem rozpoczynać
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swojego życia za granicą, ale w miejscu swojego zamieszkania, do którego czuje
głębokie przywiązanie. Będąc lojalnym wobec zmarłego ojca, dla którego dom i pole
stanowiły zapewne dorobek całego życia, wyznaje niepopularne we współczesnych
czasach przywiązanie do „własnego kawałka ziemi z jakąś przeszłością” (Gałuszka, 2003,
209), które ma dla chłopaka „siłę napędzającą i niosącą nadzieję na znalezienie sobie
właściwego miejsca w rzeczywistości” (Tamże). Protagoniście udaje się ostatecznie
przekonać Kaśkę do pozostania w Polsce, co wywołuje awanturę z jej matką
domagającą się za wszelką cenę od córki zmiany planów. Starsza kobieta swoje
stanowisko argumentuje panującą na prowincji martwotą życia: Zgnijecie tu oboje.
Przecież w tym miasteczku żyje się jak w więzieniu. Nie widzisz tego. Za dwadzieścia lat
będziecie tacy jak ja i twój ojciec. Jak wszyscy tutaj, w tym zasranym miasteczku. Istotny
dla właściwej interpretacji tej sceny jest kontekst historycznofilmowy, albowiem matkę
i ojca grają aktorzy kina moralnego niepokoju – Teresa Sawicka, znana z roli Ireny
Markowskiej w Kung-Fu (1979) Janusza Kijowskiego, pragnącej za wszelką cenę wyrwać
się z prowincji do Warszawy oraz Michał Tarkowski, który zagrał między innymi
krojczego Sowę w Personelu (1975) Krzysztofa Kieślowskiego. Miejscem akcji
większości filmów powstałych w ramach filmowego nurtu z drugiej połowy lat
siedemdziesiątych był świat prowincji, będący obszarem klęski bohaterów, oazą
zapyziałych ulic, „odrapanych bloków, przyrodzonej brzydoty blokowisk” (Dabert, 2003,
132). Ów przygnębiający świat miał być symbolem pauperyzacji duchowej jego
mieszkańców, synonimem podrzędności, z którego bohaterowie pragną uciec do
wielkiego świata metropolii, w której można odnieść sukces (Tamże, 133).
Owe intertekstualne nawiązanie do kina moralnego niepokoju ma istotne
znaczenie dla wymowy całego filmu. Wskazuje mianowicie na niemożność wzajemnego
porozumienia między reprezentantami młodego pokolenia, a ich rodzicami
dorastającymi w odmiennych warunkach polityczno–kulturowych. O ile dla pokolenia
rodziców małomiasteczkowa rzeczywistość wiąże się z degrengoladą społeczną i
duchową, o tyle dla ich dzieci ta sama przestrzeń może stać się symbolem kreacji
własnej, autentycznej podmiotowości. W scenie finałowej główny bohater, jakby na
przekór wszystkim, którzy nie wierzą w jego sukces, wypowiada słowa: Uwielbiam ten
widok, mając na myśli nie tylko stojącą naprzeciw niego piękną narzeczoną, ale także
pejzaż w tle – szare budynki, ceglany nieotynkowany dom i niedokończoną budowę
jakiejś fabryki – które mimo pozornej brzydoty są dla Marcina urokliwe. Wykorzystując
kominy pobliskiej elektrowni jako lejtmotyw całego filmu, Wojcieszek zdaje się
podkreślać kontestacyjną i nonkonformistyczną postawę młodych protagonistów
sprzeciwiających się wizji rodziców, nakłaniających swoją córkę do zagranicznego
wyjazdu. Okazuje się, że prowincjonalność nie zależy od położenia geograficznego, ale
raczej od stanu ducha. Marcin i Kaśka prowincjonalność lokują zatem w stanie umysłu,
a nie w lokalizacji geograficznej, bowiem tylko od nich i ich własnej aktywności zależy,
czy będą prowincjuszami, czy też staną się „światowcami”.
Filmowa przestrzeń Gliwic w Doskonałym popołudniu funkcjonuje na zasadzie
opozycji wobec Warszawy, z której pochodzi Mikołaj. Na pytanie znajomego o powód
zamieszkania na Śląsku, bohater odpowiada, że od zawsze chciał wyjechać z
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rodzinnego miasta do czego przyczyniły się nieustanne kłótnie z matką i jej
kochankami. Na studia polonistyczne wyjechał do Katowic, gdzie poznał swoją przyszłą
narzeczoną, z którą następnie zamieszkał w Gliwicach. Niechęć do Warszawy deklaruje
także kolega narzeczonych (Piotr Rogucki), który z roku spędzonego na warszawskiej
socjologii pamięta głównie tych, którzy układali sobie karierę zaraz po wyjściu z pociągu
na Centralnym.
Antywarszawska wymowa filmu została podkreślona także w równolegle
prowadzonym wątku rodziców Mikołaja, którzy po dwunastu latach separacji,
ponownie spotkali się przy okazji wspólnej podróży na ślub syna. Jak wynika
z przebiegu akcji, małżonków poróżniła właśnie Warszawa, z której wywodzi się matka
protagonisty. Ojciec – wrocławianin, dawny opozycjonista, był – jak stwierdza jego syn
w scenie inicjalnej – zbyt prostolinijny na karierę w stolicy, a do tego nie potrafił
uszanować inteligenckich przyjaciół żony. Prostolinijność ojca, byłego tramwajarza,
który w wolnej Polsce założył firmę transportową, swoistego prowincjusza z Wrocławia,
gdzie wszyscy są ze wschodu, została skonfrontowana z warszawskim etosem
inteligenta, który uosabia posiadająca wyższe wykształcenie Maria. Kobieta w jednej ze
scen wypomina mężowi prostackie zachowanie sprzed kilkunastu lat, kiedy to ten
powodowany furią, wyrzucił jej przyjaciół z mieszkania, co stało się bezpośrednim
powodem ich późniejszego rozstania. Jak jednak wskazuje reżyser, przedstawiciele
warszawskiej inteligencji po transformacji ustrojowej ulegli degradacji społecznej i
etycznej, o czym świadczy obecna praca Marii w redakcji podrzędnej gazetki
rozdawanej w stołecznym metrze, czy nielojalność dawnych znajomych, którzy w
wyniku przemian gdzieś się rozpierzchli i zerwali z kobietą kontakt. Z kolei powiązana
z prowincjonalizmem prostolinijność bohatera i jego wierność wobec dawnych ideałów
okazuje się czymś cennym, bo nieprzemijalnym.
Można stwierdzić, że Gliwice funkcjonują w Doskonałym popołudniu jako
miejsce ucieczki i jednocześnie oporu przed skomercjalizowaną rzeczywistością
Warszawy. W tym kontekście przestrzeń miasta staje się alegorią dążenia do ideałów,
braku zgody na przeciętność, także w wymiarze artystycznym, miejscem, gdzie rodzą
się nurty alternatywne, a twórcy nie są spętani wolnorynkowym nakazem
koncentrowania się wyłącznie na zyskach. Taką wizję prowincji przedstawił w swoim
artykule Czesław Robotycki, pisząc o kontrkulturach sięgających „do pokładów
ludowości i prowincjonalności, by propagować pewne style życia, teatr, formy ekspresji
jako ideowy protest przeciw bezduszności stechnicyzowanego życia” (Robotycki, 2008,
8).
Mikołaj i Anna, podobnie zresztą jak Marcin z Głośniej od bomb, wbrew
stereotypowym przekonaniom odnoszącym się do rzekomego braku zainteresowania
sztuką wśród mieszkańców niewielkich miasteczek, są kulturą żywo zainteresowani
czego dowodem jest wspomniany już wyrafinowany gust muzyczny i filmowy
mechanika samochodowego. Z kolei narzeczeni z Doskonałego popołudnia, oprócz
zainteresowania współczesną rodzimą prozą, przejawiają także zamiłowanie do
zespołów undergroundowych. W jednej ze scen można zauważyć, jak świetnie się
bawią na koncercie niszowego wykonawcy. W dodatku klub jest po brzegi wypełniony
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podobnymi do nich, spragnionymi artystycznych wrażeń młodymi ludźmi. Tym samym
Wojcieszek polemizuje z zarzutem niskiego kapitału kulturowego mieszkańców Śląska,
będącego rezultatem zaszłości historycznych jeszcze z okresu zaborów, kiedy to region
uchodził zwłaszcza w wymiarze kulturowym za skrajnie peryferyjny (Zarycki, 2010, 276).
O ile starsze pokolenie, zdaje się twierdzić reżyser, jest skupione głównie na zarabianiu
pieniędzy, co zapewne wynika z wywodzącego się z okresu PRL-u doświadczenia
powszechnego niedoboru, o tyle generacja ich dzieci dorastających na Śląsku już po
transformacji ustrojowej i wchodzących w dorosłość na przełomie wieków, stara się
aktywnie partycypować w kulturze, często alternatywnej, a więc wymagającej w
odbiorze wyższych kompetencji kulturowych.
Podsumowanie
W swojej recenzji Made in Poland Błażej Hrapkowicz przywołuje wypowiedzi
Przemysława Wojcieszka stanowiące credo jego twórczości. Wynika z nich, że reżyser
uznaje siebie za kontrkulturowego partyzanta i outsidera, który poprzez swoje filmy
chce uderzać w system i dostrzegalną w Polsce „neoliberalną pogardę dla humanistów,
mniejszości, biedoty” (Hrapkowicz, 2011, 80). Efektem tego założenia są tworzone przez
niego alternatywne narracje, mające podważyć dogmaty będące pokłosiem
hegemonicznych ideologii, jak również sama metoda pracy – tworzenie poza głównym
obiegiem produkcyjnym i dystrybucyjnym.
Zgodnie z tezami Chantal Mouffe, reżyser w swoich filmach dekonstruuje iluzję
powszechnego konsensusu, forsowanego przez siły liberalne, wskazując, że każdy
porządek jest polityczny, bo stoi za nim określona ideologia. W tym celu „oddaje” głos
bohaterom, którzy w różnoraki sposób czują się wykluczeni z głównego nurtu
społeczeństwa i w konsekwencji skazani na funkcjonowanie na jego marginesie.
Przyczyną marginalizacji może być niekorzystna sytuacja ekonomiczna, ale także
niewłaściwe pochodzenie etniczne czy mniejszościowa orientacja seksualna. Jego
bohaterowie nie godzą się na ową podrzędną pozycję pragnąc, by głoszone przez nich
racje
zostały
wysłuchane.
Upominając
się
o
siebie,
stawiają
opór mainstreamowymdyskursom zdominowanym przez wartości neoliberalne, które
zawładnęły umysłami Polaków po 1989 roku. W tym kontekście w sposób szczególnie
dramatyczny wybrzmiewa potrzeba solidarności społecznej i tożsamości zbiorowych,
których brak doskwiera właśnie protagonistom, bo ci są zbyt słabi, by móc cokolwiek
wywalczyć w pojedynkę. To dlatego Ewa z debiutu fabularnego pragnie wziąć udział w
zbiorowej demonstracji, a Boguś z filmu z 2010 roku z taką determinacją poszukuje
sojusznika w walce przeciw systemowi. W konsekwencji stają się oni ofiarami
silniejszych, którzy z racji na posiadany kapitał, są w stanie przeforsować swoje interesy.
Konflikt, jak pokazuje Wojcieszek zgodnie z postulatami teorii krytycznej, nie dokonuje
zatem erozji demokracji, a wręcz przeciwnie – jest konieczny, by mogła ona właściwie
funkcjonować.
Znamienne wydają się rozbieżne opinie krytyków polskich i zagranicznych w
kontekście Made in Poland, bowiem w Niemczech film uznano za świeży i oryginalny,
w Polsce natomiast przyjęto go chłodno. Przyczyny takiego stanu rzeczy recenzent
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upatruje w braku znajomości realiów Polski XXI wieku przez krytyków zza Odry
(Hrapkowicz, 2011, 80). Czy przypadkiem nie jest jednak tak, że to w ojczyźnie
Przemysław Wojcieszek nie jest do końca rozumiany, skoro czarno–biały utwór
uznawany jest za opis współczesności mimo wyraźnie dostrzegalnej stylizacji? Reżyser
co prawda tworzy filmy o polskim tu i teraz, ale jednocześnie celowo nie konstruuje
bohaterów obdarzonych psychologiczną głębią, bo nie to jest jego zamierzeniem. W
zamian dokonuje upolitycznienia rodzimej rzeczywistości, wskazując na ideologię jaka
kryje się za tym, co zostało uznane za „naturalne” i zgodne ze zdrowym rozsądkiem, a
więc na neoliberalny kapitalizm. Pozorny realizm kreowanego przezeń świata należy
zatem wziąć w nawias, a skierować uwagę w kierunku sensów abstrakcyjnych, których
istota zawiera się, w mojej opinii, właśnie w pojęciu polityczności.
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Biogram
Grzegorz Wójcik – absolwent filmoznawstwa i socjologii na Uniwersytecie
Jagiellońskim. W 2016 roku ukończył doktorat poświęcony bohaterom filmowym i
literackim spod znaku pokolenia „Tekstyliów” przygotowywany w Katedrze Mediów i
Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej krakowskiego Uniwersytetu
Pedagogicznego. Równocześnie doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ,
gdzie zajmuje się współczesnym kinem frankofońskim. Interesuje się antropologią
filmu, socjologią kultury oraz współczesnym kinem europejskim, ze szczególnym
uwzględnieniem kinematografii polskiej i francuskiej (frankofońskiej).
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Anna Zalewska: Upiór jako pamięć wykluczona – próba utworzenia
nowego paradygmatu?
Abstrakt:
Artykuł ma na celu analizę figury upiora, która wywodzi się jeszcze ze starożytności.
Pierwsze konkretne wierzenia w upiory pochodzą od Słowian. W romantyzmie upiór
został przejęty przez literaturę, obrazując bunt i indywidualność. Ponadto upiór może
być traktowany jako symbol pamięci wykluczonej. To wszystko w połączeniu z tym, co
Pierre Nora nazywa zwrotem pamięciowym, może czynić z upiora reprezentację
nowego paradygmatu. Ilustruje to tzw. „Marsz duchów”, który odbył się w Madrycie i
był protestem przeciwko prawu zabraniającemu obywatelom Hiszpanii demonstracji
na ulicach.
Słowa kluczowe:
upiór, wampir, pamięć, pamięć zbiorowa, pamięć wykluczona, bunt, wstręt, „Marsz
duchów”
Abstract:
The article analyzes the figure of a phantom, which comes from antiquity. First declared
believes in phantoms came from Slaves. In the romanticism the phantom was adapted
by literature, in which it illustrated rebellion and individuality. Furthermore, phantom
can be treated as a symbol of the excluded memory. All of that in combination with,
what Pierre Nora calls “memory boom” can make of a phantom a representation of a
new paradigm. It can be illustrated by the so-called “March of ghosts”, which had place
in Madrid and was a protest against the law, which forbids the citizens demonstrations
in the streets.
Upiór na przestrzeni wieków uzyskał bogate konotacje w wyobraźni kulturowej. Jednak,
bez względu na ewolucję tej figury, zawsze wiązała się ona z wykluczeniem i wstrętem,
co wynikało z umiejscowienia jej w przestrzeni limialnej, pomiędzy żywymi a umarłymi.
Tym samym upiór staje się zmarłym powracającym i nawiedzającym żywych, który nie
może zaznać spoczynku. Poza interpretacją religijną ma on jednak także znaczenie
psychologiczne, w którym stanowi wyparte, powracające wspomnienie, wymagające
przepracowania. Upiór to figura melancholijna, pamięć nawiedzająca, ale zarazem
wyparta, nie mająca swojego miejsca w kulturze. Można go traktować również jako
rodzaj pamięci ucieleśnionej. Mimo to, zaproponowane w poniższym artykule
porównanie, nie odnosi się do pamięci ciała. Upiór staję się bowiem rodzajem
metapamięci tudzież metafory pamięci, ale niechcianej, nawiedzającej, nie wpisanej w
żaden dyskurs, przybierającej formę zwłok.
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Czym lub kim jest upiór?
Pochodzenie omawianej figury jest niejednoznaczne. Sam upiór tudzież wampir jest
postacią z wierzeń występujących na terenie Słowiańszczyzny oraz Węgier, Rumunii i
Grecji. „Prawdopodobnie od południowych Słowian (Serbo-chorwatów) przeszła ona
do innych ludów na Zachód.” (Baranowski, 1981, s. 51) Mimo, że wiara w upiory
wywodzi się od Słowian, a sam termin „wampiryzm” pojawił się najpierw w 1725,
następnie w 1731, kiedy to kilku europejskich dziennikarzy opisało przypadki
wampiryzmu w Serbii (Petoia, 2003, s. 36), początków wierzeń w wampiry można
doszukiwać się znacznie wcześniej. Zgodnie z definicją wampir to duch lub trup zmarłej
osoby, który zostaje ożywiony przez własnego ducha lub demona. Nie mogąc zaznać
spokoju, ów zmarły „powraca, żeby zakłócać spokój żywym, pozbawiając ich krwi lub
jakiegoś podstawowego organu w celu zwiększenia własnej witalności” (Petoia, 2003,
s. 35). Zatem, biorąc pod uwagę strukturalną zależność owych wierzeń w zmarłych
powracających zza grobu i wysysających krew, można przypuszczać, iż wiara w tego
typu demony sięga aż starożytności (Petoia, 2003, s. 36). Za jeden z prototypów upiora
można uznać asyryjskiego demona kobiecego Lilith, która pojawia się również w
tradycji biblijnej jako pierwsza żona Adama. Koncepcja krwiopijczych kobiecych
demonów przeszła z Palestyny do Grecji, gdzie pojawiły się w postaci Empuz, potomkiń
bogini Piekieł – Hekate (Petoia, 2003, s. 36 – 44).
Jednak upiór był związany przede wszystkim z zaświatami. Zamieniali się bowiem w
niego umarli, którzy nie mogli spocząć. W starożytności odpowiednikiem wampirów
były larwy (larvae) i lemury (lemures). Ich nazwy oznaczały kolejno „powracających” i
upiory. Larwy można uznać za ścisły odpowiednik słowiańskiego wampira, bowiem byli
to zmarli, którzy „z ziemskiej egzystencji zabierają w zaświaty brzemię zbrodni lub
zginęli tragiczną i gwałtowną śmiercią.” (Petoia, 2003, s. 44). Lemurami natomiast
nazywano zmarłych, którzy w określone dni w roku powracali, by dręczyć żywych
(Petoia, 2003, s. 45).
W wierzeniach słowiańskich upiorem stawał się po śmierci człowiek, który posiadał
dwie dusze, urodził się z zębami, popełnił samobójstwo, był zły za życia, nie został
ochrzczony lub został ochrzczony nieprawidłowo, zmarł bez spowiedzi, był
niewierzącym, miał podwójne zęby, siną twarz, nierówny oddech lub zrośnięte brwi
(Baranowski, 1981, s. 57). Jednak tak naprawdę sposobów na rozpoznanie, czy dany
zmarły (lub jeszcze żywy) zostanie upiorem było dużo więcej – wedle Anthony’ego
Mastersa aż czterysta osiemdziesiąt sześć (Janion, 2008, s. 28).
Wszystkie te kwestie zostały przez folklorystów podporządkowane klasyfikacji Arnolda
Van Gannepa, opartej na badaniach rytów przejścia związanych ze śmiercią, w których
antropolog wyróżnia trzy momenty: oddzielenie – wyłączenie ze stanu tymczasowego,
rytuał marginesu, włączenie do stanu następnego (Janion, 2008, s. 29). W pierwszym
przypadku mamy do czynienia np. z wyniesieniem ciała na cmentarz. W drugim, kiedy
zmarły znajduje się w przestrzeni liminalnej, nie należąc już ani do świata żywych, ani
do zaświatów, następuje np. czuwanie. Trzeci rodzaj rytuałów oznacza wprowadzenie
zmarłego w zaświaty i jest nim np. uczta pogrzebowa (Stomma, 1986, s. 154). Jeżeli
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któryś z tych rytów nie został dopełniony, zmarły zamieniał się w upiora, będąc
uwięzionym na pograniczu dwóch światów. Mścił się on za to na żywych, nawiedzając
i pijąc ich krew.
Widać zatem, iż, mimo że na poziomie semantycznym wampir został zdefiniowany w
czasach nowożytnych, wierzenia w powracających na ziemię zmarłych występowały
dużo wcześniej. Choć figury te noszą inne nazwy, łączą je czynniki tzw. niedobrej
śmierci lub niedochowania obrządków pogrzebowych, nawiedzanie żywych oraz
czerpanie od nich sił witalnych, najczęściej poprzez picie ich krwi. Upiór miał więc
charakter złowrogi do czasu aż tę figurę przejęła literatura romantyczna. „Zgodnie z
przyjętą wówczas konwencją literacką w nadzwyczaj wielu utworach z początków XIX
w. występowały widma zmarłych. Owe upiory były przeważnie nosicielami słusznej
sprawy.” (Baranowski, 1981, s. 54). Postać upiora, zaczerpnięta i przerobiona przez
poetów z motywów ludowych, stała się więc uosobieniem buntu oraz miłości silniejszej
niż śmierć (w upiory często zamieniały się duchy kochanków lub samobójców, którzy
targnęli się na swoje życie w wyniku nieszczęśliwej miłości jak np. Gustaw
z Dziadów Adama Mickiewicza).
Jednak upiór był dla romantyków czymś więcej niż motywem literackim. Adam
Mickiewicz upatrywał w nim czynnika integrującego Słowian. Widział bowiem w
wampiryzmie zjawisko typowe dla tej grupy etnicznej. Swoje przekonanie przedstawił
w wykładzie XVI z 4. kwietnia 1843 roku, który wygłosił na Sorbonie, mówiąc o
filozoficznym rozwinięciu teorii upiorów. Według poety wiara w upiory jest więc
„niczym innym, jak wiarą w indywidualność ducha człowieczego, w indywidualność
duchów w ogóle, nigdzie zaś ta wiara nie jest tak silna jak u ludu
słowiańskiego.”(Mickiewicz, 1955, s. 119) Upiór zostaje przez wieszcza wpisany w
paradygmat romantyczny, a nawet można uznać, że paradygmat romantyczny zostaje
zobrazowany w postaci upiora. Tym, co w szczególności mogło wpłynąć na tę kwestię
było uznanie dwoistości natury wampira. Wedle wierzeń bowiem stawał się nim po
śmierci człowiek o dwóch duszach i nierzadko dwóch sercach. „W takim ujęciu
dwoistość sposobu istnienia wampira przypomina inne dwoistości obrazu egzystencji
ludzkiej u romantyków, interesujące ich rozdwojenia osobowości.” (Janion, 2008, s. 130)
Upiór jest więc rozdwojony, posiada dwie natury i dwie dusze. Dlatego nie może on
umrzeć. Do świata zmarłych odchodzi bowiem tylko jedna z dusz, w czasie gdy druga
pozostaje na ziemi i pozwala mu dalej „żyć”. Tym samym wampir to zarazem sobowtór,
dzięki któremu za życia może on przebywać w różnych miejscach na ziemi, podczas
gdy sam śpi lub jest w transie, a po śmierci „alter ego żyje tak długo aż ciało nie
rozpadnie się w proch” (Janion, 2008, s. 132).
Romantyczne ujęcie wampira przeniosło tę figurę na grunt literacki, skąd trafił do
kultury masowej. Obecnie złowrogi upiór nie zachował wiele z czasów, gdy władał
wyobraźnią ludową. Można powiedzieć, że popkultura przejęła go na dobre w postaci
hrabiego Draculi lub Nosferatu (przyczyniło się do tego zwłaszcza kino, ale także
literatura i komiksy). Mimo że przeszedł niemałą transformację, obecnie wciąż można
go utożsamiać z postawą buntu, który czyni z niego swoistego antybohatera,
posiadającego supermoce i przeciwstawiającego się porządkowi naturalnemu –
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śmierci. To sprawia, że staje się on podobny do nietzscheańskiego nadczłowieka,
wykraczającego poza normy społeczne i moralne.
Widać zatem, że obecny wampir niespecjalnie przypomina już swojego przodka
upiora1. Jednak czynnikiem łączącym romantycznego upiora z masowym wampirem
jest przedstawianie obu figur jako symbolu buntu. W niniejszym artykule postanowiłam
się skupić na tym aspekcie, jako kwestii spajającej i niezmiennej wobec transformacji
omawianej postaci na przestrzeni wieków. Postaram się także pokazać, iż bunt wpisany
jest w naturę upiora-wampira, co uwiodło romantyków i spowodowało przejęcie tej
figury z demonologii ludowej, co wciąż może budzić fascynację oraz posiadać potencjał
twórczy. Ponadto, jak już zarysowałam to we wstępie, wiążę upiora, w sposób
metaforyczny, jak i psychologiczny, ze wspomnieniami, które zostały wyparte,
nieprzepracowane i wracają „nawiedzając” żyjących. Tego rodzaju pamięć nazywam
pamięcią ucieleśnioną, jednak nie w klasycznym rozumieniu tego słowa, jako pamięci
osadzonej w ciele bądź pomnika pamięci. W tym wypadku chodzi o pamięć
ucieleśnioną w trupie, czyli bycie akulturowym i nieprzynależącym do żadnego ze
światów (żywych/umarłych), a więc pozbawionym znaczenia, wypartym. Fakt tego
wyparcia i umieszczenia danej pamięci na gruncie nieokreślonym może budzić wstręt
a zarazem konieczność negowania, którą ten pierwszy implikuje. Tym sposobem upiór
zyskuje bardzo istotne znaczenie w dyskursie buntu, który właśnie na negacji się opiera.
Wstręt czyli negacja
W Potędze obrzydzenia Julia Kristeva pisze: „We wstręcie przejawia się jeden z owych
gwałtownych i mrocznych buntów bytu przeciw temu, co mu zagraża i co, jak się zdaje,
nadchodzi z zewnątrz lub rozsadza od wewnątrz, rzucone obok tego, co dopuszczalne,
tolerowane, możliwe do pomyślenia.” (Kristeva, 2007, s. 7) Wstręt jest więc negacją i
buntem przeciwko czemuś, co pochodzi z zewnątrz i co może zagrażać spójności
podmiotu. To, co wstrętne jest niezdefiniowane, znajduje się pomiędzy, jest płynne i
liminalne. Wstręt czujemy więc do czegoś, co nie podlega prawom systemu, jest
niedefiniowalne. Kristeva w strukturalistycznej interpretacji uważa, że wstręt wiąże się
z brakiem, który jest jego znaczonym. Za jego znaczące zaś badaczka uważa literaturę,
jako że w niej autorzy upajali się wstrętem do samych siebie: „Mistyczne
chrześcijaństwo ze wstrętu uczyniło najwyższy dowód poniżenia przed Bogiem…”
(Kristeva, 2007, s. 11) Wydaje się to jednak interpretacją poetycką. Tak naprawdę
bowiem,
o
ile znaczonym braku jest
wstręt,
tak
jego
istotę
stanowi
brak znaczącego. Brak-wstręt nie oznacza nic, tym samym przybiera postać trupa, na
co również zwraca uwagę Kristeva (Kristeva, 2007, s. 9).
Można więc zauważyć, iż wstręt jest ściśle powiązany ze śmiercią i ze zwłokami, które
utraciły swoje poprzednie siginifiant (żyjący) i oczekują na drugie (umarły). Pomiędzy
tym człowiek znajduje się w okresie przejściowym. Zmarłemu trzeba więc
nadać znaczące, co często wyraża się w zachowaniu jego imienia (poprzez np.
1

W związku z tym od tej części artykułu omawianą figurę będę nazywała upiorem, w odróżnieniu od
wampira, który, na potrzeby tego tekstu, będzie oznaczać postać przejętą i występującą w popkulturze.
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grawerowanie w kamieniu). „(…) służy to w istocie pośmiertnemu zachowaniu jestestwa,
w jakim zostaje zachowane siginifiant, które daną osobę nazywa i reprezentuje; między
znakiem a jego desygnatem istnieje takie powiązanie, iż reprodukcja tego pierwszego
po śmierci tego ostatniego musiała zrodzić ideę nieśmiertelnej duszy, co najmniej
równie długowiecznej jak siginifiant jej imienia.” (Maertens, 2002, s. 271). Jeżeli zmarły
nie zostanie oznakowany, zostaje skazany na zapomnienie, a tym samym pozostanie
on do końca trupem, czyli istotą budzącą wstręt. Zarazem jednak będzie on poza
systemem oraz punktem odniesienia dla tego systemu. „Tutaj to, co wstrętne i wstręt
chronią mnie przed upadkiem. Są zaczątkami mojej kultury.” (Kristeva, 2007, s. 8). W
istocie wstręt, jako negacja-bunt, jest w stanie wyznaczyć drogę nowemu porządkowi,
kulturze. Wyłamując się z systemu, będąc poza nim, nadaje nową jakość, ale z czasem
musi także zostać oswojony, ustanowiwszy nowy ład.
Tę właściwość wstrętu wykorzystali romantycy, którzy oparli się nie tylko na jego
właściwościach, ale także na pojęciu dosłownym. W czasach klasycyzmu bowiem w
teorii estetycznej rolę główną pełniło piękne ciało. Wstręt był zatem niemal normą
moralną, obiektywną, która przeciwstawiała się platońskiej idei dobra, prawdy i piękna.
Romantyzm zaczyna jednak definiować go także w kategoriach estetycznych.
„Wstrętność tym sposobem pozostaje, co prawda, ekstremalnym przeciwieństwem
obiektywnego piękna, ale bynajmniej nie jest już mocą aczasowej antropologii niższych
zmysłów ekskludowania z pola sztuki.” (Meenninghaus, 2009, s. 167). Można więc
zauważyć, że romantyzm uchwycił wstręt w pewien paradygmat, co wyraża się również
w literackim ujęciu upiora jako trupa nie posiadającego znaczącego, będącego na
granicy światów, czyli figurę wstrętu.
Bunt romantyków był więc ujęty w najbardziej mu reprezentatywnej postaci. Poprzez
brak siginifaint upiór znaczył bowiem jedynie samego siebie, stał się swojego rodzaju
aksjomatem, ale zarazem rozpoczęło to proces jego oswajania, który zakończył się w
dobie kultury masowej i wizerunku dzisiejszego wampira.
Trup jest zatem wstrętny, ponieważ nic nie znaczy. Znajduje się on pomiędzy dwoma
światami: już nie żyje, ale zarazem jeszcze nie jest zmarłym. W tym celu należy wykonać
specjalne rytuały żałobne, które mają mu pomóc przejść do kolejnego etapu, czyli
nadać kolejne znaczące, którym jest status umarłego. „(…) ponieważ zmarły nie należy
już, z oczywistych powodów, w całości do grupy społecznej, musi być z niej oddalony,
społeczność musi się od niego uwolnić, unikając ewentualnych negatywnych
konsekwencji tego działania, a zarazem musi znaleźć dla zmarłego jakiś nowy,
odpowiadający jego zmienionemu statusowi, sposób funkcjonowania w związkach
społecznych.” (di Nola , 2006, s. 23)
Widać zatem, że zmarły może zostać albo skazany na zapomnienie poprzez wyklęcie
ze wspólnoty, albo zapamiętany (społeczność ma obowiązek podtrzymywać pamięć o
zmarłych). W tym drugim przypadku zostaje on oswojony, włączony do społeczności i
przemieniony w przodka (di Nola, 2006, s. 24). Tym samym z niebezpiecznego bytu,
znajdującego się sferze liminalnej, zmienia się w opiekuna i zajmuje swoje miejsce w
społeczności. „Dzięki temu rozpacz i cierpienie zostają ukojone, a więź ze zmarłym
nabiera charakteru pogodnego i krzepiącego. (…) Wszystko zdaje się sprowadzać do
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przezwyciężenia fazy, w której fizyczność i cielesność zmarłego zajmują wciąż pamięć
żywych skazując ich na bolesną udrękę.” (di Nola , 2006, s. 24) Owa cielesność i rozkład
to zwłoki wystawione na widok publiczny, jeszcze nie pogrzebane (spalone, zjedzone
itp. – zwłoki nie mogą ulec samoistnemu rozkładowi na powierzchni ziemi). W tej
bowiem fazie stanowią byt nieokreślony, nie posiadają siginifiant, bowiem oto widzimy
daną osobę, jednak z pewnością nie jest już ona tym, kim była. Oto śmierć w swojej
fizycznej postaci. Oto wstręt: „Wstrętność jest realną stroną [odrażającej jakości],
zanegowaniem pięknej formy zjawiska przez bezformie, które rodzi się z rozkładu
fizycznego czy moralnego. (…) Wszelako dla pojęcia wstrętności w węższym sensie
musimy dodać definicję rozkładu, ponieważ treścią rozkładu jest stawianie się śmierci,
która oznacza nie tyle więdnięcie i umieranie, ile raczej przeciwbieżne stawanie się już
zmarłego. Pozór życia w zmarłym jest nieskończoną ohydnością we wstrętności.”
(Meenninghaus, 2009, s. 176) Upiór pozostaje więc zmarłym, który nie znika z
powierzchni ziemi, nie staje się zdematerializowanym przodkiem, ale jest
rozkładającym się ciałem, które przypomina żywym o śmierci, budząc ich wstręt.
Podsumowując, upiorem staje się więc trup, wobec którego z jakiś przyczyn nie
wykonano rytuałów przejścia, mających zaprowadzić go w zaświaty i nadać mu status
przodka. Wobec tego zmarły ten nie zostaje oswojony – włączony do społeczności i
staje się niebezpieczny. Skazuje się go także na zapomnienie poprzez nie umieszczenie
żadnej materialnej pozostałości, na której można by np. zapisać jego imię. Tym samym
nie zostaje on włączony do sfery symbolicznej – zdematerializowany, ale pozostaje
rozkładającymi się zwłokami na pograniczu śmierci i życia.
Pamięć ucieleśniona w trupie
Zmarły wywołuje w swoich bliskich uczucie straty, na które reagują żałobą oraz
opłakiwaniem2. „Według [Karla – przyp. A.Z.] Abrahama specyficzny mechanizm żałoby
i wynikająca z niej racjonalizacja opłakiwania polegają na introjekcji ukochanej osoby,
to znaczy na odzyskaniu utraconego przedmiotu poprzez przeniesienie jego obrazu do
własnego Ja.” (di Nola , 2006, s. 20) Tym samym żałoba i opłakiwanie są
przepracowaniem straty, które ostatecznie prowadzi do inkorporacji zmarłego i
umieszczeniu go w porządku symbolicznym jako przodka, czyli dania mu miejsca w
społeczności – zapewnieniu trwania wiecznego i tym samym braku odczuwania straty.
Śmierć jednostki jest zatem tożsama z pamięcią oraz, w przypadku kultur pierwotnych,
pamięcią zbiorową (uderza w całą społeczność). Pamięć o zmarłym, zachowanie jego
imienia jest gwarancją jego oswojenia i zamiany w przodka, co daje żyjącym opiekę z
jego strony, czyli spokój psychiczny. Tym samym trudne wspomnienia powinny zostać
przepracowane i oswojone. Na poziomie zbiorowym wspomnienia takie muszą znaleźć
swoje miejsce w kulturze (społeczności) i być kultywowane. Jednak, jeżeli będą one
wypierane, mogą nawiedzać. Obrazuje to sytuacja nieprzepracowanej żałoby, której
mechanizm ma na celu uwolnienie się od zmarłych. Jeżeli nie wykona się go
2

Poprzez żałobę należy rozumieć zbiór praktyk społecznych trwających przez określony czas, a przez
opłakiwanie jako proces psychiczny, zob. A. M. di Nola, op. cit., s. 13.
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odpowiednio, tylko wyprze się ze świadomości poczucie straty, wspomnienia o
zmarłym mogą nawiedzać żyjących i zamieniać się w figurę upiora, dręczącego ludzi.
Nieprzepracowana żałoba może zatem zamienić się w melancholię. Oba stany
psychiczne porównał ze sobą już Zygmunt Freud, zauważając, że objawiają się one
podobnie: apatią, poczuciem straty, brakiem zainteresowania światem zewnętrznym.
Jednak o ile żałoba uważana jest przez Freuda za stan normalny, o tyle melancholia za
patologiczny. W przypadku tej drugiej dochodzi bowiem do podobnej pracy jak w
przypadku żałoby, jednak obiekt straty jest często nieuświadomiony, nieznany lub
podmiot nie zdaje sobie sprawy, co ta strata dla niego oznacza (Freud, 2007, s. 147 –
149). Melancholia funkcjonuje więc na bazie tego samego mechanizmu co żałoba, z tą
różnicą, że następuje ona po obiekcie nieuświadomionym. „W melancholii tkwi coś
niewytłumaczalnego – pisze w tym samym tonie Kierkegaard – (…) Jeśli się
melancholika zapyta, co leży u podstaw jego melancholii (…) odpowie, że nie wie, że
nie potrafi tego wyjaśnić. Odpowiedź ta jest ze wszech miar prawdziwa, bowiem z
chwilą rozpoznania przyczyny melancholia mija.” (Bieńczyk, 2012, s. 18) Widać zatem,
że melancholia to nieuświadomione wspomnienia, które nawiedzają podmiot,
niemogący odnaleźć przedmiotu straty. Paradoks melancholika polega na tym, że
pragnie on zapomnieć, gdyż jedynie zapomnienie mogłoby przynieść mu ulgę, ale
zarazem nie może tego zrobić. „Strata (…) wywołuje wspomnienia świadome,
nostalgiczne, ale trwalsze i silniejsze są wspomnienia tłumione, ożywione
resentymentem, nienawiścią.” (Bieńczyk, 2012, s. 24) Melancholik żyje więc
wspomnieniami, stratą, zarazem czując smutek i nienawiść. Przenosząc, wedle Freuda,
tę nienawiść z utraconego obiektu na siebie, dąży do samozniszczenia. To wpływa też
na jego depersonalizację, niebycie człowiekiem, zatarcie się granic „ja”. Ponad to Freud
zwraca uwagę także na „kanibalizm melancholijny”, to jest próbę wchłonięcia
utraconego obiektu, by zarazem go zniszczyć (Freud, 2007, s. 151 – 155)
Na bazie powyższej analizy stanu melancholii i jego powiązania z pamięcią, można
zauważyć, iż pamięć melancholijna to pamięć ucieleśniona w trupie. Trup, nie będący
jeszcze zmarłym, nie odprawiony zgodnie z rytuałem w zaświaty, znajdujący się w sferze
liminalnej, nie ma znaczącego, czyli znajduje się poza kulturą, systemem. Stanowi on
więc niepamięć, ponieważ nie wymawia się jego imienia i dąży do zapomnienia go.
Zarazem jednak zmarli, którzy nie dostali odpowiedniego pochówku, zostają na ziemi
i dręczą żywych jako powracające, nawiedzające wspomnienia, znajdujące się w
nieświadomości, więc niepamiętane i nieprzywoływane świadomie. To też rodzi
melancholijną figurę upiora, który zostaje wykorzystany przez romantyków jako
alegoria (a może bardziej metonimia) nowego paradygmatu, opartego na buncie.
Bunt – próba utworzenia nowego paradygmatu
Bunt to negacja wobec systemu. Owa negacja, jak już to zostało ustalone, wywodzi się
ze wstrętu. Wprowadzenie wstrętu w paradygmat estetyczny miało miejsce w
romantyzmie. Podobnie stało się z wykorzystaniem, dotąd występującej jedynie w
wierzeniach ludowych, figury upiora. Tym samym stała się ona uosobieniem
romantycznego buntu, przeciwstawiającemu się poprzedniej epoce, co wyrażało się w
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estetyce wstrętu jako buncie przeciwko klasycznemu wzorcowi piękna. Upiór jednak
zyskał także nowe znaczenie. Jego poszukiwanie zemsty przestało jedynie być wiązane
z niedopełnieniem rytuałów pogrzebowych, ale zaczęło się wiązać z walką w słusznej
sprawie. Do dziś wampiry postrzegane są jako swoista reminiscencja nadczłowieka lub
figura (anty)bohatera. Jednak obecna reprezentacja wampira w popkulturze nie ma
wiele wspólnego z upiorem jako odpowiednikiem trupa bez znaczącego, to jest istoty
nie należącej do kultury [jako systemu znaczących]. Obecny wampir jest z pewnością
częścią systemu – popkultury.
Czy to oznacza, że upiór przestał był być reprezentacją buntu w paradygmacie
romantycznym? Niekoniecznie. W obecnym rozumieniu wampir i upiór stały się
dwiema oddzielnymi figurami. Ten pierwszy został przejęty przez wyobrażenie
masowe, w czasie gdy ten drugi, choć nie oddziałuje już tak na ludową wyobraźnię,
istnieje niezależnie i wciąż stanowi odpowiednik nieoznakowanych zwłok oraz
ucieleśnienie pamięci wypartej. Znaczy to też, że może być on wciąż używany do
wyrażania buntu w przestrzeni. „Ta ambiwalencja wywołuje skrępowanie,
nieprzyjemność, zawrót głowy, a przez bunt skierowany przeciwwyznacza przestrzeń,
na której podłożu wyłaniają się znaki, przedmioty. Skręcony w ten sposób, utkany,
ambiwalentny, niejednorodny strumień przecina obszar, który mogę nazwać swoim,
ponieważ Inny – zamieszkując mnie jako alter ego – wskazuje mi go za pomocą odrazy.”
(Kristeva, 2007, s. 15) Dzieje się tak ze względu na naturę wstrętu i wy-miotu, który,
wydalony poza system, błądzi i pyta „gdzie jestem?”. Znajduje się on w przestrzeni,
która nie jest jednorodna i tym samym Ja także staje się niejednorodne. Jest to „Nocny
podróżny, któremu wymyka się cel” (Kristeva, 2007, s. 14).
Bunt jest więc przestrzenny. Zarazem jednak wyznacza go błądzenie w nocy oraz
ambiwalencja, czyli podwójność. Można zauważyć, że te cechy także przynależą
upiorowi i zostały one wykorzystane w tzw. „Marszu duchów”, który odbył się w
Madrycie w kwietniu 2015 roku. Ulicami stolicy Hiszpanii przeszły wtedy hologramy.
Akcja miała na celu przeciwstawienie się ustawie, która zabrania obywatelom Hiszpanii
demonstracji na ulicach. Był to pierwszy taki protest na świecie 3.
Choć sami Hiszpanie nazywają go „Marcha de hologramas”, czyli „Masz hologramów”,
porównanie do zjaw wydaje się zasadne pod względem zarówno skojarzeniowym, jak
i strukturalnym. Protest odbył się bowiem w nocy. Osoby protestujące znajdowały się
w innym miejscu niż ich wirtualne odpowiedniki, podobnie jak w przypadku upiora
posiadającego podwójną duszę, dzięki której może się on przemieszczać w każde
miejsce na ziemi. Analogiczna zależności wystąpiła u protestujących, przenosząc marsz
w sferę liminalną, a jego uczestników czyniąc nieuchwytnymi dla systemu-prawa.
Ponadto protest był precedensem na skalę światową, co mówi o wyjściu poza system
(potencjale utworzenia nowej jakości) a zarazem buncie przeciwko niemu. Protestujący
czuli się wykluczeni jako obywatele, ponieważ odebrano im jedno z podstawowych
demokratycznych praw – prawa do demonstracji. Tym samym poczuli się oni
wyeliminowani i zwrócili się przeciwko temu, co ich wykluczyło. To zamieniło ich w
3

[online:] http://www.24horas.cl/internacional/espanoles-realizan-la-primera-manifestacion-dehologramas–1632957 [10.8.2015].
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upiory, zarówno na poziomie semiotycznym, jak i dosłownym – za sprawą użycia
nowoczesnych technologii.
Na bazie tego protestu można uznać, iż zaistniała w nim próba utworzenia nowego
paradygmatu. Romantyczny wampir został zaadaptowany przez popkulturę i tym
samym nie jest on zdolny utworzyć nowej jakości. Jednak protestujący z Madrytu zdają
się powtarzać zabieg romantyków, którzy zaadaptowali postać upiora na potrzebę
swojego buntu.
Wydaje się, że owe ponowne wykorzystanie figury upiora i być może próba utworzenia
nowego paradygmatu (czy wręcz odtworzenia paradygmatu romantycznego buntu?)
ma związek, z tym, co Pierre Nora nazywa memory boom – zwrotem pamięciowym, czyli
obsesją pamiętania. „Nie wiemy co nasi następcy będą potrzebowali wiedzieć o nas,
żeby zrozumieć samych siebie.” Z tej przyczyny społeczeństwo jest obarczone swoistym
obowiązkiem pamiętania, który nakazuje mu gromadzenie „wszystkich wizualnych
śladów i wszystkich wizualnych znaków, które zaświadczą (być może), czym jesteśmy
lub czym się okażemy.” (Nora, 2001, s. 40) W dzisiejszej, jak to nazywa Nora, erze
pamięci, nie możemy sobie pozwolić na niepamiętanie, gdyż w przyszłości wszystko
może okazać się istotne. Nie dochodzi więc do zapomnienia lub wyparcia, to jest
wyselekcjonowania zdarzeń zachowanych – ważnych – dla pamięci zbiorowej.
Zarazem jednak Nora zauważa, że potrzeba pamiętania wiąże się z odcięciem
(oddaleniem) od przeszłości, która staje się przez to tajemnicza. Można mieć do niej
wgląd jedynie w sposób zapośredniczony, poprzez rekonstrukcję dokumentalną.
Wynikają z tego dwie zależności: „efekt akumulacji, związany z poczuciem utraty i
odpowiedzialny za rozdęcie funkcji pamięci (…) – po drugie – autonomizacja
teraźniejszości, pojawienie się (…) teraźniejszości już historycznej, wspartej
świadomością siebie i swojej prawdy.” (Nora, 2001, s. 40) Widać więc, że z jednej strony
pamięć zbiorowa staje się melancholijna, a z drugiej tożsama z teraźniejszością.
Zatracona zostaje więc granica między przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością. –
TAK? TO W JAKI SPOSÓB ODRÓŻNIA AUTOR/KA TE POJĘCIA I NA JAKIEJ ZASADZIE
ICH UŻYWA?
Jak widać, opis zwrotu pamięciowego jest powiązany z figurą upiora. Jako że nic nie
może zostać zapomniane, upiór zyskuje swoje miejsce w społeczeństwie jako pamięć
ucieleśniająca wspomnienia wyparte z oficjalnego paradygmatu. Można to zauważyć
na bazie opisu obowiązku pamiętania, którą przedstawia Nora, charakteryzując go jako
efekt poczucia utraty i lęku przed tą stratą zarazem (masowe tworzenie muzeów,
dokumentacji etc.) oraz postawienia znaku równości między teraźniejszością a
pamięcią, co można porównać z zatarciem granic i utworzeniem przestrzeni liminalnej
pamięci.
Sama pamięć zaś nie jest przedmiotem opracowań naukowych. Obecnie stała się ona
jednym z najważniejszych elementów składowych polityki. Co więcej, władza nie ma już
monopolu na politykę pamięci. „W stosunku do historii, która zawsze znajdowała się w
rękach władz, autorytetów uczonych bądź profesjonalnych, pamięć przyznała sobie
nowe przywileje i prestiże rewindykacji ludowej i protestującej. Pojawiła się jako odwet
upokorzonych i obrażonych, jako historia tych, co nie mieli prawa do Historii.” (Nora,
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2001, s. 40) Widać zatem, iż mamy tutaj oś pamięć-protest, co wiedzie nas znowu do
figury upiora, ale także opisywanego wcześniej „Marszu Duchów” w Madrycie. Mimo
że nie można go powiązać z dyskursem pamięci sensu stricto, to wydaje się, że jest on
wpisany w nowy paradygmat ery pamięci, której charakterystyka została przytoczona
wyżej. Wydaje się także, że czynnikiem scalającym opisywaną oś pamięć-protest może
stać się właśnie upiór, który reprezentuje zarówno bunt, jak i pamięć wykluczoną (czyli
wedle Nory przeciwieństwo autorytarnej historii) jako indywidualną i psychologiczną.
„Idea pamięci zbiorowej, wyzwalającej i uświęconej zakłada całkowite odwrócenie
sytuacji. (…) Idea, że to zbiorowości mają pamięć zakłada głębokie przekształcenie
miejsca jednostek w społeczeństwie i ich stosunków ze zbiorowością.” (Nora, 2001, s.
40) Idea pamięci zbiorowej jest więc tożsama z wiarą w upiory, rozumianą przez
Mickiewicza jako filozofia indywidualności. Obie zakładają bowiem nową tożsamość
jednostki oraz kult indywidualizmu. Tym samym upiór może na powrót zająć miejsce
symbolu buntu, przywracając zarazem w kulturze i polityce paradygmat romantyczny,
stawiający na pierwszym planie indywidualność.
Upiór jako figura kulturowa istnieje i będzie istniał bez względu na to, czy zostanie on
zaadaptowany przez kulturę głównego nurtu (wtedy podobnie jak popkulturowy
wampir przestanie być upiorem), ucieleśniając pamięć wypartą, dla której nie ma
miejsca w oficjalnym obiegu kulturowym.
Tym samym próba wykorzystania upiora jako figury buntu może stanowić próbę
utworzenia nowego paradygmatu, być może także próbę odrodzenia paradygmatu
romantycznego.
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Andrzej Radomski: Recenzja z: Ludwik Fleck. Tradycje – inspiracje –
interpretacje (red. Bożena Płonak-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki),
Wrocław, 2015, s. 313
Osoba i twórczość Ludwika Flecka w dalszym ciągu wywołuje żywe
zainteresowanie i dyskusje. Mimo iż od jego śmierci minęło już ponad pół wieku to w
dalszym ciągu organizowane są konferencje, sympozja i seminaria poświęcone jego
dokonaniom.
O pewnych osobach mówi się, że wyprzedzili swoją epokę. Niewątpliwie takim
przykładem jest ten polski badacz żydowskiego pochodzenia. Kilkadziesiąt lat przez
Kuhnem sformułował on oryginalną koncepcję tworzenia i rozwoju wiedzy naukowej,
która może być uważana za początek nurtu historycznego w teorii i filozofii nauki – co
zwykle przypisywano właśnie Kuhnowi ( po ukazaniu się jego Struktury rewolucji
naukowej, rok 1962). Gwoli sprawiedliwości należy dodać, że tenże sam Kuhn odkrył
dla świata zapomnianego wcześniej Flecka.
Pracujący przed II wojną światową we Lwowie, Fleck jest autorem napisanej po
niemiecku (co być może było przyczyną jego spóźnionej recepcji w kręgu anglosaskim)
przełomowej monografii: Powstanie i rozwój faktu naukowego. Została ona
przetłumaczona i wydana w języku polskim dopiero w roku 1986. I od tego momentu
datują się pogłębione badania nad spuścizną Flecka na naszym rodzimym gruncie.
Kontynuacją tej tendencji jest ostatnio wydana książka: Ludwik Fleck. Tradycje –
inspiracje – interpretacje pod redakcją trójki wrocławskich badaczy dziejów nauki.
Zawiera ona 14 tekstów – 11 artykułów oraz trzy poświęcone bibliografii prac
traktujących o życiu i twórczości Flecka.
Wspomniana praca składa się z pięciu części. Pierwsza z nich zatytułowana:
Tradycje zawiera trzy teksty. Autorką pierwszego jest Bożena Płonka-Syroka ukazująca
standardy badań medycznych w epoce nowożytnej – aż do końca wieku XIX i próbująca
osadzić lwowskiego mikrobiologa w ich spektrum. Z kolei Karol Sauerland rozważa
stosunek Ludwika Flecka do podstawowych zasad nominalizmu. Leszek Żuk natomiast
zaprezentował kształtowanie się metodologicznych standardów badania, które
respektował Fleck w kontekście charakterystycznych cech wielokulturowego
środowiska ośrodka lwowskiego. Niewątpliwie gra idei, z którą miał do czynienia
bohater jego opowieści sprzyjała pomysłowi ujmowania dziejów nauki w aspekcie
historycznym.
Cześć II recenzowanej pozycji zawiera dwa teksty: Dariusza Zienkiewicza
i Bogdana Balickiego. Zienkiewicz opisuje trudne relacje Flecka z najważniejszą szkołą
logiczno-metodologiczną II RP jaką niewątpliwie była szkoła lwowsko-warszawska.
Bogdan Balicki zaś dowodzi, że Flecka można uznać radykalnym konstruktywistą.
W części III, Bożena Chołuj argumentuje, że można znaleźć wiele podobieństw
między tezami Flecka, a współczesnego austriackiego filozofa Josepha Mitterera. Trio
autorskie: Marek Szydłowski, Adam Krawiec i Paweł Tambor w interesujący sposób
adaptują koncepcje Flecka do wyjaśnienia dyskusji toczonych we współczesnej
astronomii (między zwolennikami statycznej teorii kosmosu, a rzecznikami koncepcji
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rozszerzającego się wszechświata). Cezary Tajer natomiast stara się wydobyć możliwe
podobieństwa i różnice w odniesieniu do historii i języka, jakie występowały w pismach
Flecka i Gadamera.
IV część omawianej pozycji ma już inny charakter. Dotyczy ona bowiem
interpretacji tekstu: O dębie Goethego w obozie buchenwaldzkim. Część badaczy jego
autorstwo przypisuje Fleckowi – choć nie ma na to rozstrzygających dowodów.
Johannes Fehr oraz Magdalena Sacha próbują w swych „wypowiedziach” zmierzyć się
z tą zagadką – przedstawiając różne hipotezy dotyczące wspomnianego autorstwa.
I wreszcie cześć ostatnia przynosi zestawienie bibliografii prac oświęconych
Fleckowi – sporządzoną przez Pawła Jarnickiego. Została ona podzielona na trzy części:
prace w języku polskim, angielskim oraz pozycje będące w Internecie.
Omawiany zbiór przynosi więc w sumie wszechstronne omówienie różnych
aspektów twórczości Ludwika Fleka. Przygotowany przez, zarówno humanistów, jak i
przyrodoznawców daje nam wgląd w różne meandry życia i działalności badawczej
polskiego mikrobiologa i metodologa. Dzięki zawartym w tomie tekstom możemy
lepiej zrozumieć wkład Fleka do światowej nauki. Widzimy też, że w kilkadziesiąt lat po
jego śmierci koncepcje Fleka praktycznie nić nie straciły ze swego waloru naukowego i
że w dalszym ciągu mogą być źródłem inspiracji i poszukiwań dla kolejnych generacji
historyków, metodologów i filozofów nauki. A, że tak jest istotnie niech chociażby
świadczy obfita bibliografia poświęcona jego twórczości zamieszczona w ostatniej
części recenzowanej pozycji.
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Andrzej Radomski: Recenzja książki Jakuba Muchowskiego, Polityka
pisarstwa historycznego, FNP, Warszawa-Toruń, 2015
Hydena White’a „chmura tagów”1
Przed podjęciem próby analizy bądź interpretacji czyjeś twórczości, filozoficznej,
naukowej czy artystycznej każdy badacz zastanawia się nad odpowiednią „strategią” (w
klasycznym sformułowaniu: metodologią). Najczęściej spotykane są dwie taktyki: 1)
wybór którejś z dominujących, w danym momencie, metodologii, 2) poszukiwanie
takiego ujęcia (często funkcjonującego poza głównym nurtem), za pomocą którego,
jak się sądzi, lepiej będzie można oddać pełnię, bogactwo i niuansy danego dzieła lub/i
całego dorobku – twórcy bądź szkoły, nurtu czy paradygmatu.
Jakub
Muchowski
(przedstawiciel
młodszej
generacji
teoretyków
i metodologów historii) obrał tę drugą strategię. Pragnąc zmierzyć się z dorobkiem
Hydena White’a – jednego z najwybitniejszych (żyjących) komentatorów dziejów
historiografii nie poszedł utartymi ścieżkami: nie skupił swojej uwagi na wizji świata i
człowieka, architekturze dyskursu, ramie interpretacyjnej, świecie tekstu, binarnych
opozycjach, itp. Tylko na czymś co zwie się „konstelacją”.
We wstępie do swej książki (będącej rozwinięciem rozprawy doktorskiej)
zauważa, że twórczość White’a sprawia badaczom wiele trudności albowiem ten
amerykański historyk nie zbudował systematycznej teorii, nie posługiwał się jasno
zdefiniowanymi pojęciami ani nie skonstruował wyrazistych metod. Zasłynął natomiast
z podejmowania często odległych od siebie zagadnień, formułowaniem nierzadko
sprzecznych stwierdzeń, heterogeniczną i eseistyczną formą wypowiedzi (s. 10). Z tego
też względu Muchowski uznał, że najlepszym sposobem czytania White’a będzie: „
ideał analizy konstelacyjnej. Korpus ten odczytuję jako zbiór konstelacji, przestrzeń
oddziaływania, gry, przyciągania się i odpychania różnorodnych kategorii, idei i teorii
[…] Żadna z nich nie staje się wyjaśnieniem całego dzieła. Zakładam, że nie jest możliwe
umieszczenie go w obrębie jednej tradycji, ruchu czy szkoły myślenia. Najważniejsze są
dla mnie dyskursy teorii badań literackich, ale też wpływy innych podejść badawczych
wypracowanych w ramach nauk humanistycznych oraz idee filozoficzne” (s. 14-15). Tak
zamierzony projekt umieszcza krakowski historyk w szerokim kontekście amerykańskiej
historii intelektualnej, w którym to tworzył White.
Muchowski cały czas polemizuje też z monografią holenderskiego badacza,
Hermana Paula – poświęconą twórczości White’a. Zdaniem Muchowksiego, Paul
analizuje książki White’a w tradycyjny sposób – poszukując w nich twardego rdzenia
ontologicznego, epistemologicznego i aksjologicznego, który miałby respektować jego
bohater już od początku lat 70-tych XX wieku.
Muchowski czytając White’a „odkrywa” następujący zestaw konstelacji:
strukturę, ideologię, realizm i figurę. Zauważa też, każda z nich była charakterystyczna
1

Recenzja książki Jakuba Muchowskiego, Polityka pisarstwa historycznego, FNP, Warszawa-Toruń,
2015.
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dla innego okresu twórczości amerykańskiego badacza – co wcale nie znaczy, że nie
przewijały się one w pozostałych fazach. Stąd: „ opisujący je wywód jest więc nielinearny
z częstymi przeskokami czasowymi” (s. 27). W poszczególnych częściach swej pracy
(cztery rozdziały) omawia poszczególne kategorie wraz z grawitującymi w ich
konstelacji ideami, narzędziami, nurtami intelektualnymi i dominującymi metaforami.
Odpowiednio więc, rozdział I poświęcony jest pojęciu struktury, II ideologii, w III
zajmuje się realizmem, a w ostatnim stylem figuratywnym twórczości wybitnego
amerykańskiego historyka.
Mniej uwagi natomiast poświęca wczesnemu okresowi twórczości White’a
(sprzed Metahistory), a także pobieżnie tylko przygląda się jego idei historii
praktycznej. Postuluje też konieczność umieszczenia praktyki badawczej, twórcy
narratywistycznego zwrotu w historiografii, w szerszym kontekście historii społecznej i
kultury.
Wspomniane cztery główne komponenty konstelacji, na które zwraca uwagę
Muchowski wskazują na bardziej literaturoznawcze odczytanie myśli White’a: „ nadal
jednak brakuje przekrojowych ujęć korpusu prac White’a opisujących relacje między
jego poetologiczną wykładnią i teorią pisarstwa historycznego a słownikiem,
koncepcjami i narzędziami określonych nurtów czy idei literaturoznawczych” (s. 26).
Autor z tej deklaracji wywiązuje się bez zarzutu.
To literaturoznawcze nastawienie Muchowskiego w czytaniu White’a
i nieklasyczne podejście do głównych tekstów amerykańskiego historiografa wskazuje
na pewien niezwykle interesujący trop, na który chciałbym w dalszej części wypowiedzi
zwrócić uwagę. Przyszedł on mi na myśl czytając Poetykę pisarstwa historycznego z
jednej strony i słuchając wypowiedzi (z drugiej strony) Piotra Celińskiego 2 zajmującego
się teorią tekstów cyfrowych. Co łączy badacza tekstów klasycznych z badaczem
tekstów cyfrowych?
Otóż Celiński zauważa, że wielu interpretatorów traktuje tekst/y naukowe jako
wytwór:
o „płaski” (nie widzimy co jest po za tekstem),
o linearny (mający następujące po sobie określone części składowe –
np. rozdziały),
o monomedialny (tylko pismo się liczy),
o jako zamknięty (ani autor ani czytelnik nie są w stanie dalej już z nim nic
zrobić).
Tymczasem, proponuje, można spojrzeć na tekst naukowy jako:
o wielowarstwowy (np. warstwa przypisów, tagi, metadane, słowa
kluczowe),
2

Mam tu na myśli jego wystąpienie na konferencji: Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i
dźwięku (Lublin, 2015). W chwili gdy piszę te słowa nie ukazały się jeszcze materiały z tej konferencji.
Będę więc odwoływał się do referatu i prezentacji P. Celińskiego zatytułowanego: i dostępnego pod
następującym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=6jxTv1w-vDY, a także do idei wyrażonych w
rozprawie habilitacyjnej: Postmedia, cyfrowy kod i bazy danych, UMCS, Lublin, 2013.
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o nielinearny (związany różnymi sieciami połączeń, z kotwicami),
o mający różne interfejsy (prezentacja, animacja, digital story, interaktywny
PDF),
o otwarty i bazodanowy (osadzony w innych bazach danych, kontekstach i
możliwy do rozbudowywania przez autora i czytelników – właśnie ze
względu na swoją bazodanowość). Tyle Celiński.
Wróćmy teraz do Muchowskiego. W jego interpretacji White’a można dostrzec
(choć zapewne nieświadome) konceptualizowanie korpusu tekstów w „duchu”
propozycji Celińskiego. Nie traktuje on twórczości White’a w sposób linearny.
Dostrzega konieczność wyodrębnienia pewnych warstw (tak trochę, jak w Photoshopie
– żeby pozostać przy Celińskim), a zwłaszcza tego co się nazywa tagami. Struktura,
ideologia, realizm czy figuratywność to swoista chmura tagów wskazująca na
dominujące kategorie i warstwy zarazem.
Humanistyka cyfrowa, przedstawicielem której jest Celiński wskazuje na zupełnie
nowe możliwości analizy tekstów, jak i w ogóle ich pojmowania. Nic nie stoi na
przeszkodzie aby i klasyczne pisane rozprawy (po zdygitalizowaniu) nie mogły być
przefiltrowane przez odpowiednie oprogramowanie. Ciekawe jak wtedy wyglądałaby
taka „rzeczywista” chmura tagów wyciągnięta z korpusu tekstów Hydena White’a?

215

„Kultura i Historia” nr 29/2016
ISSN 1642-9826

