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Języki (pop)kultury
Wstęp
Tom Języki (pop)kultury literaturze, mediach i filmie prezentuje
badania młodych naukowców dotyczące deskrypcji i recepcji zjawisk
szeroko pojętej popkultury; stanowi on nie tyle monograficzne opracowanie kategorii popkultury we współczesnej refleksji humanistycznej, co wstępne rozpoznanie tematu. Celowo zatem otwiera, a nie
domyka gros spośród metodologicznych i interpretacyjnych ścieżek
otwierających się przed badaczami. Redaktorzy tomu starali się być
otwarci na rozmaite dziedziny i podejścia badawcze. Efektem interdyscyplinarnego dialogu i pluralizmu metodologicznego jest inspirująca
konfrontacja różnych perspektyw badawczych, eksplorujących oblicza
popkultury w dziedzinach: literatury, filmu, sztuk audiowizualnych czy
mediów. Skupiając się na zagadnieniu popkultury, formuła książki miała w założeniu otworzyć przestrzeń intermedialnego dialogu, ukazującego bogactwo ujęć i (czasami zaskakującą) wielopoziomowość (pop)
kulturowych dyskursów we współczesnej humanistyce. Część tekstów
zamieszczonych w monografii tropi zależności i wpływy popkultury
i tzw. kultury wysokiej, zestawia dyskurs kultury wysokiej i dyskurs kultury popularnej; inne artykuły skupiają się na transgresji granic między
kulturą wysoką a kulturą popularną. Istotne wydaje się także zagadnienie wpływu kultury popularnej na język literacki. Nie mniej ważne wydaje się być zjawisko powstawania nowych gatunków, nowych mediów,
nowych form tekstualności, wraz z metodologiami kreującymi owe
teksty kultury. Pojawia się pytanie czy nowe języki sztuki wymuszają
zmianę języków krytyki? Ryzomatyczny charakter struktury tomu odzwierciedla niejako „kłączowatość” wątków pojawiających się w tomie.
Wstępem do podejmowanej w tomie problematyki jest artykuł
Mass kultura, popkultura, postkultura – transformacje pojęcia „kultury
współczesnej” (zarys problemu), autorstwa Magdaleny Majchrzyk. Artykuł stanowi zarys problemu przemian kulturowych, zachodzących
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na przełomie XX i XXI wieku. Obok doprecyzowania aparatu pojęciowego, służącego do opisywania zjawisk zachodzących w kulturze
współczesnej – pojęcia kultury masowej (mass kultury), popularnej
(popkultury), i ponowoczesnej (postkultury) – przywołani zostaną
w nim najważniejsi badacze zajmujący się tym zagadnieniem i wskazana zostanie klasyczna literatura przedmiotu.
Problem hybrydyzacji kultury współczesnej, zacieranie się granic
między kulturą niską a wysoką analizuje Marianna Chłopek-Labo w artykule Literatura jako projekt, czyli zamysł literacki autora. Na przykładzie utworów Borisa Akunina. Artykuł ten otwiera pierwszą część tomu,
poświęconą literaturze. W polu rozważań Autorki znalazły się kwestie
modyfikacji kanonu kultury a także sposoby i efekty przekraczania
norm literackich. W artykule poruszono również problem konwencji
literackich oraz ich stosunku do kultury popularnej. Podobna kwestia,
choć podjęta niejako w innej perspektywie badawczej, jest tematem
artykułu Władimir Wysocki – pomiędzy kulturą wysoką a popularną autorstwa Radosława Sławomirskiego.
Artykuł Natalii Kućmy, Logikomiks – filozofia i nauka w komiksie
skupia się na ukazaniu związków pomiędzy filozofią, nauką a komiksem. Wydany w Polsce w roku 2011 (wyd. oryginalne 2008) Logikomiks. W poszukiwaniu prawdy Apostolosa Doxiadisa, Christosa H. Papadimitriou, Alecosa Papadatosa i Annie di Donny jest fascynującą
pozycją łączącą te, tak zdawało by się, odległe dziedziny. Kućma stara
się dowieść, że komiksowa forma, powszechnie uważana na zbyt lekką i niepoważną, staje się doskonałym narzędziem do opowiedzenia
trzech niezwykłych historii. Szkatułkowa struktura komiksu sprawia,
że oto w historię poszukiwania absolutnej prawdy przez Bertranda
Russella oraz metatekstualne odniesienia do twórczych zmagań autorów komiksu wpleciona zostaje trzecia, Orysteia Ajschylosa, do której
wystawienia przymierzają się przyjaciele autorów.
Dialog filozofii i kultury popularnej aktualizuje się również w artykule Adama Nowakowskiego, który zestawia historię opowiedzianą
w kanadyjskiej trylogii Darth Bane: Droga zagłady autorstwa Drew Karpyshyna, która nawiązuje do obu trylogii Gwiezdnych wojen. Głównym
bohaterem trylogii Karpyshyna jest sługa Ciemnej Strony, pozwalają-
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cy czytelnikom lepiej zrozumieć filozofię Zakonu Sithów. W artykule
Tako rzecze Bane. Nadczłowiek w Drodze zagłady Drew Karpyshyna,
Nowakowski dokonuje charakterystyki postaci Dartha Bane’a, jego
poglądów i wizji Zakonów Sithów, udowadniając, że są one głęboko
zakorzenione w filozofii Fryderyka Nietzschego, ze szczególnym wskazaniem na koncepcję Nadczłowieka.
W artykule Konkretne transgresje, konkretne interferencje – o łamaniu kodów gatunkowych w poezji Edwina Morgana, Monika Kocot podejmuje problem różnorodnych gier o sens, gier konstrukcji, dekonstrukcji i rekonstrukcji sensów, jakie aktualizuje szkocki twórca w swoich
wierszach konkretnych, wskazując na ich zakorzenienie w różnych
tradycjach kulturowych, literackich i filozoficznych. Zdaniem Autorki,
być może właśnie owa skłonność do transgresji kodów gatunkowych
czynią z Morgana jednego z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych
światowych konkretystów.
W artykule Różewicz i symulakry, Piotr Pochel podejmuje się próby spojrzenia na twórczość polskiego poety przez pryzmat precesji
symulakrów, zaproponowanej przez Jeana Baudrillarda. Pochel śledzi
proces uwalniania się znaku od swojego odniesienia w tomach Kup
kota w worku, Matka odchodzi, Płaskorzeźba, Szara strefa. W swoich
analizach, Autor pokazuje jak znaki odklejają się od swojego odniesienia, wchodzą w relacje z innymi znakami, jak odrywają się od rzeczywistości i łączą się z innymi znakami, by znaczyć coś innego, nowego.
Biografia literacka Marka Hłaski Piękni dwudziestoletni stała się
podstawą rozważań Katarzyny Mulet. W artykule Retoryka popkultury w Pięknych dwudziestoletnich Marka Hłaski, Autorka dowodzi, że
w mimetycznej autokreacji pisarza można doszukać się cech amerykańskich idoli popkulturowych. Katarzyna Mulet zwraca uwagę na retorykę popkultury i przez jej pryzmat analizuje tekst Hłaski, wnosząc
tym samym ciekawe spojrzenie na twórczość znanego pisarza.
Omawiając najgłośniejszą bodaj powieść Cormaca McCarthy’ego,
Krwawy południk, Kristjan Mavri bada jej związki z tradycją filmowego westernu, wraz z jego stereotypizacją, miejscem jakie zajmuje
w kulturze masowej i amerykańskiej podświadomości. Artykuł Cormac McCarthy and Popular Culture A New Old West stara się ukazać,
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że McCarthy przetwarza gatunek westernu w sposób przewrotny, jego
demitologizacji towarzyszy wszak fascynacja.
Anja Mrak, autorka artykułu Popculture in postcolonial literature.
Motifs of popular culture in Arundhati Roy’s The god of small things and
Eden Robinson’s Monkey Beach, dostrzega związki literatury postkolonialnej i kultury popularnej, a zwłaszcza kultury masowej w jej amerykańskim wydaniu. Autorka stara się pokazać, że ta sama kultura popularna, która odpowiedzialna jest za kulturową (re)kolonizację, może
stać się narzędziem dekonstruującym imperialistyczny dyskurs.
Oddziaływanie popkultury na współczesne społeczeństwo znalazło się w kręgu zainteresowań Malwiny Bednarek, która zajęła się
zmianą wyobrażeń na temat koncepcji macierzyństwa na przestrzeni
ostatniego wieku. Jej artykuł Macierzyństwo: błogosławieństwo czy przekleństwo – wprowadzenie do dyskursu feministycznego śledzi przeobrażenia wizerunku matki od ujęć tradycyjnych po feministyczne. Autorka
zwraca uwagę na negatywne aspekty macierzyństwa, które nie zawsze
są eksponowane we współczesnej kulturze.
Jednym z warunków sine qua non popkultury jest rozrywka, szczególnie eksponowana przez środki masowego przekazu. Na płaszczyźnie
mediów właśnie, nie tylko komercyjnych, mówić można o jej hipertrofii. Prasa, radio, telewizja i Internet, będąc równocześnie przedmiotem
i podmiotem kultury masowej, stały się soczewką zmian kulturowych,
którym poświęcona jest druga część tomu. Tekst Rozrywka w radiu komercyjnym na przykładzie porannego programu Radia Zet „Dzień Dobry
Bardzo” Pauliny Czarnek oddaje charakter zmian w obrębie gatunków
dziennikarskich – powstanie hybrydowego morning show - determinowanych przez zjawiska popkultury.
Specjalistycznej analizy języka artykułów publicystycznych poświęconych sportowi dokonuje Katarzyna Burska. O analityzmach
i syntetyzmach leksykalnych w publicystyce sportowej – na przykładzie
peryfraz i uniwerbizmów – to artykuł językoznawczy, w którym autorka
egzemplifikuje publikowane w prasie analityczne konstrukcje językowe, posiadające syntetyczne odpowiedniki.
W artykule Język wojny na przestrzeni wieków Zbigniew Bednarek
bada użycie środków językowych w wypowiedziach dziennikarzy na
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temat wojny. Autor udowadnia, że reportaże wojenne stały się częścią
kultury masowej i dlatego też są godne uwagi w kontekście popkulturowym. Przedstawiona analiza porównawcza pokazuje bogactwo leksyki, nasyconej plastycznymi wyrazami przekazu.
Podobnie jak w mediach, tak i w muzyce popkultura podyktowała wielopłaszczyznowe zmiany. Powstawały nowe gatunki, narodził się
przemysł fonograficzny – sztukę zaczęto postrzegać jako dochodową
branżę produkującą kreacje sceniczne. Jednym z przykładów osobowości stworzonej podług mechanizmów popkulturowych jest popowa
wokalistka Lady Gaga. Fenomen tej postaci stara się zbadać Martyna
Paszkowska, autorka tekstu „Poker face”, czyli hiperboliczna (auto)kreacja, czy kreacja hiperboli? – o twórczości Lady Gagi w dyskursie kultury
popularnej.
Upowszechnianie kultury popularnej stało się możliwe dzięki
szczególnym sposobom wykorzystywania obrazu. Wizualizacja treści
na fotografiach, filmach, w kinie, telewizji, ukute określenie kultury
obrazkowej inspirowały do tworzenia nowych form przekazu: komiksów, teledysków, czy seriali, którym uwagę badawczą poświęcają autorzy trzeciej części tomu. Artykuł Świat opuszczony przez Boga w serialu
„The Wire” Mateusza Mirysa, traktuje o typowej dla popkultury formy
odcinkowego, telewizyjnego przedstawiania fabuły opartej na sekularyzacji świata współczesnych bohaterów. Twórcy serialu sięgają po archetypy kulturowe Boga, ojca, prawodawcy, utopii i osadzają je w rzeczywistości mieszkańców XX- wiecznego amerykańskiego Baltimore.
Artykuł Beaty Stefaniak-Maślanki, Baśń, storytelling i popkultura, stanowi refleksję nad sensem powtarzania i aktualizowania przez
popkulturę motywów baśniowych. Ważnym zagadnieniem jest tu interpretacja obrazu kobiety obecnego w nowych opowieściach powstałych z połączenia baśni i języka popkultury. Analizie poddane zostają
dwa seriale wpisujące się w formułę fantasy, wyemitowane równolegle
w 2011 r. Once upon a time i Grimm.
Immersję popkulturowych wzorców można zaobserwować we
wszystkich gatunkach artystycznych. W artykule Miłość jako metafora
szczęścia. Seks, miłość i partnerstwo w polskim filmie, Ewelina Warumzer
analizuje wzorce i symbole miłosne we współczesnej kinematografii
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polskiej. Wykorzystując badania socjologiczne oraz podejście kognitywne autorka analizuje metaforę miłości, wyrażaną w konstrukcjach
językowych
Pojęcie popkultury obejmuje bardzo szeroki zakres tematów i obszarów, połączonych siecią zależności i determinant, niemniej pierwotnie odległych. Jej synonim – masowość – otwiera niczym nieograniczone pole kolejnych zjawisk i ich mutacji w tekstach kultury. Jednym
z nich stała się pornografia, przywołana w tekście Magdy Ciereszko
Porno, które pragnie być pop. O przenikaniu elementów popkultury do filmowej pornografii. Autorka określa wpływ pornografii na ofertę popkultury jako znaną i zdefiniowaną, lecz za cel artykułu stawia wskazanie
zależności w drugą stronę – dostrzega mianowicie inspiracje kulturą
masową w filmach pornograficznych.
W artykule Etykiet(k)a wielkiego miasta. O seksualizacji przestrzeni, utowarowieniu relacji międzyludzkich i regułach damsko-męskich gier
w nowoczesnym i ponowoczesnym mieście, Sabina Kwak bada co łączy
Izabelę Łęcką, bohaterkę Lalki Bolesława Prusa, z Samanthą Jones,
królową Manhattanu z serialu Seks w wielkim mieście. Analiza porównawcza dwóch scen – wizyty Izabeli w sklepie Wokulskiego i zakupowego podrywu Samanthy – pozwala prześledzić drogę od miasta nowoczesnego do ponowoczesnego, obnażyć konsekwencje wyjścia do
pasażu i wreszcie zbadać związki między handlem a erotyką. Artykuł
Kwak jest próbą uchwycenia zacierających się granic między kulturą
wysoką a kulturą popularną.
Pozostaje skonfrontować swoje widzenie zjawisk (pop)kultury
z zebranymi w tej książce artykułami, do czego gorąco zachęcamy.
Monika Kocot
Kamil Szafraniec

Magdalena Majchrzyk

Mass kultura, popkultura, postkultura
– transformacje pojęcia „kultury współczesnej”
Zarys problemu
Pojęcie kultury współczesnej jest szerokie i niezbyt precyzyjne.
W bogatej literaturze przedmiotu1 brakuje całościowej, spójnej definicji samej kultury i towarzyszących jej przemian. Ponadto często, nawet
nieświadomie, myli się terminy kultury masowej (mass kultury), popularnej (popkultury), i ponowoczesnej (postkultury), nierzadko stawiając między nimi znak równości lub traktując je synonimicznie. Tymczasem funkcjonują one autonomicznie, mają swoją genezę i swoich
teoretyków. Należy przy tym także pamiętać, że współczesne refleksje
kulturologiczne mają charakter interdyscyplinarny, a dokonujący ich
badacz musi być „po trosze uczonym typu postmodernistycznego, filozofem, pisarzem, podróżnikiem i krytykiem” [Radomski 2007: 142].
W tym miejscu napotykamy na pierwszy kluczowy problem. Już
w drugiej połowie ubiegłego stulecia uczeni unikali bowiem definiowania kultury jako pewnej całości w odniesieniu do danej społeczności
oraz jako nadrzędnej zasady regulującej funkcjonowanie danych grup

Należy wymienić w tym miejscu choćby kilka kluczowych monografii
badaczy anglosaskich i polskich, poświęconych zagadnieniu ewolucji kultury
współczesnej: Macdonald [1953], Williams [1958], Eco i in. [2008], Macdonald [2002] (antologia prac takich badaczy jak: Dwight Macdonald, Clement Greenberg, Marshall McLuhan, Ernest van Den Haag, Leslie A. Fiedler,
Melvin Tumin), Strinati [1998], Storey [2003], Mathews [2005], Kłoskowska [2005], Robotycki [1992].
1

14

Magdalena Majchrzyk

społecznych. Zauważono, że wraz z nadejściem ponowoczesności utraciła ona swoje walory regulatywne. Jak twierdzi Gordon Mathews, posługiwanie się terminem kultura ma sens wyłącznie w sytuacji, gdy potrafimy
połączyć jej tradycyjnie rozumianą ideę – jako „sposobu życia pewnego
ludu” z bardziej współczesną koncepcją – „informacji i tożsamości dostępnych w globalnym supermarkecie kultury” [Mathews 2005: 13].
W zglobalizowanym, ponowoczesnym świecie kwestia użyteczności klasycznego pojmowania kultury stała się więc problematyczna.
Być może dlatego popularne w latach 70. anglosaskie studia kulturowe
częściej definiowały ją w kategoriach społeczno–politycznych, niż estetycznych – jako „całą drogę życiową, materialną, intelektualną i duchową” [Williams 1985: 16], lub „teksty i praktyki życia codziennego”
[Storey 2003: 10].
Ponowoczesność (postmodernizm)2 jako formacja kulturowa
ukazała, że istnieje wiele kultur, tradycji, przeżywanych światów, gier
językowych i nie należy ich redukować do jednego dominującego dyskursu, a właściwe wykorzystać ową polifonię. Główną cechą ponowoczesności jest pluralizm rzeczywistości kulturowych, dzięki założeniom
którego wszystkie kultury, nawet te najbardziej odmienne od naszej,
nie mogą podlegać ocenie ani hierarchizowaniu. Piotr Kowalski, analizując współczesne przemiany kulturowe, podkreśla, że banalizowanie
tego zjawiska jest niezwykle niebezpieczne. Jeśli bowiem nie opieramy
się na żadnym obowiązującym kanonie, wkrótce pluralizm stanie się
niemożliwy – zabraknie różnorodności kultywowanych tradycji3.
Termin ponowoczesność został wprowadzony przez Zygmunta Baumana w celu uniknięcia utożsamiania filozofii ponowoczesnej (postmoderny)
z postmodernizmem jako nurtem artystyczno-kulturowym. W niniejszym
tekście oba terminy stosowane są synonimicznie. Por. Bauman 2004: 13–39.
3
Badacz poddaje także w wątpliwość słuszność zasady politycznej poprawności: „Pluralizm, jako otwarcie na wielość postaw, wartości, wyzwań itd.,
wymaga rezygnacji z wszelkich form przymusu. Political correctness narzucając
rygory powściągliwości i szacunku dla odmienności, oznacza niemożność jakiejkolwiek ingerencji w cudzy świat. Czyż jednak nie prowadzi to do samotności, do pozostawiania jednostek samym sobie?” [Kowalski 2004: 73].
2
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Innym zjawiskiem, wynikającym z zaakceptowania polifonii kulturowej jest fragmentaryzacja. Nie jest ona synonimem dekompozycji, ale raczej rekompozycji – odtworzeniem nowej całości po okresie
czasowego rozpadu, jaki spowodowało pojawienie się kategorii ponowoczesności. Okazało się, że to, co wydawało się jednolite, składa się
w rzeczywistości z elementów rożnego pochodzenia. Nie można więc
zakładać stabilności takiego stanu rzeczy:
Fragmentaryzacja powoduje, że pewne składniki przestają należeć do
dotychczasowej całości, uwalniają się i żyją życiem własnym, lub po
pewnym czasie przechodzą do rekomponujących się całości. Jednak
fragmentaryzacja to nie zanik części dawnych całości, ich całkowity rozpad; to raczej trwanie ich części w pewnym stanie wyróżnialnym i rozpoznawalnym, zdolnym, przez pewien czas samodzielnie funkcjonować,
a także i wymagającym zewnętrznego wzmocnienia [Mikułowski-Pomorski 2006].

Życie w takim stanie jest niełatwe, stąd zapewne syndrom zagubienia jest często uznawany za rozpoznawalny wyznacznik ponowoczesności. Zygmunt Bauman mówi wręcz o „życiu we fragmentach” [Bauman
1994: 7], wymagającym nowego zespolenia. Niestety tempo zmian
zachodzących w czasach płynnej nowoczesności sprawia, że zarówno
fragmentaryzacja jak i zespolenie dokonywać się mogą nawet kilka razy
w życiu człowieka. Ponowoczesność jest więc w pewnym sensie stanem
permanentnego trwania w rozpadzie, oczekiwania na nowy porządek.
Ważnym aspektem rozważań są także tendencje uniwersalizacyjne – kultura staje się coraz bardziej wspólna, jednorodna, także pod
względem norm etycznych i estetycznych, symboliki, dominujących
języków, a nawet obowiązujących nurtów artystycznych i kanonów
mody. Tadeusz Paleczny wskazuje w tym kontekście również na inne
powiązane z uniwersalizacją dylematy, których ponowoczesna kultura
nie potrafi wyjaśnić:
Czy mamy do czynienia z jedną kulturą ogólnoludzką czy z wieloma
kulturami? […] Czy kultura jest czymś obiektywnym, zewnętrznym
w stosunku do człowieka, czy stanowi atrybut jednostki, właściwość
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substantywną człowieka, wyróżniającą go spośród innych ludzi? […] Co
decyduje o tym, że jedne wytwory kultury materialnej jak również symbolicznej rozprzestrzeniają się i uniwersalizują szybciej niż inne? […]
Czy w sytuacji globalizującego się świata, uniwersalizującej kultury, wzajemnego nakładania, przenikania, współkształtowania wielu grup kulturowych, jednostki „skazane” są i zmuszone do przyswajania oraz rozwijania nowych typów tożsamości pluralistycznej? [Paleczny 2007: 46–47].

Listę pytań można by mnożyć w nieskończoność, ponieważ trudno wyznaczyć nawet teoretyczne ramy problematyki wielokulturowości, nie mówiąc już o jej usystematyzowaniu. Wyłania się zatem wizja
kultury wewnętrznie niejednorodnej, stanowiącej nierzadko połączenie przeciwstawnych zasobów kulturowych.
Bauman podkreśla, że przyjmując powyższe założenia badacz pełni jedynie funkcję tłumacza – pośrednika, mającego za zadanie wyjaśniać wzajemne różnice porządków kulturowych. Jego rolą nie jest jednak dążenie do uniwersalizacji, do połączenia „w jedną wspólną kulturę
przez duże «K»” [Bauman 1992: 22–2]. Tendencje unifikacyjne są
równie silne jak różnicujące. Nie sposób bowiem wykluczyć procesów
zanikania poszczególnych kultur ani ich zawłaszczenia przez większe
układy kulturowe. Kultury ponowoczesne nie są zogniskowane wokół
jakiejś centralnej wartości, dlatego z niezwykłą łatwością otwierają się
na synkretyzm. Nawet sfera języka nie jest już elementem spajającym
daną kulturę – przypomina ona raczej indywidualną perspektywę, nie
mającą nic wspólnego z monolityczną strukturą.
Ponadto samo pojęcie kultury jest nadużywane i stale rozszerzane znaczeniowo. Przykładem takiego stanu rzeczy może być termin
kultury masowej. Przywykliśmy do niego, choć jego zdefiniowanie nie
byłoby łatwe. Intuicyjnie jednak jesteśmy na ogół w stanie określić co
ową kulturą masową jest, a co nie. Tymczasem kategoria masowości jest
jedną z kluczowych we współczesnych rozważaniach o przemianach
przestrzeni kulturowej.
W polskich badaniach kulturologicznych klasyczną pozycję stanowi monografia Antoniny Kłoskowskiej Kultura masowa. Krytyka
i obrona, wydana po raz pierwszy w 1963 roku. Rozprawa owa jest niezwykle obszerną i usystematyzowaną publikacją. Ważnym postulatem
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badaczki jest stwierdzenie, że rzadko spotyka się rzetelne definicje
kultury masowej. Dzieje się tak, zdaniem autorki, dlatego, że bywa ona
identyfikowana z kulturą niższego poziomu, wulgarną, ocenianą z góry
negatywnie. Tymczasem pojęcie kultury masowej powinno być „z założenia neutralne i dostatecznie szerokie” [Kłoskowska 2005: 94–95].
Stąd Kłoskowska doprecyzowuje ów termin i ogranicza go do: „zjawisk
współczesnego przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub analogicznych treści płynących z nielicznych źródeł oraz do
jednolitych form zabawowej, rozrywkowej działalności wielkich mas
ludzkich” [Kłoskowska 2005: 95].
Przyjrzyjmy się dwóm kluczowym elementom tej definicji. Pierwszy z nich to „wielkie masy ludzkie” czyli zbiorowi odbiorcy. Ta kategoria jest w rozważaniach o współczesnej kulturze niezbędna. Odchodzimy bowiem od relacji jednostka–kultura na rzecz mniejszej lub
większej zbiorowości. Ludzi łączy jedynie przynależność do wspólnej
grupy, a nie świadomość kulturowa lub wspólne wewnętrzne potrzeby,
idee i kanony. Jest to bezpośredni rezultat unifikacji, urbanizacji, industrializacji społeczeństwa, o czym również pisze Kłoskowska4.
Badacze anglosascy5, do których odwołuje się autorka Kultury
masowej, wskazują, że począwszy od lat czterdziestych XX wieku społeczeństwa zaczęły podlegać procesom „umasowienia”, stąd celowo
stworzono adekwatną dla nich kulturę. Wcześniej kultura pojawiała się
bowiem jako odpowiedź na wewnętrzne potrzeby człowieka, natomiast
kultura masowa tworzona jest sztucznie – świadomie dla mas. Nie jest
to już spontaniczny wytwór ludzkiej działalności, ale produkt, wywołany potrzebą konsumpcji i wygenerowania zysku. Niektórzy badacze
Podobnie zjawisko kultury masowej interpretuje włoski teoretyk
Strinati, który twierdzi, że jest to „kultura tworzona przez masową technikę
przemysłową i sprzedawana dla zysku masowej publiczności konsumentów”.
Stanowi ona swoistą pododmianę kultury popularnej, której głównym wyznacznikiem jest dostępność w danym kręgu kulturowym i powszechność.
Zob. Strinati 1998: 22.
5
Należą do nich między innymi: Macdonald, Greenberg, Mannheim,
van den Haag, Flesh, Towner, Mills, Ortega y Gasset.
4
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(np. Fiske, w studium Understaining Popular Culture) sądzą jednak, że
jest dokładnie odwrotnie – kultura masowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mas i dlatego jest tak ekspansywna [Fiske 1989: 115].
Drugim elementem definicji badaczki jest „przekazywanie identycznych treści”, do czego niezbędny jest jakiś kanał komunikacyjny. Funkcję tę przejęły całkowicie mass media, które Kłoskowska
w 1963 roku nazywała „środkami masowego komunikowania się”. Ich
znaczenie było dostrzegane już pół wieku temu – telewizja, radio, plakaty służyły manipulacji opiniami i zachowaniami ludzi. W obecnej
dobie teleinformatyzacji, wszechobecności reklam i ekspansji Internetu o kluczowej roli mass mediów nie trzeba już nikogo przekonywać. Warto jedynie przypomnieć, że wszelkie produkty kultury, które
składają się na kulturę popularną, funkcjonują jednocześnie w zakresie dwóch ekonomii: finansowej i kulturowej. „W ekonomii kulturowej – pisze Fiske – inaczej niż w finansowej produkty nie przechodzą
w prostej linii od produkcji do konsumpcji” [Fiske 1987: 311]. Najpierw mają ukształtować określone znaczenia i upodobania, wpłynąć
na wytworzenie się potrzeb, później dopiero je zaspokoić.
Środki audiowizualne, obok szerokich możliwości kształtowania
opinii, niwelują ponadto różnice – pojęcia inny, obcy, stają się łatwe do
zdefiniowania. Fakt, że identyczne przekazy w tym samym czasie docierają do przedstawicieli różnych nacji wpływa także na szybsze przejmowanie obcych wzorców kulturowych, nie zawsze spójnych z daną
kulturą.
Innym wyznacznikiem kultury masowej jest tak zwana homogenizacja. Pojęcie to sformułował Macdonald, który twierdził, że polega
ona na bezładnym połączeniu elementów kulturowych różnych poziomów i ukazaniu ich w postaci jednolitej masy, jednakowo przyswajalnej przez wszystkich6. Zasadnicze zwycięstwo homogenizacji polegało
„Kultura masowa – podkreśla Macdonald – jest dynamiczną, rewolucyjną siłą, burzącą przegrody klasy, tradycji, smaku i zacierającą kulturalne
odrębności. Miesza i rozbełtuje wszystko razem wytwarzając to, co można
nazwać homogenizowaną kulturą. W ten sposób niszczy wartości, bo sądy
wartościujące zakładają dyskryminację, a kultura masowa z założenia odrzuca
6
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jednak na czymś bardziej subtelnym – na usunięciu dystansu między
elementami różnych poziomów. Niwelowane były różnice pomiędzy
dawnymi opozycjami – kulturą niską i wysoką, elitarną i szeroko dostępną, sacrum i profanum – usuwano dawną hierarchiczną gradację.
Jak przypominał Macdonald, elita miała swoją kulturę wysoką, a masy
– kicz. Obecnie linia graniczna jest zatarta. Wymaga to sztucznego poszukiwania najmniejszego wspólnego mianownika kulturowego, dlatego eliminuje się różnice i odmienności na rzecz akceptowalnej przez
większość przyswajalności7. Nic więc dziwnego, że w studiach krytycznych rzadko spotyka się dodatnie wartościowanie kultury masowej.
A przecież właśnie dzięki swej masowości kultura stała się osiągalna dla
osób i całych grup społecznych, od których przez stulecia była odseparowana. Eklektyczna pod względem poziomów i przedmiotów swojego zainteresowania kultura nie powinna być oceniana jednostronnie.
Zdaniem Kłoskowskiej:
Krytycy komercjalnego systemu masowej kultury zarzucają jego organizatorom dokonywanie standaryzacji na poziomie najmniejszego wspólnego mianownika, tzn. sprowadzania treści i formy o walorze szerokiej
atrakcyjności i dostępności zawsze do najniższego poziomu gustów
i kwalifikacji intelektualnych. Ten zarzut nie jest całkowicie usprawiedliwiony. Można by uznać jego słuszność, gdyby zakres kultury masowej
ograniczał się do symbolicznych przekazów specjalnie produkowanych
na jej użytek. […] Nawet przy najskrajniejszej komercjalizacji nie rezygnuje się z włączenia do zakresu rozpowszechnionych przedmiotów
dyskryminację przeciwko komukolwiek” [Macdonald 2002: 19]. Zdaniem
badacza kultura masowa w pewnej mierze kontynuuje kulturę ludową. Ludowa wyrastała jednak samorzutnie, z własnej potrzeby, „od dołu”, masowa zaś
jest narzucana odgórnie.
7
Macdonald twierdzi: „Kultura musi być tworzona przez ludzi i dla ludzi, a kiedy są zorganizowani jako masa tracą swoją ludzką swoistość i wartość. Nie łączą ich stosunki właściwe jednostkom ani członkom wspólnoty.
Człowiek masy jest samotnym atomem. Masowe społeczeństwo jest tak luźno powiązane, że szuka się najniższego wspólnego mianownika” [Macdonald
2002: 31].

20

Magdalena Majchrzyk
treści zaliczanych do kategorii kultury wyższej. Przeciwnie – manipulatorzy środków masowego komunikowania chętnie faworyzują klasyczne
pozycje wielkiego skarbca kultury, które oprócz wyrobionej marki historycznej posiadają tę zaletę, że nie są obciążone prawami autorskimi
[Kłoskowska 2005: 318–319].

Kategorie wyższy–niższy nasuwają oczywistą analogię lepszy–gorszy. Tymczasem Bauman, który zagadnieniom kultury współczesnej
poświęcił znaczną część swojego dorobku badawczego, proponuje inną
kategoryzację. Jego interpretacja wydaje się być najbliższa naszym rozważaniom kulturowym. Bauman łączy ze sobą pojęcia kultury masowej
i popularnej, po czym oba odrzuca. Określenie kultury mianem popularnej, zdaniem Baumana, wynika wyłącznie z politycznej poprawności
i jest łagodniejszym określeniem kultury masowej. Unika się jedynie
pejoratywnych skojarzeń ze słowem masa, choć popularna, od populus
– pospólstwo, również nie konotuje się pozytywnie. Badacz zauważa
ponadto, że do interpretacji współczesnych zjawisk kulturowych oba
powyższe określenia kultury nic nie wnoszą, są jedynie sloganami, do
których bezwiednie przywykliśmy lub do których nas celowo przyzwyczajono. Bauman wyjaśnia swoje stanowisko w sposób następujący:
Żywię też niejakie podejrzenia wobec samego zabiegu opatrywania pojęcia „kultury” kwantyfikatorami. Widzicie państwo – jest kultura, a jest
też kultura popularna (niby kultura, ale tak naprawdę śmiech i zgroza,
udawanie tylko, nie twarz a gęba); kultura, ale znaczona – jak karta w talii oszusta. […] Nawiasem mówiąc, czyżby przyjąć należało, że ową
pierwszą czy pierwotną kulturę, nie–znaczoną, definiuje na mocy przeciwieństwa wobec sfałszowanej wersji to, że nie jest popularna? Bo jeśli
tak (a właśnie tak opozycja sugeruje), to troska o zachowanie kastowego
przywileju wyziewa z pojęciowej opozycji całkiem już nachalnie [Bauman 2008: 307–308].

Uczony odchodzi więc od hierarchizującej koncepcji kultury na
rzecz jej przemian strukturalnych – interesują go przeobrażenia wewnątrz samej kultury i społeczeństw, które są przez nią kształtowane.
Aby uniknąć oceniających określeń, Bauman proponuje termin kul-
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tury płynnej nowoczesności lub po prostu kultury ponowoczesnej (postkultury), która nie dyskredytuje, ani nie odrzuca nowoczesności, ale
z niej aktywnie korzysta. „Żyjemy na dziedzińcu fabryki trudniącej się
przerobem wtórnym dawnych sensów” – mówił w jednym z wywiadów Bauman [Burszta 2004: 10]. Taki kulturowy recycling jest stanem
produktywnym, więc klasyfikowanie go w systemie lepszy–gorszy niweczy jego potencjał.
Kultura ponowoczesna jest więc dwuznaczna – generuje zarówno własne, nowe sensy jak i rekomponuje zastane elementy kulturowe.
Jest ona także kulturą nieheterogeniczną – pełną skrajności, niejednolitości i różnorodności. Być może właśnie dlatego jest tak interesującym
przedmiotem badań.
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Literatura jako projekt,
czyli zamysł literacki autora
Na przykładzie utworów Borisa Akunina
Obecnie obserwujemy zacieranie się granic na wielu płaszczyznach: społecznej, politycznej oraz kulturowej. Hybrydyzacja kultury
jest zjawiskiem globalnym, szczególnie zaś dotyczy różnych literatur.
Przeprowadzenie podziału między literaturą wysoką a masową
czytelnika stwarza wiele problemów. Brakuje jednolitej klasyfikacji
tego, co należy do kanonu lub na jakiej podstawie klasyfikować pisarzy
jako autorów literatury pięknej, masowej czy popularnej. Owo zacieranie się granic otwiera pole do zaistnienia zjawisk, istniejących na styku
w – jak określał Hegel – polu pomiędzy.
Właśnie tutaj znajdują się pisarze tacy jak m.in. Haruki Murakami,
Wiktor Pielewin, Boris Akunin. Ten ostatni, prowadzi grę z tradycją
literacką, czyni ją inspiracją i jednocześnie narzędziem do tworzenia
projektów literackich. Celem referatu jest prześledzenie w jaki sposób
i z jakim efektem są przekraczane granice norm literackich w utworach
Akunina. Poszukamy też odpowiedzi na pytanie o możliwe skutki potraktowania literatury, czyli dziedzictwa kulturowego, czyli kanonu literackiego jako produkt podlegający dowolnym modyfikacjom.

Relacja między kulturą wysoką i kulturą popularną
Znany nam istniejący przez wieki podział na kulturę wysoką i kulturę niską zanika wraz z postępującym cywilizacyjnym. Jak
zaobserwował Lichański odejście od wyznaczanego przez tradycyjną filologię kanonu literackiego opartego na literaturze klasycznej
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spowodowało zanikanie świata wspólnych odwołań obrazów literackich [Lichański 2005: 33].
Przez długi czas obserwowano zależność między rodzajem czytelnika, a jego wyborami literackimi. Inteligencja była kształtowana przez
kanon literacki, natomiast czytelnik masowy najczęściej sięgał po literaturę masową, która najczęściej nie reprezentowała wartości leżących
u podstaw kultury [Ortega 1982: 103].
Przemianom kulturowym XX wieku nieuchronnie towarzyszy
dyskusja o relacjach między kulturą wysoką a popularną.
Powstanie i rozwój kultury masowej w dużej mierze przyczyniły się […]
do zmiany oblicza współczesnej sztuki, z jednej strony, poprzez zawarte
w samej kulturze masowej dążenie do homogenizacji z kulturą wysoką,
z drugiej zaś, ze względu na jawne czerpanie kultury wysokiej ze źródeł
kultury masowej [Feartherstone 1996: 302].

Wraz z pojawieniem się kulturowej różnorodności, w świecie literatury i sztuki zaistniała tendencja „zapożyczania” chwytów z arsenału
literatury klasycznej. Wynika z tego, że kultura popularna jako medium,
z którym obcujemy się na co dzień i przez które dokonujemy filtracji
rzeczywistości, stała się narzędziem w ręku pisarzy. Z tego powodu
przypisanie utworu do repertuaru literatury wysokiej lub popularnej
zdaje się zależeć od subiektywnej oceny utworu przez odbiorcę. Ocena
ta jest formowana na podstawie walorów estetycznych i poznawczych
tekstu [Puzynina 2005: 17].
Kultura popularna przez niektórych badaczy, pisarzy i literaturoznawców bywa traktowana jak zagrożenie, przez innych jak lustrzane
odbicie swoich czasów.

Grigorij Czchartiszwili i jego poglądy
na konwencję literacką
Niemal w każdej literaturze narodowej są pisarze, którzy uczynili
z kultury popularnej narzędzie zabawy i swoistej gry z czytelnikiem.
W rosyjskiej literaturze jednym z takich autorów jest filolog, tłumacz,
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eseista Grigorij Czchartiszwili, znany pod pseudonimem Boris Akunin. Grigorij Czchartiszwili debiutował w 1998 roku i prawie natychmiast jego utwory zostały okrzyknięte prawdziwą rewolucją gatunkową w rosyjskiej prozie [Domogalla 2008: 76] oraz przetłumaczone na
wiele języków, w tym na polski.
Debiut pod pseudonimem i przez dwa lata ukrywanie swoich
prawdziwych danych pozwoliło Czchartiszwilemu stworzyć wokół
siebie aurę tajemniczości i zainteresowania. To działanie zostało
poparte strategią wydawcy, który prezentował czytelnikom kolejne
książki jako typowy produkt komercyjny. Czytelnika rzeczywistego coraz bardziej interesowała zawiła intryga kryminału i atmosfera
tworząca się wokół autora [Komarowa 2001: 72]. Poprzez odwołania do rosyjskiej historii, mentalności i kultury kryminały Akunina
były postrzegane przez czytelników jako wyzwanie intelektualnym.
Już te czynniki mogły przesądzić o sukcesie pisarza. Jednak strategia marketingowa Akunina nie kończyła się na tym. Czchartiszwili
potraktował literaturę jako projekt, czyli niepowtarzalne i złożone działanie, rezultatem którego jest realizacja z góry założonego
celu [Trocki, Grusza, Ogonek 2003: 25]. W jednym z wywiadów
Czchartiszwili zaprezentował swoje uzasadnienie takiego postępowania:
Wymyśliłem wielokomponentowy, skomplikowany szkic. Wydaje mi
się, że projekt. (…) Czym różni się literatura od literatury-projektu?
Moim zdaniem tym, że korzenie literatury są w sercu, a projektu – w głowie1 [przekł. M.Ch.-L.].

W następnym podrozdziałach zostaną scharakteryzowane wybrane
projekty literackie G. Czchartiszwili.

«Я придумал многокомпонентный, замысловатый чертеж. Поэтому – проект. <…> Чем, собственно, литературы отличается от литературного проекта? По-моему, тем, что корни литературы – в сердце, а корни литературного проекта - в голове» [Komarowa 2001: 4].
1
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Projekt Przygody Erasta Fandorina
Pierwszym projektem Akunina był cykl 15 retrokryminałów Przygody Erasta Fandorina. Autor tego cyklu powieści świadomie prowadzi wielopoziomową grę z potencjalnym czytelnikiem tekstu [Timina,
Markowa, Kiaszto 2011: 240]. Wyróżniono pięć poziomów gry: gatunkowy, bohatera, fabuły, realiów kulturowych, językowy. Spróbujmy
przyjrzeć się tym poziomom.
Poziom gatunków jest realizowany poprzez zaprezentowanie przez
Czchartiszwilego w jednym cyklu wszystkich gatunków klasycznego kryminału: debiutancki Azazel (Азазель 1998, wyd. polskie 2003) to kryminał konspiracyjny, kolejna powieść Gambit turecki (Турецкий гамбит
1998, wyd. polskie 2003) to kryminał szpiegowski, trzecia z kolei powieść Lewiatan (Левиафан 1998, wyd. polskie 2003) – hermeneutyczny, polityczny kryminał reprezentują powieści Śmierć Achillesa (Смерть
Ахиллеса 1998, wyd. polskie 2003) oraz Radca stanu (Статский
советник 1999, wyd. polskie 2004), powieść łotrzykowska Walet pikowy
(Пиковый валет 1998, wyd. polskie 2003) i powieść o seryjnym zabójcy
Dekorator (Декоратор 1998,wyd. polskie 2003) następnie Akunin przygotował kryminał obywatelski (Koronacja – Коронация, или Последний
из романов2 2000, wyd. polskie 2004), dekadencki (Kochanka śmierci
– Любовница смерти 2001, wyd. polskie 2004), dickensowski (Kochanek śmierci – Любовник смерти 2001, wyd. polskie 2004), egzotyczny
(Diamentowa karoca3 – Алмазная колесница 2003, wyd. polskie 2005),
remake klasycznych kryminałów (Nefrytowy różaniec4 – Нефритовые
Za tę powieść Akunin otrzymał prestiżową nagrodę Antybooker.
Popularność egzotycznej powieści Diamentowa karoca przypadła na
moment zainteresowania kulturą japońską.
4
Można zauważyć, że autor sięga po bogaty repertuar gatunkowy powieści kryminalnych. Odwołuje się tym samym do tradycji ustanowionej
przez takich mistrzów kryminału jak Artur Conan Doyle, Edgard Poe, Agatha Christie i in. Tego typu nawiązania zostały podsumowane w następująco:
„Literatura popularna specjalnie się nie zmienia, ponieważ nie zmieniają się
oczekiwania jej czytelników” za: Gemra [2005: 100].
2
3
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чётки 2007, wyd. polskie 2009), kryminał teatralny Świat jest teatrem
(Весь мир театр 2009, wyd. polskie 2012) i Czarne miasto (Черный город 2012, brak wydania polskiego).
Wymienione kryminały tworzą serię, którą łączy osoba głównego bohatera5 – detektywa Erasta Fandorina. Erast ma cechy bohatera
literatury pięknej – to intelektualista, osoba wykształcona i wychowana zgodnie z pewnym etosem. Bohater z założenia nie jest typowym
Rosjaninem, posiada w sobie cechy rosyjskiego inteligenta, japońskiego samuraja oraz angielskiego dżentelmena. Fandorin kontynuuje
tradycję wielkich detektywów jednocześnie zapożyczając najbardziej
wyróżniające cechy każdego z nich – szarmancki, z rozwiniętymi zdolnościami analitycznymi, cieszący się powodzeniem u kobiet, nieco
ekscentryczny, jednak nie na tyle by być traktowanym jak ktoś z zewnątrz. Erast Fandorin wzbudza sympatię czytelnika. W ten sposób
prezentowany jest poziom bohatera.
Trzeci poziom tworzy fabuła. Akunin nawiązuje do tradycji klasyków gatunku – Artura Conan Doyla, Agaty Christi, Edgara Alana Poe,
czego przykładem jest chociażby remake Nefrytowy różaniec. Jednak na
tym pisarz nie poprzestaje, bo wykorzystując charakterystyczne elementy gatunku, takie jak wartka akcja, morderstwa i porwania, piękne
kobiety, Akunin dodaje nowe, charakterystyczne tylko dla jego utworów [Domogalla 2008: 77].
Poprzez przedstawienie historii Rosji XIX i początku XX w. przejawia się nawiązanie do obrazu mitycznej Rosji. Świat przedstawiony
powieściach popularnych często jest krainą marzeń, umożliwiającą
ucieczkę od szarej codzienności [Legutko 2005: 111]. Wrażenie niezwykłości jest dodatkowo potęgowane przez zaznaczanie egzotyki
przedstawianej rzeczywistości jak również poprzez podkreślanie jej
W kulturze masowej często obserwowana jest seryjność, czyli skupienie fabuł kolejnych utworów wokół głównego bohatera. Ten bohater jako
konstrukt jest powołany by dokonywać rzeczy niezwykłych, ryzykować i wygrywać (utwory literatury popularnej zawsze kończą się happy endem). Detektyw reprezentuje członka społeczeństwa, który walczący ze złem pochodzącym z zewnątrz (przestępcy) lub z wewnątrz (szpiedzy).
5

30

Marianna Chłopek-Labo

dawności. Jednakże jak pisze Ranczin [2004: 396], fabuła powieści nie
wpisuje się w rosyjski mit o tamtej epoce, natomiast odpowiada zmitologizowanemu wyobrażeniu o aktualnej rzeczywistości.
Czwarty poziom jest osadzony w kulturowych i historycznych realiach Często spotykanym w tekście zjawiskiem literackim jest intertekstualność, która wymaga od odbiorcy wpisanego w tekst znajomości klasyków literatury rosyjskiej i światowej. Można to zaobserwować
na przykładzie powieści F.M. Już w tytule kryminału rosyjski czytelnik
może rozpoznać inicjały wybitnego Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego, co więcej fabuła utworu dotyczy rękopisu Zbrodni i kary. Aluzje
literackie odnajdujemy też w innych utworach.
I ostatni piąty poziom to poziom języka – osadzone w epoce
XIX-wiecznej Rosji utwory wymagają od czytelnika chociaż szczątkowej znajomości języka tamtych czasów.
Po sukcesie serii z Erastem Fandorinem, Akunin rozpoczął nową
serię skupioną wokół przygód głównego bohatera pt. Prowincjonalny
kryminał czyli przygody siostry Pelagii (Приключения Пелагии). Ten
cykl składał się z 3 utworów: Pelagia i biały buldog (Пелагия и белый
бульдог 2000, wyd. polskie Oficyna Literacka Noir sur Blanc 2004), Pelagia i czarny mnich (Пелагия и чёрный монах 2001, wyd. polskie Oficyna Literacka Noir sur Blanc 2004), Pelagia i czerwony kogut (Пелагия
и красный петух 2003, wyd. polskie Oficyna Literacka Noir sur Blanc
2004). W międzyczasie autor zaczął publikować utwory z nowej serii Przygody magistra (Приключения магистра): Skrzynia na złoto
(Алтын-толобас 2000, wyd. polskie Świat Książki 2005), Lektura
nadobowiązkowa (Внеклассное чтение 2002, wyd. polskie Świat Książki 2005), F.M. (Ф.М. 2006, wyd. polskie Świat Książki 2008), Sokół
i jaskółka (Сокол и Ласточка 2009, brak wydania polskiego).

Projekt gatunki
Równolegle w 2005 roku Czchartiszwili rozpoczął eksperyment
z gatunkami powieści, czego wynikiem była seria Gatunki. W literaturze masowej istnieją kanony gatunkowe i tematyczne, funkcjonujące
jako modele fabularne utworów stworzonych zgodnie z określonym
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schematem i posiadających wspólną tematykę, włącznie z zestawem
typologicznym bohaterów. Kanoniczny początek, estetyczne szablony konstrukcji są wspólne dla wszystkich rodzajów literatury masowej
(kryminał, thriller, fantasy, i in.) i to właśnie one tworzą pewne „gatunkowe oczekiwanie” czytelnika i „seryjność” projektów wydawniczych
[Czerniak 2008: 207].
Natomiast ten projekt jest prześmiewaniem się ze sztywnych form
i uwięzienia utworów w określonej stylistyce i być może jego celem jest
pokazanie, że utrzymanie powieści w określonym gatunku nie wymaga
od jej autora specjalnego zaangażowania.
Do tej pory w ramach serii ukazały się 4 utwory: Książka dla dzieci
(Детская книга 2005, wyd. polskie Świat Książki 2007), Powieść szpiegowska (Шпионский роман 2005, wyd. polskie Świat Książki 2006),
Fantastyka (Фантастика 2005, wyd. polskie Świat Książki 2007), Powieść historyczna (Квест 2008, br. wydania polskiego).

Gry z czytelnikiem
Książki Akunina są wydawane w kilkuset tysięcznych nakładach,
a po wyczerpaniu nakładu wznawiane przez wydawnictwo po raz kolejny. Kim są czytelnicy utworów Akunina?
Książki Akunina adresowane są do czytelnika masowego przynależącego do różnych grup wiekowych. Pisarz podejmuje wyrafinowaną
grę z czytelnikiem, proponując mu poszukiwanie w tekście dodatkowych informacji o charakterze kulturowym i historycznym.
Gra podjęta z czytelnikiem wydaje się odpowiadać jego różnorodnym potrzebom. Z jednej strony, utwory spełniają oczekiwania
tego masowego odbiorcy, który oczekuje fabuły wartkiej, pełnej przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Z drugiej zaś strony, masowy
czytelnik odczuwa tęsknotę za wyidealizowanym i szlachetnym bohaterem, którą to tęsknotę zaspokaja czy to Fandorin, czy to siostra
Pelagia. Lektura pozwala zaspokoić również tęsknotę za przeszłością,
ową utraconą Rosją.
Autor wymaga od odbiorcy wpisanego w tekst, a zatem również
od potencjalnego czytelnika przygotowania literackiego, które pomoże
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mu dekodować ukryte w tekście aluzje i odwołania do innych utworów
rosyjskiej literatury (Puszkina, Dostojewskiego, Tołstoja, Bułhakowa,
Czechowa), klasyki literatury światowej (Szekspira, Eco, Borgesa, Conan-Doyla, Chestertona i in.) i szerokiej wiedzy ogólnej, by odbiorca
mógł pewnie poruszać się w Akuninowskim labiryncie licznych cytatów, aluzji, zapożyczonych postaci, przeróbek literatury czy dzieł kultury masowej (kryminały Agaty Christie, filmy o Jamesie Bondzie)
[Domogalla 1998: 79].
Możemy zatem stwierdzić, że najprawdopodobniej czytelników
książek Akunina możemy zaklasyfikować do trzech różnych grup czytelniczych. Niewątpliwie książki Akunina adresowane są do odbiorcy
erudycyjnego, który charakteryzuje się sporym doświadczeniem literackim i zdolnością odczytywania ukrytych w tekście sensów. Drugą
grupę czytelników tworzy odbiorca nieerudycyjny i niemasowy, który
sięga po tekst literatury masowej, aby zaspokoić pragnienie rozrywki
i przyjemności, na co pozwala mu fabuła omawianych powieści. Trzecią grupę stanowi czytelnik masowy z wyniesioną ze szkoły znajomością kanonu literackiego. Tę ostatnią nową grupę tworzą czytelnicy
wywodzący się z klasy średniej otwarci na nowy model literatury. Ten
nowy model literatury możemy określić jako pomost między literaturą wysoką (artystycznymi środkami wyrazu), a literaturą niską (wybór
gatunków niskich).
Utwory Akunina utrzymane są w konwencji gry z kanonem literackim są jednocześnie zorientowane na klasykę oraz nastawione na
niszczenie tradycji literackiej czego rezultatem było stworzenie nowych ram gatunkowych powieści kryminalnych, które pozwoliły twórcy otworzyć się na nową kategorię czytelnika. Nie naruszając komfortu
intelektualnego swojego czytelnika, Akunin zapewnia swojemu odbiorcy coś, co Barthes nazwał przyjemnością tekstu.

Podsumowanie
Dotychczas obserwowane binarne opozycje między kulturą wysoką a kulturą popularną zdają się ustępować na rzecz hybrydazacji literatury. Jednym z pionierów tego typu zjawiska na gruncie rosyjskim
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jest pisarz Akunin, którego projekty literackie zostały szeroki rozgłos
na europejskim rynku wydawniczym.
Zrealizowany przez Czchartiszwili pomysł na działalność literacką przebiegał według następującego schematu: intryga – odkrycie.
Czchartiszwili na początku ukrywał się, później pod pseudonimem
Akunin udzielił wywiadu, a następnie przyznał się do napisania utworów z serii Przygody Erasta Fandorina.
Pisarz znalazł niszę na rynku – przepaść między literaturą wysoką,
a masową oraz znudzenie czytelników literaturą postmodernistyczną
– którą z sukcesem zagospodarował.
Podejmując polemikę z tradycyjnym obrazem literatury, Czchartiszwili jednocześnie poruszył temat roli i statusu twórcy we współczesnym świecie. Opinie badaczy na jego temat są podzielone: jedni
uważają, że jego twórczość, wpisując się w nurt postmodernizmu, jest
zarazem nowatorskim i pozytywnym powiewem na gruncie rosyjskiej
literatury (Ranczin, Cypałkow, Szamanskij). Inni zaś zarzucają tworzenie mu bezwartościowego rus-artu (Nemzer, Nowikow). Te negatywne opinie nie są w stanie zaprzeczyć niewątpliwego sukcesu Akunina
i finansowej opłacalności traktowania literatury jako projektu. Natomiast podkreślają one negatywne walory etyczne tego rodzaju podejścia: obniżenie standardów, przeinaczanie historii, tworzenie nowych
mitów. Ponadto popularność tego rodzaju literatury ukazuje kondycję
czytelnika masowego. Wychodząc poza literaturę rosyjską możemy zaobserwować, że jest to zjawisko globalne, prawdopodobnie podyktowane duchem naszych czasów.
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Władimir Wysocki
– pomiędzy kulturą wysoką a popularną
Wraz z dziewiętnastowieczną rewolucją przemysłową i przypadającym na drugą połowę 20. stulecia rozwojem społeczeństwa informacyjnego, kulturę w dotychczasowym rozumieniu, czyli sferę zarezerwowaną raczej dla elit zaczyna wypierać kultura masowa (popkultura).
Łączy się to z rozwojem mediów: prasy, telewizji i radia, które umożliwiły prostemu robotnikowi, czy chłopu obcowanie z kulturą przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Jednak szeroki rozkwit
kultury popularnej przypada na XX wiek, który charakteryzuje powstanie globalnej, błyskawicznie rozwijającej się sieci Internet i trwa
do czasów współczesnych, w których specyficzny język reklamy, ale
także pojęcia zaczerpnięte z Internetu, wchodzą w codzienny obieg,
jak np. wyrażenie nie spamuj mi, które pierwotnie odnosiło się do
niechcianej, wysyłanej w celach reklamowych poczty elektronicznej
(spam), a w użyciu potocznym oznacza już sprzeciw na przekazywanie zbędnych informacji. Można powiedzieć, że rozwój mediów wyciągnął kulturę – a zwłaszcza takie jej gatunki, jak teatr, opera czy elitarne
koncerty – z niszy, w jakiej się do tej pory znajdowała, dla szerokich
kręgów społecznych, a co za tym idzie otworzył jej drzwi do niższych,
niż dotychczas warstw społecznych. To, oczywiście wymusiło pewne
znaczące zmiany w dotychczasowym rozumieniu kultury, którą zresztą słusznie nazwano, w odróżnieniu od tradycyjnej „kultury wysokiej”,
kulturą popularną. Zmiany te prowadziły nieuchronnie do znacznych
przemian, co do formy i treści wytworów kultury.
Powstanie masowej kultury nie zakończyło rozwoju kultury wysokiej. Doprowadziło to jednak do dwutorowości w rozwoju kultury.
Kultura wysoka pozostała, wciąż dostępną tylko elitarnemu odbiorcy.
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Na dwutorowość kultury zachodniej, czyli dotyczącej krajów rozwiniętych, już w 1953 roku zwrócił uwagę Dwight Macdonald, pisząc:
Od około stu lat kultura zachodnia tak naprawdę składa się z dwóch
kultur: tradycyjnej (nazwijmy ją ‘Kulturą Wysoką’), odnotowywanej
w podręcznikach, oraz ‘Kultury Masowej’, produkowanej w ilościach
hurtowych, by zaspokoić rynek. (...) Kultura Masowa rozwinęła także
własne środki przekazu, którymi rzadko posługują się poważni artyści:
radio, filmy, komiksy, kryminały, science-fiction, telewizja. Czasem bywa
nazywana ‘Kulturą Popularną’, jednak sądzę, że termin ‘Kultura Masowa’ jest bardziej adekwatny, ponieważ jej główną cechą jest to, że jest
produktem tworzonym wyłącznie i bezpośrednio na potrzeby masowej
konsumpcji, jak guma do żucia [Macdonald 1953: 1].

Oczywiście istnieją próby łączenia kultury masowej z tradycyjnymi formami kultury, jak np. przenoszenie inscenizacji teatralnych
na ekran telewizyjny, jednak nie jest to, tematem niniejszego artykułu, tak jak i to, że coraz więcej elementów popkultury, włącznie z językiem, przenika do współczesnej „kultury wysokiej”, co łatwo wykazać
na przykładzie współczesnych tekstów poetyckich. Powiązane jest to
zresztą z rewolucją kulturową lat 60. XX wieku, zmianą obrazu literatury, a tym samym zmianą kultury wysokiej [zob. także: Martuszewska 1997].
Kulturę popularną, nazywaną w skrócie popkulturą, w odróżnieniu
od tzw. „kultury wysokiej”, określanej także mianem „kultury elitarnej”,
cechuje znacznie szerszy krąg odbiorców, stąd nie bezpodstawne jest
przywołanie odbiorcy masowego – w odniesieniu do popkultury i odbiorcy elitarnego – w odniesieniu do kultury wysokiej, którego często
– co widzimy chociażby na przykładzie poczytności współczesnej poezji – możemy utożsamiać wręcz z odbiorcą niszowym.
Wartym zauważenia wydaje się być aspekt historyczny powstania popkultury. Gdy w dwudziestym wieku kultura masowa w krajach
„wolnych” rozwijała się sterowana zapotrzebowaniem demokratycznej większości oraz, a może należałoby powiedzieć – przede wszystkim – komercyjnymi prawami rynku, to ciekawy zabieg miał miejsce
w państwach totalitarnych, takich jak ZSRR, gdzie władza zdała sobie
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sprawę, że kulturę, a szczególnie literaturę, ale także jej nowe formy,
takie jak film, można wykorzystać do celów ideologicznych indoktrynując społeczeństwo. Przy wsparciu finansowym Związku Sowieckiego powstał szereg propagandowych filmów ukazujących szczęście
płynące z budowy socjalizmu, szlachetności żołnierzy walczących
z nazistowskim najeźdźcom w imię lepszej – oczywiście socjalistycznej – przyszłości, czy produkcje wychwalające przywódców Imperium
Zła, jak określa się Związek Sowiecki, z postacią Lenina na pierwszym planie. Podobne zabiegi miały miejsce w malarstwie, rzeźbie,
czy w literaturze. Co do wagi, jaką przywiązywała władza tej ostatniej,
świadczy między innymi fakt powołania specjalnej instytucji cenzora,
który sprawdzając poprawność polityczną danego dzieła decydował
o ewentualnym dopuszczeniu jego do druku, bądź skazaniu na niebyt,
a nawet internowania niepokornych autorów. Tych ostatnich zwykle
zamykano w zakładach psychiatrycznych, które w tamtych czasach stawały się więzieniami dla dysydentów. Literacką aluzję do tego procesu
znajdujemy w powieści Mistrz i Małgorzata (Мастер и Маргарита)
Michaiła Bułhakowa, gdzie główny bohater, poeta Iwan „Bezdomny”,
wbrew własnej woli, zostaje uznany za niepoczytalnego i zamknięty
w szpitalu psychiatrycznym.
Uwięzienie poety, który zna niewygodną prawdę, „kneblowanie
ust” poetą nie było tylko fikcją literacką, bowiem to właśnie w poezji
władza upatrzyła sobie instrument walki propagandowej, co oczywiście musiało odbić się negatywnie na tym gatunku literackim. Jak pisze
Florian Nieuważny w Historii literatury rosyjskiej XX wieku, pod redakcją Andrzeja Drawicza:
Nadmiernie wąskie, dogmatyczne traktowanie poezji, ograniczenie jej
do funkcji agitacyjnych i ilustratywnych, pozbawienie liryki prawa do
ujawnienia konfliktów duchowych, do zgłębienia skomplikowanych
aspektów życia człowieka i społeczeństwa, do stawiania pytań, na które
poeci nie zawsze mogli znaleźć odpowiedzi – wszystko to powodowało
odsunięcie się poezji na dalszy plan w procesie literackim. (…) prowadziło bezsprzecznie do unifikacji stylu i szarzyzny w poezji [Nieuważny
2007: 462–473].
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Florian Nieuważny zwraca też uwagę, że po silnych zmianach spowodowanych stalinizmem chruszczowowska odwilż przyniosła chwilowe odprężenie w poezji:
(…) od połowy lat 50. sytuacja wyraźnie ulega zmianie. (…) Połowę lat
50. charakteryzuje wzrost aktywności poetów starszego pokolenia i poszerzenie sposobów widzenia świata o nowe formy poetyckiej wypowiedzi: od folklorystycznej stylizacji (Prokofjew) przez zakotwiczony w codzienności romantyzm (Swietłow) ku medytacjom nad zagadką więzi
łączącej człowieka z przyrodą i historią, nad złożonością relacji między
prawdą i dobrem [Nieuważny 2007: 462–473].

Nie bez znaczenia wydają się być przytoczone słowa Nieuważnego w przypadku omawiania twórczości poetyckiej Władimira Wysockiego, którego debiut przypada właśnie na czas „odwilży”. Twórczość ta na powyższym, skażonym totalitaryzmem, socrealistycznym
tle jest ciekawym fenomenem. Fenomenem nazywają ją również Przemysław Słowiński i Iwona Wygoda we wstępie do powieści biograficznej, poświęconej temu rosyjskiemu artyście Nie uśmiecha się życie do wilków, pisząc: „Twórczość Wysockiego stała się fenomenem
zarówno kulturowym, jak też społecznym i politycznym, jako głos
upodlonego przez zbrodniczy system narodu” [Słowiński, Wygoda
2008: 11].
Niewątpliwie przekracza ona granice pomiędzy „kulturą wysoką”,
jaką bez wątpienia jest tradycyjna poezja, a kulturą popularną, która
charakteryzuje muzykę rozrywkową. O tym, że ballady Władimira
Wysockiego są poezją świadczą chociażby słowa rosyjskiego noblisty,
literata – Josifa Brodskiego, który nazwał Wysockiego „największym
poetą Rosji”, zaś o tym, że Władimir Wysocki stał się symbolem rosyjskiej kultury masowej, świadczą rzesze fanów, jakie otaczały go na koncertach, które najczęściej odbywały się bez żadnej zapowiedzi, a ludzie
dowiadywali się o nich przekazując sobie tą informacje, czy tłumy na
przedstawieniach teatralnych z jego udziałem.
Warto postawić sobie pytanie czy twórczość Władimira Wysockiego nosiła elementy popkultury? Pozytywnie na to pytanie pozwala
odpowiedzieć sam język, a więc niezbędny element poezji Władimira
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Wysockiego. Cechuje go ogrom kolokwializmów, potoczności, z rzadka pojawiają się też wulgaryzmy. Dobry przykład języka, jakim w swoich balladach posługiwał się Woładia, jak często określają – używając
tylko zdrobniałej formy imienia – tego barda Rosjanie, odnajdujemy
w wierszu pt. Диалог у телевизора:
– Ой, Вань, смотри, какие клоуны:
рот – хочь завязочки пришей!
Ой, до чего, Вань, размалёваны,
а голос – как у алкашей!
А тот похож – нет, правда, Вань, –
на шурина – такая ж пьянь.
Ну нет, ты глянь, нет– нет, ты глянь,
я вправду, Вань!
– Послушай, Зин: не трогай шурина, –
какой ни есть, а он родня!
Сама намазана, прокурена, –
гляди, дождешься у меня!
А чем болтать, взяла бы, Зин,
в антракт сгоняла б в магазин...
Что, не пойдешь? Ну, я один.
Подвинься, Зин!
(…)
...Ого, однако же, – гимнасточка!
Гляди– ка: ноги на винтах.
У нас в кафе молочном «Ласточка»
официантка может так...
А у тебя подруги, Зин,
всё вяжут шапочки для зим,
от ихних скучных образин
дуреешь, Зин!
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– Как, Вань, а Лилька Федосеева,
кассирша из ЦПКиО?
Ты к ней всё лез на новоселии;
она – так очень ничего!
А чем ругаться, лучше, Вань,
поедем в отпуск в Еревань...
Ну что «отстань», опять «отстань»...
Обидно, Вань!
		  
[Wysocki 1986: 45–46]

Tłumaczenie Bogusława Wróblewskiego oddaje specyfikę języka
– przesyconego kolokwializmami, czy słowami dalekimi od języka literackiego, takimi jak: „błazny”, „ochlaptus”, „bełt” czy w końcu zwrotami o zabarwieniu wulgarnym: „nie piernicz, nie rusz, masz mordę”
– w powyższej balladzie. Polska wersja tej ballady nosi tytuł: Rozmowa
przed telewizorem i brzmi następująco:
– Oj, popatrz Wańka, jakie błazny,
Toż bez wyroku po pięć lat,
A mordy im się tak rozlazły,
Że mogą opluć cały świat,
A tamten całkiem jak twój wuj,
Ale ochlaptus, Boże mój,
No nie, no stój, nie ruszaj, stój,
Patrz, żywcem wuj.
– Nie piernicz, Zino, nie rusz wuja,
Jaki by nie był, ale nasz,
Sama masz mordę jak szczeżuja,
A jeszcze mi na nerwach grasz...
A zamiast gadać byle co
Po flaszkę skocz, bo wyschło szkło.
Nie pójdziesz? Dobrze, zniosę to.
Posuń się no!
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(…)
– Oj, popatrz, Wańka, akrobata!
Skubany, kręci się jak bąk!
Nasz majster też tak w klubie latał,
A stołka nie wypuścił z rąk!
Ty Wańka, znowu śpisz lub jesz,
Jak trzeźwy jesteś, to się ciesz!
Mam dosyć twoich fochów, wiesz?
I ciebie też!
– Jak mnie bez przerwy denerwujesz,
To nie dziw się, że jestem zły,
Człowiek się w pracy naharuje,
Wraca do domu, a tam ty.
Każdy ma chyba prawo żyć,
Więc zamiast tu co wieczór tkwić,
Wolę z kumplami częściej być,
Nie chcę sam pić
		

[Wysocki 1986: 43–45].

Przez to język bohaterów literackich Wysockiego, był językiem
zwykłych ludzi, którzy dzięki temu zabiegowi poetyckiemu mogli
utożsamiać się z bohaterami pieśni i samym bardem, który podczas
swoich wystąpień scenicznych potrafił tak wczuć się w sytuacje, o których śpiewał, jakby za każdym razem śpiewał o samym sobie:
Autentyczność jego uzdolnień była tak duża, że wielu ludzi było przekonanych, iż wszystko to on sam przeżył. Lepili biografię artysty z jego
pieśni: walczył na froncie, żeglował, był alpinistą, pracował jako szofer,
szukał złota, omal nie zatonął w łodzi podwodnej i siedział w więzieniu
[Słowiński, Wygoda 2008: 11]

Jak puentują autorzy tych wspomnień:
„Wysocki nie tylko pisał i śpiewał, nie tylko współczuł, on cierpiał i umierał razem ze swymi bohaterami” [Tamże].
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Ta autentyczność właśnie oraz to, że Wysocki śpiewał o zwyczajnych ludziach, językiem zwyczajnych ludzi – swoich literackich bohaterów, o ich pragnieniach, czy dążeniach sprawiało, że ballady te, tak
łatwo zapadały w pamięć współczesnych poecie, były przez nich cytowane, czy wręcz odtwarzane. Przyśpiewane przy akompaniamencie
gitary stawały się nierozłącznym elementem wielu spotkań, przyjęć towarzyskich.
Olbrzymia popularność, jaką cieszył się Wysocki wśród jemu
współczesnych oraz zastosowane przez niego środki literackie upoważniają nas do stwierdzenia, że piosenki poetyckie Wysockiego zawierają
elementy charakterystyczne dla kultury popularnej. Jednak już przy
pobieżnej analizie poetyckich pieśni Wysockiego można wykazać, że
twórczość rosyjskiego barda przynależy do kultury wysokiej.
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Logikomiks
– filozofia i nauka w komiksie
Logikomiks jest opowieścią o poszukiwaniu przez Bertranda Russella absolutnej prawdy oraz o twórczych zmaganiach Apostolosa
Doxiadisa, Christosa H. Papadimitriou (tekst), Alecosa Papadatos,
Annie di Donna (rysunki) w trakcie pracy nad komiksem. W te dwie
historie wpleciona jest jeszcze trzecia – Orysteia Ajschylosa, do której
wystawienia przymierzają się przyjaciele autorów. Opowieść o Russellu przebiega dwutorowo: poznajemy go, gdy zmierza na uniwersytet
wygłosić wykład, na którym będzie opowiadał o swoim dzieciństwie,
młodości, aż dojdzie do bieżącej chwili, kiedy to stoi przed zgromadzonym tłumem i dyskutuje z nim. Struktura komiksu przypomina zatem
rosyjską babuszkę, gdzie w jednej historii, kryje się następna.
Okładka komiksu nawiązuje do obrazu Roya Lichtensteina I can
see the whole room... and there’s nobody in it! Tym razem to jednak
czytelnik jest podglądaczem, niczym przez dziurkę od klucza widzącym fragment sceny, w której sir Russell przewraca domino. Tak rozpoczyna się gra twórców z czytelnikiem, Russella z logiką, komiksu
z filozofią i nauką. Celem tej pracy jest zbadanie czy komiks może
być dziełem filozoficznym. Odpowiedź na to zagadnienie zwłaszcza
na polskim gruncie nie jest oczywista, bo choć praca greckich twórców ukazała się w 2011 roku (wydanie oryginalne 2009) i nie jest
jedynym wybitnym dziełem, jakie ukazało się na polskim rynku1 to
Za sam rok 2011 można wymienić: Mglisty Billy Bianco, Berlin. Miasto
dymu Lutesa, Pinokio Winshlussa, Pluto autorstwa Tezuki i Urasawy, oraz Ikigami autorstwa Mase.
1
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w wielu głowach wciąż pokutuje mit o komiksie jako prostej rozrywce
dla mało wymagających czytelników. Z jednej strony jest to spadek
po epoce PRL’u, gdzie rzeczywiście najwięcej wychodziło prac bardzo
prostych, skierowanych do młodego czytelnika oraz takich, w których
dominował przekaz propagandowy (sztandarowe przykłady to serie
Tytus, Romek i A’Tomek Henryka Jerzego Chmielewskiego oraz Kapitan Żbik różnych autorów). Dla szerszej publiczności przełomowym
momentem było wydanie Mausa Arta Spiegelmana (wyd. Post 2001),
które uświadomiło wielu czytelnikom, wzbudzając jednocześnie wiele
kontrowersji, że komiks jest także dobrym narzędziem do opowiadania o sprawach trudnych. Drugi powód lekceważenia komiksu może
leżeć w samej genezie słowa „komiks” pochodzącego „z ang. comic
strip, gdzie pierwszy człon poświadcza humorystyczny charakter opowiastki, a drugi formę jej podania w postaci zestawionych obok siebie
obrazków (tworzących pasek)” [Szyłak 2013: 147]. Nazwa ta szybko
przestała być adekwatna do zjawiska, które tendencyjnie oddzielano
od „naturalnie” poważniejszych książek. Z tego stereotypu wywodzi
się też termin „powieść graficzna” (graphic novel), który ma na celu
oddzielenie niepoważnych komiksów od poważnych historii opowiedzianych obrazem, i który odbierany jest często jako coś odrębnego
od komiksu, gdy tymczasem, według Jerzego Szyłaka i Janusza Dunina jest jego podkategorią obok krótkiej formy i cyklu [Szyłak 2013:
150]. Ta „nobilitacja” samym twórcom nie zawsze wydaje się potrzebna, a autorzy jak Marjane Satrapi, Art Spiegelman, czy autorzy Logikomiksu Apostolos Doxiadis, Christos H. Papadimitriou (tekst), Alecos
Papadatos, Annie di Donna (rysunki) mówią o swoich pracach, że są
komiksami2. Użycie tego słowa pozwoliło zresztą greckim autorom, na
udaną grę słowną zamieszczoną w tytule. Logikomiks mieści w sobie
zarówno logikę, logos, log (jako skrót od słowa logarytm) oraz miks
(czyli mieszanie, pomieszanie).

Choć z drugiej strony w posłowiu naświetlając motywy i intencje powstania dzieła piszą, iż nie chcieli stworzyć książki historycznej, a powieść
graficzną [Logikomiks 2013: 315]
2
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Głównym wyznacznikiem dzieła filozoficznego, wedle Hanny
Rosnerowej jest język, w którym „ekspresja myśli filozoficznej jest
samą tą myślą” [Rosnerowa 1975: 36], innymi słowy możność sformułowania myśli i sam ten proces są ze sobą tożsame. Filozofowie poruszający się w języku dążą do jak najściślejszego, najpoprawniejszego wyrażenia się (nawet, wtedy gdy, a może przede wszystkim, wtedy
gdy, twierdzą, że język nie jest w stanie oddać myśli). Warto jednak
zauważyć, że każdy szuka nie tylko najodpowiedniejszych słów, ale
i formy; dla Platona była to forma dialogu, dla św. Augustyna wyznania i rodzaj pamiętnika, dla Woltera powiastka filozoficzna, dla Spinozy traktat, aforyzmy dla Nietzschego i Ciorana, dla Sartre’a i Camusa
także powieści, opowiadania i sztuki teatralne. Wachlarz możliwości,
z których korzystali myśliciele na przestrzeni czasu jest niezwykle szeroki i nie daje się sprowadzić do sztuki jednej narracji, czy jednorodnego stylu wypowiedzi. Narodziny komiksu pod koniec XIX wieku
dostarczyły otwartym umysłom jeszcze jednego narzędzia do obrazowania idei. Apostolos Doxiadis już na samym początku informuje
czytelnika, że jakkolwiek by nie próbował podchodzić do swojej pracy musi pamiętać, że ma do czynienia przede wszystkim z opowieścią
o ideach, o ludziach, o namiętności [Logikomiks 2011: 12, 98]. Ludzie
zaś od niepamiętnych czasów opowiadają sobie historie by się zabawić, pouczyć, pocieszyć. Na swój sposób, choć w innych proporcjach
postępuje filozofia odkrywając prawdę o człowieku i świecie, niosąc
pocieszenie, pogłębiając zdziwienie, a czasem rozśmieszając i dostarczając rozrywki w towarzyskich kręgach.
Ideą przewodnią Logikomiksu jest dość przewrotna hipoteza, iż logika wypływa z szaleństwa. Apostolosa, Christosa, Alecosa i Annie intrygują losy najwybitniejszych umysłów logiczno-matematycznego świata
XX wieku. Inspiracją jest dla nich również artykuł Gian-Carla Roty’ego,
w którym porusza on problem zastanawiająco wysokiego odsetka psychoz wśród największych twórców logiki. Podążając za tą myślą, autorzy
wstępnie zakładają, iż oddanie się logice zwiastuje rezygnację ze zdrowia psychicznego, choć nie tylko. Jak przewrotnie zresztą zauważa Russell w pierwszych słowach swojego wykładu: „Pan dziekan prosił mnie
o prelekcję na temat roli logiki w życiu człowieka. Oczywiście, gdybym
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potraktował jego prośbę dosłownie... usłyszeliby państwo najkrótszy wykład w dziejach!” [Logikomiks 2011: 31].
Wiele decyzji staramy się podejmować posługując się rozumem,
czyli w sposób racjonalny, ludzkie działania często cechuje irracjonalizm. Russell, widząc w emocjach instynkt niepoddający się woli
rozumu, a więc szkodliwy, próbował je zwalczyć. To niezrozumienie
ludzkiej natury przysporzyło mu wielu kłopotów w życiu rodzinnym.
Sam nie mając problemów z trzymaniem się narzuconych sobie reguł,
wymagał tego także od swojego otoczenia. Ta nieharmonijność między rozumem a emocjami (rozumianymi jako irracjonalne, bo nie podlegające kontroli), albo szerzej między rozumem a ludzkim światem,
stanowi główną oś zainteresowania greckich twórców. W komiksowej
wymianie listów między Doxiadisem a Papadimitriou, kształtuje się
ich definicja obłędu. Logicy byli ludźmi doskonale tworzącymi udane mapy, algorytmy, wzory i przepisy, byli wyśmienitymi teoretykami,
ale ich tragedia polegała na tym, że myśleli, że można je zastosować
do życia. Ścisłe, precyzyjne, naukowe metody nie przystają do dynamicznej egzystencji. Dlatego też greccy autorzy dramat życia Russella
konfrontują z grecką tragedią, Oresteią Ajschylosa, której zakończenie
(a jednocześnie zakończenie komiksu) scala wyrozumową mądrość
Ateny z namiętnością Erynii. Bowiem natura życia jest taka, że potrzebuje obu by zaistniała harmonia zarówno dla pojedynczej jednostki,
jak i dla całego społeczeństwa.
Komiksowi temu, warto się przyjrzeć od strony wizualnej. Większość kadrów jest prostokątna, z wyraźnie zakreślonymi granicami,
co z jednej strony oddaje russellowską potrzebę porządku, z drugiej
poprzez kontrast podkreśla całostronicowe plansze – jak ta na stronach 202–203 – w której autorzy rezygnują ze ściśle wyodrębnionych
kadrów na rzecz oddania spontanicznej i niekontrolowanej dyskusji,
jaką prowadzili podczas spaceru. Postacie i przedmioty otoczone są
dokładnym konturem, a kolory są czyste. Nie jest to konwencja realistyczna, ale właśnie „russellowska”: jasna, uproszczona i dokładna.
W komiksie nie ma zbędnych elementów ani przerostu szczegółów.
Liternictwo również jest szlachetnie proste, a ważniejsze słowa, czy
wyróżnienia odznaczają się pogrubieniem lub kursywą (bądź oboma
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naraz). Ponadto dzieło to nawiązuje do prac malarskich (na przykład:
do Wędrowca nad morzem mgły Caspara Davida Friedricha [Logikomiks
2011: 85], gdzie młody Russell daje się uwieść potędze przyrody, czy
Krzyku Edvarda Muncha [Logikomiks 2011: 234]; oraz pełne licznych
literackich odniesień, wyrażonych już bardziej explicite (młody Russell
i Alys czytający Alicję w Krainie Czarów [Logikomiks 2011: 102], nawiązanie do Doktora Jekylla i Pana Hyde’a [Logikomiks 2011: 231]).
Opowieści o autoreferencyjności (prowadzone równolegle przez
Russella na wykładzie i przez autorów między sobą) [Logikomiks 2011:
164–167] są tymi momentami w komiksie, w których najbardziej widać dydaktyczny zamysł dzieła. Czytelnik nieobeznany z filozoficznymi paradoksami utożsamia się z Annie, która zadaje podstawowe pytania i prowadzi rozumowanie, niczym grzeczna uczennica podążająca
za kolejnymi wskazówkami nauczyciela. Rozważania o autoreferencyjności wpasowują się także w wątek metatekstowych rozmyślań Apostolosa Doxiadisa i Christosa H. Papadimitriou dotyczących budowy
i rozwoju ich pracy. Jak widać w dialogu między Christosem a Apostolsem wątpliwości budziła sama komiksowa forma. Apostolos: To idealna forma dla opowieści o bohaterach dążących do osiągnięcia wielkich
celów!”, na co Christos ironizuje: „Jasne! Od Kaczora Donalda, przez
Supermana, do Bertranda Russella!” [Logikomiks 2011: 22]. A to właśnie fascynująca postać logika jest głównym powodem powstania historii. Bertrand Russell – złożona osobowość, wszechstronnie działając
na polach nauki, polityki, edukacji, jest dla autorów postacią namiętną,
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym – będąc jednocześnie
doskonałym przykładem bohatera. Bohatera w bardzo greckim stylu
– pełnym pragnień i niepewności , co dobrze uzmysławia zestawienie
ze scenami z teatru.
Jak pisał Joseph Campbell: „Bohater to człowiek, który dał swoje
życie za coś większego od siebie” [Campbell 1993: 196], to ktoś, kogo
działania wykraczają poza obszar normalnych ludzkich dokonań. Jest
więc Russell nie tylko historyczną postacią, ale i bohaterem par excellence – przemierzającym niebezpieczne obszary, z których może przynieść innym prawdę, choć musi za nią zapłacić niemałą cenę. Komiks
to niejako „naturalne” miejsce występowania superbohaterów, a także
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wyzwanie polegające na przełożeniu języka filozofii na język wizualny.
Jak pisała Hanna Rosnerowa przekład ma wartość samą w sobie,
ponieważ jest zabiegiem twórczym: „prowadzi niejednokrotnie do wydobycia różnych problemów, które by inaczej w ogóle nie powstały; jego
funkcja jest specyficzna nie ogranicza się więc do podniesienia stopnia
zrozumiałości tekstu i do przystosowania własnego języka do potrzeb
określonej filozofii” [Rosnerowa 1975: 37]. Oczywiście w przytoczonym fragmencie autorka ma na myśli problemy związane z przekładem
z języka obcego na język rodzimy3, lecz poczynione przez nią obserwacje można odnieść i do szerzej pojętego przekładu. Przekładu albo
tłumaczenia, przekład bowiem odnosi się do prostej nieraz czynności
przeniesienia czegoś w inne miejsce, tłumaczenie zaś jest również wyjaśnianiem, swoistą interpretacją. Logikomiks konwencjonalne symbole
logiczne zastępuje konwencjonalnymi znakami komiksowymi, co widać na przykładzie Annie myślącej siebie, myślącej siebie... [Logikomiks
2011: 167] w prosty i dokładny sposób oddaje paradoks odkryty przez
Russella. Jak wspominałam na samym początku, filozofowie upodobali
sobie różne formy wyrażania gnębiących ich zagadnień. Russell wyraził swój paradoks językiem matematyki, ale i stworzył fabularyzowaną jego wersję. Kazał wyobrazić sobie, iż mieszkańcy pewnego miasta
muszą co dzień być ogoleni. Fryzjer goli tych, którzy nie golą się sami.
Czy fryzjer goli się sam? Jeżeli jest fryzjerem, to znaczy, że goli tylko
tych, którzy nie golą się sami. Jeśli zaś goli się sam, to znaczy, że nie jest
fryzjerem. Na marginesie warto dodać, że twórcy komiksu zilustrowali
tą historię w stylu czarno-białych wczesnych prac Walta Disneya – co
nadaje jej uroku patyny oraz paradoksalnie lekkości i humoru, mimo iż
sam paradoks brutalnie zburzył dotychczasowe podstawy matematyki.
Problem autoreferencyjności, komplikujący wiele naukowych zagadnień, nie jest jednak siłą niszczycielską dla sztuki. Jeśli wypowiedź naukowa odnosi się do samej siebie, może być to źródłem paradoksów.
Dla sztuki jednakże opowiadanie o samej o sobie bywa raczej bodźcem

Swoją drogą to też jest interesujące, że w komiksie warstwa słowna
podlega tłumaczeniu (z języka greckiego na język polski) ale wizualna już nie.
3
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do refleksji i samopoznania. Zwracanie się wprost do czytelnika oraz
rozważanie sensowności dzieła w ramach tego dzieła nie jest zabiegiem
nowym, jednakże Logikomiks ukazuje problem z nowej perspektywy.
Matematyka, logika, filozofia, komiks... mnogość dziedzin obecnych w jednym dziele może prowokować pytanie o potencjalnego
odbiorcę tej pracy. Przy rysowaniu spotkania Russella z Moorem
pojawia się dyskusja, w której Christos, z zawodu informatyk, wyraża wątpliwości czy używanie pojęcia „tautologia” nie jest zbyt techniczne. „Wiem co to jest tautologia! Ale czy przeciętny czytelnik o tym
wie?”, na co Apostolos ripostuje: „A istnieje ktoś taki?” [Logikomiks
2011: 97]. Według Umberto Eco „tekst jest mechanizmem, który ma
za zadanie wytworzyć swego czytelnika modelowego” [Eco 2008:
72], zatem każdy twórca zakłada sobie jakiegoś Czytelnika Modelowego. Dla autorów Logikomiksu jest nim osoba inteligentna, wykształcona, ale niekoniecznie związana z matematyczno-logicznym
światem. By uczynić swój wykład dla niej przystępnym, wprowadzają do opowieści ludzi niezorientowanych w logicznych zawiłościach,
z którymi niewykształcony w tej dziedzinie czytelnik może się utożsamiać: rolę tę pełnią twórcy komiksu Annie, Anne i Alecos, a w historii Russella jego żona Alys. Ich pytania i okrzyki przerywają nazbyt
techniczne fragmenty historii i w prostszy sposób tłumaczą zawiłości
omawianych zagadnień. Napięcie między Apostolosem a Christosem dotyczące ich pracy i potencjalnego odbiorcy, jest wynikiem
niezdecydowania czy poprowadzić komiks bardziej w stronę „logiki
dla opornych” czy „tragedii z logikami w roli bohaterów”. Ponieważ
ostatecznie komiks idzie trochę w każdą stronę, jest on książką „dla
wszystkich i dla nikogo” i fan Supermana i filozof (pomijając przypadek, miłośnika Supermana zajmującego się również filozofią) będą
usatysfakcjonowani obcowaniem z tą historią.
Jak wiadomo praca naukowa musi spełniać pewne określone wymogi formalne. Z tej perspektywy warto przyjrzeć się strukturze Logikomiksu. Składa się on z zatytułowanych rozdziałów, z których trzy
nawiązują nazewnictwem do przedstawienia teatralnego czy opery: uwertura, antrakt, finał. Sama książka zaś posiada jeszcze uwagi
od autorów dotyczące ich metodologii, założeń, co więcej ma nawet
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bibliografię, źródła cytatów oraz alfabetyczny zbiór encyklopedycznych notek o poszczególnych uczonych lub wyjaśnienia terminów. Ponadto sami artyści niczym dobrzy scholastycy formułują tezę, próbują
jej dowieść, argumentują nad różnymi opcjami. A także powołują się
na pewne prawa (licentia comixica). Są to bez wątpienia elementy pracy naukowej, choć tu mają raczej wymiar popularno-naukowy: notatka o Arystotelesie będzie przydatna temu wariantowi Czytelnika Modelowego, dla którego tematy tutaj poruszane są nowe. Choć można
spojrzeć na nie z jeszcze innej strony – jako świadectwo pewnej sumienności. W pewnym momencie akcji czytelnik dowiaduje się, że sir
Russell miał brata [Logikomiks 2011: 77] lecz jego osoba została przez
autorów celowo pominięta. „Licentia comixica” mówi Annie di Donna. Przemilczenie pewnych wydarzeń, przerysowanie innych, dodanie
nowych – wszystko po to by stworzyć własną postać, a jednocześnie
oddać coś z ducha pierwowzoru. W takim wypadku pojawia się pytanie czy takie żonglowanie faktami przystoi pracy, która ma w podtytule
słowo „prawda”4, i która jest po części stylizowana na rozprawę naukową. Twórcy Logikomiksu skrupulatnie zbierali i badali cały dostępny
im materiał empiryczny mając jednocześnie w pamięci słowa malarza
El Greco o potrzebie swobody artystycznej wypowiedzi. Pewne przesunięcia i zmiany proporcji są w istocie formalnymi zabiegami, które
służą lepszemu wydobyciu tego, co najważniejsze. Dla przykładu oddanie prawdy o walce egzystencjalnej, fizycznej, emocjonalnej nie zostaje
umniejszone przez dodanie epizodu ze spotkania Russella z Gottlobem Frege, które twórcy umiejscawiają w kilka lat po faktycznej śmierci tego drugiego. Podobnie zresztą postąpił Søren Kierkegaard pisząc
swoje opowieści o Abrahamie. Abraham duńskiego filozofa nie jest postacią historyczną czy biblijną, ale pretekstem do głębszych rozważań
nad wiarą. Z listów, pism, anegdot i wspomnień wyłania się obraz Bertranda Russella jako osoby dowcipnej, stanowczej, namiętnej, tytana
pracy – i taki też jest jego obraz w Logikomiksie.
Logikomiks. W poszukiwaniu prawdy – tak brzmi pełny tytuł wydania
polskiego, angielskiego natomiast: Logicomix. An Epic Search for Truth. Zaś
w stopce redakcyjnej jako tytuł oryginału podaje się po prostu Logicomix.
4
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Konflikty między logikami ukazane w komiksie pokazują, z jaką
namiętnością podchodzili do swojej pracy ludzie, którzy nade wszystko wsławiali potęgę rozumu. A przy tym kłótnie na Kongresie w Paryżu [Logikomiks 2011: 147 in.], reakcje na wieść o paradoksie Russella
[Logikomiks 2011: 168 in.] są mimo całej powagi jednymi z weselszych
fragmentów w komiksie. Dla Christosa finałem całej historii jest wynalezienie komputera, maszyny, której nie można posądzać o szaleństwo. A obłęd rzeczywiście czai się w tle życia bohaterów. W domu
Russellów zdarzały się przypadki obłędu, które cieniem strachu kładły
się na całym życiu filozofa. Także inni wielcy uczeni popadli w obłęd
lub mieli do czynienia z osobami chorymi: David Hilbert wyrzekł się
chorego syna, którego zamknięto w zakładzie; Kurt Gödel zagłodził
się w depresji i paranoi, że wszyscy chcą go otruć; Moritza Schlicka
zastrzelił chory psychicznie student, wyznawca Adolfa Hitlera; Georg
Cantor na starość zajął się udowadnianiem, że Jezus był naturalnym
synem Józefa z Arymateii; a Gottlob Frege pisaniem wściekle antysemickich tekstów o żydowskim spisku; Ludwig Wittgenstein zaś miał,
delikatnie mówiąc, trudny charakter. A mimo to, greckim twórcom nie
udaje się obronić tezy o związku szaleństwa z logiką. Bertrandt Russell
kończy swój wykład apelem do publiczności o rozwagę i przestrzega
przed stosowaniem zastygłych formuł do ludzkiego życia.
Podsumowując chciałabym podkreślić, że Logikomiks jest komiksem filozoficznym. „Matematyka i komiks są jak oliwa i woda... Nigdy
się nie mieszają!” [Logikomiks 2011: 200] wykrzykuje w pewnym
momencie Apostolos Doxiadis. Jednak całe dzieło jest zaprzeczeniem
tych słów. Zresztą wpisuje się w dobrą tradycję łączenia dzieła sztuki
z dziełem inspirowanym nauką. Choć Alicja w Krainie Czarów Lewisa
Carrolla komiksem nie jest, nie otrzymałaby zapewne swego kształtu, gdyby jej twórca nie był matematykiem i logikiem lubującym się
w kryptografii i zagadkach, bardzo ceniącym sobie dorobek Boole’a.
Z czasów nieśmiało rozkwitającej miłości między Bertiem a Alys, pojawia się scena, w której oboje siedzą pod drzewem i czytają. Ona czyta Alicję w krainie czarów Lewisa Carrolla, on – Prawa myślenia George’a Boole’a [Logikomiks 2011: 101], obydwoje zaś robią to na kartach
pracy, która jest, jaka jest, bo może taka być, albowiem „przeciwnie
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wprost, gdyby tak było, mogłoby tak być, a gdyby mogło tak być, byłoby
tak; a, ponieważ nie jest, nie jest. To logiczne” [Lewis Carroll za: Logikomiks 2011: 102].
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Tako rzecze Bane Nadczłowiek
w Drodze zagłady Drew Karpyshyna
Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że Gwiezdne Wojny, rozumiane szeroko jako stworzony przez George’a Lucasa świat, stanowią
prawdziwy fenomen. Nie tylko filmowy, choć należy pamiętać, że tylko
pierwsza część Sagi została wyróżniona aż sześcioma Nagrodami Akademii Filmowej, a także niewątpliwie zrewolucjonizowała współczesną kinematografię. Gwiezdne Wojny są również, a może wręcz przede
wszystkim fenomenem kulturowym, co czyni je niezwykle wdzięcznym przedmiotem badań dla uczonych reprezentujących imponująco
szerokie spektrum nauk1.
Zob. np. J. Cavelos [2000], The Science of „Star Wars”: An Astrophysicist’s Independent Examination of Space Travel, Aliens, Planets, and Robots as
Portrayed in the „Star Wars” Films and Books, St. Martin’s Griffin, New York;
S.A. Galipeau [2001], The Journey of Luke Skywalker: An Analysis of Modern
Myth and Symbol, Open Court Books, Chicago; W. Brooker [2002], Using
the Force: Creativity, Community and Star Wars Fans, Continuum, New York;
M.J. Hanson, M.S. Key [2002], „Star Wars”: The New Myth, Xlibris Corporation, Philadelphia; J.M. Porter [2003], The Tao of „Star Wars”, Humanics
Publishing Group, Atlanta; [2005] „Star Wars” and Philosophy: More Powerful
Than You Can Possibly Imagine, K.S. Decker, J.T. Eberl (red.), Open Court,
Chicago; M. Bortolin [2005], The Dharma of „Star Wars”, Wisdom Publications, Boston; T.P. Jones [2005], Finding God in a Galaxy Far, Far Away:
Spiritual Exploration of the „Star Wars” Saga, Multnomah Books, Colorado
Springs; K.J. Wetmore [2005], The Empire Triumphant: Race, Religion and
Rebellion in the „Star Wars” Films, McFarland, Jefferson; C. Grimes [2007],
„Star Wars” Jesus: A Spiritual Commentary on the Reality of the Force, Wine
1
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Oczywistym jest, że Gwiezdne Wojny są przesycone filozofią. Wielokrotnie o swoich filozoficznych inspiracjach mówił Lucas, a wokół
samego tematu narosła bogata literatura. Wiele pisze się o rycerzach
Jedi, szlachetnych obrońcach Galaktyki, w których postępowaniu można doszukiwać się wpływów filozofii stoickiej i filozofii Wschodu. Nieporównywalnie mniej uwagi poświęca się ich antagonistom, służącym
Ciemnej Stronie Mocy Sithom, czym kierowałem się przy wyborze tematu niniejszego artykułu, chcąc wypełnić pewną badawczą lukę2.
Historia opowiedziana w dwóch filmowych trylogiach Gwiezdnych
Wojen, dziejąca się na przestrzeni 36 lat, stanowi zaledwie mały urywek
dziejów „odległej Galaktyki”. W niezwykle licznych licencjonowanych
książkach, opowiadaniach, grach i komiksach, chronologia wydarzeń rozciągnięta została od 25 000 lat przed, do 40 lat po Nowej nadziei3. Jednym
Press Publishing, Enumclaw; J.C. McDowell [2007], The Gospel According
to „Star Wars”: Faith, Hope and the Force, Westminster John Knox Press, Louisville; C. Silvio, T.M. Vinci (red.) [2007], Culture, Identities, and Technology
in the „Star Wars” Films: Essays on the Two Trilogies, McFarland & Company,
Jefferson; S.J. Rosen [2010], The Jedi in the Lotus: „Star Wars” and the Hindu
Tradition, Arktos, Huntingdon; D. Brode, L. Deyneka (red.) [2012], Myth,
Media and Culture in „Star Wars”: An Anthology, Scarecrow Press, Lanham
[Maryland]; D. Brode, L. Deyneka (red.) [2012], Sex, Politics and Religion in
„Star Wars”: An Anthology, Scarecrow Press, Lanham [Maryland]; N.R. Reagin, J. Liedl (red). [2013], Star Wars and History, John Wiley & Sons, Hoboken [New Jersey]. W Polsce ten nurt badawczy jest słabo reprezentowany,
choć zdecydowanie należy wspomnieć o wartościowej konferencji „Kultura
Gwiezdnych Wojen”, zorganizowanej przy Uniwersytecie Wrocławskim we
wrześniu 2013 roku, a całkowicie się w niego wpisującej.
2
Podobną tematykę podjąłem także w innym swoim artykule – A. Nowakowski [2014], Palpatine – uczeń Niccolo Machiavellego? Myśl polityczna
florenckiego filozofa w filmowej sadze Gwiezdne Wojny, [w:] Między przymusem
a akceptacją. Meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej, A. Gemra,
K. Dominas (red.), Wrocław, s. 129–140.
3
Niniejszy artykuł powstał końcem 2012 roku, na miesiąc przed ogłoszeniem, że wytwórnia Lucasfilm została sprzedana The Walt Disney Company
wraz z prawami do Gwiezdnych Wojen, połączonym z elektryzującą informacją
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z nowszych wydawnictw cyklu jest trylogia o Darthie Banie autorstwa
Drew Karpyshyna. Jest ona o tyleż ciekawa, że jej głównym bohaterem
kanadyjski pisarz uczynił sługę Ciemnej Strony, pozwalając czytelnikom
lepiej zrozumieć filozofię Zakonu Sithów. Osobiście dostrzegam w niej
wiele elementów nietzscheanizmu, co niniejszym postaram się dowieść.
Z powodu ograniczeń, jakie narzuca objętość artykułu, postanowiłem skupić się tylko na pierwszej części trylogii Karpyshyna, wydanej w 2006 roku Drodze zagłady (Path of Destruction)4, a swoją analizę
ograniczyć do jednej, za to fundamentalnej idei Friedricha Nietzschego – Nadczłowieka. Moim celem będzie dowiedzenie, że Darth Bane
doskonale się w nią wpisuje.
Zanim przejdziemy do analizy, musimy odpowiedzieć sobie na
proste, wydawałoby się, pytanie. Otóż kim jest Nadczłowiek? Nietzsche był filozofem antysystemowym i nie tworzył traktatów filozoficznych, lecz literaturę. Z jednej strony czyni go to o wiele przystępniejszym w lekturze niż choćby Martina Heideggera, ale z drugiej sprawia,
że dopuszczalnych jest wiele interpretacji jego poglądów.
Wracając do zadanego przed chwilą pytania: kim zatem jest Nadczłowiek? Nie jest to do końca jasne, Nietzsche nie formułuje bowiem
całościowej i wyczerpującej koncepcji tegoż, a jedynie ogranicza się do
zdawkowych uwag i proroctw Zaratustry. Polski badacz Leszek Kusak
interpretuje Nadczłowieka

o planach nakręcenia kolejnej filmowej trylogii. W kwietniu 2014 oznajmiono z kolei, że od tego momentu oficjalny kanon Gwiezdnych Wojen tworzyć
będą wyłącznie saga filmowa oraz seriale Wojny klonów i Rebelianci. Materiały
niekanoniczne – w tym także trylogia Drew Karpyshyna – będą ukazywać
się od tej pory pod szyldem „Star Wars Legends”. Ruch ten podyktowany był
m.in. dążeniem do pozostawienia większej swobody twórczej scenarzystom
kolejnych części Sagi. Zob. The legendary „Star Wars” expanded universe turns
a new page, http://www.starwars.com/news/the-legendary-star-wars-expanded-universe-turns-a-new-page, [data dostępu: 5 XI 2015].
4
Pozostałe dwie części trylogii Karpyshyna to Zasada dwóch (Rule of
Two) z 2007 roku i Dynastia zła (Dynasty of Evil) z 2009 roku.
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jako istot[ę] mieszczącą się w ramach biologicznie rozumianego gatunku
ludzkiego, istot[ę], w której ucieleśnia się pewien specyficznie rozumiany typ doskonałości. Nadczłowiek jest typem „względnie nadludzkim”,
gdyż będąc człowiekiem kieruje się on systemem wartości stanowiącym
zaprzeczenie ludzkiego świata wartości. Demaskuje on zwłaszcza świat
ludzi „dobrych” i „sprawiedliwych”. Jest „poza dobrem i złem” [Kusak
1995: 141].

Jakimi zaś cechami, wedle owego „specyficznie rozumianego typu
doskonałości”, powinien odznaczać się Nadczłowiek? Miał on realizować odwieczne ludzkie marzenie o przekroczeniu siebie i osiągnięciu
wielkości, doskonałości, pełni. Nie tolerować słabości, najsurowszym
być wobec samego siebie, wyróżniać się niezłomnością charakteru,
pędem do wiedzy, agresywnością, egoizmem, arystokratyzmem. Miał
funkcjonować „poza dobrem i złem”, gdyż odrzucając stadne, nic już
nieznaczące wartości, Nadczłowiek odrzuca także stado, motłoch.
Jest więc aspołeczny, jest samotnikiem, pustelnikiem [Banasiak 2003:
100]. Niczym Zaratustra, który – według słów Reginalda Johna Hollingdale’a, jednego z biografów Nietzschego – jest „najsamotniejszą
postacią w całej literaturze” [Hollingdale 2001: 180].
Jak powyższy opis odnosi się do bohatera Drogi zagłady? Zacznijmy od tego, że na przestrzeni powieści przechodzi on trzy przemiany, odzwierciedlone zmianą imienia: z Dessela staje się Banem,
a z Bane’a – Darthem Banem. Interesująco korespondują one z wyodrębnionymi przez Nietzschego formami: człowiekiem – człowiekiem
wyższym – nadczłowiekiem. Przy czym „odmienności zachodzące
pomiędzy dwoma ostatnimi nie sprowadzają się do nasilenia cech
pozytywnych: jest to radykalna różnica istoty” [Moryń 1997: 130].
Człowiek wyższy uosabia optimum rozwoju gatunkowego człowieka, natomiast Nadczłowiek jest już osobnym bytem, który będzie
mógł zaistnieć dopiero po zanegowaniu i odrzuceniu dotychczasowych form kultury. Podobnie dla bohatera Drogi zagłady każda jego
przemiana jest nowym początkiem, zapomnieniem, odrzuceniem
przeszłości. Człowiek musi zostać przezwyciężony, by mógł istnieć
Nadczłowiek [Nietzsche 2012b: 9–10] i tak samo zniknąć musi Dessel, by istnieć mógł Darth Bane.
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Jak wyglądają poszczególne transformacje Dessela? Gdy go poznajemy, ciężko pracuje fizycznie w kopalni na planecie Apatros. Jego despotyczny ojciec alkoholik zaciągnął u Kompanii Górniczej ogromny
dług, a po jego śmierci obowiązek spłaty spadł na syna. Odsetki wzrastają, zarobki w kopalni ledwie pokrywają wydatki na życie, Dessel
jest więc właściwie niewolnikiem. W przeciwieństwie jednak do wielu
innych osób, znajdujących się w podobnej sytuacji, nie traci wiary, że
uda mu się osiągnąć cel i wydostać z planety. Niemiecki filozof pisze,
że człowiek musi być „dostatecznie potężny, by sięgnąć po wolność”
[Hollingdale 2001: 235], jest bowiem panem swojego życia, a nie jego
ofiarą. Jak wkrótce się okaże, słowa te idealne charakteryzują Dessela.
Jednym z fundamentalnych haseł Nietzschego było przewartościowanie wszelkich wartości. Każdy ma swoje dobro i swoje zło
[Nietzsche 2012b: 38]. Te słowa nic już nie znaczą, gdyż kryjące się
za nimi wartości zostały nadane przez Boga, który umarł. Gdy jednak
nastanie Nadczłowiek, dobro i zło znów zaistnieją, zostaną bowiem nadane przez niego, przez wyższy i faktycznie istniejący byt [Hollingdale
2001: 192].
Poglądy Dessela są spójne z tą wizją. Trwa wojna między Republiką Galaktyczną, wspieraną przez Zakon Jedi, a Imperium Sithów, na
czele którego stoi Zakon Sithów i Mroczni Lordowie. Konflikt ten powszechnie przedstawiany jest wśród mieszkańców Galaktyki czarno-biało, jako walka dobra ze złem. Dessel nie wierzy jednak w tak prosty
obraz sytuacji. W czasie rozmowy z republikańskim oficerem wytyka
mu, że Jedi nie zależy na pokoju, lecz na zniszczeniu Sithów. Ci są nielegalną organizacją i Republika chce ich wyplenić, ale gdyby Sithowie
rządzili, mówiliby to samo o Jedi. Wojna jest wojną, obie strony wzajemnie się mordują, obie strony dopuszczają się okropnych czynów,
nie ma dobrych i złych [Karpyshyn 2007: 27–28].
Dessel nie darzy Jedi sympatią także z innego powodu. Otóż ci nie
tolerują żadnych namiętności, uważają je za szkodliwe i walczą z nimi.
On natomiast argumentuje, że gniew nieraz pomógł mu wyjść z opresji. Swoją siłę czerpie nie ze spokoju, jak Jedi, lecz właśnie z emocji. Jest
to droga Ciemnej Strony Mocy, o czym wkrótce się dowie [Karpyshyn 2007: 26]. Podobnie Nietzsche, który występował przeciwko tym,
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którzy chcieliby wykorzenić „złe” namiętności, bo uważają je za niebezpieczne. Uważał, że źródła „dobrych” cech tkwią w „złych”, te pierwsze
są bowiem wysublimowaną namiętnością. Namiętność, oznaczająca tu
wolę mocy, jest jedyną siłą pchającą człowieka do działania. Może być
niebezpieczna, ale musi być powściągania, a nie osłabiana i niszczona
[Hollingdale 2001: 189]. „Nie dość mi tego, że grom szkody już nie
czyni. Nie pragnę go odwodzić, winien się nauczyć, jakby dla mnie pracował” [Nietzsche 2012b: 284] – naucza Zaratustra.
Rozmówca Dessela broni Jedi argumentem, że są obrońcami słabych, wykorzystują swoje moce, by pomagać potrzebującym, wierzą
w równość wszystkich istot. On jednak odpowiada, że ich działanie
przeczy naturalnemu porządkowi rzeczy, gdyż w naturze nie ma równości: są silni i słabi, mądrzy i głupi. Kto jest wystarczająco potężny,
narzuca swoją wolę słabszym [Karpyshyn 2007: 28]. Poprzestawanie
na małym, równanie do słabszych sprawia, że niemożliwym jest osiągnięcie czegokolwiek wielkiego. Ten pogląd jest zgodny z filozofią
Nietzschego, w tej kwestii wyrastającą z darwinowskiej teorii ewolucji.
„Wielka i mała walka toczy się wszędzie o przewagę, o rozrost i rozprzestrzenienie, o moc, stosownie do żądzy mocy, którą jest właśnie żądza
życia” [Nietzsche 2003: 191] – pisze filozof.
Dzięki szczęśliwemu rozwojowi wydarzeń Desselowi udaje się
zbiec z Apatros. Zmuszony jest jednak zaciągnąć się do armii Sithów.
Staje się doskonałym żołnierzem, szybko awansuje do stopnia sierżanta. Z czasem przełożeni dostrzegają, że jest w nim Moc, czego sam nawet nie podejrzewał. Otrzymuje ofertę nie do odrzucenia – dołączyć
do Zakonu i zostać Sithem, dzięki czemu będzie mógł osiągnąć pełnię
swojego potencjału, którego do tej pory ledwie musnął. Stać się człowiekiem wyższym.
Jego przyszły mistrz poucza go, że wkraczając na tę nową drogę,
wielu decyduje się zmienić imię, by odrzucić to, co było wcześniej, odrodzić się. Podobnie czyni Dessel, przybierając imię Bane, czyli „zakała”. Było to przezwisko, którym ochrzcił go jego wyrodny ojciec. Kiedyś
sprawiało mu ono ból, lecz z czasem nauczył się je ignorować, teraz
zaś postanawia wziąć to, co niegdyś czyniło go słabym, i wykorzystać,
by stać się silnym [Karpyshyn 2007: 60]. W tym samym duchu pisał
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Nietzsche: „Co najłagodniejszego jest w tobie, największą tężyzną
stać się jeszcze musi. (…) Chwała wszystkiemu, co twardym czyni!”
[Nietzsche 2012b: 150]
Bane trafia do Akademii na planecie Korriban. Inni uczniowie są
młodsi, szkolą się od dawna, ma więc ogromne zaległości. To go jednak
nie zniechęca i rzuca się w wir pracy. Doskonali się zarówno fizycznie,
jak i intelektualnie. Jest perfekcjonistą, bezlitośnie tropi swoje błędy.
Z każdym dniem staje się potężniejszy, prześciga kolejnych uczniów.
Takie podejście wysławiał Nietzsche, chwaląc pęd do wiedzy („Wiedza, poznawać – oto rozkosz dla lwią władającego wolą” [Nietzsche
2012b: 203]), dążenie do perfekcji („Lepiej nic nie wiedzieć niźli wiele, a połowicznie” [246]) i przezwyciężanie samego siebie („Nauczyłem się chodzić – odtąd biegam” [40]), to jest bowiem droga do Nadczłowieka.
Pęd Bane’a do wiedzy zostaje jednak przerwany. W czasie jednego
z pojedynków pokonuje i w furii zabija drugiego ucznia, łamiąc regulamin Akademii. Mistrzowi tłumaczy, że okazałby słabość, wykazując się
litością, nie mógł więc postąpić inaczej [Karpyshyn 2007: 84]. W głębi serca ma jednak wyrzuty sumienia. Przeraża go własny potencjał.
Przestaje tworzyć ponad siebie, nie rozwija się, lecz się cofa. Nietzsche
naucza, że trzeba wyzbyć się wspólnego z trzodą sumienia [Nietzsche
2012b: 60], być nową siłą, nowym prawem, są bowiem gorsze czyny od
zabójstwa [199]. Bane jednak na razie tego nie rozumie. Nie jest jeszcze gotów ostatecznie wyrzec się „ludzkiego świata wartości”. W trakcie kolejnego pojedynku zostaje pokonany, upokorzony, stacza się na
samo dno akademickiej hierarchii. Mistrzowie przestają poświęcać mu
czas, uważając go za niegodnego ich uwagi. Tak naprawdę przegrywa
pojedynek z samym sobą. Nie poddaje się jednak, zaczyna szkolić się
potajemnie, uświadamia sobie w czym tkwił jego błąd i wkrótce odzyskuje utraconą pozycję.
W czasie studiowania archiwów Bane poznaje nauczania starożytnych Sithów. Zdumiewa go, jak bardzo współczesne oblicze Zakonu
różni się od dawnego. Niegdyś Sithowie nieustannie ze sobą rywalizowali, było ich niewielu, najpotężniejsi narzucali swoją władzę słabszym. Stanowiło to największą siłę Zakonu, gdyż słabi byli z niego
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eliminowani. Obecnie zaś, pod przywództwem Lorda Kaana, który
zreformował Zakon, wszyscy lordowie uważani są za równych sobie,
ukrócono bratobójcze walki i rywalizację. Każdemu z wielu uczniów
Akademii gwarantuje się, że po jej ukończeniu zostanie jednym
z Mrocznych Lordów. Droga, jaką obecnie podąża Zakon, jest zdaniem
Bane’a wypaczeniem jego filozofii. Wędrujący ścieżką umiarkowania
zostaną bowiem obaleni przez własną słabość [Karpyshyn 2007: 158].
Niemal identycznie wypowiada się Nietzsche: „Nie grzechy wasze
– wasze poprzestawanie na małem woła do nieba” [Nietzsche 2012b:
11]. Obecnie Sithów jest więcej niż kiedykolwiek, ale są też słabsi niż
kiedykolwiek. Każdy, mniej i bardziej utalentowany, ma dostęp do ich
wiedzy, co ją psuje. Jak pisze niemiecki filozof: „Że każdemu wolno
nauczyć się czytać, to psuje z czasem nie tylko pisanie, lecz i myśli”
[Nietzsche 2012b: 39].
Dowodem upadku Zakonu jest także zaprzestanie przez współczesnych Sithów używania tytułu Dartha. Był on nie tylko symbolem
władzy, ale i elementem nacisku. Używany był przez lordów chcących
wymusić swoją władzę na innych. Pełnił funkcję wyzwania, ostrzeżenia. Masz się ugiąć, albo cię zniszczę – zdawał się głosić. Nie było więc
spokoju dla lorda, który używał tego tytułu. Musiał walczyć zawsze i ze
wszystkimi – i z wrogami, i z sojusznikami. Nieustannie stawiać czoło
nowym wyzwaniom. Było to więc niezgodne z wizją Kaana, prowadzącego Zakon drogą umiarkowania i względnego spokoju, lecz – według
Bane’a – w pełni zgodne z naturą Ciemnej Strony Mocy. Jego zdaniem
współcześni mistrzowie zaniechali używania tego tytułu ze strachu
[Karpyshyn 2007: 131–132].
Cała stojąca za tytułem Dartha symbolika idealnie zawiera się
w słowach Nietzschego: „Wierzcie mi! – tajemnica, by zebrać żniwo
największego urodzaju i największej rozkoszy z istnienia, zwie się:
żyć niebezpiecznie! Budujcie miasta swe na Wezuwiuszu! Wysyłajcie
swe statki na niezbadane morza! Żyjcie w wojnie z równymi sobie
i z samym sobą” [Nietzsche 2003: 149]. Bane ostentacyjnie przyjmuje więc ów tytuł. Dokonuje tym samym ostatecznej przemiany.
Odrzuca dawnego siebie, swoje człowieczeństwo i cały kompleks
ludzkich wartości.
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Dla Nietzschego projekt Nadczłowieka nie był tylko wizją, lecz realnym planem przywrócenia człowiekowi jego dawnej pozycji. Uważał,
że w XIX-wiecznej dekadenckiej Europie słowo człowiek nie brzmiało
już dumnie, gdyż zatracił on siebie, brak mu było symptomów wielkości i nie rokował nadziei na takowe. Nadczłowiek miał być sposobem
na podniesienie go z kolan. Darth Bane tymczasem stworzył plan, który miał nawrócić Sithów na właściwą drogę.
Tak jak człowiek musi zostać przezwyciężony, by mógł istnieć
Nadczłowiek, tak – zdaniem Dartha Bane’a – aby Zakon mógł znów istnieć w zgodzie z naturą Ciemnej Strony Mocy, zginąć muszą wszyscy
Sithowie, a wówczas on go odbuduje [Karpyshyn 2007: 231]. Dzięki manipulacji i knowaniom udaje mu się do tego doprowadzić. Kaan
i jego zwolennicy zostają zwabieni w pułapkę i zgładzeni. Darth Bane
zostaje sam. Od teraz Sithów będzie dwóch: mistrz i uczeń. Jeden, by
przyjąć potęgę, a drugi, by jej pożądać. Gdy uczeń przerośnie mistrza
– a Nietzsche naucza, że „źle się wywdzięcza mistrzowi ten, kto zawsze
tylko uczniem pozostaje” [Nietzsche 2012b: 76] – zabije go w imię
agonicznej potrzeby samodoskonalenia się, wyeliminuje słabe ogniwo
i znajdzie własnego wychowanka. I tak w nieskończoność Sithowie toczyć będą tę wojnę z sobą i o siebie, w trosce o przyrost swojej potęgi,
o „dojrzewanie czegoś, co jest od nich większe” [por. Nietzsche 2012a:
305], aż będą wystarczająco silni, by zniszczyć Jedi i zapanować nad
Galaktyką.
Jak zatem widzimy, Darth Bane zdaje się doskonale realizować nietzscheański ideał. W tym miejscu należy zadać jednak pytanie o ewentualne z nim rozbieżności. Myślę, że można wskazać na to, iż Dessel przeobraża się w Dartha Bane’a z czasem, podczas gdy Nietzsche negował
koncepcję stopniowego postępu, człowiek wyższy nie był bowiem ewolucyjnym wykwitem społeczeństw, lecz wyjątkiem w ich łonie, szczęśliwym przypadkiem [Moryń 1997: 131]. Wątpliwości budzi też sama celowość dążenia do nadczłowieczeństwa. O ile bowiem dla Nietzschego
była to droga do poprawienia kondycji ludzkości, dla Dartha Bane’a pęd
do doskonałości i odbudowa Zakonu Sithów wedle swojej wizji miały
na celu zemstę na znienawidzonych Jedi i zapanowanie nad Galaktyką.
Nietzsche natomiast zemsty nie pochwalał i jego nauka miała wręcz
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doprowadzić do wyzwolenia człowieka z niej, gdyż „żądzę zemsty dręczy
poczucie bycia pokonanym i poszkodowanym” [Heidegger 2000: 91].
Rozbieżność ta przesądza o tym, iż o ile wizja Nietzschego była w gruncie rzeczy pozytywna, o tyle wizję Bane’a spowija mrok.
Na zakończenie chciałbym dodać, że Sithowie wierzyli w proroctwo, które wydaje się być zadziwiająco zbieżne z koncepcją Nadczłowieka. Mówiło ono o Sith’ari – istocie, która wyzwoli się ze wszelkich
ograniczeń, osiągając doskonałość i w pełni zrealizuje swój potencjał.
Doskonała siła, doskonała potęga, doskonałe przeznaczenie [Karpyshyn 2007: 85]. Sith’ari miał zniszczyć wszystkich Sithów, a potem
stworzyć ich na nowo, potężniejszych niż kiedykolwiek. Owa przepowiednia ponad wszelką wątpliwość zrealizowała się w osobie Dartha
Bane’a. Czy zaś moglibyśmy go również uznać za uosobienie nietzscheańskiej koncepcji Nadczłowieka? Myślę, że można zaryzykować
to stwierdzenie.
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Konkretne transgresje, konkretne interferencje
– o łamaniu kodów gatunkowych
w poezji Edwina Morgana1
Wskazanie i zrozumienie procesów, które prowadzą Edwina Morgana, jednego z największych światowych konkretystów, od poezji
konkretnej ku konwencjonalnej i z powrotem wymaga znajomości
teoretycznych założeń przyświecających działaniom poetyckim tzw.
Drugiej Awangardy2, a także uświadomienia sobie, że temperament
Niniejszy tekst jest ponownie zredagowaną i rozszerzoną wersją
artykułu: Tekst prze-pisany, tekst za–dany – poezja konkretna Edwina Morgana,
[w:] Tekst–Tworzywo–Twórca, J. Niedbała i in. (red.), Łódź 2011, s. 180–196.
2
Oto założenia, które cytuję za teoretykiem konkretyzmu, Siegfriedem
Schmidtem, a których nie do końca trzymał się poeta-bohater tego szkicu:
1. Odkrycie przestrzeni, włączenie wartości płaszczyzny i wartości graficznych do procesu tworzenia tekstu;
2. Stworzenie wyboru językowych form podstawowych i ich oddzielnych przedstawień: tematyzacja środków tworzenia tekstu;
3. Konstruktywna albo aleatoryczna kompozycja podstawowych jednostek tekstu – przestrzeń tekstu zastępuje konstelacja;
a) izomorfizm formy i treści – forma organiczna i fenomenologia kształtowania;
b) izomorfizm czasu i przestrzeni – geometryczna i matematyczna forma kształtowania;
4. Przekaz struktury zamiast przesłania wiadomości; obiektywizacja
i konkretyzacja zamiast reprezentacji i oznajmiania treści;
5. Antysentymentalne, antysubiektywistyczne przedstawienie obiektywnych elementów i struktur językowych;
1
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twórczy prawdziwego Szkota potrafi przekraczać, i z radością przekracza, wszelkie granice3.
Ponieważ poezja konkretna jest zjawiskiem awangardowym, dzieli
ona typowe dla awangardy skłonności do tego, co Marjorie Perloff nazywa „radykalną sztu(cz)ką” (artifice).
Sztu(cz)ka w takim sensie jest nie tyle kwestią pomysłowości czy maniery, wysiłku i eleganckiego podstępu, co uświadomieniem sobie, że
wiersz, obraz lub tekst-performance jest przedmiotem wytworzonym
– zaaranżowanym, skonstruowanym, wyselekcjonowanym – i że jego
interpretacja jest również procesem konstruowania, jakiego podejmuje się odbiorca. W najlepszym wypadku ów proces wzmacnia odbiorcę
poprzez zmianę sposobu w jaki postrzega on zdarzenia [Perloff 1991:
27–28].

Wśród „programowych” działań Edwina Morgana, słynnego
szkockiego konkretysty4, można wymienić: a) konstruowanie nie za
pomocą znaczeń, lecz konstelacji słów; b) zawieszenie funkcji referencyjnej znaku (gra znaczącego i znaczonego mająca na celu „odkotwiczenie” znaczenia), połączone z działaniem zasady powtórzenia i różnicy, prowadzące do (d)(r)esemantyzancji słów; c) komponowanie
dzieła otwartego, dzieła w ruchu, z jego wieloperspektywicznością,
niejednoznacznością i niedookreślonością; d) aktualizacja poetyki śladu („gry resztkami”), polegającej na grze cytatami, aluzjami z tekstami
kultury; e) podjęcie swoistej gry z czytelnikiem, czyniące go aktywnym (współ)kompozytorem wiersza.
6. Umiędzynarodowienie poezji przez ograniczenie jej struktur uniwersalnych. Zob. Schmidt 1971: 45.
3
Por. Teksty Roberta Crawforda i W.N. Herberta, [w:] R. Crawford,
H. White (red.) [1990], About Edwin Morgan, Edinburgh UP, Edinburgh.
4
W latach sześćdziesiątych Morgan dołączył do ruchu konkretystów
publikując zbiór wierszy zatytułowany The Second Life [1968]. Inne wiersze
konkretne autora można znaleźć w tomach: Newspoems [1987], Emergent Poems [1967], Gnomes [1968], The Horseman’s World [1970], The New Divan
[1977]. Cytowane wiersze pochodzą z tomu Collected Poems [1996].

Konkretne transgresje, konkretne interferencje...

65

Odbiorca tekstów Morgana staje się podmiotem (współ)tworzącym znaczenie w tekście za-danym: jest (współ)twórcą gry figury i tła,
czasem palimpsestu, jest tym, kto „odbiera” morfodynamikę tekstu,
zgadzając się na procesualność znaczenia5. Niezmiernie ważna jest tu
świadomość formalna odbiorcy i umiejętność odczytywania izomorfizmu (lub izomorfizmów) wierszy.
W Programie poezji konkretnej sformułowanym przez brazylijską
grupę „Noigandres” czytamy o dwóch rodzajach izomorfizmu:
Równolegle do izomorfizmu formy i treści istnieje izomorfizm czasu
i przestrzeni, z którego wynikł ruch. W pierwszej fazie poematu konkretnego izomorfizm zbliża się do obszaru naśladowania rzeczywistości
(wprawienie-w-ruch); na plan pierwszy wysuwa się forma organiczna
i fenomenologia kształtowania. W fazie wyższej izomorfizm zmierza do
roztopienia się w czystym ruchu strukturalnym (ruch właściwy); panuje
tu geometryczna i matematyczna forma kształtowania (uwrażliwiony racjonalizm) [cyt. za Solt 1970: 71].

Jeżeli, jak chce Tadeusz Sławek, tekst konkretny ma ukazywać
jakby materialny proces uzyskiwania przez wiersz struktury, formy,
postaci wizualnej czy akustycznej, jeżeli wiersz jest „strumieniem energii, ruchem, kinezą” [Sławek 1990: 17], to nie dziwi kolejne wyznanie
Morgana: „energia jest najważniejszą rzeczą w poezji. Przejawia się ona
nie tylko w wyrażonych myślach, lecz także i w rytmie. Działa w prostych kolokacjach i przeciwieństwach słownych” [Sławek 1990: 17–
18]. W poezji Morgana przykładów na czystą kinezę jest wiele. Choćby Warning Poem [Morgan 1996: 554], The Moment of Death [Morgan
1996: 555], czy Siesta of a Hungarian Snake [Morgan 1996: 174]. Ale
O ile komunikacja językowa oraz przedstawienie językowe oparte są
na autorskiej umiejętności przekazywania czytelnikowi informacji, jak również zdolności tego drugiego do ich pojęcia, to, co n i e z o s t a j e powiedziane, jest równie ważne jak to, co z o s t a j e powiedziane. Ponieważ znaczenie
jest produktem systemu różnicowego, co wykazał już dawno Ferdinand de
Saussure i o czym przypomina nam wciąż Jacques Derrida, sens implikuje
jego nieobecność, i vice versa. Zob. Bohn 2000: 25.
5
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są też wiersze, w których zostaje podjęty dialog kultury popularnej,
z którą utożsamiany jest nurt konkretystyczny, z szeroko pojętą kulturą
wysoką. Intensywność tego procesu jest o tyle ciekawa, co niespotykana u innych twórców-konkretystów, może poza Domem Sylvestrem
Houédardem i Johnem Furnivalem, choć nawet oni podkreślają wyższość formy organicznej nad geometryczną i matematyczną metodą
kształtowania (tym, co twórcy manifestu konkretystycznego nazywają
„uwrażliwionym racjonalizmem”).
Więcej, w przypadku werbiwokowizualnych tekstów Morgana iście
„tricksterowe” podkreślanie płynności granic między izomorfizmami
formy i treści a przestrzeni i czasu zostaje zintensyfikowane poprzez eksplorowanie punktów styku poezji konkretnej i poezji konwencjonalnej.
W artykule Morgan’s Words, W.N. Herbert cytuje słowa poety:
Wydaje mi się, że chciałem zobaczyć jak się ma poezja konkretna do poezji w ogóle. To nie było tak, że przestawiłem się na poezję konkretną
jako sposób tworzenia chwilowych obrazów… szukałem punktów styku
między poezją konkretną a linearną. Wiele z moich wierszy bada (explores) ten stan pomiędzy, nie do końca konkretny, nie całkiem linearny,
lecz łączący oba porządki [Herbert 1990: 72].

Odnosząc się do napięć między wizualnym znaczeniem obiektów
na stronie i swoim silnym przywiązaniem do słów, jako składowych semantycznie warunkowanego potoku, Morgan stwierdza, że o ile izoluje
lub zniekształca słowa, robi to w posłuszeństwie wobec wyobrażeniowych reguł/nakazów, które konstytuują się za pośrednictwem języka,
i które owego języka w istocie nie niszczą.
Lubię rozciągać możliwości humoru, satyry dzięki technikom konkretystycznym. I choć to oznacza „grę” słów, liter, czy interpunkcji, jest to
twórczy (imaginative) a przez to zasadniczo poważny rodzaj gry (…).
To oznacza, że każdy z moich wierszy jest „o czymś”, a nie jest jedynie
obiektem kontemplacji… Lubię słuchać jak semantyczne matryce podskakują i trzeszczą, ale nie łamią się (…) Być może anatomia wierszy
konkretnych jest surowa i szkieletowa, lecz w środku jest coś żywego
i prowokującego [Morgan 1990: 256–257].
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Jak i kiedy słowa-rzeczy się pojawiają lub znikają, zmieniają i jak
są postrzegane, jest tym, co fascynuje Morgana zarówno w poezji wizualnej, jak i dźwiękowej. Fenomenologia kształtowania, zastosowanie
zasady powtórzenia i różnicy, i inicjowanie gry illynx, aktualizującej się
w werbalnym odczycie odbiorcy (nota bene ważnym aspekcie lektury wiersza w mniemaniu Morgana), widoczne są w wierszu, będącemu przykładem geometrycznej i matematycznej (kombinatorycznej)
formy kształtowania – Message Clear. Tekst należy do tak zwanych
Emergent Poems, czyli wierszy „wyłaniających się”/„pojawiających
się”, a także, co nie mniej ważne, do wierszy prze-pisanych, czyli eksperymentów Morgana z tekstami kultury. Message Clear („wiadomość
odebrana/sprawdzona/potwierdzona”, „prosty/łatwy komunikat”)
eksploruje granice komunikatywności, a poprzez ich maksymalne rozciągnięcie, odsłania przed odbiorcą misterium słów znanych każdemu
chrześcijaninowi: „i am the resurrection and the life” („ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”).
Na wiersz składają się 54 „prześwietlone”/„wytarte” wersy, będące kombinacjami wersu ostatniego, wyjątkowo ukazanego w pełni.
Poprzez grę obecności i braku liter/grafów Morgan konstruuje nowe
odczytania słów Jezusa Chrystusa obecne niejako w wersie końcowym.
Z kognitywnego punktu widzenia, ten sferyczny tekst można widzieć
jako skrypt/scenariusz, przy czym podział na kolejne sceny leży w gestii czytelnika. Widoczny (lecz pozorny) horyzontalny chaos przedstawienia poszczególnych „scenografów” kompensowany jest przez
wertykalną stabilność „skryptografów”. I to właśnie owa surowa precyzja rozmieszczenia „scenografów” powoduje, że odbiorca (współ)
konstruując, uspójniając tekst, uruchamia dynamiczne procesy anaforezy, metaforezy i autometaforezy, czyli podnoszenia i przenoszenia znaczeń w ruchu. Przykładowo, scena pierwsza: „am i / if/i am he/hero/
hurt/there and/here and/here/and/there” może być odczytana jako
pytanie podmiotu mówiącego – „czy jestem/jeśli/jestem nim/herosem/zranionym/tam i/tu i/tu/ i/tam”, pytania, które otwiera kontekst
sceny ukrzyżowania Chrystusa, i pociąga za sobą kwestię poszukiwania własnej tożsamości w relacji do boskiej natury i ofiarowania siebie.
Scena druga niejako rozwija te wątki: „i am rife/in/sion (read zion)
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and/i die/a mere sect/a mere section/of/the life/of/men”. Podmiot
mówiący i uczestniczący „rozkwita” w Syjonie i umiera „jako jedynie
sekta”, „jedynie cząstka życia ludzkiego”. Proces anaforezy łączy się tu
z procesem metaforezy, a lektura dalszych części wiersza wymagać będzie uruchomienia dosyć skomplikowanej autometaforezy, która z kolei doprowadzi czytelnika do ostatniego wersu.
Wybór znaczenia liter czy morfemów jest tu naturalnie zależny
od koncepcji mentalnej odbiorcy. Stąd mnogość odczytań wiersza-palimpsestu, który niektórych badaczy kieruje (nie bez przyczyny)
w stronę Kabały. Szczególnie interesujące wydaje się stopniowe i konsekwentne „domykanie” (poszarpanej) ramy za pomocą grafu „i”
(„ja”), którą można rozpatrywać jako wariację na temat imienia Boga
(I AM, „Ja Jestem”) lub/i funkcji/atrybutów Chrystusa („Ja Jestem
Alfą i Omegą”). W głośnej lekturze wiersza, owa anaforeza, połączona z metaforezą i autometaforezą, unaocznia jeszcze jeden aspekt przemiany i związanej z nią koncepcji Foucaultowskiego „mówi się” i tzw.
„miejsc do wynajęcia”. Kim jest „ja”, które mówi? Czy jest nim „on”,
„my”, „ja”, Chrystus, a może „ja-Chrystus”? – kto mówi i co z tego wynika znów zależeć będzie od czytelnika (i jego kompetencji kulturowej,
poetyckiej, krytycznej). Morfodynamika tekstu otwiera przed nim niezliczone możliwości (współ)tworzenia nowych tekstów dialogujących
z wersem ostatnim.
Bardzo podobne w strukturze i metodzie kompozycji są pozostałe
wiersze „wyłaniające się”; Dialeck Piece prze-pisuje To a Mouse Roberta
Burnsa: a daimen icker in a thrave; końcowy wers wiersza Nightmare to
z kolei cytat z XXXIV Pieśni Piekła Dantego: e quindi uscimmo a riveder le stelle; Plea czerpie słowa z Von der Kindesmörderin Marie Farrar
Bertolda Brechta; Manifest jest wariacją na temat Manifestu komunistycznego. Na uwagę zasługuje fakt, że każdy z tych cytatów zapisany
jest w języku oryginalnym, cała reszta wiersza natomiast tworzona jest
w języku angielskim. Daje to efekt niezwykły, albowiem angielska fraza
niejako przenika do języka oryginału, łączy się z nim, dialoguje, po to
by umożliwić odczyt kolejnych znaczeń. Za każdym razem kiedy zbliżamy się do końca wiersza, dochodzimy do zapisu kanonicznego (tak
lub inaczej) tekstu kultury.
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Ale są wiersze, w których Morgan prowadzi inną grę, i choć panuje tu zasada powtórzenia i różnicy, jej działanie przyjmuje odmienną
formę. I tak, Wittgenstein on Egdon Heath (który tłumaczyć można jako
Wittgenstein na Wrzosowisku Egdon lub Wittgenstein o Wrzosowisku Egdon) czy Levi-Strauss at the Lie Detector (Levi-Strauss badany na wykrywaczu kłamstw) zaczynają się od zdania-cytatu, po to by ulec dekonstrukcji. W bliższej lekturze jednakowoż, każdy taki akt de-konstrukcji
czy de-semantyzacji okazuje się być re-konstrukcją, re-semantyzacją,
zgodną z „filozofią” tekstu źródłowego.
W przypadku Wittgenstein on Egdon Heath Morgan bierze na
warsztat twierdzenie z Traktatu Filozoficznego: „świat jest wszystkim,
co jest faktem”. Jak zauważa Nicholson, „zmienne warunki semantycznego przekazu zmieniają pozycję i perspektywę mówiącego „ja” (pozostającego w polu wypowiedzi) poddając klasyfikujący sąd komicznej
dekonstrukcji i różnicowemu rozplenieniu:
the
the
the
the
the
the
the

world
world
world
world
world
world
world
world
world
world
world
world
world
world
the world
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is everything that is the case
[Morgan 1996: 355]
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Znacząco determinujące jest umieszczenie mówiącego „ja” na
Wrzosowisku Egdon – zaczarowanym miejscu z powieści Thomasa
Hardy’ego – miejscu tajemniczych przemian, które w wierszu Morgana
dotyczą możliwości aktualizacji nowych znaczeń obecnych w za-danym
słowie, frazie, zdaniu; tekst-cytat staje się pre-tekstem. Struktura wiersza,
opierająca się na semantycznych przeskokach, kontrastach, inwersjach
czy transformacjach, lecz także na fonicznych czy dźwiękowych układach, wskazuje na niedookreśloność znaczenia i intensyfikuje semantyczną niespójność międzywersową. Owa niespójność jest w założeniu
komiczna – tuż po wersie „świat jest wszystkim, co jest faktem” dowiadujemy się, że „świat jest bardzo cienki ha”. Morgan lubuje się w zestawianiu kontrastujących ze sobą wypowiedzi. Działanie wiersza oparte
jest na swoistym „migotaniu”, „rozbłyskiwaniu” znaku niepostrzeżenie
zmieniającemu swój kurs znaczeniowy i nieustannie zestawiającemu
rozbieżne kursy. Znaczenie docelowe jest nieustannie odsuwane, opóźniane, oddalone, tym samym stając jest systemem wciąż odnawiających
się różnic, zaś energia owego nieustannego powrotu różnicy jest tym, co
umożliwia wszelkie znaczenie. Pisząc o Derridiańskiej różni unaoczniającej się w poezji konkretnej, Tadeusz Sławek stwierdza: różnia mówi
nam, że „znaczenie nie da się zamknąć w prostej postaci »to«, lecz przybierze postać zbioru figur (retorycznych, filozoficznych, tanecznych),
które moglibyśmy zapisać jako »to i to i to i to i…«” [Sławek 1990:
21]. Rozplenienie znaczenia wskazuje na niedookreśloność chociażby
leksemu „case”, który w zależności od wyboru odbiorcy może oznaczać:
„fakt”, „przypadek”, „argument”, „skrzynię”, „pudełko” lub „walizkę”. Owe
zabiegi mają na celu powstrzymanie czytelnika od odkrywania jedynego,
obiektywnego znaczenia, zmuszenie go do zawieszenia, zakwestionowania oczekiwań wobec tekstu, z tym samym do eksplorowania nowych
odczytań, do prze-pisywania tekstu (już zresztą prze-pisanego)6.
W wierszu Levi-Strauss at the Lie Detector, Morgan poddaje dekonstrukcji twierdzenie słynnego antropologa, zagorzałego strukturalisty
zaczerpnięte z jego Myśli nieoswojonej – „każda klasyfikacja ma wyższość nad chaosem”:
6

Por. Goldenstein 1986: 160.
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Potrzeba organizacji i porządku ukazana zostaje w iście strukturalistycznie absurdalnym wydaniu, i choć wydawać by się mogło, że całkowicie podważony zostaje sens zdania źródłowego, gdy się bliżej przyjrzeć
przekształceniom dokonanym przez Morgana, zobaczyć można zakwestionowanie funkcjonalistycznie pojmowanej wyższości systemu klasowego: „każda fikcja klasowa jest wyższym stopniem chaosu”.
Wierszem, który podejmuje grę cytatem z jednym z najbardziej
nieocenionych filozofów języka poezji i muzyki w jednym – Johna Cage’a – jest Opening the Cage: 14 Variations on 14 Words, będącym prze-pisaniem sentencji z Cage’owskiego Wykładu o niczym: „nie mam nic
do powiedzenia i mówię to i to jest poezja” [Kutnik 1997: 46].
Dwuznaczność tytułu wiersza (Otwieranie klatki lub Otwieranie
Cage’a) jest jedynie preludium do inicjowanych przez Morgana gier
alea i illynx. Stosując metodę Cage’a, poeta przekształca parataktyczne
w swej strukturze zdanie-motto w istne szaleństwo 14 parataktycznych
wariacji na jego temat. Aleatoryczna w swej naturze aplikacja zasady
powtórzenia i różnicy prowadzi do n i e u s t a n n e g o „odkotwiczania”
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I have nothing to say and I am saying it and that is poetry
I have to say poetry and is that nothing and am I saying it
I am and I have poetry to say and is that nothing saying it
I am nothing and I have poetry to say and that is saying it
I that am saying poetry have nothing and it is I and to say
And I say that I am to have poetry and saying it is nothing
I am poetry and nothing and saying it is to say that I have
To have nothing is poetry and I am saying that and I say it
Poetry is saying I have nothing and I am to say that and it
Saying nothing I am poetry and I have to say that and it is
It is and I am and I have poetry saying say that to nothing
It is saying poetry to nothing and I say I have and am that
Poetry is saying I have it and I am nothing and to say that
And that nothing is poetry I am saying and I have to say it
Saying poetry is nothing and to that I say I am and have it


[Morgan 1996: 178]

znaczenia leksemów i całych fraz. Mając do dyspozycji 14 słów, Morgan
przetwarza oryginalne zdanie tak, że leksemy „nothing” („nic”), „say”
(„mówić”), „saying” („mówienie”) i „poetry” („poezja”), przy ciągle
zmieniających się punktach odniesienia, będących efektem umiejętnej
manipulacji zaimkami „it” i „that”, oraz przypadkowym przetasowaniom
słów, mają coraz to inny wydźwięk znaczeniowy. O ile typografia wcześniej omawianych wierszy podkreślała grę pustki i znaku, i wymagała od
czytelnika zbierania/kompletowania słów z (pozornie chaotycznie) rozsypanych grafów/liter, Opening the Cage otwiera przed czytelnikiem zupełnie nowe wyzwanie, polegające na wytworzeniu cezur, pozwalających
na uspójnienie tekstu. To odbiorca musi wytworzyć znaczenie spośród
wielu potencjalnych znaczeń i widząc je w s z y s t k i e n a r a z , zdecydować kiedy i które wybrać; będąc zmuszonym do ciągłego modyfikowania swoich oczekiwań i interpretacji, czytelnik/performer jest niejako
zmuszony do eksperymentowania z tekstem7. Dla Tony’ego Lopeza
7

Por. Davies 1986: 155.
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zarówno cytat z Cage’a jak i wariacje Morgana można widzieć jako performance8. Takie odczytanie wiersza konkretnego wskazuje na jeszcze jeden
aspekt lektury, mianowicie na aktualizację funkcji sprawczej w werbalnym
odczycie. „Mówienie” „niczego” stające się „poezją”, jest wszak tym, co czynił Cage i do czego odwołuje się w swych wariacjach Morgan.
By dopełnić obraz inspiracji poezji Morgana, wspomnę o konkretnym haiku, wierszu który świadomie nawiązuje do słynnego haiku Batsuo Bashō:
stary staw
skok żaby
plusk

mowa oczywiście o Summer Haiku9
P o o l.

P e o p l
e

p l o p!

C o o l.
		

(Morgan 1996: 174)

Na uwagę zasługuje gra z konwencją pisania haiku, zapis swoistego
chwytania ulotnych momentów. I choć haiku Morgana nie jest o żabie
a o ludziach skaczących do basenu, forma wiersza oddaje formalny minimalizm haiku. Nie ma tu ani jednej zbędnej litery, ani jednego zbędnego grafu. Zastosowanie zasady powtórzenia i różnicy maksymalnie
nasyca brzmieniowo (pojawia się nawet rym „P o o l/C o o l”)
i semantycznie każdy z czterech wersów, szkicując niepostrzeżenie scenę skakania do basenu. Więcej, opis, zgodnie z filozofią pisania haiku,
jest dosłowny, bezpośredni w sensie zmysłowym.
Zob. Lopez 2006: 25–35.
Zob. Jarniewicz 2009: 83–90. W tej samej antologii, warto również
przeczytać artykuł Beaty Śniecikowskiej, który z racji tematyki (humor w haiku) w naturalny sposób uzupełnia rozważania Jarniewicza.
8
9
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Zachowanie takiej przejrzystości wyrazu przy ograniczeniu środków wyrazu, czyni z Morgana mistrza trangresywnego konkretu – konkretu którego odbiór wymaga czasem ogromnego nakładu energii i niebagatelnych kompetencji językowych. Antologia Collected Poems zawiera
zbiór wierszy zatytułowany The Horseman’s World, a w nim, jak wskazuje
tytuł, wiersze o koniach. I tak przykładowo wiersz Kelpie, opowiadający o mitycznym szkockim stworzeniu, przybierającym formę konia, jest
nieczytelny jeżeli odbiorca nie uruchomi swojej kompetencji językowej,
w szczególności znajomości języka szkockiego; radykalnie minimalistyczna syntaksa wiersza Hrimfaxi, co w staro-nordyckim oznacza szarogrzywego, przeniesie nas z kolei do świata skandynawskiego mitu.
Kontrast między surowością semantycznej strategii i syntaktycznej
anonimowości a perspektywą otwartego znaczenia uzyskuje Morgan za
pomocą typografii, której projekt maksymalnie otwiera kontekst interpretacji, i kwestionuje jednoznacznie ustalone znaczenie. Konsekwentne
stosowanie „poetyki śladu” stawia przed czytelnikiem zadanie polegające
na od-czytywaniu konkretnych fraz zgodnie z własnym kodem odbioru.
„Poetyka gry resztkami” oraz różnorodne – i co ciekawe wielokulturowe – interferencje, wskazują na silną potrzebę łączenia cech
charakterystycznych dla konwencji konkretystycznej i poezji konwencjonalnej. Stąd, paradoksalnie, gry powtórzenia i różnicy, figury i tła,
pustki i znaku stają się w poezji Morgana narzędziami pozwalającymi
na wychodzenie poza granice klasycznego konkretyzmu. Być może
właśnie owa skłonność do transgresji i podkreślanie wagi semantycznego przekazu uczyniły z Morgana jednego z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych światowych konkretystów.
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Różewicz i symulakry
O twórczości poetyckiej autora Kup kota w worku napisano już sporo. Jego poezja była interpretowana przez pryzmat, m.in.: dekonstrukcji
[Skrendo 2002a: 11–45], intertekstualności [Pochel 2012], psychoanalizy [Potkański 2004]. Nie zabrakło też odczytań wiążących tę twórczość
ze sztuką [Cieślak 1999]. Znalazły się również prace na temat problemu
niewyrażalności w tej poezji [Szczukowski 2008]. To, oczywiście, nie
wszystkie zagadnienia, które starano się poruszyć, badając twórczość autora Szarej strefy. Dość częstą i szczegółowo omawianą kwestią jest stosunek Różewicza do Boga [Fiut 1995: 157–170; Skrendo 2005: 204–218;
Kruszewski 2005]. Jednakże konieczne wydaje się dołączenie do tej
gamy interpretacji zgoła innej. Interpretacji przez pryzmat wypracowanej przez Jeana Baudrillarda precesji symulakrów [Baudrillarda 2005.
Wszystkie podkreślenia, jeśli nie zaznaczono inaczej, moje – P.P. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że próbę taką podjął w swoim artykule Krzysztof Grudnik, którą traktuję jako rekonesans i inspirację do ponownego
sięgnięcia po ten temat. Zob. Grudnik 2010: 28–37].
Należałoby przypomnieć, na czym polega proces symulacji i symulakrów. Szahaj pisze:
Jest to kopia bez oryginału, znak bez odniesienia, mapa bez terytorium.
To, co znaczone, kopiowane, odtwarzane – znika. Jak powiada Baudrillard, „znak się emancypuje”, uwalnia się od swego odniesienia. Pryska
wcześniejsza więź pomiędzy nimi. „Wolny” znak może oddać się całkowicie grze z innymi znakami. Nic go już nie wiąże ze „światem”. Udaje
on tylko, że coś z niego znaczy, symuluje znaczenie [Szahaj 2004: 81].

Znaki odklejają się od swojego odniesienia. Wchodzą w relacje z innymi znakami. Odrywają się od rzeczywistości. Łączą się z innymi
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znakami, by znaczyć coś innego, nowego. To uwalnianie się znaku od
swojego odniesienia zauważyć można w wierszu mam żal do Ojca Adama Różewicza. Poeta pisał:
Mickiewicz jest dla mnie
Ojcem i Matką poezji polskiej
więc z szacunkiem i czcią
zwracam się do Rodzica
[Różewicz 2008: 80]

Proces symulacji i symulakrów da się zauważyć już w tytule wiersza.
„Ojciec Adam” – to przecież postać biblijna, to ojciec ludzkości, to
znak pierwszeństwa i ojcostwa, to Adam z Edenu, to pierwszy człowiek stworzony przez Boga. W wierszu miejsce Adama z Edenu zajmuje Adam Mickiewicz – poeta epoki romantyzmu. „Ojciec Adam” – jako
znak – uwalnia się od swojego odniesienia – pierwszego człowieka,
ojca ludzkości – oddając cechę pierwszeństwa poecie romantycznemu. I – jak pisze Baudrillard – „hiperrzeczywistość zabezpieczona
zostaje przed tym, co wyobrażone, jak też przed wszelką możliwością
odróżnienia tego, co rzeczywiste od tego, co wyobrażone, pozostawiając miejsce jedynie na orbitalną powtarzalność modeli i symulacyjne generowanie różnic” [Baudrillard 2005: 7]. Na dwu przeciwnych
biegunach ustawiają się dwa znaki: „Ojciec Adam” i Adam Mickiewicz. To, co – zgodnie z teorią Baudrillarda – jest najistotniejsze, to
dystans (różnica), jaki wytwarza się między tymi znakami. Pierwszy
znak emancypuje, uwalnia się od swego odniesienia (porzuca pierwszeństwo) na rzecz drugiego znaku, który je przyjmuje. Pierwszy znak,
uwalniając się od swojego odniesienia, symuluje znaczenie, udaje, że
coś znaczy. Tymczasem znak drugi jak gdyby korzysta z odniesienia
uprzednio porzuconego przez znak pierwszy. Znak drugi przejmuje
zatem funkcję ojcostwa i pierwszeństwa z tą różnicą, że dotyczyć ona
będzie obszaru literackiego, a nie socjologii (ludzi/ludzkości). Drugi
znak zaczyna funkcjonować nie tylko jako romantyczny twórca, ale
ten twórca, który jest „punktem zero” [Termin utworzony przez Mariana Kisiela. Zob. Kisiel 2000: 49–61] w poezji polskiej – źródłem,
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z którego wyrasta polska poezja. „Ojciec Adam” to oryginał, zaś Adam
Mickiewicz – kopia tego oryginału, symulakr. Warto spróbować zaklasyfikować ten typ symulakru do jednego z trzech porządków, które
proponuje Baudrillard [2005: 149]. Najtrafniejsze byłoby przypisanie
go do pierwszego porządku symulakrów:
symulakry naturalne, naturalistyczne, oparte na obrazie, naśladownictwie i podrabianiu, harmonijne, optymistyczne oraz zmierzające do
przywrócenia, odtworzenia bądź ustanowienia w sposób idealny natury
na wzór Boga [Baudrillard 2005: 149].

Uważam, że to klasyfikacja w pełni uzasadniona, bowiem „Ojciec
Adam” jest swego rodzaju wyobrażeniem ojca wszystkich ludzi, wyobrażeniem pierwszego człowieka, od którego rozpoczęło się życie.
Ba!, wyobrażeniem człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo
Boga. Podobnie ma się sprawa z Adamem Mickiewiczem: Różewicz,
zestawiając go z „Ojcem Adamem”, przypisuje mu wszystkie jego cechy, tworząc tym samym obraz zmierzający ku odtworzeniu postaci
wykreowanej wzorem Boga. Warto jednak pójść nieco dalej i przyjrzeć się sprawie samego aktu stworzenia ojca ludzkości. Wystarczy
przypomnieć sobie, w jaki sposób Bóg stwarzał świat. Przecież to za
pomocą słowa dokonywał Najwyższy aktu stworzenia. Wypowiadane
przez Boga słowo przybierało formę konkretnego bytu, konkretnego
znaku. Bóg, stwarzając człowieka, powiedział: „Uczyńmy człowieka
na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego, a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzęty,
i nad wszystką ziemią, i nad wszystkim płazem, płazającym się po ziemi” [1 Moj 1: 26]. Słowo miało moc twórczą – stanowi więc oryginał, z którego wywodzi się kopia człowieka. Stąd pierwszy człowiek
mógłby być potraktowany również jak swego rodzaju symulakr, kopia słowa.
Słowa tworzą słownik – zbiór wyrazów potrzebnych do porozumiewania się z innymi ludźmi. Różewicz, będący bacznym obserwatorem zmieniającej się rzeczywistości, zauważa zubożałość języka polskiego, jak również ciągłą jego „anglizację” i „amerykanizację”:
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w ciągu 80 lat
zauważyłem że „wszystko”
zamienia się w dziwną zupę
– ale zupę śmierci nie życia
tonę w tej zupie śmierci
wołam po angielsku
help me help me
(po polsku nikt już nie rozumie)
	   [Różewicz 2002: 16]

Język polski traci swoją niezwykłość. Współcześni nie dbają o kulturę
języka – miejsce polskich wyrazów coraz częściej zajmują pożyczki
z języka angielskiego:
w suwerennym kraju który odzyskał wolność w roku 1989 a teraz ma
odzyskać wolność równość niepodległość zaczął zanikać panujący język
polan – przepowiedzieli to zresztą zakichani futurolodzy lingwiści którzy
stwierdzili że będą zanikały kolejno języki mniejszych plemion i grup etnicznych – na rzecz języka angielskiego jako języka globalnego i superjęzyka amerykańskiego. Toteż […] zauważono gwałtowne zubożenie zasobów leksykalnych a nawet parajęzykowych [Różewicz 2002: 7].

Zubożenie leksykalne, o którym wspomina autor Historii pięciu wierszy, jest wyraźnie widoczne u współczesnej młodzieży. Polega ono nie
tyle na małym zasobie leksykalnym, ile na zastępowaniu różnych wyrazów, m.in. słowem: „kurwa”. W utworze Wiosna Różewicz pisał:
siedzę gdzieś
ale nie wiem gdzie
wszystko jest stare odwieczne
słońce drzewa kwiaty
dziewczęta z papierosem w buzi
chłopięta ze słowem kurwa
(też w buzi) to młody las
		

[Różewicz 2002: 95]
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Ograniczony zasób słownictwa współczesnych prowadzi do szybszego i łatwiejszego nazywania otaczającej nas rzeczywistości. Nie
bez kozery obrałem za przykład słowo: „kurwa”, ponieważ robi ono
największą „karierę” w obecnych czasach. Jak stwierdza Różewicz
słowo to jest na tyle mocno osadzone we współczesnym języku, że
„zastąpiło prawie połowę zasobów językowych” [Różewicz 2002:
7]! Wyraz ten może być przykładem interesującego symulakru.
Skądinąd wiadomo, że słowem: „kurwa” określa się kobietę lekkich
obyczajów, prostytutkę. Tymczasem ewoluujący język zaszedł tak
daleko, że „kurwa” nie tylko odnosi się do tego znaku. Słowu temu
często przypisuje się funkcję znaku przystankowego: „w ten sposób
proces zanikania mowy polskiej kurwa został przyspieszony” [Różewicz 2002: 7]. Równie często służy jako wyraz, którym można
przekazać swoje uczucia – od złości po euforię. Świadczyć to o tym,
że słowo: „kurwa” może być symulakrem dwubiegunowym, a więc
takim, który może określić rzeczywistość zarówno pozytywnie, jak
i negatywnie. Autor Kartoteki zwraca uwagę jeszcze na inne słowo,
które jest tak samo popularne, jak wyżej wymieniony wulgaryzm.
Chodzi o wyraz: „fajny” odmieniany na wszystkie możliwe sposoby.
Różewicz pisze:
zostało nam superuniwersalne słowo fajny które zastępuje słownik filologiczny psychologiczny teologiczny i w ogóle… a odmienia się tak
jak dawne różne przymiotniki np. klawy, fajny fajna fajne fajny fajnego
fajnemu fajny o! fajny w fajnym a potrafi określić każdego artystę i każde
dzieło sztuki jest to słowo które zastąpiło wszystko i oddaje precyzyjnie
nasz stosunek do Wszystkiego [Różewicz 2002: 8].

W tym przypadku słowo: „fajny” każdorazowo będzie oznaczało coś
pozytywnego, bądź coś pozytywnego czemuś przypisywało. Samo
w sobie jest przekazaniem treści typu, że coś jest OK., w porządku,
bez zastrzeżeń – podkreślając wartość dodatnią czegoś. Można raczej
mówić tutaj o jednobiegunowości symulakru, polegającej tylko na
pozytywnym określaniu czegoś/kogoś.
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Baudrillard pisał:
Wszystko ulega przekształceniu w swoje przeciwieństwo po to, by przetrwać w oczyszczonej formie. Wszelka władza, wszelkie instytucje mówią o sobie przez zaprzeczenie, by poprzez symulowaną śmierć podjąć
próbę uniknięcia rzeczywistej agonii [Baudrillard 2005: 28].

Wyraźnie widoczne jest to w tomie Płaskorzeźba. Różewicz wielokrotnie wypowiada się na temat wiary poprzez zaprzeczenie, by właśnie
pielęgnować w swojej świadomości to, że Bóg w gruncie rzeczy jest dobry i miłosierny. Problem ten poruszyła Zofia Zarębianka:
Różewicz, odrzucając Boga, ocala zarazem ideę absolutu rozumianego
jako nieskazitelna doskonałość, dobro i pełnia. Lepiej bowiem […] dla
ocalenia samej idei Boga jest przyjąć Jego nieistnienie, niż założyć
taki Jego wizerunek, w którym poprzez przyzwolenie na zło, a konkretnie: przyzwolenie dla holocaustu, byt Boski nabierałby cech sadystycznego okrutnika [Zarębianka 2011: 178].

To zaprzeczenie Boga, które ma pełnić funkcję ocalającą, zauważyć
można w wierszu bez:
życie bez boga jest możliwe
życie bez boga jest niemożliwe
	   [Różewicz 1991: 7],

jak również w utworze Cierń, gdzie wyznaje swoje anty-Credo [Fiut
1995: 158]:
nie wierzę
nie wierzę od przebudzenia
do zaśnięcia
nie wierzę od brzegu do brzegu
mojego życia
[Różewicz 1999: 61]
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Płaskorzeźba a zaraz po niej Historia pięciu wierszy są chyba najbardziej symulakrycznymi tomikami Różewicza. Zwrócił już na to uwagę
Andrzej Skrendo [2002b: 326], zaznaczając, że zarówno w pierwszym,
jak i w drugim tomie obok wersji drukowanej występuje wersja rękopiśmienna. W Płaskorzeźbie widnieje tylko jedna wersja rękopiśmienna
obok wersji drukowanej. Inaczej jest w Historii… Wystarczy otworzyć
tę książkę na wierszu, który ostatecznie nosi tytuł Przypomnienie. Poeta
zamieszcza trzy wersje rękopiśmienne, jedną w maszynopisie z naniesionymi odręcznie poprawkami i jedną drukowaną, m.in. na łamach
czasopisma „Twórczość”. Rzecz nie wydaje się zbytnio skomplikowana, gdyby wziąć pod uwagę relacje między pierwszą a drugą wersją rękopiśmienną. Zdecydowanie druga będzie kopią pierwszej, a więc jej
symulakrem. Sprawa komplikuje się w momencie, kiedy w grę wchodzi
wersja trzecia. Nie może być tylko symulakrem drugiej wersji, bo przed
nią była jeszcze pierwsza. Proponuję, by mówić w tym przypadku podwojonej symulakryczności tej wersji, ponieważ zachodzące relacje
nie ograniczają się w tym przypadku do wersji drugiej i trzeciej, ale
dotyczą również wersji pierwszej. „Stopień symulakryczności” wzrośnie o jeden punkt, gdyby zbadano wersję czwartą tego wiersza, na którą naniósł poeta odręczne poprawki. Mowa będzie zatem o potrojonej symulakryczności, wchodzącej w relacje aż z trzema poprzednimi
wersjami. Podobnie byłoby z wersjami piątą i następną.
Precesja symulakrów niewątpliwie jest widoczna w twórczości poetyckiej Różewicza. Emancypacja znaków, ich uwalnianie się od swego
odniesienia, z pewnością w jakimś stopniu zależą od zmieniającej się
rzeczywistości, która znakami jest przepełniona. To świat, który jest
chaotyczny, nie poukładany, pomieszany:
na początku była gęsta
zupa w której pod wpływem
światła (i ciepła)
powstało życie
z tej zupy wyszedł stwór
a raczej wyszło coś
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co przemieniło się w drożdże
w szympansa
po jakimś czasie pojawił się bóg
który stworzył człowieka
mężczyznę i kobietę
słońce i kleszcza
	  [Różewicz 2002: 15]

Świat otaczający człowieka przypomina olbrzymi kocioł, w którym
gotuje się zupa – swego rodzaju „poppapka” [Gutkowska 2006: 76].
Człowiek jest w niej ugotowany, ponieważ jako reprezentant kultury
ponowoczesnej, nie nabył umiejętności selekcji i wyróżnienia tego, co
wartościowe i godne uwagi [Gutkowska 2006: 77]. Rzeczywistość staje się zlepkiem [Skrendo 2002: 317] różnych fragmentów (wystarczy
przywołać tu chociażby wiersz tj.: mam żal do Ojca Adama czy Budowanie wieży Bubel), czasem do siebie nie pasujących i bardzo odległych
– to rzeczywistość eklektyczna [Lyotard 1996: 53].
W jednym ze swoich artykułów Andrzej Szahaj stara się odpowiedzieć na pytanie: jak zostać geniuszem w epoce postmodernizmu?
[Szahaj 2004: 56–60]. W mojej ocenie, to trudne pytanie. Niełatwo
jest uchodzić dziś za geniusza, jeśli żyje się w kulturze powtórzeń [Szahaj 2004: 59]. Trzeba wykazać się zadziwiającą wyobraźnią i kreatywnością, by zabiegać o miano geniusza XXI wieku. Przecież w kulturze
XXI wieku wszystko już było. Uważam jednak, że warto byłoby zastanowić się nad geniuszem Różewicza, analizując jego twórczość. Dotąd nikt z badaczy zajmujących się twórczością autora Płaskorzeźby nie
pytał o jego geniusz pisarski. Dlatego tym bardziej sądzę, że warto poszukać odpowiedzi na pytanie, czy Różewicz jest geniuszem XXI wieku, jak niegdyś Kochanowski, Mickiewicz, Słowacki czy Peiper?
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Katarzyna Mulet

Retoryka popkultury
w Pięknych dwudziestoletnich Marka Hłaski
Powieść Piękni dwudziestoletni Marka Hłaski z pewnością można
nazwać fabularyzowaną opowieścią o jego własnym życiu, ale zważywszy na jej filmową tematykę i język, wydaje się, że znacznie bardziej
przypomina ona jednak gotowy do odegrania scenariusz, w którym
główną rolę jego autor powierzył samemu sobie. Ta „automitologia”
pisarza, jak nazywa ją Lech Kurpiewski [1986: 19], jest zarazem świadectwem jego pragnień i fascynacji względem rozmaitych bohaterów
popkultury, jacy stają się dla niego modelami ciekawych zachowań,
a przede wszystkim niezapomnianych wypowiedzi1. Hłasko odrzuca
w niej możliwość wzorowania się na „gigantach” literatury takich jak
Fiodor Dostojewski, William Faulkner czy Ernest Hemingway, bo okazali się oni bezsilni w ekspresji uczuć mieszkańców tandetnego świata [por. Pyszny 2007: LXVI; zob. Jarzębski 1984: 298–300]. Zamiast
tego próbuje naśladować idoli masowej publiczności, zaczynając od
kreskówkowej postaci psa Goofy’ego, a kończąc na aktorach tej wielkości, co James Dean, Marlon Brando oraz Humphrey Bogart, którzy
znacznie lepiej odpowiadają potrzebom nowej cywilizacji, gdzie liczą
się przede wszystkim prostota, uniwersalność i efektowność.
Nie dziwi więc fakt, że poszukując swych bohaterów Hłasko
w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na kolebkę popkultury, czyli
Stany Zjednoczone. W czasach komunizmu, gdy powstawali Piękni
W innym artykule analizującym tę samą powieść Marka Hłaski posłużyłam się teorią mimetyczną René Girarda w celu ukazania przyczyn i skutków imitacyjnej postawy pisarza [zob. Mulet 2012: 237–252].
1
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dwudziestoletni, w zasadzie wszyscy Polacy fascynowali się Ameryką i wszystkim, co stamtąd pochodziło. Stanowiła ona bowiem ich
wyobrażenie raju, w którym powszechnie panują wolność i dostatek.
W przypadku pisarza ten rodzaj nieszczęśliwej miłości skrystalizował
się w szczególności wokół kwestii związanych z kinem i grą aktorską.
Prawdopodobnie to właśnie zainteresowanie kulturą Stanów Zjednoczonych przyczyniło się do „filmogenności” prozy Hłaski, a więc jej
przesycenia dialogami, scenkami i sytuacjami gotowymi do odtworzenia przed kamerą. Jednak jego fascynacja zachodnimi idolami miała
również swoje drugie dno, ponieważ zaważyła na sztuczności i retoryczności stylu Pięknych dwudziestoletnich i, wbrew intencjom samego autora, stała się jednym z powodów, dla których część krytyków
posądzała go o brak autentyzmu oraz przerysowanie rzeczywistości2.
Tymczasem wydaje się, że przesada i hiperbola czy nawet groteska
i persyflaż były dla pisarza wyłącznie sposobami na wyrażenie jego subiektywnych przemyśleń i odczuć, tak jak w przypadku opisu pewnej
wystawy, jaka odbyła się w Warszawie:
W roku 1952 urządzono w Arsenale wystawę pod dramatycznym tytułem: „Oto Ameryka”. Nazbierano do cholery i trochę eksponatów:
pistolety dla szpiegów, bomby napalmowe, komiksy zrobione z Braci
Karamazow i trupy jakichś Murzynów. Skutki wystawy były straszliwe;
godzinami czekało się w kolejce na wejście, gdyż ludzie chcieli zobaczyć
cokolwiek amerykańskiego; ludzie chcieli zebrać jakiekolwiek informacje o kraju czterdziestu ośmiu gwiazd; ludzie chcieli przez chwilę popatrzyć na rzeczy zrobione przez ludzi zza oceanu, którzy nigdy im nie
pomogą. Jest to miłość nieszczęśliwa; miłość bez cienia wzajemności;
i już chyba ostatnia [Hłasko 1999: 85].

Zacytowany fragment Pięknych dwudziestoletnich pokazuje również,
że Hłasko opiera swój przekaz przede wszystkim na prostym, potocznym języku, tak zwanym „stylu mówionym” [Wasilewski 1991: 25],
jaki ma szansę trafić do szerokiej rzeszy odbiorców. Zabieg ten wiąże
Wśród nich można wymienić między innymi Stanisława Stabro, Michała Komara czy Artura Sandauera [por. Pyszny 2007: XLIX].
2
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się bezpośrednio z postawą niezgody pisarza wobec pompatycznego
i zideologizowanego charakteru utworów socrealistycznych [zob. Pyszny 2007: XXXVIII ], a tym samym wpisuje się we wzorzec osobowy
wiecznego buntownika, który autor powieści dzieli razem z Jamesem
Deanem3. Jednak całkowite odrzucenie językowej jednolitości i jednoznaczności przez Hłaskę powoduje również, że jego powieść staje się
mieszanką różnych dialektów, gwar i żargonów, a obszar ich rozpiętości
wyznacza pole intertekstualnych nawiązań pisarza, obejmujących zarówno dialogi kreskówkowych postaci, jak i rozmowy filmowych gangsterów.
Wielogłosowość jako cecha konstytutywna Pięknych dwudziestoletnich
sprawia, że zaczynają łączyć się ze sobą potoczny język i literacki chwyt
[por. Wielopolski 1987: 162].
Najlepszym przykładem dla takiej sytuacji jest aforystyczność niektórych wypowiedzi kinowych bohaterów, jakie Hłasko włącza do swojej
powieści na zasadzie aluzji, stylizacji, parafrazy bądź cytatu. Wśród nich
nie brakuje przede wszystkim filmowych kwestii Bogarta, który nie tylko
jest ulubionym aktorem pisarza, ale również stanowi dla niego wzorzec
przekonującej gry opartej na ekspresyjnym dialogu. Autor Pięknych dwudziestoletnich zwraca bowiem w szczególności uwagę czytelnika na sposób mówienia gwiazdy amerykańskiego kina, akcentując jego zmienny
tok wypowiedzi, pauzy, zacięcia przy krótkich zdaniach, to znów „wyszczekiwanie” tych dłuższych, a wreszcie udawane zrezygnowanie i zmęczenie podczas całego dialogu [zob. Hłasko 1999: 124]. W pewnym momencie Hłasko posuwa się nawet do przytoczenia niektórych tricków
i gestów Bogarta4, ujawnionych przez aktora już wcześniej w wywiadzie
z dziennikarzami, co z jednej strony obnaża sztuczność i retoryczność
„Peryfraza »Hłasko – komunistyczny James Dean«, ukuta przez zachodnią prasę po wyjeździe pisarza z kraju, przylgnęła do niego na trwałe”
[Pyszny 2007: LXXIV].
4
„Na pytanie dziennikarzy, o czym myśli wtedy, kiedy twarz jego
przybiera wyraz zrezygnowania i zmęczenia, Bogart odpowiedział, że nigdy
w ogóle nie myśli o niczym, a dziwaczną ekspresję twarzy uzyskuje dzięki
prostemu trikowi: otóż prawy but zakłada na lewą nogę i odwrotnie […]”
[Hłasko 1999: 123].
3
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całej jego filmowej kreacji, ale z drugiej staje się kolejnym powodem
podziwu pisarza dla tego gwiazdora, który za pomocą swego wyznania
paradoksalnie dał dowód szczerości swojej gry.
Podobny zabieg przeprowadza zresztą w Pięknych dwudziestoletnich sam autor powieści. Chodzi tu mianowicie o konsekwentne
ujawnianie przez niego źródeł językowych zapożyczeń, które bezpośrednio łączy się z prowadzoną przez niego grą [por. Mulet 2012: 244].
Zastosowanie przez Hłaskę tego samego chwytu co Bogart spełnia
w jego utworze co najmniej kilka funkcji. Filmowa proweniencja dialogów przede wszystkim sugeruje, że pisarz bynajmniej nie porusza się
w sferze swego realnego życia, ale operuje tak zwanym „prawdziwym
zmyśleniem” [Hłasko 1999: 161], czyli po prostu występuje w zaprojektowanej przez siebie roli. Sztuczność języka osadzonego w retorycznej stylistyce dodatkowo podkreśla autokreacyjny wizerunek autora,
a zarazem głównego bohatera swojej powieści, który paradoksalnie
upatruje w nim skuteczności swego aktorskiego oddziaływania. Wreszcie Hłasko komunikuje nieuchronność posługiwania się cudzą mową
w literaturze za pomocą transpozycji „eleganckiej” potoczności z tekstów popkultury [Galant 1996: 92] do swojej powieści, co staje się jego
podstawowym narzędziem w walce z zakłamaniem i tandetą otaczającego go świata zdegenerowanych wartości.
Okazuje się więc, że mechanizm stylizacyjny, jaki determinuje
zarówno formalną konstrukcję, jak i warstwę semantyczną Pięknych
dwudziestoletnich, bierze się z silnego przeświadczenia pisarza o nieautentyczności i wtórności stosunków międzyludzkich, a jedną z konsekwencji takiego poglądu staje się wymieszanie w jego powieści tego,
co realne i tego, co fikcyjne, prawdziwego życia i wymyślonego filmu,
rzeczywistych ludzi i gwiazd aktorstwa. Przykładem takiej sytuacji jest
porównanie pułkownika UB Jacka Różańskiego do jednej z najbardziej
cenionych przez Hłaskę ikon amerykańskiego kina:
Interesowali mnie zawsze oprawcy; ciekaw byłem, jak wyglądają ci, którzy innym ludziom wyrywają paznokcie i włosy i łamią żebra. Ułatwiono
mi kontakt z Różańskim i poszedłem do niego. Był to pan o wyglądzie
fanatyka, i o tym wiedział. Mówił interesująco, jego aktorstwo było do-
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bre i gdybym chciał porównać go z jakimś aktorem, porównałbym go
z Marlonem Brando, który także mówi bardzo wolno, nieefektownie,
męczy się jakby w czasie wypowiadania dialogu, co stwarza złudzenie, że
Brando nie mówi tekstu napisanego uprzednio przez Rappaporta, lecz
że szuka własnych słów i własnych sformułowań [Hłasko 1999: 32].

Na podstawie tego przykładu uwidacznia się również stosunek autora Pięknych dwudziestoletnich zarówno do osobiście poznanych osób,
jak i do odległych filmowych sław. Jedni i drudzy pełnią bowiem w jego
powieści wyłącznie funkcje egzemplifikacyjne, służą w związku z tym
obnażeniu sekretów gry, pokazują jak naturalnie wypowiadać dialog
i stosować profesjonalne aktorskie tricki, ale w szczególności uczą pozornie głębokiego przeżywania roli, które stanowi nadrzędny cel stosowanej przez Hłaskę retoryki popkultury. Jerzy Jarzębski stwierdza
nawet, że podobny stosunek pisarz przejawia względem filmowych
fabuł: „lekceważy je głęboko, tak iż nawet nie używa imion bohaterów,
tylko nazwisk aktorów, bo akcja i treść tej »piekielnej szmiry« [mowa
tu o Casablance – K. Mulet] jest zupełnie nieważna” [ Jarzębski 1984:
302]. Cała uwaga autora Pięknych dwudziestoletnich skupia się więc jedynie na powierzchowności słów i zachowań jego idoli, którzy, choć
pozbawieni „psychologii” i „wnętrza” [ Jarzębski 1984: 305], emanują
jednak retoryczną siłą, którą pisarz wykorzystuje w powieści.
Najbardziej skrajną realizacją tej praktyki Hłaski jest jego wzorowanie się na postaci Goofy’ego5. Ten kreskówkowy pies jest jedną
z wersji wizerunku losera, jakie można odnaleźć w utworze Piękni dwudziestoletni. Goofy, podobnie zresztą jak Bogart, jest tam „przegrywaczem”, czyli bohaterem skazanym na klęskę pomimo swoich najlepszych intencji i wysiłków6. Jednak o ile amerykański aktor stanowi dla
W Pięknych dwudziestoletnich Hłasko parafrazuje słynne stwierdzenie
Gustawa Flauberta mówiąc o sobie: „Goofy, to ja” [Hłasko 1999: 76].
6
Jerzy Jarzębski podobnie pisze o głównym bohaterze Pięknych dwudziestoletnich: „Bohater Hłaski mógłby o sobie powiedzieć, że »kłopoty to
jego specjalność«: trapi go nieodmiennie jakaś idée fixe, która nie pozwala
mu żyć »normalnie« i pcha w sytuacje bez wyjścia” [ Jarzębski 1984: 300].
5
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pisarza obiekt prawdziwej fascynacji, z którym się on w pełni identyfikuje, i którego filmowe kwestie nagminnie cytuje, o tyle postać animowanego psa wyraża raczej postawę dystansu Hłaski do własnej osoby
oraz jego groteskowe poczucie humoru, stanowiące niejako konieczny składnik powieści opartej na kreacji ludzkiego wizerunku, o czym
wspomina w niej sam autor: „ucieczka w śmieszność i w groteskę stała się jedyną możliwością uniknięcia śmieszności: lepiej być błaznem
grającym przed pełną salą niż Hamletem przemawiającym do pustych
krzeseł” [Hłasko 1999: 165].
Pisarz konsekwentnie stosuje powyższą zasadę w całej swojej powieści. Dzięki temu wszystkie opowiadane przez niego historie i przytaczane dialogi, zarówno te prawdziwe, jak i te zmyślone, są pełne humoru nawet wtedy, gdy dotyczą raczej tragicznych, niż komicznych
sytuacji. W ten sposób w Pięknych dwudziestoletnich rodzi się groteska,
za pomocą której Hłasko łączy ze sobą elementy prawdziwego życia
oraz filmu. Ta kategoria estetyczna służy mu między innymi do opisu
bandyckich rabunków w stylu kina gangsterskiego z Bogartem, w jakich rzekomo brał udział. Szybko jednak wychodzi na jaw absurdalność i dziwaczność tego rodzaju sytuacji, bo nie dość, że nieodmiennie
kończą się one katastrofami na miarę psa Goofy’ego, to jeszcze zabawny i kreskówkowy charakter mają pseudonimy współtowarzyszy pisarza w tych procederach, jak na przykład „Kaczor” [Hłasko 1999: 9].
Tymczasem prawdziwy humor i żart kryje się tam, gdzie Hłasko znajduje się najbliżej swego realnego życia. Dowodem potwierdzającym
to stwierdzenie mogą być spisane przez niego scenki z udziałem babci
jego kolegi w roli głównej, która pod wpływem regularnego oglądania
wyświetlanych w kinie filmów całkowicie zmieniła swój język i sposób
zachowania:
Po jakimś czasie babka kolegi zaczęła mówić stylem bohaterów filmu.
Mówiła na przykład: „Ty, Marek. Kiedy mówisz do mnie, to trzymaj
ręce opuszczone, bo może być nieprzyjemnościunia”. Kiedy inny kolega
przychodził, aby przywitać się z babką, babka odpowiadała: „Nie podaję
nigdy ręki mańkutowi. To mi nieraz ocaliło życie”. Albo jeszcze inaczej:
„Nie bądź taki równiak Mark. Pamiętaj, że przyjechałeś do Frisco, aby
odpocząć i nabrać zdrowia” [Hłasko 1999: 73].
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Autor Pięknych dwudziestoletnich nieustannie udowadnia zatem
w swej powieści, że prawda, podobnie jak kłamstwo, wymaga niezbędnej retorycznej oprawy. Najwyraźniej to właśnie z tego przeświadczenia
pisarza wynika nieprawdopodobieństwo, a czasem wręcz sztuczność
dialogów w jego prozie [por. Galant 1996: 89], które najczęściej wzoruje on na swym ulubionym amerykańskim aktorze. Bogart stanowi
bowiem dla Hłaski niepodważalny autorytet w kwestii gry7, jest traktowany przez niego jako uosobienie retoryki popkultury, jaka niewątpliwie charakteryzuje się silnym oddziaływaniem na różnorodne grupy
odbiorców. Autor powieści, zafascynowany skutecznością tej metody
interakcji, postanawia wykorzystać ją w swoim utworze na wszystkie możliwe sposoby. Nie ogranicza więc repertuaru swoich chwytów
wyłącznie do prostego naśladownictwa i powielania osobowości oraz
języka swojego idola, ale również samego siebie ogłasza on ekspertem
w dziedzinie odgrywania różnych ról i z tej pozycji poucza w Pięknych
dwudziestoletnich, jak należy się zachowywać w konkretnych sytuacjach,
a w szczególności co w jakich okolicznościach należy mówić [por. Mulet 2012: 244]. Dla przykładu może tu posłużyć hipotetyczna rozmowa
lekarza z pacjentem po próbie samobójczej, jaką Hłasko proponuje do
odegrania wszystkim tym, którzy czują się przegrani życiowo8:
Lekarz: – Więc cóż było ostatecznym powodem pańskiej decyzji odebrania sobie życia?
My: – Mogę panu to opowiedzieć. Ale to zajmie panu trzydzieści dwa
lata. Tyle, ile ja żyję. Czy ma pan tyle czasu dla mnie?
Lekarz (łagodnie): – Proszę jednak odpowiedzieć, co było, że tak powiem, ostatecznym bodźcem. To bardzo ważne.

Zdaniem Jarzębskiego u Hłaski „Bogart, zdaje się dyktować reguły
savoir-vivre’u obowiązujące w świecie utworów wydanych na emigracji [zalicza się do nich powieść Piękni dwudziestoletni wydana latem 1966 roku w Paryżu – K. Mulet]” [zob. Jarzębski 1984: 300–303].
8
Hłasko ponownie odwołuje się tutaj do postaci losera, czyli „przegrywacza” [zob. Hłasko 1999: 115].
7
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My: – Jeśli chodzi o ludzi takich jak ja, to nic nie jest ważne oprócz tego, aby
nas (ludzi takich jak my) unikać. Ale spróbuję to panu powiedzieć. Kiedy umiera człowiek wolny, kończy się życie pełne niebezpieczeństw, pełne
walki, pełne radości. Ale kiedy umiera nędzarz, kończy się tylko wstyd.
Mamy łzy w oczach. Powyższe zdanie ukradliśmy z filmu Spartakus. Kirk
Douglas postanowił zginąć razem ze swymi ludźmi, ponieważ Krezus wykupił jego flotę, na której chciał z nimi zwiać; został tylko jeden statek;
kapitan korsarzy namawia Spartakusa, aby wziął precjoza, Jean Simmons,
i zaczął nowe życie; Douglas z oburzeniem odrzuca jego propozycję.
Kapitan korsarzy: – Dlaczego postanowiłeś zginąć, Spartakusie?
Kirk Douglas (po chwili zamyślenia, uśmiechając się z początku gorzko,
następnie uśmiech zamienia się w wyraz wzniosłości): – Kiedy umiera
człowiek wolny, kończy się życie etc. etc. Ale kiedy umiera niewolnik
– kończy się tylko ból [Hłasko 1999: 116].

Przytoczony fragment Pięknych dwudziestoletnich w całości oddaje to, na czym polega scenariuszowy charakter tej powieści. Automitologia Hłaski to bowiem nie tylko klasyczna narracja opisowa,
ale również rozbudowane dialogi opatrzone didaskaliami. Filmowy
charakter tego utworu podkreślają dodatkowo dygresje jego autora
poświęcone tematyce kina i aktorów. Co ciekawe, pisarz w swej prozie w zasadzie nie potrafi już zdobyć się na oryginalność [por. Jarzębski 1984: 306] i nawet wówczas, gdy obsadza samego siebie w roli
autorytetu od spraw retoryki, korzysta przy tym ze sprawdzonych
filmowych kwestii, umieszczając je po prostu w nowych kontekstach.
Wyraża w ten sposób po raz kolejny swoje przekonanie o wtórności
każdego ludzkiego gestu i słowa oraz o konwencjonalnym charakterze całej komunikacji, ale zarazem skazuje się na schematyzm [zob.
Jarzębski 1984: 307; por. Mulet 2012: 246] i na uzależnienie od swoich popkulturowych idoli. Szczególne skupienie Hłaski na zagadnieniu kontaktów międzyludzkich powoduje, że jego utwory bywały już
nieraz porównywane do prozy Witolda Gombrowicza9, i choć Joanna
9

Między innymi przez Jarzębskiego [por. Jarzębski 1984: 307].

Retoryka popkultury w Pięknych dwudziestoletnich Marka Hłaski

95

Pyszny pisze o bezzasadności tego rodzaju analogii [2007: XLIII],
to wydają się one jednak ukazywać pewien związek pomiędzy autorem Pięknych dwudziestoletnich a twórcą Ferdydurke. Obu pisarzy łączy bowiem ze sobą podobny sposób postrzegania życia i literatury
jako sceny, na której ludzie odgrywają określone role bądź wchodzą
w określone formy.
Niemniej w powieści Hłaski na pierwszy plan wysuwa się ludyczna funkcja języka, o czym świadczy już sama popkulturowa tematyka tego utworu. Pisarzowi zależy przede wszystkim na zaciekawieniu nim czytelnika, dlatego zamiast typowej biografii proponuje
wymyśloną legendę, która tylko czasami ociera się o rzeczywistość.
Przedstawione w niej historie opowiedziane są w stylu mowy ulicy,
prostych ludzi i nieoficjalnych sytuacji komunikacyjnych [zob. Pyszny 2007: XXXVIII], co sprzyja jej uniwersalizmowi i dostępności
dla przeciętnego odbiorcy. Jednak autor Pięknych dwudziestoletnich
nie poprzestaje na tym i włącza do swej powieści także wypowiedzi
o charakterze brutalnym, czy wręcz wulgarnym w celu dodatkowego wzmocnienia swojej retorycznej ekspresji. Tego rodzaju stylistyka pojawia się najczęściej w kontekście przestępczego półświatka,
choć Hłasko równocześnie udowadnia, że nawet gangster siedzący
w więzieniu może być człowiekiem wrażliwym i sentymentalnym,
gotowym do zapewnienia rozrywki współosadzonym włamywaczom
i sutenerom:
Dobrze jest, jeśli widziałeś dużo filmów i umiesz je odgrywać. Jeśli masz
dobrą pamięć, to odgrywaj Przeminęło z wiatrem, Waterloo Bridge i Casablanca; nie odgrywaj natomiast filmów gangsterskich i policyjnych, gdyż
są to prawie bez wyjątku filmy idiotyczne, z wyjątkiem The Aspalth Jungle – ale niech Bóg broni, aby ci przyszła ochota odegrać Rififi. Pamiętaj
o tym, że zrobienie dobrego i prawdziwego filmu szpiegowskiego lub policyjnego jest niemożliwe, ponieważ, aby być dobrym szpiclem, trzeba
umieć zgubić się wśród innych ludzi; a nie może tego dokonać człowiek
taki jak Gary Cooper czy Sean Connery. Trzymaj się dramatu obyczajowego i filmów awanturniczych; więźniowie lubią Eddie Constantine’a;
jego filmy odgrywać najłatwiej, ponieważ mało różnią się między sobą
[Hłasko 1999: 132–133].

96

Katarzyna Mulet

W ten sposób po raz kolejny okazuje się, że gra jest niezastąpionym
narzędziem we wszelkich kontaktach międzyludzkich, zarówno tych
najbardziej codziennych i prozaicznych, jak i tych zupełnie niezwykłych
czy skomplikowanych. Retoryka popkultury stanowi bowiem uniwersalny schemat zachowań i wypowiedzi, który odpowiednio wykorzystany,
przynosi zaskakująco dobre rezultaty w kwestii oddziaływania na drugiego człowieka10. Hłasko posługuje się nim w Pięknych dwudziestoletnich
poprzez ujawnienie swojej fascynacji filmami i aktorami, a w szczególności poprzez naśladownictwo jednych i drugich. Parafrazuje więc w swej
powieści kinowe dialogi oraz upodabnia się do swych idoli pozornie
wcielając się w coraz to nowe role i postaci. W ostatecznym rozrachunku
okazuje się jednak, że każdy z wykreowanych w ten sposób bohaterów to
w rzeczywistości jedna i ta sama osoba, a mianowicie sam pisarz, odsłaniający w miarę zapotrzebowania swoje różne twarze.
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Cormac McCarthy and Popular Culture
A New Old West
In a rare interview, Cormac McCarthy revealed his penchant for
the legendry of the American West: „I’ve always been interested in the
Southwest […] There isn’t a place in the world you can go where they
don’t know about cowboys and Indians and the myth of the West”
[Woodward 1992: 9]. Indeed, the myth of the „Old West” or „Wild
West” shimmers with such ideas as the frontier, endless opportunity,
rugged individualism, self-transformation, the democratic impulse,
justice and honor, and it is often evoked by images of the cowboy hat,
the horse, the six-gun, and vast stretches of open land populated with
mesas, buttes, and snow-rimmed peaks. The universal and overpowering appeal of the countless incarnations of the western imaginary in
literature, cinema, television, radio, and painting is self-evident. And
while the western’s ability to maintain its hold as the most popular of
American genres may have been partly due to the exhilarating and romantic plots, as suggested by Henry Nash Smith, the significance of
the West lay in the utopian vision it voices, matching Americans’ aspirations—economic, social, political, and personal.
Westerns fall short of explaining American history, though. They
are no longer bound up with historical possibilities as they seemed to
be in the days of Frederick Jackson Turner.1 „Western plots”, Lee Clark
Frederick Jackson Turner (1861−1932) was the author of „The Significance of the Frontier in American History”, a paper he delivered at the meeting of the American Historical Association during the Chicago World’s Fair
in 1893. The Turner thesis characterized the spirit and the success of the United
1
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Mitchell points out, „have had only the vaguest basis in actual conditions—conditions that in any event were marginal to the consciousness of most Americans” [1998: 5]. In a similar vein, Patricia Nelson
Limerick writes, „In the popular imagination, the reality of conquest
dissolved into stereotypes of noble savages and noble pioneers struggling quaintly in the wilderness [...]; the subject of conquest was the
domain of mass entertainment and the occasion for lighthearted national escapism” [1987: 19]. New western revisionism began before
Limerick’s highly influential study The Legacy of Conquest; in the 1960s
in the United States, the preponderance of ethnic, antiracist, feminist,
and environmental movements precipitated a critical shift in how we
read the dominant texts (stories, myths, histories, political documents)
of the American West.
This revisionist impetus has also infused western literature.
„[L]ong the unchallenged territory of the pulp specialist”, as David
H. Evans puts it [qtd. in Hage 2010: 167], the western was taken up by
more literary authors and historiographers in an effort to rewrite the
traditional monochromatic narrative of western expansionism. „The
reinterpretation sought to reveal [the western] as carefully contrived
propaganda on behalf of an aggressive, imperialistic and racist white
society”, writes David H. Murdoch [2001: x]. Authors such as Thomas
Berger, Annie Proulx, Larry McMurtry, Leslie Marmon Silko, and Ana
Castillo have undertaken to replace, upset, and dismantle narratives
that perpetuate the sort of colonial relations which continue to shape
the American West—eschewing the heroic optimism and stepping
States as directly tied to the country’s westward expansion: „The existence of
an area of free land, its continuous recession, and the advance of American settlement westward, explain American development” [Turner 1921: 7]. It was in
this empty western landscape—the meeting ground of civilization and savagery—that the rugged and independent American character was continually
being forged. „The frontier individualism has from the beginning promoted democracy” [1921: 23], Turner asserted. His stylized history silences the voices
of Native American peoples and women, and naturalizes the process whereby
„primitive Indian life had passed away” [1921: 14].
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forth into new and troubled territories of race, ethnicity, gender, and
environmental behavior.
Cormac McCarthy’s place among western revisionists is, at best,
a problematic and tenuous one, Sara L. Spurgeon reports, recalling that
he „has been accused of sexism for not creating more female characters,
of racism for writing mainly about Anglos, and of romanticizing violent,
politically incorrect cowboys. He has been seen by many as the prototypical white male Western writer” [2005: 17]. And yet, his 1985 Blood
Meridian, Or the Evening Redness in the West in particular has been read as
both a continuation and rejection of the traditional generic archetypes.
The novel reproduces the very histories, stories, and myths about the
American West that have for so long engaged the popular imagination.
In doing so, however, McCarthy recasts the lens through which we view
them, in effect deconstructing simplistic antinomies and the civilization-versus-savagery paradigm the western was to uphold.
This article, then, delineates some of the properties of the popular
western in its myriad incarnations and traces how McCarthy reconfigures them to present his metaphysical vision of the empty landscape
into which violence intrudes. In other words, it sets Blood Meridian
against a backdrop of constitutive features of the popular western to
show how McCarthy problematizes generic tropes. Boiling down any
genre to a selection of recurring themes and images inevitably runs the
risk of reductionism. „In fact”, Murdoch contends, „plot variation has
been enormous over the last ninety years; but it is also true that, more
than any genre, the Western operates within conventions and these
conventions are not the framework but the genre’s essence” [2001: ix].
On the constancy and change of the genre of the western, Lee
Clark Mitchell writes the following:
While no formula binds such varied texts together, the Western has nonetheless persisted as what might be called a mode through a long history of
changing formats: from „penny dreadfuls” and dime novels through „pulp”
and „slick” magazines; from silent, black-and-white one-reelers through the
sound era of Technicolor film; from half-hour weekly television programs
through blockbuster miniseries. Despite advances in production technique
and evolutions in aesthetic form, despite flagrant accommodations to less
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local concerns (in anti-Nazi and anti-Communist Westerns, in singing cowboy and film noir Westerns), the mode never seems to lose what Wittgenstein referred to as a „family resemblance” […]. [Mitchell 1998: 7]

His categorization of the western as a literary mode notwithstanding, what Mitchell claims rings true: despite the changes to its generic
form and its flexibility to address an array of cultural anxieties and ideological issues—this is in part also the reason for its enduring appeal—
the „hard core” of the genre has remained relatively unchanged since its
advent, that is, the persistence of the utopian view of the West and the
individualism, justice, and democratic values it exemplified. The attributes championed by the genre have fed the American social and political
sensibility—the notion that Americans share a unique destiny and role
in the world. This creed (given considerable credence by the Turner thesis) can be expressed as follows: The empty land that lay to the West held
endless opportunity and hope, but it was untamed and savage, like the
tribes that peopled it. Frontiersmen first had to blaze a trail and deal with
the Indian menace before pioneers could come to seize the free land and
bring civilization with resolute inevitability. It was through the conviction, action, and self-reliance of individuals that the West was won, and
though the rugged individualism of frontier life stood in stark opposition
to communal spirit, the egalitarianism and equality that pioneers pursued soon birthed basic democratic government. This was a time of black
and white morality, but it was also a time of ethnic violence done in the
name of advancing civilization. Frontiersmen hence had to possess uncanny courage and skill to brave the perils of the West. Even those who
thought themselves above the law might be seen as heroes if law served
only the personal interest of arbitrary authority. The closing of the frontier at the end of the nineteenth century saw also the closing of a crucial
chapter in American history. The frontier experience inscribed on the
collective American subconscious the core values of optimism, individualism, self-reliance, egalitarianism, and democratic integrity.2
The interpretation of America’s past advanced in this paragraph is
indebted to Murdoch [2001: 2−3].
2
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What is described above is not history, nor is it romanticized history—it is myth. It is a vision that Jordana Finnegan, using Daniel Cooper Alarcón’s notion of the palimpsest, figures as „a site where texts have
been superimposed onto others in an attempt to displace earlier or
competing histories” [2008: 5]. The saga of the conquest of the West,
historiographers now agree, is in essence white and Anglocentric, and
renders invisible the Spanish-American contribution in the conquest
of the West, the black cowboy, and the role of women. Indians vacillated between the roles of savages and noble savages, depending on the
public opinion [Murdoch 2001: 9]. This myth has functioned to legitimize and solve the „fundamental conflict between tenaciously held
ideals and a reality which defied them” [2001: 17]. Bits of history and
pure fiction were conflated by writers that wanted to establish a new
literary tradition and was seized upon by a public drawn to escapism.
Over time and through countless retellings, stories illustrating frontier
experiences grew into legends—legends that were endorsed by historians and politicians.
McCarthy’s most historically fraught novel and the first to be set
in the Southwestern borderlands, Blood Meridian chronicles the grim
exploits of the Glanton Gang, who worked as scalphunters in the period following the Mexican-American War (1846−1848), before devolving into pillagers and murderers, and the bloody swath they cut across
the Sonora desert between Texas and Mexico. Blood Meridian has done
much to reveal a West that is very different from that of myth. It moves
against what Limerick has called an American refusal to face „up to the
bitter reality of violence embedded in landscapes that Americans would
later come to see as places of natural innocence, separated from the tragedy of history” [2008: xix] and confronts the complexities that arise in
the history of the encounter between Indians and Euro-Americans.
Blood Meridian depicts violence that Vince Brewton has deemed
„informal violence […] violence that is fragmentary, unconsidered,
„random,” or „senseless”” as opposed to „violence formalized by history, justice, or any moral codes” [qtd. in Hage 2000: 165]. Indeed,
if traditional historical and fictional accounts served to rationalize,
legitimize, and make order out of the mindless violence and chaos,
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Blood Meridian reveals that chaos and violence as the heart and core of
western civilization. The desert deathscape of the novel is a site where
moral law is not to be found and where such words as justice, honor,
and cowboy code echo empty. McCarthy dispenses altogether with
the binary notions of right and wrong, good and evil, victim and villain, and implicates everyone, regardless of their race, color, creed, or
class, in the perpetuation of violence. Consider this early description
of a large band of Comanche, „a legion of horribles, hundreds in number, half naked or clad in costumes attic or biblical or wardrobed out of
a fevered dream with the skins of animals and silk finery and pieces of
uniform still tracked with the blood of prior owners” [McCarthy 1985:
52], as they descend upon Captain White’s troop of filibusters, „seizing
them up by their hair and passing their blades about the skulls of the
living and the dead alike and snatching aloft the bloody wigs and hacking and chopping at the naked bodies, ripping off limbs, heads, gutting
the strange white torsos and holding up great handfuls of viscera, genitals, some of the savages so slathered up with gore they might have
rolled in it like dogs and some who fell upon the dying and sodomized
them with loud cries to their fellow” [1985: 54].
Such episodes distance the novel from postcolonial activism or
revisionist works that seek to invert the victim/aggressor dynamic. It
is not only the Comanche who have a taste for mindless violence; the
barbarism of the Glanton Gang, contracted by Angel Trias, the Mexican governor of Chihuahua, to protect his community from the Comanche, may well surpass that of the Indians. Their appearance parallels to the Indians:
[…] a pack of viciouslooking humans mounted on unshod indian ponies riding half drunk through the streets, bearded, barbarous, clad in
skins of animals stitched up with thews and armed with weapons of
every description […] and the trappings of their horses fashioned out of
human skin and their bridles woven up from human hair and decorated
with human teeth and the riders wearing scapulars or necklaces of dried
and blackened human ears […] dangerous, filthy, brutal, the whole like
a visitation from some heathen land where they and others like them fed
on human flesh [McCarthy 1985: 78].
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The atrocities the scalphunters commit are also on a par with the
Comanche. As they fall upon a camp of Gilenos3,
[…] some of the men were moving on foot among the huts with torches
and dragging the victims out, slathered and dripping with blood, hacking at the dying and decapitating those who knelt for mercy. There were
in the camp a number of Mexican slaves and these ran forth calling out
in spanish and were brained or shot and one of the Delawares emerged
from the smoke with a naked infant dangling in each hand and squatted
at a ring of midden stones and swung them by the heels each in turn
and bashed their heads against the stones so that the brains burst forth
through the fontanel in a bloody spew […] [1985: 156].

The absence of order, control, or social sanctions sees people reduced to commodities, as the scalphunters ultimately turn on the very
community they are bound to protect in their fervor to collect bounties.4 They indiscriminately kill any and all with black hair: peaceful
Indians, women, children, Mexican soldiers and citizens [Hage 2010:
32]. Murdoch writes that westerns „consistently pit the lone hero, often as not on behalf of the community, against enemies who impede
„progress” – the lands itself, Indians, criminals and those who would
abuse power” [2001: ix]. McCarthy reveals a darker reality that lurks
beneath the clichéd and romanticized stories of the West; here, it is
Glanton’s band of marauders—a multicultural microcosm of criminals
and degenerates, Anglo, Indian, Mexican, black and white alike— that
abuse power in their perverted „civilizing through savagery”.
McCarthy is uncompromising and indiscriminate in how he
portrays „a world in which savagery cuts across cultures” [Hage
2010: 32]. Violence is a universal human trait, and the events that

A tribe of Apache Indians.
During the 1840s and 1850s northern Mexican regions were frequently besieged by the Apache and Comanche, and often employed mercenaries
to fight back the native threat. Mercenaries used scalps as receipts for what
was at the time a significant payment [Hage 2010: 30−31].
3
4
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are the foundation of much American culture are just the latest in the
ebb and flow of civilizations, empires, and societies. McCarthy makes
Judge Holden, the novel’s monstrous and omnipresent antagonist, his
mouthpiece, when he comments on some ruins left by the Anasazi:5
„What is true of one man, said the judge, is true of many. […] They
quit these parts, routed by drought or disease or wandering bands of
marauders, quit these parts ages since and of them there is no memory” [McCarthy1985: 146]. And he continues: „This you see here, these
ruins wondered at by tribes of savages, do you not think that this will
be again? Aye. And again” [1985: 147]. In a similar vein, one of the
three epigraphs that open the novel describes a 300,000-year-old fossil skull uncovered in Ethiopia that „shows evidence of having been
scalped” [1985: preface page].
And what of the natural landscape, the aesthetic and psycho-cultural foundation for what Nash Smith called an „objectified mass
dream” [1950: 91], that overarching presence in western fiction that
gives meaning and substance to the dogma of manifest destiny? Jane
Tompkins notes that „[t]he interaction between hero and landscape
lies at the genre’s center, overshadowed in the popular image of the
Western by gunfights and chases, but no less essential to the experience Westerns provide. In the end, the land is everything to the hero;
it is both the destination and the way. He courts it, struggles with it,
defies it, conquers it, and lies down with it at night” [1992: 81].6 The
terrain of the popular western holds promise and possibility, terror
and pain, but ultimately restores the hero: „A welcoming grove of aspens, a spring, and a patch of grass provide shelter and sustenance.
A campfire and the setting sun give visual pleasure and comfort, while
trickling water and a horse cropping grass make soothing noises. If
The Anasazi were an ancient American Indian culture in what is now
the Southwestern United States.
6
For an intriguing Freudian psycho-history of the metaphorical
appearance of „land-as-woman” in male American literature, see Kolodny A. [1975], The Lay of the Land: Metaphor as Experience and History in American Life and Letters, University of North Carolina Press, Chapel Hill.
5
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nature’s wilderness and hardness test his strength and will and intelligence, they also give him solace and refreshment” [1992: 81]. The
landscape exists to further the hero on his adventure, testing his resolve and providing respite.
A fundamental question raised by Blood Meridian is whether
humans occupy a privileged position in relation to other animate
and inanimate objects, „whether the stuff of creation may be shaped
to man’s will or whether his own will is just another kind of clay”
[McCarthy 1985: 5]. The following often quoted passage suggests
that they in fact do not:
In the neuter austerity of that terrain all phenomena were bequeathed
a strange equality and no one thing nor spider nor stone nor blade of
grass could put forth claim to precedence. The very clarity of these articles belied their familiarity, for the eye predicates the whole on some
features or part and here was nothing more luminous than another and
nothing more enshadowed and in the optical democracy of such landscapes all preference is made whimsical and a man and a rock become
endowed with unguessed kinships [1985: 247].

The relationship between human beings and nature, Dana Phillips
maintains, is not antagonistic, that is, the two do not contend for supremacy [1996: 446]. Nor does the natural world of Blood Meridian
sustain any kind of moral structure that would bring out the best in the
hero and wage conflict against the villain. The natural world is just that;
it does not act on behalf of some higher principle, some higher will that
shapes the fate of men:
Far out on the desert to the north dustspouts rose wobbling and augered
the earth and some said they’d heard of pilgrims borne aloft like dervishes in those mindless coils to be dropped broken and bleeding upon
the desert again and there perhaps to watch the thing that had destroyed
them lurch onward like some drunken djinn and resolve itself once more
into the element from which it sprang. Out of that whirlwind no voice
spoke and the pilgrim lying in his broken bones may cry out and in his
anguish he may rage, but rage at what? [1985: 111]
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This „terra damnata” [1985: 61] acts just as violently, randomly,
and profanely as the scalphunters; „In the raw orchestration of the
book’s events, the world of nature and the world of men are parts of
the same world, and are equally violent and indifferent to each other”
[Phillips 1996: 447]. Consider another description of nature, in which
the horsemen navigate inhospitable volcanic badlands: „they crossed
the malpais afoot, leading the horses upon a lakebed of lava all cracked
and reddish black like a pan of dried blood, threading those badlands
of dark amber glass like the remnants of some dim legion scrabbling up
out of a land accursed […]. They crossed a cinderland of caked slurry
and volcanic ash imponderable as the burnedout floor of hell [McCarthy 1985: 251]. Such passages reiterate the „unguessed kinships” between objects and men, both of whom are malevolent and emptied of
any moral resonance.
Blood Meridian engages in a critical dialogue with the genre but
it is also shaped by attraction to the traditional code of the western. It
shows that the western is a shifting form able to address and stir binary
articulations of cultural identity. McCarthy revisits the history of the
American West and engenders a necessity of confronting the world as
it is, which is to say a world governed not by logic or moral law but by
mindless violence, ethnic, cultural, and environmental. Humans devise
stylized narratives that mediate the raw experience of the world, but
history cannot be reversed. The zenith of their progress is simultaneously a bloody nadir—or, as the judge would have it, „The way of the
world is to bloom and to flower and die but in the affairs of men there
is no waning and the noon of his expression signals the onset of night.
His spirit is exhausted at the peak of its achievement. His meridian is at
once his darkening and the evening of his day” [1985: 146−147].
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Popculture in postcolonial literature
Motifs of popular culture in Arundhati Roy’s
The God of Small Things
and Eden Robinson’s Monkey Beach
The term „postcolonial literature” in its broader sense encompasses works originating in countries that were in the past under European
rule; however, in its narrower sense, it refers to texts that confront the
problematics of (de)colonisation, independence, and history.1 According to Ashcroft, Griffiths, and Tiffin, the shared feature of all postcolonial literatures is „that they emerged […] out of the experience of
colonisation and asserted themselves by foregrounding the tension
with the imperial power, and by emphasising their differences from the
assumptions of the imperial centre” [1989: 2].
In an effort to counterpoint colonial discourse, authors of postcolonial literary works employ a range of textual strategies, such as
the use of specific themes and motifs, the parody of the Western literary canon, the transformation of European genres and forms, hybridity, innovative techniques, and native literary forms. These are
seen as dialogic and heteroglossic, and „serve to liberate the subject
from the power of hegemonic language” as utilised by the coloniser
[Goodman 2004: 62]. The famous phrase „the Empire writes back to

Postcolonial literatures include: „literatures of African countries, Australia, Bangladesh, Canada, Caribbean countries, India, Malaysia, Malta, New
Zealand, Pakistan, Singapore, South Pacific Island countries, and Sri Lanka”
[Ashcroft, Griffiths, and Tiffin 1989: 2].
1
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the Centre”, coined by Salman Rushdie, embodies the core concern
of postcolonial works, namely their focus on revealing and appropriating the views and images of history, society, and people under colonial rule, superimposed upon them by colonisation and imperialism.
„In the last decades of the twentieth century, processes of decolonisation opened the meaning-making powers of empire to scrutiny,
as a part of large-scale effort to decolonise knowledge, history, and
human relations” [Pratt 2008: 3].
Literature is an important „contact zone” where „transculturation”
takes place, to borrow Mary Louise Pratt’s terms. She defines contact
zones as „spaces where disparate cultures meet, clash, and grapple with
each other, often in highly asymmetrical relations of domination and
subordination” [2008: 7]. The encroachment of the language of glob
alised popular culture on postcolonial texts and its interaction with the
traditional culture of the author can also be read as one of the devices
for deconstructing imperialist discourse, whereby the question of the
contact zone is openly addressed. Popular culture motifs might be seen
as the intrusion of the Other into the text, symbolically representing the
processes of globalisation and the tensions arising between the two cultures. Elements of popular culture bear a strong ideological charge and
have the potential to subvert the accepted notions of the centre and the
margin. Here I focus on the function and implications of the language
of popular culture in two texts: Monkey Beach (2000) by Canadian First
Nations writer Eden Robinson and The God of Small Things (1997) by
Indian author Arundhati Roy. Both novels are replete with images of
popular culture which stand for the discourse and impact of colonisation and in turn form a stark contrast with the native culture and disrupt
the narrative flow. The two authors exercise the concepts of the contact
zone and transculturation by juxtaposing native and popular cultures;
however, they render the subject in different ways.
Arundhati Roy’s The God of Small Things was published in 1997,
the year when India celebrated its 50th anniversary of independence, to
immediate worldwide acclaim. The novel is an indictment of on-going
social and political issues in India: the cast system, patriarchy, and neocolonialism. Globalisation is also a looming presence in the novel, manifest
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in popular culture and icons of mass consumption and in the influence
these exert on postcolonial India. Roy skilfully intertwines the public and
private spheres in the intimate story of two star-crossed lovers Velutha
and Ammu and her twin daughter and son Rahel and Estha, all of whose
lives are tragically destroyed when they transgress social boundaries.
Global capitalism and the power of authority are critiqued
through the quintessential image of popular culture—Coca-Cola,
a beverage which in the language of popular culture represents an
idyllic home environment, parties with friends, and magical Christmas, that is, a site of security and mutual trust. But for Estha bottled
drinks are filled to the brim with fear and abuse, considering he is
sexually harassed by a man selling drinks at the cinema. This foreshadows the police station episode, when he is again given a cold
drink: „[…] Esthappen Yako finished his free bottle of fizzed, lemon-flavored fear. […] He would be given another bottle soon (free,
fizzed fear)” [Roy 1997: 105]. At the story’s climax—when Velutha,
a member of the lowest caste of untouchables, is brutally beaten by
the police in front of the twins on false accusations that he kidnapped
the children and attempted to rape Ammu—Rahel and Estha are, as
previously mentioned, brought to the police station and given two
Coca-Colas. The slogan Estha notices at the very outset of the novel—„a red ice-box that said rather sadly Things go better with Coca-Cola” [1997: 62]—changes into „bottled Fear for Estha. Chilled. Fizzed.
Sometimes Things went worse with Coca-Cola” [1997: 313], when
he is forced to falsely testify against Velutha. The inverted advertising slogan, Lutz points out, signifies a system that does not respect
basic human rights, and at the same time shows how objects of mass
consumption cannot satisfy human needs [2009: 64]. The subverted
consumer symbol points to the rigid power structures and devalued
human relations. Baby Kochamma, Ammu’s aunt, manipulates Estha to falsely accuse Velutha lest he, his sister, and their mother are
sent to prison. Baby Kochamma betrays the children’s trust while the
children are „[d]renched in Coca-Cola” [Roy 1997: 315]. „The image crated by the advertising slogan of Coca-Cola presents the soft
drink as a comforting object capable of making things better, while
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the violent and destructive events that accompany Rahel and Estha’s
consumption of it not only undermine its commercial image but also
demonstrate how objects of consumption hold out false promises
of fulfilment” [Lutz 2009: 64]. Roy exposes the imagery associated
with Coca-Cola as superficial and as opposed to the ideas that it is
supposed to uphold and links it to the global modes of exploitation.
In a similar vein, other images of popular culture are employed
to criticise a contemporary society wholly devoid of genuine human
relations. As previously discussed, Baby Kochamma struggles to sustain the current social order—she is a member of the upper caste—
in a manner that pertains to capitalist ideology, paying no regard to
the suffering she inflicts upon the children and their mother. Baby
Kochamma’s notion of superiority is fostered and fortified by the globalised culture enacted through her TV set:
Baby Kochamma had installed a dish antenna on the roof of the Ayemenem house. She presided over the World in her drawing room on satellite
TV. The impossible excitement that this engendered in Baby Kochamma wasn’t hard to understand. It wasn’t something that happened gradually. It happened overnight. Blondes, wars, famines, football, sex, music,
coups d’état – they all arrived on the same train. [...] now whole wars,
famines, picturesque massacres and Bill Clinton could be summoned up
like servants. And so, while her ornamental garden wilted and died, Baby
Kochamma followed American NBA league games, one-day cricket and
all the Grand Slam tennis tournaments. On weekdays she watched The
Bold and The Beautiful and Santa Barbara [Roy 1997: 27].

The feeling that she has the whole world at her fingertips only enhances her (already existing) notions of superiority and supremacy,
which later set in motion a train of tragic events. Baby Kochamma, Lutz
notes, is subjected to the slow process of dehumanisation and gradually
she sinks into simplified presentations of the capitalist reality, and it is
no surprise that she is drawn most to programmes depicting violence
and brutality [2009: 60]. She becomes „interpellated and twisted […]
by global (American) culture, which she pulls into her heart via satellite
dish that feeds her TV” [Fox 2002: 42]. The TV set on the one hand be-
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comes a contact zone, unravelling the foreign world to the Indian spectator, but on the other it exemplifies the degradation of human relations
and severing of family ties in the tight grip of global capitalism.
The film The Sound of Music similarly serves to foreground the contagion of globalised popular culture in a non-Western environment.
Ammu’s brother Chacko describes the film as „an extended exercise in
Anglophilia” [Roy 1997: 55]. The twins adore it; however, the film instils in them the colonial notion of white supremacy, which is further
substantiated by the visit of their cousin Sophie Mol—Chacko’s English
daughter. Watching the film, Estha leads an imaginary conversation with
the main character, Captain von Trapp: „Are they [Rahel and Estha] clean
white children? No. (But Sophie Mol is). [...] ‘Then I’m sorry,’ Capitan von
Clapp-Trapp said. ‘It’s out of the question. I cannot love them” [1997:
106−107]. The feeling of inferiority is only intensified when the rest of
the family conspicuously favour Sophie Mol over the twins, who interpret the situation thusly: „Littleangels were beach-coloured and wore
bellbottoms. Littledemons were mudbrown [...]. And if you cared to
look, you could see Satan in their eyes” [1997: 179]. Here Roy implicates globalised pop culture in spreading a negative image when transposed to a different cultural environment and in sustaining the processes
of colonisation. According to Lutz, the film effectively demonstrates „the
process by which the children internalise the racist, neocolonial ideals
that view them as inferior to white Europeans” [2009: 70]. The contact
zone is in this instance perceived as a site of extreme injustice, while popular culture functions as a tool of neocolonialism.
Where Arundhati Roy employs elements of popular culture to
expose the impact of neocolonialism on contemporary India, Eden
Robinson’s Monkey Beach presents the amalgamation of the Native
and Western cultures as inevitable in the contemporary world, and
sees this process as both natural and necessary as well as mutually
enriching. Images of popular culture address the issue of constructed
identity or hybridity as elaborated by Homi Bhabha.2 The concept of

2

See: H. Bhabha [1994], The Location of Culture, Routledge, London.
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hybridity does not merely encompass a reciprocal exchange between
two cultures, but refers to „the creation of new transcultural rather than
multicultural (crossing and fertilising rather than fragmented) forms
within the space produced by colonisation” [Wisker 2007: 189]. Their
marked difference in portraying popular culture notwithstanding, both
novels scrutinise the legacy of colonialism. Monkey Beach chronicles
Lisa’s personal trauma, her search for identity, and the inherent clash
between the native and white cultures, revealing a much larger issue
of the mistreatment of the First Nations in Canada, especially in the
framework of the residential school system, which served as a means
of colonisation and subordination. Robinson celebrates organic hybridity, but condemns the forced assimilation executed in residential
schools for First Nations children.
Monkey Beach describes the coming-of-age experiences of Lisa and
her physical and spiritual quest to find her brother, who is lost at sea. It
takes place within the Haisla community—one of the First Nations in
Canada. Lisa is torn between two worlds, traditional and Western, and
the processes of hybridisation and merging of both cultures continue
throughout the novel and determine Lisa’s identity formation. Robinson examines the processes of transculturation in the light of globalisation and shared geographical space occupied by native peoples and
settlers’ descendants.
The concept of hybrid identity is clearly visible in Lisa’s uncle Mick
and her grandmother Ma-ma-oo. They are the two people who have
the biggest impact on Lisa and act as her teachers and guides to the
native culture. Though deeply rooted in traditional ways of living, they
are nonetheless open to the modern world, which they embrace with
utmost curiosity. Agnes Kramer-Hamstra echoes this by saying that
„Robinson eschews an ethnocentric focus on „authenticity” through
a portrayal of her characters that shows them as a part of media-driven
popular culture” [2009: 115].
The fusion of the popular and traditional is, for example, apparent when Lisa and Ma-ma-oo prepare salmonberries and thimbleberries according to a traditional recipe, after which they watch popular
American TV shows The Young and The Restless, All My Children, and
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Dynasty: „We spent the last of good weather tromping through bushes, picking berries and watching „Dynasty,” with Ma-ma-oo shouting
advice to the wayward Alexis” [Robinson 2000: 161]. Though firmly
grounded in traditional practices, Ma-ma-oo teaches Lisa the importance of being open to other cultures and to accept the transculturation
and hybridity of the modern world. Written in the mode of magical
realism, the novel also fuses natural and supernatural elements, related mostly to Lisa’s „gift”—she is burdened with terrifying visions of
future tragedies and is able to sense the supernatural. Popular culture
is even bound up with the supernatural, which enters the otherwise
realist narrative flow: „The porch groaned under the weight of something that sounded like it was dragging itself across the wood. The TV
flickered, and beneath „Dynasty”’s music, I could hear laughter and
singing. […] The strange sounds on the porch stopped” [2000: 187].
Lisa’s uncle Mick is a political activist and fighter for Native Americans’ rights, but also an avid Elvis fan. His political stance on the mistreatment of Aboriginal peoples in Canada does not interfere with his
love for popular music. He listens to his music constantly, copies his
haircut, is glad that Lisa is named after Elvis’s daughter, and becomes
depressed upon his death: „Mick took off for almost a month and we
later learned he’d driven to Graceland” [2000: 63]. His hybrid identity is best portrayed when Lisa sees Mick’s wedding picture: „A man
with a really bad Elvis hairstyle and an Indian woman with a mile-high
bouffant were kissing” [2000: 143]. They wished to have a traditional
wedding and were married by a medicine man that was made to sing an
Elvis song [2000: 144]. As Agnes Kramer-Hamstra notes, the author
constructs Lisa „in dialogue with both a resonant past and a present
pop culture” [2009: 115], but the same is also true for other protagonists, such as Ma-ma-oo and Mick.
Hybridity is also manifest in the figure of B’gwus or sasquatch—
„the wild man of the woods” [Robinson 2000: 7], described as „not
quite human, not quite wolf, but something in between” [2000: 374].
The B’gwus is presented from two different perspectives: as a creature
from Haisla legend and as part of popular culture, which draws on local tales. The novel reports that „[h]is image is even used to sell beer
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[...] and the muddy impressions of very large feet keep B’gwus on the
front page of tabloids and the cover of books which are dismissed as
the results of overactive imaginations or imbibing too much alcohol
or ingesting funky mushrooms” [2000: 317]. Not only is B’gwus depicted „as another example of popular culture [it] is also associated
with Haisla cultural values, spiritual power, and real terror” [Appleford
2005: 88]. The dual nature of B’gwus—human and animal—and its
dual position in folklore and pop culture can be read from the underlying idea of the hybrid nature of the first Nations in Canada. Its ambiguous image resonates with the notion of the colonial exploitation of the
First Nations and „echo[es] the dominant discourse’s construction of
North American Aboriginal peoples” [2005: 97]:
There are rumours that they [the B’gwus] killed themselves off, fighting
over some unfathomable cause. Other reports say they starved to death
near the turn of the century, after a decade of horrific winters. A variation of this rumour says they were infected with TB and smallpox, but
managed to survive by leaving the victims to die in the woods. They are
no longer sighted, no longer make dashes into villages to carry off women and children, because they avoid disease-ridden humans [Robinson
2000: 318].

Its position between folklore and popular culture is further fortified
by its ambiguous position in the text, which posits it as a fictional
being, but also implies that it might be real—at least for Lisa, who
sees it.
Images of popular culture in postcolonial texts play a salient role,
representing the intrusion of the Other and denoting the zone of
contact. Arundhati Roy and Eden Robinson both explore the negative consequences of colonialism and neocolonialism, and „offer
counter-discourses to the dominant logos of metropolises” [Durix
1998: 187]. However, they employ images of popular culture in different ways. Roy interprets popular culture through the lens of neocolonial exploitation, and addresses the issue of globalisation and the
repercussions it has precipitated on contemporary India, especially
when she plays with the image of Coca-Cola, subverting its capitalis-
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tic symbolism and ideology in order to reveal the imposed Western
consumerism and distribution of power. Her novel suggests „that India’s embracing of commodity culture and its consumerist ethic are
responsible for an ongoing process of social fragmentation, environmental degradation, and decay, a process made apparent in the negative way in which American cultural forms and goods are depicted”
[Lutz 2009: 60]. Though Robinson also acknowledges the detrimental results of colonisation in the form of the residential school system
for the First Nations children and the processes of forced assimilation, which exerted a lasting traumatic effect, she examines popular culture within the framework of transculturation and hybridity.
Popular culture informs the complex identity forged in postcolonial
environments. The process of hybridisation is perceived as positive
and necessary, for it, in Loomba’s words, „undercuts colonial hegemony” [2005: 149]. The incorporation of images of popular culture in
postcolonial texts indicates the contact zone; they have strong ideological implications and function to subvert the accepted concepts
of the centre and the margin. The language of popular culture and its
imagery are thus a special topos and a literary device that gain powerful expressive force when employed by postcolonial authors, serving
both as tools of decolonisation as well as a means of criticising global
exploitation and neocolonialism.
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Macierzyństwo:
błogosławieństwo czy przekleństwo
– wprowadzenie do dyskursu feministycznego
Definicja i ocena macierzyństwa (ang. motherhood, fr. maternité,
niem. Mutterschaft, ros. материнство) od wielu lat jest źródłem sporów w feminizmie. Same próby zdefiniowania terminu budzą wiele
emocji. Sharon Hays w swoim artykule pisze:
Czasem wydaje mi się, że moje publiczne wystąpienia spotkałyby się
z równym sukcesem bądź niepowodzeniem, gdybym po prostu stanęła
przed słuchaczami i w kółko, raz po raz, powtarzała słowo macierzyństwo. Wygląda na to, że samo to słowo jest bardzo prowokujące. W końcu wszyscy wiemy coś na temat macierzyństwa: mamy matki, jesteśmy
matkami, znamy matki albo przynajmniej myślimy, że wiemy, co to znaczy być matką [Hays 1996: IX].

Według Encyclopedia of Gender and Society „macierzyństwo
to istotny element kobiecości” [Encyclopedia of Gender and Society
2009: 583]. Jeszcze czterdzieści lat temu w krajach zachodnich takich jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy, powszechnie uznawano instynkt i miłość macierzyńską za coś wrodzonego i naturalnego.
„W latach 70. w Wielkiej Brytanii posiadanie instynktu macierzyńskiego przypisywano wyłącznie mężatkom a nie pannom z dzieckiem”
[Sikorska 2009: 168]. Sytuacja i spojrzenie na samo macierzyństwo od
tamtej pory bardzo się zmieniło, obecnie zostanie matką i urodzenie
dziecka jest bardziej kwestią wyboru kobiety niż przypisanym elementem kobiecej natury.
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Wiek XVIII w wielu krajach europejskich był opowieścią o pozbywaniu się dziecka z domu [Sikorska 2009: 169], najpierw było
ono oddawane pod opiekę mamki, później opiekowały się nim nianie a na koniec oddawane było do szkół z internatem. „Sytuacja zaczęła się zmieniać na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy coraz bardziej popularny stał się model »dobrej matki«, która karmi piersią
(ewentualnie sprowadza mamkę do własnego domu, zamiast wysyłać dziecko na wieś)” [Sikorska 2009: 170], jest zainteresowana
opieką nad niemowlęciem, przytula je i bawi się z nim. Skąd wzięła
się ta zmiana?
Między innymi z uświadomienia sobie przez władze niektórych
państw, że śmiertelność dzieci jest zbyt wielka, że potrzebne jest więcej obywateli i to najlepiej mających rodziców z klasy wyższych i średnich. (…) Część kobiet okazała się podatna na nowe wymagania. Nie
dlatego, że przekonała je męska motywacja ekonomiczna i społeczna,
lecz dlatego, że za tym dyskursem prześwitywał inny, dużo bardziej kuszący. Był to dyskurs szczęścia i równości, który dotyczył ich w pierwszym rzędzie. Przez kolejne dwa stulecia wszyscy ideolodzy będą im
obiecywać złote góry za wzięcie na siebie zadań macierzyńskich [Sikorska 2009: 170–171].

Obraz matki z przełomu XIX i XX wieku w trafny sposób przedstawia Balzak W listach dwóch młodych mężatek. Bohaterkami utworu są:
Ludwika de Chalieu i Renata de Maucombe. Są to dziewczęta wywodzące się z rodzin szlacheckich, które w młodym wieku wyszły za mąż
i urodziły dzieci. Balzak przedstawia w tej powieści obraz zawsze zapracowanej i zajętej matki, gdyż „prawdziwa matka nie ma nigdy wolnej
chwili” [Sikorska 2009: 170–171]. Zajmuje się ona nie tylko opieką,
ale i edukacją swojej pociechy. Listy te rysują nam, więc obraz kobiety skłonnej zrezygnować ze swojej wolności, ambicji i cały swój czas
poświęcić dziecku. I tutaj nasuwa się pytanie, czy zmiana podejścia
kobiet do macierzyństwa przyniosła im jakieś korzyści? Za Sikorską
odpowiem, że tak, kobieta dzięki postawie „dobrej matki” ugruntowała
swoją pozycję w rodzinie, jej zdanie w sprawie wychowania dzieci zaczęło się liczyć.
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Dodatkowo „dobra matka” zyskała wsparcie ze strony religii, która przyrównywała ją do świętej, spełniającej „posłannictwo”, będącej „powołaną”
do opieki nad dziećmi. Oczywiście to był pewien ideał „dobrej matki”. Nie
oznaczało to wcale, że przyjął on się szybko i że wszystkie kobiety były
skłonne tak się zachowywać. Niemniej jednak brak miłości macierzyńskiej
z początkiem XIX wieku stał się jedynym z największych grzechów kobiety, był czymś nienaturalnym, wynikał z podłości i egoizmu kobiety. W dodatku w końcu XIX wieku powstanie psychoanalizy „awansowało” matkę
na osobę odpowiedzialną – i winną – szczęścia lub nieszczęścia swojego
dziecka. Macierzyństwo było uznawane za misję, jaka ma do wypełnienia
kobieta. Była to misja trudna i obarczona prawdopodobieństwem niepowodzenia: nerwicami, nierozwiązanym kompleksem Edypa, czy Elektry;
ogólnie nieszczęśliwym życiem dziecka [Sikorska 2009: 171].

Dopiero w latach 70. XX wieku psychologowie, pedagodzy i socjolodzy rozpoczęli proces rozgrzeszania matek, które coraz częściej
zaczęły traktować macierzyństwo, jako drugorzędny cel ich życia, a nie
ten najważniejszy. „Zaczęto przyznawać matkom prawo do »zrzeczenia« się opieki nam małym dzieckiem na rzecz żłobków i opiekunek
w sytuacjach, gdy »dostają one szału, że muszą same zajmować się
swoimi dziećmi«” [Sikorska 2009: 171].
A co na to wszystko feministki? Pierwsza fala feminizmu głównie
przyjmowała naturalistyczny [zob. Mill 1995: 332] pogląd na macierzyństwo, kiedy to bycie matką uważane było za dopełnienie bycia
kobietą. John Stuart Mill w swojej książce zatytułowanej Poddaństwo
kobiet wyjaśnia, że to matka odpowiada za wychowanie dziecka [Mill
1995: 332] i jest to jej „zdolność (nabyta lub wrodzona) powinna więc
mieć potomstwo, gdyż wówczas realizuje zasadę użyteczności [Wojciechowska 2005: 155].
Za głos, który rozpoczął feministyczną krytykę macierzyństwa,
należy chyba uznać napisany w 1926 r. artykuł Karen Horney Ucieczka
od kobiecości. Kompleks męskości u kobiet w oczach mężczyzn i kobiet. Jej
zdaniem macierzyństwo stanowi dla mężczyzny przedmiot pożądania.
Męska – silna, a zarazem podświadoma – zazdrość o macierzyństwo
doprowadziła do deprecjacji kobiet w życiu społecznym [Horney
2001: 31–32]:
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Stworzona w XIX wieku monolityczna koncepcja „świętego” ideału macierzyństwa jako rekompensaty za społeczne i biologiczne upośledzenie
kobiet ulega zgodnie z tą teorią rozbiciu i jest po raz pierwszy w XX wieku odmiennie wartościowana [Filipowicz 2008: 212].

Odrodzenie feminizmu nastąpiło po drugiej wojnie światowej.
Pierwszą wydaną w tym czasie książką poruszającą temat macierzyństwa była Druga płeć Simone de Beauvoir. Autorka opisuje w niej macierzyństwo jako „dziwny kompromis między narcyzmem, altruizmem,
marzeniem, szczerością, zakłamaniem, oddaniem i cynizmem [Beauvoir 2007: 572]. Badaczka przytacza liczne przykłady kobiet, które, tak
jak ona sama, nie chciały zostać matkami i konkluduje: „Wszystkie te
przykłady dowodzą, że żaden instynkt macierzyński nie istnieje [Beauvoir 1973: 326], że jest on tylko efektem mechanizmów kulturowych.
Z tego stwierdzenia wynikają też argumenty do obalenia kolejnego fałszywego jej zdaniem sądu, iż macierzyństwo jest ukoronowaniem życia
kobiety. Kobieta słyszy bowiem od dzieciństwa, że stworzona została
po to, by rodzić i zajmować się dziećmi, zachwala się przed nią uroki
macierzyństwa, „wszystkie trudności jej losu – miesiączka, choroby
itp., nuda obowiązków gospodarskich – wszystkie te ciemne strony jej
życia usprawiedliwia cudowny przywilej wydawania na świat dziecka”
[Beauvoir 2007: 548]. „Z powyższego fragmentu, można wnioskować,
że macierzyństwo jest konstytutywne dla kobiecości, ta natomiast jest
ważną częścią tożsamości kobiety. Rezygnacja z roli matki oznaczała
zazwyczaj rezygnację z kobiecości” [Wodzik 2011: 96].
Praca Beauvoir z pewnością jest ważnym momentem procesu denaturalizowania macierzyństwa, jednak można jej postawić kilka zarzutów. Autorka pośrednio atakuje kobiety, które pragną mieć dzieci,
wynika to z faktu, że:
Beauvoir odmawia matkom i kobietom w ciąży autentyczności ich doświadczeń macierzyństwa – wszystkie odczucia opisuje jako efekt mechanizmów kulturowych. Dlatego zwykłe kobiety zarzuciły teorii Beauvoir, że istnieje powszechne „pragnienie” dziecka – nie były zmuszane do
ciąży, lecz pożądały „tego stanu” z własnej nieprzymuszonej woli, a sama
ciąża była stanem pozytywnym i dopełniającym je [Wodzik 2011:97].
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Dodatkowo opisy wyalienowanego ciała kobiety w ciąży
(np.: „Matka nie tworzy naprawdę dziecka; to ono samo się w matce
tworzy” [Beauvoir 2007: 555]) wywołały fale krytyki, argumentowano, że stan opisywany przez badaczkę nie jest podzielany przez kobiety
w ciąży [Wodzik 2011: 97] np.:
Wyobcowana w swym ciele w swojej godności społecznej, matka ma kojące złudzenie, że jest istotą w sobie, gotową wartością. Ale to tylko złudzenie, ponieważ matka tak naprawdę nie tworzy dziecka; to ono samo
tworzy się w matce; jej ciało poczęło jedynie ciało; nie jest ona zdolna do
stworzenia egzystencji, która będzie musiała się stworzyć sama [de Beauvoir 1972: 311–312].

Agacinski wdała się w polemikę z Beauvoir i stwierdziła że, „dla
matki dziecko, a zwłaszcza dziecko, które ma przyjść na świat, jest
czymś innym niż naroślą w ciele: jest tym, o kogo stara się ze wszystkich
sił, za kogo czuje się odpowiedzialna” [Agacinski 2000: 81], a sama „de
Beauvoir proponowała wolność za cenę absurdalnego odrzucenia natury, macierzyństwa i ogólnie kobiecego ciała jako źródła nieustannej
»cielesnej alienacji«, odczuwanej zarówno w erotyzmie, jak i w macierzyństwie” [Agacinski 2000: 61–62].
Nietrudno oprzeć się wrażeniu, że biologiczna podrzędność kobiety
względem mężczyzny jest demonizowana przez autorkę Drugiej płci,
uwydatniony przez nią biologiczny determinizm powoduje, że kobieta
pragnąca własnych dzieci jest, w jej opinii, mamiona mitami i stereotypami [Wodzik 2011: 97].

Shulamith Firestone wygłosiła tezę, bardzo podobną do tezy
Simone de Beauvoir, że wszystkiemu winna jest biologia [Humm
1993: 74], to co różni obie panie, to dwa różne sposoby, aby poradzić sobie z tym zagadnieniem. Beauvoir postulowała świadome macierzyństwo (np. stosowanie środków antykoncepcyjnych, badaczka
była także zwolenniczką aborcji), a Firestone zaproponowała rewolucję biologiczną, czyli przeniesienie reprodukowania gatunku ludzkiego do laboratoriów [Putnam Tong 2002: 97–99]. Jest ona autorką
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również tezy, znanej później jako tzw. aksjomat Firestone, opublikowany w pracy The Dialectic of Sex [Firestone 1970], mówiący o tym
że, macierzyństwo i wolność są w diametralnej opozycji, bardzo
szczegółowo opisała ten problem Bogusława Budrowska w swojej
książce zatytułowanej Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety [Budrowska 2000: 69–70].
Siedemnaście lat po wydaniu angielskiego tłumaczenia Drugiej płci, amerykańska socjolożka Sally Macintyre [Macintyre 1982:
187–188], postawiła tezę, że błędem jest traktowanie macierzyństwa
jako czegoś naturalnego. Zauważyła łączenie pojęcia żona z pojęciem
matka, a przecież nie jest konieczne bycie żoną, aby być matką. Coraz
częściej przecież spotykany jest model niezalegalizowanego związku
dwojga ludzi posiadających i wspólnie wychowujących dziecko.
Pojecie i teorie związane z macierzyństwem przedstawione przez
de Beauvoir i Firestone zostały zakwestionowane przez Adrienne Rich,
Nancy Chodorow i Dorothy Dinnerstein. Badaczki te twierdziły, że:
[…] macierzyństwo jest społecznym konstruktem, kształtującym się
pod wpływem kulturowych imperatywów, a jego formy zmieniają się np.
wraz z malejącą liczbą urodzeń, uczestnictwem kobiet w pracy zarobkowej oraz izolacji rodziny nuklearnej [Humm 1993: 121].

Nancy Chodorow w swojej książce The Reproduction of Mothering
odrzuca założenie, że kobiety są wyposażone przez naturę do spełniania funkcji macierzyńskich, oraz twierdzi iż, „fakt że, dziewczęta chcą
zostać matkami, jest efektem głębokiego psychologicznego procesu
budowania charakteru, złożonego z innych doświadczeń dotyczących
relacji i z matką, i z ojcem” [Humm 1993: 121].
W 1976 roku ukazuje się przełomowa praca Adrienne Rich Zrodzone z kobiety, w której autorka rozważa pojęcie macierzyństwa
w dwóch aspektach: jako instytucję i doświadczenie.
[…] potencjalny związek każdej kobiety z jej władzą nad rozrodczością
i dziećmi oraz instytucję, która ma na celu zapewnienie, by cała ta potencja – i wszystkie kobiety – pozostały pod męską kontrolą [Rich 2000: 47].
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Rich (matka trójki synów) przedstawiła macierzyństwo nie tylko jako słodką idyllę, przedstawiła również cierpienie i ból jaki się
z tym wiąże. Przełamała ona tabu wiecznie uśmiechniętej matki
z przyłożonym niemowlęciem do piersi i wywołała tym samym
ogromną ulgę wśród czytelniczek. Rich akceptuje założenia Beauvoir
na temat pseudonaturalizmu macierzyństwa, ale zarazem przyjmuje
doświadczenie macierzyństwa jako autentyczne [Wodzik 2011: 100].
Kolejną badaczką, która odważyła zakwestionować istnienie instynktu macierzyńskiego była Elisabeth Badinter. W swojej pracy Historia miłości macierzyńskiej pokazuje ona, że nie ma czegoś takiego jak
instynkt macierzyński, że jest on jedynie konstruktem społecznym
„zmiennym i zależnym od historycznego kontekstu, a nie uniwersalnym fenomenem biologicznym” [Sikorska 2009: 168].
Jak pokazuje Badinter, miłość macierzyńska nie jest czymś naturalnym,
lecz raczej zależy, od istotnej w danym okresie ideologii, określającej
miejsce i role kobiety. Współcześnie, gdy dominują ideologie indywidualizmu, wolności i równości partnerów, macierzyństwo staje się wyborem, do którego kobieta ma prawo, tak samo jak ma prawo z niego
zrezygnować [Sikorska 2009: 173].

W 1978 roku francuskie pismo dla kobiet „F Magazine” wtórowało poglądom Badinter głosząc: „Macierzyństwo jest darem, a nie instynktem, jak usiłuje nam to się wmawiać. Niech tym, którzy nie mają
do tego zdolności, wszyscy dadzą święty spokój” [Badinter 1998: 263].
Nauka ukazuje trzy rodzaje ujęć macierzyństwa, które oddają proces jego denaturalizowania.
Pierwszym z nich jest esencjonalizm [Encyclopedia of Gender and Society
2009: 583], czyli pogląd, że macierzyństwo jest związane z uniwersalną
i niezmienną naturą kobiety [Wollstonecraft, Mill, Taylor, Agacinski].
Drugie ujęcie to perspektywa społecznej struktury (social structural perspective) [Encyclopedia of Gender and Society 2009: 583], w której analizuje się macierzyństwo jako element społecznego systemu [Macintyre
i Rich]. Trzecią perspektywą jest „społeczny konstrukt”, który jest podtrzymywany przez członków danej społeczności (Firestone). Pomiędzy
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ostatnimi dwoma ujęciami należy umieścić Badinter oraz Beauvoir, natomiast Chodorow, z racji rozwinięcia psychoanalitycznego podejścia,
jest poza tą klasyfikacją, ponieważ jej teoria skupia się na psychicznym
zinternalizowaniu związku z obiektem (matką) [Encyclopedia of Gender
and Society 2009: 583; Wodzik 2011: 100].

Macierzyństwo nie jest już współcześnie jednoznacznie kojarzone z naturą kobiety, jej misją i przeznaczeniem oraz wrodzonym instynktem macierzyńskim. Coraz częściej przedstawiane jest ono jako
świadomy wybór kobiety. To ona, w dzisiejszych czasach, może nie
tylko decydować o liczbie potomstwa, ale – co więcej – „może także
świadomie zdecydować się na nie bycie matką i nie powinna być za to
społecznie potępiona” [Sikorska 2009: 178]. Parafrazując słowa Anny
Otffinowskiej, prezes fundacji Rodzić po ludzku, macierzyństwo staje
się czymś trudnym, coraz trudniejszym. Kobiety kiedyś miały prostszy
stosunek do ciąży i porodu, były mniej niepewne i zagubione. A teraz
jest dokoła tego strasznie dużo zamętu. Macierzyństwo stało się trudnym zadaniem. Czymś co się planuje, robi, wpisuje w CV, a nie czymś
co się po prostu dzieje w życiu. Gubi się zatem cała przyjemność i cały
luz [„Dziecko” 2005: 13].
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CZĘŚĆ II

MEDIA

Paulina Czarnek

Rozrywka w radiu komercyjnym
na przykładzie porannego programu Radia Zet
„Dzień Dobry Bardzo”
Rola radia jako źródła rozrywki była dostrzegana już na początku
jego istnienia, m.in. za sprawą transmitowanych koncertów, wydarzeń
muzycznych etc. [Wójciszyn-Wasyl 2011: 244]. Obecnie oferta form
audialnych przekazujących treści o charakterze rozrywkowym znacznie się poszerzyła, obejmując swym wpływem również gatunki, które
prymarnie służą zupełnie innym celom, np. pełnią funkcję informacyjną, edukacyjną, publicystyczną, fatyczną etc. Można więc pokusić się
o stwierdzenie, jakoby rozrywka stała się nadideologią całego dyskursu
w medium audialnym, parafrazując tym samym tezę Neila Postmana
wyartykułowaną przy okazji opisu współczesnej autorowi telewizji
amerykańskiej [Postman 2002: 130]. Podobnego zdania, już na gruncie krajowym, jest Stanisław Jędrzejewski – medioznawca, przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Radia. Jego zdaniem, „(...) radio zaspokaja obecnie najskuteczniej dwie potrzeby ludzi: informuje i dostarcza
rozrywki (...)” [ Jędrzejewski 2003: 253–254]. Autor podkreśla jednak, że taka oferta programowa dotyczy głównie nadawców komercyjnych, zaś w dokonujących się przemianach technologicznych i kultury
odbioru upatruje on szansę na zmianę tego stanu rzeczy. Obserwując
przekaz audialny, jaki jest serwowany odbiorcom w niemalże dziesięć
lat po postawieniu takiej hipotezy, trudno wskazać zjawiska medialne, które mogłyby ją potwierdzić. Oferta radiowa poszerzyła się co
prawda o wąskosprofilowane stacje internetowe, niemniej jednak wiodące prym w rankingach słuchalności rozgłośnie komercyjne za swój
główny cel stawiają właśnie informowanie i dostarczanie słuchaczom
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rozrywki np. poprzez emitowaną na antenie muzykę. Przejawia się to
już na bardzo podstawowym poziomie, chociażby w linerach będących
elementem autopromocji stacji. Jako przykład niech posłuży liner Radia ZET „Radio ZET – muzyka, informacje, zabawa” wprowadzony
przez rozgłośnię wraz z nową ramówką od września 2012 roku.
Rozrywka może występować w różnych odmianach i bardzo
rzadko stanowi tylko czyste źródło przyjemności. Zazwyczaj – jak zostało już powiedziane – wchodzi ona w interakcje z innymi formami
oddziaływania radia, dzięki czemu niejednokrotnie powstają ciekawe
propozycje programowe próbujące zaspokoić zróżnicowane potrzeby
odbiorców. Grażyna Stachyra, analizując zawartość przekazu radiowego w kontekście jego liminalności bądź liminoidalności, stwierdziła, że
rozrywka – wbrew pozorom – podlega znacznej rytualizacji. Pomimo
tego, że strefa liminoidalna, czyli dająca możliwość wyboru, powinna
charakteryzować się właśnie zabawą, rozrywką, humorem, to w polskich stacjach komercyjnych rzecz ma się zupełnie odwrotnie. „Stają
się one (...) na wskroś zrytualizowane, nawet w aspekcie ludycznym.
Ludyczny kontekst radiowej komunikacji jest zjawiskiem niejednorodnym, ponieważ radio dąży do profilowania programowego, co skutkuje
różnymi strategiami programowymi. Zatem pierwiastek ludus może
być w zależności od formatu mniej lub bardziej intensywny” [Stachyra 2011: 341]. Niemniej jednak na rozrywkę należy patrzeć nie tylko
w kontekście serwowanych treści mających relaksować odbiorcę, ale
również strategii marketingowej nadawców.
Z jednej strony, nadawcy dążą do dostarczania słuchaczom rozrywki,
z drugiej zaś, do merkantylnych korzyści wynikających z tego. Gra, zabawa – to pewien chwyt (także genologiczny). Bez wątpienia podlega on
standaryzacji, zaś antenowa spontaniczność jest w detalach zaplanowana. Należy też podkreślić narastającą trywializację radiowych komunikatów, redukowanie ich do łamiących tabu i nasyconych wulgaryzmami
antenowych „wybryków” [Stachyra 2011: 341].

W niniejszym artykule podjęta zostanie próba zaprezentowania
oferty wybranej komercyjnej rozgłośni radiowej w zakresie serwowanej przez nią rozrywki w radiowym prime timie, jakim jest poranek.
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Zanim jednak przejdę do omówienia cech właściwych temu czasowi
nadawania, chciałabym się przyjrzeć wynikom badań audytoryjnych
Radio Track (patrz Wykres 1).

Wykres 1. Zasięg radia w dni powszednie, październik–grudzień 2011 r.
Źródło: [Radiowe poranki…]

W okresie od października do grudnia 2011 roku (są to jedyne
dostępne wyniki obejmujące tą porę nadawania) zasięg radia o poranku, czyli między godziną 6.00 a 10.00, wynosił od około 15% zanotowanych o godzinie 6.00, do niemalże 30% uzyskanych między 8.00
a 10.00. Ten stosunkowo długo utrzymujący się szczyt słuchalności pokazuje, jak wielu odbiorców decyduje się o poranku sięgnąć właśnie po
medium audialne. Niesie to ze sobą również określone konsekwencje
dla samych nadawców, którzy w dużej mierze skupiają się na właściwym zagospodarowaniu czasu antenowego w tej części dnia. Przyciągnięcie uwagi odbiorcy o poranku może się bowiem przełożyć na jego
pozostanie przy danej stacji przez resztę dnia. Doskonale wiedzą o tym
czołowe rozgłośnie radiowe, dla których tzw. driving time, czyli okres
dojazdu z domu do pracy i z pracy do domu stanowi istotny element
strategii programowej. Wykres 2 pokazuje, jak we wspominanych wyżej porach kształtuje się słuchalność dla czterech czołowych nadawców
radiowych, zarówno komercyjnych, jak i publicznych.
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Wykres 2. Słuchalność głównych stacji radiowych
w godzinach porannych i popołudniowych, luty 2011 r.
Źródło: Baranowska K. [2011].

Jak zostało już powiedziane, znaczenie programów porannych dla
stacji radiowych jest bardzo duże. Po pierwsze ze względu na fakt, iż
czas ich nadawania to radiowy prime time. Co więcej, poprzez audycję poranną nadawca może pokazać słuchaczowi, że jest blisko niego,
zaspokaja jego podstawowe potrzeby już od wczesnych godzin, bez
konieczności wychodzenia z domu, dostarczając pakiet najświeższych
informacji (z elementami publicystyki), niezbędną porcję muzyki oraz
ułatwiającą przebudzenie rozrywkę. Odbiorca w sposób naturalny pragnie bowiem o poranku dowiedzieć się jak najwięcej o otaczającym go
świecie i zaopatrzyć się w zestaw informacji, z którego będzie mógł korzystać przez pozostałą część dnia. Tym samym uzasadnionym wydaje
się stwierdzenie, iż kształtowanie opinii publicznej poprzez selekcję informacji i hierarchizację newsów rozpoczyna się właśnie już o poranku.
Wyznaczniki gatunkowe komercyjnego programu porannego,
czyli morning show, można określić w sposób następujący: obejmuje
on różne formy radiowej wypowiedzi – serwisy informacyjne, wywiady, reklamy, muzykę; ramę czasową programu stanowi poranek
(od 5.30–6.00 do 9.00–10.00); tematy podejmowane przez jego twórców są dostosowane do założeń formatowych stacji i wskazanej w nich
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grupy docelowej; elementy humorystyczne stanowią leitmotiv całego
kilkugodzinnego programu i służą osiągnięciu celu rozrywkowego.
Cechą charakterystyczną jest także wyraźnie zaznaczona osobowość
prowadzącego, który nie kryje się za przekazem, nie jest przeźroczysty
[Stachyra 2008: 131].
Morning show Radia ZET „Dzień Dobry Bardzo” nadawany jest od
poniedziałku do piątku przez cztery godziny – od 6.00 do 10.00 – i stanowi tym samym najdłuższy program poranny spośród wiodących komercyjnych stacji radiowych. Od 6 września 2010 roku w dni powszednie audycję prowadzą Marzena Chełminiak, Marek Starybrat i Marcin
Sońta, zaś weekendowe wydania („Weekendowe Dzień Dobry Bardzo”)
znajdują się w rękach Tomasza Kasprzyka. Program posiada również
wakacyjną mutację zatytułowaną „Słoneczne Dzień Dobry Bardzo”.
Wcześniej audycję prowadzili: Wojciech Jagielski (do 2004 roku), Jarek
Budnik (do 2009 roku), a następnie krótko Tomasz Florkiewicz i Anna
Dziewit w duecie z Markiem Starybratem. Obecnie, już od dwóch lat,
„Dzień Dobry Bardzo” funkcjonuje w dość stałej formule modyfikowanej nieznacznie poprzez wprowadzanie do niej nowych propozycji,
o czym mowa będzie nieco dalej. Program poranny jako jedyny w Radiu ZET nie jest realizowany przez prowadzących, w przeciwieństwie
do pozostałych bloków audycji, np. Agnieszka Kołodziejska czy Tomasz
Florkiewicz w pełni odpowiadają za swoje przed- i popołudniowe pasmo zatytułowane „MUZYKA, INFORMACJE, ZABAWA!”. Różnica ta wynika z odmiennego charakteru wymienionych programów.
W morning show pojawia się aż troje prowadzących, do studia bardzo
często zapraszani są goście, tym samym wprowadzenie realizatora
wpływa na komfort pracy i minimalizuje możliwość wystąpienia „antenowych wpadek”. Co więcej, w trakcie programu porannego używane
są dwa studia – studio główne, w którym znajdują się prowadzący oraz
ich ewentualni goście, a także studio „Gościa Radia ZET”, gdzie Monika
Olejnik przygotowuje swoją poranną rozmowę z politykami. Jej audycja również jest realizowana przez specjalistę.
A jak wygląda konkurencja programu „Dzień Dobry Bardzo”?
Bezpośredni rywal Radia ZET (nadaje w podobnym formacie, kieruje swój przekaz do zbliżonej grupy docelowej), czyli RMF FM,
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od godziny 6.00 do 9.00 nadaje audycję o zabarwieniu satyrycznym
„Wstawaj, szkoda dnia” prowadzoną niezmiennie od 8 lat przez Tomasza Olbratowskiego, Witolda Lazara, Przemysława Skowrona i Marcina
Ziobro. W skierowanym do nieco młodszych odbiorców Radiu Eska
od 7.00 do 9.00 można posłuchać programu „Szymorning” Szymona
Majewskiego i Igi Mackiewicz (emitowany jest on również w znajdującej się na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej stacji Eska TV).
Prezentująca nieco cięższe brzmienia rozgłośnia Eska ROCK od 8.00
do 10.00 nadaje obecnie „Zwolnienie z WF-u” prowadzone przez ustawicznie zmieniające się pary prowadzących, wśród których wskazać
można Kubę Wojewódzkiego, Bartosza Węglarczyka, Kamila Olszewskiego, Macieja Stuhra i Agnieszkę Szulim, a dawniej, w programie „Poranny WF” posiadającym nieco inną formułę – Michała Figurskiego
i Kubę Wojewódzkiego. I wreszcie nadające w formacie Golden Oldies
(obecnie coraz bardziej zbliżonym do Adult Contemporary) Radio
Złote Przeboje między 6.00 a 9.30 oferuje audycję „Złote przeboje na
Dzień Dobry” prowadzoną przez Piotra Jaworskiego i Jarka Budnika,
a wcześniej Monikę Richardson. Jakie wnioski można wysnuć z takiego
porównania? Po pierwsze, we wszystkich stacjach o poranku pojawiają się znane osobowości medialne, nazwiska kojarzone ze stacją bądź
znane z innych mediów. Zazwyczaj grono prowadzących jest kilkuosobowe, co wynika z czasu trwania audycji – wielogłosowość o poranku pomaga zainteresować odbiorców, różnicuje przekaz, a interakcja
zachodząca między prowadzącymi pomaga zbudować odpowiednią
atmosferę morning show. Spośród wymienionych rozgłośni Radio ZET
zdecydowanie najdłużej pozostaje ze swoimi odbiorcami o poranku.
W tym momencie należałoby więc przyjrzeć się temu, co oferuje ono
słuchaczom.
Audycja „Dzień Dobry Bardzo” składa się z: serwisów informacyjnych emitowanych co pół godziny, po których pojawia się prognoza
pogody; informacje sportowe przekazywane są o każdej pełnej godzinie;
–– kalendarium, tuż po godz. 6.00;
–– „Listów do BE” (godz. 6.40) tworzonych przez Rafała Bryndala
(kiedyś „Listy do M.” Macieja Stuhra), w programie tym prowadzący
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w sposób humorystyczny odpowiada na listy słuchaczy, rozwiązując
tym samym dość zabawne zazwyczaj problemy;
–– programu „Nosel kręci” (godz. 7.40), prowadzący – Kamil Nosel; audycja opiera się na formule call-out – Kamil Nosel dzwoni do firm,
instytucji, celebrytów i – wcielając się w fikcyjną postać – stara się „wkręcić” swoich rozmówców, wciągnąć ich w jakąś absurdalną sytuację;
–– publicystycznej rozmowy Moniki Olejnik „Gość Radia ZET”
(godz. 8.02);
–– konkursu „Od A do Zet” nadawanego przed 9.00 – słuchacze
odpowiadają na pytania zadawane przez prowadzących, a wszystkie
odpowiedzi zaczynają się na tą samą literą alfabetu związaną zazwyczaj
z tematem poranka;
–– telefonów od słuchaczy (call-ins) – informacje o pogodzie w ich
miejscu zamieszkania, głos w sprawie tematu przewodniego audycji
np. Jakich treści należałoby zakazać w bajkach?, Jak poznać, że ktoś wygrał 31 mln złotych w Lotto? etc.;
–– wejść antenowych – około 7 wejść na godzinę, z czego 2–3 poświęcone są na zapowiedź konkursu wiodącego stacji i zachęcanie do
wysyłania sms-ów (w pierwszej godzinie tylko jedno i to tuż przed 7.00);
–– muzyki – polska – dwa, maksymalnie 3 utwory na godzinę, zagraniczna – 8–9 utworów na godzinę;
–– rozmowy z gwiazdą poranka np. Grażyną Torbicką, zespołem
Volver (zazwyczaj po godz. 9.00);
–– informacji o godzinie – około 7 razy na godzinę; autopromocji
– jingle – 4–5 razy na godzinę, promosy audycji „Dzień Dobry Bardzo”
– raz w ciągu godziny, promosy innych audycji – raz w ciągu godziny,
promocja inna np. emitowanej muzyki – 2 razy w trakcie całej audycji,
promos konkursu wiodącego stacji – 2–5 razy w ciągu godziny (najwięcej od 7 do 8);
–– reklam – 2 razy na godzinę.
W praktycznie każdym ze wskazanych elementów składowych
programu porannego można odnaleźć elementy treści bądź też działań
formalnych o charakterze rozrywkowym. Żartobliwy jest zarówno sposób przekazywania informacji w wejściach antenowych, jak i zapowiadania utworów muzycznych. Tematy poruszane w trakcie owych wejść
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zazwyczaj mają charakter lekki (soft news) i można je podzielić na dwie
kategorie: temat główny np. ustawa cenzurująca niebezpieczne treści
w przekazach skierowanych do dzieci oraz tematy poboczne – legalizacja trójkąta partnerskiego, pasażer pociągu pogryziony przez pluskwy,
bardzo drogie torebki papierowe dla mężczyzn, urodziny wokalistki
Kasi Nosowskiej, odkrycie przez naukowców nowego genu szczęścia
u kobiet, obalenie przez naukowców mitu o zbawiennym wpływie czekolady i czerwonego wina na serce, piłka nożna – mecz o Superpuchar
Hiszpanii, konferencja prasowa i opłaty za zadawanie pytań, wyjątkowy samochód do ślubu przypominający taksówkę z serialu „Zmiennicy”1. Jak więc nie trudno zauważyć, podejmowane tematy same w sobie
charakteryzują się niezbyt dużym ciężarem gatunkowym, a dodatkowo
sposób ich realizacji czyni je jeszcze bardziej ludycznymi. Rozrywka
przejawia się jednak nie tylko w warstwie słownej wypowiedzi, ale również w sposobie prowadzenia dialogów przez dziennikarzy. Ich zróżnicowane osobowości uatrakcyjniają przekaz i powodują, że pomiędzy
prowadzącymi tworzy się swoista „antenowa chemia” [Harwell].
Charakter rozrywkowy mają także rozmowy ze słuchaczami, bez
względu na temat, którego one dotyczą. W tym celu niekiedy specjalnie montuje się, preparuje uprzednio zarejestrowane telefony do studia
i wzbogaca odpowiednim komentarzem prowadzących. Stacja kładzie
duży nacisk na kontakt z odbiorcami, o czym dziennikarze ustawicznie przypominają w trakcie trwania audycji, zachęcając słuchaczy do
telefonowania i wysyłania wiadomości. O znaczeniu tej sfery funkcjonowania rozgłośni dobitnie świadczy kampania reklamowa „Radio
ZET, tak słucham!”, która została zapoczątkowana w połowie kwietnia
2012 roku. Jej elementem był konkurs „Zaproś nas do siebie” – słuchacze mogli zapraszać poranną ekipę Radia ZET do swojego mieszkania,
domu lub pracy, skąd było nadawane „Dzień Dobry Bardzo”.
W trakcie trwania audycji pojawiają się programy, których prymarnym celem jest dostarczanie rozrywki, takie jak wspominany już
call-out „Nosel kręci” czy też obecny do czerwca tego roku na antenie
Wszystkie przykłady pochodzą z wybranej audycji wyemitowanej i zarejestrowanej w dniu 30.08.2012 roku.
1
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kolażowy, quasi-felietonowy „Niekryty krytyk” Macieja Frączyka.
Swoistą formą rozrywki jest również emitowana na antenie muzyka,
która towarzyszy odbiorcy w trakcie śniadania, porannych przygotowań czy drogi do pracy. Serwowane utwory muzyczne są w większości
pogodne, energetyzujące i – co ważne – współczesne (np. Lady Gaga,
Shakira), czasem pojawia się coś spokojniejszego, np. Marek Grechuta
„Dni, których nie znamy” bądź też mającego charakter okolicznościowy. Zawsze jednak muzyka musi być zgodna z profilem stacji.
Ważnym elementem antenowej zabawy są konkursy, gry, w których biorą udział słuchacze. Dochodzi w nich do połączenia funkcji
ludycznej z korzyściami merkantylnymi. Buduje to swoistą więź ze stacją, a już sam fakt pojawienia się na antenie i możliwość pozdrowienia
za jej pośrednictwem rodziny, przyjaciół, znajomych daje odbiorcom
sporą satysfakcję.
Na rozrywkowy charakter audycji porannych wpływają także goście zapraszani do studia, głównie celebryci. Rozmowa z gwiazdą stanowi nieodłączny element porannego programu Radia ZET, będący
kluczowym dla całej audycji. Jest on bowiem zapowiadany przez cały
czas jej trwania, a poszczególne elementy poranka nawiązują do profesji czy charakteru gościa.
Podsumowując, należałoby stwierdzić, iż obecność popkultury
w programie „Dzień Dobry Bardzo” w Radiu ZET przejawia się głównie w formie serwowanej rozrywki, poprzez szereg intertekstualnych,
kulturowych bądź też popkulturowych nawiązań, odniesień, gości zapraszanych do studia (głównie celebrytów). Oferowana przez rozgłośnię
zabawa jest mainstreamowa, shomogenizowana, a wszystko po to, by
zrealizować cel stawiany sobie przez wielu nadawców radiowych: „Jeżeli
zdobędziecie słuchaczy rano, to w ciągu dnia musicie się tylko starać, aby
zatrzymać ich jak najwięcej” [Mirecka 2002]. W przypadku radiostacji
komercyjnych gwarantem przykucia uwagi słuchacza w dużej mierze ma
być właśnie rozrywka. Dlatego nadawcy tak często korzystają z określonych popkulturowych klisz stanowiących wygodne narzędzia w komunikacji z odbiorcami, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak je
odczytywać. Powstały w ten sposób medialny produkt wpisuje się jednocześnie we współczesną kulturę popularną i stanowi istotne jej ogniwo.
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O analityzmach i syntetyzmach
leksykalnych w publicystyce sportowej
– na przykładzie peryfraz i uniwerbizmów
Językoznawcy podkreślają, że jedną z głównych cech współczesnej
polszczyzny jest ekonomia środków językowych. Przejawia się ona
w używaniu skrótów i skrótowców, wprowadzaniu do tekstów kontaminacji, uniwerbizmów, złożeń, derywatów, które mają za zadanie
przekazywać bogate treści w skondensowanej formie. Czy ta zasada
obowiązuje też w artykułach publicystycznych dotyczących sportu?
Czy może wciąż aktualne są założenia Kniagininowej [Kniagininowa
1963], która twierdziła, że znamienną cechą stylu dziennikarskiego są
struktury opisowe? Czy konstrukcje peryfrastyczne mogą służyć do
ekonomicznego wyrażania myśli? Jakie funkcje pełnią w publicystce
sportowej wyrażenia omowne, a kiedy dziennikarze sięgają po określenia zuniwerbizowane? Celem artykułu jest przedstawienie analitycznych konstrukcji leksykalnych w prasie sportowej, które mają
syntetyczne odpowiedniki. Zjawisko to zostanie zanalizowane na przykładzie peryfraz, orzeczeń peryfrastycznych oraz uniwerbizmów.
W niniejszym opracowaniu za analityzm leksykalny uznaje się
co najmniej dwuwyrazowe określenie, które posiada jednowyrazowy odpowiednik tożsamy lub bliski znaczeniowo1. Do konstrukcji
Jest to szerokie ujęcie prezentowanego fenomenu językowego. Anusiewicz, autor monografii poświęconej konstrukcjom analitycznym (zwanych
przez niego też opisowymi), wyjaśnia, że są to „takie niewspółrzędne związki
wyrazowe, które współistnieją obok znaczeniowo im ekwiwalentnych prostych (jednordzeniowych) wyrazów, przy czym morfem leksykalny wyrazu
1
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analitycznych zaliczane więc będą peryfrazy czy orzeczenia peryfrastyczne, które da się zastąpić określeniem jednowyrazowym – niezależnie od tego, czy zawierają one wspólne morfemy z odpowiadającymi im syntetyzmami leksykalnymi. Jako podstawa badawcza posłużą
jednostki leksykalne pochodzące z czterech stałych rubryk publicystycznych obecnych na łamach tygodnika „Piłka Nożna”: „Krótka
piłka” Adama Godlewskiego, „Na żywo, czasem w studio” Macieja
Iwańskiego, „Futbolowy high life” Kazimierza Oleszka oraz „Ze środka obrony” Władysława Żmudy. Materiał egzempflikacyjny pochodzi
z 23 numerów tygodnika „Piłka Nożna” – od listopada 2011 roku do
kwietnia 2012 roku.

Peryfrazy
Bardzo dużą grupę konstrukcji analitycznych mających syntetyczne odpowiedniki stanowią peryfrazy. Jak definiuje Bańko, jest to „wielowyrazowe określenie osoby, rzeczy, miejsca lub pojęcia, używane
zwykle ze względów ornamentacyjnych lub eufemizacyjnych, a więc
dla ozdobienia lub złagodzenia wypowiedzi. (…) Cechą wspólną obu
rodzajów peryfraz jest ich funkcja estetyczna” [Bańko 2002b: 5]. Badacz dodaje też, że peryfraza to „wyrażenie złożone o charakterze opisowym lub przenośnym, nazywające nie wprost i zastępujące nazwę
właściwą” [Bańko 2002a: 5].

podrzędnego wchodzącego w skład danej konstrukcji jest tożsamy substancjalnie z morfemem leksykalnym wchodzącym w skład odpowiadającej jej
formy prostej wyrazu” [Anusiewicz 1978: 22]. Zgodnie z tymi założeniami
struktury opisowe mają więc zawierać część ekwiwalentnego im znaczeniowo
wyrazu prostego [Anusiewicz 1978: 23]. Cockiewicz postuluje przyjęcie tez
Anusiewicza w łagodnej formie i jako kryterium proponuje tożsamość znaczeniową [Cockiewicz 2000: 145]. Miodek z kolei mianem leksykalnych konstrukcji syntetycznych określił „formacje słowotwórcze (utworzone za pomocą różnego rodzaju formantów), w których dochodzi do zastąpienia połączeń
dwu- lub kilkuwyrazowych jednym określeniem” [Miodek 1976: 6].
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Zdecydowanie najliczniej w badanym materiale występują wyrażenia omowne zastępujące oficjalne nazwy geograficzne. Można wśród
nich wyróżnić takie, które porównują polskie miasta do ich zagranicznych odpowiedników: Łódź została nazwana polskim Manchesterem
ze względu na obecność zakładów przemysłu włókienniczego i odzieżowego. Omówienie to ma zdobić, świadczy o erudycji dziennikarza,
zmusza także czytelnika do wykorzystania wiedzy pozajęzykowej. „Peryfrazy tego typu stanowią swoistą hiperbolę, akt nobilitacji dla mniej
znanych denotatów” [Straś 2001: 104]: Społeczeństwo zawsze mieliśmy
ofiarne, ale łódzkie szwaczki nie należą do bogatej kasty, co prężniejsze zakłady pracy w polskim Manchesterze też już dawno odwróciły się plecami
do piłkarzy. (PN 5/2012, s. 47); O problemach piłkarzy z alei Unii kibice
słyszą nieprzerwanie od kilku, jeśli nie kilkunastu, sezonów i prawdę mówiąc, przyzwyczaili się już, że w Łodzi albo zapowiadają strajk, albo już
są w jego trakcie. (PN 5/2012, s. 47).
Paryż z kolei mianowano stolicą mody i perfum, odwołano się więc do
właściwości, z których słynie stolica Francji. Wprowadzone omówienie
współgra z tematyką artykułu, harmonizuje z wyrazami użytymi w zdaniu: David B., jako jeden z ekspertów od wody kolońskiej po goleniu, czułby
się jak ryba w wodzie w stolicy mody i perfum. (PN 45/2011, s. 29); Poza
tym z terminalu St Pancras Station w Londynie do znajdującej się w centrum
Paryża Gare du Nord można się przemieścić pociągiem pod kanałem La
Manche w czasie nieprzekraczającym dwóch godzin. (PN 45/2011, s. 29).
W celach ornamentacyjnych posłużono się wyrażeniem omownym miasto Beatlesów, które pojawiło się obok tradycyjnej nazwy miasta w ramach dopowiedzenia, dodatkowego wyjaśnienia, które ma
tylko uatrakcyjnić tekst, nie jest niezbędne do właściwego odczytania
przekazu zawartego w zdaniu: Liverpool, czyli miasto Beatlesów, jest
położony na zachodnim wybrzeżu północnej Anglii, około 340 km od Londynu, na północnym brzegu estuarium rzeki Mersey. (PN 15/2012, s. 37).
Peryfrastyczne określenia przylgnęły nie tylko do nazw miast, ale
także kontynentów. Afryka bywa określana Czarnym Lądem lub Czarnym Kontynentem, Europa zaś – Starym Kontynentem. Wprowadzanie
wielowyrazowych zamienników służy funkcjom zdobniczym, synonimiczne określenia wzbogacają lekturę, pozwalają uniknąć powtórzeń:
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Rozgrywany w cyklu dwuletnim turniej ma status mistrzostw Czarnego
Kontynentu. (PN 46/2011, s. 33); Bo przecież będzie selekcjonerem
najbardziej utytułowanego narodowego teamu na Czarnym Lądzie.
(PN 44/2011, s. 29); Jednak dowodzi to także, że w Afryce poziom rywalizacji bardzo się wyrównał albo – jak kto woli – mocno spuściły z tonu
dawne potęgi. (PN 46/2011, s. 33); Pierwsze odbywają się właśnie w Serbii, a wyłonią najlepszą na Starym Kontynencie drużynę piłki ręcznej.
(PN 4/2012, s. 11); Serbia jako kraj czeka na referendum w sprawie akcesji do Unii Europejskiej, jednak jej piłkarskie kluby znajdują się w elicie
Europy na pewno. (PN 4/2012, s. 11).
Wyobrażenia mieszkańców Chin o potędze zamieszkiwanego
przez nich terytorium odzwierciedla peryfraza Państwo Środka: Jednak
to nie koniec informacji z Państwa Środka. (PN 51-52/2011, s. 89).
Z kolei analityczne określenie Wyspa Afrodyty odwołuje do popularnego na Cyprze mitu głoszącego, że u brzegów tej wyspy narodziła się
grecka bogini miłości. Rozszyfrowanie użytej w tekście peryfrazy wymaga od odbiorcy chociaż podstawowej znajomości mitologii: Chyba
wszyscy byliśmy zdziwieni klasą APOEL, ale po porażce z Cypryjczykami
z Krakowa płynęły sygnały, że zespół z Wyspy Afrodyty tylko w dwóch
aspektach przebija Wisłę. (PN 45/2011, s. 2).
Formę wyrażenia omownego ma także przydomek Super Orły2
odnoszący się do piłkarzy reprezentujących Nigerię. Można go uznać
za peryfrazę specjalistyczną, którą właściwie zinterpretować mogą jedynie kibice piłki nożnej. W analizowanym artykule tylko raz pojawia
się omówienie, trzykrotnie zaś jednoelementowa nazwa właściwa, co
pozwala naprowadzić odbiorców na pożądany przez dziennikarza sens
odczytania: Fankluby reprezentacji Super Orłów rozsiane są w wielu krajach. (PN 46/2011, s. 33); Wielkim nieobecnym jest także Nigeria, a więc
kraj, który eksportuje największą po Brazylii i Argentynie liczbę piłkarzy
do różnych lig na kilku kontynentach. (PN 46/2011, s. 33).
Zgodnie z polskimi zasadami ortograficznymi wyrazy z przedrostkiem
super- należy pisać łącznie i wówczas byłby to syntetyzm leksykalny, przydomek ten funkcjonuje jednak jako nazwa składająca się z dwóch elementów
i dlatego może być zaliczony do konstrukcji analitycznych.
2
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Alternatywne nazwy miast czy krajów często zawierają element
charakterystyczny dla danego terytorium, w zgromadzonym materiale
były to przede wszystkim nazwy rzek. Posługiwanie się takimi peryfrazami zakłada, że czytelnik ma elementarne wiadomości z zakresu geografii. Stambuł został nazwany metropolią nad Bosforem, Francja określana jest jako kraj nad Sekwaną, Polska zaś to piękny kraj nad Wisłą3 czy
obszar między Bugiem a Odrą: Kiedy znudziło mu się życie w metropolii
nad Bosforem, wrócił do Premier League, by bronić najpierw barw Boltonu, a ostatnio Chelsea. (PN 51-52/2011, s. 89); Jeden z nich dotyczy piłkarzy i trenera w kraju nad Sekwaną. (PN 13/2012, s. 20); O to samo
chciałbym zapytać odpowiedzialnych za arbitrów i asystentów w pięknym
kraju nad Wisłą. (PN 49/2011, s. 33); Po tym jak w polskiej grupie znalazły się reprezentacje Grecji, Rosji i Czech, między Bugiem a Odrą zapanowała wielka euforia. (PN 49/2011, s. 47).
Za pomocą peryfraz określa się nie tylko nazwy miast, krajów czy
kontynentów, ale także narodowości. Syntetyczna forma Żyd została
rozwinięta analityczną konstrukcją nacja słynąca z biznesowej żyłki, co
uwypukla, na jakie cechy narodu żydowskiego chciał zwrócić uwagę
autor artykułu, i równocześnie wartościuje: A skoro tak uważa Grant,
czyli Żyd, a więc człowiek nacji słynącej z biznesowej żyłki, to musi być
w tym duża porcja prawdy. (PN 51-52/2011, s. 89).
Występujące w publicystyce piłkarskiej peryfrazy służą nie tylko
celom zdobniczym, zdarza się, że wprowadzane są po to, by złagodzić
przekazywane treści. I tak, nieskuteczność nazwano eufemistycznie
niemocą strzelecką – połączenie to można potraktować jako specjalistyczne, zrozumiałe dla użytkowników socjolektu sportowego: Mario
Gomez przed przedostatnim meczem ligowym Bayernu z VfB Stuttgart
naczytał się i nasłuchał sporo krytycznych uwag o swojej niemocy strzeleckiej. (PN 1/2012, s. 35).
Współcześnie przyjęło się, że korupcja to temat, o którym nie
mówi się głośno. W tym celu używa się przybierających formę peryfraz eufemizmów – korupcja jest więc czerpaniem korzyści majątkowych,
Peryfraza kraj nad Wisłą została poprzedzona wartościującym dodatnio
przymiotnikiem piękny, co wpływa na jej pozytywny odbiór przez czytelników.
3
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a łapówka – wspomnianą korzyścią majątkową: Wybrany z ramienia Partii Socjalistycznej próbuje uderzać w tych, którzy mają najwięcej pieniędzy
albo dorobili się, nie daj Boże, na korupcji. (PN 48/2011, s. 29); Chodziło
o to, że część wysokiej rangi działaczy FIFA mogła wziąć łapówki od ISL.
(PN 48/2011, s. 29); Drugim podejrzanym o czerpanie korzyści majątkowych z racji zajmowanego stanowiska jest były zięć Havelange’a, prezydent konfederacji futbolu Brazylii Ricardo Teixeira. (PN 48/2011, s. 29).
Podobną rolę odgrywa sformułowanie odbieranie życia zamiast
zabijanie – zastosowany analityzm leksykalny ma zdecydowanie łagodniejszą wymowę od bliskiego znaczeniowo syntetyzmu: Widać przez
niego szaleńca, który po objęciu władzy ogłosił się Bogiem i dał sobie prawo
do odbierania życia. (PN 6/2012, s. 11).
Peryfraza może być także nośnikiem ironii. Sędzia czy arbiter to
wyrazy nienacechowane, oprócz nich w artykule dotyczącym pomyłek
popełnianych przez prowadzących zawody pojawiło się prześmiewcze
omówienie biegacze z gwizdkami: Zwłaszcza w czasach zarazy, kiedy biegacze z gwizdkami mylą się (…) na potęgę w każdej rozgrywanej kolejce.
(PN 44/2011, s. 2); Sędzia Robert Małek nie ustrzegł się rażących pomyłek
(…). (PN 44/2011, s. 2); O to samo chciałbym zapytać odpowiedzialnych
za arbitrów i asystentów w pięknym kraju nad Wisłą. (PN 49/2011, s. 33).
Za pośrednictwem syntetycznych i analitycznych form może zostać wyrażona informacja dotycząca wyniku. Wydaje się, że zarówno
remis, jak i jego analityczny odpowiednik podział punktów mają taki
sam, nienacechowany wydźwięk, choć jednoelementowe określenie używane jest częściej: Trójkolorowi prowadzeni przez Houlliera do
awansu potrzebowali tylko remisu. (PN 13/2012, s. 20); I rzeczony podział punktów (1:1) widniał na tablicy wyników jeszcze kilkadziesiąt minut przed zakończeniem meczu. (PN 13/2012, s. 20).

Orzeczenia peryfrastyczne
Obok wyrażeń omownych warto także wyróżnić orzeczenia peryfrastyczne. Kolokacje werbo-nominalne są wykładnikami jednego pojęcia [Vetulani 2001: 59]. Nierzadko dziennikarze posługują się opisową formą dać (sobie) radę, której odpowiada syntetyczne poradzić.
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Wydaje się, że dwuwyrazowe zestawienie ma bardziej potoczny charakter niż jego jednoelementowy odpowiednik: Poza wszystkim jednak
– już raz nie dał rady w pracy z ŁKS po letnich przygotowaniach wytrwał
na posadzie zaledwie jedną kolejkę. (PN 7/2012, s. 2).
W zgromadzonym materiale wyodrębniono także konstrukcje składające się z bezokolicznika mieć i rzeczownika lub wyrażenia
przyimkowego. Zamiast łudzić, wątpić czy pamiętać posłużono się
peryfrazami czasownikowymi: Ale teraz niech nikt nie ma złudzeń.
(PN 51-52/2011, s. 89); Zatem etykieta została zachowana, nikt nie
mógł mieć wątpliwości, że występuje reprezentacja kraju, nie zaś federacji. (PN 46/2011, s. 2); Ma bardzo dobrych zawodników, ma w pamięci
świeży sukces, którym było wywalczenie Pucharu Polski z Michałem Probierzem na ławce (…). (PN 10/2012, s. 2).
Syntetyczny czasownik wyzywać przyjął w artykule publicystycznym formę złożoną obrzucić wyzwiskami, która ma wymiar eufemistyczny: (…) wyśpiewane przy wyniku 3:0 E viva Espana dowodzi, że
polski fan może inteligentnie zakpić z rywala, nie zaś tylko obrzucić go
wyzwiskami. (PN 9/2012, s. 11).
Nieraz orzeczenia peryfrastyczne nadają wypowiedzi wzniosłości,
analityczne formy ponieść porażkę (zamiast przegrać) i odnieść zwycięstwo (zamiast zwyciężyć) służą wyolbrzymieniu przegranej lub gloryfikowaniu wygranej: Owszem, ponoszą też porażki, bolesne, jak choćby
z PSV Eindhoven, ale chcę wierzyć, że będą solidną lekcją pokory dla trenera i piłkarzy z Łazienkowskiej. (PN 50/2011, s. 47); Podczas pierwszego
podejścia w fazie grupowej, przedstawicielom Wyspy Afrodyty z Marcinem
Żewłakowem i Kamilem Kosowskim w składzie nie udało się odnieść żadnego zwycięstwa. (PN 11/2012, s. 34).
Takim samym celom – czyli wprowadzeniu przynajmniej pozornego patosu – podporządkowane jest użycie wielowyrazowych orzeczeń
prowadzić drużynę czy prowadzić z ławki trenerskiej, które zastępują pospolite trenować: Jego następca, Amerykanin z krwi i kości, nigdy nie prowadził drużyny poza granicami Stanów Zjednoczonych. (PN 44/2011,
s. 29); Tak czy inaczej po prawie 40 latach, gdy zdążyli odcisnąć piętno na
zespołach, które prowadzili z ławki trenerskiej w różnych krajach, obaj
panowie wciąż nie mają o sobie najlepszego zdania. (PN 50/2011, s. 29).
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Zdarza się, że jest zupełnie odwrotnie – w miejsce neutralnego
określenia wprowadzany jest synonimiczny potocyzm, który czyni
tekst bardziej przystępnym. Dzieje się tak w przypadku wielowyrazowego określenia zainkasować komplet punktów, którego syntetycznym
odpowiednikiem jest wygrać: Pozostające wiosną bez wygranych – gdańska Lechia i Łódzki KS – w minionej kolejce wreszcie zainkasowały komplety punktów. (PN 14/2012, s. 47).
Wielowyrazowe określenia służą także złagodzeniu treści – zamiast przegrać pojawia się gubić punkty, tracić oczka czy nie zdobyć
punktów: Jesienią po każdym potknięciu liderującego Śląska Legia także
obowiązkowo gubiła punkty. (PN 13/2012, s. 2); Wiosną prowadzą już
co prawda warszawianie, ale nadal nie zachwycają i tracą kolejne oczka
(…). (PN 13/2012, s. 2); Oprócz przegranego meczu z Bułgarią nie potrafili także zdobyć punktów w spotkaniu z Izraelem, mimo prowadzenia
u siebie 2:1, przegrali 3:2. (PN 13/2012, s. 20).

Uniwerbizmy
Na uwagę zasługuje też posługiwanie się uniwerbizmami i ich
wielowyrazowymi odpowiednikami. Szczepańska definiuje pojęcie
uniwerbizacji jako „proces tworzenia określenia jednowyrazowego
z wyrażenia dwu- lub kilkuwyrazowego. Nowo powstałe określenie jest
synonimiczne w stosunku do motywującej je nazwy i istnieje obok niej
równolegle w języku” [Szczepańska 1992: 129]. Określenia zuniwerbizowane są o wiele bardziej nasycone potocznością niż ich analityczne
odpowiedniki. Niektóre uniwerbizmy są charakterystyczne wyłącznie
dla słownictwa sportowego, można do nich zaliczyć powstałe w wyniku
elipsy deadiektywizującej syntetyzmy ławka (na określenie ławki rezerwowych lub ławki trenerskiej) oraz igrzyska (na określenie igrzysk olimpijskich), elipsy substantywizującej karny (na określenie rzutu karnego)
czy dezintegracji róg (na określenie rzutu rożnego). Należy podkreślić,
że sformułowania te są stosowane wymiennie, często współistnieją
w jednym artykule: Henry wszedł z ławki w 68 minucie i w piątym kontakcie z piłką strzelił zwycięskiego gola. (PN 3/2012, s. 35); W kolejnym
meczu, wygranym z Luksemburgiem, Pawłowski nie zagrał, odpoczywał na
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ławce rezerwowych. (PN 47/2011, s. 47); Po 4165 dniach przerwy na
ławce w meczu Bundesligi zasiadł Otto Rehhagel. (PN 10/2012, s. 39);
Piętnaście lat później Jovanić prowadził ten klub z ławki trenerskiej przeciwko Realowi Madryt. (PN 14/2012, s. 37); Ileż kontrowersji wzbudziło
przyznanie igrzysk 2008 roku Chinom i ile przy okazji mówiono o prawach człowieka w tym kraju lub sytuacji w Tybecie. (PN 6/2012, s. 11);
Wystarczy wspomnieć igrzyska olimpijskie w 1936 roku. (PN 6/2012,
s. 11); Warszawianie mieli też sporo szczęścia – puchar zdobyli po karnych, a w słynnym już meczu ze Spartakiem w Moskwie los też się do
nich uśmiechnął. (PN 50/2011, s. 16); Chodziło o zabawę, polegającą
na strzelaniu rzutów karnych. (PN 12/2012, s. 11); Zamiast utrzymać
ją w tej okolicy, czyli osłaniać lub ewentualnie spróbować wywalczyć róg
lub aut, wstrzelił futbolówkę w pole karne. (PN 13/2012, s. 20); (…) na
pewno mniejszym błędem byłoby podyktowanie jedenastki dla zespołu Tomasza Kafarskiego (…) niż niedostrzeżenie, iż po rzucie rożnym Marek
Wasiluk niedopuszczalnie staranował bramkarza przyjezdnych, młodziutkiego Wojciecha Pawłowskiego. (PN 44/2011, s. 2).
Najbardziej rozpowszechnionym uniwerbizmem pojawiającym
się – z racji mistrzostw Europy organizowanych w Polsce i na Ukrainie – chyba we wszelkich możliwych środkach masowego przekazu
jest powstały w wyniku dezintegracji wyraz Euro. Warto podkreślić, że
w publicystyce o tematyce piłkarskiej często towarzyszy mu rok rozgrywania mistrzostw, który pozwala w ekonomiczny sposób doprecyzować, o który turniej chodzi: W czerwcu w finałach mistrzostw Europy
zaakcentują swój udział wybrańcy Franciszka Smudy i wierzymy, że będziemy ich wspierać dłużej niż w trzech meczach fazy grupowej. (PN 2/2012,
s. 47); Już za sto kilka dni skończy się Euro 2012, a nam pozostanie kilka
wielkich stadionów. (PN 12/2012, s. 11); Przed Euro ’96 w Anglii głośno
było o konflikcie czarnoskórych kadrowiczów pochodzących głównie z Surinamu z białymi. (PN 50/2011, s. 29); Chcąc osiągnąć na Euro zadowalający wynik, nie można oceniać poziomu poszczególnych drużyn i modlić się
o wylosowanie najsłabszych rywali. (PN 49/2011, s. 47).
O randze tego turnieju świadczy także peryfrastyczne określenie najważniejsze sportowe wydarzenie dekady, a może i ćwierćwiecza:
Ze względu na finałowy turniej mistrzostw Europy, którego uroczyste
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rozpoczęcie nastąpi 8 czerwca w Warszawie, zaczynamy z niepokojem
odliczać dni dzielące nas od najważniejszego sportowego wydarzenia
dekady, a może i ćwierćwiecza. (PN 13/2012, s. 47).
Na łamach „Piłki Nożnej” pojawiają się uniwerbizmy przynależne nie tylko do stylu publicystyczno-dziennikarskiego, ale także
te używane w różnych odmianach polszczyzny. Można do nich zaliczyć utworzone dzięki derywacji sufiksalnej zawodówkę i podstawówkę – potoczne określenia szkoły zawodowej i szkoły podstawowej – czy
rzecznika powstałego w wyniku redukcji członu przymiotnikowego
prasowy: I dodawał, że mógł się akurat tego spodziewać – nadal mowa
o trenerze Lenczyku – po człowieku, który jest po budowlanej zawodówce.
(PN 44/2011, s. 2); I tylko najwięksi geniusze potrafią przeskoczyć bezboleśnie z podstawówki od razu do szkoły wyższej z pominięciem gimnazjum i liceum. (PN 10/2012, s. 2); Zatrudniono ładną dziewczynę jako
rzecznika, na pozycję szefa marketingu ściągnięto fachowca z korporacji,
który miał ze związkiem swoje związki wcześniej. (PN 46/2011, s. 11).
Wspomniany rzecznik otrzymał także peryfrastyczne określenie
szef służb prasowych, które pozornie podkreśla jego rangę, ale w rzeczywistości ma zabarwienie ironiczne: Szanuję zdanie szefa służb prasowych banku, tylko do końca nie godzę się ze stwierdzeniem, że właściciel
BRE – niemiecki Commerzbank – nie lubi futbolu i nie reklamuje się na
piłkarskich arenach. (PN 13/2012, s. 2).
Procesom uniwerbizacji podlegają też nazwy własne. Wybudowany w Warszawie z okazji czempionatu Europy Stadion Narodowy bywa
nierzadko nazywany Narodowym. Redukcja członu następuje ze względów ekonomii językowej, nie utrudnia jednak czytelnikom właściwego
odbioru – jednoznacznie wiadomo, który obiekt opisują dziennikarze.
Uniwerbizm ten pojawia się w tekstach publicystycznych równie często jak pełna nazwa: Planowanym miejscem finałowego meczu PP miał
być – jak wiadomo – Stadion Narodowy. (PN 13/2012, s. 47); Potem,
w sumie już ze trzy razy, przesuwano termin wstępnej inauguracji Narodowego. (PN 5/2012, s. 2).
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden sposób współwystępowania konstrukcji syntetycznych z analitycznymi – przechodzenie dwuwyrazowej nazwy w uniwerbizm i jednocześnie tworzenie rozbudo-
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wanego określenia peryfrastycznego: wspomniany Stadion Narodowy
funkcjonuje jako Narodowy, ale przynależne mu są także rozbudowane formy, które wskazują na charakterystyczne cechy stadionu: jego
funkcje, przeznaczenie, położenie, koszty budowy i pozycję na tle innych aren sportowych w Polsce. Użycie takich konstrukcji pozwala na
precyzyjne dookreślenie i zwraca uwagę czytelnika na konkretne elementy: Główna polska arena finałów Euro 2012 została oddana do
użytku. (PN 5/2012, s. 2); (…) na pełne i bezwarunkowe oddanie do
użytku sztandarowego stadionu w kraju poczekamy do mistrzostw Europy. (PN 6/2012, s. 2); Chciał wynająć nasz reprezentacyjny stadion
na kilka godzin, dla potrzeb kilkudziesięciu osób. (PN 12/2012, s. 11);
(…) na naszym sztandarowym obiekcie nie ma jeszcze… boiska.
(PN 51-52/2011, s. 9); Nowy wspaniały obiekt piłkarski jednocześnie
podniósłby rangę wyjątkowo mało prestiżowego i traktowanego w Polsce po
macoszemu turnieju tysiąca drużyn. (PN 13/2012, s. 47); Kiedy bowiem
(…) najlepiej jest sprawdzić wszystkie procedury, zabezpieczenia i ogólne
funkcjonowanie najdroższego – a zatem pewnie (choć wcale nie na pewno) także najnowocześniejszego i najbardziej funkcjonalnego – obiektu
piłkarskiego w Polsce? (PN 6/2012, s. 2); Ktoś powie: pomieszanie
z poplątaniem, i zapewne będzie miał rację, bo w kwestii reprezentacyjnego obiektu wybudowanego w stolicy nie wiadomo, czy lepiej się śmiać,
czy raczej płakać. (PN 6/2012, s. 47); Dziś już wiemy, że nie tylko Superpuchar, ale również Puchar Polski otrzymał zakaz wstępu na imponujący
i monumentalny obiekt usytuowany po drugiej stronie Wisły, ale jednak na wprost Pałacu Kultury i Nauki. (PN 13/2012, s. 47).

Podsumowanie
Publicyści piszący na łamach tygodnika „Piłka Nożna” chętnie sięgają po analityzmy leksykalne, które mają syntetyczne odpowiedniki.
W publicystyce sportowej pojawiają się niejednokrotnie specjalistyczne wielo- lub jednowyrazowe określenia zrozumiałe tylko dla wąskiego
grona odbiorców, zainteresowanego opisywaną tematyką. Nie brakuje
jednak również peryfraz czy uniwerbizmów stosowanych we wszystkich odmianach językowych polszczyzny.
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Wydaje się, że oba zjawiska językowe są w powszechnym użyciu
w tekstach publicystycznych, choć można dostrzec lekką dominację
konstrukcji analitycznych. Wpływ na językowy sposób wyrażania treści ma z pewnością gatunek – publicystyka sprzyja wprowadzaniu do
artykułów dłuższych, opisowych, pełniących funkcję estetyczną form
ozdobnych (jak chociażby peryfrazy) w przeciwieństwie do tekstów
informacyjnych, w których najważniejszy jest szybki, zrozumiały, trafny przekaz, nie zaś bogactwo środków leksykalnych.
Konstrukcje opisowe pozwalają niejednokrotnie na precyzyjne
wyrażenie myśli, posługiwanie się wyrażeniami omownymi wzbogaca, urozmaica artykuł, ale też wymaga aktywnej postawy odbiorcy.
Peryfrazy mogą pełnić różne funkcje w analizowanych felietonach.
Służą czasem opisaniu postawy emocjonalnej dziennikarza, a także
wartościowaniu – mogą zawierać ironiczny komentarz czy kumulować pozytywne informacje. Bywa też tak, że to jednowyrazowe
odpowiedniki mają silniejszy wpływ na odbiorcę, czynią tekst patetycznym. Uniwerbizmy pozwalają z kolei na wyrażenie bogatej treści w maksymalnie skondensowanej strukturze, charakteryzują się
potocznością. Wiele opisowych form pełni funkcje eufemistyczne
– mimo że publicystyka umożliwia dziennikarzowi wyrażanie własnych poglądów, to nie zawsze chce on nazywać wprost opisywane zjawiska. Stosowanie analitycznych i syntetycznych konstrukcji
przynależnych do języka potocznego pozwala zaś na skrócenie dystansu między nadawcą a odbiorcą. Z jednej strony, publicyści „Piłki
Nożnej” dążą do ekonomii językowej, z drugiej zaś – by jasno wyrazić
swoje zdanie – sięgają po struktury opisowe. Tendencje te wzajemnie
się przenikają.

Bibliografia
Anusiewicz J. [1978], Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Bańko M. [2002a], Peryfrazy w naszym życiu, „Poradnik Językowy”, z. 9.
Bańko M. [2002b], Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.

O analityzmach i syntetyzmach leksykalnych w publicystyce...

153

Cockiewicz W. [2000], Konstrukcje analityczne w języku polskiej telewizji w latach siedemdziesiątych i dziś, [w:] Język w mediach masowych, Bralczyk J.,
Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Upowszechnianie Nauki – Oświata
„UN-O”, Warszawa.
Kniagininowa M. [1963], Struktury opisowe – znamienna cecha stylu dziennikarskiego, „Język Polski”, z. 2.
Loewe I. [2010], Konstrukcje analityczne w polskiej telewizji na progu drugiej
dekady XXI wieku, „Stylistyka” XIX.
Miodek J. [1976], Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Straś E. [2001], Peryfrazy w środkach masowego przekazu (na materiale prasy
polskiej i rosyjskiej), [w:] Konfrontacje języków słowiańskich na poziomie
leksyki, słowotwórstwa i składni, Czerwiński P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Szczepańska E. [1992], O dezintegracji w procesie tworzenia uniwerbizmów
(na przykładzie języka polskiego i czeskiego), „Poradnik Językowy”, z. 2.
Vetulani G. [2001], Kolokacje werbo-nominalne jako odrębne jednostki języka
i ich zastosowanie, [w:] W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne, Jędrzejko E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice.

Zbigniew Bednarek

Język wojny na przestrzeni wieków
Kultura rozumiana w najszerszym znaczeniu jako „rezultat zbiorowej działalności, całokształt tak duchowego, jak i materialnego dorobku
ludzkości, wytworzony w ogólnym rozwoju historycznym, gromadzony, utrwalany i wzbogacany” [Zgółkowa 1998: 288] pozwala wskazać,
że teksty o wojnie również są częścią kultury, a tym samym rozpatrywanie ich języka w kontekście tytułu zbioru jest jak najbardziej uzasadnione. Wychodząc od najbardziej ogólnego sposobu pojmowania języka
jako ukształtowanego społecznie systemu, zespołu znaków i środków
umożliwiającego porozumiewanie się ludzi1, sformułowanie język wojny
rozumiem na dwie możliwości: jako tworzywo, którym posługują się
media w czasie konfliktu, a więc sposoby wyrażania się dziennikarzy
o opisywanych przez siebie wojnach oraz jako narracje społeczne i propagandowe. Można ponadto wskazać dodatkowe płaszczyzny problemowe, np. formy wyrażania emocji czy tworzenie rozmaitych konstrukcji językowych, a także zakres funkcjonowania języka wojny w warstwie
wizualnej (fotografie, plakaty). Ze względu na skrótowy charakter tekstu ograniczam się jedynie do zasygnalizowania wybranych aspektów,
które zauważyłem podczas badań nad dziennikarstwem wojennym.
Zróżnicowanie języka wojennych deskrypcji widoczne jest już
w starożytnych sprawozdaniach, których autorami byli w V wieku
p.n.e. Herodot (Dzieje – relacja z wojen między Grekami a Persami),
Ksenofont (Wyprawa Cyrusa – o bitwie pod Kunaksą w 401 r. p.n.e.)
i Tukidydes (Historia wojny peloponeskiej – o wojnie między Atenami

Por. definicję „języka” np. w Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny [1998: 150–152].
1
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a Spartą) czy w I wieku p.n.e. Juliusz Cezar (O wojnie galijskiej i O wojnie domowej). Istotnym elementem w relacji Herodota jest nakreślenie
przez niego tła konfliktu i opisywanie własnych obserwacji, a gdy było
to niemożliwe, przytaczanie rozbieżnych opinii świadków oraz obecność wątków etnograficznych i opisów geograficznych. W przekazie
Tukidydesa widoczne jest dążenie do obiektywizmu i krytycznego podejścia do źródeł informacji. Jednak o ile opisał on tylko sam przebieg
konfliktu, to Juliusz Cezar dodatkowo poszerzył swoje opisy przebiegu
walk o historię krajów, charakterystykę ludności, jej kulturę, zwyczaje,
wierzenia. Język wojny był więc stopniowo rozszerzany o nowe wątki.
Średniowiecze przyniosło kluczową zmianę w narracji dokumentalnej, dzięki nurtowi poezji epickiej chansons de geste – pieśni o bohaterskich czynach (wcześniejsza Iliada Homera miała charakter zdecydowanie literacki, a nie dokumentalny) oraz dzięki kronikom. Gesta
miały nie tylko upamiętnić postawy szczególnie godne naśladowania,
opisywać bohaterstwo, waleczność rycerzy podczas prowadzonych
wojen, ale ich celem było także samo dokumentowanie przebiegu
bitew wojennych. Wśród nich należy wskazać przede wszystkim trzy
cykle2. Dokumentalne narracje wojenne kształtowały się w czasach
średniowiecznych również pod wpływem innej formy wypowiedzi
– kroniki3. W wiekach średnich polska historiografia przedstawiała

Pierwszy cykl poświecony czynom wojennym Karola Wielkiego, które wychwalane są w Pieśni o Rolandzie oraz w Le Pelerinage de Charlemagne,
drugi cykl o Wilhelmie Orańskim, opiewający wojny z Saracenami w południowej Francji, przedstawionymi na przykład w Chanson de Guillaume oraz
trzeci cykl o wyprawach krzyżowych, opisanych w utworze Chanson de Jerusalem. Zob. hasło „chansons de geste” [w:] Słownik Encyklopedyczny – Literatura Powszechna [1999].
3
Przykładowo, Jean Le Bel pisał w swych Kronikach prawdziwych o wojnach w Europie Zachodniej prowadzonych w latach 1326–1361, a na ziemiach polskich Jan Długosz w Rocznikach, czyli kronikach słynnego Królestwa
Polskiego (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae) utrwalił opis bitwy pod
Grunwaldem, czerpiąc wiedzę o jej przebiegu z opowiadań jej uczestników
(od swojego ojca, stryja i biskupa Zbigniewa Oleśnickiego). Niezwykle cen2
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przebieg wojen, ich tło oraz zwycięstwa i przegrane. Cechami typowymi dla kroniki są podsumowania oraz komentarze autora, ale również
brak analizy opisywanych wydarzeń. Jest to w pewnym sensie dyskurs
uwsteczniający język wojny wobec bogatych i zróżnicowanych wypowiedzi wypracowanych w starożytności.
Po roku 1833 w Europie i USA wraz z powstaniem i gwałtownym
rozwojem masowej prasy tabloidowej (tzw. penny press), nastawionej
na wzbudzenie u czytelników wielkiego wrażenia, wzrosło zapotrzebowanie na materiały sensacyjne, które pochodziły właśnie z wojen
[Grochmalski 2001: 153–163]. Po tabloidyzacji języka wojny kolejnym
momentem przełomowym były relacje Howarda Russella z wojny krymskiej (1853–1856), przesyłane dla brytyjskiego „Timesa”, które ukazywały cierpienie żołnierzy, śmierć na froncie, fatalne warunki higieniczne
w szpitalach – w skrócie: cechowały się naturalizmem i realizmem.
Na styl języka wojny olbrzymi wpływ miało wynalezienie i wprowadzenie do użytku telegrafu w 1845 roku4, kiedy to Agencja Informacyjna
nym źródłem historycznym informującym nie tylko o przebiegu bitwy pod
Grunwaldem, ale również o tle konfliktu jest Kronika konfliktu Władysława
króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410 (Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum Cruciferis anne Christi 1410), nazywana w skrócie
Kroniką konfliktu. Przyjmuje się, że została napisana już w końcu 1410 lub na
początku 1411 r., z kolei jej autorstwo przypisuje się biskupowi Zbigniewowi
Oleśnickiemu lub Mikołajowi Trąbie – podkanclerzemu Królestwa Polskiego. Do dziś zachowała się jedynie skrócona XVI-wieczna kopia kroniki, a jej
oryginał zaginął. Tekst napisany po łacinie doczekał się przetłumaczenia na
język polski dopiero po II wojnie światowej i został wydany drukiem: Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410,
przeł. J. Danek, A. Nadolski, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn
1984. Z kolei Chronica Polonorum (Kronika Polska) Macieja z Miechowa, wydana drukiem w 1519 r. (pierwsze dzieje Polski, które ukazały się drukiem)
posiada m.in. opis katastrofalnej przegranej (w bitwie pod Koźminem zginęło ok. pięciu tysięcy polskich rycerzy) wyprawy zbrojnej do Mołdawii, zorganizowanej w 1497 r., dowodzonej przez króla Jana Olbrachta.
4
Zob. hasło „korespondencja” w: Encyklopedia wiedzy o prasie, Maślanka J. (red.) [1976].
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Havasa zaczęła obsługiwać pierwszy telegraficzny serwis informacyjny
we Francji. Teksty zaczęto tworzyć w oparciu o zasadę odwróconej piramidy Pulitzera, tj. umieszczając najważniejsze informacje na początku,
by w razie zerwania połączenia zostało przekazane to, co najistotniejsze.
Przekazywane w ten sposób reporterskie wiadomości o przebiegu wojny musiały wówczas zostać ograniczone treściowo do najważniejszych
informacji i zaczęły charakteryzować się stylem lakonicznym, zwięzłym, oszczędnym w słowach. Niespełna trzydzieści lat później w doskonałych jak na owe czasy sprawozdaniach z wojny francusko-pruskiej
w 1871 r. autorstwa Archibalda Forbesa, reportera „The Daily News”,
oprócz szybkości informacji, odnotowuje się kolejną cechę języka wojny: plastykę opisu [Wańkowicz 1978: 202]. W tekstach pochodzących
z pierwszej wojny światowej widoczny jest styl potoczysty, służący uzewnętrznianiu się, było w nim „więcej rozlewności”, natomiast w sprawozdaniach z drugiej wojny światowej zniknęły sformułowania o znaczeniu ogólnym, np. mówiące o strachu i zauważalny jest styl zwarty,
syntetyczny, „większa oszczędność słów”. Swoistą innowacją jest również pojawienie się w tych sprawozdaniach wulgaryzmów, którymi posługiwali się żołnierze [Wańkowicz 1978: 289–290, 321].
To, że w tekstach o wojnie wykorzystywano mnogość środków
artystycznego wyrazu wydaje się być rzeczą oczywistą, ponieważ język wojny – jak zresztą każdy język – jest dynamiczny, a jego stagnacja
oznaczałaby jego zamieranie. Przykładowo, Juliusz Kaden-Bandrowski
w swej Wyprawie wileńskiej przyrównywał Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego do posągu odlanego ze spiżu, dowodząc jego powagi
i wielkości, wręcz monumentalności. Ciekawe są również sposoby jakimi sprawozdawcy wojenni opisywali strzały. Adam Grzymała-Siedlecki
opisując wojnę polsko-bolszewicką na oznaczenie odgłosu strzelającego karabinu maszynowego stosował dwie następujące formy wyrazów
dźwiękonaśladowczych: „Tak – tak – tak – tak – tak” oraz „pach, pach,
pach” [Grzymała-Siedlecki 2007: 46 i 71]. Z kolei Wojciech Żukrowski relacjonujący konflikt amerykańsko-wietnamski napisał: „kula
(…) nosowo miauknęła” [Żukrowski 1955: 383]. Na zróżnicowanie
opisów podobnego zjawiska niewątpliwie duży wpływ miała inwencja
twórcza sprawozdawcy.
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Warto zatrzymać się nieco dłużej przy metaforze – językowym
środku stylistycznym licznie stosowanym przez pisarzy i reporterów.
Jedna z najbardziej ogólnych metafor funkcjonuje w książce reportażowej Curzio Malaparte pt. Kaputt wydanej w 1944 r. Podczas II wojny
światowej przebywał on m.in. w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i Bałkanach, gdzie obserwował bestialskie zbrodnie hitlerowców i opisał je
właśnie we wspomnianym tomie. Sama wojna jest w tekście w pewnym
sensie „bohaterem” drugoplanowym, jest jedynie pretekstem do opisu sytuacji i pełni rolę fatum. Tytułowy „bohater” relacji – czyli stary
kontynent będący kaputt, ‘skończony’, Europa w gruzach – określony
został przez samego Malaparte jako „potwór radosny i okrutny zarazem”5. Amerykański językoznawca George P. Lakoff i węgierski badacz
Zoltán Kövecses wskazują na używanie w odniesieniu do wojny metafor pojęciowych, na których mogą opierać się tzw. ramy, wykorzystywane do zrozumienia społecznych i kulturowych wydarzeń. Zdaniem
Lakoffa taką metaforą pojęciową jest np. sformułowanie „polityka to
wojna”, które (jako jedno z wielu) nadaje strukturę amerykańskiej polityce i często jest spotykane w mediach i przemowach polityków6. Do

„’Kaputt’ jest książką okrutną. Jej okrucieństwo to najdziwniejsze ze
wszystkich doświadczeń, jakie przyniósł mi widok Europy w latach wojny.
A jednak wśród bohaterów tej książki wojna jest postacią zaledwie drugorzędną. Można by powiedzieć, że ma jedynie wartość pretekstu, gdyby nie
to, że preteksty nieuniknione przynależą do sfery fatalizmu. Wojna pełni
tu właśnie rolę fatum. W takim jedynie charakterze wkracza do tej książki
(…) Głównym bohaterem jest Kaputt, potwór radosny i okrutny. Żaden wyraz nie zdołałby lepiej niż to twarde i tajemnicze niemieckie słowo kaputt, dosłownie znaczące ‘złamany, skończony, zdruzgotany, przepadły’, wyrazić tego,
czym jesteśmy, czym jest w tej chwili cała Europa: stosem gruzu i odpadków.
Ja jednak – podkreślam to z naciskiem – wolę tę Europę ‘kaputt’ od Europy
wczorajszej, Europy sprzed dwudziestu, trzydziestu lat. Wolę świat, w którym
wszystko trzeba budować od nowa, niż taki, w którym trzeba przyjąć wszystko jako nieodwracalne dziedzictwo”. [Malaparte 2000: s. 6–7].
6
„(…) zgodnie z metaforą ‘polityka to wojna’ można uznać, ze
amerykańskie społeczeństwo dzieli się na armie odpowiadające danym
5
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przystąpienia USA do I wojny w Zatoce Perskiej w latach 1990–1991
większość społeczeństwa amerykańskiego przekonała – zdaniem Lakoffa – interpretacja opierająca się na metaforze pojęciowej gwałtu.
Głosiła ona, że Irak – strona silniejsza, a stereotypowo siłę przypisuje się mężczyznom, zaatakował Kuwejt – stronę słabszą (czytaj „kobiecą”), a tym samym dokonał na tym państwie przemocy „gwałtu”.
Stąd uzasadniona miała okazać się interwencja wojsk amerykańskich
[Kövecses 2011: 210].
Wspominając o wojsku warto podkreślić, że również żołnierze są
autorami wojennych sprawozdań. Jednak z reguły ich wartość stylistyczna7 niezależnie od czasów charakteryzuje się obecnością elementów estetycznych w stopniu znikomym lub ich całkowitym brakiem.
Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, z faktu, że do czasów napoleońskich nie uważano za celowe informowanie opinii publicznej
o przebiegu konfliktów [Osińska 2008: netografia]. O prowadzonych
walkach informowali wyłącznie wojskowi dowódcy lub niżsi rangą
żołnierze, a ich relacje były spisywane w formie wojskowego raportu [Wańkowicz 1978: 182–184]. Tym samym język ich wypowiedzi,
podyktowany przez przyjętą formę raportu, był specjalistyczny, wręcz
hermetyczny, pozbawiony artyzmu. Po drugie, elementy estetyczne
w przekazach wojskowych utrudniałyby przejrzystość meldunków,
ich odbiór i analizę. Doskonałym przykładem są komunikaty prasowe
Wojska Polskiego z wojny 1920 roku, które ukazywały się w prawie
całej polskiej prasie. Język został w nich sprowadzony do stosowania
przez nadawcę w zasadzie tylko dwóch czasów: przeszłego i teraźniejszego, przewagi trybu oznajmującego i niewielkiej liczby zwrotów
imperatywnych. Z kolei tryb przypuszczający wydaje się być niedopuszczalny, bowiem wnosiłby w tekście niepotrzebne zamieszanie
i dezorientację odbiorcy. Komunikaty te mają wielu twórców i nie występuje w nich retoryka polityczno-propagandowa, widoczny jest naugrupowaniom politycznym, dowódcy tych armii to liderzy polityczni, broń
wykorzystywana przez armię to poglądy, celem wojny jest jakiś cel polityczny
itd.” [Kövecses 2011: 210].
7
Por. E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.) [2008].
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tomiast język w odmianie urzędowej, a co za tym idzie przewaga zdań
w formach bezosobowych, używanie słownictwa pozbawionego emocjonalności i częste występowanie strony biernej. Odnotować jednak
należy również wyjątki od tej reguły. Literacki charakter, a tym samym
elementy estetyczne, mają bowiem sprawozdania wojenne komandora
Artura Bilskiego pt. Widok na Sarajewo i pułkownika Wojciecha Hajnusa pt. Mój Irak.
Język – jak powszechnie wiadomo – jest potężnym orężem wojennym, a Winston Churchill stwierdził dobitnie, że „pierwszą ofiarą wojny jest prawda”. Dużą rolę odgrywa bowiem w każdej wojnie stosowana po obu walczących stronach propaganda. Za Ireną Kamińską-Szmaj
warto przytoczyć losy określenia bolszewik chętnie stosowanego w prasie rodzimej po odzyskaniu niepodległości. Weszło ono na stałe do języka polskiego w latach 20. dwudziestego wieku. Poprzedziły je słowa
„komunista” i „socjalista” rozpowszechnione już w latach 40. dziewiętnastego wieku. [Kamińska-Szmaj 1994: 134]8.
Nazwa „bolszewik” łączy się etymologicznie z dokonanym
w 1903 r. podczas Kongresu w Brukseli i Londynie podziałem Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Wówczas większość w komitecie centralnym partii zdobyli radykałowie, na których czele stał
Włodzimierz Lenin, a ponieważ wyraz „większość” w języku rosyjskim
brzmi bolszynstwo, to radykałów nazwano „bolszewikami”. W zakresie
semantycznym tego wyrazu zaszły jednak później daleko idące zmiany.
Do 1920 r. polskie społeczeństwo nie miało zbyt dużej wiedzy na temat bolszewików, bowiem do tego czasu rodzima prasa drukowała jedynie krótkie informacje na temat ich działań w Rosji i to często w kontekście sensacyjnych doniesień. Wielonakładowe pisma prawicowe
W polskich ogólnych słownikach językowych nazwa ‘bolszewik’
pojawia się po raz pierwszy w Nowym słowniku języka polskiego pod redakcją T. Lehra-Spławińskiego, wyd. Trzaski, Everta i Machalskiego, Warszawa
1938–1939). Ma ono tam trzy znaczenia: 1) „członek rosyjskiej partii komunistycznej”, 2) „obywatel ZSRR”, 3) „przen. usposobiony wojowniczo,
anarchicznie, z wielkoruskiego bolszewik–komunista, wywrotowiec” [Za:
Kamińska-Szmaj 1994:134].
8

162

Zbigniew Bednarek

(ale i lewicowe również) trafiające do dużej części polskiego społeczeństwa, nie umożliwiły sprecyzowania się znaczenia podstawowego
wyrazu „bolszewik” i wykreowały negatywny obraz bolszewika. Tym
samym – o czym wspomina Kamińska-Szmaj – w latach 1918–1919
wytworzyła się sytuacja, w której wyraz „bolszewik” kojarzył się Polakom „z czymś strasznym, okrutnym, ale bliżej nieznanym” [Kamińska-Szmaj 1994: 142–143]. W ten sposób zaczął się budować stereotyp
bolszewika, który w następnych latach został poszerzony o kolejny:
stereotyp Żyda-komunisty.9
Podczas II wojny światowej i w konfliktach toczących się po jej
zakończeniu – jak pisze Jacek Sobczak – szczególnie podatne na manipulacje okazywały się przekazy fotograficzne i filmowe, mimo że w odbiorze społecznym właśnie one jawią się przeciętnemu odbiorcy jako
rzetelne i bezstronne [Sobczak 2007: 253]. Przypomnieć można chociażby słynne zdjęcie przedstawiające „łamanie” polskiego szlabanu
wykonane w 1939 r. w Kolibkach na przejściu granicznym między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem, a nie jak głosił podpis na pocztówce – na granicy między Polską a Rzeszą. Na fotografii widać wyraźnie,
że podnoszący szlaban żołnierze Wermachtu, którzy w rzeczywistości
byli jedynie żołnierzami gdańskich formacji policyjnych, znajdują się
po polskiej stronie, na co wskazuje godło z białym orłem odwrócone
frontem do aparatu fotograficznego. Tym samym wykonywali swoje
czynności już po wkroczeniu do Polski. Wśród wykonanych wówczas
zdjęć znajduje się drugie, dowodzące, że była to aranżacja.
Niektórzy twórcy tekstów o wojnie poddawali się socjalistycznej
propagandzie PRL-u, np. Monika Warneńska autorka Alarmu na ryżowiskach (sprawozdania o wojnie w Wietnamie), inni doskonale ra„Bardziej popularny w teorii spiskowej był plan żydowski, w którym
zniszczenie Rosji było pierwszym etapem obalenia chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej i wstępem do ugruntowania władzy Żydów nad światem (…)
Większość autorów z przekonaniem twierdziła, że bolszewizm jest ruchem
żydowskim, że potajemnie i podstępem, dzięki swoim wielkim wpływom
finansowym, Żydzi opanowali Rosję i gnębią naród rosyjski” [Kamińska-Szmaj 1994: 145–146].
9
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dził sobie z „omijaniem” wymogu PZPR. Żukrowski w relacji o wojnie
w Laosie zatytułowanej W królestwie miliona słoni stosował przemilczenia i sugestie, pozwalające czytelnikowi zauważyć, które fragmenty
powinien czytać z przysłowiowym „przymrużeniem oka”. Zabiegi te
stworzyły swoistą binarność jego przekazu.
Z kolei w Afryce podczas ludobójstwa w Rwandzie (kwiecień – lipiec 1994 r.) tamtejsze radio nazywało przedstawicieli plemienia Tutsi
„karaluchami”, by ludzie z plemienia Hutu mogli zobaczyć w nich robactwo, które zagraża, ale można je łatwo zniszczyć, całkowicie wytępić. W ten sposób „oswajano” agresorów ze śmiercią i zachęcano ich do
mordowania [Tochman 2010: 18].
Podstawowymi celami propagandy są dezinformacja, kształtowanie zamierzonych poglądów oraz – jak uważa Ignatief – „tworzenie
i narzucanie adekwatnych narracji”, które „zmieniają historię w opowieść o dobrych i złych” [Ignatief 1994 za: Poletyło 2008: 6]. Tę bardzo przejrzystą perspektywę opinia światowa przyjęła w pierwszej
połowie lat 90. wobec wojny w Bośni i Hercegowinie.10 Pozytywnymi
bohaterami walk (tzw. good guys) byli Bośniacy i Chorwaci, a negatywnymi (tzw. bad guys) – Serbowie. Jednocześnie, zdaniem słoweńskiego
socjologa Slavoja Žižka, Zachód chętnie posługiwał się „fałszywymi”

Przyjęcie przez państwa zachodniej Europy i przez Stany Zjednoczone takiej wizji konfliktów było spowodowane następującymi przyczynami.
Kraje te nie miały początkowo jasno sprecyzowanej polityki wobec toczącego się już kryzysu bałkańskiego, „poza ogólnym popieraniem i sympatią dla
separatystów nie-serbskich (Europa) i chęcią utrzymania ‘statusu quo’ oraz
nie angażowania się (USA)” [Poletyło 2008: 94]. Brak konkretnych, jasno
sprecyzowanych stanowisk zachodnich polityków, a tym samym krajów
i społeczeństw przez nich reprezentowanych, okazał się idealną sytuacją dla
agencji lobbingowych i firm zajmujących się public relations. To one kształtowały medialny wizerunek wojen na Bałkanach, poglądy światowych polityków i opinie poszczególnych społeczeństw, ale, co więcej, stymulowały działania wielu rządów i instytucji międzynarodowych, które były „odpowiedzią
na zapotrzebowanie społeczne, wytworzone na podstawie treści (i obrazów)
przekazywanych przez media” [Poletyło 2008: 94].
10
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narracjami, twierdząc, że jest to „wojna domowa” lub „wybuch zadawnionych, stłumionych nienawiści”11.
Dokumentalne teksty o wojnie i narracje społeczne tworzą tzw.
kulturowe krajobrazy pamięci. Wedle Roberta Traby jest to przestrzeń
wyobrażona, którą tworzy ludzka świadomość w oparciu o wyobraźnię i pamięć o elementach, które realnie istniały w danej przestrzeni
[Traba 2006: 143; zob. Banaszkiewicz 2011: 37-49]. W odniesieniu do
świadomości zbiorowej niezwykle interesującym mechanizmem jest
również przenoszenie narracji wojennych z jednych tekstów do drugich – jak się wydaje – w oparciu o tzw. medializację zbiorowej pamięci. Istota tego złożonego zagadnienia polega na tym, że:
zdjęcia prasowe, filmy fabularne oraz relacje telewizyjne tworzą od
półwiecza „materię pamięci zbiorowej”; media wizualne można w tym
kontekście rozpatrywać jako odrębne mnemotechniki – system pozycji,
w który muszą zostać wpisane nowe treści, jeśli mają zostać społecznie
zapamiętane i zinterpretowane jako znaczące12

Właściwym przykładem wydaje się być opis zamieszczony we wspomnianej relacji Malaparte pt. Kaput, obrazujący fikcyjną scenę z miską
wypełnioną ludzkimi oczami, która była „dumą” jednego z Serbów
podczas II wojny światowej. Ta sama scena została przeniesiona do
dialogu w filmie Psy w reżyserii Pasikowskiego [Poletyło 2008: 5–9].
Według badacza prawdziwa narracja byłaby następująca: Bośnia
i Hercegowina była „niepodległym państwem rozbitym przez zbrojne powstanie wspomagane z zagranicy” [za: Poletyło 2008: 6].
12
I dalej: „Działania artystyczne od Kriegsfibel Bertolda Brechta do Powidoków Zbigniewa Libery stanowią niejednokrotnie wyraz krytycznej refleksji
dotyczącej owego zapośredniczenia”. Cytat jest fragmentem zapowiedzi spotkania z dr hab. Tomaszem Majewskim z Uniwersytetu Łódzkiego, dla którego
problematyka pamięci zbiorowej jest jedną ze specjalności naukowych. Por.
wystąpienia z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Medializacja pamięci
– literatura, nowe media, nośniki pamięci”, UAM Poznań 19.11.2007 r. Cytat
pochodzi ze strony http://topografie.pl/aktualnosci/news-czasoprzestrzenie_majewski_o_medializacji_pamieci.html [dostęp 02.09.2012 r.]
11
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Cenne wartości przypisywane współcześnie przez społeczeństwo
tekstom wojennym nie podlegają przesunięciu na rzeczy pomniejsze
czy wręcz w obliczu wojny nieistotne, dzięki czemu teksty te nie stają
się komercyjnym nośnikiem treści reklamowych [Por. Łuc 2011: 461–
469]. Język wojny i język reklamy zdają się być od siebie odległe i nie
łączą się ze sobą. Jednocześnie na początku XXI wieku w tekstach o wojnie zdaje się dominować styl human story, bowiem bohaterami reportaży
są zwyczajni ludzie, których wojna oderwała od normalnego życia13.
Postawione na wstępie stwierdzenie, że teksty o wojnie i wojenne
narracje są częścią kultury można uzupełnić o następującą konstatację:
niezaprzeczalnie są częścią kultury jako praxis, rzeczywistymi działaniami i faktycznym stanem rzeczy, a nie jedynie teorią. Jak pisał Claude
Lévi-Strauss, aby zrozumieć wspólne podstawy wszystkich form kultury, „należy zbadać fundamentalne struktury ludzkiego umysłu, a nie
jakiś region świata lub określony okres historii cywilizacji” [1949: 96].
Powyższy przegląd oparty o chronologię dziejów – od starożytności do
czasów obecnych oraz o rejony świata – Afrykę, Polskę, Stany Zjednoczone, Bałkany wydaje się więc dopiero wstępem do szerszej analizy języka wojny.
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Martyna Paszkowska

„Poker face”,
czyli hiperboliczna (auto)kreacja,
czy kreacja hiperboli? – o twórczości Lady Gagi
w dyskursie kultury popularnej
Lady Gaga – te dwa słowa to nie tylko pseudonim artystyczny dwudziestopięcioletniej Stefani Germanotty, ale i nazwa pewnego fenomenu, który można obserwować w kulturze popularnej od
2008 roku, kiedy to artystka wydała swoją pierwszą płytę The Fame.
Warto zaznaczyć, iż do 2006 roku piosenkarka tworzyła muzykę pop
w nieznanym dziś zespole Stefani Germanotta Band. Dopiero utwór
Poker Face otworzył wokalistce drzwi do sławy. Tytuł okazał się znamienny – od samego początku kariery tożsamość piosenkarki płynnie się zmienia, ona zaś zachowuje „pokerową twarz”. Krytycy mody
charakteryzują jej styl jako niesmaczny czy tandetny, fani dostrzegają
świadomy zabieg postmodernistycznego pastiżu utrwalonych kulturowo kanonów wyglądu i zachowania gwiazd muzyki popularnej. Lady
Gaga niewątpliwie należy do najbardziej rozpoznawalnych celebrytek,
które bawią się muzycznymi i modowymi kanonami. Autokrytyczna
twórczość wokalistki stanowi materiał do kulturowych badań nad płcią
czy współczesną rolą (pop)feminizmu. Warstwę wizualną teledysków
piosenkarki można łączyć z takimi kategoriami estetycznymi jak groteska, ironia czy camp1 co też spróbuję uczynić.

Niektórzy znawcy tej kategorii estetycznej przypisują twórczość Lady
Gagi do neokampu. Taka interpretacja jest możliwa ze względu na podział
historyczny i swoiste wyczerpanie się campu, który opisywała Susan Sontag.
1
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Seksualność i tożsamość
W jednym z wywiadów Lady Gaga nazwała swoją muzykę „bezdusznym, elektronicznym popem”2 [Germanotta 2009] argumentując, iż apokalipsa już nastąpiła. Słowa te można rozumieć jako przewrotną autointerpretację twórczości, z pozoru niewyróżniającej się
w warstwie muzycznej czy tekstowej niczym od innych piosenek muzyki tanecznej, która nierozerwalnie związana jest obecnie z wideoklipami. Analiza pierwszych teledysków artystki może prowadzić do
prostych wniosków – oto na rynku muzycznym pojawiła się kolejna
blond wokalistka, która stanowi gotowy produkt do kupienia. Wideoklipy zaprojektowane są przez producentów tak, by na płaszczyźnie
wizualnej przestrzegana była nieśmiertelna triada „pieniądze – seks
– przemoc”. Lady Gaga bezwstydnie demonstruje ciało, które służy
jej jako narzędzie mające przyciągnąć uwagę odbiorcy przyzwyczajonego do oglądania na ekranie kobiecego negliżu. Jeden z czołowych
badaczy seksualizacji kultury, autor pojęcia striptease culture (kultura
obnażenia3) – Brian McNair zwraca uwagę na to, iż ciało ponowoczesne staje się medium komunikacji, której nadawcą jest sam człowiek.
Zgodnie ze słowami Zygmunta Baumana „ciało jest przede wszystkim
organem konsumpcji” [Opieczyńska 2011: 330]. Postępująca hedonizacja, która ma na celu ekstensyfikację przeżyć służy zaś estetyzacji
rzeczywistości. Funkcjonujący w przeszłości etos „przezwyciężania
ciała” na rzecz duchowej refleksji przekształcił się obecnie w prymat cielesności, poprzez którą postrzegana jest tożsamość jednostki.
Współczesny człowiek buduje swoje „ja”, kultywując swoją zewnętrzność, a nie wewnętrzność.
Pojmowanie ciała jako narzędzia ekspresji tożsamości prowadzi
do tego, iż podmiot traktowany jest jako dynamiczny i płynny układ
stosunków. Tożsamość nie jest dana „od góry”, lecz ma charakter tym-

Wywiad został cytowany w wielu mediach.
Pojęcie opisywane szerzej w: McNair B. [2012], Streptease Culture,
Sex: Media and the Democratization of Desire, Routledge, London.
2
3
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czasowy i potencjalny, co pozwala człowiekowi ją de-i rekonstruować.
Zjawisko to potęguje rola mediów wytwarzających „narracyjne formy
tożsamości do publicznego użytku poprzez »produkcję« zapośredniczonego doświadczenia, a więc nie »osobistego«, czerpanego z przekazów medialnych” [Melosik 2010: 164]. Mówi się o „tożsamości
kinowej” [Bieńko 2010: 190], która na wzór patchworku łączy wiele
wzorców osobowościowych reprezentantów kultury popularnej. Zjawisko to można łączyć z pojęciem kultury remiksu, które zostało wprowadzone przez Lawrence’a Lessiga. „Remiks bardzo dobrze wpisuje się
w obszar kultury popularnej, w szerokim ujęciu może być także rozpatrywany przez pryzmat postmodernizmu” [Kuźmirz, Nożyński, 2012:
236]. W przypadku twórczości piosenkarki remiks jest nie tylko postmodernistycznym powtórzeniem i cytatem muzycznym, lecz również
zapożyczeniem cech wielu muzycznych osobowości, czego dowodem
jest już sam pseudonim nawiązujący do słynnego utworu Radio GaGa
zespołu Queen.
Lady Gaga jest autorką wyrazistych, przerysowanych strojów, podobnie jak rekwizytorium, które nieodłącznie się z nią kojarzy. Zgodnie z Ervingiem Goffmanem zjawisko to można nazwać „fasadą osobistą” [Goffman 2005: 50]. Termin ten obejmuje środki wyrazu, które
są ściśle związane z samym wykonawcą i niezmiennie towarzyszą mu.
Artystka kojarzy się więc z barwnymi włosami, fantazyjnymi okularami i kostiumami własnego autorstwa lub też projektu modowych ikon
takich jak Giorgio Armani czy Aleksander Macqueen. Piosenkarka na
przemian zasłania i odsłania ciało, którym gra w sferze publicznej.
Analiza roli i sposobu demonstrowania przez wokalistkę cielesności nie może ominąć aspektu zmysłowości, który jest podkreślony w niemal każdym teledysku. Wydaje się jednak, że Lady Gaga
jest artystką w pełni świadomą zjawiska dyskursywizacji seksualności w kulturze popularnej. W twórczości amerykańskiej piosenkarki
widać bowiem ewolucję stylu. Z początku jej wizerunek nie odbiega
od utrwalonego kanonu – teledyski utrzymane są w poetyce glamour.
Lady Gadze towarzyszą rekwizyty typowe dla muzyki pop, a więc dyskotekowe okulary czy obcisłe, skąpe stroje, które prezentuje w prostych układach tanecznych na tle luksusowego basenu. Wideoklipy
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piosenkarki przedstawiają ją jako typową Power Girl – kobietę silną
i świadomą swojej seksualności. Agresywny i mocno erotyzowany
wizerunek, który wykorzystuje stylistykę porno chic jest dziś typowy
dla kultury masowej przemysłu muzycznego. Pierwsze teledyski Lady
Gagi wpisują się w nurt pop striptease’u, który nie aspiruje do bycia
niczym więcej jak zachęcającym i łatwo przystępnym dodatkiem do
równie łatwo przystępnych piosenek. Przełomowym obrazem wydaje się wideoklip do utworu Papparazzi, który stylizowany jest na film
złotej ery Hollywoodu. Bohaterka krótkiej fabuły – gwiazda o tym
samym pseudonimie artystycznym, co Lady Gaga, ulega wypadkowi,
którego inicjatorem jest kochanek. Nagłówki gazet głoszą rychły koniec jej kariery, lecz oto kobieta powraca do swojej rezydencji. Taniec
na wózku inwalidzkim oraz kulach nosi znamiona kampowości. Wyraziste i równie pomysłowe są same kostiumy artystki, które zasygnalizowały modowe prowokacje, do jakich z czasem doszło. Krótkie migawki scen ukazujące anonimowe kobiety w stanie agonalnym można
interpretować jako symbol ofiary, którą składa niejeden celebryta
walczący o sławę. Śmierć zostaje tu wyestetyzowana – zamiast płynącej krwi widzimy kałużę złota. Bohaterka dokonuje zemsty i morduje partnera, co tym samym przywraca jej popularność. Taki finał
możemy odczytywać jako ironiczną krytykę środowiska muzyki pop,
w którym zmagania o zdobycie czołowej pozycji na listach przebojów
niekiedy dosłownie są walką o życie i śmierć. Ten metatekstowy charakter piosenki prowadzi do analizy sposobu bycia artystki w świecie
popkultury. Działania Lady Gagi mieszczą się bowiem na granicy performance’u. Piosenkarka zasłynęła z pokazywania się publicznie w kuriozalnych nakryciach głowy takich jak kapelusz z brokatową imitacją
homara, plastikowym telefonem na głowie czy puszkami od napojów
wplecionymi we włosy, których kolor często się zmienia. Nie sposób
nie wspomnieć w tym momencie o legendarnym już stroju z surowego mięsa, który jest jednoznacznie kojarzony z piosenkarką. Należy zaznaczyć, że pierwotnie pomysł ten zrealizowała Ann Simonton
– modowa modelka lat siedemdziesiątych, która po tym jak została
zgwałcona, stała się aktywną feministką. W latach osiemdziesiątych
podczas protestów nosiła mięsne sukienki.
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Lady Gaga stała się ikoną mody haute couture, przerysowanych
fryzur i niebotycznie wysokich butów. Z dziewczyny o ładnej buzi
przeobraziła się w fame monstrum. Nazwa drugiej płyty wydaje się adekwatna – piosenkarka coraz częściej realizuje estetykę brzydoty. W teledysku Bad romance zamiast amerykańskiej dziewczyny widzimy więc
bezpłciowego potwora, który wydostaje się z trumny. Obcisły, biały
kostium zasłaniający niemal całą twarz powoduje, iż piosenkarka staje
się zaprzeczeniem typowego ukazywania gwiazd pop. Jest antyprzykładem tego, co prezentują nastoletnie piosenkarki, których teledyski
bazują przede wszystkim na erotycznych układach tanecznych.
W kolejnym wideoklipie – I was born this way – artystka również
deformuje typowy wizerunek amerykańskiej wokalistki muzyki rozrywkowej. Intrygujący jest sam wstęp – na ekranie pojawia się różowy
trójkąt – symbol homoseksualistów. Jego historia sięga drugiej wojny
światowej. Oznaka o tym kolorze, którą Żydzi musieli umieścić na
ubraniu była jednoznaczną śmiercią – odmienne upodobania seksualne traktowane były bowiem jako przestępstwo. W figurze tej zobaczyć
można jednorożca, którego po chwili zastępuje obraz tajemniczych narodzin. Głos Lady Gagi z off-u komentuje poród Mother Monster, który dał początek nowej rasie ludzkiej cechującej się brakiem uprzedzeń
i bezgraniczną wolnością. Wkrótce dochodzi do drugich narodzin
– diabła. Zła matka przedstawiona jest w czerni i bieli, a jej wizerunek
stanowi ukłon w stronę stylistyki twórcy Sin City – Franka Millera oraz
kina noir. Wieczna Matka zostaje podzielona na dwie skrajne siły, które
uzupełniają się nawzajem, co sugerują ostatnie słowa prologu: „How
can I protect something so perfect without evil?”4 – Jak mogę ochronić
coś tak perfekcyjnego bez zła?
Dalsza część teledysku wydaje się być manifestem czy też apelem
o akceptację samego siebie i wszelkiej inności. Lady Gaga występuje
w samej bieliźnie. Z pozoru naturalny obraz jej ciała jest jednak wykrzywiony – widz z łatwością dostrzeże sześć guzów, które znajdują

Wszystkie fragmenty cytowanych piosenek pochodzą z oficjalnej strony
wokalistki: http://www.ladygaga.com/lyrics/default.aspx; [dostęp 27.10.2012].
4
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się na czole, policzkach i ramionach wykonawczyni. Moda na zniekształcanie ciała wpisuje się w obecny trend inwazyjnej modyfikacji
cielesności. Piercing, tatuaże, operacje plastyczne, które mają na celu
upodobnienie do zwierząt lub odczłowieczenie wydają się odpowiedzią na pytania, które stawia posthumanizm. Charakterystyczną sceną,
którą popkultura przejęła jest współczesny taniec śmierci, który Lady
Gaga odgrywa wraz z Zombie Boy’em. Obraz wspólnego tańca stanowi
nawiązanie do początkowych słów piosenki – diabeł, który utożsamia
zło jest integralną częścią osobowości każdego człowieka. Na uwagę
zasługuje także scena, w której artystka umieszczona jest na taśmie fabrycznej symbolizującej wielki inkubator, gdzie dojrzewają płody. Lady
Gaga to jedno z wielu dzieci popkultury, co sama piosenkarka zdaje się
podkreślać poprzez gesty takie jak taniec w białych rękawiczkach, który stanowi odwołanie do wizerunku Michaela Jacksona oraz moment,
w którym płacze przed kamerą podobnie jak robiła to w swoim teledysku Madonna. Artystka wielokrotnie nawiązuje do starszej królowej
popu, którą być może właśnie detronizuje. W teledysku Alejandro Lady
Gaga bazuje na symbolach wykorzystywanych niejednokrotnie przez
Madonnę. Krzyż w tle, krzyż na lateksowym płaszczu, strój zakonnicy,
różaniec w ustach i grupa roznegliżowanych mężczyzn – na tym bazuje wideoklip. Początkowo mężczyźni posiadają typowo wojskowe
atrybuty – czapki i ciężkie obuwie. Ich erotyczny taniec przypomina
niemieckie zdjęcia Volku, gdzie podkreślano przede wszystkim męską
tężyznę fizyczną i kult ciała. Ten obraz kontrastuje z scenami, kiedy to
tancerze mają na sobie kabaretki i buty na obcasach. Co ciekawe podobną czarno – białą stylistykę przyjęła w najnowszym teledysku Girl
gone wild sama Madonna tańcząca u boku mężczyzn ubranych jedynie
w rajstopy i buty na obcasach.
Alejandro to wideoklip, który w bezpośredni sposób korzysta
w chrześcijańskiej symboliki. Jawną interpretację biblijnych motywów znajdziemy także w wideoklipie Judas. Oto Lady Gaga przemienia się w świętą Magdalenę, która przytulona do ramion Jezusa
wjeżdża do Nowego Jeruzalem z gangiem apostołów. Jej wzrok nieustannie szuka Judasza, który zgodnie z tekstem piosenki „(And Judas) is the demon I cling to, I cling to” – „jest demonem, do którego
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lgnę, do którego lgnę”. Gdy dochodzi do starcia między Judaszem
a Jezusem w złotej koronie cierniowej, bohaterka z bólem celuje pistolem w twarz Chrystusowego zdrajcy – zamiast kuli wysuwa się
jednak czerwona szminka, co jest zabiegiem wyjątkowo postmodernistycznym. „Detronizacja powagi” to jeden z wyznaczników campu,
który w tym wypadku można rozumieć jako mrugnięcie oka w kierunku odbiorcy. Kolejna scena ma miejsce w wannie, gdzie kobieta obmywa obu mężczyznom stopy – walka miedzy dobrem a złem
trwa nieustannie, chociaż można przypuszczać, że zła natura kobiety w ostatniej scenie ukamienowania zostaje zniszczona. Wideoklip
może posłużyć jako przykład campu sakralnego – motywy maryjne
takie jak niebieska szata, błyskotliwy naszyjnik- serce maryjne czy
apostołowie – motocykliści, którzy mają skórzane kurtki ze swoimi
imionami to gra z tradycyjnym wizerunkiem postaci biblijnych. Wydaje się jednak, że popkulturowe sięganie po motywy religijne w tym
wypadku ma być czystą grą estetyczną czy metaforą walki dobra ze
złem, nie zaś podważeniem wiary.
Na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja teledysków. Niemal
każdy z nich posiada filmowe wprowadzenie, przez co trwa dwa razy
dłużej niż standardowy wideoklip muzyki pop. Zarówno w Born this
way, jak i w Marry the Night sceny taneczne poprzedzone są długim monologiem, który ma charakter autobiograficzny. Wyjątkową estetykę można dostrzec również w teledysku You and I, gdzie
piosenkarka została upodobniona do bohaterki filmu Terry’ego Gilliama – Kraina Traw. W tym samym klipie artystka występuje również jako mężczyzna. Tożsamość queer, którą przybiera Lady Gaga
wydaje się być kolejnym krokiem w stronę dekonstrukcji utartych
definicji kategorii płci. Wszystkie obrazy, które tworzy Gaga wydają się zaskakujące, niekiedy wręcz niesmaczne. Piosenkarka w przeciwieństwie do znanych gwiazd pop nie upiększa się, lecz staje się
freakiem. Prowadzi to do prostego wniosku – w twórczości artystki
zaakcentowana zostaje właśnie estetyka czy też antyestetyka. Teksty piosenek i brzmienia, które przypominają inne piosenki popowe
nie są tak ważne jak teatralność, gra kulturowymi cytatami i przesadność, której oglądanie na ekranie niekoniecznie musi sprawiać
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odbiorcy przyjemność. Kategoria przyjemności jest zaś dla zjawiska
kultury popularnej znamienna. Według Marka Krajewskiego – autora pozycji Kultury kultury popularnej paradoksalnie „popkulturowe
przyjemności spełniają funkcję petryfikującą wobec porządku społecznego” [Krajewski 2003: 42]. Wynika z tego, że kultura popularna jest przestrzenią kontrolowaną, w której człowiek może wyrazić
swoją odrębność, jednak tylko w taki sposób, by było to czytelne
dla pozostałych uczestników kultury – przyjemności mimo pozorów zindywidualizowania są wspólne, dostępne dla wszystkich, ergo
pozostają pod kontrolą” [Czernej, Nieroba, Szczepański 2010: 53].
Zgodnie z tym przedstawieniem można stwierdzić, iż Lady Gaga łamie zasady, którymi rządzi się popkultura.

Kicz
„Lady Gaga to królowa kiczu” – głoszą tabloidy. Artystka nieustannie zaskakuje barokowymi kreacjami, które prezentuje w niebotycznie
wysokich butach i perukach. Znawcy śledzą jej modowe szaleństwa,
dopatrując się w nich zarówno innowacyjnych rozwiązań, jak i kopiowania wzorców, które utrwaliła przez wieki historia mody. Czy styl piosenkarki rzeczywiście reprezentuje kategorię kiczu? Aby odpowiedzieć
na to pytanie, należy wpierw zbadać status „estetyki szczęścia”5 w dobie postmodernizmu. Kicz często przeciwstawiany jest sztuce, chociaż
bez niej nie mógłby istnieć. Jak twierdzi Theodor Adorno, „w pojęciu
sztuki implicite zawiera się kicz” [Adorno 1994: 219]. Takie stanowisko nie zyskało jednak na popularności – próbowano wyróżnić cechy
tej kategorii, jak się okazało bezskutecznie. Kicz jako rezultat złego
gustu, został więc eliminowany ze sztuki „prawdziwej”. Tymczasem
„jest pojęciem idiosynkratycznym: w tej samej mierze wiążącym, co
niedającym się zdefiniować” [Kazimierska-Jerzyk 2000: 48]. Wydaje
się, że brak rozróżnialności kopii od oryginału i odrzucenie tożsamości
Pojęcie to nawiązuje do dzieła Moles A. [1978], Kicz, czyli sztuka
szczęścia, PIW, Warszawa.
5
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uniemożliwia istnienie kiczu. Czy sztuka znajduje się na uprzywilejowanej pozycji skoro wszystko jest pozorem? Postmodernizm fascynuje się kiczem. Mnogość stylów, eklektyzm, fuzja kultur, tradycji oraz
ekspresyjna dowolność to cechy charakterystyczne postmodernizmu,
który jawnie powraca do motywów utrwalonej tandety. Powtórzenia
wątków, cytaty cytatów, odnoszenie ich zarówno do innych tekstów,
jak i metatekstowe komentarze powodują, że teksty kulturowe mieszają gatunki, style oraz dyskursy. To, co do niedawno było uznawane za
kicz, z powrotem wraca do mody. Lady Gaga uznawana jest za współczesną gwiazdę popkultury, chociaż termin ten odnosi się do tego, co
lubiane jest przez większość w określonym czasie. Lady Gaga nie jest
zaś lubiana przez większość, ze względu na to, iż przewrotnie i często
kontrowersyjnie ośmiesza wzory popkulturowe, do jakich należy między innymi współczesny ideał kobiecego piękna czy zmieniająca się
nieustannie moda. Wielu odbiorców nie zna w pełni jej twórczości,
lecz prawdopodobnie rozpoznaje artystkę. Z tego względu w Internecie znaleźć można memy komentujące nieustanne zmiany wizerunku
piosenkarki, która upodabnia się do mężczyzny. Zabawne wydają się
również realizację stricte popkulturowych lalek Barbie, które upodobnione są do artystki w najbardziej kuriozalnych strojach.
Lady Gaga wpisuje się w postmodernistyczną kulturę metamorfozy. Jej autokreacja jest świadoma i hiperboliczna. Szokuje, bulwersuje
i zachwyca jednocześnie, lecz należy zastanowicie się do jakiego stopnia czerpie z istniejących już wzorców popkultury, a na ile tworzy ją
sama. W wywiadach artystka wielokrotnie powtarza, iż całe jej życie
jest teatrem.
Jakie jest więc przesłanie wokalistki? Czy jest to jedynie cyniczny komentarz odnośnie wyczerpania się popkultury? Czy za fasadą
barokowej przesady i kryje się coś więcej niż upodobanie do estetyzowania wizerunku i afirmacja inności? Czy popularność piosenkarki
przebrzmi czy też Lady Gaga zostanie ikoną – dziwadłem on the edge of
glory? Nim przyjdzie odpowiedź na to pytania – w Internecie można
znaleźć grę Lady Gaga Dress Up, która pozwala na indywidualną stylizację podobizny piosenkarki. W ten sposób każdy może stać się na
chwilę Lady Gagą.
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Świat opuszczony przez Boga
w serialu The Wire
„Jesteśmy w Baltimore, tu bogowie cię nie ocalą” – autorem tego
zdania jest Ervin Burrell, jeden z drugoplanowych bohaterów serialu
The Wire. Piastuje on wysokie stanowisko w serialowym departamencie policji w Baltimore i jest typowym biurokratą oraz oportunistą.
Przywołane słowa padają podczas składania przez jednego z oficerów
(majora Colvina) raportu dotyczącego skali wykroczeń. Major zostaje przez Burrella („w prostych, żołnierskich słowach”) „pouczony”, że
jeśli liczba wykroczeń w statystyce nie spadnie, pożegna się on ze stanowiskiem (sezon trzeci, odcinek „Dead Soldiers”, 26:11). Fabularna
wymowa sceny jest w serialu jasna: Colvin ma zwyczajnie zmanipulować (poprzez odpowiednie zabiegi operacyjne) statystykę. Natomiast
do jakich „bogów” odnosi się Burrell? Mówiąc: „Jesteśmy w Baltimore – tu bogowie cię nie ocalą” daje do zrozumienia Colvinowi, że jest
on skazany w osiągnięciu „odpowiednich” wyników na samego siebie.
W kontekście moich poniższych rozważań wydaje się jednak, że przez
„bogów” nie ma on na myśli „szczęścia”, „losu” czy innej, nadnaturalnej
siły. Burrellowi chodzi tu raczej o instytucje, które The Wire stara się obrazować, w tym reprezentowane przez siebie władze departamentu policji. Colvin, przeprowadzający prywatny eksperyment społeczny z depenalizacją posiadania i używania narkotyków, który powoduje znaczną
poprawę bezpieczeństwa na ulicach Baltimore, nie może liczyć na swoich zwierzchników. Poddani presji polityków i mediów, tkwią w przeróżnych koteryjnych układach i są zainteresowani jedynie indywidualną
kariera – faktyczne cele policyjnej pracy przestają mieć znaczenie.
O utożsamieniu wspomnianych instytucji z „bogami” mówi także wprost główny twórca serialu, David Simon: „The Wire is a Greek
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tragedy in which the postmodern institutions are the Olympian forces”
[Hornby, Simon 2007]. Wypowiedź ta wskazuje na dwa główne wątki,
jakimi chcę zająć się w poniższym tekście. Pierwszy dotyczy metafory
„bogów” – jej genezy oraz miejsca w opisywanym serialu. Drugi zajmuje się gatunkowym usytuowaniem analizowanego dzieła – jego autor
określa go nie tylko mianem „współczesnej greckiej tragedii”, ale także „powieścią wizualną”. Sformułowania te padają zresztą także w tekstach krytyków i dziennikarzy. Obydwa wątki składają się na główny
temat mojego tekstu – próbę ukazania The Wire jako popkulturowej
aktualizacji refleksji nad stanem współczesnego, sekularnego świata.

Bóg – Ojciec – Prawodawca
W tradycji judeochrześcijańskiej jej fundamentem jest figura
Boga, stworzyciela świata ofiarującego człowiekowi Prawo. Patriarchalna postać nadnaturalnej, boskiej siły, której należy oddawać
cześć i będącej gwarantem istniejącego porządku świata stała się matrycą organizowania społeczeństw i ich władzy politycznej. Historia
poszczególnych kultur, państw czy imperiów tak zwanego „Zachodu”
dostarcza aż nadto przykładów. Klasyczną analizę w tym temacie stanowi dzieło Ernsta Kantorowicza, czyli „Dwa ciała króla”, badające
zjawisko średniowiecznej władzy królewskiej. Geneza „boskości”
instytucji władzy sięga jednak o wiele dalej. Jednym ze znaczących
punktów na drodze jego przemian jest antyczny Rzym. W tym przypadku: państwa, którego kultura była wynikiem silnego oddziaływania wpływów greckich – można mówić o wątku „boskości” zarówno
w kwestii jego początków (gdzie władzę sprawowali królowie), czasów republiki jak i – gdzie jest on najbardziej wyrazisty – epoki cezarów. Boskie atrybuty władzy zauważyć można już u zarania dziejów
Rzymu: „Król, a później triumfator, nosił szaty Jowisza i występował
jako jego ziemska wersja (...)” [Gradel 2002: 34–35]. W czasach republiki o oddawaniu „boskiej czci” można natomiast mówić głównie w kontekście sfery prywatnej – domostwa, w którym taką relację
można znaleźć w przypadku pana domu i podległych mu niewolników oraz służących [Gradel: 36–37].
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Gradel, omawiając powyższe przykłady, czyni kilka, bardzo istotnych zastrzeżeń. Po pierwsze, zwraca uwagę na zupełnie odmienne
od zakorzenionego w monoteistycznej tradycji judeochrześcijańskiej rozróżnienie na sferę boską i ziemską. Jak pisze: „pogańska starożytność nie czyniła rozróżnienia między »czcią religijną« [worship
– przyp. aut.] a »polityczną« [honours – przyp. aut.]” [Gradel: 29].
Jednocześnie jednak, w przypadku samych rytuałów religijnych, linia
demarkacyjna między bóstwami a ludźmi była zaznaczona bardzo wyraźnie [Gradel: 30]. Jak więc właściwie rozumieć „boskość” przywołanych wyżej instytucji władzy? Nie była ona „boskością” sensu stricto
– król, czy pan sprawujący kontrolę nad swoimi niewolnikami, nie byli
tożsami bogom. Nie należeli oni do tego samego, co na przykład król
rzymskich bogów Jowisz, porządku istnienia. Nadawanie im „boskich”
atrybutów (w ubiorze, rytuałach oddawania czci) wynikało natomiast
z olbrzymiej dysproporcji władzy i społecznego statusu [Gradel: 34].
Była to więc kwestia polityczna tak, jak w przypadku „boskiej czci” oddawanej cezarom, której początek stanowią decyzje Senatu dotyczące
honorowania Juliusza Cezara.
Antyczny Rzym i średniowieczne monarchie dzieli (odpowiednio) poli- i monoteizm. Łączy natomiast – zespolenie instytucji
władzy z religią. Jak wykazuje analiza Kantorowicza, to zespolenie
w przypadku średniowiecznego monarchy zakładało istnienie „dwóch
ciał króla”. Jednego: naturalnego, fizycznego, podatnego na starość,
chorobę i inne ziemskie dolegliwości, drugiego zaś boskiego, nadnaturalnego, wiecznego [Kantorowicz 1997: 47]. O ile więc w przypadku władców Rzymu można było mówić tylko o honorowaniu ich
„boskimi” atrybutami, o tyle średniowieczny król był już – w swojej
dwoistej postaci – ucieleśnieniem Chrystusa. Jego „ciało polityczne”
reprezentowało w pełni boską władzę oraz stanowiło religijne wcielenie abstrakcyjnego, wyobrażonego wiecznego bytu danego królestwa. Kantorowicz wspomina o praktyce personifikowania w przedstawieniach ikonograficznych poszczególnych rzymskich prowincji
jako sylwetek kobiecych ozdobionych aureolą [Kantorowicz: 79].
Świętość oznaczała tu nic innego, jak ponadczasowe trwanie danej
prowincji. Jak wskazuje Kantorowicz, konotacje sformułowań takich,
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jak „Rzym – wieczne miasto”, czy „Wieczna Francja” (lub też „Najjaśniejsza Rzeczpospolita”) dokładnie odzwierciedlają wspomnianą,
rzymską praktykę [Kantorowicz: 79].

Bogowie ześwieczczeni
Przywołanie ze wszystkimi niuansami oraz szczegółami obszernego wywodu Kantorowicza, czy odkryć innych badaczy i badaczek
zajmujących się w ostatnich latach tematem suwerenności władzy wykroczyłoby niestety zdecydowanie poza główny przedmiot mojego
zainteresowania. Nie rozwijając więc w większym stopniu tego wątku,
chcę podsumować jego główny punkt. Jest nim mianowicie religijna
sankcja, jaką dysponowała władza królewska, uzasadniając swoje panowanie. Mityczna pozycja Boga jako Stworzyciela i Prawodawcy
transponowana była na monarchę. Jak jednak powiązać tą konstrukcję z wypowiedzią bohatera współczesnego amerykańskiego serialu?
Jej linearne i dosłowne przeniesienie było by zbyt poważnym uproszczeniem. Chciałbym w tym punkcie przywołać więc koncepcję mobilności kulturowej Greenblatta. Prezentując ją, krytykuje on dwa inne,
wielkie modele wyjaśniania dokonujących się w historii kulturowych
przemian: „translatio imperii” i „figury” [Greenblatt 2012: 43–45].
Charakteryzują się one jego zdaniem „teleologicznym triumfalizmem
jako ich siłą napędową”. W ich miejsce autor proponuje koncepcję
„mobilności kulturowej”, odrzucającej myśl jakoby jakakolwiek kultura
była kiedykolwiek „stała”, czy „rdzenna”.
Nie zamierzam w rozważaniach nad The Wire bezpośrednio stosować metody analizy zaproponowanej przez Greenblatta. Chcę wykorzystać natomiast powyższe zastrzeżenia wobec linearnych modeli
„przenoszenia” treści i wartości kultury. Koncepcja „dwóch ciał króla”
nie mogła przetrwać nienaruszona w czasach sekularyzującej się, nowoczesnej Europy. Jej żywotność jest jednak łatwo zauważalna. U zarania współczesnej, demokratycznej europejskiej nowoczesności – to
jest Wielkiej Rewolucji Francuskiej – znaleźć można mnogość metafor
„ciała” w odniesieniu do zachodzących wtedy procesów politycznych.
Obfitość wspomnianego materiału i jego znaczenie analizuje Antoine
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De Baecque w książce The Body Politic: Corporeal Metaphor in Revolutionary France, 1770–1800. Najistotniejsza z punktu widzenia mojej
pracy, polityczna reprezentacja „ciała” opisywana przez De Baecque dotyczy momentu przejścia od „ciała króla” do „ciała obywatelskiego”. Jak
się okazuje, choć instytucja monarchii zostaje zniesiona, to organiczna
metaforyka „ciała” trwa dalej, adaptowana do nowego tworu francuskiej republiki [De Baecque 1997: 8–9]. A następnie, do rodzących się
państw narodowych o ustroju demokratycznym, w których suwerenny
lud sprawuje władzę (bezpośrednio lub przez swoich reprezentantów).
Nietrudno jest w powyższym kontekście zrozumieć, dlaczego
Simon decyduje się na użycie właśnie metafory „bóstw”. Prezentowane w The Wire organizacje: policja, media, urząd burmistrza, szkoły,
związki zawodowe są typowymi instytucjami współczesnej demokracji liberalnej (w tym przypadku w wydaniu amerykańskim). Znacząca
większość perypetii, jakie dotykają bohaterów i bohaterki opiera się
na temacie ich miejsca i sposobu funkcjonowania w poszczególnych
instytucjach. Spektrum relacji i nastawienia poszczególnych postaci
rozciąga się z reguły od pełnego konformizmu i skupienia na indywidualnych grach o własną pozycję, przez ciche przystosowanie się, aż
do postaw buntowniczych i opozycyjnych. Obserwujemy więc tak
różnych bohaterów jak przywołanego już Ervina Burrela oraz – z drugiej strony – detektywa Jimmy’ego McNulty. Ten ostatni bardzo często kontestuje policyjną hierarchię, sposoby pracy czy uległość wobec
wpływów polityki. Po drugiej stronie skali mieści się także major „Bunny” Colvin – cichy reformator, decydujący się na radykalny społeczny
eksperyment.
Galeria postaci tego 5-sezonowego serialu jest zbyt rozległa, by
można ją było w tym miejscu w pełni opisać. Najistotniejszy jest wspomniany schemat, w ramach którego konstruowana jest fabuła The Wire.
Pokazanie przez Simona różnych postaw i modeli zachowań służy
scharakteryzowaniu poszczególnych instytucji. Na pierwszy rzut oka,
wyłaniający się obraz stoi w zgodzie ze zdaniem głównego scenarzysty: „In this drama, the institutions always prove larger” [Hornby, Simon 1997]. Trudno tego nie zauważyć: instytucje „ciskają gromami”
(używając metafory Simona) nie tylko w niepokornych reformatorów,
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ale także (czasem przypadkowo) w konformistów i swoich wiernych
wyznawców. Reguły gry, pisane przez instytucje, są w zasadzie wszechogarniające i dotyczą także tych, którzy formalnie znajdują się poza
przeróżnymi organizacjami (w The Wire jest to tylko kilka postaci).
Dzieło z Baltimore było by w tej perspektywie faktycznie przepełnione fatalizmem charakterystycznym dla greckiej tragedii. Nawet
słuszne z moralnego czy etycznego punktu widzenia decyzje poszczególnych bohaterów i bohaterek potrafią obrócić się ostatecznie przeciwko nim i sprawie, o którą walczą. Fatalistyczną wymowę serialu
podkreśla jego zakończenie. W ostatnim odcinku całej serii widzimy
sekwencję ujęć pokazujących dalsze losy postaci i środowisk prezentowanych w dziele Simona (sezon piąty, odcinek „-30-”, 01:26:53). Okazuje się, że mimo indywidualnych starań „wszystko jest tak, jak było”.
Zamknięty „za kratkami” gang zostaje zastąpiony przez inny, handel
narkotykami trwa w najlepsze; politycy, komisarze i redaktorzy naczelni dalej robią swoje kariery, wciąż korzystając ze słynnej zasady: „ręka
rękę myje”; zaś reformatorzy tkwią na swoich – przegranych pozycjach
– bijąc głową w mur.

Kawałek Utopii
Mając jednak na uwadze inne wypowiedzi Simona, powyższa koncepcja wręcz domaga się krytycznej rewizji. Wracam tu więc do zapowiedzianego na wstępie punktu dotyczącego gatunkowego usytuowania The Wire. Sam fakt powoływania się przez Simona na kilka, zupełnie
odmiennych tradycji literackich: grecką tragedię z jednej i powieść realistyczną z drugiej budzi wiele pytań. Nazwiska Sofoklesa i Eurypidesa [Tamże] sąsiadują w jego wypowiedziach (oraz krytyków i recenzentów) z Balzakiem, Dickensem czy Tołstojem [Chan, Quack, Simon
2010/2011] [ Jameson 2011; The Telegraph 2002]. Do tego, spotkać
można teksty analizujące to dzieło na przykład w perspektywie mechaniki gry komputerowej [Mittel 2011]. Sama kwestia niestabilności
gatunkowej nowych seriali amerykańskiej telewizji zasługuje zapewne
na oddzielne omówienie. Z mojego punktu widzenia najciekawsze zaś
wydaje się w tym punkcie czerpanie z tradycji powieści realistycznej.
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Narodziny tego gatunku w XIX wieku powiązać można z rozwijającym się procesem sekularyzacji. Czyni to Susanna Lee, która idąc
tropem Lukácsa, Wooda i innych teoretyków literatury analizuje dzieła
XIX-wiecznej powieści realistycznej. Jej książka rozpoczyna się wprowadzeniem, na początku którego znajdujemy motto – cytat z „Teorii
powieści” Lukácsa: „Powieść jest eposem świata opuszczonego przez
Boga” [Lee 2006: 11]. Zdaniem Lee, sekularyzm i rozwój powieści są
ze sobą silnie związane: „(...) Odejście Boga staje się formalną bazą
i podłożem dla powieści, powieść zaś pokazuje nam czym jest sekularyzm i informuje nas o kryzysach, niepewnościach i potencjale” [Lee
2006: 11]. Z czego wynika taki związek? „Opuszczenie świata przez
Boga” jest poczuciem, które wydaje się bardzo dobrze opisywać czas
XIX wieku. Gwałtowne przemiany polityczne, zainicjowane wydarzeniami rewolucji francuskiej; rewolucja przemysłowa i urbanizacja;
rozwój nauki – wszystkie te procesy musiały przyczyniać się w bardzo
dużym stopniu do rosnącego poczucia niepewności. Można w tym
miejscu powrócić do kwestii „boskości” władzy monarchicznej. Stracenie króla Francji było by najprawdopodobniej najlepszym (i ekstremalnym) przykładem na „opuszczenie przez Boga”.
Zachwianie obowiązującego ładu i opuszczenie sceny przez dotychczasowych aktorów społecznych i politycznych, a także ustalonych praw
czy zwyczajów, wydaje się w oczach obserwujących te procesy tworzyć
groźną pustkę domagającą się wypełnienia, by zapobiec niebezpiecznemu
chaosowi i upadkowi porządku. Jak wskazuje Lee, w tym momencie do akcji wkroczyć może zarówno polityk, jak i pisarz [Lee 2006: 14–15]. Obaj
oferują obietnicę przywrócenia lub obronienia stanu porządku – ocalenia
przed chaosem. Powieść, stworzona przez pisarza, wydaje się jednak nieść
ze sobą potencjalnie coś więcej – subtelne sproblematyzowanie zachodzących przemian (fabularne, lub strukturalne) daje nam myślowe, intelektualne ramy dla naszej samodzielnej analizy [Lee 2006: 16].
Bezpośrednie deklaracje nawiązywania do klasyków wielkich powieści XIX wieku stoją w zgodzie z końcowym rezultatem zabiegów Simona.
The Wire podzielone jest na 5 sezonów (które można traktować jako poszczególne „księgi”), na każdy z nich natomiast składa się 12–13 odcinków („rozdziałów”; poza sezonem 5, liczącym 10 odcinków). 60 godzin
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projekcji serialowego Baltimore wypełnionych jest bardzo szeroką gamą
licznych bohaterów pierwszo-, drugo- i trzecioplanowych oraz równie
mnogimi, wzajemnie przeplatającymi się wątkami. Znaczenie tych podobieństw i odwołań do powieści realistycznej wybrzmiewa w pełni
w powiązaniu z metaforą instytucji jako „bóstw”. Wracam tu do zapowiedzianej wcześniej krytycznej rewizji tezy traktującej The Wire jako nowoczesną, przepełnioną fatalizmem grecką tragedię, ale także jako obraz
różnorodnych instytucji, ich mechanizmów i górowania nad jednostką.
Oglądając dzieło Simona, obserwujemy opisywane instytucje
z perspektywy ich trwającego upadku. Wspomniane organizacje faktycznie stoją zdecydowanie ponad jednostką – jednak ich wpływ i znaczenie kruszeje. Najbardziej wymownym tego przykładem jest pozycja
związku zawodowego dokerów. Przemiany globalnej i amerykańskiej
ekonomii powodują, że funkcjonowanie portu towarowego w Baltimore traci rację bytu. Związkowcy (nie zawsze czystymi metodami)
walczą o jego ocalenie (to jest o zachowanie swoich miejsc pracy)
przed przekształceniem nabrzeża w osiedle apartamentowców. Logika
„optymalizacji kosztów”, związana z kruszeniem się przemysłowej bazy
i chęcią osiągnięcia jeszcze większej stopy zwrotu, dotyka także serialowej redakcji „The Baltimore Sun” („The Baltimore Sun” w rzeczywistości jest lokalnym wydaniem „The Sun” i największym dziennikiem
w stanie Maryland). Obserwujemy zamykanie kolejnych biur na całym
świecie, a także cięcia w samej redakcji. Pogoń za sensacyjnymi artykułami, które napędzą sprzedaż i cyrkulację gazety odbija się na jakości
dziennikarstwa (wielka afera z seryjnym zabójcą jest w rzeczywistości
mistyfikacją dokonaną przez McNulty’ego).
W tej sytuacji rozpadu instytucje przestają powoli służyć komukolwiek, poza samymi sobie – w tym przede wszystkim kontrolującym
je jednostkom. W ich miejscu zaś wyrastają nowe. Idealnym przykładem jest tu starcie departamentu policji z gangami handlującymi narkotykami. „Wojna z narkotykami” oznacza przede wszystkim skupienie się na „siłowych” działaniach operacyjnych. Gdy tylko z ulic znikają
posiadający dobry kontakt z lokalną społecznością dzielnicowi, w ich
miejsce wkraczają gangi narkotykowe rekrutujące nie mającą zbytnich
perspektyw (przede wszystkim czarną) młodzież.
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Zamiast podsumowania
Jak wskazuje Lee, reakcje na „opuszczenie przez Boga” nie były
jednoznaczne. W tak dogłębnej zmianie perspektywy i dotychczasowego ładu można było dostrzegać zarówno groźbę chaosu i odczuwać
przed nią trwogę, jak i dostrzegać tworzącą się przestrzeń pełną nowych możliwości [Lee 2006: 12]. „Wizualna powieść” Simona dostarcza – wbrew opisanemu wcześniej fatalizmowi – także drugiej z perspektyw. Pisze o tym Fredric Jameson: „To właśnie w The Wire, zanim
rzeczywistość i teraźniejszość zacementują wyłom, udaje się tu i ówdzie na chwilę przebić wizjom utopijnej przyszłości” [ Jameson 2011:
372]. Społeczny eksperyment z depenalizacją narkotyków w wyznaczonym obszarze prowadzony (z sukcesem!) przez majora Colvina
zostaje dosłownie rozjechany buldożerami pod wpływem doraźnych
interesów politycznych. Nie zmienia to faktu, że wyłom w „oficjalnej”,
wydawałoby się bez-alternatywnej rzeczywistości został dokonany.
Każe nam to spojrzeć na The Wire nie tylko jako na próbę udzielenia
przez jego twórców odpowiedzi na pytania dotyczące kondycji współczesnego świata odchodzących w niepamięć „starych bogów” – ale
także jako na wezwanie do aktywnego wypełnienia tworzącej się po
nich pustki.
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Baśń, storytelling i popkultura
Współczesna baśń w odcinkach
Kaja Klimek w artykule pt. Baśnie księżniczki popkultury opublikowanym w dwutygodniku „Film” pisze o zjawisku widocznym
w kulturze w ostatnich latach: baśń, a więc historia, której sercem jest
– według Matsa Rehnmana – „intensywne doświadczenie egzystencji”
[Rehnman 2011], jest od pewnego czasu modnym językiem popkultury, choć „nie jest też tak, że oto nagle, po wielu latach nieobecności, na
ekrany powracają opowieści zainspirowane baśniami” [Klimek 2011].
Ocena nowych odczytań, przeróbek i aktualizacji baśni jest jednak
niejednoznaczna. Według niektórych badaczy kultura masowa skazuje
baśń na banicję i tworząc nowe wersje znanych fabuł, nierzadko popada we wtórny infantylizm [np. Majkowski 2011; Franczak 2011], według innych współczesne baśnie nadal mogą być aktualne jako narracje
o życiu i rzeczywistości [np. Araszkiewicz, Bratkowska 2005].
Niniejszy artykuł koncentruje się na dwóch serialach wpisujących
się w formułę fantasy, wyemitowanych równolegle w 2011 r. Once upon
a time i Grimm. Ich twórcy nie tyle wykorzystali schematy baśniowe,
które zyskały już rangę mitów popkulturowych (na przykład historia
szarej myszki wybranej przez księcia, jak Tatiana Cichocka i Katarzyna
Miller określiły formułę Kopciuszka fundującą komedie romantyczne
i harlekiny) [Miller, Cichocka 2009], ile przenieśli do współczesności
konkretne postaci i ich historie i wymieszali je ze sobą. Baśnie tworzą
w obu produkcjach rzeczywistość, która się wydarzyła, czego konsekwencją jest kształt współczesności. Wydaje się, że można w nich widzieć coś więcej niż przejaw tendencji do powtarzania i przetwarzania
chwytliwych motywów i tematów jako pustych znaków. Sprzyja temu
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zrezygnowanie z zamkniętej formuły filmowej na rzecz otwartej serii
epizodów, a także próba nawiązywania do sensów psychologicznych
baśni czy konfrontacji z baśniowymi stereotypami widoczna w obydwu projektach.

Grimm, czyli indywiduacja a zwierzę na wolności
Grimm jest historią policjanta, który odkrywa, że należy do starożytnego rodu Grimmów od wieków walczących z potworami. Bohater,
rozwiązując kryminalne zagadki, zaczyna dostrzegać to, czego nie widzą inni – zwierzęcą naturę osób, które spotyka. Jego losy zostają wpisane w dzieje świata: w toku opowieści słyszymy o politycznej walce,
działalności ruchu oporu, a nawet zyskujemy interpretację wydarzeń,
które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. W epizodzie
opartym na baśni Złodziej nad złodziejami i luźno nawiązującym do
trylogii Tolkiena Hitler zostaje przedstawiony jako człowiek-wilk czerpiący moc z monet, które decydowały o losach świata od starożytności.
Grimm przejmuje z baśni przede wszystkim postaci potworów,
które zostają poddane indywidualizacji. Wartość poznawcza i rozrywkowa kolejnych epizodów zasadza się na tym, że widz rozpoznaje
w zbrodniach, o których słyszy w mediach, przetworzenia historii baśniowych. Okazuje się, że porywacz pedofil ma naturę wilka – kuszą go
dziewczynki w czerwieni. Seryjny gwałciciel-uwodziciel to wcielenie
Sinobrodego (człowieka-kozła), któremu, zgodnie z interpretacją Clarissy Pinkoli Estes, naiwne i nieszczęśliwe kobiety pozwalają się uwieść
w nadziei łatwej rozkoszy [Pinkola Estes 2001: 47–59]. Z kolei hedonistyczny styl życia młodzieży znajduje analogię w baśni o Złotowłosej, która włamuje się do konserwatywnej rodziny niedźwiedzi.
Problemy natury kryminalnej (zabójstwa, uzależnienie od narkotyków, handel organami itd.) łączą się w opowieści z odwiecznymi
trudnościami psychologicznymi. Dobrym przykładem jest nawiązująca do baśni Biały wąż i powieści Johna Steinbecka Myszy i ludzie historia toksycznego związku syna z ojcem, który nie pozwolił synowi dorosnąć, bo nie dał mu wiary w to, że jest kimś wartościowym. Taka wiara,
zdaniem Brunona Bettelheima, jest konieczna dla prawidłowego roz-
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woju człowieka i kształtuje się od początku życia [Bettelheim 2010].
Wyniesione z domu poczucie „bycia nikim” okazuje się wewnętrznym
potworem myszy-człowieka Martina na równi z uwewnętrznionym
obrazem złego i potężnego ojca. Śmierć ojca tylko pozornie staje się
wyzwoleniem. Złe relacje i zaburzony rozwój doprowadziły bowiem
Martina do stanu, w którym rzeczywistość widzi jako złą i prześladowczą. Wyraźnie obrazują to sceny, w których wszyscy dominujący czy
agresywni mężczyźni (łącznie z nim samym) przybierają oblicze zmarłego ojca, oraz następująca rozmowa:
– Znaleźliśmy Twojego ojca. Wiemy, że jest martwy.
– Nie, nie jest. Był, ale już nie jest. Myślałem, że umarł, ale on jest
wszędzie. Nieważne, ile razy się go zabije, jest wszędzie.
(Grimm, Of Mouse and Man)

Wykorzystanie alegorii zwierzęcych przy przedstawianiu kolejnych
historii pozwala ukazać określone typy ludzi i relacji między nimi. Przywodzi to na myśl nie tylko baśnie, ale i dydaktyczną bajkę zwierzęcą.
Paraludzie ukazują swoje wewnętrzne zwierzęce oblicze pod wpływem
emocji. Powiązanie tych okoliczności, faktu, że w serialu przestępcy
zawsze okazują się hybrydami, i wiedzy na temat symboliki zwierzęcia
w psychoanalizie [por. np. Bettelheim 2010: 126–129] pozwala zinterpretować owo uwidacznianie się zwierzęcości jako dochodzenie do
głosu id – popędów, które są źródłem życiowej energii, ale i zachowań
destrukcyjnych. Serialowa hybryda jest więc metaforą człowieka, który
nie jest w stanie się kontrolować i żyje w zgodzie z zasadą przyjemności,
przez co popełnia zbrodnie względem odgórnego porządku. W ten sposób opowieść podsuwa uproszczoną (ale stabilizującą i uspokajającą)
odpowiedź na pytanie o przyczyny istnienia zła. Jednocześnie ukazuje
nieobecną w tradycyjnej baśni ambiwalencję charakterów i powody, dla
których pewni bohaterowie stają się źli. Poskromienie wewnętrznego
zwierzęcia jest możliwe, ale wymaga świadomego wysiłku (jeden z bohaterów ćwiczy w tym celu pilates, bierze leki i gra na wiolonczeli). Diagnoza dotycząca konieczności zintegrowania superego, ego i id w celu
osiągnięcia równowagi życiowej współgra tak z sensami tradycyjnych
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baśni, jak i z wiedzą psychologiczną. Przykładem udanej indywiduacji są losy głównego bohatera, który po odkryciu przynależności do
pewnej grupy zyskuje świadomość tego, skąd się wywodzi, zaczyna rozumieć sposób funkcjonowania świata i swoją rolę. W baśniach drogę
do tego rodzaju świadomej aktywności pokonuje najczęściej chłopiec
[por. Peju 2008]. Otwarciem w tym zakresie jest wprowadzenie do
Once upon a time protagonistki kobiety.

Once upon a time, czyli kobieta postanawia
wziąć życie w swoje ręce
Once upon a time wykorzystuje typowe dla fantasy podwojenie
światów. Równolegle otrzymujemy skompilowaną i poszerzoną o nowe
elementy opowieść baśniową oraz historię współczesną o „drugim życiu” baśniowych bohaterów. Powodem rozwarstwienia światów jest klątwa, którą Zła Królowa rzuciła na baśniową krainę, pozbawiając wszystkie historie happy endów i kreując „świat bez magii” – współczesność.
Według Grzegorza Jankowicza „przyglądając się baśniom z perspektywy historycznej i kulturowej, łatwo dostrzec powinowactwa
między świadomością społeczną danej epoki a obrazem kobiecości,
który znajdujemy w spisanych podówczas opowieściach” [ Jankowicz
2011]. Pierre Peju, interpretując występujące w tradycyjnych baśniach
postaci kobiet, zwraca uwagę na szczególny potencjał dziewczynek
jako istot aktywnych i wolnych, podkreśla jednak, że duża część bohaterek, dorastając, zostaje wciągnięta w tryby patriarchalnej maszyny
[Peju 2008]. Jako kobiety są „odnajdywane”, „uwalniane”, „oddawane
jako nagroda bohaterowi”, a więc sprowadzane do rangi przedmiotu,
czekającego w uśpieniu, aż ktoś zmusi je do powrotu do rzeczywistości
(Bettelheim mówi tu o dojrzewaniu do aktywności seksualnej [Bettelheim 2010: 351–353 i in.], Pinkola Estes o śpiewaniu nad kośćmi, szukaniu łączności z archetypiczną dziką kobietą [Pinkola Estes 2001]).
Ucieczka od „typowego” kobiecego losu jest w baśniach możliwa,
ale ma konsekwencje. Dobrze wizualizują je fotografie Cindy Sherman,
artystki tworzącej zdjęcia dobrze wpisujące się w teorię François So-
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ulages’a, który definiuje istotę fotografii jako „to, co zostało odegrane”
[Soulages 2007]. Jej twórczość to nie tyle pojedyncze obrazy, ile narracja
(storytelling) o różnych kulturowych mitach na temat kobiety [Galenson
2011]. Mniej znany cykl zdjęć pt. Fairy Tales ukazuje aktywną kobietę
baśniową, która wyłamała się spod brzemienia kultury patriarchalnej
i poniosła konsekwencje w postaci deformacji ciała, upodobnienia się do
zwierzęcia, zmaterializowania się tkwiącego w niej abiektu. Trudno interpretować to tylko jako karę za nieposłuszeństwo. Tego rodzaju przemiana oznacza także wyzwolenie wewnętrznej istoty skrępowanej nakazami
kultury fallocentrycznej, akceptację tego, co może przerażające, ale naturalne, afirmację kobiecości. Laura Mulvey z kolei widzi w baśniowych
zdjęciach Sherman „leksykon lęków [męskich] związanych z kobietą
[wiedźmą, kobietą kastrującą itd.]” [Szumlewicz 2004]. Zdjęcie przedstawiające Czerwonego Kapturka interpretuje w następujący sposób:
Czerwony Kapturek na Untitled nr 189 ma zamiast twarzy wydłużony
pysk, przypominający wilka. Dziewczynka tak by wyglądała, gdyby nie
otrzymała od myśliwego lekcji, że nawet w krainie wyobraźni tylko mężczyzna ma prawo do aktywnego działania [Szumlewicz 2004].

Bierna kobieta z baśni i podejmująca aktywność baśniowa kobieta
Sherman to wizerunki znajdujące kontynuację w popkulturze, obrazujące opisywaną przez badaczki tej kultury sprzeczność w komunikatach obecnie kierowanych do kobiet. Zgodnie z tego typu przekazami
kobieta powinna być zarazem osobą realizującą się zawodowo i niezależną oraz dobrą matką, żoną, przedmiotem pożądania dla mężczyzny,
kochanką o perfekcyjnym wyglądzie [Zierkiewicz, Kowalczyk (red.)
2002]. Zwłaszcza ostatnią kwestię – popkulturowy terror piękna1
– często podejmuje się w przeróbkach baśni. Pragnienie bycia piękną
i wiecznie młodą (interpretowane jako przejaw próżności lub sposób
na niezależność w świecie mężczyzn) popycha kobiety do popełniania
zbrodni – w tym wysysania życia z młodych mężczyzn i kobiet. W tym
Termin Naomi Wolf; daje się sprowadzić do maksymy „jesteś, bo wyglądasz”.
1
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motywie znajduje wyraz tradycyjne przekonanie, że zjedzenie cudzego ciała (serca, wątroby) pozwala przejąć atrybuty ofiary [Bettelheim
1989]. Utopijność wiary w możliwość zachowania urody i młodości
zostaje jednak każdorazowo zdemaskowana – ciało zawsze dopada
kobietę (przykładem finał Królewny Śnieżki i Łowcy, Królewny Śnieżki,
epizod kobiety-pajęczycy i wiedźmy z serialu Grimm).
Bardziej innowacyjny w zakresie konstrukcji kobiecości jest
Once upon a time. W warstwie historii baśniowych następuje zmiana
w stosunku do tradycyjnych opowieści – panuje tu względne równouprawnienie. Śnieżka jest wcieleniem Robin Hooda, Księcia ratuje co
najmniej tyle razy, ile on ją. Podobną wolę działania ma Kopciuszek,
Piękna, Zła Królowa. Klasycznym obrazem jest Czerwony Kapturek,
dzika kobieta, która raz w miesiącu przybiera postać krwiożerczego
wilka2. W serialowej współczesności proces feminizacji idzie jeszcze
dalej i przekroczony zostaje zupełnie obraz baśniowo-popkulturowej
kobiety jako biernie czekającej na uczucie mężczyzny. Mężczyzn za
to dotyka tu kryzys, o którym w odniesieniu do współczesności pisze
Zbyszko Melosik [Melosik 2006]. David (Książę) okazuje się tchórzem, dziennikarz (lusterko królowej i dżin z lampy) stale daje się
wykorzystywać, szeryf (myśliwy) zostaje zamordowany, gdy decyduje
się na działanie. Aktywny wydaje się właściciel miasta, wcielenie karła
z baśni Titelitury. Nie jest on jednak typowym reprezentantem świata
mężczyzn. Początkowo był wrzeciennikiem, a więc zajmował się czynnością kobiecą, po czym stał się czymś w rodzaju wiedźmy.
Once upon a time jest więc przede wszystkim opowieścią o kobietach, opartą na dwóch antagonizmach. Pierwszy odsyła do baśni – Królowa chce zemścić się na Śnieżce. Co ważne, powodem nienawiści nie
jest, jak u braci Grimm, próżność Królowej, ale to, że Śnieżka ją skrzywdziła. Ważniejszy okazuje się jednak drugi konflikt – walka dwóch samotnych kobiet o dziecko. Zestawienie złej królowej i baśniowej wybawicielki jest oczywistym zabiegiem przywołującym archetyp walki
dobra ze złem. Z drugiej strony kobiety walczą nie o mężczyznę albo
Por. uwagi na temat tego motywu w literaturze przedmiotu i prozie
fabularnej, np. Pinkola Estes 2001; Carter 2000.
2
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dobro świata, ale o dziecko. Taki układ daje się zinterpretować na dwa
sposoby: z jednej strony możemy w tym miejscu mówić o metaforze
ambiwalentnej relacji dziecka względem matki, z drugiej – i to już wkład
współczesności – matki względem dziecka. Zgodnie z teorią Melanie
Klein dziecko, aby poradzić sobie ze sprzecznymi emocjami, rozszczepia postać matki na dwa obrazy – dobrej i złej, matki i macochy [Segal 2005]. Ze strony kobiety wyglądałoby to tak: podwojenie postaci
matki obrazuje dwie funkcje rodzica – macocha (Regina) to władza
rodzicielska, opieka i odpowiedzialność, matka (Emma) – czułość i miłość. Ostateczna walka kobiety o bycie matką jest paralelna wobec walki
księcia o królewnę, macierzyństwo jest świadomym wyborem. Dziecko okazuje się ważniejsze niż wolność i brak zobowiązań, które czyniły
z Emmy baśniową dziewczynkę w rozumieniu Peju [Peju 2008]. Zgoda
na przyjęcie funkcji macochy – wzięcie odpowiedzialności za dziecko
– prowadzi do dojrzałości3. Jak wspomina Danuta Ulicka, to fantasy
wykreowała „»self-made woman«: [kobietę] samodzielną, odważną,
przedsiębiorczą, przede wszystkim zaś mądrą” [Ulicka 1994: 178].
Baśń przypomina, że do bycia taką kobietą i bycia matką się dorasta.

Storytelling w kulturze audiowizualnej
Mats Rehnman zapytany o istotę storytellingu odpowiedział:
Storytelling jest starą formą komunikacji, starszą niż literatura czy teatr,
leżącą u ich źródeł. (…) story – to seria mentalnych obrazów zorganizowanych w znaczący wzór. Storytelling – to rozmaite formy przekazywania
opowieści [Rehnman 2011].

Storytelling jest przy tym metodą „stawiania czoła rzeczywistym
niebezpieczeństwom. Pozwala oswoić lęki, pogodzić się z ograniczeniami, którym podlegamy, a także z nieszczęściami, takimi jak strata czy
śmierć” [Tamże]. Polega na improwizacji, snuciu nowych opowieści
Te sensy oddaje także etymologia imion bohaterek – Emma ‘pełna,
kompletna’, Regina ‘królowa, władczyni’.
3
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na kanwie własnych doświadczeń oraz znanych motywów i fabuł
zgodnie z zasadą „każda historia zmienia się w zależności od tego, kto
słucha” [Tamże]. Korzyść z modyfikowania starych opowieści podkreślają też Agata Araszkiewicz i Katarzyna Bratkowska: „powinnyśmy przetwarzać baśnie na potrzeby swoje i swoich córek. Wysysając
z nich to, co nas karmi, nie to, co nas truje” [Araszkiewicz, Bratkowska
2005]. W kulturze współczesnej, w której Walter Ong widzi symptomy wtórnej oralności [Ong 1992], Mizrach mówi o telepiśmienności
[za: Żydek-Bednarczuk 2003], a słowo coraz częściej wiąże się z obrazem (casus billboardów, reklam, komiksów, poezji wizualnej), funkcje storytellingu przejmują, jak się wydaje, formy audiowizualne o charakterze narracyjnym: filmy, a w większym stopniu seriale. Michał R.
Wiśniewski w rozmowie z Jasiem Kapelą określił seriale jako „jedyne
wspólne dobro kulturowe” [Wiśniewski 2011: 80]. Serialowe opowieści bazujące na baśniach są o tyle bliskie idei tradycyjnego storytellingu, że przekazują historie pierwotnie obarczone istotnym znaczeniem
i stanowią opowieść otwartą, którą – w odpowiedzi na poziom zainteresowania – można snuć przez sezon lub osiem sezonów. Trudno wymagać od nich wpływu na rozwój widzów analogicznego do wpływu
baśni na rozwój słuchaczy, ale oferują one nadal rodzaj przeżycia zastępczego i w pewnym stopniu stanowią lustro współczesności. Przy
tym wprowadzają perspektywę uniwersalną, która pozwala nadać sens
temu, co irracjonalne, przez sprowadzenie niezrozumiałych sytuacji,
emocji, postaw do wzorów archetypicznych. Jak wspomina Monika
Sznajderman, „potrzeba cudu i obecność mitu wydają się (…) niezbywalną cechą każdej epoki w mniej lub bardziej jawnej formie” [Sznajderman: 96]. Współczesne baśnie, choć w dużym stopniu oddalają się
od pierwowzorów, mogą nadal dostarczać Cudowności, pozwalając
jednocześnie tropić Tajemnice, które wciąż w dużej mierze dotyczą życia psychicznego. O aktualności baśniowych i fantastycznych wątków
obecnych w popkulturze pisał Caillois:
Wyrażają one najwyższy stopień napięcia pomiędzy tym, co człowiek
może, a tym, co by chciał móc (…). Wszystkie te rojenia fantazji, z pozoru najswobodniejsze, ukrywają jednak, pod różnokształtną grą symboli,
tęsknoty i obawy, które istnieją tak długo, jak człowiek istnieje, i zmienia-
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ją się wraz ze zmianami, jakie wnosi on do swojego losu. Co do tej części
losu, która pozostać musi niezmienna, marzenia i lęki też trwają uparcie,
przez wieki takie same [Caillois 1967: 64–65].

Ważną funkcją serialowego storytellingu wydaje się przy tym organizowanie ludzi we wspólnoty. Właściwe dla popkultury mieszanie
stylów i konwencji gatunkowych, łączenie elementów baśni, literatury, mitów i funkcjonujących już w popkulturze przeróbek, odświeżenie sposobu pokazywania tego, co niby dobrze znane, sprawia, że
opowieść wciąga. „Nowa telewizja polega na tworzeniu programów,
które mają być dyskutowane, a żeby to osiągnąć, muszą być intrygujące i rzucać wyzwania, muszą dostarczać widzom zagadek i tematów
do dyskusji” [ Jenkins 2011: 35]. W ten sposób widzowie, wchodząc
w może nietrwałe, ale jednak aktywne i angażujące się w dyskusję nad
kulturą wspólnoty, tworzą to, co Pierre Levy nazywa inteligencją kolektywną [ Jenkins 2001: 34]. Nie jest to wartość specyficzna dla seriali
baśniowych. Obecność baśniowego fundamentu wprowadza jednak,
także w tym aspekcie, potencjalny naddatek poznawczy – ten, kto chce
pełniej interpretować serialowe pomysły i czerpać rozrywkę z przewidywania sposobów łączenia tego, co baśniowe, z tym, co współczesne,
musi znać baśnie, mity, legendy lub poznać je równolegle. Co więcej,
i to jest już rzeczywista korzyść – aktualizacje opowieści uwypuklają
istotne miejsca znanych fabuł i niejako „przy okazji” zapoznają z fragmentami różnych, w tym klasycznych już, interpretacji baśni (Bettelheim, Peju, Seifert, Pinkola Estes, Carter itd.).
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Ewelina Warumzer

Miłość jako metafora szczęścia
Seks, miłość i partnerstwo w polskim filmie
Wielu teoretyków zadaje sobie pytania o naturę miłości. Socjologowie, psychologowie i antropologowie od lat próbują zdefiniować
to pojęcie. Powstają liczne teorie dotyczące relacji interpersonalnych,
a w szczególności miłości. Literatura przywołuje przykłady słynnych
kochanków, o uczuciach piszą poeci, namiętności są tematem dramatów. Jednym z najważniejszych motywów filmowych jest właśnie
miłość.
Diane Ackerman w Historii naturalnej miłości przywołuje historie
miłosne, które wpłynęły na sposób budowania konstruktu kulturowego jakim jest miłość. Wystarczy wspomnieć legendarny romans Kleopatry i Marka Antoniusza albo Helenę Trojańską, z miłości, do której
wybuchła wojna, może też losy mitologicznych kochanków, na przykład Orfeusza i Eurydyki, którzy wpłynęli na stworzenie ideału miłości
romantycznej [Ackerman 1997: 18–118].
W filmie mamy wiele niezapomnianych kreacji aktorskich stworzonych przez duety grające kochanków. Czym byłoby Przeminęło
z wiatrem bez Scarlett O’Hary i Rhetta Butlera? Czy Casablanca byłaby niezapomniana bez wątku miłości Ilsy i Ricka? Czy Wirujący seks,
jak przetłumaczono tytuł Dirty Dancing byłby tak obrazoburczy gdyby
Frances ,,Baby” Houseman nie zakochała się w Johnnym Castle? Czy
ktokolwiek oglądałby Pretty Woman gdyby nie uczucie jakie połączyło
Vivian i Edwarda? Albo czy jakiekolwiek początki krótkiego związku
wywołałyby tyle łez gdyby nie Rose i Jack z Titanica kwintesencji melodramatu?
Miłość stała się istotnym elementem kultury współczesnej. Nowe
kategorie teoretyczne i badawcze pozwoliły na takie ujęcie, które
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przywróciło zagadnieniu jego społeczny charakter. Miłość została
uznana za jeden z ważnych obszarów odtwarzania się życia społecznego. Badacze zaczęli analizować zjawisko na przykład z punktu widzenia konfliktów klasowych, dominacji oraz rytuałów społecznych
[Gdula 2006: 82–84].
W kwietniowym numerze miesięcznika ,,Film” Bartosz Staszczyszyn w artykule Miłość umarła w kinie twierdzi, iż melodramat przeżywa kryzys. Popularność zaś zyskują romantyczne komedie [Staszczyszyn 2012: 67]. Autor do współczesnych filmów opowiadających
o wielkich uczuciach zalicza filmy gejowskie, adaptację Wichrowych
wzgórz Andrei Arnold i polski film Big Love, który posłuży mi za jeden
z dwóch przykładów by przywołać wzorzec miłości w polskim filmie
[Staszczyszyn 2012: 64]. Kolejnym filmem, który porównam z Big
Love Barbary Białowąs będzie komedia romantyczna Listy do M. Film
ten Bartosz Żurawiecki nazywa jedyną udaną polską komedią romantyczną ostatnich lat [Żurawiecki 2012: 72].
Na podstawie dwóch przywołanych przeze mnie filmów dokonam
analizy filmowej warstwy leksykalnej oraz wizualnej. Przedstawię metaforę miłości jako szczęścia odwołując się do motywu miłości metaforycznie przedstawianej jako ,,wyspa szczęśliwa” [por. Prośba o wyspy
szczęśliwe Gałczyńskiego].
W analizie filmów odwołam się do dwóch rodzajów dyskursów,
które reprezentują wybrane przeze mnie filmy. Model romantyczny
jest charakterystyczny dla schematu fabularnego Listów do M., zaś model dramaturgiczny uosabia historia przedstawiona w Big Love.
O miłości pisali Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu i Niklas Luhmann. Psychologiczną perspektywę do badań dodali Sternberg i John
Lee. Polski psycholog Bogdan Wojciszke wyszczególnił sześć typowych
faz związku. Pierwsza z nich to zakochanie, gdzie króluje namiętność.
Kolejnym etapem są romantyczne początki, gdy do namiętności dołącza także intymność. Trzecią fazą jest związek kompletny, gdy do diady namiętności i intymności dołącza też zobowiązanie, tworząc triadę
sternberowską. Gdy zaczyna brakować namiętności związek wchodzi
w fazę czwartą, czyli związek przyjacielski. Kiedy z triady pozostaje już
tylko zobowiązanie związek wchodzi w fazę związku pustego, skąd już
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tylko krok do ostatniej fazy, czyli rozpadu związku i wycofania zobowiązań [Wojciszke 2009: 25]. Literatura piękna najczęściej skupia się
na dwóch pierwszych etapach związku, fazach zakochania i romantycznych początków. Sztuka najczęściej odwołuje się do kultu miłości romantycznej [Wojciszke 2009: 29–31]. W swoich badaniach skupię się
właśnie na tych dwóch fazach związku i to ich będę poszukiwać w analizowanych filmach.
W pracach socjologicznych miłość jest nie tylko definiowana,
socjologowie tworzą także socjologiczne teorie miłości. Odwołam
się do klasyfikacji Macieja Gduli. Autor twierdzi, iż miłość była socjologicznym tematem, któremu nie poświęcano osobnych prac naukowych, a tylko przywoływano go w kontekście innych ,,poważnych”
badań socjologicznych.
Klasycy socjologii, tacy jak Karol Marks, Georg Simmel czy Max
Weber traktowali miłość jako element dopełniający konstruowane
przez nich wizje nowoczesnych społeczeństw. Weber pisząc o erotyce
podkreślał cielesny wymiar miłości. Rozróżniał miłość erotyczną od
miłości połączonej z doświadczeniem religijnym. Weberowskie definiowanie uczuć nie odbiega od dominującego w tamtym okresie romantycznego rozumienia miłości [Gdula 2006: 79–81].
Tematyka socjologicznej problematyki uległa zmianie po drugim przełomie antypozytywistycznym lat sześćdziesiątych XX wieku.
Nowe tematy pojawiały się na gruncie takich orientacji teoretycznych
jak interakcjonizm symboliczny, fenomenologia i etnometodologia.
Pisząc o interakcjach, wytwarzaniu znaczeń i socjologii codzienności
socjologowie przyczynili się do późniejszego zainteresowania tematyką miłości. Miłość stała się istotnym elementem kultury współczesnej.
Nowe kategorie teoretyczne i badawcze pozwoliły na takie ujęcie, które przywróciło zagadnieniu jego społeczny charakter. Miłość została
uznana za jeden z ważnych obszarów odtwarzania się życia społecznego. Badacze zaczęli analizować zjawisko na przykład z punktu widzenia
konfliktów klasowych, dominacji oraz rytuałów społecznych [Gdula
2006: 82–84].
Piszący o miłości socjolog Maciej Gdula dokonuje klasyfikacji miłości
w oparciu na dwa podstawowe pytania. Pierwszym z nich jest: Czy miłość
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jest cechą antropologiczną, właściwą człowiekowi w ogóle, niezależnie od
różnic kulturowych i zmiennych kontekstów historycznych? Drugie pytanie, które zadał sobie autor brzmiało: Czy miłość jest zjawiskiem autonomicznym, nie podlegającym redukcji do zjawisk zewnętrznych wobec niej
samej? [Gdula 2006: 84–85]. W przeprowadzonej analizie zadaję pytanie
o sposób przedstawiania miłości w filmach Listy do M. i Big Love.
W analizie odwołam się do dwóch filmów. Pierwszy z nich to
Listy do M. Film Mitji Okorna premierę kinową miał 10 listopada
2011 roku. Losy głównych bohaterów przeplatają się ze sobą podobnie
jak w amerykańskim To właśnie miłość. Mamy bowiem pięć par, z których omówię trzy najważniejsze dla rozwoju wydarzeń. Pierwszą z nich
są Mikołaj i Doris. On jest wdowcem, który samotnie wychowuje syna.
Mężczyzna pracuje w radiu, do którego dzwoni dziewczyna. Opowiada o tym, że marzy o miłości. Para spotyka się przypadkowo kilka razy
tego dnia. Poznają się gdy Mikołaj rzucając śnieżką przypadkowo trafia w dziewczynę. Dodatkowo przypadkiem trafia ona do mieszkania,
w którym samotnie na tatę czeka Kostek, który marzy o tym aby jego
tata znalazł sobie dziewczynę. W ostatniej scenie filmu widzimy parę
w łóżku, scena ta sugeruje, że uprawiali seks. Odwołując się do przywołanej typologii Bogdana Wojciszke, para ta jest na etapie zakochania,
a jej związek najprawdopodobniej przejdzie w fazę romantycznych początków i związku kompletnego.
Druga para to Szczepan i Karina. Kobieta zdradza męża, który zdaje
sobie z tego sprawę. Ich związek jest w fazie związku pustego. Doprowadziłoby to pewnie do rozstania, gdyby nie świąteczna próba ratowania
relacji, którą podejmuje Szczepan. Zabiera on rodzinę w sentymentalną
podróż do Lipkowa, miejscowości, w której spędzili pierwsze lata swojego związku. Tam godzą się ze sobą i postanawiają jeszcze raz spróbować
odbudować relację. Dążą do powrotu do związku kompletnego.
Podobnie wygląda historia Małgorzaty i Wojciecha. Para po śmierci dziecka żyje obok siebie w luksusowym wielkim domu. Ich rutynowe czynności i konwencjonalne okazywanie sobie uczuć zmieniają się,
gdy do ich domu trafia osierocona Tosia. Być może gdyby nie dziewczynka ich pusty związek mógłby się rozpaść, a tak z pewnością przejdzie w fazę związku kompletnego.
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Pary z filmu Listy do M. skonfrontuję z trzema parami z filmu młodej
polskiej reżyserki. Barbara Białowąs przenosi nas w świat Big Love od razu
informując o zakończeniu. Wiemy, że Emilia nie żyje. Zginęła zabita przez
Maćka, jej chłopaka. Rafał Donica w miesięczniku ,,Film” pisze: ,,powstała
znakomicie zrealizowana, niezwykle klimatyczna nadwiślańska love story”
[Donica 2012: 84]. Podobnie jak większość piszących o filmie krytyków
nawiązuje także do scen erotycznych, które można określić jako bardzo
odważne, gdy skonfrontuje się je z innymi polskimi filmami.
Najważniejszą parą w tym filmie są Emilka i Maciek. Towarzyszymy parze od momentu poznania się w klubie, przez seks na pierwszej
randce, widzimy moment przeprowadzki dziewczyny do domu Maćka, ich wspólny seks, podglądamy czas spędzany we dwoje, adopcję
psa, pierwsze kłótnie, które prowadzą do rozstania. Ich związek przechodzi przez fazę zakochania, romantycznych początków, nie staje się
jednak związkiem kompletnym. Chłopak wprawdzie oświadcza się
Emilce, jednak ta spotyka się już z ,,Kudłaczem”. Toksyczny związek
Emilki i Maćka jednak rozpada się. Para pomimo to od czasu do czasu spotyka się. Chłopak śledzi swoją byłą dziewczynę, wystaje pod jej
oknem, uprawia z nią seks w efekcie czego dziewczyna zachodzi w ciążę. Wspólnie podejmują decyzję o śmierci dziewczyny. Emilka wymyśla scenariusz odejścia z tego świata, który realizuje Maciek.
W międzyczasie Emilka jest w związku z ,,Kudłaczem”. Widz nie
poznaje początków ich relacji. Dowiadujemy się tylko, że poznali się na
studiach. Emilia przez dwa lata utrzymywała obie relacje, bowiem bała
się reakcji Maćka na zerwanie. Nawet, gdy zamieszkała z ,,Kudłaczem”
ciągle myślała o Maćku. Jej związek z ,,Kudłaczem” także nie przerodził
się w relację kompletną.
Trzecią parą są Adam i Bożena. Mężczyzna jest śledczym, który
prowadzi sprawę zabójstwa Emilki. Jego związek z żoną jest na etapie
relacji pustej. Para bardzo rzadko ze sobą rozmawia. Kobieta przynosi
mężowi obiady i informuje o tym gdzie wychodzi. Mężczyzna zaś skupia się tylko na pracy. Z fabuły nie wynika jakoby ich związek miał się
zmienić na lepsze.
O relacjach partnerów w obu filmach dowiadujemy się z ich
dialogów i sposobu zachowywania się. O miłości, seksie i relacjach
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partnerskich mówią nam dialogi bohaterów. Już z pierwszych scen
filmu Listy do M. dowiadujemy się, że miłość jest konstruktem kulturowym zbudowanym z marzeń jednostek i oczekiwań społeczeństwa
względem nich. Miłość definiują bohaterowie.
Doris: Święta są do bani. Wszystkie te nadęte pary chodzą pod rączkę
dumne jak pawie i obnoszą się ze swoim wielkim szczęściem i jeszcze
troskliwie cię pytają, a z kim ty spędzasz święta. Tak jakby miłość była
obowiązkowa, a jak nie jesteś zakochany to traktują cię jak jakiegoś wyrzutka. […] A np. ktoś ma nierealne durne marzenie chciałby zakochać
się tak jak na filmach albo obudzić się w świąteczny poranek w górze od
piżamy mężczyzny, w którym jest się zakochanym. […]
Mikołaj: Suma summarum nigdy nie wiesz kiedy miłość przyjdzie. Oczywiście nie można o niej na dużo myśleć, bo wtedy właśnie nie przyjdzie,
ale w końcu to się stanie i stanie się jasne, że warto było marzyc i czekać
[Listy do M., 7:28–11:13].

Miłość kojarzona jest z dyskursem filmowych komedii romantycznych. To bajki Disneya dla dużych dziewczynek, które marzą o romantycznej miłości. Miłość łączona jest też z przypadkiem, miłością od
pierwszego wejrzenia, strzałą Kupidyna.
Doris: Chcę żeby mnie to coś trafiło. Chcę poczuć coś prawdziwego, coś świeżego i totalnie romantycznego [Listy do M., 23:50–23:57].

Romantyczny dyskurs Listów do M. jest przeciwstawiony antyromantycznemu dyskursowi Big Love. W filmie Barbary Białowąs młodzi
ludzie odrzucają dyskurs romantyków, ich racje definiują jako ,,takie
kurwa mądrości”.
Maciek (w rozmowie z dziewczyną mówi): W ogóle przeczytałem kiedyś,
że miłość i ego nie mogą iść ze sobą w parze, bo jak jesteś pełna ego to wtedy
nie ma miejsca na miłość. Takie wiesz, kurwa mądrości [Big Love, 23:35–
23:44].

W filmie Listy do M. miłość postrzegana jest jako marzenie. Doris
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marzy o wielkim uczuciu. Być może mogłaby być autorką skradzionego przez Emilkę i Macieja listu. Bohaterowie Big Love kpią i żartują
z marzeń o miłości.
Emilka: (czyta list ze skradzionej skrzynki na listy) ,,Drogi Grzegorzu!
Cały czas marzę o twoim powrocie. (udaje, że wymiotuje) Odliczam każdą
minutę… ble, ble, ble. Wiem, że ty marzysz o tym samym i, że twoje marzenia są zawsze naszymi wspólniutkimi, cieplutkimi marzeniami”. Co za
gówno. (rzuca list)
Maciek: Nie martw się i tak tego nie dostaną.
Emilka: Drogi Macieju. A jakie są nasze wspólniutkie, cieplutkie marzenia?
Maciek (odpowiada parodiując styl listu): Droga Emi. Marzenia zawsze
prowadzą do rozczarowania. Dlatego naszym wspólnym marzeniem jest nie
mieć marzeń [Big Love, 28:25–29:20].

Emilka jednak w napisanej przez siebie piosence pt. ,,Big Love”
wyznaje uczucie ukochanemu. Ich związek nie przypomina romantycznej relacji kochanków, jak wynika z jej słów jest współ uzależnieniem. Nazywając byłego kochanka księciem z bajki nawiązuje do modelu Disneya, o którym marzy Doris z Listów do M.. Jednak dla Emi
książę nie jest spełnieniem marzeń. Miłość sprawia jej ból, jest toksyczna i niszcząca. Dziewczyna mówi o niej w poetyckiej piosence. Eros
zostaje powiązany metaforycznie z Tanatosem. Jedynym lekarstwem
na toksyczną miłość staje się śmierć, którą ma zadać obiekt miłości.
Emilka: (śpiewa) Chodź pokażę ci jak bardzo chcę byś był, weź sobie mnie,
bo tylko ty, nikt więcej nic. […] Kochać byle jak już nie nauczę się. Za bardzo chcę żebyś mnie chciał, żebyś mnie miał. […] Książę z bajki jest moim
złym snem. On męczy mnie. Kochanie udawaj, że miłość to nie grzech. Boję
się jej. Bóg prawda śpi. Nic nie mów mu. […] I widzisz sam, gdy ciebie mam
to siebie dam. Przeklinam nas i kocham nas. Nie umiem odejść, Niewinem
jak. Więc zabij ją i zabij mnie. To będzie łatwe, nie bój się. Przeklinam cię
i kocham cię. Z miłości leczy tylko śmierć [Big Love, 1:20:01–1:20:30;
1:21:39–1:22:16; 1:22:35–1:23:20; 1:28:38–1:29:33]
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Miłość najczęściej zaczyna się od pierwszej randki. Mikołaj z filmu
Listy do M. od takich słów rozpoczyna dialog w trakcie, którego próbuje zaprosić dziewczynę na randkę.
Mikołaj: Cześć. Słuchaj chciałem zapytać cię o…
Doris: …o numer telefonu. Zadzwonisz. Zaprosisz mnie na drinka, potem
na drugiego, drugi zmieni się w czwartego i ani się nie obejrzymy jak wylądujemy w łóżku. Tak? A następnego dnia nawet nie będziesz pamiętał jak mam
na imię [Listy do M., 37:47–38:05].

Doris podczas pierwszej rozmowy z nieznajomym informuje go
o swoich złych doświadczeniach z pierwszych randek. Istotne są motywy seksu na pierwszej randce i pierwszej randki, która będzie także
ostatnią. Mężczyzna jest wyraźnie zakłopotany. Do nieporozumienia dochodzi, gdyż kobieta źle interpretuje jego intencje. Nie daje mu dojść do
głosu. Wnioski zaś wysnuwa na podstawie wcześniejszych doświadczeń.
Dialogi na pierwszej randce są bowiem dla niej bardzo przewidywalne,
powtarzalne. Swoje zdanie na temat pierwszej randki ma także syn Mikołaja. Wiedzę na temat randem czerpie z mass mediów.
Kostek: Nigdy dziewczyny nie znajdziesz. […] 6/5 kobiet zgadza się iść na
randkę z nieznajomym. Mówię ci. Telewizji nie oglądasz. Wracasz się [Listy
do M., 1:01:36–1:01:59].

Dialog Emilki i Macieja z filmu Big Love na ich pierwszej randce
jest za to wolny od nieporozumień. Mężczyzna zaprasza dziewczynę
do samochodu. Jadą nad jezioro. Motyw wspólnego słuchania muzyki
jednoznacznie oznacza propozycję seksualną. Jest eufemistyczną propozycją. Jednoznacznie interpretowaną przez dziewczynę, która udaje,
że pyta o przeznaczenie miejsca. Słowa stanowią grę. Ich ukryte znaczenie niesie ze sobą jednoznaczną treść. Para świadomie posługuje się
peryfrazą.
Maciek (pokazując tył samochodu mówi): Tutaj? Tu jest takie miejsce do
wspólnego kontemplowania muzyki. Z tatą. Z mamą. Z wujkiem z wąsem.
Na przykład [Big Love, 5:45–6:12].
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Pojawia się też motyw wymiany numerami telefonów. Dziewczyna używa skrótu myślowego. Wieloznaczność jej prośby staje się przyczynkiem do językowego żartu, gry słów. Wieloznaczności językowe
stają się elementem flirtu.
Emilka: To co? Do zobaczenia. Dasz mi telefon.
Maciek: Telefonu ci nie dam, ale numer mogę ci dać [Big Love, 9:15–9:25].

Z miłością łączy się także seks. Przyjaciółka Doris seks traktuje jako remedium na nieszczęśliwą miłość. Ma on poprawić humor
dziewczynie. Seks nazywa potocznym określeniem, w tym przypadku
,,bzykaniem”. W kolejnej scenie seks znów zostaje określony w sposób
eufemistyczny, ,,brać kogoś na stole” staje się synonimem seksu.
Doris: Jezu. Taki zdesperowany. Tak go ciśnie pożądanie, że najchętniej
wziąłby cię na stole jak jakiś jaskiniowiec. Musimy sprawdzić [Listy do M.,
37:06–37:18].

W Listach do M. scen seksu możemy się tylko domyślać. Żadna nie
zostaje pokazana wprost. Widzimy parę przed seksem lub po. Najczęściej są to sceny pocałunków w łóżku. Doris i Mikołaj w ostatniej scenie
filmu leżą wspólnie w łóżku. Dziewczyna ma na sobie górę od piżamy
mężczyzny. W jednej z pierwszych scen wymarzyła sobie taką sytuację.
Dodatkowo o seksie pary informuje widzów syn Mikołaja, który domyśla się co para robiła w nocy.
W filmie Big Love seks nazywany jest potocznym określeniem:
,,przelecieć kogoś”. Inicjatorem seksu nie jest tylko mężczyzna, wprost
swoje potrzeby seksualne wyraża także kobieta.
Maciek: Kto by pomyślał, że przeleciałem córkę słynnej doktor Dagmary.
Emilka: No przeleciałeś. Kto by pomyślał, że córka słynnej doktor Dagmary
chciałaby jeszcze [Big Love, 13:00–13:20].

Sceny seksu w Big Love pokazywane są wprost. Widz zamiast scen
przed i po seksie widzi sam stosunek seksualny. Seks jest najważniejszym aspektem związku Emilki i Macieja. Metaforycznie przedstawia
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to scena pary zmieniającej pozycje seksualne, gdy w tle zmieniają się
pory dnia od świtu do zachodu słońca. Seks jest tematem zwyczajnych
rozmów. Dla partnerów nie stanowi tematu tabu. Jednak często stanowi kwestię sporną. Maciek jest chorobliwie zazdrosny o dziewczynę,
oskarża ją o zdrady, a dodatkowo sam prowadzi dziennik ich wspólnych stosunków seksualnych.
Maciek: A ty jakie techniki stosowałaś do tego kioskarza. Bo chyba poznałaś
jakieś nowe techniki puszczania się. […]
Emilka: A możesz mi powiedzieć co to jest. Marzec 2002. Stosunek numer
808 i jeszcze pozycja i miejsce [Big Love, 50:37–51:07].

Miłość postrzegana jest także jako produkt. Dziewczyna proponuje siebie jako dodatek do psa. Nazywa to ,,dwupakiem”.
Emilka: (przyprowadzając psa) Patrz jacyś zboczeńcy go przywiązali do
drzewa w lesie. Pewnie by tam siedział z tydzień. Fajny, nie. Nazwę go George. Tak miał na imię mój tata. Tylko, że zanim go poznałam to wziął się
i umarł. Weźmiemy go? Ja się nim będę zajmować. Tylko, że moja mama to
się na pewno nie zgodzi. Może u ciebie? Co? Ze mną w dwupaku [Big Love,
15:32–16:16].

Podsumowując, z jednej strony mamy ,,Love” z filmu Big Love.
Jest to pochodzące z języka angielskiego słowo oznaczające miłość, ale
zarazem jest kwintesencją konstruktu kulturowego miłości jaki otrzymujemy wraz z wpływem amerykańskiej kultury popularnej. W filmie
jest on zanegowany, tak samo jak odrzucone są konwencjonalne składowe tego konstruktu kulturowego. Przejawia się to przede wszystkim
w warstwie językowej. Bohaterowie nie stronią od wulgaryzmów, brutalizują swój język, ale przede wszystkim zaprzeczają ideałom miłości
romantycznej.
Tytuł filmu Mitji Okorna można według mnie interpretować na
dwa sposoby. Z jednej strony Listy do M. mogą być listami do Mikołaja, niekoniecznie świętego, z drugiej to może listy do redakcji radio,
w którym pracuje główny bohater, który zresztą ma na imię Mikołaj.
Ja obstawałabym za trzecią interpretacją. M. jest pierwszą literą słowa
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miłość, słowa, które boją się wypowiedzieć bohaterowie filmu. Boją się
go, a zarazem bardzo pragną.
Tak samo miłości boi się Emilka. Przyznaje się do tego w śpiewanej przez siebie piosence. Utwór ma znaczący tytuł. Wielka miłość.
Wielkie wyznanie. Wielka potrzeba miłości. Potrzeba, którą bohaterowie rzadko nazywają wprost. Zwyczajna potrzeba szczęścia. Szczęścia,
które dla większości z nich stanowi miłość. Marzeniem jest bowiem
miłość. Często nie wypowiada się go wprost. Staje się ono wielką metaforą. Dla Emilki – metaforą śmierci.
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Magda Ciereszko

Porno, które pragnie być pop
O przenikaniu elementów popkultury
do filmowej pornografii
W opracowaniach naukowych, wypowiedziach ekspertów, tekstach
prasowych, podejmujących temat relacji kultury głównego nurtu1 i pornografii, przeważa zainteresowanie jednym kierunkiem „przepływu”
składników: przenikaniem elementów pornograficznych do tzw. mainstreamu. Proces ten bywa nazywany pornografizacją kultury (szerokiego
odbiorcy)2, a jego opisowi towarzyszy zwykle niepokój o losy granicy,
rozdzielającej te dwa obszary. Tymczasem twórcy filmów pornograficznych od dawna adaptują charakterystyczne dla kultury popularnej
Przedmiotem niniejszego artykułu jest relacja między pornografią
i kulturą popularną (popkulturą), nazywaną także kulturą szerokiego odbiorcy, czy mainstreamem. Na potrzeby skondensowanych rozważań o związkach
z filmową pornografią, te trzy terminy będą stosowane wymiennie. Kultura
popularna stała się już bowiem: „immanentną częścią życia w społeczeństwach współczesnych, przy jednoczesnym rozmyciu jej konceptualnej jednoznaczności” [Bernasiewicz, Drozdowicz 2010: 9]. Jej prymat zaczyna być
na tyle wyraźny, że współczesnym badaczom zdarza się rezygnować z próby
uchwycenia zasięgu tej kategorii. Chętnie natomiast wpisują kulturę popularną w tzw. dyskurs codzienności. W myśl takiej intelektualnej operacji: „nie
jest ona wyłącznie terenem rozrywki; jest obszarem, w którym żyje, tworzy
znaczenia i negocjuje je większość uczestników życia społecznego” [ Jakubowski 2010: 51].
2
Socjolog Tomasz Szlendak przewiduje, że proces wchodzenia pornografii do kultury popularnej doprowadzi do przewartościowania kategorii estetycznych i moralnych [Szlendak 2008: 169–170].
1
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tematy, konwencje, sięgają po jej bohaterów, a nawet – jeśli to możliwe –
po celebrities. Podobnie jak autorzy popularnych filmów, pornografowie
układają swoje „dzieła” w serie, przygotowują sequele i remaki3.
Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że porno-kinematografia rozwijała się równolegle do kina głównego nurtu. Historycy pornografii
są bowiem zgodni, że pierwsze tego rodzaju produkcje powstawały już
na przełomie XIX i XX wieku [Lewicki 2011: 496–509]. Na rozwój
pornograficznych form filmowych wpływały także te same czynniki
technologiczne (np. udźwiękowienie) i społeczne [Nijakowski 2010:
165–218]. Do końca lat sześćdziesiątych XX wieku filmów pornograficznych nie cechowała jednak rozbudowana fabularność [Williams
2010: 135–166]. Tego rodzaju produkcje stanowiły raczej sekwencje
zarejestrowanych aktów seksualnych niż podporządkowane choćby
szczątkowej narracji erotyczne przedstawienia. Przełomem okazał się
sukces Głębokiego gardła w 1974 roku. Nie był to pierwszy film porno
z fabułą, ale jego popularność sprawiła, że twórcy „różowych produkcji” na dobre zainteresowali się tworzeniem scenariusza, a przynajmniej – rozbudowanej listy dialogowej.
Od premiery Głębokiego gardła datowany jest początek tzw. Złotej
Ery Porno, której schyłek przypada na połowę lat 80. Zaliczane do tego
nurtu filmy (m.in. Za zielonymi drzwiami, Diabeł w pannie Jones) cechowała rozbudowana fabuła i dbałość o formę – oczywiście, jak na standardy porno-produkcji. Warto odnotować, że scenariusz zaliczanego do
Złotej Ery Porno filmu Otwieranie Misty Beethoven, został luźno oparty na
Pigmalionie George’a Bernanda Shawa i musicalu My Fair Lady [Klimczyk
2008: 210]. Z 1976 roku pochodzi zaś pierwsza pornograficzna wariacja
na temat losów Alicji w krainie czarów. Choć intertekstualna gra z odbiorcą z pewnością nie stanowi esencji fabularyzowanych filmów porno, warto odnotować, że część produkcji XXX4 nie rezygnuje z jej podjęcia.
Relacja między pornografią i kulturą głównego nurtu była tematem
mojej pracy magisterskiej, z której fragmentów korzystałam, tworząc niniejszy artykuł [Ciereszko 2012].
4
Początkowo jeden symbol X był amerykańskim oznaczeniem filmów
przeznaczonych tylko dla widzów powyżej siedemnastu lat. W 1990 roku tę
3
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Od czasów Złotej Ery Porno, wiele zmieniło się w świecie pornograficznych produkcji. Za sprawą upowszechnienia nowych nośników
danych, takich jak VHS i DVD, a przede wszystkim dzięki pojawieniu
się Internetu – znacząco poprawiła się dostępność tego rodzaju filmów.
Nastąpiła też polaryzacja porno-przedstawień. Obecnie odbiorcy
mogą wybierać między filmami amatorskimi i profesjonalnymi, a w ramach tych dwóch podstawowych kategorii mają do wyboru dziesiątki
gatunków. Część z tego ogromu odmian filmów porno jest wyraźnie
inspirowana przedstawieniami popkulturowymi.
Wśród wielu rodzajów filmowej pornografii skupionej na ukazywaniu kontaktów seksualnych ludzi o ściśle określonych cechach
fizycznych (np. BBW – duże i piękne kobiety) jedna – MILF (Mother
I’d like to fuck) została zainspirowana przez popularną komedię American
Pie [Lankosz 2012: 57]. Ten kasowy przebój z 1999 roku zawiera kilka
scen, w których bohaterowie używają akronimu MILF do określenia ponętnej matki jednego z kolegów. Mama Stiflera staje się obiektem seksualnych fantazji marzących o rozprawiczeniu licealistów. W finale filmu
jednemu z nich udaje się osiągnąć swój cel. W produkcjach porno typu
MILF występują aktorki między dwudziestym piątym a pięćdziesiątym
rokiem życia, ich partnerami są młodsi wykonawcy. Odmiana stała się
na tyle popularna, że większość branżowych nagród (np. AVN Awards)
uwzględniła kategorię MILF of the Year. Produkcje z „ponętnymi mamuśkami” należą do jednych z najchętniej oglądanych przez widzów filmów
porno, dlatego niektóre aktorki wyspecjalizowały się w ich odgrywaniu.
Twórcy i producenci porno-przedstawień z uwagą śledzą także rankingi popularności filmów, seriali i książek z głównego nurtu kultury.
O ile bowiem możliwe jest, by uczestnik kultury popularnej nie zetknął
się nigdy z przekazem stricte pornograficznym, o tyle zupełnie nieprawdopodobna jest sytuacja, w której odbiorca pornografii nie obcował

najwyższą kategorię wiekową zastąpiono znakiem NC-17 (żadnych widzów
poniżej siedemnastego roku życia). Powodem tej zmiany było powszechne
kojarzenie znaku X (zwłaszcza w jego potrojonej wersji XXX) z filmami pornograficznymi [Dziatkiewicz 2009: 69].
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z tekstem popkultury. Twórcy „niemoralnych obrazów” zdają sobie
z tego sprawę i dlatego w filmach XXX nie brakuje odwołań do twórczości mainstreamowej. Wśród źródeł inspiracji porno-twórców są jednak nie tylko aktualne przeboje z list bestsellerów, lecz także klasyczne
i uznane dzieła, należące do filmowego bądź literackiego kanonu.
„Dmuchać czy nie dmuchać – oto jest pytanie” – głosi okładka
kasety VHS zawierającej film Hamlet – erotyczne rozterki5. Nie da się
ukryć, że intertekstualne igraszki twórców filmów XXX najczęściej
sprowadzają się do wulgaryzacji przekazów, które stanowią źródło ich
inspiracji. W świecie produkcji „tylko dla dorosłych” bohaterowie sztuk
Szekspira zachowują się jak typowe postacie z filmów porno, a ich literacki rodowód może być, co najwyżej, źródłem komizmu. Trawestacje
tekstów kultury uprawiane przez porno-twórców zasługują jednak na
uwagę. Zastanawia bowiem mnogość fabularyzowanych filmów XXX
będących porno-odpowiednikami produkcji z głównego nurtu kultury. Czasem związek porno-wariantu z oryginałem ogranicza się jedynie
do zabawy tytułem (polskie Wakacje z dupami w żaden sposób nie wykorzystują wątków z prozy Adama Bahdaja czy opartego na niej serialu
telewizyjnego), jednak nie brakuje produkcji, które w przetwarzaniu
tekstów popkultury wykazują znacznie większą „pomysłowość”.
Szczególnym przejawem inspiracji kulturą popularną są w pornosferze tzw. porno-parodie. Na produkcje XXX są przerabiane mainstreamowe filmy i seriale, reprezentujące różne gatunki. Komedia, dramat,
western, science-fiction, horror, kryminał, a nawet film katastroficzny
– scenarzyści porno-parodii są w stanie zaadaptować każdy rodzaj fabuły. Kreatywni twórcy „niemoralnych obrazów” sięgają zarówno po
najnowsze produkcje (wtedy atutem porno-wersji jest jej aktualność
i producentom zależy, by od premiery pierwowzoru dzieliło ją jak najmniej czasu), jak i po tytuły sprzed lat.
Informacje na temat przywoływanych w artykule filmów pornograficznych (Hamlet – erotyczne rozterki, Wakacje z dupami, Edward Penisoręki,
Hung Wankenstein, Piraci z Karaibów, Hustler’s Untrue Hollywood Stories, Jedenasta dziurka, Who’s Nailin’ Paylin?) zostały zaczerpnięte z serwisu internetowego www.pornoonline.com.pl.
5
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Ze względu na swój osobliwy charakter, porno-parodie mają potencjał zainteresowania szerszego, niż w przypadku typowych produkcji XXX, grona odbiorców. Artykuły dotyczące tej odmiany filmów
porno co pewien czas pojawiają się w popularnej prasie i poczytnych
serwisach internetowych. W tego typu publikacjach przykłady porno-parodii funkcjonują na prawach filmowego kuriozum. Dla przedstawicieli „różowego biznesu” nie ma to jednak większego znaczenia,
najważniejsze, że o porno-wersji Avatara rozpisywano się na długo
przed jej premierą. Podobnym zainteresowaniem cieszyła się w mediach pornograficzna przeróbka Zmierzchu. Im większy hit staje się
przedmiotem twórczych działań pornografów, tym większe prawdopodobieństwo, że film zechcą obejrzeć także osoby rzadko sięgające po
„niemoralne obrazy”. Twórcy porno-parodii zdają sobie z tego sprawę
i dlatego zamieszczają w Internecie trailery swoich największych produkcji. Zwiastuny nie zawierają scen seksu i mogą być umieszczane
pod artykułami w niepornograficznych serwisach.
W polskim dyskursie naukowym zagadnienie porno-parodii jest
niemal nieobecne. Pionierem w tej kwestii był prof. Marek Hendrykowski, który uwzględnił porno-parodię w Słowniku terminów filmowych:
pornoparodia (pre-x-make) odmiana gatunkowa kina erotycznego polegająca na parodiowaniu znanych filmów fabularnych poprzez wymianę
pierwotnego ich tematu na serię scen o tematyce pornograficznej. Przykłady: Edward Penishands (parodia Edwarda Scyzoryka); Cyrano (parodia Cyrana de Bergerac) i in. [Hendrykowski 1994].

Przywołany artykuł hasłowy jest jednym z nielicznych przejawów zainteresowania polskich filmoznawców gatunkami kina porno. Zaproponowana w Słowniku terminów filmowych definicja zwraca uwagę
na mechanizm wymiany elementów filmu mainstreamowego na ciąg
sekwencji o charakterze pornograficznym. W „pierwowzorze” filmu
XXX występują wątki składające się na jakąś opowieść. Natomiast porno-parodia oferuje ciąg luźno powiązanych wydarzeń, zwieńczeniem
których jest akt seksualny. Wprowadzenie nowego bohatera, zmiana
miejsca akcji, zawiązanie namiastki intrygi, stanowią tylko pretekst do
kolejnego układu erotycznego.
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Podporządkowana aktom kopulacji filmowa konstrukcja porno-parodii ma spory potencjał komediowy, który w wielu przypadkach
jest umiejętnie wykorzystywany. Reżyserzy bardziej typowych filmów pornograficznych także traktują elementy fabularne jako wstęp
do kolejnych scen seksualnych zbliżeń, ale starają się zachować przy
tym śmiertelną powagę. Już Jerzy Ziomek pisał bowiem, że „komizm
znosi pornografię” [Ziomek 1974: 68]. Tymczasem twórcy porno-parodii nie przejmują się zasadą pornograficznego decorum. W wielu
realizowanych przez nich filmach można dostrzec spory ładunek humoru, a nawet ironiczny dystans do pornograficznej konwencji.
Pochodzący z 1995 roku film Edward Penisoręki zawiera scenę,
w której główny bohater nie radzi sobie z jedzeniem spaghetti. Członki jego ciała są bowiem przystosowane do innego rodzaju czynności.
Znacznie sprawniej niż z użyciem sztućców Edward radzi sobie z zaspokajaniem seksualnego apetytu nienasyconych pań. Dzięki spotkaniom ze skorymi do erotycznych igraszek kobietami, bohater odnajduje radość życia i może przestać przejmować się swoją nietypową
fizycznością. Porno-interpretacja losów nieszczęśliwego Edwarda
Nożycorękiego rozbawiła nawet reżysera oryginału – Tima Burtona.
Kinowy mistrz absurdu docenił poczucie humoru twórców porno-wersji i polecił ją Johny’emu Deppowi [Dziatkiewicz 2009: 36].
Z kolei w filmie Hung Wankenstein (2010), będącym porno-wariacją na temat dzieł o doktorze Frankensteinie, pojawiają się autotematyczne kpiny z konwencji filmów porno. W jednej ze scen główny
bohater – doktor William Wankenstein spotyka w zamkowej komnacie
dwie zabawiające się ze sobą kobiety. Zdziwiony pyta: „– A co wy tu
robicie?”. Damy odpowiadają mu następująco: „– Obowiązkową scenę lesbijską (...) Jesteśmy na dziewiątej stronie scenariusza i mamy za
mało scen seksu” [Dziatkiewicz 2009: 36]. Ten żart nie przeszkadza
jednak twórcom Hunga Wankensteina w przykładnej realizacji „obowiązkowej lesbijskiej sceny”6. Paradoks? Tylko pozorny. Jak bowiem
słusznie zauważył filmoznawca Łukasz Dziatkiewicz:
O „lesbijskim numerze” jako istotnej części składowej pełnometrażowego filmu porno pisała m.in. Linda Williams [Williams 2010: 154–160].
6
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Takie filmy jak Hung Wankenstein wyśmiewają konwencje, ale zarazem
je potwierdzają, bo absolutnie nie mogą obalać. To prowadziłoby do zaburzeń, na które żaden rozsądny producent porno by sobie nie pozwolił,
gdyż podobnym filmem nie byłby zainteresowany konsument pornografii, ani tym bardziej zwykły kinoman [Dziatkiewicz 2009: 36].

Można uznać, że dla stałych widzów filmów porno, odwołania do
mainstreamowych produkcji i autotematyczne żarty z pornograficznych konwencji stanowią atrakcyjny bonus, urozmaicenie „obowiązkowych” scen seksualnych zbliżeń. Pozwalają też wyróżnić się produkcjom z gatunku porno-parodii na tle obfitej oferty filmów XXX.
Szacuje się bowiem, że w samych Stanach Zjednoczonych powstaje ich
11000 rocznie [Kletowski 2008: 174]. Puszczanie oka do pornograficznego odbiorcy ma też w historii „niemoralnych obrazów” całkiem
długą tradycję. Już w pierwszych tego typu produkcjach pojawiały się
np. humorystyczne napisy początkowe przedstawiające twórców filmu
[Klimczyk 2008: 198].
Porno-parodia jest ogólnie przyjętym terminem oznaczającym
produkcje będące pornograficznymi wersjami filmów, seriali, teledysków z głównego nurtu kultury. Można mieć jednak wątpliwości, czy
nazwa ta jest adekwatna do zawartości filmów porno tego typu. Pewne
zastrzeżenia wyraził m.in. Piotr Kletowski:
Choć filmy te zwykle przyprawiają o śmiech, zwłaszcza widza zaznajomionego z ekranowym pierwowzorem, intencją ich twórców nie jest
wykpienie adaptowanego na potrzeby filmu XXX tytułu, lecz raczej realizacja jego porno-wersji (porno-pastiszu) [Kletowski 2008: 176].

Koncepty twórców filmów XXX nazywanych porno-parodiami
mogą bawić, jednak ich głównym zadaniem jest przeszczepienie elementów mainstreamowego pierwowzoru w tkankę kina pornograficznego, w którym najważniejsze są sceny seksualnych zbliżeń. W najbardziej dopieszczonych produkcjach z tego nurtu (przykładem może być
tu porno-wersja Piratów z Karaibów, która pochłonęła rekordowy – jak
na „różową branżę” – budżet miliona dolarów) podejmowane są nawet próby odwzorowania oryginalnej scenografii i kostiumów. Jednak
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regularni widzowie filmów porno oczekują raczej dobrego fellatio niż
dokładnej repliki statku kapitana Jacka Sparrowa.
W wielu porno-wersjach filmów z głównego nurtu kultury, można
zauważyć próby upodobnienia aktorów do gwiazd znanego pierwowzoru. Przy wyborze wykonawców uwzględnia się wówczas kryterium fizycznego podobieństwa do „oryginału”. Odpowiedni efekt pomaga uzyskać także umiejętna charakteryzacja. Tego typu zabiegi mają wzmocnić
związek przerabianego dzieła z jego porno-wersją. Czasem jednak twórcy z branży XXX idą o krok dalej i produkują film, który jest pornograficzną wariacją na temat życia artysty, polityka, czy gwiazdy popkultury.
Wydawnictwo Hustler przygotowało serię filmów Hustler’s Untrue
Hollywood Stories. Bohaterkami dwóch wydanych dotąd tytułów są
Lindsay Lohan i Paris Hilton. Wcielające się w nie aktorki porno przeżywają erotyczne przygody inspirowane życiem celebrytek i wywoływanymi przez nie skandalami. Z kolei wytwórnię Vivid Enterteiment
zainspirowała afera obyczajowa z udziałem golfisty – Tigera Woodsa.
Studio wyprodukowało film Jedenasta dziurka, w którym za podstawę
fabuły posłużyły smsy wymieniane przez sportowca z jedną z kochanek. Była nią aktorka porno Joslyn James. Wytwórnia bez trudu namówiła kobietę, by w Jedenastej dziurce zagrała samą siebie.
Studio Vivid Enterteiment jest też znane z propozycji, jakie złożyło
przedstawicielom brytyjskiej rodziny królewskiej. W 2011 roku wytwórnia zaoferowała siostrze księżnej Catherine Middleton – Pippie,
pięć milionów dolarów za występ w filmie pornograficznym. Z kolei po
ostatnim skandalu obyczajowym z udziałem księcia Harry’ego, młody
pretendent do tronu mógł liczyć na gażę w wysokości dziesięciu milionów dolarów. Oczywiście, tego rodzaju publiczne deklaracje studia
Vivid służą przede wszystkim celom promocyjnym7.
Wyjątkowo kuriozalnym przykładem „kreatywności” współczesnych pornografów jest także film Who’s Nailin’ Paylin? traktujący o życiu seksualnym gubernator stanu Alaska. Wcielająca się w rolę Sary
Dzięki propozycjom współpracy składanym popularnym osobom,
o Vivid Enterteiment piszą portale internetowe zajmujące się plotkami (w Polsce są to m.in. pudelek.pl, plotek.pl, kozaczek.pl).
7
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Palin aktorka jest bardzo podobna do popularnej pani polityk, a sam
film stał się obiektem zainteresowania wielu mediów. Nic dziwnego,
w produkcji tej parodiowana jest bowiem nie tylko Palin, lecz także
Hillary Clinton i Condoleeza Rize.
Posłużenie się w filmie pornograficznym popularną postacią
z pewnością ma na celu zwiększenie zainteresowania produkcją. Znane nazwisko jest w stanie przyciągnąć widzów rzadziej sięgających po
filmy porno – nawet jeśli „udział” gwiazdy w przedsięwzięciu ogranicza
się do zaangażowania jej porno-sobowtóra. Szczytem marzeń każdej
wytwórni jest sytuacja, w której rzeczywiście dysponuje się materiałem z powszechnie znaną osobą. Tzw. seks-taśmy budzą wielkie emocje nie tylko w świecie „różowego biznesu”.
Co pewien czas popularne media donoszą o erotycznych nagraniach, które „wyciekły” z domowych archiwów gwiazd. Spekulacje na
temat tego kto, gdzie, kiedy i z kim, miał nagrać amatorski film porno,
należą do stałego krajobrazu internetowych serwisów i prasy o charakterze plotkarskim. Czasem gwiazdy same podgrzewają atmosferę
wokół tematu, sugerując, że naprawdę dysponują pikantnym nagraniem. Czesław Mozil wyznał w rozmowie z Playboyem: „Nakręciłem
z koleżanką zajebiste POV (...) Jestem z niego dumny. Uważam, że
Polska potrzebuje dobrej sex-tape” [Mozil 2012: 66]. To wyznanie tylko podkręciło medialny wizerunek popularnego muzyka. Posiadanie
seks-taśmy nie jest już bowiem „powodem wyklęcia lub innej formy
napiętnowania, nie ujmuje nic ze splendoru i gwiazdorskiego statusu,
wręcz przeciwnie, przynosi rozgłos” [Banaszak, Florkowski 2008: 71].
W świecie pornograficznych przedstawień obowiązuje zasada
maksymalizacji [Klimczyk 2008: 229]. Seksu nie uprawia się, ot tak,
po prostu. Erotyczne zbliżenie staje się areną zmagań: kto może kochać
się dłużej, penetrować intensywniej, czyje piersi są największe, a gardło
najgłębsze. Opisy filmów porno pełne są zatem przymiotników w stopniu najwyższym. Ich twórcy obiecują widzom ekstremalne doznania.
Podobnie dzieje się w przestrzeni popkultury. Twórcy zdają sobie bowiem sprawę, że w dobie dostępności różnorodnych przekazów, odbiorców mogą zainteresować tylko te, które są „najbardziej” – choćby
w wyjątkowo kuriozalnej dziedzinie.
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Poczciwa Księga rekordów Guinessa zawiera wiele przykładów
przekraczania ogólnie przyjętych norm wielkości, szybkości, objętości, etc. Media chętnie relacjonują próby przyrządzenia największej
pizzy świata czy odbycia najdłuższego pocałunku. Popularność zdobywają telewizyjne programy, których uczestnicy muszą wykazać się
szczególną sprawnością w jakiejś dziedzinie. Z kolei przejawem pornograficznej hiperkonsumpcji i obsesji maksymalizacji wrażeń jest tzw.
gang bang – pokazowy stosunek seksualny z udziałem ogromnej liczby uczestników [Rerak 2006: 117–118]. Zmagania „aktorów” takiego porno-spektaklu są rejestrowane, a następnie dystrybuowane jako
atrakcyjny materiał pornograficzny.
Pierwszy seksualny maraton odbył się, rzecz jasna, w USA.
W 1995 roku Annabel Chong, gwiazda porno, przyjęła 251 mężczyzn,
ustanawiając tym samym seksualny rekord świata. Każde tego typu
osiągnięcie można jednak próbować przebić i od 2004 roku tytuł seksualnej rekordzistki należy do Lisy Sparxxx8. Ustanowiony przez nią
wynik 919 zbliżeń z pewnością zostanie jednak kiedyś poprawiony.
W pornosferze nie istnieje bowiem jakikolwiek limit wrażeń, konsumowanie seksualnej rozkoszy nie ma końca – „staje się wyścigiem pozbawionym linii mety” [Rerak 2006: 117].
Pornosfera i popkultura zdają się wykazywać wiele cech wspólnych (m.in. dążenie do maksymalnej kondensacji wrażeń, nastawienie
na oferowanie ekstremalnych bodźców, zwrot ku „prawdziwemu”), co
owocuje wzajemnymi zapożyczeniami. W tym szaleństwie jest jednak metoda: oba światy funkcjonują równolegle i coraz częściej mają
wspólnych odbiorców. Konsumpcja pornografii upodabnia się do konsumpcji przekazów popkulturowych. I tu, i tu, jest miejsce na rozrywkę, przeżuwanie popcornu oraz przełykanie skondensowanych wrażeń.
Pornografowanie kodów kultury popularnej pozwala budować wokół pornosfery aurę glamour, wpisywać ją w model sprawnie działającego
biznesu oraz wykorzystywać potencjał sprawdzonych, popularnych kon-

Informacje zaczerpnięte z popularnych portali internetowych (m.in.
www.facet.wp.pl, www.wykop.pl).
8
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wencji. Pornografia zyskała już status rozrywki kierowanej do szerokiego grona odbiorców, a jej gwiazdy coraz częściej pragną osiągnąć status
międzynarodowych celebrities. Prymat popkultury sprawia, że pornografowie nie mogą ignorować przekazów, z którymi obcują na co dzień
nawet najwięksi miłośnicy produkcji „tylko dla dorosłych”. Rezultatem
tych interakcji są teksty, w których skupiają się cechy porno- i pop-przedstawień. Należy jednak zauważyć, że w tym przetwarzaniu kodów dominuje skłonność do pastiszu i parodii. Preferowanie tych dwóch form
przekształcania elementów z obcego rezerwuaru środków świadczy
o postmodernizacji pornograficznych przedstawień. Przejawia się ona
m.in. w swobodnym doborze tekstowych odniesień. Co więcej, w obrębie filmowej pornografii można obserwować wyczerpywanie się dotychczasowych konwencji, co zachęca przedstawicieli pornosfery do eksplorowania pop-terytoriów. Zdaje się, że cokolwiek istnieje w przestrzeni
popkultury, ma (lub przynajmniej mieć może) swoją porno-wersję.
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Sabina Kwak

Etykiet(k)a wielkiego miasta
O seksualizacji przestrzeni,
utowarowieniu relacji międzyludzkich
i regułach damsko-męskich gier
w nowoczesnym i ponowoczesnym mieście
Ostatnie dekady XIX wieku to czas postępującej urbanizacji, będącej konsekwencją tzw. drugiej rewolucji przemysłowej. Olbrzymie
tempo życia, jakie staje się wówczas normą, sprzyja zmniejszeniu dystansu między jednostką a masą – człowiek miejski musi stać się „człowiekiem tłumu”, kimś, kto jest – używając terminologii Guy Deborda
– członkiem „społeczeństwa spektaklu”1 – żyje w skupisku, pozostaje
jednak anonimowy, uczy się p a t r z e ć na innych obcych i czytać z ich
fasad.
Na wykształcenie tych umiejętności wpływa pojawienie się pasażu – przestrzeni, o której w ilustrowanym przewodniku po Paryżu
z roku 1852 pisze się jako o „mieście, ba, świecie na niewielką skalę” [Benjamin 1996: 364]. Zgodnie ze słowami Zygmunta Baumana
Walter Benjamin obiera nawet paryskie Arkady – „ciągi eleganckich
sklepów wabiących ponętnymi witrynami zamożnych mieszkańców stolicy, pokryte dachami, aby uniezależnić wizyty od kaprysów
pogody – za prototyp wybiegu, jakie miasto nowoczesne oferuje

Spektakl nie jest u Deborda zwykłym nagromadzeniem obrazów, ale
zapośredniczonym przez obrazy stosunkiem społecznym między osobami,
którego przyczyny leżą w autokratycznym władztwie gospodarki towarowej
[Debord 2006].
1
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spacerowiczom” [Bauman 1994: 23]. W przestrzeni tej – jego zdaniem – lęgną się wzory zachowań, które staną się typowe dla życia
w nowoczesnym mieście:
spacerowicz uczy się traktować świat jako teatr, ulicę jako scenę, przechodniów jako aktorów mimo woli, siebie jako reżysera sztuk bez prologów i rozwiązań, a życie jako grę, w której nikt nie jest tym, kim się być
zdaje, w której każdego można postrzegać na różne sposoby i w której
różnice między prawdą, udawaniem i domysłem zacierają się – ale też są
nieistotne i nikogo szczególnie nie frapują ani trapią [Bauman 1994: 23].

Uczestnictwo w tym „pasażowym widowisku” z biegiem czasu
staje się coraz bardziej popularne. Bauman pisze, że dzieje się tak za
sprawą producentów i sprzedawców towarów, którzy dostrzegli w zamiłowaniach spacerowicza własną szansę:
jeśli tylko deptaki miejskie okoli się sklepami wystawiającymi towary
dostępne dla „zwykłych ludzi” […], „zwykły człowiek” będzie mógł
zakosztować przyjemności spacerowicza i nie omieszka tego uczynić.
Możliwości dla handlu odkryją się ogromne. To nie potrzeby będą sprowadzać klienta do sklepu, lecz znacznie bardziej od potrzeb chłonne
i rozciągliwe pragnienia estetyczne. Klienci powalą masowo, i nie po to
tylko, by „załatwić sprawę i pożegnać”, ale by nakarmić do woli oczy widowiskiem, czyniąc to, sami staną się widowiskiem dla siebie nawzajem,
niepłatnymi aktorami niekończącego się przedstawienia, atrakcją, jaka
sama siebie przyciąga [Bauman 1994: 24].

Typowo miejski wynalazek – „promenada nabywców” – staje się
zatem areną prezentacji dwojako rozumianych towarów (ludzi i rzeczy), „idealnym terenem myśliwskim dla łowców wrażeń, poszukiwaczy czysto estetycznego, niezmąconego przez inne kłopoty zaspokojenia” [Bauman 1997: 153]. Jak pisze Bauman, „człowiek w sferze
publicznej staje się eksponatem, wabiącym i nęcącym swym powabem, ale niczego nie obiecującym i do niczego nie zobowiązującym”
[Bauman 1997: 154].
Ludzka „powierzchnia reklamowa” zyskuje na atrakcyjności na
przykład poprzez modę i makijaż. Zdaniem Charlesa Baudelaire’a
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używanie tych środków bierze się z upodobania do ideału, który
w umyśle ludzkim góruje nad wszystkim, co życie naturalne gromadzi w nim przyziemnego i plugawego – jest wzniosłą deformacją natury, ciągłą i nieustającą próbą jej poprawienia [Baudelaire 1998: 56].
„To nic, że o podstępie i sztuczności wiedzą wszyscy, jeśli sukces jest
pewny i efekt nieodparty” [Baudelaire 1998: 56] – czytamy w eseju
Malarz życia nowoczesnego. Przekonanie to, sformułowane w drugiej
połowie XIX wieku, jest aktualne aż do dziś, z tą różnicą, że „niewinne” środki, o których wspomina Baudelaire, można by rozszerzyć
o operacje plastyczne i fenomen Photoshopa – wszakże chodzi o to,
by „ludzkie opakowanie” prezentowało się jak najlepiej. Projektowanie swojego wizerunku przez zastosowanie dostępnych środków
wzmacnia poczucie własnej atrakcyjności, dodaje pewności siebie,
umożliwia pokazanie (uwypuklenie) tej części nas samych, którą
mamy ochotę zaprezentować w miejskim widowisku; pozwala poczuć, że „ja” pasuję do siebie – obraz zewnętrzny koresponduje z tym,
jak się czuję lub chciałbym/chciałabym się czuć2.
Demonstrowane na ulicy (w pasażu) „opakowanie” ma więc olbrzymie znaczenie – jest przekazem, kodem, informacją i, co najważniejsze, nie jest przypadkiem, darem natury, lecz świadomym wyborem. W sytuacji, gdy relacje międzyludzkie cechuje naskórkowość,

Do podobnych wniosków dochodzą autorzy książki Psychoanaliza
garderoby: „Ubranie jest swego rodzaju „drugą skórą, na której odciskają się
emocje i uczucia. Obraz zewnętrzny i wewnętrzny nakładają się na siebie
i wzajemnie na siebie oddziałują. Właśnie dlatego to samo ubranie może się
nam wydawać inne w zależności od tego, czy wisi w szafie, czy też mamy je
na sobie. Na naszym ciele przybiera ono barwę naszego humoru – smutku,
zmęczenia lub radości. […] Strój reprezentuje przestrzeń, w której ja pragnie się odnaleźć i uchwycić jakąś część siebie, która mu umyka. »Obdarta
ze skóry« kobieta próbuje w nowym ubraniu znaleźć powłokę, która ją na
nowo określi w jej własnych oczach. […] Ubranie przychodzi jej z pomocą w stworzeniu wyimaginowanej przestrzeni koniecznej dla odbudowania własnego ja – ja, które wciąż się zmienia i zawsze pozostaje w ruchu”
[ Joubert, Stern 2006: 68–70].
2
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krótkotrwałość i powierzchowność3, umiejętność szybkiego nadawania i odbierania tych zewnętrznych sygnałów (ich interpretacja) jest
niebywale istotna, oznacza bowiem możliwość dotarcia do „chwilowej
tożsamości” podmiotu, stworzenia iluzji wiedzy „o kimś”, kto dzięki
konsumenckiej wolności wyboru używa pewnego wizerunku przez
określony czas. Życie miejskie daje możliwość „przymierzania” i odrzucania kolejnych tożsamości.
Kluczem do zrozumienia tego zjawiska jest pojęcie sex appealu,
oznaczającego w najprostszym rozumieniu atrakcyjność erotyczną. Rzeczownik appeal tłumaczymy jednak także jako „apelację”, „wezwanie”,
„urok”, „odwołanie się do czegoś”, „przemawianie (do kogoś)”, „wzywanie kogoś do zrobienia czegoś”. Sex appeal można by więc zdefiniować
jako „objawienie seksualności”; byłby to sposób przemawiania do kogoś,
odwoływania się do jego czysto popędowej strony, wezwanie do seksu.
W ponowoczesnym mieście sex appeal objawia się na poziomie etykietki.
W najbardziej znanym obrazie pokazującym seksualizację miejskiego życia, w serialu Seks w wielkim mieście, powiązanie erotyki z obsesją na punkcie znanych marek jest symptomatyczne. Nie chodzi tu
Bauman pisze: „Obcy spotykają się jako obcy i jako obcy się rozstają,
gdy przypadkowe spotkanie kończy się – równie nagle, jak nagle się zaczęło.
Obcy spotykają się tak, jak przystało na obcych. Ich spotkania nie przypominają w niczym spotkań krewnych, przyjaciół lub znajomych. Są to niby-spotkania. Obcy nie nawiązują do wcześniej poruszanych tematów, nie informują się o troskach i radościach, których doświadczyli od »zeszłego razu«, nie
odwołują się do wspólnych wspomnień. Stoją naprzeciw siebie, nie wiedząc,
na czym się oprzeć i czym się kierować. Spotkanie obcych jest zdarzeniem
bez przeszłości. Z reguły bywa także zdarzeniem bez przyszłości (wolnym,
w miarę możliwości, od przyszłych zobowiązań), historią, w której »ciąg
dalszy nie nastąpi«, produktem jednorazowego użytku, który należy spożyć
na miejscu – w całości, niezwłocznie i bez odkładania na później. Jak pająk,
który cały swój świat buduje z nici wysnutej z własnego wnętrza, tak obcy,
spotkawszy się ze sobą, mogą liczyć jedynie na to, co uda im się upleść z cienkiej i wątłej przędzy własnych spojrzeń, słów i gestów. Podczas spotkania nie
ma miejsca na próby i pomyłki, uczenie się na błędach i liczenie na następną
okazję” [Bauman 2006: 147].
3
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tylko o kompulsywne zakupy, którym bohaterki często oddają się po
rozczarowaniach wynikających z nieudanych związków, lecz o nawiązywanie relacji damsko-męskich na wzór tych konsumenckich.
W jednej ze scen sezonu drugiego4 obserwujemy wychodzącą na
ulicę Samanthę Jones. Ma na sobie seksowną, czerwoną sukienkę, jej
usta są krwistoczerwone. Z przeciwka nadciąga przystojny, dobrze
zbudowany mężczyzna w bordowym krawacie. Ich spojrzenia krzyżują
się, ona lustruje jego, on ją, mijają się. Samantha zatrzymuje się przed
witryną butiku Prady, on do niej podchodzi i mówi: „Muszę przyznać,
że wyglądasz cudownie”. Następnie zaprasza ją na kolację, ona pyta:
„Skąd wiesz, że miałabym na to ochotę?”, on odpowiada: „Widziałem,
jak na mnie patrzyłaś”. Plan oddala się, widzimy odchodzącego mężczyznę, torebki na wystawie Prady i Samanthę.
Scena zostaje sfilmowana z perspektywy sklepowej wystawy
(kamera pokazuje towary i ludzi niejako w jednym planie; witryna
jest ramą dla całego zajścia). My, widzowie, zostajemy tu ulokowani
w funkcji obserwatorów. Można powiedzieć, że przyjmujemy pozycję
analogiczną do tej, którą zajmuje narrator w opowiadaniu Edgara Alana Poego Człowiek tłumu. Czytamy tam: „Z cygarem w ustach i jakimś
dziennikiem na kolanach spędziłem znaczą część popołudnia bądź to
zgłębiając się w ogłoszeniach, bądź też przypatrując się mieszanemu
towarzystwu, co zapełniało kawiarnię, lub wreszcie wyglądając przez
zamglone szyby na ulicę”, aż ostatecznie „skupiłem całą swą baczność
na widownię uliczną” [Poe 1989: 47]. Zastąpienie kawiarnianej szyby
ekranem telewizora, zza którego obserwujemy całe zajście – być może
również w zaciszu domowym wyposażeni w cygara i gazety – czyni nas ponowoczesnymi voyerami. Dochodzi tutaj do przejęcia przez
ekran telewizyjny, umieszczony wewnątrz prywatnego mieszkania,
funkcji, jakie pełnił teren miejski na zewnątrz domu [Bauman 1994:
25]. To właśnie ten ekran – pisze Henning Bech, duński socjolog,
„staje się głównym, najczęściej i najchętniej uczęszczanym wybiegiem

Seks w wielkim mieście, sezon 2, odc. 18, minuty: 6:28–7:52 [1999],
reż. D. Starr.
4
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ponowoczesnego spacerowicza”5. Telewizja (i Internet) są więc najaktualniejszym wariantem pasażu, a ponowoczesne miasto to w istocie
– używając pojęcia Becha – telemiasto.
Widz przyjmuje w tej sytuacji pozycję kogoś, kto nie tylko kupuje
serwowany mu przekaz (ponosząc koszty odbioru serialu), lecz także
osoby, która, udając się w swój wirtualny spacer, zrównuje wizualnie ludzi i przedmioty umieszczone w witrynie. Relacja między mężczyzną
a kobietą zostaje tym samym utowarowiona. Przeglądająca się w szybie
wystawowej Samantha jest niczym ekskluzywny produkt kompatybilny z innym ekskluzywnym produktem (mężczyzną) i marką (Prada).
Obydwa „towary” (mężczyzna i kobieta) błyskawicznie odczytują swoje etykietki – czerwone sukienka i usta uzupełniają się z barwą krawata.
Bezpośredniość waginalnych (usta) i fallicznych (krawat) sygnałów nie pozostawia tu złudzeń: w tej relacji chodzi o seks (ja – jako
widz – też natychmiast etykietuję). Symbolizujące erotyczną gotowość
czerwone rekwizyty zostają (przeze mnie i przez bohaterów) zdekodowane. Wzajemne „rozpoznanie się” postaci pokazuje przytoczony
wcześniej dialog, bazujący na jednym tylko zmyśle: wzroku. Jak pisze
Georg Simmel, przewaga aktywności wzroku nad aktywnością słuchu
jest cechą charakterystyczną kontaktów międzyludzkich w wielkich
miastach. Główną tego przyczyną, jak wyjaśnia, są publiczne środki
komunikacji. „Zanim nie rozpoczęto w XIX wieku produkować autobusów, pociągów i tramwajów, ludzie nie byli zmuszeni przypatrywać
się sobie przez długie minuty czy nawet godziny, nie rozmawiając przy
tym ze sobą” [Simmel 1975: 513]. Umiejętność powierzchownego patrzenia jest więc jedną z typowo miejskich zdolności adaptacyjnych,
wykorzystywanych także w przestrzeni pasażu. Spojrzenie ślizgające
się po powierzchni „towaru” (bez konieczności wnikania w jego „autentyczność”), interpretacja etykiet, szybki kontakt – oto prawdziwie
miejski sex appeal! Benjamin pisze żartobliwie, że taki dar odczytywa-

Bech rozwija koncepcję telemiasta (telecity) m.in. w artykule Citysex.
Representing Lust in Public [Featherstone 1999: 215–243]. Wspomina o niej
ogólnikowo Bauman [Bauman 1994: 25].
5
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nia przechodnia jest umiejętnością, którą „wróżki dają mieszkańcom
wielkich miast do kołyski” [Benjamin 1996: 367].
Czerwona sukienka Samanthy przemawia do wyobraźni przechodnia (widza), jej karminowe usta apelują do jego (ich?) zmysłu
wzroku, wzywają do działania. Prześliźnięcie się spojrzenia kobiety po
linii krawata (z góry na dół i z powrotem) jest objawem podjęcia erotycznej gry, która nie jest jednak zupełnie pozbawiona reguł.
Samantha, po ominięciu mężczyzny, nie idzie bowiem dalej, tylko
przegląda się w szybie i czeka na jego dalsze kroki; on przejmuje inicjatywę, komplementuje ją, przechodzi do propozycji spotkania; ona,
pomimo wyraźnego zainteresowania, nie godzi się od razu (mówi:
„jeszcze nie wiem”, uśmiechając się; „pomyślę o tym”, lekko przytakując). Za szybka zgoda może „spłoszyć zwierzynę”, dlatego należy dać
nadzieję, ale zbyt pochopnie jej nie zaspokajać – tylko tym sposobem
popyt wzrośnie.
Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której stosunki międzyludzkie zostają sprowadzone do modelu konsumpcyjnego. Miejski podryw
nie różni się niczym od robienia zakupów – już dama z okresu Drugiego Cesarstwa, jak zaświadcza Benjamin, nie mówi: „kocham go”,
lecz „mam na niego kaprys” [Benjamin 2005: 556]. Uwspółcześnioną
wersją tego modelu jest sytuacja przedstawiona przez Cindy Lu, autorkę książki The Four Man Plan, która komentując tzw. nowojorski styl
randkowania, powiedziała nawet, że umawianie się z różnymi partnerami – niekoniecznie w typie, który najbardziej nam się podoba – pozwala się przekonać, „co nowego jest w ofercie, zanim zdecydujemy się
na »zakup« Tego Jedynego” [Windsor, Millar 2010], a równoczesne
„posiadanie” wielu mężczyzn jest tym samym, co posiadanie w swojej
szafie wielu par obuwia – w końcu nigdy nie wiemy, co będzie nam
pasować na daną okazję...
Takie działanie, choć wydaje się liberalne, w gruncie rzeczy jest bardzo restrykcyjne – zakłada opanowanie umiejętności pokazania siebie
(swojej powierzchni) przy jednoczesnym zablokowaniu dostępu do
sfery prywatnej. „Ponieważ nie sposób znaleźć samopotwierdzenia we
własnym istnieniu, pozostaje jedynie pokazać siebie. […] Nie: istnieję,
jestem, lecz: ukazuję się, jestem obrazem – look, look! Nie jest to już
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nawet przejaw narcyzmu, lecz pozbawiona wszelkiej głębi ekstrawersja, rodzaj reklamowej szczerości, dzięki której każdy staje się agentem
własnego wyglądu” [Baurdillard 2009: 28] – pisze Baurdillard. Należy
przy tym pamiętać, że każde odstępstwo od „normy” – próba w g l ą d u
a nie o g l ą d u – może doprowadzić do emocjonalnych komplikacji,
na które w płynnym miejskim życiu nie ma czasu.
Za dowód niech posłuży scena zbliżona do tej przedstawionej
przed chwilą, uchwycona jednak przed „eksplozywnym momentem
nowoczesności”. W Lalce naskórkowa, powierzchowna relacja czysto
cielesna jest nie tylko niemożliwa z punktu widzenia konwenansu, lecz
także niezadowalająca dla głównego bohatera.
W rozdziale siódmym, zatytułowanym Gołąb wychodzi na spotkanie
węża [Prus 1998], obserwujemy Izabelę Łęcką, odwiedzającą sklep Wokulskiego pod pretekstem nabycia rękawiczek. Kobieta przeczuwa, że
stała się dla kupca luksusowym towarem – „dla mnie ten sklep!” – myśli, i przekracza próg magazynu. Nie zakupy pchają ją jednak do wejścia
w przestrzeń handlu, lecz chęć pokazania się i objęcia wzrokiem mężczyzny. W powieści czytamy: „Wejść do sklepu, spojrzeć w oczy Wokulskiemu i zapłacić mu za parę drobiazgów tymi właśnie pieniędzmi,
które pochodziły od niego”. Prowokacja – oto jedyne pragnienie Izabeli.
Osiąga upragniony cel – po jej wejściu do sklepu młodzieniec oglądający laski „szybko uzbroił się w binokle” i „poprawił kołnierzyk na szyi”,
„pan Lisiecki urwał w połowie swój okrągły frazes o stylu kandelabrów,
ale zatrzymał okrągłą pozę”, a „dama słuchająca jego wykładu ciężko
odwróciła się na krześle. Przez chwilę sklep zaległa cisza, którą dopiero
panna Izabela przerwała…”. Jej pojawienie się jest więc wystarczająco
efektowne – wszystkie spojrzenia kierują się na nią, przestają się ślizgać
po powierzchniach prezentowanych przez sprzedawców produktów,
ogniskują się na „matrymonialnym towarze” (look, look!).
Izabela jest świadoma tej roli, w pewnym sensie sama się w nią
wciela. Podejmuje z Wokulskim grę – demonstruje, że jest wiele warta
w sensie estetycznym (wszyscy patrzą w jej stronę, nie ma w sklepie
drugiego takiego produktu), a stając się uwodzicielska dla subiekta
i wyniosła dla jego zwierzchnika, pokazuje, że to ona dyktuje warunki
transakcji. Właściciel sklepu, pomimo posiadania dużego kapitału, nie
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zasłużył jeszcze na jej względy. By zdobyć taki towar jak ja – zdaje się
mówić zachowanie Beli – musisz zapłacić (dać z siebie) więcej.
Związki erotyki i handlu są w tym fragmencie niesłychanie silne.
To, co je komplikuje, to wspomniana wyżej próba w g l ą d u – Wokulskiemu nie wystarcza powierzchowna relacja z Łęcką, on chce ją r z e c z y w i ś c i e posiąść. Różnice w oczekiwaniach i metodach postępowania uniemożliwiają właściwe zdekodowanie swoich powierzchni.
Wokulski, nieprzywykły do salonowych gier, jest rozdrażniony frywolnym zachowaniem kobiety. Izabela, przyzwyczajona do innego typu
mężczyzn, nie rozumie metod właściciela sklepu, gardzi nim, a mimo
to czuje „nieprzeparty pociąg”, „widok tego człowieka wywiera na
nią wpływ magnetyczny”. Ich etykietki – rozpieszczonej arystokratki
w błękitnej sukni i kupca z czerwonymi dłońmi – nie są kompatybilne.
Nie ma tu mowy o sex appealu – jest nieudana transakcja wiązana.
Ma rację Bauman, pisząc, że zadanie, przed którym stanęły wolne
jednostki po oswobodzeniu się ze „starych klatek” polega na tym, aby
swą świeżo otrzymaną wolność wykorzystać do odszukania właściwej
przegródki i usadowienia się w niej dzięki skrupulatnemu przestrzeganiu zasad i norm postępowania uznawanych za stosowne i właściwe
dla tego miejsca [Bauman 2006: 13]. Wokulski i Izabela jeszcze się nie
oswobodzili – żyją w mieście owładniętym „starymi” regułami. Spotykają się we wnętrzu – nie jest to już wprawdzie wnętrze salonu, wciąż
jednak przestrzeń ograniczona, do wnętrza odsyłająca. Przejście ze
sklepu do pasażu – najpierw „rzeczywistego”, a więc „miejsca pośredniego” między ulicą a wnętrzem, jednego z wynalazków przemysłowego luksusu, w którym „błyszczące emalią szyldy firm są równie dobre
(a nawet lepsze) jako przystrojenie ścian, co obraz olejny w mieszczańskim salonie”, gdzie „kioski z gazetami służą za biblioteki, a kawiarniane tarasy to wykusze, z których po zakończonej pracy spogląda [się] na
swój dobytek” [Benjamin 1996: 364–365], a następnie wirtualnego,
w którym reprezentacja rzeczywistości jest standardem i miarą dla tej
rzeczywistości, zakłada akceptację życia obok innych obcych i opanowanie reguł gry, umożliwiających nieinwazyjną koegzystencję; zgodę
na bycie jednocześnie sprzedawcą (swojego wizerunku) i towarem (zachęcającym do obejrzenia go). Wejście w ponowoczesną „przegródkę
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miejską” oznacza tym samym umiejętność szybkiego dostrajania się do
wymogów telemiasta (między innymi poprzez kształtowanie swojego
„opakowania” na wzór modelu lansowanego w mediach), „czytania
z siebie” – ze swoich powierzchni (etykiet); ocenę książki po okładce
(bo na otwarcie jej nie ma czasu ani zgody samej książki). Etykietka
– ta „prywatna powierzchnia reklamowa”, nasza osobista metka – label – jest więc istotą ponowoczesnej miejskiej atrakcyjności, piękna,
doskonałości (la belle). Jej „wspaniałość” tkwi jednak, o czym należy
pamiętać, w zaniku cech indywidualnych i zamknięciu na jedną, wybraną osobę (Iza-bela).
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oraz wybranymi problemami epoki romantyzmu i teorii literatury. Zawodowo pracuje jako nauczyciel języka polskiego.
Radosław Sławomirski – absolwent studiów magisterskich
z kierunków: Pedagogika (Wydział Humanistyczny AHE w Łodzi)
i Wiedza o Teatrze (Wydział Polonistyki UJ). Absolwent studiów doktoranckich z kulturoznawstwa prowadzonych na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską, pt.: Władimir Wysocki
– pogranicza kulturowe.
Zainteresowania badawcze: twórczość bardów rosyjskich, problem zniewolenia oraz wybrane zagadnienia z XIX wiecznej kultury
rosyjskiej.
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Beata Stefaniak-Maślanka – doktorantka w Instytucie Nauk
o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii
polskiej. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat kołysanki poetyckiej w literaturze i kulturze. Laureatka Konkursu im. J.J. Lipskiego
w roku 2011.
Ewelina Warumzer – doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka socjologii i filologii polskiej
o specjalności komunikacja społeczna. Badawczo zajmuje się językoznawstwem kognitywnym, socjologią miłości, socjologią filmu i socjolingwistyką.

