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* * * 

Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przekształcania i przystosowania oraz ja-
ko efekty tych procesów, jest nieodłącznym i uniwersalnym elementem życia ludzi. 
Wydaje się, że szczególnie ważną rolę odgrywa we współczesnej komunikacji spo-
łecznej, jak również w kulturze i jej partykularnych obszarach. Istotny w tym przy-
padku kontekst globalizacji, wielokulturowości i transkulturowości sprawia, że staje 
się ona podstawowym mechanizmem i generatorem zjawisk oraz sposobem ich 
istnienia i funkcjonowania, sama podlegając licznym modyfikacjom i przekształce-
niom, mnożąc swoje przejawy i postaci, nabierając nowych znaczeń. Stanowi więc 
kuszący przedmiot badań interdyscyplinarnych. W ich centrum pojawi się zapewne 
namysł nad zagadnieniami takimi, jak: adaptacje w kulturze, adaptacje inter- i trans-
kulturowe, kultura jako adaptacja. Adaptacja może być również rozpatrywana 
w perspektywie multidyscyplinarnej jako fenomen występujący w różnych obszarach 
kultury i komunikacji społecznej. Interesujące w tym przypadku są refleksje teore-
tyczne skupione na istocie, naturze i mechanizmach adaptacji w penetrowanych 
przez te dyscypliny naukowe wymiarach kultury, na jej funkcjach, sposobach i for-
mach przejawiania się oraz rozumienia, jak również na możliwości typologii zjawi-
ska. Ważne są analizy i opisy konkretnych obiektów, przejawów i procesów adapta-
cyjnych. Interdyscyplinarne badania umożliwiają wreszcie refleksję nad tym, jak 
pojęcie adaptacji może służyć jako kategoria poznawcza, perspektywa oglądu i opisu 
różnego typu transferów w świecie kultury – tego wszystkiego, co dzieje się „na 
styku”, „pomiędzy”, „w interakcji”, „w kontakcie”; jest formą i sposobem transfor-
macji i przystosowania. Szczególnie frapujące są te zjawiska, które ujawniają się 
w transferze między kulturami narodowymi. 

Takie oto przekonanie sprawiło, że Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich 
oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach posta-
nowiły zorganizować konferencję naukową poświęconą adaptacjom, kierując zapro-
szenie do udziału w niej do językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców 
i antropologów, medioznawców, dydaktyków i glottodydaktyków. Konferencja 
odbyła się w dn. 3–4 grudnia 2013 roku w Katowicach, gromadząc ponad 50 
uczestników. Niniejszy tom zawiera teksty, które są w dużej mierze opracowanymi 
na nowo wersjami większości wygłoszonych referatów. Wystąpienia i ożywiona 
dyskusja przekonała organizatorów konferencji, że badania warto kontynuować. 

Romuald Cudak 
Jolanta Tambor 
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DANUTA OSTASZEWSKA 
EWA SŁAWKOWA 

U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

Pojęcie adaptacja w przestrzeni różnych dyskursów. 
Od etymologii do współczesnych użyć terminu 

Trudno wyobrazić sobie dziś, w świecie kulturowego nomadyzmu i po-
wszechnej mediatyzacji różnych porządków rzeczywistości, jakąkolwiek 
refleksję nad kulturą, człowiekiem i jego środowiskiem bez terminów adapta-
cja, adaptowanie się i ich bliskoznaczników (takich jak asymilacja, przywłaszczenie, 
przyswojenie, dopasowanie). Nazwane tymi wyrazami procesy i mechanizmy 
przystosowawcze, tak charakterystyczne dla płynnej, hybrydycznej i zmien-
nej współczesności, stanowią przedmiot opisu i analiz wielu dyscyplin nau-
kowych (antropologii, socjologii, filozofii), a w ich języku same te terminy 
zajmują eksponowane miejsce. Mechanizm adaptacji stanowi nieodłączny 
składnik wszelkich procesów składających się na ewolucję zarówno świata 
natury, jak i kultury. Powodowani biologiczną, historyczno-polityczną, eko-
nomiczną koniecznością przystosowujemy się bowiem mniej lub bardziej 
świadomie do otoczenia, innej kultury, do innych sposobów myślenia i sys-
temów wartości. Człowiek, stojący na szczycie Wielkiego Łańcucha Bytów, 
jest ze swej istoty, podobnie jak pozostałe elementy tej hierarchicznej struk-
tury, zarówno tworem adaptującym się, jak i „adaptowalnym” (który pozwa-
la się zaadaptować). 

* * * 

Żywotność leksemu adaptować/adaptacja, zwłaszcza w dyskursie nauko-
wym, a przede wszystkim zaś jego transdyscyplinarny charakter nie oznacza 
jednak, iż ma on w polszczyźnie szczególnie długą tradycję. Wyraz ten 
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należy do zbioru czasownikowych latynizmów przyswojonych w polszczyź-
nie w XVII wieku, co dokumentuje SJP XVII/XVIII, a także SJChP; hasła 
nie notują natomiast: SSt, SXVI, SJP L, SJP Wil; pojawia się ono dopiero na 
przełomie XIX i XX wieku, rejestrują je autorzy SJP War. 

Pierwszy z wymienionych słowników, czyli Słownik języka polskiego XVII i 1. 
połowy XVIII wieku, pod hasłem adaptować (rzeczownikowego odpowiednika – 
brak) w sposób bardzo lakoniczny wyodrębnia dwa aspekty znaczeniowe: 

1) adaptować – co, czyli ‘przystosować do czego’; 
2) adaptować – co, w znaczeniu ‘sprawić’. 

Więcej szczegółów wyinterpretować pozwala materiał ilustrujący omawia-
ne hasło. I tak, pierwszy aspekt znaczenia egzemplifikuje cytat: 

Maią sposoby takie y naczynia adaptowane że się w nich nic nie zepsuie 
y niezamarznie (Pas. Pam.); 

Xiężyc (…) nie iest gładko sferyczny, ale chropowato, rożnemi fraktura-
mi, wypukłościami, zagięciami, iak ziemia gorami y dolinami adaptowany 
(BystrzInfAstron – Bystrzonowski: Informacje matematyczne…). 

Drugie znaczenie: 

Po myslna niech adaptuje fortuna, bys żyła wieki Nestorowe (MikSie – 
Mikuć: Silva rerum). 

Jak pokazują cytaty, w XVII stuleciu analizowane słowo realizuje tylko 
jedno znaczenie. Odnosi się ono wyłącznie do sfery materialnej działalności 
człowieka lub szeroko rozumianego konkretu: adaptować można naczynia, 
a księżyc „jest adaptowany wypukłościami i zagięciami”. 

Podobnie SJP War – pod hasłem adaptacja uwzględnia jedno, to samo zna-
czenie. Adaptacja oznacza tu: 

1) ‘przyswojenie, przywłaszczenie’: Adaptacje i pośrednie przez przeróbki 
przywłaszczenie cudzych utworów; 
2) ‘przerobienie, użycie na co’: Adaptacja folwarku na koszary; 
3) ‘fil. przystosowanie, dopasowanie’: Adaptacja uwagi do uczuć. 

Znaczenie to uzupełnia definicja czasownika adaptować i egzemplifikacja 
materiałowa tego hasła. Adaptować oznacza: 
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1) ‘do czego, przystosować, dopasować, zastosować’: Przyprawiać i adapto-
wać co do smaku czyjego; 
2) ‘prow. przerobić, użyć na co’: Rząd adaptował dworzec na urząd górniczy; 
‘a. do czego = stosować się, odnosić się, ściągać się’: Do kogóżby się to ad-
aptować mogło? 

* * * 

Analiza znaczenia wyrazów nie może obejść się bez etymologii. Etymolo-
giczny słownik języka polskiego A. Bańkowskiego – jako jedyny słownik etymo-
logiczny notujący to hasło – nie zawiera wprawdzie nazwy rzeczownikowej, 
ale pod hasłem adaptować czytamy: 

‘XVII, łac. adaptāre ‘przystosować’ od aptus ‘stosowny’; w użyciu nowym 
za fr. adapter, nm. adaptieren, ang, to adapt’. 

Wnikając głębiej w etymologię, powiedzmy, że podstawą tytułowego lek-
semu adaptacja w jego pierwotnym, konkretnym znaczeniu jest czasownik 
adaptō, -āre, āvi, -ātum. Słownik1 podaje dwa użycia tego czasownika: [wł.] 
‘dostosować, przyprawić’ i [przen.] ‘przygotować, sporządzić’. Czasownik 
ten złożony jest z przyimka ad, czyli ‘do’ w funkcji przedrostka oraz cza-
sownika apto, czyli ‘przystosować, przyłożyć, przyłączyć, wdziać zbroję, 
przysposobić, uzbroić’2. Formy rzeczownikowej zakończonej na -tio, -onis, 
(typ administracja, łac. administrātio, SE Bań, s. 4), która stała się podstawą 
wielu polskich rzeczowników rodzaju żeńskiego o znaczeniu abstrakcyjnym, 
łacina w żadnym ze swoich okresów nie zna. Nie możemy więc uznać, że 
wyraz adaptacja jest bezpośrednim rezultatem przebiegającego wręcz automa-
tycznie procesu przyswajania do polskiego systemu fleksyjnego łacińskich 
rzeczowników zakończonych na -tio, -onis. Wolno nam jednak stwierdzić, że 
wyraz ten został „przysposobiony” do polszczyzny drogą analogii do dzie-
siątków innych łacińskich formacji rzeczownikowych, w wypadku których 
zasadą adaptacji do języka polskiego jest zmiana wygłosu na -cyja3. 

                                                           
1 Słownik łacińsko-polski, M. Plezia, red., t. 1, Wyd. PWN, Warszawa 1998, s. 51. 
2 Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1982, s. 45. 
3 Zob. na ten temat: D. Moszyńska, Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staropolszczyź-

nie, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1975; H. Rybicka-Nowacka, Rzeczowniki zapożyczone z łaciny 
w języku polskim XVII wieku (na materiale literatury pamiętnikarskiej), Wyd. Ossolineum, Wrocław 
1973; M. Pastuchowa, Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polsz-
czyźnie, Wyd. UŚ, Katowice 2000, s.111. 
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Warto w tym miejscu przypomnieć, iż losy bardzo licznych czasowniko-
wych zapożyczeń z łaciny w okresie średniopolskim, do których należy ana-
lizowany leksem adaptować/adaptacja, potoczyły się rozmaicie. Dużą grupę 
stanowią wyrazy, które w niezmienionym kształcie i znaczeniu są obecne 
w języku do dziś, np. apelować, decydować, proponować, obserwować, reformować, 
reprezentować. Niektóre zaś z tych łacińskich z pochodzenia czasowników, 
które wówczas funkcjonowały, zostały zastąpione przez polskie odpowied-
niki. Wycofały się całkowicie z języka polskiego takie określenia, jak: inwito-
wać ‘zapraszać, wzywać, namawiać’4 (łac. invitare); inkarcerować ‘uwięzić, wtrą-
cić do więzienia’ (łac. inkarcerare); inkwijetować ‘martwić się’ (łac. inquitare); 
ekskuzować się ‘wymawiać się, usprawiedliwiać’ (łac. excusare). 

Interesującą grupę wśród tych XVII-wiecznych formacji stanowią te, które 
co prawda przetrwały w polszczyźnie do dziś, ale ich użycie jest zarezerwo-
wane dla określonych kontekstów, często hieratycznych, np. konsekrować 
‘poświęcać, ofiarować’ – dawniej mogło występować w kontekście: ‘konse-
krować Bogu panieństwo’, dziś tylko ‘konsekrować kościół, świątynię’; kon-
trowertować, dawniej w znaczeniu ‘spierać się, toczyć spór o coś’ (łac. controver-
tare), np. „czy kto był czy nie był za morzem o tym kontrowertować nie 
chcę”, dziś znaczenie zachowane wyłącznie w formie przymiotnika kontro-
wersyjny; dyspensować ‘zwolnić od zobowiązania’, dziś tylko ‘udzielić dyspensy’. 

Jeszcze inny typ stanowią te zapożyczone z łaciny czasowniki, do których 
należy interesujący nas wyraz adaptować, których znaczenie w procesie roz-
woju uległo pewnym przeobrażeniom, jak ma to miejsce w czasowniku ako-
modować się ‘przystosowywać się’, dawniej ‘akomodować się do wojny’, dziś 
w takim kontekście użycie to jest niemożliwe. 

O jaki rodzaj przeobrażenia w wypadku naszego czasownika chodzi? Po-
jawiając się w XVII-wiecznej polszczyźnie jako zapożyczenie z modnej wte-
dy łaciny w znaczeniu konkretnym, leksemy adaptować/adaptacja wycofują się 
z języka w XVIII stuleciu. Nie notuje ich – co bardzo symptomatyczne – 
zawierający materiał XVIII-wieczny SJP L, co pozwala przyjąć jako jedną 
z hipotez, iż wyrazy wycofały się z języka na chwilę, jako leksemy obce – 
najprawdopodobniej pod wpływem purystycznych zabiegów doby oświecenia 
– by ponownie powrócić do polszczyzny, przybierając również nowe wyspe-
cjalizowane znaczenie. O „być czy nie być” w języku tego czasownika zadecy-
dował czynnik polityczno-społeczny (dokładnie polityka językowa epoki). 

                                                           
4 Ta i poniższe definicje czasowników zapożyczonych z łaciny za: Z. Klemensiewicz, Histo-

ria języka polskiego, t. 2, Wyd. PWN, Warszawa 1965, s. 146–147. 
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* * * 

Swoje nowe życie wraz z drugim znaczeniem (czy też znaczeniem rozsze-
rzonym), ukształtowanym już bez wątpienia pod wpływem języka francu-
skiego, wyraz otrzymuje znacznie później. Informację na ten temat zawiera 
historyczny już dziś dla nas Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doro-
szewskiego. Pod hasłem adaptacja czytamy: 

‘przystosowanie, przeróbka dla nadania czemuś jakiegoś charakteru’, 

a następnie znaczenie to podlega specyfikacji. Z jednaj strony adaptacja zo-
staje tu odniesiona do sfery materialnej (do budownictwa): 

‘w budownictwie przeróbka budynku dla wykorzystania go w innym celu 
niż pierwotny lub dla nadania mu innych cech stylowych’, 

ale też, z drugiej, do obszaru literatury: 

‘w literaturze, sztuce – przystosowanie jakiegoś utworu, dzieła do innego 
użytku niż zamierzony przez autora, np. przeróbka utworu scenicznego 
na słuchowisko radiowe, powieści na utwór sceniczny, itp.’ 

Podobnie definicja jest zbudowana m.in. w Słowniku wyrazów obcych pod 
red. Elżbiety Sobol. W punkcie 1) mówi się o przystosowaniu czegoś do 
innego użytku niż jego pierwotne przeznaczenie, np. adaptacja budynku, zaś 
w punkcie 2) wyodrębnione zostaje znaczenie: 

‘przystosowanie utworu powieściowego do wystawienia na scenie lub do 
sfilmowania; także utwór literacki w ten sposób przystosowany’. 

* * * 

Nowsze słowniki wyróżniają, co prawda, obydwa znaczenia wyrazów adap-
tować/adaptacja, ale bez ich graficznej specyfikacji. Akcentuje się wówczas 
obydwa znaczenia jako równoległe, łącząc za pomocą spójników lub/albo, 
niekiedy tylko wydobywa się naprzemiennie jedno ze znaczeń: raz to, które 
odnosi się do aspektu literackiego, a innym razem akcent pada na aspekt 
materialny (najczęściej/zwykle), np. w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod 
red. S. Dubisza czytamy: 
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adaptacja niem. Adaptation, ang., fr. adaptation 1) książk. ‘przystosowanie 
czegoś, z w y k l e  utworu literackiego l u b  budynku do innego użytku, 
do nowych potrzeb, przerobienie dla nadania innego charakteru’. [pod-
kreśl. – D.O., E.S.] 

Podobne relacje obserwujemy w Wielkim słowniku wyrazów obcych i trudnych: 

adaptacja ‘przystosowanie czegoś do użytku innego niż pierwotnie zakła-
dano, n a j c z ę ś c i e j  przeróbka utworu powieściowego na scenariusz 
filmowy a l b o  przerobienie budynku lub pomieszczenia’. 

Akcenty podobnie rozkładają się w Innym słowniku języka polskiego. Tutaj: 

adaptacja ‘z w y k l e  budynku l u b  utworu literackiego, to przystosowanie 
lub przystosowywanie tego do pełnienia nowych funkcji, połączone 
z wykonaniem w tym niezbędnych zmian’. 

* * * 

Jako ostatnie ogniwo w kształtowaniu się znaczeń analizowanego leksemu 
potraktować trzeba definicję zamieszczoną w najobszerniejszym słowniku 
współczesnego języka polskiego. Mowa tu o Praktycznym słowniku współczesnej 
polszczyzny pod red. H. Zgółkowej. Odnotowuje się tu wpierw łacińskie po-
chodzenie wyrazu (od adaptatio), a następnie przytacza definicję: 

adaptacja ‘przystosowanie do innego użytku; przerobienie dla nadania in-
nego charakteru, zwłaszcza utworu literackiego (w celu wystawienia go 
na scenie lub sfilmowania)’. 

W tej lakonicznej definicji, jak widać, stopiły się w jedno dwa historycznie 
odrębne znaczenia, które polszczyzna wprowadzała stopniowo. Słownik bardzo 
ogólnie informuje o przystosowaniu, dodajmy czegoś ‘do innego użytku’ bądź 
przerobieniu tego czegoś ‘dla nadania innego charakteru’. Specyfikację wprowadza 
dopiero fraza: ‘zwłaszcza utworu literackiego’, jako zawężenie definicyjnego 
przystosowania. To drugie znaczenie wspierają przytoczone połączenia blisko-
znaczne: parafraza, trawestacja, inscenizacja, ekranizacja – poza określeniem wielo-
znacznym przeróbka odnoszą się one do ‘przystosowania w dziedzinie literatury’. 

Najbardziej adekwatną definicję wobec współczesnego rozumienia lekse-
mu adaptacja odnajdujemy w Wielkiej encyklopedii PWN pod red. J. Wojnow-
skiego. Zacytujmy: 
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Adaptacja, łac. adaptatio ‘przystosowanie’ – ‘lit. przetworzenie dzieła lite-
rackiego na utwór odmiennego rodzaju literackiego lub na utwór innej 
sztuki, dostosowanie go do potrzeb nowych odbiorców lub nowych 
środków rozpowszechnienia, np. przeróbka powieści na utwór scenicz-
ny, film (ekranizacja), widowisko telewizyjne, słuchowisko, parafraza 
dzieła literackiego dla dorosłych nadająca mu charakter utworu przezna-
czonego dla dzieci i młodzieży (np. liczne adaptacje Podróży Guliwera), 
publikacja klasycznego dzieła okrojona na doraźny użytek ze względów 
wychowawczych; w Polsce w epoce oświecenia pospolita praktyka „przy-
stosowania”, tj. tłumaczenia i adaptowania sztuk obcych, zwłaszcza ko-
medii francuskiej, do polskich realiów, klimatu obyczajowego i założo-
nych celów ideowych (np. Zabobonnik F. Zabłockiego – adaptacja kome-
dii Le superstitieux J.A. Romagnsiego). 

Definicję, częściowo tożsamą – w tym wypadku z oczywistych względów 
przekazu profesjonalnej wiedzy – prezentuje Słownik terminów literackich pod 
red. J. Sławińskiego: 

Adaptacja – (…) ‘przeróbka utworu lit., mająca na celu dostosowanie go 
do potrzeb nowych odbiorców bądź do innych niż pierwotnie środków 
rozpowszechniania’. 

* * * 

Kolejny etap w kształtowaniu znaczenia wyrazu adaptacja stanowi jego 
„zaadaptowanie” do potrzeb innych nauk. W definicjach słownikowych 
odnajdujemy specjalistyczne kwalifikatory i odnoszące się do określonych 
dziedzin warianty leksykalno-semantyczne tego wyrazu: adaptacja biologiczna, 
psychologiczna, socjologiczna. I tak: adaptacja biologiczna oznacza ‘dziedziczne 
zmiany budowy i funkcji organizmów, korzystne dla zachowania gatunku 
w danym środowisku’; adaptacja psychologiczna to ‘przystosowanie się do no-
wego środowiska społecznego, do nowych warunków; także: zmniejszenie 
odczuwania określonych bodźców wskutek ich długotrwałego działania’; 
adaptacja socjologiczna oznacza po prostu proces przystosowania się do nowe-
go środowiska społecznego5. 

Językoznawstwo natomiast posługuje się terminem adaptacja językowa 
w znaczeniu zmian dokonujących się w języku ludności przemieszczającej 
się na tereny, gdzie panuje inna odmiana języka. Termin adaptacja pojawia się 
                                                           

5 Słownik języka polskiego, t. 1, M. Szymczak, red., Wyd. PWN, Warszawa 1978, s. 7. 
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także w kręgu problematyki wpływów języków obcych na polszczyznę jako 
synonim procesów polonizacji, asymilacji. Terminem adaptacja posłużyła się 
M. Pastuchowa w tytule rozdziału V (Derywacja czy adaptacja? Czasowniki two-
rzone od podstaw obcych6) swojej monografii poświęconej słowotwórstwu cza-
sowników odrzeczownikowych. Autorka tej pracy skłonna jest uznać proces 
tworzenia czasowników transpozycyjnych od rzeczowników łacińskich za-
kończonych na -cja – ze względu na jego udokumentowaną regularność – za 
przykład adaptacji właśnie, a nie derywacji7. Mówi się także, że zapożyczenia 
z języków obcych przechodzą na gruncie polszczyzny proces adaptacji, czyli 
przystosowania się – i to etapami – do polskiego systemu fleksyjnego, fone-
tycznego i na końcu ortograficznego. Proces ten przebiega stopniowo, moż-
na mówić o poszczególnych fazach, ogniwach czy stopniach przyswojenia 
danego wyrazu do języka polskiego8. O tzw. gatunkowych wzorcach adapta-
cyjnych mówi się w genologii lingwistycznej. Maria Wojtak wyróżnia właśnie 
tę kategorię wśród innych wariantów wzorca gatunkowego, rozumiejąc 
przezeń nawiązania do obcych schematów gatunkowych9. 

Kluczową rolę pojęcie adaptacja odgrywa w badaniach translatologicz-
nych10. Pozostaje kwestią dyskusyjną, czy pojęcie to uchyla klasyczne pytanie 
o istotę przekładu: adaptacja bowiem to nie bardziej lub mniej wierne tłu-
maczenie, lecz przeróbka. Dzieło, powiemy, jest tylko adaptacją, zatem ma 
niższą wartość niż prawdziwe tłumaczenie. Czy też określa ono szczególny 
typ tłumaczenia, jedną z 7 wyróżnianych w teorii strategii translatorskich. 
W szerokim znaczeniu adaptacja jest strategią tłumaczenia niedosłownego, 
które, wprowadzając szereg zmian, narusza ekwiwalencję tekstu wyjściowe-
go i docelowego Warto przypomnieć, że w Polsce funkcjonował termin 
spolszczenie na oznaczenie adaptacji, która polega na dostosowaniu tłumacze-
nia tekstu do warunków odbioru: do tradycji literackiej, uwarunkowań cywi-
lizacyjnych, społecznych czy politycznych. 

Jako termin stricte naukowy wyraz adaptacja pojawia się we współczesnym 
dyskursie filozoficznym, w bliskiej polskiemu językoznawstwu aksjologicznej 
                                                           

6 M. Pastuchowa, Zmiany semantyczne i strukturalne …, s. 102. 
7 Tamże, s. 113. 
8 Zob. J. Bartmiński, Nazwiska obce na tle kontaktów językowych i kulturowych, w: J. Maćkiewicz, 

J. Siatkowski, red., Język a kultura, t. 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów 
kulturowych, Wyd. Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992, s. 9–13. 

9 M. Wojtak, Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe, w: D. Ostaszewska, red., Gatunki 
mowy i ich ewolucja, t. 2, Tekst a gatunek, Wyd. UŚ, Katowice 2004, s. 32. 

10 Zob. hasło adaptacja w Małej encyklopedii przekładoznawstwa, U. Dąmbska-Prokop, red., 
Wyd. WSJOE Educator, Częstochowa 2004, s. 27–30. 
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myśli amerykańskiego pragmatysty Johna Deweya. Jakkolwiek podstawę 
polskiego językoznawstwa aksjologicznego w ujęciu Puzyniny stanowi fe-
nomenologia uczuć, a szczególnie odczuwania wartości Maxa Schelera, war-
to przywołać bliską Schelerowi koncepcję problematyki wartości niewystar-
czająco docenionego w Europie amerykańskiego myśliciela. W jego teorii 
wartości pojawia się pojęcie adaptacja na określenie jednej z trzech (obok 
akomodacji i modyfikacji) tzw. życiowych orientacji, czyli podstaw istotnych 
w doświadczeniach autotranscendencji i afirmacji11. 

W fizyce stosuje się pojęcie adaptacja w opisach procesów przystosowania 
teorii i formuł matematycznych do zjawisk związanych z zagadnieniami 
budowy materii, np. teorię magnetyzmu zaadaptowano do zjawisk związa-
nych z elektryczną polaryzacją. Inny przykład: metody obliczeniowe fizyki 
kwantowej zaadaptowano dla potrzeb ekonofizyki (teorie matematyczne 
przystosowano, dostosowano do pojęć z zakresu ekonomii)12. 

* * * 

Postawmy w końcu kilka pytań, uwzględniając ten fakt, iż w perspektywie 
współczesnej rzeczywistości, która z jednej strony jest wieżą Babel, a z dru-
giej – podlegając procesom globalizacji, rozmywającym granice stabilności 
kultury, a tym samym torującym drogę procesom przystosowawczym – jest 
dramatycznie ujednolicona, właściwe rozumienie pojęcia adaptacja i sposób 
interpretacji jej mechanizmów nabiera szczególnego znaczenia. Kiedy poję-
cie to pojawia się jako ważna kategoria w studiach kulturowych i antropolo-
gicznych podejmujących kwestię kulturowego kontaktu i konfrontacji 
w kontekście refleksji cywilizacyjnej nad relacjami Zachodu z innymi kultu-
rami, zasadniczej wagi nabiera wymiar aksjologiczny tego pojęcia. 

Nie jest bowiem obojętne dla naszego świata, jaki znak wartości przypi-
szemy temu słowu. Czy przez adaptację kulturową będziemy rozumieć wy-
łącznie proces automatycznego, bezrefleksyjnego i bezkrytycznego przyj-
mowania i przyswajania cudzych wzorów, metod postępowania oraz równie 
bezwiednego ulegania presji „cudzego spojrzenia”, czy może będziemy 
przez nie rozumieć akt świadomego wyboru i współpracy. Czy adaptować się, 
przystosowywać się, asymilować do nowych warunków, do innej kultury ma 
oznaczać rezygnację z własnego świata i jego wartości. A może adaptować się 
                                                           

11 J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2005. 
12 R.N. Mantegna, H.E. Stanley, Ekonofizyka – wprowadzenie, przeł. R. Kutner, Wyd. PWN, 

Warszawa 2001. 
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oznacza przyjmować coś nowego/innego/obcego, nie zatracając równocze-
śnie tego, co własne? 

Właściwą odpowiedź na ten dylemat daje nam młoda polsko-szwedzka 
poetka, Marta Franzén, w wierszu o symbolicznym dla interesującej nas 
problematyki tytule, Bałtyk13, pisząc: 

Przyszłam na ten świat 
rozdarta jak w szpagacie (Mama kocha balet) 
ponad Bałtykiem 

Rażona iskrą elektryczną dziedzictwem tych dwóch języków, 
które mieszają się we mnie spływając do źródła ziemi 

Lecz gdy moja stopa grzęźnie zbyt głęboko (w polskiej ziemi) 
ciąży i ciśnie 
wyciągam ją nieco, 
przenoszę ciężar na drugą nogę 
tę wwierconą w ziemię szwedzką 

Jakkolwiek owo rozdarcie między dwa kraje i dwa języki może być trudne 
i dotkliwe (szpagat jest figurą gimnastyczną tyleż efektowną, co trudną i mo-
gącą sprawiać ból), jest zarazem interesującym i wzbogacającym jednostkę 
doświadczeniem egzystencjalnym. Bez własnej woli, z urodzenia, znajduje 
się między dwoma kulturami, dwoma językami, dwoma ojczyznami. Ta sy-
tuacja „pomiędzy” nie jest jednak dla niej traumatyczna, nie jest źródłem 
dramatu, lecz stanowi interesujące doświadczenie egzystencjalne. 

Procesy adaptacji zatem, przed którymi współczesny człowiek nie może 
się uchronić, mogą go wyzwalać spod działania (nierzadko) uwierającego 
jednego paradygmatu kulturowego. 
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The Notion of adaptation in Various Discourses:  
from Etymology to Contemporary Uses 

The article presents a history of the lexeme adaptation in the Polish language. The term, which 
plays a crucial role in the modern reflection upon culture and is used by various disciplines such 
as physics, biology, anthropology, and sociology, indicates a whole spectrum of processes and 
mechanisms which allow for diverse means of accommodation characteristic of the contempo-
rary, changeable and hybridic, reality. Starting from etymological research and following the 
term through its semantic development and referring to a number of dictionaries (from The 
Dictionary of Old Polish to The Practical Dictionary of Contemporary Polish), the article traces adaptation 
to its Latin origin and the inception in the 17th century Polish to demonstrate that it was first 
used in reference to material activities of man to acquire, only in the 19th century under the 
impact of French, its abstract meaning. 

Keywords: etymology, borrowing, Latinism, semantic development of a word. 
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Kultura jako adaptacja.  
Kultura w paradygmacie przyrodoznawstwa 

Natura i kultura 

Przynajmniej od czasów Karola Darwina, a więc czasu ustalenia się nowych 
założeń paradygmatu biologicznego, które ufundowała teoria ewolucji, zaczę-
to przyjmować, iż wszelkie życie, także życie gatunku homo sapiens zależne jest 
od zdolności adaptacyjnych, selekcyjnej presji środowiskowej i przypadko-
wych (incydentalnych) zmian dziedzicznych. Za sprawą tak pojmowanej 
teorii życia gatunek ludzki został usytuowany pośród innych gatunków, linia 
jego rozwoju wytyczona, a rozwój i trwanie wpisane w „wielki łańcuch by-
tów”1 zależnych od praw natury. Pośród nich dobór naturalny – rozumiany 
jako nielosowa, a więc nieprzypadkowa przeżywalność pewnej części osob-
ników, wyposażonych w cechy ułatwiające przetrwanie i rozmnażanie 
w określonych warunkach środowiskowych – stanowi prawo zasadnicze, 
będące – w pewnym sensie – drugą stroną tego, co rozumiemy jako adaptację2. 
                                                           

1 Por. A.O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei, przeł. A. Przybysławski, Wyd. 
KR, Warszawa 1999. 

2 Współczesna, podarwinowska biologia, konsekwentnie wzbogacana też przez paleoan-
tropologię i genetykę, wiele zmieniła w dawnym, „normalnym” myśleniu o dziejach człowieka 
i myśleniu o doborze naturalnym, ale samo pojęcie adaptacja nie uległo specjalnie wielkim 
zmianom. Nadal przyjmuje się, że adaptacja, to przystosowanie się organizmu poprzez zmianę 
struktury lub funkcji do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych 
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Jednak mimo że darwinizm w zasadniczy sposób zbliżył nauki o człowieku 
do biologii ewolucyjnej, to zainteresowanie biologów kulturą ludzką musiało 
czekać jeszcze nieomal wiek, zanim dociekania kulturowe weszły w obszar 
szczegółowych rozważań nauk o życiu. Na stan ten złożyło się przynajmniej 
kilka czynników, pośród których bez wątpienia niebagatelne było „przed-
wstępne rozgraniczenie porządku natury i porządku kultury”3, uznawane 
zarówno przez biologię, jak i szeroko pojętą humanistykę, a w obu naukach 
mające – jak pisze Claude Lévi-Strauss – niemal wartość dogmatu. Przyjęcie 
paradoksalnego założenia, że zasadnicze właściwości natury ludzkiej należą 
wyłącznie do porządku kultury, wyraziście odgraniczyło na długi czas docie-
kania kulturoznawcze i socjologiczne od dociekań przyrodoznawczych. Kul-
tura – pojmowana jako 

sfera wyobrażeń zbiorowych, do których należą nie tylko pojęcia i kate-
gorie rozumowe, ale też wartości, ideały, wierzenia, symbole, będące 
wspólnymi ideałami i wartościami podzielanymi w ramach zbiorowości4 

– tylko w jeden sposób dawała się pogodzić z efektami działania doboru 
naturalnego. Otóż, wyłącznie przy założeniu, że człowiek jako gatunek jest 
wytworem ewolucyjnych sił przyrody, ale wpływ natury na jego umysł kończy 
się wraz z narodzinami5. Dalej mamy już tylko „konfigurację wyuczonych 

                                                                                                                                   
lub zewnętrznego stresu. Efektywność adaptacji określa dostosowanie. Adaptacja jest istotną, 
dziedziczną lub niedziedziczną i podlegająca rozwojowi cechą wszystkich żywych organi-
zmów. Adaptacja fenotypowa, dotycząca zmian osobniczych, nie jest dziedziczna. Adaptacja 
dziedziczna polega na zmianie puli genowej populacji w taki sposób, że częstsze stają się geny 
odpowiedzialne za fenotypy lepiej dostosowane do zmienionych warunków, czyli gwarantują-
ce wydanie większej liczby potomków. Adaptacja może być wynikiem doboru naturalnego, 
doboru płciowego lub doboru sztucznego. W rzeczywistości adaptacja konkretnego organi-
zmu jest wypadkową adaptacji fenotypowej i dziedzicznej. 

3 C. Lévi-Strauss, Spojrzenie z oddali, przeł. W. Grajewski, L. Kolankiewicz, M. Kolankie-
wicz, J. Kordys, Wyd. PIW, Warszawa 1993, s. 59. 

4 E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przeł. A. Za-
drożyńska, Wyd. PWN, Warszawa 1990, s. 257. 

5 Oczywiście, nie kwestionowano wpływu biologii na ciało człowieka – obserwowane i wy-
raźne różnice płciowe, zmiany związane z procesem dojrzewania, starzenia się, choroby, 
ułomności. Rozpoznawano je kiedyś jako niezależne od kultury, tj. naturalne, czego pogło-
sem są na przykład aktualne i częstokroć gwałtowne dyskusje na temat seksualności (i trans-
seksualności). Co ciekawe, powszechne też było w XIX w. przekonanie o różnych „natural-
nych” możliwościach umysłów kobiecych i męskich, przekładające się na różnicowanie ty-
pów kształcenia, a więc wpływu społecznego. Nie możemy w tym miejscu rozwijać tego 
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zachowań i ich rezultatów”6. Istotny wpływ na taką wizję człowieka i kultury 
mieli myśliciele oświeceniowi, którzy – jak John Locke – odwołując się do 
idei Arystotelesa i filozofów średniowiecza, upowszechnili przekonanie, 
którego kwintesencją jest pojęcie tabula rasa i stojąca za nim idea wpływu 
kultury na człowieczeństwo. Takie przekonania dobrze uwidacznia stanowi-
sko wybitnego antropologa amerykańskiego Alfreda Louisa Kroebera, który 
jeszcze w 1917 roku pisał: 

Istotna różnica pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem nie polega na tym, 
że ten ostatni ma lepszą tkankę lub szlachetniejszy gatunek ciała; polega 
na tym, że jego struktura i tkanka są takie, że można w nich coś „zapi-
sać”, podczas gdy zwierzę tej możliwości nie posiada7. 

Oczywiście, takie spolaryzowanie stanowisk stosujemy tu do celów heury-
stycznych; nie mają one zastosowania do każdej teorii natury ludzkiej, jaką 
od czasów Darwina zbudowała antropologia i nauki społeczne. Już w latach 
70. XIX stulecia wybitni antropolodzy, jak Edward B. Tylor (1871) czy Le-
wis H. Morgan (1877), wykorzystywali założenia ewolucjonizmu do badań 
nad kulturą, czynili to także Spencer, Frazer, Bastian i inni. W zasadzie 
można przyjąć, że 

wczesna socjologia i antropologia czerpały natchnienie z biologii i teorii 
ewolucji i sformułowały pod adresem społeczeństw ludzkich wszystkie 
doniosłe pytania, jakie należało sformułować8, 

skupiając jednak większą uwagę na ustalaniu etapów rozwoju kultury niż 
wyjaśnianiu, w jaki sposób dobór naturalny mógł determinować cechy natu-
ry ludzkiej, prowadzące w finale do pojawienia się kultury. Gwoli ścisłości 
należy tu dodać, że w tamtych czasach biologiczne badania nad strategiami 
adaptacji były dopiero w fazie raczkującej, a idea „przeżywalności najlepiej 
przystosowanych” lepiej konweniowała z ideologicznymi przesłankami epo-
ki, które budowali nie tylko Darwin, ale również Marks, Spencer i Nietzsche, 
                                                                                                                                   
wątku, ale warto zaznaczyć, iż koncepcja tabula rasa była i nadal jest zanurzona w wewnętrz-
nie niespójny dyskurs, któremu należy się osobne i dogłębne opracowanie. 

6 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska-Kania, Wyd. PWN, Warszawa 
1975, s. 44. 

7 A.L. Kroeber, Istota kultury, przeł. P. Sztompka, Wyd. PWN, Warszawa 1973, s. 75. 
8 P.L. van den Berghe, Łączenie paradygmatów: biologia i nauki społeczne, w: B. Szacka, J. Szacki, red., 

Człowiek zwierzę społeczne, przeł. K. Najder, B. i J. Szaccy, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1991, s. 321. 



28 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

niż z badaniami nad uniwersaliami natury ludzkiej. Jak trafnie zauważa Pier-
re L. van den Berghe, znany antropolog amerykański belgijskiego pocho-
dzenia i badacz fenomenu etniczności, w finale różnorakich uwikłań: 

Niesmaczne związki wczesnej myśli ewolucjonistycznej z darwinizmem 
społecznym, rasizmem, imperializmem i kapitalizmem wolnorynkowym 
odstręczyły od biologii [na długie lata – D.W.-Z., W.B.] przedstawicieli 
nauk społecznych9. 

Przyrodoznawstwo zatem, orzekłszy swoją prawdę o bliskim pokrewieństwie 
człowieka z innymi naczelnymi, postępowało własną drogą, pomijając kwestie 
kultury, podczas gdy antropologia, filozofia człowieka, socjologia, polityka 
i etyka, przyjąwszy do wiadomości pochodzenie człowieka od małpy, raczej 
„używały” teorii ewolucji dla własnych celów, niźli wynosiły z niej poważniejsze 
przesłanki do zmiany własnych paradygmatów. Jak zgryźliwie, acz trafnie zau-
waża Fred Inglis, dla tych samych celów używały również pojęcia kultura. 

Antropologia dostosowuje kulturę do swoich potrzeb. (…) W 1914 roku 
pojęcie kultury ma stać się niezbędne dla teorii, a Teoria jest nową muzą 
totalitarnego stulecia10. 

Przełom 

Istotny przełom w zainteresowaniach biologów naturą ludzką, a w końcu 
i kulturą, zaczął się w latach 30. XX w. od „doniesień z terenu”, czyli pre-
zentacji danych empirycznych etologii, której najwybitniejszymi przedstawi-
cielami są Konrad Lorenz i Irenäus Eibl-Eibesfeldt. Etologia człowieka, 
wyszedłszy od badań nad społecznym zachowaniem się zwierząt, uwzględ-
niała w swym programie również próbę zrozumienia ewolucji oraz 

funkcjonalnych aspektów wzorów kulturowych, analizując je z punktu 
widzenia tego, na ile przyczyniają się do zwiększenia ogólnej wartości 
przystosowawczej11. 

                                                           
9 Tamże, s. 321. 
10 F. Inglis, Kultura, przeł. M. Stolarska, Wyd. Sic!, Warszawa 2007, s. 47. 
11 B. Szacka, Wstęp, w: B. Szacka, J. Szacki, red., Człowiek zwierzę społeczne…, s. 10 [badaczka 

powołuje się na: I. Eibl-Eibesfeldt, Human Ethology]. 
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Nie roszcząc sobie pretensji do formułowania praw bezpośrednio doty-
czących adaptacyjnego charakteru kultury, wkrótce weszła ona w gwał-
towny spór z czterdzieści lat późniejszą socjobiologią, ocenioną pierwotnie 
jako agresywna, redukcjonistyczna i deterministyczna. Takie opinie o so-
cjobiologii wynikały tyleż z „amerykańskiego” stylu jej prezentacji przez 
mistrza Edwarda O. Wilsona („mamy teorie i nie zawahamy się ich użyć”), 
co i z nie do końca wtedy jeszcze rozpoznanych prawideł wpływu wypo-
sażenia genetycznego na zachowania ludzkie, które spekulatywnie uznała 
za determinujące, próbując narzucić swój sposób myślenia. Trafiła w ten 
sposób jednocześnie w kilka newralgicznych punktów nauk społecznych 
i antropologii europejskiej. Ten wątek rozważań nie jest tu zasadniczy, ale 
warto zaznaczyć, że jeszcze dwadzieścia lat później Claude Lévi-Strauss, 
skądinąd doskonale zorientowany w rozwoju biologii antropolog francu-
ski, pisał o socjobiologach: 

W istocie tak nam to tłumaczą, ten, kto nie wie, co czyni, ma genetyczną 
przewagę nad tym, kto wie, jest bowiem dlań korzystne, aby jego egoi-
styczne rachuby były traktowane przez innych i przez niego samego jako 
prawdziwy altruizm12. 

Ta wypowiedź Lévi-Straussa odnosi się do zasadniczych rozstrzygnięć 
wczesnej socjobiologii, „w wydaniu” młodego E.O. Wilsona i Richarda 
D. Alexandra, zgodnie z którymi zasadniczą siłą napędową społeczeństw 
ludzkich jest egoistyczna potrzeba powielenia się genów, dobór krewniaczy, 
wsparty na pozornym altruizmie (opieka nad potomstwem i krewnymi – 
nepotyzm) oraz zasada wzajemności. Wszystkie one stanowią wyraz selek-
cyjnej presji środowiskowej, są przejawem adaptacji i – przynajmniej w tej 
starej wersji socjobiologii – stanowią podstawy kultury ludzkiej. Mówiąc 
prościej, co wyraził sam Wilson, „geny trzymają kulturę na biologicznej 
smyczy”. Kultura jest więc wyjątkowo skuteczna, ale to jednak tylko adapta-
cja, wzmacniająca fitness gatunku. Oczywiście, co poniekąd zrozumiałe, 
takie stawianie „ludzkiej sprawy” z trudem mogło zyskać sobie akceptację 
szerszych rzesz humanistów, nawykłych do mitologizacji dorobku kulturo-
wego z pozycji antropocentrycznych. 

                                                           
12 C. Lévi-Strauss, Spojrzenie z oddali…, s. 68. 
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Kultura w paradygmacie biologicznym.  
W stronę konsensu 

Od czasów burzliwej dyskusji antropologii i nauk społecznych z wczesną 
wersją socjobiologii upłynęło 30 lat. Nauki przyrodnicze, wspierane postę-
pem wiedzy o budowie i funkcjonowaniu mózgu oraz wypływającymi z niej 
teoriami umysłu (Francis Crick, Marvin Minsky, Gerald M. Edelman, John 
Eccles), a także nowymi odkryciami paleoantropologii i genetyki, nieco 
zmieniły swój sposób postrzegania natury ludzkiej, uwzględniając zarówno 
własne, coraz subtelniejsze rozpoznania procesów adaptacji13, jak i wiedzę 
antropologii kulturowej oraz socjologii. Świetnie widać to u Wilsona, który 
projektując wymaganą dzisiaj konsiliencję wiedzy, doszedł do teorii koewo-
lucji genetyczno-kulturowej i holistycznej koncepcji kultury. 

Wstępna wizja teorii koewolucji została sformułowana przez E.O. Wilso-
na w 1981 roku, w książce napisanej z Charlesem J. Lumsdenem (Genes, 
Mind and Culture: The Coevolutionary Process), ale wcześniej analogiczną kon-
cepcję proponowali także Robert Boyd i Peter J. Richerson (1976) oraz 
Marcus Feldman i Luigi Cavalli-Sforza (1978), a także w tym samym roku 
William H. Durham. Pozostaje ona także w ścisłym związku z koncepcją 
koewolucji, nawiasem mówiąc rzadko przywoływanej przez innych badaczy, 
zarysowaną w rozprawie antropologa Gregory’ego Batesona Umysł i przyroda 
(1979), o znamiennym podtytule Jedność konieczna14. 
                                                           

13 Ustalono m.in., że ewolucja biologiczna raczej nie wycofuje się ze złożonych adaptacji 
determinowanych przez interakcje wielu genów. Może natomiast całe takie podsystemy 
porzucać, gdy już nie są potrzebne, co najczęściej dzieje się przy pasożytnictwie, ścisłej sym-
biozie i domestykacji, ale też przy przejściu z jajorodności na żyworodność – najlepiej udo-
kumentowany przykład to uproszczenie genów morfogenezy u ssaków w porównaniu 
z płazami (które mają po kilka wersji każdego białka dostosowanych do różnych temperatur 
w środowisku). Potwierdzono tym samym koncepcje Lorenza dotyczące inwolucji. Odkryto 
również, że na adaptację mogą mieć też wpływ czynniki cywilizacyjne, np. emisja gazów 
i pyłów przemysłowych, czego przykładem jest motyl Biston betularia, którego jasna pigmenta-
cja na skutek silnej presji selekcyjnej została wyeliminowana na rzecz pigmentacji ciemnej 
(tzw. melanizm przemysłowy), trudniej odróżnialnej dla naturalnych wrogów na tle ściemnia-
łej wskutek zanieczyszczeń kory brzóz. Inna sprawa, że gdy adaptacja ta przestała być po-
trzebna, bo zanieczyszczenie powietrza i kory brzozowej się zmniejszyło – częstotliwość 
białych motyli w populacji ponownie zaczęła wzrastać. W tym wypadku mamy jednak do 
czynienia z cechą najprawdopodobniej jednogenową, której zmiany są łatwe. 

14 Zob. G. Bateson, Umysł i przyroda. Jedność konieczna, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Wyd. 
PIW, Warszawa 1996. 
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Obraz człowieka i kultury wyłaniający się teraz z prac biologów, zwłaszcza 
z Wilsonowskiej Konsiliencji (Consilience. The Unity of Knowledge, 1998), jest najlep-
szym przykładem tego, że skupienie uwagi na adaptacji informacji genetycznej 
jako podstawie ewolucji nie musi w ostateczności prowadzić do redukcji niwe-
lującej humanistyczny wymiar i jakość ludzkich działań oraz do epistemolo-
gicznego redukcjonizmu. Nie musi też budować skrajnej panadaptacyjnej wizji 
umysłu ludzkiego, ludzkiej świadomości i kultury, zdeterminowanych i zda-
nych na łaskę i niełaskę rozprzestrzeniających się, samolubnych genów15. 

Koncepcja ta opiera się na trzech podstawowych założeniach, z których 
dwa pierwsze mają charakter implikacyjny. Po pierwsze, zakłada swoisty 
systemowy interakcjonizm jako zasadę funkcjonowania rzeczywistości, co 
oznacza, iż samą rzeczywistość i jej składowe (w tym także składowe ludz-
kich indywiduów) uznaje ona za układy dynamiczne, w których dawną, me-
chanistyczną i prostą relację: bodziec – reakcja zastępuje złożoność „ela-
stycznych” korelacji zachodzących pomiędzy tymi elementami16. Ich funkcja 
zależy głównie od zachowań innych składowych systemu. W systemie tym 
sprzężenia zachodzą zarówno poziomo (pomiędzy elementami lub całymi 
podsystemami), jak i pionowo (między różnymi stopniami organizacji materii). 
Po drugie, systemowo ujmowana rzeczywistość charakteryzuje się niezwykle 
dużym stopniem złożoności. Wymiana informacji, materii i energii (interakcje 
niezdeterminowane) zachodzi stale między kulturą, środowiskiem przyrodni-
czym, wyposażeniem genetycznym i umysłem, tworząc koewolucyjnie opty-
malne warunki poprawnego funkcjonowania życia na Ziemi (ewolucyjnie 
zdeterminowany cel), a więc umożliwiając i poniekąd gwarantując zachowanie 
równowagi systemu. Trzecim, explicite artykułowanym założeniem, jest teza, iż 

koewolucja genetyczno-kulturowa stanowi specyficzne przedłużenie 
ogólniejszego procesu ewolucji przez dobór naturalny17. 

                                                           
15 Poniekąd konkurencyjną teorię kultury buduje dzisiaj memetyka, przyjmująca, iż pod-

stawą ewolucji kultury nie jest adaptacja biologiczna do środowiska naturalnego, ale presja 
chcących się replikować memów – jednostek dziedziczności kulturowej. Więcej na ten temat 
Zob. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humani-
stycznym, Wyd. UŚ, Katowice 2008. 

16 Zgodnie z koncepcją ewolucji obowiązującą we współczesnej biologii, rzeczywistość w wy-
miarze globalnym, nawet traktowana jako system, jest zdeterminowana ewolucyjnym celem „pozo-
stania w grze”, samopowieleniem i przeżyciem. Indeterminizm cechuje raczej relacje zachodzące 
pomiędzy poszczególnymi jej elementami. Por. m.in.: I. Stewart, J. Cohen, Wytwory rzeczywistości. 
Ewolucja umysłu ciekawego, przeł. W. Stępień-Rudzka, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2003. 

17 E.O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, przeł. J. Mikos, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 193. 
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Dla opisania i zrozumienia relacji zachodzących pomiędzy tymi izomor-
ficznymi czynnikami, niezbędne jest wykorzystanie badań i doświadczeń 
wszystkich dziedzin naukowego poznania, zarówno nauk przyrodniczych, 
jak i humanistycznych, konieczna jest konsiliencja – jedność dualistycznie 
dotychczas (za sprawą idei natura i kultura) rozdzielonej wiedzy. Bowiem 
zarówno geny, jak i kultura podlegają ewolucji; mało tego, współewoluują! 

Tysiące genów wywiera wpływ na budowę i działanie mózgu, systemu 
sensorycznego oraz na przebieg wszystkich pozostałych procesów fizjolo-
gicznych, które dzięki interakcjom ze środowiskiem fizycznym i społecznym 
tworzą holistyczne18 właściwości umysłu i kultury. O tym, które geny będą 
wykonywały to zadanie, decyduje ostatecznie środowisko za pomocą dobo-
ru naturalnego – stwierdza Wilson19. Kultura powstaje więc i rozwija się 
niczym organizm, w wyniku aktywności wielu wpływających na siebie 
i wzmacniających swe działania czynników – umysłów, znaczeń, nakazów, 
zakazów, relacji międzyosobniczych, czasu, przestrzeni i genów. Jedne zale-
żą od drugich. Powstałe wskutek tego koewolucyjnego procesu środowisko 
wspólnoty umysłów i wspólnoty genów, odtwarzane w każdym pokoleniu 
przez przekaz kulturowy oraz przekaz genetyczny, działa jak każde środowi-
sko – selekcjonuje, tworząc jednocześnie „uniwersum pozornie nieskończe-
nie zróżnicowanych możliwości”20. Budowanie i odtwarzanie kultury, za sprawą 
wynalezienia języka, pisma i sztuki, umożliwia jej prawie nieograniczony rozwój, 
błyskawiczny, w porównaniu z przekazem genetycznym, przekaz, „przeskakują-
cy” całe pokolenia. Kultura wytwarza precyzyjne i subtelne instrumenty adapta-
cyjne, niemal niezależne od dziedziczenia genetycznego, za to uzależnione od 
umysłowych i technicznych środków rozpowszechniania. Ta zdolność zdecy-
dowanie wyróżnia człowieka spośród całego świata organizmów żywych21, 
aczkolwiek realizuje się właśnie dzięki właściwym wszystkim takim jak on 
i podobnym mu organizmom regułom epigenetycznym – genetycznie warun-
kowanym algorytmom przyswajania informacji, funkcjonującym niczym sito 
selekcjonujące zawartość informacyjną naszych umysłów. 

                                                           
Wydaje się, że w tym miejscu Wilson miał raczej na myśli nie holizm sensu stricte, lecz coś, co 

badacze zajmujący się tzw. układami złożonymi określają terminami emergencja lub emergentyzm. 
19 Tamże, s. 207. 
20 Tamże, s. 337. 
21 Choć pewne gatunki zwierząt, zwłaszcza wyższe naczelne, miewają proste protokultury, 

ich znaczenie dla przeżycia osobników jest znacznie mniejsze. Człowiek jest jedynym gatun-
kiem, który na większości obszaru swego występowania nie byłby w stanie przetrwać, gdyby 
całkowicie pozbawić go jego adaptacji kulturowych. 
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Niektóre dziedziczne reguły epigenetyczne powodują, że posiadające je 
jednostki mają większe szanse przeżycia i reprodukcji w otaczającym je śro-
dowisku i kulturze niż inne jednostki, które nie odziedziczyły tych reguł albo 
przejawiają się one u nich w słabszej postaci. Dzięki temu w ciągu wielu 
pokoleń w populacji rozprzestrzeniają się skuteczniejsze reguły epigenetycz-
ne wraz z determinującymi je genami. Oznacza to, że genetyczna ewolucja 
gatunku ludzkiego przez dobór naturalny dotyczyła nie tylko anatomii 
i fizjologii mózgu, ale także zachowań – dowodzi Wilson22. 

Zachowania, zarówno za sprawą konieczności, jak i przypadku, poddane 
prawom selekcji, równocześnie same stanowią środowisko – symboliczną 
wspólnotę, dodatkową składową doboru naturalnego, czyli kulturę. Oddzia-
łuje ono na nasze umysły mniej więcej tak, jak środowisko naturalne oddzia-
łuje na geny. Istotna różnica tkwi w społecznym (poziomym, lamarckow-
skim), a nie darwinowskim przekazie tej kulturowej informacji, znacznie 
szybszym i sprawniejszym, acz nie tak dokładnym jak mechanizmy gene-
tyczne. Dzięki instynktowi językowemu, rozwojowi zdolności międzyosob-
niczego komunikowania się (druk, instytucje edukacji, media) i rozprzestrze-
niania kulturowych treści tempo ewoluowania informacji kulturowej stale 
wzrasta, rozluźniając zależności między genami a kulturą. Każdy indywidu-
alny umysł konstytuuje się jako produkt struktury ludzkiego mózgu – jego 
funkcji poznawczych i tras połączeń neuronalnych, ale w trakcie swego roz-
woju wchłania elementy istniejącej kultury, żywiąc się nimi i budując siebie 
zgodnie z tym, czym dysponuje i co (za sprawą kultury) dane mu jest do 
dyspozycji. Jest więc tworem i efektem epigenezy – rozwoju pod wspólnym 
wpływem czynników dziedzicznych i środowiska. Te wrodzone reakcje 
mózgu i układu sensorycznego, czyli reguły epigenetyczne, stanowiąc wska-
zówki przyswajania i wyszukiwania informacji, dają człowiekowi jednocze-
śnie możliwość generowania wielkiej różnorodności reakcji (schematów) 
i reguł kulturowych. 

Wpływ kultury na ludzkie zachowania jest niezmiernie istotny i niejedno-
krotnie postrzegany jako determinujący całość ludzkiego świata, a reguły 
epigenetyczne przekazywane drogą genetyczną stanowią składnik niezmien-
ny i nieusuwalny naszego ewolucyjnego wyposażenia, działając niczym por-
tale wytyczające możliwości umysłu. Dobór naturalny uzupełnia się więc 
i splata u człowieka ze swoistym doborem kulturowym, sprawiając, że oba te 
czynniki – geny i kultura – wchodzą ze sobą w stałą relację. Ma ona charak-

                                                           
22 Tamże, s. 192–193. 
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ter dynamiczny. To geny określają kształt reguł uczenia się, czyli pobudzają 
i ukierunkowują cały proces przyswajania kultury, przy czym nowe geny 
określane przez kulturę stanowiącą czynnik ich adaptacyjnych sukcesów, 
zmieniają reguły obecne w danej populacji. 

Zmieniające się reguły epigenetyczne powodują zmiany kierunku i sku-
teczności kanałów przyswajania kultury, zmieniające się treści kulturowe 
modyfikują reguły epigenetyczne – oto stanowisko koewolucji. Pierwotne 
reguły epigenetyczne przetwarzają informacje audiowizualne, nastawiając 
układ sensoryczny człowieka na „odbiór”, natomiast reguły wtórne, które 
Wilson wyodrębnia, wzorując się na rozwijanej przez psychologię ewolucyj-
ną teorii emocji, to algorytmy pozwalające na integrację większych zespołów 
informacji23. Reguły pierwotne atomizują, rozbijają strumień wrażeń docie-
rających do człowieka na odrębne i zróżnicowane jednostki (tak jak dzieje 
się to z postrzeganiem światła widzialnego jako spektrum czterech barw 
podstawowych lub strumieniem dźwięków różnicowanym na fonemy), regu-
ły wtórne umożliwiają rozumienie sensu tych dźwięków, co zależy już od 
kulturowej konwencji wypełniania ich treścią. 

Zdolności te, zdaniem Wilsona, odróżniają nas od innych zwierząt, spo-
żytkowujących bardziej portale węchu i smaku24, w czym niewątpliwie swój 
udział ma społeczna historia naszego gatunku. Komunikacja ludzka przez 
całe tysiąclecia rozwijała się w audiowizualnym kierunku, a więź społeczna 
budowała się i doskonaliła poprzez obraz i dźwięk, spychając do roli drugo-
rzędnej informacje uzyskiwane drogą smakowo-węchową, niepozwalającą na 
tak intensywną eksplorację środowiska jak poprzez oko i ucho. Paleoantro-
pologia i prehistoria człowieka potwierdzają ten kierunek rozwoju naszego 
gatunku. Komunikacja poprzez obraz i dźwięk jest o wiele szybsza i, z racji 
możliwości zachowania dystansu międzyosobniczego, o wiele bezpieczniej-
sza niż obwąchiwanie się w celu uzyskania informacji o „innym”. Z tych też 
powodów jest o wiele bardziej podatna na wszelkiego typu manipulacje, co 
zdaniem wielu biologów (teoria Alexandra – Humphreya) legło u podstaw 
rozwoju inteligencji makiawelicznej25. 

                                                           
23 Wtórne reguły epigenetyczne, „odwołując się do wybranych fragmentów spostrzeżeń, 

danych pamięci i uczuciowego zabarwienia, skłaniają umysł do podejmowania decyzji za 
pomocą wyboru pewnych memów oraz określonych reakcji organizmu”. Tamże, s. 229. 

24 Istotny wyjątek stanowią zwierzęta latające lub pływające w otwartych wodach, dla których 
telereceptory dalekiego zasięgu (wzrok i/lub słuch) bywają nawet ważniejsze niż dla ludzi. 

25 Zob. na ten temat: M. Ridley, Czerwona Królowa. Płeć a ewolucja natury ludzkiej, przeł. J.J. Bujarski, 
A. Milos, Wyd. Rebis, Poznań 2001. 
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Wtórne reguły epigenetyczne (moduły scalania informacji) zarówno pro-
gramują, jak i pozwalają na uchwycenie kulturowego sensu komunikatu (np. 
uśmiech – radosny, złośliwy, szyderczy, zalotny). Wypełniające je wyższe 
treści nie są już dziedziczone biologicznie, lecz przekazywane społecznie26. 
Dziedziczymy więc pewne algorytmy umysłu, jak skłonność do binarnego 
i opozycyjnego kategoryzowania zjawisk lub zdolność sprowadzania złożo-
nego do prostego, nieznanego do znanego, a więc do budowania paradyg-
matu i tworzenia kolekcji, nawet tam, gdzie w rzeczywistości stykamy się 
z continuum własności27. Jednak wynalazek metafory i rozwijana w procesie 
ewolucji zdolność łatwego jej tworzenia oraz płynnego przesuwania z jed-
nego kontekstu w drugi, umożliwiając tworzenie nowych znaczeń, sprawia, 
że kultura po części uwalnia się od biologicznego dziedzictwa i wiedzie nie-
zależne od natury życie. Kultura tworzy własne narracje, wpływające na 
zachowania. Idee, mity, zakazy, rytuały, sztuka, stymulując ludzkie zachowa-
nia, stały się środowiskiem selekcjonującym geny naszego gatunku, analo-
gicznym do otoczenia fizycznego, w którym gatunek ten funkcjonuje. 

Praktykowane dotąd jednostronne interpretacje tych zależności, zakładają-
ce całkowity determinizm kulturowy (typowe dla pewnych nurtów nauk 
społecznych) czy naiwny biologizm, w rodzaju przekonań o istnieniu genów 
odpowiedzialnych za pojawienie się ceramiki, religii lub rolnictwa (typowe 
z kolei dla medialnie strywializowanej socjobiologii i behawioryzmu), aktual-
nie w nauce uznaje się za zbytnie uproszczenie28. Ustalenia, kto ciągnie za 
smycz (geny czy kultura) w tej dynamicznej koncepcji koewolucji genetycz-
no-kulturowej, tracą rację bytu29. 

                                                           
26 Nie jest takie oczywiste, co w uśmiechu jest zakodowane genetycznie (i wspólne dla 

wszystkich kultur), a co jest zdefiniowane na poziomie kulturowym. Nawet niby taki sam 
zalotny uśmiech w jednych kulturach może znaczyć „ewentualnie staraj się o moją rękę”, 
a w innych „w ostateczności wypiję z tobą drinka”. Na ten temat zob: D. Wężowicz-
-Ziółkowska, W. Borkowski, O u-śmiechu biologicznie i memetycznie, „Anthropos?” 2009, nr 12–
13, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos7/texty/wezowicz.htm [dostęp: 30.11.2012]. 

27 Por. W. Borkowski, D. Wężowicz-Ziółkowska, O kategorii „granicy” jako naturalnym ograniczeniu 
poznania i działania, w: A. Gwoźdź, red., Granice kultury, Wyd. „Śląsk”, Katowice 2010, s. 53–73. 

28 Podkreślamy – w nauce; chcielibyśmy, żeby tak się uznawało powszechnie, ale jak dotąd 
w naukach humanistycznych i społecznych stają temu na przeszkodzie: brak podstaw wiedzy 
na temat współczesnej biologii, a niekiedy przedkładanie poglądów politycznych nad obiek-
tywną prawdę (zwłaszcza w niektórych szkołach nauk społecznych np. gender studies). 

29 Podobnie kiedyś geologowie – spierający się o to, czy powierzchnię Ziemi kształtują 
transgresje mórz (neptunizm), czy oddziaływanie jej wnętrza (plutonizm) – musieli się 
w końcu zgodzić, że oba czynniki mają znaczenie. 
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W centrum tak konstruowanego paradygmatu nowej, konsiliencyjnej nauki 
o człowieku nadal jednak pozostaje adaptacja, chociaż jej postrzeganie 
w naukach przyrodniczych znacznie zbliża się już do takiego rozumienia 
tego procesu, które nieobce jest również naukom o kulturze, a – szerzej – 
naukom humanistycznym. I vice versa – co, naszym zdaniem, jest podstawą 
budowania pełnej teorii kultury. 

Natura i kultura raz jeszcze 

Wróćmy zatem jeszcze na chwilę do definicji adaptacji jako 

przystosowania się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do 
życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub 
zewnętrznego stresu30. 

Jest ona prawdziwa, ale też mocno niepełna. Po pierwsze pojęcie organizm 
jest jednak bardzo dyskusyjne – nie dla każdego gatunku możemy wskazać, 
co jest organizmem31, a nawet jeśli, to niekoniecznie taki organizm jest jed-
nostką selekcji32. Po drugie, w biologii bardzo często mówi się o adaptacji 
w kontekście fizjologicznych sprzężeń zwrotnych, tkanek czy pojedynczych 
organów, a etolodzy i socjobiologowie zajmują się adaptacyjnością poszcze-
gólnych zachowań i organizacji zwierzęcych społeczeństw. Właściwie 
w miejsce terminu organizm należałoby wstawić znacznie ogólniejszy – system 
biologiczny. Ale czy tylko biologiczny? Nie bez przyczyny właśnie etologia 
i socjobiologia jako pierwsze naruszyły linię demarkacyjną między naukami 
przyrodniczymi i humanistycznymi. Podobieństwa między tym, co robią 
zwierzęta, a naszymi własnymi zachowaniami, wytworami czy instytucjami 
społecznymi są tak uderzające, że trudno osobie prawdziwie „miłującej wie-

                                                           
30 Zob. przypis nr 2 i 13. 
31 Właściwie pasuje dobrze tylko do zaawansowanych ewolucyjnie zwierząt. Już u otaczają-

cych nas roślin kwiatowych mamy problemy. Owszem, dąb jest „poprawnym” organizmem, 
ale już róża czy tarnina sprawi kłopot – z pojedynczej pestki wyrasta nie jeden krzak, ale na 
skutek rozrostu części podziemnych cała ich kępa. I nie jest to proste rozmnażanie wegeta-
tywne. Każdy pojedynczy krzak mógłby egzystować samodzielnie, ale zazwyczaj połączenia 
są zachowane. 

32 W przypadku gatunków kolonijnych (np. mszywioły, koralowce) i owadów społecznych 
(błonkówki i termity) jednostką selekcji jest oczywiście cała kolonia lub rój. 
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dzę” przejść nad nimi obojętnie. Inspirując się listą „uniwersaliów kulturo-
wych”33, czyli zachowań i instytucji społecznych wspólnych dla większości 
ludzkich kultur, można by spróbować zestawić także listę „uniwersaliów 
biologiczno-kulturowych” – czyli takich właściwości rozszerzonego fenoty-
pu34, które występują nie tylko u ludzi, ale i u innych gatunków35. 

Zacząć można od terytorium36 i granic, bardzo rozpowszechnionych 
w świecie żywym, o czym szerzej już kiedyś pisaliśmy37. Niemal równie po-
wszechne są rodzina i dom. Kopanie nor czy wykuwanie dziupli jest naj-
prostszą, a jednocześnie dużo dającą modyfikacją środowiska, ale dosyć 
kosztowną energetycznie, więc powszechną głównie wśród organizmów 
terytorialnych, choć gdy trzeba zapewnić bezpieczeństwo jeszcze niedo-
łężnemu potomstwu, nawet gatunki zazwyczaj wędrowne mogą osiedlać się 
okresowo (np. wilki). W zastępstwie nory pojawia się gniazdo – ewolucyjnie 
pierwsza „budowla”, którą może sobie skonstruować niemal każde zwierzę. 
W budowie i utrzymaniu domu przydaje się współpraca. A kumulacja 
wspólnych wysiłków może prowadzić do zmiany organizacji społecznej 
gatunku – rodzina podstawowa może zacząć mieszkać ze swymi dorosły-
mi potomkami, tworząc w końcu klan, którego możliwości są znacznie 
większe. Taki proces dobrze widać u bobrów. Młoda para jest w stanie 
zbudować żeremie – odpowiednik domu, a z dorastającymi dziećmi zabez-
pieczyć go prostą tamą. Zapora taka, zapewniająca przetrwanie całemu 
bobrzemu osiedlu, może w końcu osiągnąć nawet kilkaset metrów, co jest 
na pewno dla nas, ludzi, zaskakujące38. 

                                                           
33 S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, przeł. A. Nowak, Wyd. GWP, Gdańsk 2005. 
34 „Fenotyp rozszerzony: wszelki wpływ genów, jaki wywierają one na świat poprzez feno-

typ, zmieniając szansę przetrwania genów (wg Dawkinsa, np. gniazda, żeremia, pajęczyna, 
a także różne zachowania, łącznie z manipulacją osobnikami własnego gatunku lub innych 
gatunków)”. (D. Wężowicz-Ziółkowska, red., Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunika-
cji. Teorie. Kontrowersje i konteksty. Aplikacje, Wyd. WSZOP, Katowice 2009, s. 232). Zob. także: 
R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, przeł. J. Gliwicz, Wyd. Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2003. 

35 Abstrahując od często trudnej do rozstrzygnięcia kwestii, kiedy i w jakim stopniu są one 
adaptacjami dziedzicznymi, a kiedy czysto fenotypowymi, przekazywanymi w mechanizmach 
społecznego uczenia. 

36 Wszystkie podkreśl. – D.W.-Z., W.B. 
37 W. Borkowski, D. Wężowicz-Ziółkowska, O kategorii „granicy”… 
38 Zobacz: „Największa tama bobrów na świecie. Jest dłuższa niż słynna zapora Hoovera 

i widać ją z kosmosu” http://deser.pl/deser/1,97052,7858667,Najwieksza_tama_bobrow 
_na_swiecie__Widac_ja_z_kosmosu.html [dostęp: 30.11.2012]. 
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Uwspólnienie wysiłku związanego z budowaniem było też zapewne jed-
nym z mechanizmów napędzających ewolucję owadów społecznych39; od 
układów bardziej rodzinnych (np. trzmiele czy niektóre osy) po skrajnie 
miejskie gniazda niektórych mrówek czy termitów, liczące nawet kilka mi-
lionów mieszkańców. To owady społeczne „odkryły” na miliony lat przed 
ludzkością przeróżne korzyści, jakie niesie zaawansowana cywilizacja budo-
wana przez liczne społeczeństwo. Używają podziemnych schronów i ma-
gazynów, izolacji termicznej i nawet klimatyzacji budynków (mrowiska 
i termitiery), uprawiają ogrody (grzybowe – niektóre termity i mrówki), 
wypasają i doją „bydło” (mrówki w relacji z mszycami lub czerwcami), 
bronią zbiorowo swoich domostw i stad za pomocą pospolitego rusze-
nia (mrówki, osy, pszczoły), mogą mieć armie „z poboru” zależnego od 
wieku (pszczoły miodne) albo też armię „zawodową” (kasta żołnierzy 
u termitów), prowadzą wojny zaborcze o terytoria (liczne gatunki mrówek) 
i wyprawy łupieżcze (mrówki nomadne i szerszenie), a nawet chwytają nie-
wolników (mrówki amazonki). Nieobce jest im też poświęcenie dla dobra 
ogółu – często kosztem życia, gdyż pszczoła miodna broniąca ula czy żołnierze 
wyspecjalizowanych gatunków mrówek i termitów to prawdziwi kamikadze. 

Owady społeczne potrafią manipulować też „naiwnością” innych (ga-
tunki pasożytów społecznych u mrówek), no i wreszcie mogą mieć 
w swoich domach inne gatunki w roli szkodników40, ale również dostarcza-
jących przyjemności (w tym wypadku chemicznych) pupilów41. 

I to wszystko przy mózgach mających nie więcej niż milion neuronów42, 
czyli niemal całkowicie w oparciu o geny43, których mutacje mogą mieć da-
leko idące skutki. Przykładowo, na skutek działania alleli genów, które upo-
śledzają rozpoznawanie przedstawicieli tego samego gatunku pochodzących 
z obcego mrowiska, może dojść do załamania adaptacyjnej roli zachowań 
                                                           

39 Na których Hamilton opracował swoją teorię doboru krewniaczego, spopularyzowaną 
później przez Dawkinsa w Samolubnym genie, a E.O. Wilson zdobył renomę jako badacz zwie-
rzęcych społeczeństw. 

40 Na podstawie E.O. Wilson, Społeczeństwa owadów, przeł. D.H. Tymowska, Warszawa 1979 
(The Insect Societies, Harvard University Press, 1971). 

41 Ang. pets. Np. gąsienice motyli modraszków właśnie w ten sposób przeżywają w mrowiskach. 
42 Informacja z materiałów do wykładów prof. Włodzisława Ducha: http://www.is.umk 

.pl/~duch/Wyklady/Mozg/04-rozwoj.htm [dostęp: 30.11.2012]. 
43 Chociaż są prace źródłowe wskazujące na pewną rolę uczenia społecznego u mrówek – 

w kwestii źródeł pokarmu czy materiału na mrowisko. Np. R. Rosengren, Foraging strategy of 
wood ants (Formica rufa group). T. 1: Age polytheism and topographic traditions, Societas pro Fauna et 
Flora Fennica, Helsinki 1977. 
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społecznych i prawdziwego wybuchu nieograniczonej solidarności i go-
ścinności. U mrówek z gatunku Linepithema humile, które dostały się z Ar-
gentyny do Europy, miliony hektarów mrowisk mogą stanowić wspólnoty 
wymieniające między sobą robotnice, w efekcie czego znaczny ich procent 
pracuje dobrowolnie dla niespokrewnionych królowych, czyli nie na rzecz 
swoich genów44. Największa z takich wspólnot ciągnie się tysiące kilome-
trów wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego45 i jest przykładem globaliza-
cji o takiej skali, do jakiej ludzkości jeszcze, na szczęście, daleko. 

Wydaje się, że łączy nas tak wiele, iż myślenie o adaptacji biologicznej „ja-
ko pewnej protokulturze” jest równie silnie uprawnione w naukach biolo-
gicznych, jak postrzeganie kultury jako adaptacji biologicznej w naukach 
humanistycznych. 
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Culture as adaptation. Culture in paradigm of natural science 

For biologists, the adaptation is the way in which the system adjusts to living in a specific 
environment by the changes in its structure or functions. It may concern both a genotype and 
a phenotype on every level of a living matter organization (from gene to the animal commu-
nity). The category of adaptation might be also useful in the research upon human communi-
ties and their cultures. However, since the precise distinction between the scope of interest of 
biology and humanities has been once established, that rich source of inspiration and 
knowledge is still underestimated in the culture researches and the humanities in general. 
The human ethology and sociobiology are the disciplines that made a significant approach 
between “the nature” and “the culture” throughout the 20th century. Now, that approach is 
made thanks to considering culture in terms of complex configuration and a science consili-
ence proposed by E.O. Wilson. The article – written by the culturologist and a biologist 
shows the attitude which is common for those two disciplines, proving the right of consider-
ing culture as an adaptation. 

Keywords: neoevolutionism, adaptation, human ethology, sociobiology, Wilson, epigenetics 
mechanisms, intelligence, mind, creation 
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Problematyczna terminologia 

Dramat Antygona w Nowym Jorku Głowackiego nasila problematyczność ta-
kich pojęć jak naród i etnos. Nawet powierzchowny przegląd historycznego 
funkcjonowania i współczesnego znaczenia tych kategorii aktualizuje ich 
niemalże wymienialność i niemożliwość rozpatrywania osobno. Według 
Steve’a Fentona, autora książki Etniczność: 

greckie słowo ethnos ma takie znaczenia, które mają związek z nowożyt-
nym angielskim zastosowaniem pojęcia naród, jak również z pojęciami ta-
kimi jak ludy, szczególnie ludy obce czy plemiona i kasty, co więcej, 
z przymiotnikową formą narodowy i obcy. Plemię moglibyśmy teraz rozu-
mieć jako grupę etniczną. Moglibyśmy dodać rasę w jej przeddziewiętna-
stowiecznym kształcie, kiedy miała ona podobne konotacje co słowa na-
ród, lud, nawet klasa1. 

Jednocześnie w porównaniu z terminami naród, narodowy, określenie etniczny 
zdradza bardziej wyraźne konotacje ze znaczeniem ‘inny, obcy’. 

Kiedy słowo etniczny (ethnic) trafiło do angielskiego (…), przez dłuższy 
czas oznaczało „obcego”, innego od żydowskiego (tj. nieżydowskiego, 

                                                           
1 S. Fenton, Etniczność, przeł. E. Chomicka, Wyd. Sic!, Warszawa 2007, s. 26. 
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ang. Gentile) i innego od żydowskiego oraz nieżydowskiego (tj. pogań-
skiego). Rzeczywiście Compact Oxford English Dictionary (1993) odnotowu-
je, że etniczny pochodzi od greckiego ethnikos ‘pogański’, przywołując to 
znaczenie, pomimo tego, że grecki przymiotnik miał też bez wątpienia 
znaczenie dużo bardziej neutralne, ‘narodowy’. Gdy tylko pojecie etniczny 
czy jego odpowiednik zadomowiło się w języku angielskim, od pierwsze-
go pojawienia się w pracy z 1473 roku, regularnie ma ono znaczenie ‘po-
gański i obcy’. Oxford Dictionary przytacza następnie kolejny zestaw zna-
czeń, pochodzących głównie z wieku XIX, kiedy pojęcie to ulega genera-
lizacji, tracąc przy tym specyficzny „pogański” sens. Mamy zatem defini-
cję: etniczny ‘odnoszący się do rasy, wspólnego, rasowego czy kulturowe-
go, charakteru’. (…).Oxford Dictionary przytacza również to pojęcie w po-
łączeniu z (etnicznymi) grupami mniejszościowymi i jako rzeczownik 
oznaczający ‘tego, kto nie jest chrześcijaninem czy Żydem’. Zarówno 
w USA, jak i w Wielkiej Brytanii rzeczownikowa forma ethnic używana 
jest na określenie ‘czegoś innego od większości’2. 

W dramacie Głowackiego pojęcie „czegoś innego od większości” odnosi się 
przede wszystkim do bezdomnych, którzy zasiedlają terytorium nowojorskiego 
Tompkins Square Park. Czyżby to była inność, która nas nie dotyczy? „Brak 
ojczyzny staje się losem świata” – stwierdza Heidegger – proponując, by rozwa-
żać pojęcia człowiek i świat „od strony dziejów bycia”3. Utrzymana w stylu urzę-
dowym wypowiedź Policjanta, swoistego sobowtóra Strażnika/Kreona z Anty-
gony Sofoklesa, w sposób wymowny potwierdza sąd niemieckiego filozofa: 

To są [bezdomni – K.B.] tacy sami ludzie jak my, tyle że nie mają do-
mów. (…) Żeby nie było gadania, mówię od razu, że to się tyczy nie tyl-
ko Ameryki4. 

Według ostatnich danych liczba homlesów w Nowym Jorku zwiększa 
się. I w końcu tego roku na każdych trzystu nowojorczyków przypadać 
będzie jeden bezdomny. To by znaczyło, że dzisiaj w teatrze jest co naj-
mniej jedna osoba, która niedługo znajdzie się na ulicy. I ta osoba dobrze 
wie, o kim mówię. (z uśmiechem) Życzę Państwu miłego wieczoru5. 

                                                           
2 Tamże, s. 26–27. 
3 M. Heidegger, List o „humanizmie”, przeł. J. Tischner, w: tegoż, Budować, mieszkać, myśleć. 

Eseje wybrane, przeł. K. Michalski i in., Wyd. Czytelnik, Warszawa 1977, s. 102. 
4 J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, w: tegoż, Pięć i pół (5½). Dramaty, Wyd. Świat Książki, 

Warszawa 2007, s. 3. 
5 Tamże, s. 111. 
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Oprócz faktycznego/„fizycznego” problemu bezdomności, bezdomności 
jako społecznego problemu aktualnego dla całej ludzkości, artystyczne pro-
blematyzowanie tej kwestii aktualizuje jej uniwersalne, egzystencjalne ujęcie 
w oparciu o koncepcje domu i zadomowienia Eliadego, onirycznego domu 
Bachelarda, pojęcia domostwa bycia Heideggera, „ziemi obiecanej” – „ziemi 
odmowy” Tischnera6. 

Wyobrażenie o bezdomnych jako „czegoś innego od większości” w dramacie 
Głowackiego zostaje nasilone przez fakt, że emigranci to przedstawiciele 
różnych narodowości/etnosów. W parku, swoistym „państwie ogrodni-
czym”7 przebywają Portorykanka Anita, Polak Pchełka, Rosjanin Sasza. Ich 
dialogi dotyczą nieżyjącego już Amerykanina Johna, „emigranta” z własnego 
wyboru, prawdziwego dżentelmena i arystokraty. Rozmowy postaci dramatu 
odnoszą się także do Indianina, jak i Cygana, który z poczucia winy wobec 
Johna powiesił się na jednym z drzew w nowojorskim parku. Perypetie8 
bohaterów toczą się na tle periodycznie rozlegającego się wycia „grubego 
wariata z Jamajki”, który „dwa tygodnie temu wepchnął dwunastoletnią 
dziewczynkę pod samochód”9. 

Park – zwierzyniec – menażeria 

Umiejscowienie w parku nieucywilizowanych bohaterów Głowackiego, 
którzy nie chcą korzystać „ze zdobyczy kultury”10, posiada wydźwięk meta-
foryczny. Park to przestrzeń kultywowanej, ujarzmionej przez człowieka 

                                                           
6 Por.: K. Bahneva, O najnowszych wymiarach wielokulturowości. Na przykładzie współczesnej litera-

tury polskiej. w: J. Szarlej, red., Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia, Wyd. 
ATH, Bielsko-Biała 2011, s. 10–60. 

7 Por. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, wieloznaczność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, 
Wyd. PWN, Warszawa 1995. 

8 Por. Arystoteles, Poetyka, w: tegoż, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wyd. PWN, 
Warszawa 1988, s. 325. 

9 J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku…, s. 52. 
10 „Tłumaczę takiemu [bezdomnemu – K.B.] – wywodzi Policjant – że ilość gwałtów, mor-

derstw i kradzieży w schroniskach wcale nie jest większa niż na ulicach. A będzie siedział pod 
dachem. A on mi odpowiada: „A na co mi to? A dlaczego?”. Dlaczego? Dlatego, mówię mu, żebyś 
był cywilizowanym człowiekiem, korzystał ze zdobyczy kultury, większość schronisk ma telewizję. 
A on znowu mówi: „A dlaczego?”. (…) Co on sobie do kurwy nędzy myśli, że to jest kurs egzy-
stencjalny? Ja nie wiem dlaczego. Ja nie jestem filozofem, ja pracuję w policji” (Tamże, s. 32). 
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natury, która jednak objawia ślady swojej pierwotnej mocy i nieposkromio-
nego przez kulturę żywiołu. 

Park, oferując nam obraz natury, buduje go na racjonalnej konstrukcji 
ludzkiej refleksji: od twierdzenia Pope’a o „naturze poddanej metodzie”* 

(Nature methodiz’d), po Rimbaudowskie „parki są przykładami pierwot-
nej natury poddanej porządkowi sztuki znakomitej”* rozpoznajemy ukry-
te we wnętrzu urbanistyczno-architektonicznego projektu siły, które 
choć chwilowo opanowane, w każdej chwili mogą go rozsadzić od środka. 
Podobnie budowla służąca pomieszczeniu żywych kodowała w sobie kon-
strukcję ruiny, a tym samym sytuowała mieszkańców w obrębie śmierci. 
Nie chodzi tu wyłącznie o „dialog z przeszłością” i o to, by budynek „nie 
pozostawał w izolacji od głównych strukturalnych elementów miasta”*, 
lecz o to, że śmierć znajduje się nagle w samym środku „mieszkania”, że 
wypełnione szczegółami fasady i wnętrza otaczają skorupą nicość, której 
ślady odnajdujemy wszędzie pośród znaków triumfu i trwałości ludzkiego 
panowania nad substancją świata. W ten sposób „mieszkanie” przestaje 
oznaczać wyłącznie przestrzeń mieszczącą i określającą życie jednostki, 
a zaczyna odnosić się do samego istnienia jednostki, nazywa jej Bycie; po-
śród pozornej pełni obecności wskazuje na to, co nieobecne. W przestrze-
ni takiego mieszkania sygnalizuje swoją „obecność” to, co nie do końca 
„mieszka”, co „mieszka” tylko „kątem”, lub w ogóle nie „mieszka”, lecz na 
określenie czego sposobu Bycia nie mamy innego predykatu11. 

Istota parkowej przestrzeni w dużej mierze zawarta jest w historii parku 
jako terytorium łączącym naturę z cywilizacją/kulturą. Dzieje parku są nie-
rozłącznie związane ze zwierzyńcami, które w średniowieczu powstały 
w pobliżu zamków i posiadłości książęcych oraz na obrzeżach miast. W sposób 
naturalny oddzielone od ucywilizowanej/zurbanizowanej przestrzeni lub 
ogrodzone, zwierzyńce te służyły do polowań na grubą zwierzynę oraz do 
przetrzymywania dzikich zwierząt sprowadzanych z krajów egzotycznych. 
Zwierzyńce lub menażerie, w których trzymano rzadkie okazy zwierząt, to tery-
toria objęte opieką człowieka i szczególnie przez niego nadzorowane. Usytuow-
ane wśród dawnych parków altany i pawilony funkcjonowały jako miejsce od-
poczynku dla polujących, lecz i jako punkt strategiczny dla obserwacji zwierząt. 
Z niegdysiejszych zwierzyńców wyłoniły się pierwsze ogrody zoologiczne, które 

                                                           
11 T. Sławek, Akro/nekro/polis, Kryształ przestrzeni, http://bylecoq.w.interia.pl/text 

/akropolis.htm [oznaczone * cytaty w tekście T. Sławka pochodzą z: A. Pope, Wybór poezji; 
A. Rimbaud, Villes; R. Krier, Urban Space – K.B.] 
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umieszczone wśród naturalnej przestrzeni udostępniały wgląd do zamkniętych 
w wolierach i klatkach przedstawicieli świata zwierzęcego. 

Idea sprawowania pieczy nad wymykającym się kulturze elementem ludz-
kim, która przechodzi w wymóg nadzorowania dzikości, jest wpisana 
w dramat Głowackiego. Uosobieniem tej dziczy jest wieloetniczna zbioro-
wość bezdomnych parku nowojorskiego, nad którą trzeba zapanować 
w imię podtrzymywania porządku społecznego. Periodycznie na scenie / 
w parku pojawia się Policjant, który perswaduje publiczności demokratyczne 
poczynania rządu amerykańskiego na rzecz zwalczania bezdomności. Taka 
opieka nad ludźmi, którzy gardzą zdobyczami kultury, nie jest wyzuta z racji. 
Postacie działające w Antygonie w Nowym Jorku to ludzie, których istota pro-
blematyzuje kategorię homo sapiens. Według Linneusza stanowi ona nazwę 
człowieka współczesnego, którego autor Systema Naturae nazwał również 
homo diurnus (‘aktywny w dziennym świetle’). Bohaterowie Głowackiego 
należący do wspomnianych etnosów działają w nocy, wtedy „coś ich chwyta. 
Zaczynają biegać dookoła, wrzeszczeć, kłócić się ze sobą”12, nocną porą 
także rozlega się straszliwe wycie „wariata z Jamajki”. „My, na przykład – 
oznajmia Policjant – śpimy w nocy. Bo to normalne. Nie? A oni śpią 
w dzień, bo to bezpieczniej”13. „Mnie się wydaje, że to się wiąże z przyro-
dą”14 – konkluduje Pchełka, uogólniając „dziwne” zachowanie mieszkańców 
nowojorskiego parku. Drastycznie naruszające nocną ciszę i część składową 
egzystencji jest „żałosne wycie mężczyzny” układające się w „linię melo-
dyczną wycia”15, co jakiś czas pobrzmiewającą w parkowej przestrzeni. Od-
czytanie dramatu na podstawie uaktywnionych więzi między człowiekiem 
a światem zwierzęcym oraz dominacji pierwiastka bestialskiego nad elementem 
ludzkim, które jest nie tylko interesujące, lecz i pożądane, nawet obowiąz-
kowe, można poszerzyć o jeszcze dwie koncepcje filozoficzne dialogizujące 
z podniesionymi w sztuce Głowackiego kwestiami. 

Przywołanie terminologii Baumana16 daje możliwość odniesienia bohate-
rów Głowackiego do semantycznej i obrazowej istoty ludzi-chwastów. 
Zgodnie z koncepcją Baumana, dotyczącą współczesnych kultur ogrodniczych, 
państwo przybierające rolę ogrodnika dba o oddzielenie roślin pożytecznych 
                                                           

12 J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku…, s. 52. 
13 Tamże, s. 32. 
14 Tamże, s. 52. 
15 Tamże. 
16 Por.: Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada. Holokaust – choroba czy produkt cywilizacji?, przeł. 

T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 2012. 
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od chwastów zagrażających prawidłowemu, uporządkowanemu rozwojowi 
społeczeństwa. Nie mniej interesująca jest korespondencja tekstu Głowac-
kiego z zasadą „włączającego wyłączenia”, którą Agamben rozwija w związ-
ku z pojęciem homo sacer. Wskrzeszając pamięć o rzymskiej starożytności, 
pojęcie to oznacza człowieka, który uosabia wyobrażenie o „nagim życiu”, 
rozumianego jako „strefę nierozróżnialności i ciągłego przechodzenia mię-
dzy człowiekiem i dzikim zwierzęciem”17. Człowiek ten, pozbawiony toż-
samości obywatelskiej i politycznej, może być bezkarnie zabity z racji swoje-
go paradoksalnego podlegania prawu, a zarazem z niego wyłączenia. 

Ów paradoks czyni Agamben strukturalnym fundamentem całej zachod-
niej polityki od jej zarania po współczesność. (…) O wyrzuconym nie 
można orzec, czy jest poza czy wewnątrz porządku prawnego. Przemoc 
stosowana wobec człowieka wykluczonego wykorzystuje właśnie ów stan 
niepewności. Może też dosięgnąć każdego z nas. W tym sensie my wszy-
scy, mówi Agamben, jesteśmy potencjalnymi homines sacri18. 

Zachowanie się postaci Głowackiego nasilające nieujarzmiony związek 
z przyrodą, oddzielenie bohaterów od ściśle urbanistycznej części miasta 
i usytuowanie ich w przestrzeni kultywowania natury natęża wpisaną w wy-
obrażenie o człowieku więź pomiędzy pierwiastkiem ludzkim a zwierzęcym. 
Podobne ujęcie „kondycji ludzkiej” jest zbieżne z rozumieniem istoty czło-
wieka zaproponowanej przez autora Homo sacer. Mikołajec pisze: 

Giorgio Agamben proponuje odmienny sposób interpretacji podmiotu. 
Rzuca się w oczy podstawowa różnica w ujęciu człowieka, którą można 
wyrazić pytaniem: organizm czy podmiot? (…) Autor Wspólnoty, która 
nadchodzi zmierza w stronę krytyki podmiotu jako tworu, tylko kulturo-
wego, czy wyłącznie biologicznego. Nie zadowala go także nazywanie 
istnienia ludzkiego homo animalis – ludzkie zwierzę ani animal rationale – 
racjonalne zwierzę. Filozof projektuje taką sytuację pojednania, która 
zawiesza rozziew, różnicę dzielącą człowieka i zwierzę. Agamben propo-
nuje przesunięcie tej granicy w pole niewiedzy. Jest to pewnego rodzaju 
marzenie o pojednaniu człowieka z jego zwierzęcą naturą. Jego warun-
kiem jest konieczność zawieszenia relacji pomiędzy człowiekiem i zwie-

                                                           
17 G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Wyd. Prószyński 

i S-ka Warszawa 2008, s. 151. 
18 L. Musiał, Agamben – filozof naszych czasów?, http://tygodnik.onet.pl/1,9892,druk.html 

[dostęp: 17. 11. 2012] 
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rzęciem. Różnicy, która nie może zostać sprowadzona w obręb wiedzy, 
która wyłącza działanie antropologicznej maszyny humanizmu (antropo-
centryzmu). Zgoda na własną biologiczną skończoność, zwierzęcość 
wymaga przemiany nastawienia do świata19. 

„Nie jak niewolnik,  
lecz jak brat on zginął”20 

Nie tylko teoria Agambena o nagim życiu, nawiązująca do Arystotelew-
skiego wyobrażenia człowieka jako politikon zoon – istoty żywej, działającej 
w państwie, zwraca nas ku starożytności. Porównanie Ameryki do Imperium 
Romanum występujące w wypowiedziach współczesnych polityków aktuali-
zuje zbieżności pomiędzy demokratycznym ustrojem antycznej (helleni-
stycznej) Grecji, której zasady organizacji społeczeństwa rozwija Imperium 
Rzymskie, a demokracją amerykańską. 

Od czasów starożytnego Rzymu żadne państwo nie zdominowało tak 
bardzo pozostałych – wypowiada się w 2002 r. Joseph S. Nye o Stanach 
Zjednoczonych21. 

U progu nowego tysiąclecia – pisze Henry Kissinger – Stany Zjednoczo-
ne dzierżą na świecie prymat, jakiego nie posiadały nawet największe 
z dawnych imperiów22. 

Policjant w dramacie Antygona w Nowym Jorku konkluduje: 

bo jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, w sercu światowej demokracji, 
i cały świat się na nas patrzy23. 

Nie tylko dzisiejsza demokracja amerykańska ma wpisaną niechlubną histo-
rię niewolnictwa i złowieszczy podbój ludów „dzikich”. Tożsamość etniczna 
                                                           

19 M. Mikołajec, Arcyludzkie i zwierzęce na przykładzie „Pamiętnika Stefana Czarnieckiego” Witol-
da Gombrowicza, „Świat i Słowo” 2010, nr 1 (14), s. 122–123. 

20 Sofokles, Antygona, przeł. K. Morawski, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2004, s. 39. 
21 Z. Bauman, Europa niedokończona przygoda, przeł. T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 

2005, s. 73. 
22 Tamże. 
23 J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku…, s. 56. 
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współczesnego Europejczyka jest obciążona mianem niewolnika/barba-
rzyńcy. To nieszczytne „dziedzictwo” wywodzi się ze starożytności. 

Europa przywykła dzielić świat na część „cywilizowaną” i „barbarzyń-
ską”, nie uświadamiając sobie i/lub nie chcąc przyjąć do wiadomości tego, 
z czym dzisiaj zaczyna się wreszcie godzić, a mianowicie, że „największe-
go barbarzyństwa dopuszczała się z pewnością nie ta strona, której przy-
pisywano barbarzyńskie skłonności”, nawet jeśli przemoc i nieludzkie 
metody działania nie cechowały wyłącznie najeźdźców24. 

Gloryfikując grecki antyk, w tym i demokratyczne modele funkcjonowania po-
lis, poniekąd zapominamy, że zarówno praktyczne/życiowe wymiary demokra-
cji, jak i teorie ówczesnej państwowości „uświęcają” pryncypia postrzegania nie-
-Greka jako osoby niewolnej i barbarzyńskiej. Dla Arystotelesa zwierzęcość 
(bydlęcość/bestialskość) jawi się jako wyraz natury niewolniczej i wykładnik 
barbarzyństwa25, jeśli zaś dalej zostaniemy przy pismach Stagiryty, to warto 
zauważyć, że słynne dzieło Polityka określa jako osobę niewolną i barbarzyńską 
nie-Greka. Jeden z toposów, wspólnych miejsc, między Państwem Platona i Polityką 
Arystotelesa odnosi się do teorii człowieka zniewolonego. Postrzeganie niewol-
nika jako „żywego narzędzia” jest zgodne z „ogólnym prawem natury”. Stagiry-
ta zaznacza, że niektórzy „władzę pana nad niewolnikiem” uważają za „prze-
ciwną naturze”, za narzuconą przez prawo niesprawiedliwość „na gwałcie opar-
tą”26. To jego zdaniem jednak nie może się odnosić do narodu greckiego, który 
jest „odważny i twórczy”, 

[d]latego trwale utrzymuje swą wolność i ma najlepsze urządzenia pań-
stwowe, a byłby w stanie panować nad wszystkimi narodami, gdyby się 
w jedno państwo zespolił27. 

Na początku zaś Polityki, opierając się na twórczości słynnego Eurypidesa, 
Arystoteles wywodzi: 

                                                           
24 Z. Bauman, Europa niedokończona…, s. 65. 
25 „Niewykształcony ogół objawia naturę zgoła niewolniczą, wybierając tryb życia odpo-

wiedni dla bydła” (Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Wyd. PWN, War-
szawa 1982, s. 10). 

26 Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Wyd. PWN, Warszawa 2008, s. 29. 
27 Tamże, s. 193. 
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Słuszną jest rzeczą, by Hellenowie nad barbarzyńcami panowali28, jako że 
barbarzyńca a niewolnik – to z natury jedno i to samo29. 

W sukurs myśli, że „nic zaś nie jest piękne, co jest naturze przeciwne”30, 
Stagiryta konkluduje: 

Oswojone zwierzęta są bowiem z natury lepsze od dzikich, a dla nich 
wszystkich korzystniejszą rzeczą jest służyć człowiekowi, bo w ten spo-
sób chronią się przed zniszczeniem. Tak jest również z rodzajem męskim 
i żeńskim, z których pierwszy jest z natury silniejszy, drugi słabszy; toteż 
ten panuje, a tamten mu podlega. (…) Ci, którzy w takim stopniu stoją 
poniżej drugich, w jakim dusza góruje nad ciałem, a człowiek nad zwie-
rzęciem (…) ci tedy są z natury niewolnikami31. 

Pojęcie niewolnik u Arystotelesa unicestwia rozróżnienie pomiędzy nie-
-Grekiem a zwierzęciem. Wywodząca się z pism starożytnego filozofa znacze-
niowa zbieżność nie-Grek – niewolnik – zwierzę i zaktualizowana w dramacie 
relacja pomiędzy etnicznie zróżnicowanymi bezdomnymi a dzikimi zwierzę-
tami znajduje swoiste potwierdzenie w historii pojęcia etnos (także z okresu 
starożytnej Grecji). Semantyka terminu wskrzesza pamięć o jego możliwości 
nazywania grupy ludzi, lecz i grupy zwierząt, stada ptaków; (po Homerze) 
etnos oznacza ‘naród, lud’, a później „obce, barbarzyńskie ludy; nie-
-Ateńczycy”32. W biblijnej grece zaś etnos to „nie Żydzi, poganie”33. Termin 
genos (z greki ‘rasa, ród lub krewni’)34, oznaczający określoną grupę i podgru-
pę pochodzenia „będącą czymś mniej niż naród”35, „jest bliżej powiązany 
z pojęciem rodziny, potomstwa i pochodzenia”36. Jako jedno z pojęć defi-
niujące klasy zwierząt lub ludzi, termin genos przenika do nowożytnej biolo-
gii, gdzie zostaje zaadaptowany „dla królestwa zwierząt i roślin”37. Genos 
                                                           

28 „Cytat zapewne z Eurypidesa (Ifigenia w Aulidzie); w pełnym brzmieniu: «Grecy mają 
barbarzyńcom rozkazywać a zasię barbarzyńcy ludom greckim! Ludem wolnym są Greko-
wie. Zaś sługami barbarzyńcy» (przeł. J. Kasprowicz)”. (Arystoteles, Polityka…, s. 26). 

29 Tamże. 
30 Tamże, s. 188. 
31 Tamże, s. 30–31. 
32 S. Fenton, Etniczność…, s. 26. 
33 Tamże. 
34 Tamże, s. 27. 
35 Tamże, s. 28. 
36 Tamże, s. 27. 
37 Tamże, s. 28. 



52 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

razem z jego łacińskim odpowiednikiem genus dają angielskie genus – „termin 
używany w naukach biologicznych na oznaczenie ‘rodu, rasy, rodzaju’”38. 
Fenton pisze: 

Genos wszelako pojawia się w angielskim genocide (ludobójstwo), rozmyśl-
nej eksterminacji grup etnicznych i narodowych39. 

Według informacji zaczerpniętej przez Pchełkę od policji, w przygotowa-
niu jest plan, który „ostatecznie” ma rozwiązać problem bezdomnych40. 
Znamienna pod tym względem jest wypowiedź Policjanta dotycząca „świe-
żych pomysłów” burmistrza Nowego Jorku „na temat Tompkins Square 
Park”41. Wpisane w te fragmenty dramatu skojarzenie z losem Żydów pod-
czas drugiej wojny światowej nie jest przypadkowe – Anita, Sasza, Pchełka 
to mieszkańcy współczesnego getta, w które nocą przekształca się park no-
wojorski. Idée fixe Anity, aby wykraść ciało Johna z Potter’s Field, gdzie 
„grzebią ludzi w nieoznakowanych grobach”42 i pochować ukochanego we 
własnym prywatnym grobie, „blisko rodziny i przyjaciół”43, alkoholizm Sa-
szy, zaawansowana, można by rzec, „odlotowa” epilepsja Pchełki, który 
podczas ataku fruwa „jak ptak”44, czym góruje nad słabymi, „niezdarnymi” 
epileptycznymi atakami Indianina („A on leci na pysk i się tylko tłucze po zie-
mi”45) – to tylko niektóre symptomy „niecywilizowanego” zachowania bohate-
rów Głowackiego. Podobne objawy społecznie „nieunormowanego” postępo-
wania, jak czytamy u Foucaulta46, wymagają wyizolowania, nadzoru i kary. 

Czy przyjęcie antropocentrycznego punktu widzenia pozwala na pogodze-
nie się z cierpieniem ludzi upodobnionych do zwierząt, z męką istot „niż-

                                                           
38 Tamże. 
39 Tamże. 
40 J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku…, s. 78. W pierwszej publikacji dramatu koncepcja 

o przyszłym ostatecznym rozwiązaniu problemu bezdomnych jest jeszcze bardziej zaostrzo-
na. Por.: J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, „Dialog”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 
1992, nr 10, s. 26. 

41 J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, w: tegoż, Pięć i pół (5½). Dramaty…, s. 94. 
42 Tamże, s. 62. 
43 Tamże, s. 59. 
44 Tamże, s. 42. 
45 Tamże. 
46 Por.: M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, Wyd. PIW, 

Warszawa 1987 oraz tegoż, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Wyd. 
Aletheia, Warszawa 1998. 
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szych”? T. Sławek przypomina o niezbędności pojmowania humanizmu 
jako humanimal. Nakreślone przez Głowackiego zezwierzęcenie niektórych 
ludzkich postaci aktualizuje możliwość mówienia o wspólnocie człowieka 
i zwierzęcia jako trafionych „udarem, jakim jest bycie pojmowane poza ka-
tegorią powszechnej codzienności”, jako wspólnotę „uderzonych” albo 
może, jak chciałby Patočka47, „wspólnotę zachwianych”48. 

W jakim stopniu pochodzenie etniczne determinuje nasze zachowanie 
społeczne? Czy można mówić o „fatalizmie” tożsamości etnicznej49 określa-
jącym wybór egzystencjalny człowieka i jego działanie we współczesnym 
świecie, dla którego jednym ze wzorów jest demokracja amerykańska? 

Może najpierw o kwestii pierwszej, dotyczącej relacji między tożsamością 
etniczną a działaniem społecznym. Tekst Głowackiego w sposób paradok-
salny na pierwszy rzut oka łączy przedstawicieli świata słowiańskiego – Ro-
sjanina Saszę i Polaka Pchełkę z Portorykanką Anitą. Właśnie reprezentanci 
tych grup etnicznych stają się wyrazicielami pryncypiów życiowych niezgod-
nych z zasadami funkcjonowania amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje 
się, że dla Głowackiego ważniejsze od wyjawienia różnic etnicznych jest 
zaprezentowanie typów ludzkich (psychologicznych), których przedstawiciele 
– osobno i razem – aktywizują pamięć o wciąż jeszcze żywym przywiązaniu 
do kultur tradycyjnych, do form funkcjonowania społeczeństw nastawionych 
na wspólnotowy model bycia, wyabstrahowany od prosperity i władzy jednostki. 
Podobne wyobrażenie o kulturze/etnosie wiąże tragiczną egzystencję przed-
stawicieli Słowian i Portorykanki. Aby wytłumaczyć zaistnienie tej dziwnej 
etnicznej więzi, być może powinniśmy sięgnąć do tradycyjnego postrzegania 
Słowianina przez „cywilizowane” narody Europy jako der Sklave, niewolnika, 
człowieka niezdolnego do pracy twórczej. Maria Janion pisze: 

Sławianie, tak, Sławianie. Toczył się w czasach romantyzmu spór o „a” 
lub „o” w nazwie plemienia. „Sławianie”, bo od „sławy”, „synowie sła-
wy”, jak pisał Jan Paweł Woronicz. „Słowianie”, bo od „słowa”, od Sło-
wa, które było na początku. Mickiewicz w prelekcjach paryskich wywo-
dził: „Słowianie znaczy lud słowa, a raczej Słowa Bożego”. Słowo 

                                                           
47 J. Patočka, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, przeł. A. Czcibor-Piotrowski, E. Szczepańska, 

J. Zychowicz, Wyd. Aletheia, Warszawa 1998. 
48 T. Sławek, Zwierzę, człowiek i wspólnota losu. O wężach, drozdach i tym co jest nami, w: J. Kurek, 

K. Maliszewski, red., Zwierzęta i ludzie, Wyd. MDK „Batory”, Chorzów 2011, s. 28–29. 
49 W. Żelazny, Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Wyd. Poznańskie, Poznań 2006, 

s. 51–62. 
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u Słowian zawiera w sobie „pojęcie świątobliwości i twórczej potęgi”. 
Ale za tymi chlubnymi genealogiami czaiła się jeszcze inna etymologia: 
der Slawe – der Sklave. Niewolnik, rab, poddany. Słowiańszczyzna bowiem 
stała się miejscem zaboru ludzi najeźdźców, ale też i nabywania niewol-
ników przez skandynawskich kupców, którzy pozyskiwali w ten sposób 
„towar na wymianę ze światem islamu, towar tam poszukiwany, cenio-
ny”. (…) Utopie, wizje, legendy, mity, fantazmaty literatury i fantazmaty 
idei – to one stanowią osnowę nurtujących nas nowożytnych obrazów 
Słowiańszczyzny. Musiały one stale ścierać się z górującym na Zacho-
dzie, wynikającym z poczucia cywilizacyjnej wyższości „przekonaniem 
o organicznej niedoskonałości narodów niezachodnich”50. 

Pejoratywne konotacje, które towarzyszą tradycyjnemu (a poniekąd i współ-
czesnemu) postrzeganiu Słowianina, są typowe dla charakteryzowania Laty-
nosów, przybyszy z Ameryki Łacińskiej, odbieranych przez Amerykanów 
jako ludzi pracy, „roboli”. Uogólniając podziały etniczne spowodowane 
stereotypami, W. Żelazny konkluduje: 

W amerykańskim kontekście, mówiąc o Portorykańczyku, wiadomo, że 
mówi się o „robolu” (…)51. 

Wspomniana charakterystyka jest interesująca także w kontekście etnicz-
no-rasowego (samo)określenia Portorykańczyków. W USA stanowi ono 
uzasadnienie przynależności lub nieprzystawalności Latynosów do grup 
społecznościowych objętych dyskryminacją. Podobna klasyfikacja pośrednio 
odnosi się do „klasycznego” dla amerykańskiego społeczeństwa problemu 
niewolnictwa52. Druga połowa XX w. potęguje tradycyjnie trudno urzeczy-

                                                           
50 M. Janion, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wyd. Literackie, Kraków 

2007, s. 25–27. [badaczka powołuje się w cytowanym fragmencie na: A. Witkowska, „Ja, głupi 
Słowianin”; A. Mickiewicz, Dzieła; H. Samsonowicz, Miejsce Polski w Europie; E.M. Thompson, 
Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm – K.B.] 

51 W. Żelazny, Etniczność. Ład…, s. 61. 
52 S. Fenton, Etniczność…, s. 53. W związku z pojawieniem się Portorykańczyków na ame-

rykańskim rynku pracy warto przytoczyć zdanie S. Fentona: „Latynosi i Amerykanie pocho-
dzący z Azji przerwali dominację biało-czarnego dyskursu, chociaż pojawienie się terminu 
«ludzie kolorowi» mogłoby być postrzegane jako możliwość zastąpienia poprzedniego dys-
kursu czymś bardzo podobnym. Co więcej, pojawienie się Latynosów i zjawiska częściowo 
reaktywnej etniczności białych oznaczało, że znaczenia rasy i etniczności są niepewne. Zara-
zem nie uległa zmniejszeniu waga, jaką dla amerykańskiej narodowości przedstawia rasa 
i etniczność” (S. Fenton, Etniczność…, s. 63). 
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wistnianą asymilację grup etnicznych. Według badaczy procesów asymila-
cyjnych53 

żywotność pięciu podstawowych grup etnicznych Nowego Jorku, to jest 
Murzynów, Portorykańczyków, Żydów, Włochów i Irlandczyków (…) 
nie tylko nie zanika (…), lecz wyłania się „nowa etniczność”. 

Określana jako ethnoclass nowa etniczność osadza się nie na więzach kultu-
rowych, a na relacjach ekonomicznych i zawodowych. Nowopowstały wa-
riant grup etnicznych potwierdza wyraźnie tendencję do ich wyraźnego od-
stawania od „ogólnego modelu społeczeństwa amerykańskiego proweniencji 
brytyjsko-germańskiej”54. 

No cóż, pewnym ludziom nie można pomóc55 

– konkluduje Policjant w finale dramatu Antygona w Nowym Jorku. 

„Powiedziałeś NAS”56 

„Słowa i rzeczy”, w oparciu o które Portorykanka – według modelu trady-
cyjnego społeczeństwa – boleśnie dąży do zadomowienia się w złowieszczej 
rzeczywistości, to szczątki, odpady, pozostałości po ludzkim życiu w anty-
humanizmie57. Niezmiennie towarzyszący Anicie „metalowy wózek delikate-
sowy, zawierający cały jej dobytek”, jest naładowany plastykowymi torbami, 
które są „wypchane ubraniami (…), [n]a szczycie leży różowy telefon”. Sama 
bohaterka „[m]a na głowie trochę za małą czapkę z nausznikami. Ubrana 
jest w długi kolorowy płaszcz, męskie buty i rękawiczki bez palców”58. Jej 
ostatni prezent dla Johna to kaszmirowy niebieski sweter „jakiegoś nieszczę-

                                                           
53 W. Żelazny, Etniczność. Ład…, s. 44. [badacz powołuje się w cytowanym fragmencie na: 

N. Glazer, D. Moynihan, Beyond the Melting-Pot. The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish 
of New York City – K.B.] 

54 Tamże. 
55 J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, w: tegoż, Pięć i pół (5½). Dramaty…, s. 111. 
56 Tamże, s. 102. 
57 Por.: M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant 

i A. Tatarkiewicz, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005. 
58 Tamże, s. 33. 
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śnika”, który dostała „z kościoła”59, a nabytek – stanowiący przedmiot jej 
dumy – to torba Palomy Picasso, za którą powinna dostać cztery dolary. 
Lévi-Strauss podczas wykładów w Tokio powiedział: 

Mówiąc o społeczeństwach, które nazwaliśmy zacofanymi podczas na-
wiązywania z nimi kontaktów w XIX wieku, zapominamy o niezwykle 
ważnym fakcie: społeczeństwa te były już tylko przeżytkami, okaleczo-
nymi resztkami pozostałymi po wstrząsach, które sami pośrednio bądź 
bezpośrednio wywołaliśmy60. 

„Przekładając” na język artystyczny wizerunek bezdomnych zamieszkują-
cych nowojorski park, można powiedzieć, że to świat Hieronima Boscha, 
genialnego szesnastowiecznego artysty, którego przywołał Claude Lévi-
-Strauss, mówiąc o zapoczątkowanym przez cywilizację przemysłową znisz-
czeniu „egzotycznych krain i ich ludów”. Należący do kultur, w których 
ślady społeczeństw określanych przez słynnego antropologa jako „zimne” są 
wciąż odczuwane, członkowie bezdomnej zbiorowości są przywiązani do 
duchowości, która osnuta jest na 

całości stosunków, jakie ludzie utrzymują ze światem; społeczeństwo za-
sadza się głównie na relacjach, jakie ludzie utrzymują między sobą. Kul-
tura wytwarza ład: uprawiamy ziemię, budujemy domy, tworzymy wyro-
by rękodzielnicze61. 

Swoisty ślad ważnej w przeszłości istoty zbiorowości, ogółu, nostalgii za 
pięknem, którym jest całość62, stanowi w dramacie Głowackiego zaakcen-
towane znaczenie zaimka nas – pojęcia nadrzędnego dla zadomowienia się 
w świecie. Człowiek jest istotą społeczną, istota ludzka nigdy nie żyje sama. 
W imię obrony swojej tożsamości indywiduum może zdecydować się na 
wyzwolenie się z więzów społecznych, na zerwanie relacji z drugim, na 
zbuntowanie się przeciwko władzy „ty”. Odizolowanie, separacja nie sprzyja 
wytwarzaniu swojego „ja”, nie wspomaga rozpościerania się osobistego 

                                                           
59 Tamże, s. 34–35. 
60 C. Lévi-Strauss, Od prehistorycznego krzemienia do nowoczesnej taśmy przemysłowej, 

http://www.cochise.com.pl/od_prehistorycznego_krzemienia.html [dostęp: 04.08.2012]. 
61 Tamże. 
62 Bohater Imienia róży rozważa: „Bowiem trzy rzeczy przyczyniają się do stworzenia piękna – 

przede wszystkim niepodzielność lub doskonałość, i dlatego za brzydkie mamy rzeczy nie będą-
ce całością (…)” (U. Eco, Imię róży, przeł. A. Szymanowski, Wyd. PIW, Warszawa 2002, s. 86). 
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projektu rzeczywistości na okalającą realność, przekształcania się indywidu-
alnego świata w dobro wspólne. 

Według Tischnera człowiek samotny może zbudować jedynie kryjówkę, 
wybudowanie domu wymaga obecności dwojga – ja i ty. 

Człowiek nie może zadomowić się w samotności. Samotni budują cele, 
inni wznoszą kryjówki. Zadomowienie jest owocem kobiecej i męskiej 
wzajemności. Zakłada ono jako naturę płeć. (…) Na tym polega istota 
wzajemności, iż człowiek ofiaruje drugiemu to, co w ogóle staje się moż-
liwe dzięki obecności drugiego przy nim63. 

Semantyczna i artystyczna funkcja, uwypuklonej w Antygonie w Nowym Jor-
ku, formy zaimkowej nas przywołuje wspomnienie języka naszych przod-
ków, staro-cerkiewno-słowiańskiego, który dla zaznaczenia treści odnoszą-
cych się jedynie do dwóch osób stosuje liczbę podwójną. Anita, „uczepiona 
kurczowo” Saszy, zwraca się do ukochanego: 

ANITA 
(…) Powiedziałeś NAS. Dwa razy powiedziałeś NAS. To wszystko Bóg. 
To za to, że pochowałam Johna. Tylko nie wypieraj się. Powiedziałeś 
n a s  [podkreśl. – J.G.]64. 

„Kurczowe uczepienie się” tej nienowoczesnej, wręcz anachronicznej fi-
gury egzystencjalnej skazuje Anitę, Pchełkę, Saszę na przegraną, na zagładę 
– mówiąc językiem historii niedalekiej przyszłości. 

Opowieść Portorykanki zwraca uwagę na dżentelmeńskie zachowanie 
przyjaciela, który wstawia się za Anitą przed próbującymi ją poniżyć amery-
kańskimi policjantami. Obronienie honoru ukochanej kobiety to zapomnia-
ny przywilej i obowiązek dżentelmena, arystokraty, którym jest John nie 
tylko z racji swojego pochodzenia, lecz i ze względu na swoje codzienne 
zachowanie. W wypowiedzi samotnej kobiety powraca nostalgia za chwilami 
wspólnie przeżytymi z Johnem, jak i wspomnienie o krótkotrwałym urze-
czywistnieniu pragnienia bycia jego kobietą. Zaakcentowane przez Anitę 
znaczenie wyrazu „moja kobieta”, którym John określa swoją przyjaciółkę 
przed władzami amerykańskimi, budzi skojarzenie z sensem niegdysiejszej 

                                                           
63 J. Tischner, Świat – ziemia obiecana, w: tegoż, Filozofia dramatu, Éd. du Dialogue, Paris 

1990, s. 187–188. 
64 J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, w: tegoż, Pięć i pół (5½). Dramaty…, s. 102. 
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podwójnej formy zaimkowej jako gramatycznego znaku intensywnie prze-
żywanego sojuszu pomiędzy dwojgiem ludzi. Słowa Amerykanina wskrze-
szają pamięć o istocie miłości jako uczuciu związanym z wzajemną przyna-
leżnością. 

John to człowiek fikcja, to upersonifikowane wspomnienie o człowieku, 
który nie żyje i który jeszcze za życia był enigmą, zagadką. Tajemnica, której 
wyrazem jest także jego milcząca postawa, periodycznie przypominana przez 
bliskich, łączy, jednoczy mieszkańców parku. Tę rolę Johna poetycko obra-
zuje gołąb, o którym opowiada Anita. Patrzący na Portorykankę, uśmiecha-
jący się do niej i machający skrzydłami ptak aktywizuje tradycyjne pojmowa-
nie gołębia jako istoty stworzonej do przynoszenia wiadomości, sprzyjającej 
komunikacji międzyludzkiej. Wyróżniająca go niebieska kropka nad dziobem 
budzi skojarzenia ze śladem/znakiem arystokratycznego ducha Johna, jego 
błękitną krwią. 

Milczenie, które zachowuje John po swojej pięcioletniej tajemniczej nieo-
becności w parku, nie może być wyabstrahowane od istoty periodycznie 
przeprowadzanych przez policję akcji „zaawansowanego oczyszczania” 
Tompkins Square Park ze szczególnym uwzględnieniem „od razu fazy trze-
ciej”65. „Rozwalili mu pałką głowę, skuli nas i zabrali na komisariat”66 – 
przypomina sobie Anita. „Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie”67 
– oznajmia tytułowy bohater Trenu Fortynbrasa Herberta. Historia milczącego 
za życia Johna i jego zagadkowe zniknięcie z Potter’s Field, o którym nie 
pisze Horatio, a rejestruje sprawozdanie Policjanta, to informacja o roz-
strzygnięciu „sprawy” jednego z bezdomnych „frajerów”, „naszego faceta”, 
którego ciało „znaleźli w piwnicy na rogu Sześćdziesiątej Drugiej Ulicy 
i Piątej Alei. (…) Jest ciało, czyli po sprawie”68. 

Ważna dla każdego z bezdomnych w nowojorskim parku osobowość Joh-
na jest rozpoznawalna przez Anitę także przez pryzmat amerykańskiego 
obywatelstwa martwego przyjaciela. Według Portorykanki stanowi ono ar-
gument uniemożliwiający pochowanie Johnny’ego na Potter’s Field, gdzie 
grzebią tylko przestępców, wyrzutków, nędzarzy bez nazwiska i dokumen-
tów69, cudzoziemców. Obywatelstwo Johna, zdawkowo zaznaczone w jednej 
z replik Anity, rozpływa się w przywołanej w dramacie idei ojcostwa. Problem 
                                                           

65 Tamże, s. 111. 
66 Tamże, s. 93. 
67 Z. Herbert, Tren Fortynbrasa, w: tegoż, Wiersze zebrane, Wyd. a5, Kraków 2008, s. 272. 
68 J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, w: tegoż, Pięć i pół (5½). Dramaty…, s. 94. 
69 Tamże, s. 37. 
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praw obywatelskich „narodu Stanów Zjednoczonych” to wielki temat ame-
rykańskiej historii, której poznanie jest niemożliwe bez uwzględnienia feno-
menalnej roli ojców założycieli USA (Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, 
John Adams, George Washington i in.), twórców Deklaracji niepodległości Sta-
nów Zjednoczonych (1776) i Konstytucji Amerykańskiej (uchwalona 1787, weszła 
w życie 1789). Wzorując się na koncepcjach oświeceniowych dotyczących 
praw i obowiązków rządu względem obywateli, Deklaracja niepodległości „uwa-
ża za prawdę oczywistą”, że: 

wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi 
nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, 
wolności i dążenia do szczęścia70. 

Zastosowane w Deklaracji niepodległości połączenie „naturalnych” praw 
człowieka z prawami obywatelskimi – ważne także ze względu na Deklarację 
Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. – problematyzuje nierozstrzygniętą kwe-
stię relacji między poszanowaniem jednostki ludzkiej objętej prawem natury 
i podlegającej prawu stanowionemu. Głoszona przez ojców założycieli zasa-
da uznania prawa naturalnego za nadrzędne i tym samym poszanowanie 
wolności, równości i godności człowieka jako bytu samoistnego jest niero-
zerwalnie związana z obowiązkiem przestrzegania i bronienia tych wysokich 
wartości przez amerykański rząd. 
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In The Trap Of Ethnicity. J. Głowacki’s Play Antigone in New York 

The paper questions the possibility, suggested by the etymology of the term „ethnicity”, to 
relate this term to representatives of „foreign”, „uncivilized”, „barbarian” nations. A similar 
meaning of „ethnicity” is revealed in Janusz Głowacki’s play Antigone in New York. The fate 
of dramatic personae throws new light on Aristotle’s perception of the link between barba-
rism and unfree, slavery existence. The past meanings of concepts „ethnicity” and „ethnic” 
are being summarized in reference to C. Lévi-Strauss, Z. Bauman and G. Agamben’s theoret-
ical approaches to the way contemporary civilization relates to representatives of nations that 
have traditionally been excluded from the cultural development of „civilized” societies. 

Keywords: ethnicity, slave, Slavs, Latin-American, barbarism, civilization 
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MONIKA ŁADOŃ 
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

„Zawał jako przymiarka”.  
Listy do Eumenid Mirona Białoszewskiego 

16 lutego 1983 roku Miron Białoszewski przeszedł drugi już w swym ży-
ciu zawał, który stał się – zarówno w planie biografii, jak i w planie twórczo-
ści – ostatnim akordem. Doświadczenie ponownego infarctus myocardii wpisuje 
się w długą i różnorodną kartę chorób pacjenta Mirona Białoszewskiego. 
Kartę – dodajmy – do której zyskujemy wgląd dzięki pozostawionym w poezji 
i prozie śladom, opowieść o chorobach bowiem stanowi jeden z ważniej-
szych motywów twórczości autora Chamowa. Pisała o tym Krystyna Pietrych: 

Choroba jest obecna w twórczości Białoszewskiego niemal od samego 
początku jego pisarstwa, a tematem ciągle powracającym – z biegiem 
czasu coraz bardziej centralnym – stanie się od pierwszego zawału, prze-
bytego w końcu 1974 roku1. 

Te chorobowe podszepty rzeczywistości utrwalone w piśmie układają się 
w zróżnicowany – nozologicznie i genologicznie – literacki obraz. „Ja” pi-
sarstwa Białoszewskiego wydaje się coraz mocniej związane, a wręcz uzależ-
nione od doświadczeń ciała; cielesność jest w tej twórczości elementem 
nieodzownym, a pisanie z perspektywy szpitalnego czy sanatoryjnego łóżka 
czynnością tyleż naturalną, co konieczną. 

Wobec gatunku(ów) 

Skrupulatną transpozycję przeżyć z okresu pierwszej „awarii serca” Biało-
szewski pozostawił na kartach powieściowego Zawału, z kolei jego odpowiedni-
                                                           

1 K. Pietrych, Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury, Wyd. UŁ, Łódź 2009, s. 133. 
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kiem pisanym po kolejnym pobycie na oddziale reanimacji będą Listy do Eume-
nid. Ta część dziennikowego świadectwa jest szczególnie intrygująca, pozwala się 
bowiem – jak każdy fragment dzieła Białoszewskiego – włączyć w jego ściśle 
autobiograficzny wymiar2, ale zarazem podjęty gatunek prowokuje grę między 
komunikacyjną formą, jawną obecnością adresatek3 i nakierowaniem korespon-
dencji na własne „ja”. Białoszewski nadawca łączy sprawozdawczy charakter 
epistolografii, jej autobiograficzny wymiar i poetyckie fragmenty. Tadeusz 
Sobolewski nazywał tę jednostronną korespondencję „literackim testamen-
tem”, „pożegnaniem z życiem i literaturą”, widząc w 13 listach formę wła-
ściwie poetyckiej powieści epistolarnej, o znaczeniu wręcz totalnym, podsu-
mowującym biografię poety4. Horyzont genologiczny jest pierwszym wy-
zwaniem lekturowym, listy Białoszewskiego bowiem zwracają uwagę swoją 
niejednorodnością gatunkową. Wszystkie zachowują podstawowy element 
układu nadawca – odbiorca, czyli „znaki początku i końca”5. Tak jak kolejne 
partie korespondencji rozpoczynają się od sformułowań typu: „Kochane 
Panie Profesor Eumenidy!” czy „Kochane Panie Trzy Profesor”, tak nie-
zmiennie każdy list kończy podpis: „MIRON”. I właściwie na tym wyczer-
pują się ważne dla analizowanego bloku listów stylistyczne wykładniki dialo-
gu. Tego właściwego dialogu nie ma, nie ma wszakże ani pytań formułowa-
nych przez „ja” tej korespondencji, ani odpowiedzi adresatek6. Należy się 
zatem zgodzić z sądem Kazimierza Cysewskiego, który pisał, że „postać 
konkretnego adresata osobowego musi być traktowana jako element poetyki 
listów, jako dodatkowy znak warunkujący zrozumienie całego tekstu”7. Re-
lacja nadawca – adresatki, chociaż niesymetryczna, wydaje się symboliczna 
                                                           

2 Twórczość Białoszewskiego mieści się w Lejeune’owskiej „przestrzeni autobiograficznej”. 
Zob. np. A. Zieniewicz, Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego, Wyd. PIW, 
Warszawa 1989; M. Głowiński, Białoszewskiego gatunki codzienne, w: M. Głowiński i Z Łapiński, 
red., Pisanie Białoszewskiego. Szkice, Wyd. IBL PAN, Warszawa 1993, s. 144–151; M. Czermiń-
ska, „Zawał” miasta i zawał serca – dwa punkty zwrotne w opowieści autobiograficznej Mirona Białoszew-
skiego, „Ruch Literacki” 2003, nr 4, s. 445–456. 

3 Adresatkami listów były: Maria Janion, Maria Żmigrodzka i Małgorzata Baranowska. Po 
raz pierwszy ukazały się w „Tekstach Drugich” 1999, nr 3. 

4 T. Sobolewski, Mirona Białoszewskiego „Listy do Eumenid”, „Teksty Drugie” 1999, nr 3, s. 138. 
5 Zob. A. Kałkowska, Językowe wykładniki pragmatycznej funkcji listów, „Stylistyka” 1993, nr 2, s. 196. 
6 Chociaż wiadomo – również z marginalnych wzmianek w samych listach – że dialog się to-

czył, tylko przyjmował formę telefonicznej rozmowy lub odwiedzin. Sądzę jednak, że właśnie 
ten fakt – obecności innych kanałów wymiany myśli – w specyficzny sposób uwarunkował 
poetykę listów Białoszewskiego, pozwalając mu podporządkować ją swojemu „ja”. 

7 K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią, „Pamiętnik Literac-
ki” 1997, z. 1, s. 106. 



MONIKA ŁADOŃ: „Zawał jako przymiarka”. Listy do Eumenid Mirona Białoszewskiego 63 

i to nie tylko z powodu mitologicznego miana „Pań Profesor”8. Ważniejsza 
wydaje się łącząca ich więź i wiara, że adresatki (zwłaszcza wymieniana 
osobno Profesor Maria Janion) poznają się na wartości listów. Tak można 
rozumieć fragment wspomnienia Jadwigi Stańczakowej dotyczący ostatnich 
pisanych przez Białoszewskiego tekstów: 

Przeczytał nam trzy napisane w Aninie wiersze (…). Więcej już nie pisał. 
W okresie anińskim przesyłał także listy profesor M.J[anion]. Mówił, że 
ona o te listy zadba. A to także dobra forma pisania. Dla niego nowa9. 

Listy te można – zgodnie z sugestią Elżbiety Rzewuskiej – traktować jako 
formę zapłaty za życiową postawę, podjęte i odrzucone możliwości. Adre-
satki-Eumenidy, rozumiejąc i akceptując życiowe i twórcze wybory Biało-
szewskiego, zostają niejako patronkami korespondencji, strażniczkami egze-
kwującymi zapłatę, opiekunkami, „które pilnują, by (…) płacić do końca”10 
jak „dobroczynne mścicielki”11. 

Jak wspominałam, analizowana korespondencja jest jednostronna, tym 
samym dialogiczność nie odgrywa tutaj pierwszoplanowej roli. Jednak po-
wyższe uwagi o symbolicznym znaczeniu Eumenid skłaniają do definiowa-
nia „ja” epistolarnego w perspektywie ukrytego, wewnętrznego dialogu, 
który wiele czerpie z możliwości odgrywania siebie w listach i ich dramaty-
zowania. Mówiła o tym Elżbieta Rybicka: 

Ja epistolarne, rodzące się w dialogu, w interakcji pomiędzy nadawcą 
a odbiorcą, który jest także współautorem, prowadzi do formuły, w której 

                                                           
8 Odpowiedź na pytanie, dlaczego Eumenidy, nie jest łatwa. Zastanawiała się nad tym Elż-

bieta Rzewuska: „Panie Profesor mają grać rolę trzech Eumenid, mimo że realne kontakty 
mają przecież mniej oficjalny charakter. (…) To imię uważano za stosowniejsze przy bezpo-
średnim zwracaniu się do Erynii, zapewniało ich łaskawość i przychylność, nie budziło gnie-
wu tych strasznych bogiń. Nie zmienia to jednak faktu, iż chodzi o te same boginie zemsty, 
które karzą za straszne zbrodnie. (…) O jakiej potwornej zbrodni wiedzą znawczynie roman-
tyzmu i literatury współczesnej? Z czego tłumaczy się przed nimi poeta, skoro zabiega o ich 
nieustanną obecność przy szpitalnym łóżku?”. E. Rzewuska, Panie profesor u Białoszewskiego. 
Listy do Eumenid, w: M. Kalinowska, E. Kiślak, red., Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane 
Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, Wyd. IBL PAN, Warszawa 
1998, s. 209. 

9 J. Stańczakowa, Numerek 1983, w: H. Kirchner, zebrała i oprac., Miron. Wspomnienia o poecie, 
Wyd. TENTEN, Warszawa 1996, s. 342. 

10 E. Rzewuska, Panie profesor u Białoszewskiego …, s. 213. 
11 T. Sobolewski, Mirona Białoszewskiego „Listy do Eumenid”…, s. 140. 
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to Ja jest jednocześnie odkrywane i odgrywane. Zarówno Ja, jak i Ty w kore-
spondencji zawierają w sobie element autokreacji, a także kreacji innego. 
W korespondencji mamy wówczas do czynienia z odgrywaniem, które jest 
jednocześnie odkrywaniem, a zarazem stanowi formę wynajdywania siebie, 
będącą jednocześnie stwarzaniem siebie i innego poprzez innego12. 

Białoszewski z pewnością traktował pisane na Grenadierów i w Aninie 
listy jak wszystkie pozostałe literackie projekty, tym bardziej że – niezależ-
nie od drogi pocztowej, jaką korespondencja musiała pokonać – do złu-
dzenia przypominają zapisy dziennikowe13. Tylko pierwszy list, najkrótszy, 
pisany był jednego dnia, pozostałe rozrastają się w dziennikowe zapisy, 
uzupełniane sukcesywnie o różnych porach i pod kolejnymi datami. Roz-
patrywane w ten sposób Listy do Eumenid są wówczas pewnym typem 
dziennika – zgodnie z teorią Philippe’a Lejeune’a – rozumianym jako „se-
ria datowanych śladów”. Dziennik-list wyróżniałby się nośnikiem, czyli 
luźnymi kartkami, zapisywanymi i wysyłanymi pocztą na konkretny adres; 
charakteryzowałby się zatem „nieciągłością”. Sam Lejeune zresztą przy-
znawał, że za takim typem prowadzenia zapisów dziennikowych stoi list 
właśnie; wydaje się także, że argumentacja, jaką podaje teoretyk autobio-
grafii, opisując ten rodzaj dziennika, bliska jest postawie Białoszewskiego 
z czasu pobytów w szpitalach: 

                                                           
12 O epistolografii (w rozmowie udział wzięły: Anna Arno, Elżbieta Rybicka, Dorota Wojda 

oraz Anna Pekaniec), „Nowa Dekada Krakowska” 2012, nr ¾, s. 13. Elżbieta Rybicka uważa, 
że konwersacyjny wariant epistolografii jest najbardziej problematyczny: „Otóż dominującym 
założeniem we współczesnej świadomości krytycznej jest samozwrotność epistolografii, czyli 
przekonanie, że listy w gruncie rzeczy pisze się do siebie. (…) Brigitte Diaz posługuje się 
w opisie tego unieobecnienia adresata chyba dość trafną metaforą »e k s - k o m u n i k a c j i «. 
Odbiorca zostaje zatem eks-komunikowany, by wyzwolić epistolarza, umożliwić mu zainsce-
nizowanie siebie i autokreację”. E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu 
epistolograficznego, „Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 44. 

13 W tym sensie blok listów nie różni się od innych projektów autora Chamowa i jest eg-
zemplifikacją procesu nazywanego „autobiografizacją epistolografii”. Z drugiej strony Listy do 
Eumenid czytane jako część twórczości Białoszewskiego rozumianej – zgodnie z sugestią 
Tadeusza Sobolewskiego – w formule „skróconego dystansu”, „która byłaby samym przeka-
zem, samym kontaktem – rodzajem listu do czytającego”, ilustrują zjawisko odwrotne: „epi-
stolografizację autobiografii”. Zob. T. Sobolewski, Mirona Białoszewskiego „Listy do Eume-
nid”…, s. 138; E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty …, s. 46–48; O epistolografii …, 
s. 9–10. Por. również uwagi o liście i autobiografii w tekście Małgorzaty Czermińskiej, Pomię-
dzy listem a powieścią, w: tejże, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Wyd. 
Universitas, Kraków 2000, s. 252–271. 
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Dziennik był dla mnie gestem wyłączenia się z życia i sądziłem, że tego dy-
stansu nie powinno psuć natychmiastowe włączenia się w inną ciągłość – 
ciągłość zeszytu, (…). Nie po to wyzwalałem się z niewolniczych więzów 
życia, by krępować sobie ręce narzuconą formą zeszytu. Choć przez chwilę 
chciałem być – lub przynajmniej czuć się – wolny. Zacząć od zera, na nie-
tkniętym papierze, nie zważając na jakiekolwiek zewnętrzne uwarunkowa-
nia. Oczywiście, to także była iluzja. (…) [moje zapisy] Miały ten sam sto-
sunek do czasu, co listy, i to właśnie model listu jest u źródeł mojego 
dziennika: „list do siebie samego” – pisałem w nagłówku każdej kartki14. 

Różnica, rzecz jasna, tkwiłaby w innej przyczynie owego „wyłączenia się” 
z życia, u Białoszewskiego wszak była to konieczność. Z drugiej jednak 
strony zarówno pierwszy, jak i drugi zawał był ważną cezurą, przerywał tok 
życia, kazał zmienić przyzwyczajenia i „zacząć od zera” właśnie. 

„Pisze się list na dowód, że się żyje. Ale też na odwrót: żyje się, póki się 
pisze, póki się opowiada – jak Szeherezada”15, podsumowywał swój tekst 
Tadeusz Sobolewski. Epistolograficzny zamysł Białoszewskiego to potwier-
dzenie istnienia, ale także w pewnym sensie zwrot ku przyszłości. Wysłanie 
listu-dziennika rozumieć można jako symboliczną zgodę na utratę, zgodę na 
przeczucie, że teksty muszą oderwać się od własnego ojca, by zyskać „życie 
po życiu”, co znaczące tym bardziej, że mamy do czynienia z ostatnimi tek-
stami Białoszewskiego: 

Teraz jeszcze zostaje nadzieja na przyszłość daleką, nieco po życiu. Co 
łączy się z wiarą (w siebie i odbiór). Bo mowa tu o pamięci, więc głównie 
o skutkach pisania. To też się łączy z miłością, bo czytelników na jakiś 
sposób przecież się kocha. Przynajmniej w czasie pisaniowo-czytanio-
wego kontaktu, który rozciąga się w czasie, i chodzi o to, żeby w jak naj-
dłuższym czasie. 
Tego, co później kiedyś po mnie – nie będę przeżywał. Ale przeżywam 
to trochę teraz16. 

Listy do Eumenid – czytane w perspektywie genologicznych wyzwań – każą 
ponadto zapytać o ich performatywną moc dochodzącą do głosu zwłaszcza 
                                                           

14 P. Lejeune, „Drogi zeszycie …”, „drogi ekranie …”. O dziennikach osobistych, przeł. A. Karpo-
wicz, wybór M. i P. Rodakowie, wstęp i oprac. P. Rodak, Wyd. UW, Warszawa 2010, s. 49–50.  

15 T. Sobolewski, Mirona Białoszewskiego „Listy do Eumenid”…, s. 142. 
16 M. Białoszewski, Listy do Eumenid, w: tegoż, Tajny dziennik, Wyd. Znak, Kraków 2012, 

s. 903. Wszystkie cytaty z korespondencji lokalizuję bezpośrednio w tekście, podając numer 
listu oraz numer strony. 
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w sytuacjach granicznych, a taką zdecydowanie była choroba Białoszewskie-
go. Zanim jednak będzie można sformułować wnioski dotyczące listu jako 
„aktu życia”17, należy przyjrzeć się dwóm podstawowym kwestiom organizu-
jącym tematykę korespondencji: aktywności szpitalnej oraz szczególnemu 
dyktatowi ciała. 

Ciało w szpitalu 

Przebywający na reanimacji poeta stara się dowartościować swój stan. 
Pierwszy list układa się w symptomatyczny katalog jasnych stron schorzenia. 
Białoszewski wylicza zatem: 

Choroba sercowa dobra. Nic paskudnego, nic obrzydliwego. Dotyczy 
górnej połowy, tej nieupokarzającej (…). Nic złego nie czeka, pobolało, 
przestało. Jedna z najwybrańszych chorób (List 1, s. 862). 

Jedna okoliczność stanowi rysę na tym obrazie – świadomość, że choroba 
jest powtórką, wręcz „plagiatem”, jak sam stwierdza Białoszewski. Repetycja 
to tym ciekawsza, że związana przecież nie tylko z powtórnym zawałem, ale 
i jego następującym ponownym utekstowieniem. Czy poeta szukający 
w kolejnych doświadczeniach życiowych nowego materiału literackiego 
wyraża obawę, że zapis tego schorzenia nie będzie w podobnym stopniu co 
Zawał oryginalny i wyjątkowy? Powieść z 1977 roku, chociaż to przecież nie 
pierwsza transpozycja zmagań Białoszewskiego z dojmującą cielesnością18, 
                                                           

17 Zob. S. Skwarczyńska, Teoria listu, na podstawie lwowskiego pierwodruku oprac. E. Fe-
liksiak i M. Leś, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 332–350. 

18 Cykl Miejscowość wniosku, Mylne wzruszenia i sztuka Pani Koch dotyczą gruźlicy; na kartach 
Donosów z rzeczywistości znajdziemy tekst Półpasiec – noga – ząb. Sprawozdanie z tryptyku chorobowe-
go za styczeń i luty 1970; wreszcie – Spotkania z nożem jako świadectwo urologicznych proble-
mów poety. Zob. na ten temat K. Pietrych, Co poezji po bólu?…, s. 133–157. Por. A. Gleń, 
„W tej latarnii…”. Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, Wyd. UO, 
Opole 2004, s. 165–178. Jeśli dodać do tego Zawał, Listy do Eumenid oraz tematyzowanie 
choroby w Chamowie i Tajnym dzienniku, widać, że jest to jeden z podstawowych elementów 
twórczości Białoszewskiego. Chamowo np., dziennikowa opowieść o roku życia, przetykane 
jest regularnie powracającymi świadectwami fizycznych niedomagań, np. „Zdechłość od 
dwóch dni. Ciągłe zmęczenie w piersiach, jak po biegu”; „Od trzech dni mało siły, coraz 
mniej. Dziś zły stan. Nie tak daleki od zemdlenia. Jakieś skurcze tchawicy”; „W nocy zakłó-
cenia oddechowe, o wiele za szybkie bicie serca. (…) Bolało też. I to za mostkiem. Kilka razy 
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był książką bezprecedensową19. Tymczasem literackie świadectwo pierwsze-
go zawału teraz zdaje się w pewien sposób ciążyć. Z jednej strony Zawał jest 
czytany, co budzi radość twórcy20, z drugiej jednak Białoszewski konstatuje 
nieco ironicznie: 

Doniesiono mi (niestety) z miasta, że zalecane jest czytanie mojego Zawa-
łu jako terapii (List 7, s. 888). 

Sądzić można, że ironia ta wypływa z kilku przyczyn. Po pierwsze zatem 
z konieczności ustawienia głosu wobec tego unikalnego dzieła, po drugie – 
z wyraźnie odmiennego samopoczucia poety, który wówczas dochodząc do 
zdrowia, z ciekawością i upodobaniem penetrował szpitalne zakamarki, by 
następnie rozpocząć zasadniczo odmienny od dotychczasowego trybu życia 
rozdział. Opuszczający szpital po pierwszym zawale Białoszewski słyszy 
życzenia „powodzenia na nowej drodze życia”21, po drugim z lękiem zasta-
nawiać się będzie nad jakością swego dalszego życia: 

Jakie to będzie życie w ograniczeniu? Jakie perspektywy życia? Do tej po-
ry miałem zawsze przed sobą drugi zawał. Teraz mam przed sobą tylko 
trzeci zawał, który będzie zapewne ostatni22. 

Ponowne przeżycie infarctus myocardii zbliża zatem Białoszewskiego do 
śmierci, staje się „próbą generalną zdychania” (List 11, s. 906). 

                                                                                                                                   
robiło się gorzej”. M. Białoszewski, Chamowo, Wyd. PIW, Warszawa 2010, s. 114, 128, 237. 
Zob. na ten temat: A. Karpowicz, Proza życia. Mowa, pismo, literatura (Białoszewski, Stachura, 
Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert), Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 393–404. 

19 Zob. np. znaczenie Zawału, jakie wyznacza Małgorzata Czermińska: „W porządku biograficz-
nym widzielibyśmy dwa przełomowe wydarzenia: zniszczenie miasta i zawał serca, a w porządku 
tekstowym dwie narracje: Pamiętnik z powstania i Zawał. Między tymi dwoma wydarzeniami nie 
ma związku, ale sądzę, że istnieją związki między opowieściami o nich. I że interpretacja 
własnego losu, wpisana przez Białoszewskiego w całość jego pisarstwa, ukazuje te dwa wyda-
rzenia jako przełomowe, a utwory im poświęcone stanowią dwa istotne węzły, porządkujące 
przebieg wielotekstowej opowieści autobiograficznej”. M. Czermińska, „Zawał” miasta i zawał 
serca…, s. 448. 

20 „Mój Zawał czytają kolejno wszystkie pielęgniarki. Trafiło pod strzechy! Znów duma ze 
spełnienia” (List 13, s. 916). Na ironiczną ocenę własnej funkcji – „pisarza szpitalnego” – 
zwraca uwagę również W. Jajdelski, Symbolika czystości i brudu w twórczości szpitalnej Mirona 
Białoszewskiego, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 3, s. 97. 

21 M. Białoszewski, Zawał, Wyd. PIW, Warszawa 1977, s. 90. 
22 M. Białoszewski, Tajny dziennik…, s. 856. 
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Białoszewski nie pisze więc drugiej opowieści rekonwalescenta. Chociaż 
doświadczenia są identyczne jak za pierwszym razem (sala reanimacyjna – 
sala szpitalna – sanatorium23), to nie ozdrowieniec o nich opowiada. W Zawale 
jedynie w relacji z pierwszych dni zwracają uwagę przeżycia związane z bólem, 
utratą niezależności, granicznością, która każe rozpocząć proces definiowa-
nia własnej tożsamości w obliczu choroby. Jednak adaptacja do szpitalnych 
warunków okazuje się przebiegać zaskakująco bezkonfliktowo. Szpital jawi 
się Białoszewskiemu jako terra incognita, domagająca się penetracji, zajrzenia 
we własne wnętrze. Poszerzające się stopniowo możliwości percepcji szpita-
la wracają Białoszewskiego na drogę charakterystycznych dla niego obser-
wacji rzeczywistości, z której – co ciekawe – chorujące ciało samego pod-
miotu zostaje właściwie wyrugowane24. Tymczasem w Listach do Eumenid 
cielesności jest znacznie więcej, można wręcz postawić tezę, że to ona orga-
nizuje korespondencję. Od ciała już nie sposób „odczepić się”, tym bardziej 
że nie tylko choroba serca daje o sobie znać. Białoszewski w listach widzi 
siebie jako zlepek schorzeń obecnych i dawnych: 

Dowiedziałem się, że mam duże zmiany w płucach, nie gruźlicze, tylko 
jakieś rozedmowe. Więc mam w sobie nowy zestaw chorób. Ja jako ca-
łość fizyczna – dosyć szmelcowata. Jeszcze mnie na dodatek pobolewają 
ślady urologiczne (List 10, s. 901). 

Ciało doświadczane przez teraźniejszy ból i noszące w sobie pamięć 
o przeszłych niedomaganiach naznacza także psychikę. I znów – samopo-
czucie poety dalekie jest od utrwalonego w Zawale. Rządzące tam ciekawość 
niezbadanej przestrzeni i ujawniająca się pasja eksploratora, w Listach do 
Eumenid ustępują miejsca poczuciu zawieszenia, apatii, smutku. Oto świetnie 
oddający stan Białoszewskiego cytat: 

Brak mi wigoru, tego w środku też. Czytam coś. Uczytam dwie strony. 
W krowim tempie. Z krowim zainteresowaniem. Pół-zasypiam. Patrzę na 
ścianę. Myślę o ogórku kwaszonym. Nagle mi się coś przyśni i zaraz 
przebudzi mnie błysk otwieranych drzwi. Biorę książkę do ręki. Czytam. 
Znów czuję w sobie krowę. Zwalniam się, zwalniam – do zawieszenia 
w niewiadomym (List 7, s. 886). 

                                                           
23 Część dotycząca pobytu w sanatorium nie została włączona do Zawału i ukazała się już 

po śmierci poety. Zob. M. Białoszewski, Konstancin, Wyd. PIW, Warszawa 1991. 
24 Szerzej o szpitalnych strategiach w Zawale pisałam w szkicu „Pół-cmentarna tabliczka”. 

Wokół Zawału Mirona Białoszewskiego, w: E. Dutka red., Centrum i pogranicza (w druku). 



MONIKA ŁADOŃ: „Zawał jako przymiarka”. Listy do Eumenid Mirona Białoszewskiego 69 

Pozornie wydaje się, że poprawa samopoczucia następuje wraz z ustąpie-
niem bólu (jak pisze Białoszewski, „odbolało”) i postępującą aktywnością. 
Jednak poznawanie szpitalnej przestrzeni to tyleż uważne katalogowanie 
sprzętów, osobliwości, widoków, osób wreszcie, ujęte w sprawozdawczej 
części listów, co pogodzenie się z narzuconymi warunkami, uodpornienie się 
na niewygody. Ta zgoda jednak nie oznacza tej radosnej eksploracji widocz-
nej w Zawale. Poeta konstatuje: 

Wytrzymuję w szpitalu. Bo narzuciłem sobie, że muzyka rozrywkowa 
i gadanie półgłosem nie przeszkadza mi za bardzo. Przyzwyczaiłem się 
do całości. Ale to jest wciąż życie publiczne25 (List 8, s. 896). 

Do tego dochodzi też poetycki namysł jak w dołączonym do Listu 5 wierszu 
Zbiórczość: 

w uchyłach drzwi ci i ci 
niewiadomi podobni 

szpitalny korytarz wzbiera 
wszystkim, co się w siebie wziera 
  wdziera 

łóżka stoją tu też 
raz pełniejsze, raz pustsze 

niedziela popołudnie bździ 
korytarz na węch widzi 
bada 

na jego łóżkach przysiada 
to życie, to śmierć 
to ich ćwierć (List 5, s. 879) 

Znamienne jest tutaj dostrzeżenie obecności śmierci, wpuszczenie jej do 
swej opowieści. Ten szczególny rachunek – czyniony w obliczu śmierci 
                                                           

25 Przecież to, co publiczne, jest zwykle przez „osobnego” Białoszewskiego niechciane, a szpital 
znów okazuje się koniecznością wymagającą dostosowania. O odmiennym zachowaniu poety 
pisała Anna Sobolewska: „Wydaje się, że bohater Listów nie ma już siły się bronić, nie starcza mu 
energii na przerabianie szpitalnych okropności i obrzydliwości. (…) Tym razem szpital nie daje się 
już oswoić i zagospodarować, a śmierć – udomowić. Przeznaczeniem poety, który był wszędzie 
u siebie, stało się wyobcowanie”. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczo-
ści Mirona Białoszewskiego, Wyd. IBL PAN, Warszawa 1997, s. 117.  
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i równości wszystkich wobec niej – jest zupełnie chłodny, zdystansowany, 
bezosobowy. Jacek Brzozowski konstatował słusznie: 

Być po stronie podobnych i ułożyć taki rachunek – to powiedzieć o swo-
im wielkim spokoju, pogodzeniu i zrozumieniu, powiedzieć prosto, 
cicho, z matematyczną, rachunkową precyzją. Nie więcej, i aż tyle26. 

W Listach do Eumenid chodzi nie tylko o odnotowywaną, czasem gdzieś na 
marginesach, śmierć pacjentów27, ale znacznie ważniejszą śmierć własną – 
przeczuwaną, markowaną snami i powracającym wspomnieniem-anegdotą: 

20 lat temu z Adamem (wkrótce samobójcą) poszedłem na film do Sali 
Kongresowej. Tam się oddawało palta do szatni. Dostałem numerek, 
spojrzałem: 

1983. 
Nic nie mówiąc, pomyślałem 
– w tym roku mogę umrzeć, to niby daleko, może szkoda, ale… 
W lutym obecnego nam 1983 roku zacząłem o tym mówić, coś mnie 

zaniepokoiło. 
Może przesada – zawał jako przymiarka. Ale coś w tym jest. Zresztą 

rok ma daleko do końca. Z pewnych przywidzeń i snów czuję dla siebie 
niebezpieczność końca maja, zwłaszcza niedzieli28 (List 5, s. 878). 

Definiowanie własnej tożsamości przez niedającą się zbagatelizować fizycz-
ność decyduje o pewnym pęknięciu widocznym w Listach do Eumenid. Z jednej 
bowiem strony Białoszewski jako nadawca korespondencji „trzyma fason”: 
pisze rozbrajająco, łagodzi swe zmienne nastroje, nie rezygnuje z żartu czy iro-
nicznej pointy. Wewnętrzną rysą tej jednostronnej korespondencji jest wszakże 
przewaga „ja” cierpiącego, obolałego, wpuszczającego w horyzont możliwości 

                                                           
26 J. Brzozowski, Ostatnie wiersze Mirona Białoszewskiego, w: Pisanie Białoszewskiego…, s. 219. 
27 Np.: „(…) przywieźli w okolice naszych drzwi jęczącego mężczyznę, podłączyli pod tlen. 

Ale on zaraz umarł. Już nowa pani leży na jego łóżku. To łóżko jest niedobre, bo niedawno 
przecież umarła na nim babuleńka” (List 8, s. 895). 

28 Później wraca do tej opowieści: „Dobrze, że maj się kończy. Kilka lat temu śniło mi się, 
że umarłem coś 25 czy 27 maja, pogrzeb miał być na początku czerwca. I jak wspomniałem 
w liście szpitalnym – nakłada się to na numerek z szatni 1983 sprzed 20 lat. Data możliwej 
śmierci” (List 13, s. 917). Szuka także poeta jakby rewersu tego wspomnienia, omenu życia: 
„Zszedłem na EKG. Minął mnie wieziony w zielonym pokrowcu nieboszczyk. To dobry 
znak. Zawsze przy wyjściu ze szpitala spotykałem nieboszczyków. Przynosili mi pomyślność” 
(List 9, s. 899).  
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śmierć29. Nie sposób nie zauważyć, że to właśnie tak definiowany podmiot 
ustawia głos w listach, decydując o liniach napięć i paradoksach oraz – co ważne 
– coraz mniejszym znaczeniu kreacji, czynienia ze szpitalnej powtarzalności 
happeningu. Niektóre listy zmierzają w stronę zapisu stricte dziennikowego; nie 
rezygnując ze stylistycznych wykładników epistolografii, przyjmują rytm dat, 
godzin, sukcesywnie dopisywanych mikrowydarzeń. Autobiograficzna prze-
strzeń, która – jak już wspominałam – nieodmiennie stanowi ramę dla interpre-
tacji dzieł Białoszewskiego, świadomość, że podmiot tych tekstów jest zawsze 
rozumiany jako „ja” sylleptyczne – „jako prawdziwe i jako zmyślone, jako empi-
ryczne i jako tekstowe, jako autentyczne i jako fikcyjno-powieściowe”30 – nie 
przysłaniają faktu, że wysiłek twórczy po pierwszym zawale zaowocował powie-
ścią, tymczasem genologiczna wolta po drugim zawale wydaje się idealnie kore-
spondować z pewnym wyczerpaniem językowych sposobów okiełznania nie-
wygodnej sytuacji. I nie chodzi jedynie o wspomnianą już plagiatowość do-
świadczenia, a więc czającą się na horyzoncie plagiatowość literackiej kreacji 
widoczną w zakresie wykorzystanego tematu. Bliżej Białoszewskiemu do kapi-
tulacji niż artystycznych żonglerek, stąd takiego rodzaju konstatacje: 

Powinno mi się chcieć wejść w pisanie, nawet większe. Ale nie mam za-
haczenia (List 12, s. 910). 

Krystyna Pietrych podsumowywała trafnie ten ostatni akord chorobowych 
tekstów: 

Nie ma tu ani lingwistycznych szarad, ani prześmiewczych zabaw, nie ma 
śladu konceptualnych czy groteskowych gier. Jest zaś powaga i prostota; 
jest potrzeba sprostania (w życiu i w poezji) temu, co nieuchronne31. 

                                                           
29 Elżbieta Winiecka zwracała uwagę na negatywne waloryzowanie ciała związane z chorobami: 

„Za każdym razem, gdy pojawia się silny ból fizyczny – począwszy od Tryptyku chorobowego z Dono-
sów rzeczywistości, przez pierwsze oznaki starzenia, zawał, kolejne operacje, po ostatnie lata życia, 
w których czai się coraz więcej niemożliwości, zagrażając niezależności poety – »ja« doznaje silnego 
poczucia zagrożenia swej suwerenności. Jest to tym bardziej przerażające, że jego źródłem jest 
własne ciało”. E. Winiecka, Białoszewski sylleptyczny, Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 
2006, s. 125. Listy do Eumenid czytane mogą być zatem jako ostatnia próba pogodzenia się z ciałem, 
scalenia własnej tożsamości w zgodzie z nim czy na jego warunkach. 

30 R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wyd. Leopoldinum, Wrocław 
1997, s. 108. Zob. także interesujące rozważania o podmiotowości sylleptycznej w książce 
Elżbiety Winieckiej, Białoszewski sylleptyczny …, s. 33–47. 

31 K. Pietrych, Co poezji po bólu?…, s. 174. 
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Jeśli zatem Zawał interpretować można jako adaptację do warunków szpi-
tala przeprowadzaną niejako na własnych prawach (opartą bowiem na miej-
scami brawurowej i typowej dla poety drobiazgowej obserwacji rzeczywisto-
ści, wglądzie wręcz w trzewia szpitala), to Listy do Eumenid pozostaną przy-
stosowania tego wersją spokojną, bez szarży, uniesień i egzaltacji. Podobnie 
rozumiał sens ostatnich wierszy Białoszewskiego Jacek Brzozowski: 

Dochodzi w nich do głosu przede wszystkim wielki a zarazem bez pato-
su i sentymentalizmu rozwijający się dramat oswojenia, uzwyczajnienia 
i ułożenia się z tym, co nieodwracalne: z losem, z bólem i cierpieniem, 
chorobą, z myślą o śmierci. Pojawia się głębokie i subtelne uwrażliwienie 
na metafizyczną i równocześnie pełną codziennych paradoksów proble-
matykę nieskończoności i nieśmiertelności, materii ducha, czasu i wiecz-
ności, ciała i duszy, bytu i nicości. 
(…) Ułożył się wreszcie [Białoszewski – M.Ł.] z sobą nieswoim, z bó-
lem, cierpieniem, z myślą o śmierci. Ułożył w sposób dla siebie tylko 
właściwy, kpiarski, przewrotny, ironiczny i jednocześnie pełen powagi, 
właściwie niepochwytny, niepowtarzalny32. 

Sercowisko 

Interesująco przedstawia się także znaczenie, jakie w zawałowych opowie-
ściach Białoszewskiego ma serce – organ w tym wypadku centralny. Począt-
kowo jest ono wspierane aparaturą medyczną, która pojawia się zarówno 
w Zawale, jak i Listach do Eumenid w roli ambiwalentnej: jest tyleż ratunkiem 
dla chorego organu, ile opresyjnym systemem obcym człowiekowi i kwe-
stionującym jego autonomię. Pisała o tym Elżbieta Winiecka: 

Chory organizm wymaga teraz wsparcia ze strony aparatury medycznej, 
która podtrzymuje jego fizjologiczne funkcje, lecz zarazem pozbawia po-
czucia niezależności, a wręcz tożsamości. Trudno bowiem określić, czy 
urządzenia, do których podłączony jest pacjent, stają się częścią jednej 
biologicznej całości, czy też nasilają dezintegrację ciała (…)33. 

To sztuczne monitorowanie pracy serca w przypadku pierwszego zawału 
kończy się po kilkudobowym pobycie na sali reanimacyjnej, później zaś 
                                                           

32 J. Brzozowski, Wiersze ostatnie Mirona Białoszewskiego…, s. 216–217. 
33 E. Winiecka, Białoszewski sylleptyczny…, s. 127. 
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serce znika z opowieści, nie zajmuje już dochodzącego do zdrowia poety. 
Tymczasem powtórka z choroby każe mocniej skupić się na niedomagają-
cym organie, który ciągle nie pozwala o sobie zapomnieć i tym samym – 
usunąć się z treści listów. Najczęściej Białoszewski wspomina o „zmęczeniu 
serca”, które staje się właściwie kluczem do opisu nie tylko somatycznej, ale 
i psychicznej kondycji w przestrzeni szpitala i sanatorium. Optymizm wy-
chodzenia z choroby wytropić można właściwie jedynie w pierwszych li-
stach. Spójrzmy na charakterystyczne cytaty: 

Serce się leczy, blizna maleje (List 1, s. 862); Serce odbolało. Oddech się 
wyrównał. (…) Chyba ze mną nieźle, bo nic mnie nie boli i nie zajmują 
się mną (w złym sensie) (List 2, s. 865); Jak się okazuje: ten mój drugi 
zawał był na szczęście mały (List 2, s. 871). 

Stopniowo jednak pogoda ducha chorującego ustępuje miejsca znużeniu, 
aktywność – zamiast wzrastać – zamienia się w słabość, snucie, w końcu 
powracają ból i konieczność ponownego podłączenia do monitora. Spadki 
formy i momenty spokoju wyznaczają wewnętrzny rytm listów, ta sinusoida 
decyduje o ich zmieniającym się charakterze. Dobre samopoczucie wyzwala 
w Białoszewskim inscenizatora szpitalnych wydarzeń; mniej miejsca poświę-
ca w nich wówczas sobie, więcej – innym pacjentom, dopisując „następny 
odcinek szpitalnej akcji” (List 3, s. 871). Presja fizyczności wszakże wydaje 
się coraz większa. Nowe doświadczenia chorobowe i wynikające z nich 
przewartościowania własnego stanu wiążą się z pobytem w sanatorium 
w Aninie. Tam do problemów z sercem dochodzi też obrzęk płuc: 

Wczoraj miałem słaby dzień. Lekarka na wieczór dała mi pół pastylki na 
zwolnienie serca, a to zadziałało źle: gorąco w głowie, słabość, ciężki od-
dech. Lekarka i pielęgniarka zaczęły koło mnie skakać. (…) Wzięły mnie (fo-
telem na kółkach) do gabinetu zabiegowego, tam na wysokim łóżku leżenie, 
badania, zastrzyki, EKG. (…) Po prostu rozedmowe oskrzela nie zniosły 
zwolnionego rytmu serca. Przez kilka godzin zasypiałem na kilka sekund, ła-
pałem krótkie, trudne oddechy, potem dłuższe (…) (List 11, s. 907). 

Bezpośrednio po obrzęku płuc, na początku Listu 12 Białoszewski tak 
opisuje swoje samopoczucie: 

Czuję się średnio, trochę w górę, trochę w dół. Fizycznie. Psychicznie – 
nie tak źle. Choć jestem skazańcem, który ma nadzieję na odwleczenie 
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wyroku. Jest zasadnicza różnica między moim życiem przed 2 zawałem 
i po. Jakbym stał po drugiej stronie (List 12, s. 910). 

Powtórzmy raz jeszcze: listy pisze skazaniec, a nie ozdrowieniec. Biało-
szewski wielokrotnie akcentował transgresyjność zawału, ale i zatrzymanie 
się jakby na granicy między życiem a śmiercią, w jakiejś przestrzeni „pomię-
dzy”, co na poziomie leksykalnym widać w częstym wykorzystywaniu pre-
fiksu „pół”34. Powyższy cytat, z listu przedostatniego, wyraźnie już sytuuje 
poetę w zasięgu Tanatosa. Do powracającego bólu, trudności z oddycha-
niem, apatii, nastrojów depresyjnych, niepokojących snów warto dołączyć 
jeszcze jeden motyw, który świadczy o wszechobecności serca w epistolo-
graficznej opowieści autora Chamowa. Poetycką transpozycję stanowi wiersz 
Sercowisko napisany w Aninie 3 maja 1983 roku: 

tu sanatorium w lesie 
sercowe 

serce samo 
serce z czymś 
serca na naczyniach drzew czy ludzi 

ludzie do okien 
okna do drzew 
serca skaczą po drzewach 
słońce 
wyjada niedopowiedzenie 
życie się oblizuje 

opary 
serca 
wiszą 
od pnia do pnia 
wsiąkają 
w przewrotny labirynt 
pękają (List 10, s. 903–904) 

                                                           
34 „Pół-cmentarna tabliczka” – powie np. o zawieszonej na łóżku karcie choroby (List 6, 

s. 884). Pisał o tej dziwnej przestrzeni także Stanisław Rosiek jako przestrzeni półgrobu: „Ani 
życie, ani śmierć. Coś trzeciego. Jakiś stan pośredni, rodzaj zawieszenia, bycie pomiędzy. 
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych i w pierwszych latach osiemdziesiątych Białoszewski 
pisze właśnie stamtąd”. S. Rosiek, Pamiętnik z półgrobu, w: Pisanie Białoszewskiego …, s. 140. 
Por. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja…, s. 112: „Mirona Białoszewskiego, po-
dobnie jak Prousta i Schulza, prześladował przez całe życie obraz półżycia, półśmierci, stanu 
zawieszenia między terytorium żywych a krainą umarłych”. 
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Ta szczególna nadobecność serca ma tutaj podwójne znaczenie. Po pierw-
sze wiąże się z malarskimi i rzeźbiarskimi wizerunkami, którymi ozdobiony 
był aniński szpital, po drugie – w konsekwencji – z nadmierną wręcz fre-
kwencyjnością serca w sanatorium oraz leksemu „serce” w wierszu Biało-
szewskiego. Serce w Sercowisku igra dwuznacznością: jest tyleż organem35, co 
kulturowym symbolem życia, uczuć i namiętności. Nadmiar serc w uzdrowisku-
-sercowisku zdaje się działać przytłaczająco; z „przewrotnego labiryntu” nie 
sposób wyjść: jakby własny organ nie doświadczał podmiotu w stopniu 
wystarczającym, skazany jest dodatkowo na przebywanie wśród serc-ikon. 
Anna Sobolewska pisała: 

Ten symbol staje się tutaj – na kardiologii – wyjątkowo niestosowny. (…) 
W wierszu Sercowisko wysłużony symbol stał się jądrem koszmaru36. 

Ów tekstowy koszmar – osiągany w wyniku niezwykłego nasycenia wier-
sza leksemem „serce”, właściwie hiperbolizowanym – rodzi się jako skutek 
obcowania z charakterystycznym wystrojem sanatorium, co każe zastanowić 
się nad rolą sztuki w szpitalach, nad mocą przedstawianych tam wizerun-
ków. Pytała o to Maria Poprzęcka, wyliczając możliwe funkcje, m.in. uzdro-
wicielską, oczyszczającą, konsolacyjną czy pouczającą. Analizując obecność 
sztuki w szpitalnych przestrzeniach od XVI wieku, Poprzęcka zwraca uwagę 
na milczenie adresatów owych dzieł – ich reakcje pozostają zagadką, pustym 
miejscem, domniemaniem jedynie37. Sercowisko Białoszewskiego stanowi 
wszak taką odpowiedź, tym ciekawszą, że odnoszącą się do miejsca, w któ-
rym dzieło sztuki istnieje obok nowoczesnej aparatury. Tymczasem Po-
przęcka pisze: 

                                                           
35 Organem doznającym awarii. Susan Sontag przekonywała, że zawał serca „to nic wsty-

dliwego. (…) Choroba serca to słabość, rodzaj awarii mechanicznej; nie ma w niej nic żenują-
cego, nic z tabu (…)”. S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, 
Wyd. PIW, Warszawa 1999, s. 12. 

36 A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja …, s. 118. Podobnie interpretuje ten motyw 
Magdalena Rembowska-Płuciennik: „W ostatnich wierszach serce i anormalne jego działanie 
stają się coraz wyraźniej znakiem cierpienia, serce nabiera upiornej wprost realności, jak 
w wierszu Sercowisko, którego tytuł pseudonimuje oddział kardiologiczny, miejsce rozbe-
stwionej tyranii tego organu, pozbawionego jakichkolwiek znaczeń symbolicznych”. 
M. Rembowska-Płuciennik, Języki bólu w literaturze polskiej XX wieku – przykłady, w: tejże, Poetyka i 
antropologia. Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego, Wyd. Universitas, Kraków 2004, s. 298.  

37 M. Poprzęcka, Patrz na mękę i bądź zdrów, „Książki. Magazyn do czytania” 2012, nr 4, 
s. 33–36. 
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W miejsce opiekuńczego płaszcza Mater Misericordiae pacjentów oplata 
sieć kabli, kroplówek, cewników. Troskliwie czuwają nad nimi monitory. 
Pewno są skuteczniejsze, ale nikt nie spogląda ku nim z ufnością, z jaką 
ku Matce Miłosierdzia zwracają się malowani przez Piera della Francesca 
wierni z Sansepolcro. Próby „humanizacji” stechnicyzowanych wnętrz 
szpitalnych przynoszą wyniki mierne lub żadne. Miłe landszafty na 
OIOM-ie?38 

Sercowisko – czytane jako reperkusja spotkania medycyny i sztuki – stano-
wiłoby negatywną odpowiedź na ewentualne moce ozdrowieńcze wystroju 
sanatorium. Potykający się wręcz o serca poeta dostrzega, co prawda, ich 
życiodajną siłę („życie się oblizuje”), ale zaraz atmosfera w wierszu gęstnieje, 
a serca przenikają powietrze („opary/serca/wiszą/od pnia do pnia/wsiąkają”)39. 
Kluczowy zdaje się także wygłos tekstu: czasownik „pękają”, który wraca 
nas do zawału40, unieważniając jakby sanatoryjny powrót do zdrowia41. 

Pozostał Białoszewskiemu konkret choroby, bo to ona stanowi jedno-
znaczną pointę bloku listów: pozornie beztroska konstatacja42 oraz cytowa-
ny często jako ostatnie słowo poety wiersz Choroba. Zamykający go dwuwers 
(„jeszcze coś z czegoś wybieram / jeszcze się czają niemożliwości”) wraca 
nas do traktowania listu jako „aktu życia”, funkcjonującego tutaj – po-
wiedzmy od razu – paradoksalnie; paradoksalnie wobec ograniczonych już 
w poważnym stopniu aktów prawdziwego życia. Pisanie kolejnego listu to 
przecież za każdym razem powoływanie do życia „ja” epistolarnego, które 

                                                           
38 Tamże, s. 36. 
39 We wspomnieniu Jadwigi Stańczakowej znajdujemy następujące wyznanie Białoszewskiego: 

„– Anin był niedobry – powiedział Miron – ten las mnie dusił”. J. Stańczakowa, Numerek 
1983 …, s. 342. 

40 Taki termin pojawił się już w Zawale (s. 19). Por. również z opisem zawału serca w po-
wieści Andrzeja Kuśniewicza Stan nieważkości: „Wyobraziłem sobie mój mięsień sercowy jak 
pęka w szwach wzdłuż poszarpanej linii, jak drze się niby samochodowa dętka rozerwana 
gwoździem. Blizna, która powstaje w miejscu rozdarcia, musi być nieco podobna do łaty na 
dętce”. A. Kuśniewicz, Stan nieważkości, Wydawnictwo Łódzkiej Drukarni Dziełowej SA, 
Łódź 1997, s. 5. Ogólnie o literackich obrazach zawału pisałam w haśle Zawał w literaturze 
w ramach projektu „Sensualność w kulturze polskiej”. Dostępne na stronie internetowej: 
http://sensualność.ibl.waw.pl Zob. także E. Dutka, Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości 
Andrzeja Kuśniewicza, Wyd. UŚ, Katowice 2008, s. 281–293. 

41 Por. odmienną interpretację Sercowiska w tekście Jacka Brzozowskiego, Wiersze ostatnie 
Mirona Białoszewskiego …, s. 222–223. 

42 „Dwa płaty (w lewym i prawym płucu) nieczynne. Serca tylko część. No, dobra jest. Co 
się da, to się da” (List 13, s. 920). 



MONIKA ŁADOŃ: „Zawał jako przymiarka”. Listy do Eumenid Mirona Białoszewskiego 77 

bliskie jest „ja” autobiograficznemu; to „inscenizowanie siebie”. Zatem gdy nie 
starcza sił na właściwą aktywność, pozostaje podmiotowi ta markowana, kreo-
wana jakby z nadzieją, że jej skutki przekroczą granicę tekstu. Listy Białoszew-
skiego, będące opowieścią o sposobach pogodzenia się z chorobą i śmiertelno-
ścią, oswojenia swych ograniczeń w przestrzeni szpitalnej, byłyby performan-
ce’em na miarę możliwości piszącego. Skwarczyńska dowodziła w Teorii listu: 

Każdy list jest jednoznaczny ze zdarzeniem życiowym, czynem, pociąga 
za sobą czyn, stwarza zdarzenie43. 

Każdy list Białoszewskiego był świadectwem życia, projektował ciąg dal-
szy narracji, domagał się kontynuacji44. Tej ostatniej było już jednak niewiele 
– po ponad dwóch tygodniach od powrotu z Anina Białoszewski zmarł. 
Dziennikowe zapisy z czasu pozawałowej wiosny pokazują wszakże poetę 
gotowego na „ciągi dalsze”, co prawda bez entuzjazmu godzącego się 
z własnymi ograniczeniami, ale zarazem deklarującego, że „Życie wciąga”45. 
Magdalena Popiel pisała: 

Oddalenie i zapełniona znakami kartka papieru tworzą scenariusz spek-
taklu. Tworzą także rolę, w którą wchodzi nadawca: rolę artysty w dzia-
łaniu, artysty w akcji46. 

Dla tej specyficznie, bo chorobą, uwarunkowanej roli artysty nie odnaj-
dziemy niestety biograficznego odbicia, zrównoważenia kreacyjnych i sym-
bolicznych mocy literatury. 
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„The heart attack as fitting”. The Letters to Eumenides by Miron Białoszewski 

The article is about the last text by Miron Białoszewski, The Letters to Eumenides. Białoszewski 
wrote these letters after the second heart attack, a few weeks before his death and addressed 
them to very important researchers of polish literature: Maria Janion, Maria Żmigrodzka and 
Małgorzata Baranowska. First of all the authoress is interested in the study of literary genre 
used by Białoszewski and she argues that these letters are inhomogeneous. They combine the 
qualities of ordinary letter, epistolary novel, poems and autobiography (especially diary) 
together. In the second part of the article the authoress focuses attention on the patient’s 
body and she looks at the mechanisms of adaptation to hospital living conditions. 

Keywords: Białoszewski, disease, heart attack, letter, autobiography, diary 
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Autopsychoterapia w emigracyjnej poezji  
Stanisława Barańczaka 

W 1981 roku Stanisław Barańczak wyemigrował z Polski do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie zmierzył się z doświadczeniem samotności. Napisał 
tam cztery tomy utworów poetyckich, z czego pierwsze dwa – Atlantyda 
i inne wiersze oraz Widokówka z tego świata – stanowią przede wszystkim zapis jego 
traumy wyobcowania1, natomiast dwa kolejne – Podróż zimowa oraz Chirurgiczna 
precyzja – odnoszą się już głównie do przeżyć ściśle egzystencjalnych, takich jak 
przemijanie czy choroba2. Stąd niniejsza analiza poezji Barańczaka będzie opie-
rała się w szczególności na Atlantydzie i Widokówce, które najlepiej oddają charak-
ter uczuć człowieka skazanego przez los na życie z dala od swej ojczyzny, ro-
dziny i przyjaciół. Zawarte w tych tomach wiersze wyraźnie wskazują bowiem, 
że ich autor nie chce i nie potrafi przystosować się do społeczeństwa amerykań-
skiego. Zamiast tego, w pełni świadomy swej odmienności stara się pogodzić 
z zaistniałą sytuacją w inny sposób. Odrzuca więc możliwość adaptacji na rzecz 
autopsychoterapii, która leczy jego negatywne uczucia: niepewność, lęk, poczu-
cie winy, a przede wszystkim tęsknotę za ojczyzną. 

Proces odbudowy zachwianej stabilizacji wygnańca, bo tak na emigracji 
mówi o sobie Barańczak3, rozpoczyna się w miejscu, gdzie nastąpiła utrata 

                                                           
1 Por. K. Mulet, Analiza psychokrytyczna poezji Stanisława Barańczaka, „Przestrzenie teorii” 

2011, nr 16, s. 165–170. 
2 Zob. tamże, s. 170–177. 
3 Romantyczna figura wygnańca pojawia się chociażby w takich utworach jak Nie używać sło-

wa „wygnanie” (s. 303) oraz Na pustym parkingu za miastem, zaciągając ręczny hamulec (s. 322). 
S. Barańczak, Wiersze zebrane, Wyd. a5, Kraków 2007. 
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kontaktu z tym, co znajome i bezpieczne. Paradoksalnie, dla poety oznacza 
to ponowne zmierzenie się z systemem totalitarnym panującym w Polsce 
Ludowej. Do trudnego doświadczenia komunizmu odwołuje się on zwłasz-
cza w pierwszej części tomu Atlantyda zatytułowanej Przywracanie porządku. 
W utworze pod tym samym tytułem pojawiają się liczne metafory soma-
tyczne o dwojakiej wymowie. Po części związane są one z motywami prze-
mocy wobec zniewolonego społeczeństwa, jakich doznawał także sam autor 
wiersza, zamieszkując w Polsce, a po części wyrażają one sytuację jego odda-
lenia, gdy w czasie stanu wojennego przebywał już w Ameryce4. Jakkolwiek 
w dwu kolejnych cyklach wierszy z omawianego tomu, czyli w Atlantydzie 
i Small talk, podobne obrazy pojawiają się wyłącznie na marginesie tematyki 
emigracyjnej, to sam fakt ich dalszego funkcjonowania w tej twórczości 
sugeruje silne zakorzenienie Barańczaka w przeszłości związanej z jego oj-
czystym krajem, który ani na chwilę nie pozwala mu o sobie zapomnieć. 

Trauma zniewolenia poety, jakiej doświadczył w Polsce, wpływa na jego 
świadomość i staje się przyczyną niemożności przyjęcia reguł obowiązują-
cych w społeczeństwie wolnego kraju. Z tego powodu zamiast podjęcia 
jakiejkolwiek próby asymilacji autor Atlantydy z góry przyjmuje postawę 
odmieńca i outsidera5, co najlepiej uwidacznia się w wierszu Résumé, gdzie 
streszcza i podsumowuje swoje „kwalifikacje i osiągnięcia” jako „eksperta na 
skalę wschodnioeuropejską” w dziedzinach tej rangi, jak na przykład zdo-
bywanie miejsca w kolejce albo długie czekanie na autobus w ekstremalnych 
warunkach atmosferycznych. Pełne ironicznego humoru wyliczenie podob-
nych umiejętności Barańczak kończy pointą: 

W dodatku młodość zeszła na nabywaniu tamtych kwalifikacji 
i już się nie nauczę (nie to zdrowie i nie ta głowa, panie) 
nowych, bardziej przydatnych na tutejszym rynku: 
sztuki nieskrępowanego uśmiechu i niezachwianej pewności, 
że można być tym, kim się chce być6. 

Gorzka konstatacja poety z jednej strony podkreśla jego status wyobco-
wanego człowieka, ale z drugiej świadczy o akceptacji emigracyjnego losu 

                                                           
4 Szerzej na ten temat piszę w artykule Analiza psychokrytyczna…, s. 157–177. 
5 Dariusz Pawelec zauważa, że Stanisław Barańczak przedstawia w swojej emigracyjnej po-

ezji kombinację ról odmieńca, wygnańca i ocaleńca. Zob. D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka. 
Reguły i konteksty, „Śląsk”, Katowice 1992, s. 155. 

6 S. Barańczak, Résumé, w: tegoż, Wiersze zebrane…, s. 298. 
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wraz z jego negatywnymi konsekwencjami. Autor Atlantydy godzi się więc ze 
swoim oddaleniem od ojczyzny, ale zarazem nie próbuje dostosować się do 
miejsca, w jakim się znalazł. Na przeszkodzie do adaptacji stoi nie tylko wiek 
Barańczaka, ale przede wszystkim doświadczenie totalitaryzmu, które nie-
zmiennie definiuje jego sposób myślenia i działania. Wyrazem tej tendencji 
są również liczne motywy agresji i przemocy pojawiające się w pierwszym spo-
śród emigracyjnych tomów poety jako zasadnicze środki obrazowania jego 
przeżyć, zwłaszcza tych związanych z Polską. Stanowią one również przeciw-
wagę dla nadchodzących obrazów radości i wolności łączących się już z Amery-
ką. Przeciwstawienie dwu światów, jakiego Barańczak dokonuje w swoich wier-
szach nie ma jednak charakteru jednoznacznego. Jak pisze Krzysztof Biedrzycki, 
przypomina ono raczej „grę sarkazmu, ironii i niuansów”7, która utrzymuje 
poetę w zawieszeniu pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. 

Kontrast opozycyjnych czasoprzestrzeni komplikuje się jeszcze dodatko-
wo, gdy w Atlantydzie zaczynają dochodzić do głosu odległe wspomnienia jej 
autora z czasów jego młodości, w których nieświadomie dokonuje on ideali-
zacji tamtego etapu swego życia. Polska rzeczywistość wraz z jej wszystkimi 
wadami i niedoskonałościami wydaje się być wtedy utraconą Arkadią, zaś 
Stany Zjednoczone tracą swoje potencjalne zalety, gdy w psychice emigranta 
odzywa się tęsknota za szczęśliwymi chwilami spędzonymi w ojczyźnie. 
Okazuje się wówczas, że trudność Barańczaka w zaakceptowaniu swego 
nowego położenia nie tkwi wyłącznie w zagadnieniach typowo społecznych 
czy geograficznych, takich jak chociażby wspominane kwestie odmienności 
czy oddalenia od znajomych miejsc i ludzi, ale dotyczy również spraw uni-
wersalnych, a wręcz metafizycznych8, które z całą mocą pojawiają się między 
innymi w utworze Druga natura o charakterze onirycznym. 

Wiersz ten czy raczej sama konwencja snu, w jakiej jest utrzymany, staje 
się dla poety pretekstem do ukazania jego prawdziwych uczuć względem 
minionego życia w Polsce9. Co ciekawe, autor Atlantydy nie potrafi jednak 
zmierzyć się w nim ze swoimi wspomnieniami, ponieważ okazują się one dla 

                                                           
7 K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Wyd. Universitas, Kraków 1995, s. 172. 
8 Por. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontek-

ście anglosaskiego modernizmu, Wyd. Universitas, Kraków 1998. 
9 Mowa tu o pretekście, ponieważ Barańczak znany jest z tego, że w swojej twórczości za-

chowuje dystans do życia prywatnego i uczuć osobistych, co nazywa sprzeciwem wobec 
nadmiernego ekshibicjonizmu oraz „idolatrii szczerości”. Zob. S. Barańczak, Zaufać nieufności. 
Osiem rozmów o sensie poezji 1990–1992, K. Biedrzycki, red., Wyd. M, Kraków 1993, s. 69–70. 
Por. też: K. Mulet, Analiza psychokrytyczna…, s. 173. 
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niego zbyt bolesne. Trudno mu bowiem zaakceptować nieuchronny proces 
przemijania, gdy na myśl o młodości budzi się tęsknota, a tym bardziej trud-
no jest mu pogodzić się z nieobecnością w kraju, kiedy świadomość trwają-
cego tam stanu wojennego wywołuje przytłaczające poczucie winy. Podobne 
przeżycia Barańczaka obrazują także takie utwory jak Przywracanie porządku10 
oraz Msza za Polskę w St. Paul’s Chuch, grudzień 1984, ale w przeciwieństwie do 
Drugiej natury, zamiast eskapizmu w postaci silnie rozwiniętego mechanizmu 
wyparcia, stanowią one przykłady terapeutycznego zmierzenia się poety z jego 
nieprzyjemnymi doświadczeniami, a tym samym umożliwiają mu one prze-
zwyciężenie ich destrukcyjnego wpływu na jego podświadomość. 

Wyraźnie zdominowany przez swoją przeszłość, autor Atlantydy stopnio-
wo zaczyna jednak poświęcać w swoich utworach coraz więcej miejsca 
Ameryce. Jakkolwiek jego stosunek wobec Wschodu i Zachodu pozostaje 
wieloznaczny i ambiwalentny, o tyle wyraźnie opowiada się on zawsze po 
stronie wolności, a to powoduje, że w jaśniejszej tonacji niż ojczyznę przed-
stawia on kraj swojej emigracji. Stany Zjednoczone jawią się w związku 
z tym w jego tekstach jako miejsce, gdzie jedynym problemem jest znalezienie 
wolnego miejsca do parkowania11. Barańczak nie zatrzymuje się jednak na uj-
mowaniu wyłącznie powierzchownego wizerunku nowej przestrzeni swojej 
egzystencji. Jako człowiek z bolesną przeszłością zwraca raczej uwagę na wy-
miar spraw ostatecznych panujący w otaczającej go rzeczywistości i bezlitośnie 
go demaskuje. Po raz kolejny pogłębia tym samym przepaść emocjonalną, jaka 
oddziela w jego umyśle Polskę od Ameryki, a jednocześnie w pełni uświadamia 
sobie swoją odmienność i nieprzystosowanie do życia w nowych warunkach. 
Dlatego w wierszu Naród, któremu się powiodło poeta sam siebie ocenia, przyznając 
się do winy ulegania stereotypom oraz popadania w sarkazm i ironię12: 

Naród, który wygrał lepszy los, 
jest godny twojego podziwu, nie taniej kpiny. 
Bo niby z jakiej racji miałby mu się dostać los gorszy. 
Bo w tym, że inni nie widzą wyjścia, nie ma jego winy. 
Przechodzisz obok niego, a naród znad ramy roweru 
ogarnia cię pojemnym, nie czyniącym różnic uśmiechem13. 

                                                           
10 Pawelec pisze o tym utworze, że „jest dla Barańczaka tym, czym dla Mickiewicza Reduta 

Ordona”, por. D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka…, s. 156. 
11 S. Barańczak, Nowy Świat, w: tegoż, Wiersze zebrane…, s. 297. 
12 Por. K. Biedrzycki, Świat poezji…, s. 172. 
13 S. Barańczak, Naród, któremu się powiodło, w: tegoż, Wiersze zebrane…, s. 300. 
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Racjonalizacja stosunku do Stanów Zjednoczonych, jakiej Barańczak do-
konuje w tym utworze, świadczy o jego pragnieniu przezwyciężenia swoich 
oczekiwań i uprzedzeń względem kraju swojej emigracji. Tymczasem na 
drodze poety do adaptacji nieustannie stoi także obsesja głębokiej i praw-
dziwej komunikacji, o którą walczył on w swojej twórczości od samego 
początku14. W Ameryce idea ta napotyka jednak na zasadniczą przeszkodę 
w postaci panującej tam kultury powierzchowności i semantycznej płytkości 
rozmów15. Nic więc dziwnego, że nieprzystosowanie autora Atlantydy do 
nowego społeczeństwa, w jakim się znalazł, najsilniej uwidacznia się właśnie 
w kluczowej dla jego życia prywatnego i zawodowego sferze języka16. Co 
więcej, błahy i sztuczny charakter „small talk” przekłada się także na równie 
konwencjonalny sposób zachowania mieszkańców Stanów Zjednoczonych, 
a bezwzględny wymóg ciągłego optymizmu, radości i uśmiechu jest trudny 
do zaakceptowania dla przybysza zza żelaznej kurtyny, nie tylko ze względu 
na jego dotychczasowe przeżycia, ale też z tak prostego powodu jak jego 
przyzwyczajenie do autentyczności w sposobie bycia. 

Ciągła konfrontacja zachodząca pomiędzy „tym” a „tamtym” światem, ja-
ka rozgrywa się w wierszach z Atlantydy17, powoduje w rezultacie zarysowa-
nie się sytuacji dramatycznej, odpowiadającej konfliktowi wewnętrznemu 
poety. Barańczak nie potrafi bowiem jednoznacznie opowiedzieć się ani za 
przeszłością, ani za teraźniejszością. Postawa, jaką prezentuje wobec tego 
wyboru, ma natomiast charakter dychotomiczny i, jako taka, nie pozwala mu 
ostatecznie zdecydować, czy Ameryka jest dla niego rajem odzyskanym, czy 
też Polska jest rajem utraconym18. Jak słusznie zauważa Biedrzycki, bohater 
omawianych tu utworów poety zarówno pozostaje sobą na emigracji, jak 

                                                           
14 Chodzi tutaj nie tylko o twórczość poetycką Barańczaka, ale również o jego eseistykę, 

zarówno tę teoretycznoliteracką, jak i poświęconą interpretacjom rozmaitych utworów, gdzie 
autor Atlantydy niejako na obrzeżach głównego dyskursu przemyca najważniejsze dla siebie 
tematy lingwistyczne. Zob. S. Barańczak, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej 
poezji lat sześćdziesiątych, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1971. Zob. też: S. Barańczak, Ironia 
i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1973. Por. również: 
S. Barańczak, Etyka i poetyka, Wyd. Znak, Kraków 2009. 

15 W Atlantydzie można odnaleźć potwierdzenie tej tezy w utworze Ze wstępu do rozmówek 
(s. 310), gdzie poeta oddaje płytkość typowej amerykańskiej rozmowy w sposób dosłowny 
i przenośny za pomocą metafor wody, takich jak „sztuczny staw rozmowy” czy „brodzik 
porozumienia”. S. Barańczak, Wiersze zebrane… 

16 Por. K. Mulet, Analiza psychokrytyczna…, s. 169. 
17 Zob. K. Biedrzycki, Świat poezji…, s. 161–163. 
18 Por. K. Mulet, Analiza psychokrytyczna…, s. 167. 
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i nie bardzo przystaje do świata, w jakim się znalazł19. Utwór Druga natura 
ukazuje próbę procesu adaptacji: 

Po paru dniach oko się przyzwyczaja 
do wiewiórki, szarej, a nie rudej jak Pan Bóg przykazał, 
do samochodów, przeciętnie o półtora metra za długich, 
do zbyt czystego powietrza, w którym rysują się świeżo malowane 
reklamy na dachach, obłoki i pożarowe drabinki. 

Po paru tygodniach przyzwyczaja się ręka 
do innej pisowni jedynki i do nieprzekreślania siódemki, 
nie mówiąc o opuszczaniu kreski nad „n” w podpisie. 

Po paru miesiącach nawet język umie układać się w ustach 
w ten jeden jedyny sposób, który zapewnia właściwą wymowę „the”. 
Jeszcze parę miesięcy i, przyklękając na ulicy, aby zawiązać sznurowadło, 
uświadamiasz sobie, że robisz to, aby zawiązać sznurowadło, 
nie po to, aby rutynowo zerknąć przez ramię, 
czy ktoś za tobą nie idzie20. 

Wiersz stanowi niemal reporterską relację z poszczególnych etapów asymilacji 
emigranta do nowego środowiska21, w jakim się znalazł z przyczyn losowych. 
Jednocześnie jest jednak dowodem na trudność tej asymilacji, o czym przesą-
dzają jego kolejne linijki wyznaczające sądy wartościujące dwa całkowicie od-
mienne od siebie miejsca. Barańczak z jednej strony wyraża w nim swoją akcep-
tację dla odmienności, którą zastał, a z drugiej porównuje nowe warunki egzy-
stencji do tego, co pamięta z pobytu w ojczyźnie. Oczywiście w tym zestawieniu 
wolnego kraju i totalitarnego społeczeństwa wygrywa Ameryka. Poeta opowiada 
się w ten sposób za normalnością, swobodą i brakiem historycznych obciążeń22 
zamiast za polskim piekłem prześladowań, represji i politycznej walki. 

Zaraz jednak pojawia się gwałtowny kontrast, który przełamuje pozorne 
utożsamienie się Barańczaka z tym, co amerykańskie. Do głosu dochodzą 
wówczas lęk i strach, a więc uczucia najbardziej naturalne dla człowieka, 
który znalazł się w sytuacji utraty stabilizacji i oparcia w znajomej przestrze-
ni23. Mechanizm narastania tego typu przeżyć można zaobserwować, między 

                                                           
19 K. Biedrzycki, Świat poezji…, s. 170. 
20 S. Barańczak, Druga natura, w: tegoż, Wiersze zebrane…, s. 302.  
21 Zob. K. Biedrzycki, Świat poezji…, s. 170. 
22 Por. tamże. 
23 Zob. K. Mulet, Analiza psychokrytyczna…, s. 168. 
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innymi, w wierszu Ziemia usuwała się spod nóg, gdzie poeta za pomocą ciągu 
amplifikacyjnego przedstawia sugestywne metafory swojej niepewności 
i towarzyszącego jej napięcia24. Jednak najważniejszym efektem negatywnego 
oddziaływania lęku na ludzką psychikę jest pojawiające się u człowieka po-
czucie samotności we wrogo nastawionym do niego świecie25. W wierszach 
należących do emigracyjnej twórczości Barańczaka to uczucie wywołane 
doświadczeniem wyobcowania zdecydowanie jest tym najbardziej dominują-
cym, ale też zarazem całkowicie oswojonym przez poetę. 

W przeciwieństwie do Atlantydy, w Widokówce Barańczak wydaje się być już 
człowiekiem w pełni pogodzonym ze swym emigracyjnym losem, co nie 
znaczy, że przestaje odczuwać negatywne emocje, jakie zawarł w swoim 
pierwszym tomie wierszy napisanym poza Polską. Jego akceptacja życia 
w Ameryce wyraża się natomiast w „świadomości własnego zawieszenia 
między biegunem obcości a biegunem wspólnoty z innymi ludźmi”26, co 
znajduje swoje odzwierciedlenie w utworze Obserwatorzy ptaków. Poeta po-
nownie ujmuje w nim samego siebie jako wygnańca przebywającego na obrze-
żach pewnej wspólnoty, w stosunku do której jest on inny, obcy. Roman-
tyczna konwencja, przy pomocy jakiej określa swoją rolę w społeczności 
„obserwatorów ptaków”, zapowiada tragiczne rozstrzygnięcie przedstawionej 
sytuacji wykluczenia, ale koniec tego wiersza przynosi zaskakujący i optymi-
styczny w swej wymowie finał, o którym decyduje pewne drobne wydarzenie: 

 obserwatorzy ptaków, ludzie, którzy 
na pytanie „Kim jestem?” mówią sobie: „Jestem 
obserwatorem ptaków”! Był ich prawie tuzin, 
 wpatrzonych w jedną stronę. Nigdy jeszcze 
tak niezdefiniowany, tak z boku, wygnany… 
nagle drgnąłem wraz z nimi. Jakby wszystkich przeszył 
 ten sam prąd: spoza trzcin mokro zakłapał 
groteskowo sflaczały dźwięk – ogromna czapla 
 wzbiła się, spójrz, jak blisko!, i poprzecznym 
 lotem poniosła nad wydmami27 

                                                           
24 Podobne obrazy występują także w innych utworach z Atlantydy, Pawelec opisuje je na 

przykład w odniesieniu do wiersza Nie używać słowa „wygnanie”. Zob. D. Pawelec, Czytając 
Barańczaka, Wyd. Gnome, Katowice 1995, s. 131–134. 

25 A. Kępiński, Psychopatie, Wyd. PZWL, Warszawa 1988, s. 109. 
26 S. Barańczak, Zaufać nieufności…, s. 55. 
27 S. Barańczak, Obserwatorzy ptaków, w: tegoż, Wiersze zebrane…, s. 368. 
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Podobna reakcja wszystkich zgromadzonych osób na to samo zjawisko 
przyrodnicze budzi świadomość Barańczaka co do tego, że w gruncie rzeczy 
nie różni go tak wiele od tych ludzi, którzy jakimś zrządzeniem losu, w tym 
samym czasie znaleźli się dokładnie w tym samym miejscu co on. Pozytyw-
nego przesłania tej myśli nie jest nawet w stanie zakłócić fakt, że przecież 
tego rodzaju chwile są ulotne, a po nich następuje proza życia, w którym 
ponownie trzeba zmierzyć się z obcością języka, postawy, zachowania, 
a przede wszystkim światopoglądu28. Autor Widokówki nie poprzestaje zresz-
tą w swym utworze wyłącznie na rozważaniach dotyczących kwestii emigra-
cyjnych i wspólnotowych, ale wprowadza w nim również kwestie dotyczące 
jego własnej tożsamości29, która pełni przecież zasadniczą funkcję w kształ-
towaniu się kontaktów międzyludzkich. Nieumiejętność odpowiedzi na za-
sadnicze pytanie „Kim jestem?” wyznacza bowiem kolejny poziom alienacji 
Barańczaka w stosunku do ludzi bez trudu mówiących o sobie na przykład 
„Jestem obserwatorem ptaków”. 

Piętrzące się komplikacje rozmaitych sensów, wchodzące w skład świata 
przedstawionego wierszy z Widokówki, zmierzają zasadniczo do ujęcia tema-
tyki egzystencjalnej, jaka nasuwa się poecie w Ameryce, gdzie nie musi on 
już podejmować w swojej twórczości walki o wolność i demokrację30. Próba 
zmierzenia się z metafizycznym aspektem życia w kraju wszechobecnego 
bogactwa i dostatku wydaje się być z góry skazana na porażkę, ale dla Ba-
rańczaka stanowi ona kompensację utraty określonych wartości identyfiko-
wanych z Polską. Ponadto w jednym z wywiadów poeta stwierdził, że ten 
duchowy wymiar jego emigracyjnej twórczości w szczególny sposób skiero-
wany jest do osób, które przeżywają w swoim życiu chwile nieszczęścia, 
upokorzenia, zawodu czy po prostu bezsensu istnienia31, przy czym wśród 
nich niewątpliwie znajduje się także sam autor Widokówki, zmagający się 
przecież w Stanach Zjednoczonych z traumą wyobcowania32. Umieszczanie 
przez Barańczaka jego prywatnych problemów odrzuconego człowieka na 
tle ogólnego tragizmu ludzkiej egzystencji powoduje, że uzyskuje on nową 

                                                           
28 Por. K. Biedrzycki, Świat poezji…, s. 178. 
29 Wypowiadając się na temat omawianego tu wiersza, Barańczak stwierdził, że jego boha-

ter „nie potrafi w sobie odnaleźć prostego poczucia tożsamości, dzięki któremu ci inni są 
w stanie się w pełni określić np. przez stereotypową wzmiankę o swoich zainteresowaniach czy 
swoim hobby («Jestem obserwatorem ptaków»)”. Zob. S. Barańczak, Zaufać nieufności…, s. 55. 

30 Por. tamże, s. 30. 
31 Zob. tamże. 
32 Por. K. Mulet, Analiza psychokrytyczna…, s. 165–170. 
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perspektywę dla zrozumienia własnych uczuć i doświadczeń, co udaje mu 
się między innymi za sprawą utworu Drogi kąciku porad, który przedstawia 
zbiór refleksji poety nad sensem życia: 

1. 
Drogi kąciku porad, choć z natury 
spokojny, wpadam wciąż w depresję, widząc 
krew. Późny wieczór, włączam telewizor: 
znów akt terroru, trupy dzieci. (…) 

2. 
Drogi słowniku doktryn filozofów, 
proszę o pomoc, bo tracę apetyt, 
gdy przy śniadaniu w twarz skacze z gazety 
kościsty głód. (…) 

3. 
Drogie niebiosa, nie śmiem pytać. (…) 
(…) Jak spytać pustkowie 
o własną pustkę? (…)33 

Ostatecznie okazuje się więc, że początkowe przeciwstawienie Polski i Ame-
ryki, przeszłości i teraźniejszości to w rzeczywistości filozoficzne refleksje Ba-
rańczaka na tematy egzystencjalne. Nie bez powodu we wszystkich utworach 
z Atlantydy i Widokówki umieszczał on bowiem w centrum swojego zaintereso-
wania człowieka, a schematyczny podział na „tam” i „tutaj” odnosił do dwóch 
aspektów ludzkiego życia. W ten sposób, za pomocą emigracyjnej tematyki, 
poeta nie tyle próbował zmierzyć się z Ameryką, ile z samym sobą, z własnymi 
przyzwyczajeniami i ograniczeniami. Ujawniając własne wady i niedostatki, 
uzmysłowił sobie brak możliwości całkowitej adaptacji do wolnego społeczeń-
stwa, a zarazem pogodził się ze swoją nieprzystawalnością do nowego świata. 
Barańczak zamiast adaptacji za wszelką cenę wybrał autopsychoterapię, która 
pozwoliła mu pozostać sobą na emigracji, uświadamiając zarazem, że sposób 
życia nie zależy od miejsca zamieszkania, ale od samego człowieka. 
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Autopsychotherapy in Stanisław Barańczak’s exile poetry 

The article presents Stanislaw Baranczak’s exile poetry described in the context of the phe-
nomenon of adaptation. From the four volumes of poems written by the poet after he left 
for the United States are subjected to analysis in particular two, which best reflect his experi-
ence of alienation. They are Atlantis and other poems and Postcard of this world constituting the 
record of feelings by a man, who was convicted to live away from his homeland. During the 
interpretation of published works it appears that Baranczak can’t and doesn’t want to adapt 
to American society. Fully aware of his difference, he is trying to accept the existing situation 
in other way. Therefore he refuses the possibility of adaptation to auto-psychotherapy that 
heals his negative emotions: uncertainty, fear, sense of guilt and above all longing for his 
homeland. 

Keywords: Stanislaw Baranczak, exile poetry, autopsychotherapy, adaptation 
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Między językami, między głosami.  
O poems Andrzeja Sosnowskiego1 

W tomie poems Andrzeja Sosnowskiego znalazł się następujący fragment 
z listu Bianki Rolando: 

Potem te zdjęcia obrabiam, niszczę, zabieram im kolory i nakładam no-
we odcienie różnej intensywności, od ćwierkającej pomarańczy do zara-
żonej błękitem żółci. Potem je drukuję (…) i zaczynam na nich rysować 
rozpuszczalnikami, farbami transparentnymi, markerami do skreślania, 
ale pojawia się również rysunek wydrapywany i rysunek, który powstaje 
przez zamazywanie komentarzy – wierszy wpisanych w fotografię, tak że 
pozostaje tylko nieczytelna potencjalność, co zamazane słowa miałyby 
znaczyć, co opisywać2. 

Fragment ten został umieszczony tuż przy końcu całości, właściwie nie-
malże na jej zamknięciu. Jest jednym z wielu cytatów składających się nie 
tylko na tę książkę, lecz także na całą twórczość poety, która opiera się na 
intertekstualnej dekontekstualizacji i – właściwie jednoczasowej – rekontek-
stualizacji cudzych języków (przy czym „własny” język poety również jest 
                                                           

1 Pierwotna wersja tekstu została wygłoszona na konferencji „Adaptacje” zorganizowanej 
przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 3–4 grudnia 2012 roku. Pierwodruk artykułu 
(w nieznacznie zmienionej formie) ukazał się w „Białostockich Studiach Literaturoznaw-
czych” 2012, nr 3. 

2 Fragment listu Bianki Rolando w: A. Sosnowski, poems, Wyd. Biuro Literackie, Wrocław 
2010, s. 30. Wszystkie cytaty zamieszczone w tekście pochodzą z tego wydania. Po zacytowa-
nym fragmencie umieszczam odpowiedni numer strony. 
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traktowany jak obce, a zatem możliwe do ponownego wykorzystania, two-
rzywo). Cytat ten jest jednak specyficzny, ponieważ stanowi opis procesu 
przetwarzania przedmiotów i języka oraz wytwarzania czegoś nowego. Za-
mykający właściwie cały tomik fragment traktuję jako ustawienie perspekty-
wy odbioru, a jednocześnie „wypożyczony” autokomentarz, w którym twór-
czość poetycka jest ustawiana obok wszelkich działań artystycznych, także 
wizualnych, i na równi z nimi. Uznaję, że jest to swego rodzaju instrukcja 
pozwalająca traktować wiersze umieszczone w poems – ale nie tylko tu – jako 
materialne przedmioty artystyczne, działające w performatywnej przestrzeni 
sztuki, które układają się w rytmiczny, brzmieniowy spektakl. 

Co to oznacza? Przede wszystkim poszerzenie pola odbioru oraz zmianę 
w stawianiu akcentów w lekturze tekstów Sosnowskiego. W tej perspektywie 
Sosnowski jest nie tyle tekstowy, ile dźwiękowy, brzmieniowy, więc „zmate-
rializowany”. Oczywiście, Sosnowski jest intertekstualny, ale intertekstualno-
ścią „głosową”. Jego wiersze nie mówią tekstem czy tekstami, ale głosami, 
które układają się (a tę nieosobową formę stosuję świadomie) w rodzaj 
postmodernistycznej fugi. Nie całości, bo ta oznaczałaby wygładzenie 
i przycięcie według jakiegoś wzorca, ale – zorkiestrowanego hałasu. Traktuję 
poems jak spektakl rozpisany na głosy, z których część to głosy znane i iden-
tyfikowane: Mickiewicz, Shelley, Shakespeare, Petrarca, ale też Tricky, John 
Lennon, Scott Walker, inne – pozostają nierozpoznane, raczej przeczute 
jako „cudze” bądź też znane niewielkiej grupie odbiorców. Jacek Gutorow, 
dostrzegając muzyczność utworów Sosnowskiego, konstatuje: 

O ile wiem, Andrzej Sosnowski jest pierwszym autorem p i s z ą c y m  
[podkreśl. – J.G.] covery. (…) Sosnowski ma też na swoim koncie tekst 
pod znamiennym tytułem Techno, będący coverem podwójnej sestyny sir 
Philipa Sidneya (polski poeta wykorzystał technikę samplingu, to znaczy 
włączenia oryginalnych fragmentów w zupełnie nowy kontekst (…)3 

Tym samym Sosnowski decyduje się na szukanie nowego, własnego, ale 
chyba nigdy „swojego”, głosu nie obok innych, już istniejących, ale w ich 
wnętrzu i poprzez nie. Jego technika pisarska opiera się na wysłuchiwaniu 
rytmu słów, fraz, języków, a następnie wprowadzaniu właśnie tych rytmów 
w swoje teksty-spektakle. U Sosnowskiego słychać różne głosy, które mate-
rializują się jako rytm tej poezji, a graficznie – jako wykorzystanie różnego 
                                                           

3 J. Gutorow, Dwa razy o Andrzeju Sosnowskim, w: tegoż, Niepodległość głosu. Szkice o poezji pol-
skiej po 1968, Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 180. 
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rodzaju czcionek oraz układów składniowych i wersowych. W rozważaniach 
o performatywnym wytwarzaniu materialności Erika Fischer-Lichte pisze: 

Głos to pod wieloma względami godny uwagi i zdumiewający materiał. 
Nie tylko dlatego, że nie istnieje, póki nie zacznie rozbrzmiewać. Nie tyl-
ko dlatego, że trwa tak długo, jak oddech, wraz z którym wydobywa się 
z ciała i z każdym nowym oddechem może powstawać na nowo, a zatem 
stanowi materiał, który istnieje tylko w formie „ekstazy”. Nie tylko dlate-
go, że w głosie dźwiękowość, cielesność i przestrzenność łączą się ze so-
bą, w wyniku czego materialność przedstawienia ukazuje się za jego 
sprawą jako coś, co wciąż na nowo się stwarza. Prócz tego głos stanowi 
materiał, którym głos może stać się bez konieczności znaczenia, co prze-
czy wszystkim semiotycznym zasadom i regułom4. 

Spróbuję pokazać, w jaki sposób Sosnowski operuje głosami i w jaki spo-
sób nigdy nie podporządkowuje ich jakiejś nadrzędnej zasadzie spójności 
czy jednolitości (jednobrzmieniowości). Układają się one nie tyle w chór, ile 
w kakofonię miejskiego placu, na którym trwa karnawałowa zabawa. 

Głos nie jest językiem, to znaczy tekstem, zapisem. Stanowi raczej mate-
rialną realizację tekstu. Za bardzo ważne uważam wyjście poza poetycki 
zapis w kierunku tego, co już tekstem nie jest, bo zamienia się w wielogło-
sowy spektakl. Karol Maliszewski, pisząc o poezji Sosnowskiego, uznaje ją 
za antymimetyczną, antyrealistyczną, będącą autoteliczną samorealizacją 
twórcy5. Autor pisze: 

A więc nie przygoda egzystencjalna, a intelektualna właśnie. Położenie 
nacisku na kreację – jeżeli można tak rzec – wewnątrzjęzykową. Całkowi-
te zaufanie rzeczywistości języka wyalienowanego, oderwanego od me-
chanizmu prostego desygnowania. W tym kontekście wiersz raczej nie 
jest odpowiedzią na wyzwania tak zwanej realności, a jawi się jako pro-
dukt zwątpienia w życiowo poznawcze możliwości języka6. 

Według mnie, przygoda intelektualna i egzystencjalna wcale się nie wyklu-
czają. Sam fakt zawziętego – jak chciałoby się powiedzieć – podsłuchiwania 

                                                           
4 E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Wyd. Księ-

garnia Akademicka, Kraków 2008, s. 210. 
5 K. Maliszewski, Nowa poezja. Mały przewodnik po tendencjach i stylach, http://biuroliterackie 

.pl/przystan/czytaj.php?site=260&co=txt_1025 [dostęp: 8.03.2013]. 
6 Tamże. 
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świata wskazuje na silne związki języka poezji i głosów rzeczywistości. 
Oczywiście, nie ma mowy o naśladowaniu czy odbijaniu realności, ale nie-
wątpliwie trzeba pamiętać o wciąż na nowo ponawianej próbie dotarcia do 
dźwięków dochodzących ze świata. Jeśli Sosnowski naśladuje, to melodię, 
rytm, frazowanie, które zmieniają zapis w wypowiedź. Domaga się wręcz 
głosu, nawet jeśli go nie słychać7. Wydaje się, że uruchamia tu zupełnie inny 
poziom komunikacji. Kontakt ze światem nie musi być kontaktem opartym 
na nazywaniu rzeczy (desygnowaniu), lecz na bardziej pierwotnym mechani-
zmie odsłuchiwania świata. 

Rama poetyckiego performance’u 

Traktuję tomik Sosnowskiego poems jako całość w znaczeniu podstawowym – 
każdy tekst – od motta po odautorski komentarz – jest zapisem/utrwaleniem 
czyjegoś głosu. poems to konstrukcja zamykająca się między cytatem z piosenki 
Tricky’ego („you promised me poems”) a spisem internetowych linków aktyw-
nych w nocy z 20 na 21 stycznia 2010 roku. Niektóre z nich są już nieaktywne 
(co skądinąd było nadzieją samego autora8), nie możemy więc mieć pewności co 
do ich zawartości, nie możemy też potwierdzić swoich lekturowych intuicji. 
Pozostajemy zatem zawieszeni w niepewności, wracamy do tekstów, które nie 
podpowiedzą niczego, niebieskie konfiguracje liter i cyfr (podświetlone i utrwa-
lone w druku łącza internetowe) stają się zaś (irytującą) figurą nierozpoznawal-
ności znaczeń, cytatów. Okazują się też znakomitym przykładem rozdźwięku 
między znaczonym i znaczącym. Do czego odsyłają? Literalnie – do niczego. 
Potencjalnie – do ogromu sieciowych hiperłączy, do archiwum kulturowego 
doświadczenia, które okazuje się wciąż ponawianą próbą „podłączenia się” do 
tego, co już zostało powiedziane (napisane). Ostatnie zdanie poems, zapisane 
w cudzysłowie „To do zobaczenia”, brzmi w kontekście „nieżywych” linków 
                                                           

7 W wierszu dr cagliari resetuje świat podmiot domaga się głośniejszego mówienia: „Prosimy 
trochę głośniej/ dottore”. Jest to o tyle istotne – a zwrócił na to uwagę prof. Tomasz Cieślak 
– że Gabinet doktora Caligari jest filmem niemym. Osiągnięty przez Sosnowskiego efekt to 
z jednej strony zabawne naruszenie konwencji, z drugiej – próba „zmuszenia” opornej rze-
czywistości (nawet jeśli jest ona rzeczywistością fikcyjną) do mówienia, „dania głosu”. 

8 „– Skoro przypisy w poems kierują do stron internetowych, to znaczy, że są chwilowe. 
Odwołuje się pan do teledysków, które w 2010 roku mogły występować pod podanymi 
adresami, ale teraz niekoniecznie tam są. – Na tym mi bardzo zależało”, http://popmoderna 
.pl/wywiad-andrzej-sosnowski/ [dostęp 8.03.2013]. 
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ironicznie; to chichot autora, kimkolwiek by nie był, ale jest to też zaproszenie 
do zobaczenia (jeszcze raz) tego, co zostało zapisane w tomie, do usłyszenia po 
raz kolejny, ale za każdym razem inaczej, wciąż powracających głosów. Można 
to łączyć, co zresztą robi sam poeta, z obrzędem przywoływania zmarłych, 
sprowadzania ich na ziemię, by poruszyli tych, którzy tu zostali – z dziadami, 
a więc z Mickiewiczem (w tomiku znaleźć można wiele cytatów, kryptocytatów 
i rytmów Mickiewicza). Paweł Próchniak zwraca uwagę na podobieństwo tech-
nik twórczych Sosnowskiego i Mickiewicza, sięganie do źródeł wszystkich opo-
wiedzianych kiedyś historii. 

Obie techniki spotykają się w tym samym geście. Zmienia się medium 
wspólnej wyobraźni. Dzisiaj gdzie indziej biją jej źródła. Inaczej niż 
przed dwustu laty jest zakotwiczona. Ale poezja wciąż uparcie sięga po te 
„śpiewy, gusła, inkantacje”, którymi żywi się nasza imaginacja. Z nich się 
rodzi, dzięki nim żyje swoim odwróconym, upiornym życiem9. 

Sam Sosnowski w jednym z wywiadów powiedział: 

Mówisz o swoim doświadczeniu tak, jak wiele innych osób mówi o innych 
doświadczeniach – używając tych samych słów, tej samej składni. I gdzie 
jest w twoich słowach niezwykłość twojego doświadczenia? (…) Próbuję 
zatem, mówiąc inaczej, uniknąć naiwności wiary w to, że przy opisie wła-
snych doświadczeń można dać sobie radę bez archiwum. Doświadczenie 
bez archiwum po prostu nie istnieje, bo ląduje poza językiem10. 

Poeta, współczesny poeta, nie opowiada więc o swoim życiowym do-
świadczeniu – zakochaniu, nieszczęściu, radości, smutku – ale o swojej roli 
„tego trzeciego”, gdy spotyka się język i świat. Sosnowski mówi: 

Wydaje mi się, że mamy do czynienia z nieudaną schadzką języka i świa-
ta. (…) to język musi tutaj dwoić się i troić, a świat jest w porządku i na 
nic nie czeka11. 

                                                           
9 P. Próchniak, Poema: widowisko, w: P. Śliwiński, red., Wiersze na głos: szkice o twórczości An-

drzeja Sosnowskiego, Wyd. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu, Poznań 2010, s. 130. 

10 A. Sosnowski, Podróż przez archiwum, w: Trop w trop. Rozmowy z Andrzejem Sosnowskim, wy-
bór, oprac., wstęp G. Jankowicz, Wyd. Biuro Literackie, Wrocław 2010, s. 75. 

11 Czy jesteś w takim razie poetą ponowoczesnym? (z Andrzejem Sosnowskim rozmawia Michał 
Paweł Markowski), w: G. Jankowicz, red., Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego, 
Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 43. 
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Poeta podgląda i podsłuchuje, więcej – rejestruje i udostępnia to, co się 
dzieje między językiem i rzeczywistością, a co okazuje się wydarzeniem 
w samym języku. My, odbiorcy, zostajemy więc obsadzeni w rolach widzów, 
oglądających to, co się dzieje z językiem i w języku. Przysłuchujemy się, 
a poprzez rytm zostajemy wciągnięci w sam środek tego widowiska. 

W twórczości autora Opery dochodzi do głosu przekonanie, że poezja ma 
w sobie coś z teatralnego przedstawienia, że wiersz jest inscenizacją, że 
robi się go z gotowych scenografii, z przygotowanych zawczasu ról (…). 
I tom poems jest zapisem widowiska. Oglądamy je na deskach pustego 
amfiteatru – na scenie antycznej tragedii i Dziadów12. 

Odwołania do tragedii greckiej pojawiają się w poems w postaci przypad-
kowo wybranych fragmentów didaskaliów antycznych tragedii, np. „Pauza. 
Wbiega Chór”, „W czasie pieśni Chóru robi się dzień” czy „Chór śród pie-
śni uderza dłońmi w ziemię”, składających się na utwory zatytułowane Sor-
tes. Rzeczywiście, mamy grecki chór, ale czy nie jest to chór dość przypad-
kowy, ułomny, bo zrobiony z zebranych gdzieś tekstów-kawałków, i kaleki, 
bo nie wiedzący, jaką tragedię komentuje? Co nią jest? I czy to jeszcze 
w ogóle tragedia? Nie ma tu ani amfiteatru, ani chaty Guślarza. Co więcej, 
nie ma Guślarza. Zamiast niego zjawia się postać z filmu Roberta Wienego 
Gabinet doktora Caligari – szarlatan i wariat w jednej osobie, który prezentuje 
swoje sztuczki na miejskim jarmarku. Utwór dr caligari resetuje świat stanowi 
kwintesencję techniki pisarskiej Sosnowskiego, o czym będzie jeszcze mowa. 
W tym miejscu zwrócę tylko uwagę na przemianę tego bohatera. Jak Mic-
kiewiczowski Gustaw zamienia się w Konrada, tak doktor Caligari zamienia 
się w dr. charivari (przemiana ta jest karnawałowym odwróceniem roman-
tycznej przemiany i bezpośrednim wprowadzeniem na scenę karnawałowe-
go sposobu świętowania): 

dr charivari „recytuje” świat 
prosimy nieco ciszej dottore (s. 19) 

Brzmieniowe skojarzenie Caligari – charivari jest połączeniem szaleństwa 
i osobliwości z hałasem, nieuporządkowanym, parodystycznym przekształ-
ceniem uprawomocnionej pieśni (stąd być może zapisany w cudzysłowie 
czasownik „recytować”). Obyczaj charivari, należący do zwyczajów spokrew-

                                                           
12 P. Próchniak, Poema: widowisko…, s. 128. 



EWA NOFIKOW: Między językami, między głosami. O poems Andrzeja Sosnowskiego 97 

nionych z karnawałem, jest dość agresywnym i bardzo głośnym wyrażaniem 
opinii społeczności na temat działań jej członków (chodzi o małżeństwa 
osób niedopasowanych wiekowo)13. „Charivari”, czyli kocia muzyka, to 
hałas – krzyki, wycie, uderzanie w metalowe przedmioty. Jest to dźwięk 
w czystej postaci. Dźwięk, za którym stoi szeroko rozumiane znaczenie (nie-
ujawniane bezpośrednio) i który jest niczym innym, jak tylko działaniem. To 
zabawa (onomatopeiczne „ha ha”, które powraca w utworze) i szukanie 
odpowiedzi w „wyczynianiu romantycznych hec” (s. 17). 

GDZIE JEST AUTOR? 
śmiech nad rzeką zorzynku i lampiony 
seraje lampionów i punktowy kolczyk 
wesoły pilot na parkingu swallow me 
i tylne siedzenie zdezelowanego fiata 
i starzy kumple niezawodnie kapitalni 
z koksem mandoliną i obwarzankami 
i zapach marzanki pod markizą żywca 
zaraz po deszczu tobie tylko podaruję 
te żyłki światła i kosmyki cienia 
grudkę rozgrzanej ziemi głuchy szept (s. 9) 

Oto początek tomiku, wiersz zabawy wiosenne. Otwarcie autocytatem, po-
nieważ „zorzynek” pojawił się już wcześniej, w tomie Taxi. Tutaj został 
„powtórzony”, po raz kolejny wezwany (funkcja wołacza), jest wpisanym 
w tekst „ty”, do którego się mówi (i do którego będzie się mówiło w całym 
tomie): „śmiech nad rzeką zorzynku (…) tobie tylko podaruję”. Ten nadaw-
czo-odbiorczy układ traci swoją wyrazistość pod wpływem nagromadzenia 
obrazów i dźwięków wypełniających współrzędną konstrukcję zdaniową. 
Zostaje zamaskowany szczegółami-cytatami (Alicja w krainie czarów, wschod-
ni przepych i tajemnica zamknięta w zestawieniu „seraje lampionów” czy 
martwy już znaczeniowo kolokwializm „kapitalni kumple”). Wszystkie te 
elementy zostają przywołane na samym początku, by następnie rozwijać się 
w kolejne nagromadzenia: Mickiewiczowski świerzop, Vermeer i „jego” 
widok Delft, Fredro i „jego” Paweł i Gaweł (przetworzony już wcześniej 
                                                           

13 Na temat obyczaju zob. N. Zemon Davis, Charivari, honor i wspólnota w Lyonie i Genewie 
w XVII wieku oraz Frank W. Wadsworth, „Kocia muzyka” w „Księżnej d’Amalfi”: Websterowski 
taniec szaleńców a tradycja charivari, w: J.J. MacAloon, red., Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do 
teorii widowiska kulturowego, przeł. K. Przyłuska-Urbanowicz, posłowie W. Dudzik, Wyd. UW, 
Warszawa 2009. 
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w utworze Mihi i Tibi) czy – z innego rejestru – poezja Jana Twardowskiego; 
filmy, lektury, obrazy, ikony popkultury (Marylin Monroe, Ginger Rogers), 
formuły religijne („ciebie prosimy”). Jest to prawdziwie karnawałowy teatr 
figur i głosów, które pojawiają się obok siebie na prawach równorzędności, 
czasem – oboczności. Zestawione ze sobą tworzą barwny orszak lub – z innej 
perspektywy – hałaśliwy tłum, którego jedynym celem jest ludyczna gra ze 
znaczeniami stojącymi za nimi. Mamy zatem do czynienia z powtórzeniem 
gestu, figury, głosu, a tym samym z rozszczelnieniem systemu, do którego 
figura należała. Powtórzone brzmienie lub obraz przestaje odgrywać tę samą 
rolę. Jest więc to nie tylko „przywoływanie zmarłych”, ale wprowadzanie ich 
między żywych po to, by wytworzyła się głęboka i materialna interakcja. Po 
to, by na karnawałowej scenie zmaterializowała się wspólnota uczestników – 
świętujących samą możliwość zaistnienia tej wspólnoty. 

Co natomiast jest darem? Cudze dobra, to, co stało się własnością ogółu 
i co nie wymaga przecież jakiegoś szczególnego „ofiarowywania”. To, co 
przynależy wspólnocie, ponieważ ją konstytuuje. Kto jednak miałby być odbior-
cą tego daru? „Zorzynek”? Oznaczałoby to, że każde kolejne powtórzenie staje 
się darem dla samego języka, dla językowego „seraju” potencjalności. Każde 
kolejne powtórzenie jest bowiem rozszczelnieniem istniejącej przestrzeni moż-
liwego doświadczenia wypowiadania. Każdy cytat, który przecież nie jest już 
cytatem, stanowi odchylenie od pierwowzoru, przez sam fakt umieszczenia go 
w nowym kontekście. Mówiony jest innym, przekształconym, a często znie-
kształconym, głosem. Powtórzenie i odchylenie od tego, co jest powtórzeniem, 
to podstawowy mechanizm poetyki Sosnowskiego. W powtórzeniu i odchyleniu 
wytwarza się rytm tej poezji, jej brzmieniowa materialność, uchwytność, a także 
jej regularność14. Za „zorzynkiem” stoi jednak odbiorca, który poprzez rytm, nie 
znaczenie, wchodzi w tę poezję albo, co być może bardziej trafne, jest przez nią 
wciągany, „łowiony”. Jest jak doświadczający wszystkimi zmysłami uczestnik 
karnawałowego pochodu przez miejski plac. Atakują go frazy i dźwięki – i to 
one stają się łącznikiem między odbiorcą a samym poetyckim wydarzeniem. To 
nie poezja ma się poddać odczytaniu, lecz odbiorca winien poddać się jej ryt-
mowi. Wszystko toczy się między językami i ich brzmieniami, o czym będzie 
jeszcze mowa (nieprzypadkowo obok polszczyzny pojawia się u Sosnowskiego 
język angielski, niemiecki, hiszpański czy łacina). 

Kto w poezji Sosnowskiego jest tym, który obdarowuje, dzieli się posły-
szanymi gdzieś „cudzymi głosami”? To, jak sądzę, jedno z głównych pytań, 

                                                           
14 E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności…, s. 216. 
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przed którymi staje odbiorca tej poezji. Autor? Ten wyrzeka się autorstwa, 
twierdząc, że język „się mówi”15. Podmiot liryczny? Pojęcie to, ugruntowane 
w literaturoznawstwie, niekoniecznie sprawdza się w lekturze tekstów So-
snowskiego. Fikcyjna osoba mówiąca rozpada się tutaj na tysiące głosów. 
Oprócz tego, że za każdym cytatem stoi czyjś głos (autora, ale też „cudze-
go” podmiotu mówiącego), w tekstach Sosnowskiego nieustannie zmienia 
się perspektywa, punkt, z którego się patrzy i z którego się mówi16. Języko-
wo zostało to zaprojektowane jako wprowadzenie wielu bohaterów – często 
kulturowo zakorzenionych, np. doktor Caligari, Szczurołap – Mozart czy 
Świniopas – Andersen; często jednak sprowadzonych po prostu do zaimka 
osobowego lub form czasownikowych. Nieustająca zmiana perspektywy 
wiąże się z ciągłą zmianą przestrzeni. Znajdujemy się niemalże jednocześnie 
w Berlinie, Rzymie, przestrzeni kosmicznej (wywołana słowem „astronaut-
ka” i odniesieniami filmowymi), znanymi z dzieł pozaliterackich miastami 
Hameln czy Holstenwall. 

W poems (zarówno w całym tomie, jak i w swoistym cyklu opatrzonym tym 
właśnie tytułem, na który składa się siedem tekstów) wszystko to, co mo-
głoby określić osobę mówiącą jako posiadaczkę swojego głosu czy języka, 
a stojącego za tą konstrukcją autora jako doświadczającego siebie w świecie, 
zostało poddane zabiegom dystansującym, w sumie bardzo prostym, takim, 
jak np. użycie cudzysłowu. 

obiecałem ci wiersze i co z tego wyszło 
co było nam pisane monotonna muzo 
pani chce robić biopsję „mego” głosu 
pani ma hipernowoczesny sprzęt 
a ja mam ciemny nieżyt krtani johasiu (s. 25) 

Zaimek dzierżawczy „mego” cudzysłowem oddzielony od posiadacza gło-
su jest znakiem niemożności dotarcia do tego, co miałoby być własnością 
poety (jego głos, dykcja), ale też wysokiej świadomości poetyckiej – nie ist-
nieje coś takiego jak „mój własny głos”. Istnieje tylko choroba, która doma-

                                                           
15 Zob. przywoływany już wywiad z Andrzejem Sosnowskim Podróż przez archiwum. 
16 O zagadnieniach tych pisał, odwołując się do terminologii Bartha, między innymi 

G. Jankowski w tekście Zamknięcie: koniec wszystkich rzeczy, w: Lekcja żywego języka… Można by 
również przywołać kategorię narracyjnego neutrum, którą posłużył się Maurice Blanchot 
w swojej książce poświęconej twórczości Franza Kafki. Zob. M. Blanchot, Wokół Kafki, 
przeł. K. Kocjan, Wyd. KR, Warszawa 1996. 
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ga się wypowiedzenia w najbardziej adekwatnych dźwiękach, nawet gdyby 
były one cudzymi dźwiękami, np. Mickiewicza: 

wymawiam głoski jak obrzękłe nuty 
wyciągam wiersze jak żelazne druty17 (s. 25) 

Utwór ten, zatytułowany jak cały tomik poems, a w pierwszym wersie będą-
cy odpowiedzią na motto z Tricky’ego (przypomnę: „you promised me po-
ems”), traktuję jako centrum tej książki. Wiersze są w nim bezpośrednio 
łączone z głosem, muzyką, sposobem artykulacji (wiersze to głoski, głoski 
to nuty). Wiersze to zaśpiewy, brzmiące głucho i twardo, bo ich źródłem 
jest choroba. Cały projekt poetycki zasadza się więc na muzycznej konstruk-
cji, od-słuchaniu kolejnych głosów, kolejnych kawałków, badaniu sposobów 
artykulacji i rozprzestrzeniania się dźwięków i fal: 

wszystkie przyrządy mówią swoim głosem 
laryngograf spektrograf stroboskop spektrofon (s. 25) 

Wprowadzenie do gry specjalistycznych nazw przyrządów badawczych jest 
kolejnym zabiegiem „odwracającym świat”, tym razem świat wyznania li-
rycznego, które z założenia powinno być zsubiektywizowane, nie zaś pod-
dane naukowej i badawczej analizie. „Swój” głos przyrządów, o których 
mowa, jest własną metodą odkrywania sposobów wytwarzania materialności 
(rejestracja tego, czego nie widać bądź, co jest zniekształconym dźwiękiem). 
Badanie przewodnictwa dźwięków pod wodą czy rejestrowanie elektroma-
gnetycznego widma to nowoczesne metody zatrzymania tego, czego nie 
można dotknąć, a co trwa tylko momentalnie. Czy więc poeta jest „przyrzą-
dem” zapisu cudzych, pojawiających się i szybko znikających, głosów? Czy 
jest tym, który wytwarza swój „własny” głos? Utwór ten funkcjonuje 
w klamrze pytanie – odpowiedź: 

obiecałem ci wiersze i co z tego wyszło 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
aserejé ja de jé de jebe tu de jebere (s. 25) 

Początkowe pytanie znajduje swoją odpowiedź w kolejnym cytacie. Ostat-
ni wers jest frazą z piosenki hiszpańskiego zespołu Los Ketchup – frazą, 
                                                           

17 Jest to bezpośrednie odwołanie do jednej z epistolograficznych wypowiedzi Adama 
Mickiewicza. Zob. P. Próchniak, Poema: widowisko…, s. 128. 
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którą można by uznać za brzmieniową kwintesencję hiszpańszczyzny, a za 
którą nie stoi żadne znaczenie. Pozbawiona sensu hiszpańska onomatopeja 
jest odpowiedzią na (być może zaczepne) anglojęzyczne motto „you promi-
sed me poems”. Pomiędzy nimi znajdują się różnogłosowe i różnojęzyczne 
frazy instrumentowane przez polskiego poetę. Funkcja tego poetyckiego 
działania jest podobna do funkcji, jaką pełni przywołany wcześniej obyczaj 
charivari, a idąc dalej tropem skojarzeń – karnawał. Jest to rola wytwarzania 
wspólnoty zabawy (tej zabawy, za którą często stoi okrucieństwo, cierpienie 
i choroba jednostek tworzących wywoływaną z niebytu zbiorowość). Roz-
poznawalny dla „wszystkich” dźwięk staje się elementem jednoczącym, staje 
się rekwizytem, za pomocą którego powołuje się do życia spektakl, okazuje 
się też czynnikiem umożliwiającym kontakt. Podstawowy, jak w karnawale – 
fizyczny – bo pozostający poza sferą komunikacji. 

Jak brzmią głosy? 

Jeszcze raz powtórzę, że mówiąc o głosach w twórczości Sosnowskiego, nie 
mówię metaforycznie o języku. Mówię o jego materialności, o tym wszystkim, 
co dźwiękowe, a co znajduje swój wyraz w tekstach poety. Odnoszę wrażenie, 
że w poems materialność osiągnęła znaczącą wartość – ze względu na konden-
sację wielości głosów na stosunkowo niewielkiej „scenie” tomu, a także ze 
względu na kontynuację tego, co „wydarzyło się” w Po tęczy. W tomie z 2007 
roku wielogłosowość wiązała się między innymi z pokazywaniem umowności 
samego języka, wyrazy „materializowały się” poprzez rozbijanie ich na litery, 
litery przestawały składać się w wyrazy, zaczynały żyć własnym, niezależnym 
życiem. W poems ze słów wydobywane jest ich brzmienie, co prowadzi do 
konstytuowania się dźwięcznych i dźwiękowych szeregów: 

szukasz zajęcia w branży lethal vodka 
leta i vodka w ciemnym stały domu 
szukasz etatu w firmie lethal vodka 
lethal vodka martinis 
aplikujemy suplikujemy (s. 11) 

Te kilka wersów z wiersza zabawy wiosenne pracuje poprzez dźwiękowe 
i składniowe przekształcanie zestawienia „lethal vodka” (później, w innym 
miejscu tomu, pojawi się jeszcze „jaki dziwny letargiczny trans”). Śmiertelno-



102 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

-alkoholowy fragment został zbudowany na dźwiękowym kojarzeniu i po-
wtarzaniu słów, które z kolei kojarzą się z językiem rodzimym, chociaż do 
niego nie należą (vodka, lethal). Tym samym stają się elementem uniwersal-
nego (a w istocie bardzo karnawałowego) doświadczenia stojących za nimi 
stanów, chociaż w żadnym z wersów nie mówi się o rzeczywistym doświad-
czeniu. Słowa pojawiają się jako nazwy (branża, firma), ironiczne i intertek-
stualne przekształcenie znanego cytatu oraz zapisane kursywą przytoczenie. 
Są więc zapośredniczonym przywołaniem nie samej rzeczywistości, lecz jej 
językowych obrazów. Ostatni wers: „aplikujemy suplikujemy” poprzez rym 
łączy słowa odnoszące się do różnych sytuacji. Dźwiękowe wyrównanie, 
chociaż będące połączeniem słów (aplikacja jest tym samym, co suplikacja), 
służy także ich rozszczelnieniu. W „aplikację” poprzez brzmienie wkrada się 
„pokorna prośba”, w „suplikację” – ubieganie się o stanowisko na piętrze „lety” 
albo „vodki”. Podobne zabiegi znajdziemy w całym zbiorze. Będą to rymy bądź 
aliteracje („małpka woltera / mapka woltera”), onomatopeiczne zestawienia 
słów, jak w znakomitym fragmencie z utworu dr caligari resetuje świat: 

happy those for whom the fold 
of 
szczęśliwi dla których fałd 
ów 
happy (s. 22) 

Słyszymy tu głos Shelleya w „dźwiękowym” tłumaczeniu (fold of – fałd 
ów). Obce dźwięki znajdują więc swoje lustrzane odbicia i dźwiękowe od-
powiedniki w cudzych językach. A kiedy się je zestawi, są i jednocześnie nie 
są tym samym. 

Powyższy fragment pochodzi z utworu, który jest – co już zostało powie-
dziane – kwintesencją techniki pisarskiej Sosnowskiego. Nieustająco zmie-
niają się tu punkty widzenia, przestrzenie („zaraz na początku wycieczki 
w inne strony/jedźmy w takie miejsce którego nie ma”), powtarzają się za-
śpiewy, onomatopeje („so-lavie di-le-jo kipiel wir i lej/helivencodehostudniaszybilej), 
tytuły i melodie, tekst przyśpiesza, by zakończyć się angielskim „happy”. Jest 
więc poetycko zmaterializowanym karnawałowym świętem języka, podczas 
którego dochodzi do połączenia obcych sobie elementów, ustawienia ich 
w parodystycznych konfiguracjach, by osiągnąć efekt kociej muzyki. Koń-
cowe przyśpieszenie i zlewanie się głosów odtwarza stopniowe przechodze-
nie od karnawałowego, bogatego, lecz względnie uporządkowanego, orszaku 
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do końcowego, ekstatycznego doświadczenia rozpłynięcia się w zabawie, 
w dźwięku. Tytułowe „resetowanie świata” dokonuje się zaś poprzez tego 
świata „recytowanie”: 

niewinnie bez serca i z daleka 
doktor caligari recytuje świat 
prosimy trochę głośniej 
 dottore (s. 15) 

To początek. Recytowanie jest oczywiście ponownym cytowaniem tego, 
co już zostało powiedziane i usłyszane/przeczytane/obejrzane. Ale jest też 
głośnym wypowiadaniem tego świata. Wywoływaniem kolejnych elemen-
tów, przywoływaniem zasłyszanych fraz, by za chwilę odbić je w echu kolej-
nego wersu. Świat zamienia się zatem w swoje omówienia18. Pamiętać też trzeba 
o roli tego, który słucha „niemej” przecież recytacji filmowego doktora. Słucha-
nie jest tutaj dopowiadaniem i domyślaniem tego, czego usłyszeć nie można. 
Nie są tu recytowane słowa, tylko świat (rzeczywistość). Powtarza się dźwięki 
tego świata, w nich właśnie szuka się relacyjnych uporządkowań: 

nad miastem burza jak rozległy zawał 
siny burzmistrz stepuje pod ratuszem 
pustynnik to jest taki skoczny ptak 
namiotnik to jest taka znana ćma (s. 21) 

Jeśli miasto, to ratusz, jeśli ratusz, to burmistrz, a skoro nad miastem sza-
leje burza, to burmistrz zamienia się w „burzmistrza”. Dźwięk deszczu to 
echo stepowania, a skoro mowa o stepowaniu, to trzeba przywołać ptaka 
z rodziny stepówek (pustynnika). Skoro zaś pustynia, to i namiot (ten biblij-
ny z Księgi Wyjścia), skoro zaś deszcz, to także namiot (tutaj powinien się 
mieścić w porządku przyrody, przywołany więc został jako echo w nazwie 
namiotnik). Kolejne elementy łączone są ze sobą na zasadzie asocjacji, 
głównie – o czym była już mowa – brzmieniowych. 

W gabinecie doktora Caligari, tego, który korzystając z tajemniczej księgi, 
usuwał ludzi stających mu na drodze, i który w tym celu wykorzystywał 
                                                           

18 Trudno nie przywołać tu Bachtinowskiej koncepcji wielojęzycznego i już omówionego 
świata, w którym nie docieramy do przedmiotu inaczej jak poprzez jego omówienia. Zawsze 
więc nasz kontakt z przedmiotem jest zapośredniczony i nigdy nie oznacza bezpośredniego 
doświadczenia. Zob. M. Bachtin, Słowo w powieści, w: tegoż, Problemy literatury i estetyki, przeł. 
W. Grajewski, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1982.  
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somnambulika (Cesare), a który okazał się (bądź nie) dyrektorem zakładu 
zamkniętego dla umysłowo chorych, jest miejsce na wszystkie osobliwości. 
Doktor Caligari „przepowiada” (ponownie przywołuje) głosy świata, wydo-
bywając dźwięki, a „resetując” znaczenia19. Recytowanie i resetowanie to 
dwie strony tej samej monety, to dźwięk i stojące za nim znaczenie, to 
w końcu dźwięk, który zakrywa znaczenie. W jednym z wywiadów Sosnow-
ski powiedział: 

Tak, bo język to jest głównie muzyka atmosferyczna i ciało, cielesność 
w innym stanie skupienia, w innym stadium materii. (…) czemu język nie 
miałby być subtelną, acz materialną formą obecności ciała w przestrzeni? 
Myślenie o języku zostaje drastycznie zubożone w momencie, kiedy za-
czyna dominować pojęcie informacji, przekazu, komunikatu. (…) Zaw-
sze chodzi raczej o choreografię. Wielość kroków i figur. Ponadto wie-
lość dźwięków i głosów20. 

A zatem poeta jest choreografem i kompozytorem, który jednak nie komentu-
je, raczej czeka na okazję, żeby to, co przychodzi w dźwięku, ustawić na właści-
wym miejscu w utworze. Pozwala więc słowom wybrzmieć w odpowiednim 
kontekście, takim, który wydobędzie z głosu jego brzmieniową wartość: 

autorytety mówią to leizna 
leizna poniekąd fascinanse 
szerokie koła mówią to przeprócha 
przeprócha ding-a-ling tremendese 
nasa powiada to kot schrödingera 
watykan mówi że małpka woltera (s. 21) 

W tym krótkim fragmencie, właściwie końcówce utworu, mówią wszyscy: 
autorytety, „opinia publiczna”, Wolter i Chuck Berry. Mówienie jest pod-
stawowym sposobem działania w świecie (oceną, wyrażaniem opinii czy 
budowaniem teorii). Mówienie Sosnowskiego jest działaniem na materiale, 
z którego można wydobyć ukryte dźwiękowe warstwy, np. leizna w semantycz-

                                                           
19 Sosnowski bardzo często sięga po język Internetu i nowych technologii, zarówno po po-

jęcia, jak i dźwięki, np. onomatopeiczne „pa pa pop” czy wyświetlające się na ekranie kompu-
tera zdanie (otwierające jeden z utworów wchodzących w skład poems): „trwa przesyłanie danych 
proszę czekać” (s. 26). 

20 A. Sosnowski, Dziadowskie klimaty, w: Rozbiórka. Wiersze, rozmowy i portrety 26 poetów, rozm. 
M. Rybak, fot. E. Lempp, Wyd. Biuro Literackie, Wrocław 2007, s. 101. 
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nym rymie z przepróchą (słyszymy „lewiznę” i „próchno”). Jak zauważył 
sam poeta: 

Jest to kwestia rzeczywistego funkcjonowania słów, które w znacznie 
większym stopniu działają, niż znaczą. To znaczy, w znacznie większym 
stopniu mają działać, niż znaczyć, bo różnie z tym bywa21. 

Podkreślanie cielesności tego, co językowe, pozwala na zestawienie tej twór-
czości z cielesnością karnawału, który opiera się przecież na wydobyciu spod 
kostiumu codzienności tego, co pod nim ukryte – ciała. Karnawałową maską 
języka (jednocześnie zasłaniająca i odsłaniającą to, co istotne) jest właśnie 
dźwięk. Jest wywróceniem na opak podstawowej zasady – język służy komu-
nikacji. Nie służy, a raczej – służy w inny sposób i na innych zasadach. 

O pisaniu wierszy Sosnowski powiedział: 

Tę przestrzeń [w której funkcjonuje wielogłosowy utwór – przyp. E.N.] 
trzeba wytworzyć i ona musi być pojemna, żeby można w niej było od-
dychać22. 

Oddychać i mówić. Wiersz materializuje się jako miejsce, przestrzeń, w której 
można działać i poprzez którą można działać. Czytelnik wchodzi w nią, 
zatem jego głos staje się jednym z głosów wypełniających tę przestrzeń. 

Sosnowski zgadza się też na to, żeby jego wielogłosowe wiersze funkcjo-
nowały w wielogłosowych przestrzeniach publicznych. Myślę o głośnym 
czytaniu tych utworów podczas spotkań autorskich (zawsze jest to najważ-
niejszy punkt programu, ze względu na specyficzną, znaczącą artykulację 
samego poety), myślę o decyzji, by wierszom towarzyszyła muzyka i by były 
prezentowane w zatłoczonych, głośnych miejscach (płyta Trackless nagrana 
z Chain Smokers). Poezja okazuje się działaniem (jednym z wielu) w wielkich, 
pełnych dźwięków, przestrzeniach. Jest też jednym z głosów, który – do-
słownie i fizycznie – musi się przebić przez szum i hałas, żeby zostać usły-
szanym. Jest również karnawałowym działaniem, dzięki któremu wytwarza 
się wspólnota uczestników święta i które – prowadząc do odwrócenia świata 
– pozwala na zmianę w językowo uporządkowanej strukturze komunikacji. 
Wydobywa bowiem na powierzchnię to, co zawsze było elementem składo-
wych wszelkich wspólnotowych działań człowieka – muzyczność i rytmiczność. 

                                                           
21 Czy jesteś w takim razie poetą nowoczesnym…, s. 43. 
22 A. Sosnowski, Dziadowskie klimaty…, s. 101. 
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Polskie haiku intertekstualne 

1. Haiku w Japonii, haiku na Zachodzie (stylistyka, związki intertekstualne) 

Fraza „haiku intertekstualne” zdaje się w pierwszej chwili literaturo-
znawczym oksymoronem. Haiku postrzegane jest powszechnie jako naj-
prostsza poezja świata, błyskawiczny, niejako aintelektualny zapis chwili. 
Być może zatem tytułową intertekstualność tłumaczy przeszczepienie 
gatunku na obcy grunt kulturowy? – w pozaorientalnym uniwersum pro-
ściutkie wiersze mogą potrzebować dodatkowych „wzmocnień”, można 
zresztą uznać, że są intertekstualne już przez sam fakt adaptacji obcego 
wzorca genologicznego. 

Problem okazuje się bardziej złożony – już na poziomie samych pre-
-tekstów interesujących mnie polskich miniatur. Klasyczne haiku1 nie były 
tak nieskomplikowane i transparentne, jak mogłoby się wydawać – dość 
wspomnieć pojawiające się u mistrzów gatunku figury stylistyczne2: tatoe 
(porównania lub aluzje), honkadori (cytaty, aluzje intertekstualne), mugon 
(przemilczenia), kakekotoba (słowa wieloznaczne lub homonimy), engo („słowa 
lub morfemy, kojarzące się ze sobą podobną treścią w głębszych warstwach 

                                                           
1 Wobec złożonej historii gatunku klasyczność, niejako wzorcowość jednych i marginal-

ność innych tekstów, autorów, szkół może wydać się problematyczna. W moich badaniach 
skupiam się na zasadniczym nurcie haiku (najistotniejszym w perspektywie ewolucji gatunku 
w Japonii i na Zachodzie): twórczości Matsuo Bashō i jego szkoły oraz poezji późniejszych 
mistrzów uznawanych za kontynuatorów linii Bashō (m.in. Yosy Busona, Kobayashiego Issy, 
reformatora gatunku Masaoki Shikiego). 

2 Podaję za: A. Żuławska-Umeda, Okolice poetyki Matsuo Bashō, w: Haiku, wstęp i przeł. 
A. Żuławska-Umeda, Wyd. ELAY, Bielsko-Biała 2006, s. 231; tejże, Poetyka szkoły Matsuo 
Bashō (lata 1684–1694), Wyd. Neriton, Warszawa 2007, s. 25. 
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znaczeniowych”3), makurakotoba („słowa-atrybuty, nadające następującym po 
nich wyrażeniom szczególną wartość semantyczną”4). Stare japońskie haiku 
bywały także intertekstualne, nawiązywały aluzyjny dialog z poezją chińską 
lub średniowieczną liryką japońską, bywały wreszcie ekfrastyczne5. Klasycz-
ne haiku nie były natomiast – czego uparcie nie dostrzega część zachodnich 
literaturoznawców i haikuistów – pozbawione metaforyki, odarte z wielo-
znaczności, pozbawione (mówiąc po Ingardenowsku) intrygujących miejsc 
niedopowiedzenia. Przekłady, nawet najlepsze, nie mogą oddać wszystkich 
wewnętrznych napięć orientalnych miniatur6. 

Bardzo istotne w perspektywie transkulturowych7 badań nad haiku są tak-
że modernistyczne przemiany w poetyce tej formy. Przez Japonię przetoczy-
ła się wielka (u nas dotąd niedostrzeżona) metaliteracka i poetycka dyskusja 
nad założeniami haiku, zainicjowana w latach 90. XIX wieku przez odnowi-
ciela gatunku, Masaokę Shikiego8. Co więcej – i co może w perspektywie 
moich dociekań istotniejsze – także na Zachodzie (we Francji, Anglii, Hisz-
panii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej) ekspery-
                                                           

3 Żuławska-Umeda, Okolice poetyki…, s. 231. 
4 Żuławska-Umeda, Poetyka szkoły…, s. 25. 
5 Zdecydowana większość zachodnich czytelników nie ma szansy samodzielnego dostrze-

żenia tego rodzaju uwikłań japońskich miniatur – skazani jesteśmy na lekturę erudycyjnych 
komentarzy tłumaczy i badaczy; nie zawsze jednak towarzyszą one publikacjom przekładów 
haiku. 

6 Zob. np. B. Śniecikowska, Ile mówią najkrótsze wiersze? Wokół XX- i XXI-wiecznych tłumaczeń 
haiku, „Rocznik Komparatystyczny” 2010, nr 1, s. 85–103. 

7 Odwołuję się do koncepcji transkulturowości Wolfganga Welscha, uznając, że w ten spo-
sób profilowana komparatystyka kulturowa pozwala lepiej określić istotę badanych przeze 
mnie zjawisk. W opisie związków między Orientem a Polską nie interesuje mnie postrzeganie 
kultur jako izolowanych monolitów. Chcę w miarę możności unikać ostrego, zafałszowujące-
go faktyczny obraz, dualizmu Wschód – Zachód. Zob. np. W. Welsch, Transkulturowość. Nowa 
koncepcja kultury, przeł. B. Susła, J. Wietecki, w: R. Kubicki, red., Filozoficzne konteksty rozumu 
transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 
1998; K. Wilkoszewska, red., Estetyka transkulturowa, Wyd. Universitas, Kraków 2004 (m.in. 
teksty W. Welscha, K. Wilkoszewskiej, T. Kostyrko); E. Rewers, Transkulturowość czy glokal-
ność? Dwa dyskursy o kondycji post-ponowoczesnej, w: W. Kalaga, red., Dylematy wielokulturowości, 
Wyd. Universitas, Kraków 2007. 

8 XX-wieczne japońskie haiku pisane bywały wierszem wolnym, przechodziły m.in. lekcję 
symbolizmu i surrealizmu, rezygnowały ze wskazującego porę roku słowa kigo, na pierwszym 
planie stawiały odczuwający podmiot, nie zaś przedmiot percepcji, bywały wreszcie erotyczne 
bądź zaangażowane politycznie (zob. np. Modern Japanese Haiku. An Anthology, wstęp i przeł. 
M. Ueda, University of Toronto Press, Toronto and Buffalo 1976, s. 3 i nast.). Nigdy nie 
wygasł także nurt haiku bliskiego klasycznym wzorcom. 
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mentowano z gatunkiem już w pierwszych dekadach XX wieku9 – dość 
wymienić haikową i inspirowaną haiku twórczość takich poetów, jak: 
Giuseppe Ungaretti, Julien Vocance, Paul Éluard, Antonio Machado, Juan 
Ramón Jiménez, Guillermo de Torre, José Juan Tablada, Federico García 
Lorca, Ramón Gómez de la Serna, Juan José Domenchina, w latach później-
szych m.in. Jorge Luis Borges, Octavio Paz, amerykańscy beatnicy. Wiele 
z tych tekstów sytuuje się blisko zachodniego prototypu gatunku czy, precy-
zyjniej, prototyp ten tworzy. W haikową dykcję włączają różne, wyraźnie 
okcydentalne akcenty (na poziomie poetyki i, naturalnie, ukształtowania 
świata przedstawionego), przede wszystkim czerpiąc jednak z daleko-
wschodnich wzorców. Haiku wspomnianych autorów są jednak w Polsce 
mało znane – przekładów jest stosunkowo niewiele, do sporej części z nich 
trudno dotrzeć10. Nie sposób mimo to oczekiwać, że współcześni polscy 
poeci pisać będą wyłącznie w oparciu o XVII-wieczne receptury, na ro-
dzimym gruncie uznane przez wielu za przestarzałe. Autorzy świadomi 
swego warsztatu i poetyk swoich czasów nie mogą poprzestawać na two-
                                                           

9 Zagadnienia modernizmu i awangardyzmu haiku są ostatnio bardzo intensywnie eksplo-
rowane w pracach anglojęzycznych – zob. np. J. Johnson, Haiku Poetics in Twentieth-Century 
Avant-Garde Poetry, Lexington Books, Lanham – Boulder – New York – Toronto – Plymouth 
2011; Y. Hakutani, Haiku and Modernist Poetics, Palgrave Macmillan, New York 2009; J.W. Hoken-
son, Haiku as a Western Genre. Fellow-Traveler of Modernism, w: A. Eysteinsson, V. Liska, red., 
Modernism, t. 2, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 2007; T. Lynch, Intersecting Influences 
in American Haiku, w: Y. Hakutani, red., Modernity in East-West Literary Criticism. New Readings, 
Associated University Presses, Cranbury (New York) 2001. Zob. też K. Satō, Czy można 
przesadzić kwiat rzepaku? (Japońskie haiku i ruch haiku na Zachodzie), przeł. A. Szuba, „Literatura 
na Świecie” 1991, nr 1, s. 210–217. 

10 Niezbyt liczne przekłady Leszka Engelkinga oraz (jeszcze słabiej reprezentowane) tłu-
maczenia Andrzeja Szuby i Krystyny Rodowskiej rozrzucone są po kartach różnych pism 
literackich (zob. np. Haiku – wybór, przeł. L. Engelking, „Tytuł” 1995, nr 3/4 b, s. 348–360; 
Haiku poetów Stanów Zjednoczonych i Kanady, przeł. L. Engelking, A. Szuba, „Literatura na Świe-
cie” 1991, nr 1, s. 218–253; Haiku poetów Meksyku, przeł. L. Engelking, K. Rodowska, „Litera-
tura na Świecie” 1991, nr 1, s. 254–267; O. Paz, Południe, Później, przeł. K. Rodowska, „Tygo-
dnik Literacki” 1990, nr 6, s. 7; O. Paz, Wiersze, przeł. L. Engelking, „Kresy” 1994, nr 17, 
s. 79–80). Mamy jeszcze antologię Miłoszowych przekładów współczesnych anglojęzycznych 
haiku sąsiadujących z japońską klasyką (Haiku, przeł. C. Miłosz, Wyd. M, Kraków 1992), 
Antologię haiku kanadyjskiego (przeł. E. Tomaszewska, Wyd. Miniatura, Kraków 1993) oraz 
niewielki tomik Leszka Engelkinga Haiku własne i cudze (Wyd. Miniatura, Kraków 1991) ze-
stawiający oryginalne miniatury polskiego poety z przekładami klasycznych haiku japońskich 
i haiku poetów Zachodu (A. Lowell, R. Wrighta, J.L. Borgesa). Nie jest to wybór imponujący 
ani też – co istotniejsze – nie prezentuje wierszy szczególnie intensywnie eksplorujących 
rubieże haiku. 
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rzeniu „klonów” dawnych orientalnych wierszy czy wręcz – „klonów” 
ich tłumaczeń11. 

Będę starała się pokazywać pewne paralele między współczesnymi wier-
szami polskimi i miniaturami powstałymi w Europie Zachodniej i Ameryce 
Łacińskiej w pierwszych dekadach XX wieku. Zestawienia takie mogą szo-
kować, uświadomić trzeba sobie jednak, że w pewnej mierze polscy autorzy 
piszący w latach 80. czy 90. znajdowali się w podobnej sytuacji jak twórcy 
francuscy, angielscy, hiszpańscy lat 20. ubiegłego stulecia12. Poważniejsze 
zainteresowanie haiku w Polsce obserwować można od połowy lat 70.13, 
pierwsza krytyczna antologia klasycznych haiku opublikowana została 
w roku 198314. Przez z górą 50 lat zmieniło się bardzo wiele, wciąż żywy 
pozostaje jednak duch modernizmu15. 

Wyjaśnienia domaga się jeszcze pojawiający się w moim szkicu termin 
„zachodni prototyp haiku”16. Wyraźnie rozdzielam niekonkretne, wyrosłe 
z niewiedzy i stereotypów17 „wizje” haiku (różnorodnie, niespójnie opisywanej 
krótkiej formy poetyckiej) oraz prototyp haiku na Zachodzie dający się wypre-
parować z bardzo licznych pozaorientalnych wierszy powstałych w XX wieku. 
Pewne wyznaczniki gatunkowe w oczywisty sposób nie przystają do kultu-
rowych i językowych realiów Okcydentu18. Za cechy kluczowe, tworzące 

                                                           
11 Inna rzecz, że takich tekstów jest również całe mrowie. 
12 W roku 1920 (1 IX) ukazał się numer „La Nouvelle Revue Française” poświęcony haiku 

– za jego polski odpowiednik uznać można zeszyt „Poezji” wydany 55 lat później („Poezja” 
1975, nr 1). 

13 Monograficzny numer „Poezji” (1975, nr 1) oraz zeszyt „Literatury na Świecie” 1976, nr 
10 częściowo poświęcony literaturze japońskiej (zawierający m.in. przekłady haiku Busona 
pióra Żuławskiej-Umedy), tomy: Stanisława Grochowiaka (Haiku-images, Wyd. PIW, Warsza-
wa 1978) i Leszka Engelkinga (Autobus do hotelu Cytera, Warszawski Klub Młodych Pisarzy, 
Warszawa 1979). 

14 Haiku, przeł. A. Żuławska-Umeda, posłowie M. Melanowicz, Wyd. Ossolineum, Wro-
cław 1983. 

15 Pośród polskich haiku bardzo niewiele znaleźć można tekstów z ducha postmoderni-
stycznych (wyjątki to np. wiersze D. Brzóski-Brzóskiewicza czy haiki-bajki z Hasa rapasa 
R. Nowakowskiego). 

16 Szerzej na ten temat: B. Śniecikowska, Oryginały czy imitacje? Wokół „najprawdziwszych” pol-
skich haiku, „Pamiętnik Literacki” (w druku). 

17 Zob. np. B. Śniecikowska, Haiku po polsku. Stereotypy – wizualizacje – polemiki, „Pamiętnik 
Literacki” 2007, z. 2, s. 159–160. 

18 Zachodni haikowy prototyp abstrahuje m.in. od konieczności użycia informujących 
o porze roku słów kigo, operowania sylabą/słowem ucinającym kireji, konkretnych wymogów 
wersyfikacyjnych (naturalnych w japońszczyźnie, niezakorzenionych natomiast np. w wersyfikacji 
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haikowy wzorzec (prototyp) w literaturze Zachodu, uznaję jednak: zwięzłość 
(niekoniecznie ograniczoną schematem sylabicznym 5–7–5 i wymogiem 
trójwersowości); silną, często polisensoryczną sensualność obrazowania 
(realizowaną zazwyczaj w prostych jukstapozycyjnych układach figura-tło19); 
rezygnację z emocjonalnego „ekshibicjonizmu” podmiotu lirycznego; reje-
strację drobnego wycinka rzeczywistości; oszczędność stylistyczną (ale nie 
skrajną ascezę); swoisty humor (pogodne, tkliwe patrzenie na świat, delikat-
ną autoironię). Liczne utwory opatrywane paratekstualną etykietą „haiku” 
realizują wybrane tylko spośród centralnych cech gatunku (a i te w różnym 
stopniu). Do opisu tego szerokiego korpusu wierszy przydatny okazuje się 
właśnie model prototypowy20. Bezcelowe zdaje się zestawianie zachodnich 
haiku z (przekładami) haiku klasycznych jako najwyższą, najdoskonalszą 
emanacją tej formy. Rzecz jest tym wyrazistsza, że przytłaczająca większość 
zachodnich haijinów nigdy nie czytała klasycznych haiku w oryginale. 

Uznaję, że haikowy prototyp kształtował i utrwalał się w Polsce w latach 
80. i 90. XX wieku. Część omawianych tu wierszy dowodzi właśnie tego 
procesu „stawania się haiku”, który – w przypadku najciekawszych realizacji 
poetyckich – wiązał się także z eksplorowaniem wszelkich okołohaikowych 
pograniczy. Za zasadniczy cel moich dociekań uznaję zarówno samą eksplo-
rację dość szerokiego spektrum poezji polskiej ostatnich dziesięcioleci (ele-
menty przyswojone z obcego wzorca i same sposoby transponowania odle-
głych form wiele mówią o kulturze docelowej), jak i transkulturowe poszu-
kiwanie nieoczywistych punktów wspólnych pozornie krańcowo odległych 
estetyk i literatur. Ciekawym polem dla tak profilowanych badań okazują się 
praktyki intertekstualne. 

                                                                                                                                   
literatur europejskich). Wyznacznikiem okcydentalnych haiku nie może być także np. zacho-
wanie typowo japońskich kategorii estetycznych i etycznych. 

19 Zob. B. Śniecikowska, Figure/Ground Sensory Segregation in Japanese and non-Oriental Haiku, 
w: A. Kwiatkowska, red., Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric, Peter Lang, 
Frankfurt 2012, s. 139–154; tejże, Układy sensualne haiku, http://sensualnosc.ibl.waw.pl 
[w druku]. 

20 Zob. B. Witosz, Gatunek – sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej, w: D. Ostaszewska, 
R. Cudak, red., Polska genologia literacka, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 233–251; R. Nycz, Intertek-
stualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy w: tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, 
Warszawa 1993, s. 68–71; D. de Geest, H. van Gorp, Literary Genres from a Systemic-Funcionalist 
Perspective, „European Journal of English Studies” 1999, Vol. 3, No 1, s. 33–50. 

Nie znaczy to jednak, że w badaniach nad okcydentalnymi haiku nie ma miejsca dla wzorca 
gatunkowego jako inwariantu. Zob. B. Śniecikowska, Oryginały czy imitacje?…; D. de Geest, 
H. van Gorp, Literary Genres…, s. 50. 
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2. Intertekstualność haiku 

Japońskie haiku bywały intertekstualne. Haiku Zachodu można traktować 
jako intertekstualne21 już przez sam fakt odwołania do orientalnego wzorca22 
i, pośrednio, do stojącego za nim konglomeratu utworów uznawanych za kla-
syczne realizacje gatunku. W tym miejscu interesują mnie jednak przede wszyst-
kim odwołania mniej oczywiste – odesłania do różnorakich tekstów kultury 
zawarte immanentnie w polskich wierszach. Problem wymaga bliższego oglądu, 
różnorodność działań polskich haijinów zmusza do szczegółowych analiz. 

a. Odwołania do haiku japońskich (parafrazy-naturalizacje, aluzje literackie) 

Rozpocznijmy od konkretnego wierszowego przypadku. Leszek Engel-
king, autor pierwszych polskich „prawdziwych” haiku23, proponuje niekiedy 
dość szokujące działania intertekstualne24. Szczególnie intryguje sytuacja, 
gdy poeta bezpośrednio zderza swój wiersz i jego orientalny pre-tekst: 

chłód mnie przeniknął 
w sypialni nastąpiłem 
na grzebień zmarłej 
Buson (przeł. L. Engelking)25 

Wdowiec wieczorem 
znajduje na tapczanie 
zimne lusterko 
L. Engelking26 

                                                           
21 Posługuję się terminem intertekstualność w szerokim znaczeniu, idąc m.in. tropem studium Sta-

nisława Balbusa: „(…) intertekstualność rozumiem szeroko – jako wszelkie zaświadczone w struk-
turze utworu (hipertekstu), na którymkolwiek z jego poziomów z architekstualnym włącznie, jawne 
(stwierdzalne) odniesienia do literackiego kontekstu, czyli do sfery hipotekstów rozumianej szero-
ko, a więc do innych tekstów, ich klas, form, stylów, które na ogół przez konkretne teksty są 
w przestrzeni intertekstualnej reprezentowane” (tegoż, Między stylami, Wyd. Universitas, Kraków 
1993, s. 104; zob. też: tamże, s. 101–104). Używając terminologii Gérarda Genette’a, mówić należa-
łoby raczej o architekstualności (to rozumienie wydaje się jednak nazbyt wąskie dla poruszanej 
przeze mnie problematyki) i hipertekstualności. Zob. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego 
stopnia, przeł. A. Milecki, w: H. Markiewicz, red., Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antolo-
gia, t. 4, cz. 2, Wyd. Literackie, Kraków 1996, s. 317–366. 

22 O problemie intertekstualności związków między tekstami a gatunkami – zob. R. Nycz, 
Intertekstualność i jej zakresy…, s. 91–94. 

23 Mowa o tomie Autobus do hotelu Cytera wydanym zaledwie rok po Haiku-images Stanisława 
Grochowiaka, u początków polskiej fascynacji orientalną formą (zob. przypis 13). Haiku 
Engelkinga to pierwsze polskie wiersze wiernie odwzorowujące założenia genologiczne 
japońskich siedemnastozgłoskowców. 

24 W Autobusie… Engelking twórczo balansuje między pastiszem, trawestacją a przekładem, jedno-
cześnie zestawiając wiersze o różnokulturowym podglebiu w dialogujące pary. W tomie Haiku własne 
i cudze zaskakuje niekiedy już samo sąsiedztwo przekładów haiku japońskich i miniatur Engelkinga. 

25 L. Engelking, Haiku własne i cudze…, s. 26. 
26 Tamże. 
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Na pierwszy rzut oka wiersz Engelkinga zdaje się parafrazą zaskakująco bliską 
plagiatu27. Nieznaczne semantyczne i stylistyczne różnice między utworami dają 
się jednak ciekawie interpretować – pod warunkiem, że czytelnik zgodzi się na 
drobiazgową mikrolekturę28 miniatur. W obu wypadkach mężczyzna niespo-
dziewanie znajduje drobny, „kobiecy” przedmiot należący do bliskiej zmarłej. 
U Busona to grzebień – świetnie pasujący do zachodnich wyobrażeń o pięknej, 
długowłosej Japonce (ewentualne dodatkowe konteksty symboliczne są nam 
właściwie niedostępne), u Engelkinga – lusterko leżące na najzupełniej współ-
czesnym tapczanie (mebel nieznany w dawnej Japonii). Lustro, zauważmy, ak-
tywizuje zarówno konteksty symboliczne, jak i sensualne. Jest zimne – to kon-
statacja dotycząca zwykłej temperatury szklanej tafli, dająca się również czytać 
w perspektywie „chłodnego”, smutnego wdowieństwa. Chłód lustra interpre-
tować można także jako daleki oddźwięk incipitu kompozycji Busona. Dojmujące 
odczucie chłodu przenikającego mężczyznę z japońskiego wiersza u Engelkinga 
materializuje się znacznie subtelniej. Wrażeniom taktylnym towarzyszą doznania 
wzrokowe (obrazowo przestawiona sytuacja liryczna; samo pojawienie się lu-
stra). Polski wiersz jest przy tym dosłownie wyciszony – nie słychać żadnych 
dźwięków (gdy tymczasem przy lekturze haiku Busona niemal słyszymy odgłos 
nadeptywania grzebienia). Swoistemu wyciszeniu zdaje się także sprzyjać trze-
cioosobowy opis – w miejsce emocjonalnego, pierwszoosobowego wyznania 
z orientalnego tekstu. Paradoksalnie, to zachodni wiersz okazuje się odleglejszy 
od bieguna emocjonalnego „ekshibicjonizmu”. Bezpośrednie, bliskie nawiązania 
do japońskich wierszy mogą zatem, jak widać, prowadzić do powstania interesu-
jącej, wzbogacanej o nowe konteksty aktywnej kontynuacji orientalnego dzieła29. 

                                                           
27 Podobieństwa są jeszcze wyrazistsze, jeśli porównać wiersz Engelkinga z haiku Busona 

w przekładzie Żuławskiej-Umedy: „Chłód mnie przenika / żona umarła – w sypialni / 
nadepnąłem grzebień” (Haiku, [2006], s. 180; podkreśl. – B.Ś.). Bardzo ciekawie podobny 
przypadek – zamierzoną bliskość kompozycji Busona i Shikiego – opisuje Donald Keene: 
Japanese Literature. An Introduction for Western Readers, Grove Press, New York 1955, s. 15–16. 
Zob. też analizy haiku Amy Lowell parafrazujących wiersze japońskich haijinów – J. Johnson, 
Haiku Poetics…, s. 63–67. 

28 Mikrolektury uznaję za „lektury drobiazgowe, a jednocześnie lektury rzeczy drobnych 
(nie chodzi bynajmniej o drobne utwory literackie, choć i takie mogą stać się jej przedmio-
tem), z pozoru mało ważnych. (…) Mikrolektury zwracają uwagę na szczegół i opierają się 
przede wszystkim na nim” (A. Dziadek, Sztuka mikrolektury Rolanda Barthes’a, w: A. Nawarec-
ki, red., Miniatura i mikrologia literacka, t. 1, s. 30–45, s. 31). Zob. też A. Nawarecki, Mikrologia, 
genologia, miniatura, w: tegoż, red., Miniatura i mikrologia…, s. 9–29. 

29 Zob. S. Balbus, Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim, „Pamiętnik Lite-
racki” 1983, z. 2, s. 145. 
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Tego rodzaju utwory określam jako parafrazy-naturalizacje: próby przeło-
żenia obcych tekstów na rodzime realia kulturowe, geograficzne, przyrodni-
cze oraz, co równie istotne, osobiste, podmiotowe. Te przekłady-nieprze-
kłady od „klasycznych” parafraz odróżnia bardzo silne (zazwyczaj) pokre-
wieństwo z „oryginałem”. Nie sposób jednak określić ich jako pastisze (nie 
wyostrzają poetyki klasycznych haiku) czy trawestacje (zwykle nie widać 
nawet cienia intencji parodystycznych). 

Parafraz-naturalizacji konkretnych japońskich haiku jest we współczesnej 
polskiej liryce zaskakująco dużo. Identyfikacja orientalnej podstawy „prze-
kładu” nie nastręcza rodzimym orientofilom większych trudności. Zesta-
wienia z japońskimi haiku nie są jednak zwykle tak oczywiste i tak automa-
tyczne jak w przypadku haiku Engelkinga (dokonuje ich zresztą już sam 
czytelnik, nie zaś autor, a pokrewieństwa semantyczne bywają mniej wyrazi-
ste). Naturalizacyjne praktyki poetów dają różnorakie efekty artystyczne. 
Różny bywa także ich transkuturowy wydźwięk. 

Oto dwa kolejne przykłady polskich wierszy bliskich orientalnym pre-
-tekstom: 

sześcian powietrza 
świerszcz nawierca cierpliwie 
okruchy dzwonią 
H.S. Kreis30 

dokoła cisza 
i nagle głos cykady 
świdruje skałę 
Bashō31 

Dziś kroję pigwy. 
Odgarniam siwy kosmyk 
– co za aromat! 
E. Ledóchowicz32 

Lepi ciasteczka 
uniosła rękę by kosmyk 
odgarnąć z czoła 
Bashō33 

Wydobycie stylistycznych i semantycznych drobin różniących kompozycje 
pozwala na ciekawą, otwierającą nowe konteksty interpretacyjne mikrolektu-
rę. Po raz kolejny intryguje sytuacja, gdy obraz znany z innego kulturowego 
uniwersum zachodni autor tłumaczy na po części paralelne, ale nietożsame 
doświadczenie zmysłowe. Kreis zamienił cykadę na rodzimego świerszcza 
cierpliwie i ekspresyjnie (aliteracja oparta na głosce „r”) nawiercającego już 
nie skałę, ale niejako antynomiczny wobec niej „sześcian powietrza” (ewo-
kowanie wzrokowych „wrażeń niemożliwych”). Wiersz Ledóchowicz jesz-
                                                           

30 H.S. Kreis, Strumień żółtego piasku, Wyd. Tyniec, Kraków 2002, s. 38. 
31 L. Engelking, Haiku własne i cudze…, s. 10. 
32 J. Brzozowski, E. Ledóchowicz, Łódka z papieru. Haiku, Wyd. Miniatura, Kraków 1996, s. 5. 
33 Haiku, [2006], s. 126. 
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cze silniej – semantycznie i sensorycznie – dialoguje z japońskim hipotek-
stem. Utwór Bashō to jedno z niewielu klasycznych haiku, w których tropić 
można konteksty erotyczne34. Ledóchowicz proponuje miniaturę o zupełnie 
innej modalności. Cierpkie pigwy uruchomiają odmienne konotacje niźli 
ciasteczka przygotowywane przez Japonkę z wiersza Bashō. Siwizna delikat-
nie osłabia erotyczny kontekst gestu (obnażając przy okazji stereotypy zwią-
zane z wiekiem i seksualnością), aromat wprowadza wreszcie dodatkowy, 
pozawzrokowy bodziec (prócz wzroku mamy zatem węch i pośrednio, po-
przez samą nazwę stosunkowo rzadkiego owocu, smak). Paradoksalnie, to 
wiersz-monolog starszej kobiety okazuje się bardziej dynamiczny (semanty-
ka, użycie wykrzyknika, parataksa35), pozornie analogiczna sytuacja liryczna 
uruchamia inne zmysły i generuje inną interpretację. 

Naturalizacje nie zawsze okazują się udane artystycznie. Dość często pol-
scy poeci usiłują „przekładać” nieliczne (ale znakomicie rozpropagowane) 
japońskie haiku konceptystyczne36. Przykładowo, Andrzej Tchórzewski 
następująco „polonizuje” słynny wiersz Bashō: 

Dzielny żuk-gnojak 
Wysmuklał, kupił lotnię – 
Niebieska ważka. 
A. Tchórzewski37 

Strączek papryki – 
przydasz mu tylko skrzydła: 
czerwona łątka! 
Bashō38 

Bashō uskrzydlił strąk papryki, przemieniając go w ważkę (podobno 
w odpowiedzi na odwrotny zabieg swego ucznia39). Tchórzewski rozpoczy-
na przemiany od rodzimego żuka budzącego skatologiczne skojarzenia, 
którego następnie w serii metamorfoz – dalekich od prostego skojarzenia 

                                                           
34 Samo odgarnianie opadających na czoło włosów może być, naturalnie, interpretowane 

jako gest delikatnie erotyczny. Aby dostrzec dodatkowe konotacje sceny, trzeba poznać 
więcej szczegółów obyczajowych. Ubrana w tradycyjny strój Japonka, unosząc rękę, obnażyć 
może fragment nagiego ciała. Otwarte, niezszyte po bokach kimono odsłonić może wówczas 
nie tylko ramię, ale także fragment piersi. (Powołuję się na interpretację A. Żuławskiej-
-Umedy przedstawioną w trakcie warsztatów haiku w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie, w maju 2011.) 

35 Naturalnie w tym miejscu porównujemy polski wiersz z przekładem oryginału (gdzie 
użyto hipotaksy). 

36 Zob. np. B. Śniecikowska, Oryginały czy imitacje?… 
37 A. Tchórzewski, Haiku, Polska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1999, s. 20. 
38 W. Kotański, Japoński siedemnastozgłoskowiec haiku, „Poezja” 1975, nr 1, s. 7 (przeł. W. Ko-

tański). 
39 Zob. tamże. 
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z japońskiego wiersza – przerabia w ważkę. W rezultacie otrzymujemy nie-
zbyt udaną podróbkę japońskiego wiersza. Brak tu jakiegokolwiek głębszego 
dialogu z orientalnym tekstem – może poza supozycją, że u nas wszystko 
powinno być „grubiej ciosane”40. 

Oto kolejne zestawienie: 

motyl 
to płatek róży 
lecący do nieba 
J. Porajska41 

Widzę jak wraca 
na gałąź kwiat opadły… 
Żal, że to motyl… 
Moritake42 

Odwracając kompozycję japońskiego wiersza, Porajska gubi suspens kon-
ceptu Moritake. Wyraźnie blaknie także sensualny konkret (czy wciąż mowa 
o percepcyjnym przewidzeniu?). Autorka dodatkowo „przesładza” obraz 
(„płatek róży lecący do nieba”), nie dodając żadnych bardziej oryginalnych – 
czy po prostu rodzimych – ingrediencji. Nie może chyba oczekiwać, że czy-
telnicy nie skonfrontują jej tekstu ze świetnie znanym dalekowschodnim 
pierwowzorem, a zestawienie takie nie może być dla wtórnego polskiego wier-
sza korzystne. Naturalizacja doskonale znanego haiku jest niewątpliwie trudna, 
ale – możliwa. Meksykański poeta awangardowy, José Juan Tablada, napisał: 

Powraca na nagą gałąź 
nocny motyl 
suche liście ma za skrzydła43 

U Tablady czytelne pozostają aluzje do Bashō (kruk na nagiej gałęzi44) i do 
siedemnastozgłoskowca Moritake. Poeta dodatkowo uniezwykla przekaz, 
przydając mu sensualności wedle własnych już receptur – i własnych do-
świadczeń zmysłowych. Skrzydła – suche liście znakomicie oddają wygląd 
i fakturę skrzydeł ciem (intrygująca polisensoryczność, lot owada-liścia wi-
dać i słychać), a przy tym – doskonale wpasowują się w stary, ale błyskotli-
wie odświeżony koncept. 
                                                           

40 Przypomnieć warto Haiku-image Grochowiaka: „Ważka w opisaniu ucznia Bashō / Jest skrzy-
dlatym strąkiem papryki / U nas oczyma ogromnymi jak żarna rzucone w trzciny” (S. Grochowiak, 
Haiku-images…, s. 35; analiza: B. Śniecikowska, Haiku po polsku…, s. 164–165). 

41 „Haiku” 1995, nr 2 (3), s. 25. 
42 W. Kotański, Japoński siedemnastozgłoskowiec…, s. 18 (przeł. W. Kotański). 
43 Cyt. za: J. Johnson, Haiku Poetics…, s. 160; [przeł. – B.Ś]. 
44 „Jesienny zmierzch / na suchej gałęzi drzewa / posępny usiadł kruk” (Haiku, [2006], 

s. 188; inna wersja tekstu – tamże). 
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Niełatwo dokonać udanej naturalizacji tak znanych – i tak ascetycznych – 
utworów. Znacznie szersze jest jednak pole aluzji literackich. I tak na przy-
kład liczne polskie haiku opisują pomyłki postrzegania delikatnie przypomi-
nające zdarzenie z wiersza Moritake. Aluzje do starojapońskiego konceptu 
są subtelne, zatarte, być może wcale nie są intencjonalne. Twórcy opisują 
różnorakie percepcyjne złudzenia dotyczące m.in. kwiatów, liści, ptaków 
i, co ciekawe, często także śniegu: 

mglisty poranek 
liść na gałęzi 
rozwija skrzydła 

J. Małysz45 

w płatkach jaśminu – 
motyl to jeszcze 
czy już kwiat? 
M. Banaszkiewicz46  

Rudy listek spadł 
i pokicał po ziemi 
rudzik mały ptak 
W. Frąckiewicz47 

Zimową nocą 
tańczą liście na drzewach – 
czarne gawrony. 
W. Frąckiewicz48 

Pada śnieg 
Drzewa kwitną 
Nawet w zimie 
A. Regulski49 

Czy to śnieg wrócił 
czy jabłoń bielą kwiatów 
okryła ogród? 
M. Białas50 

Tych dalekich kuzynów haiku Moritake uznaję za teksty ciekawie, twór-
czo, może nawet epifanijnie, chwytające zmysłowo odbieraną rzeczywistość. 
Przyjemności obcowania z wierszami z pewnością nie zakłóci tutaj wrażenie 
wtórności wobec starych orientalnych konceptów. 

b. W dialogu z Okcydentem 

Rozwinąć należy także drugi wątek czy też – drugie skrzydło polskiej hai-
kowej intertekstualności: problem odwołań do tekstów kultury zachodniej51. 
Rozpocznijmy, ponownie, od twórczości Engelkinga: 

Chmurny dzień dzisiaj 
nawet na stacji metra 
mroczno i szaro52 

                                                           
45 http://jemallski.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [dostęp: 05.06.2012]. 
46 http://haikuwiosenne.blogspot.com/search?updated-max=2011-02-

01T16:58:00%2B01:00&max-results=50 [dostęp: 4.06.2012]. 
47 http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/KS.htm [dostęp: 27.07.2011]. 
48 Cyt. za: Antologia polskiego haiku, wybór i oprac. E. Tomaszewska, Wyd. Nozomi, War-

szawa 2001, s. 222. 
49 A. Regulski, Haiku, czyli zaśpiewy wyobraźni, Wyd. Hlondianum, Poznań 2002, s. 104. 
50 „Haiku” 1995, nr 2, s. 12. 
51 Zob. np. J. Johnson, Haiku Poetics…; T. Lynch, Intersecting Influences… 
52 L. Engelking, I inne wiersze (utwory wybrane i nowe), Wyd. Miniatura, Kraków 2000, s. 91. 
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Japończycy odwoływali się w swych haiku do klasycznej poezji chińskiej 
i rodzimej. Polski poeta, w pełni aprobując orientalny wzorzec genologiczny, 
konsekwentnie poszukuje bliższych sobie kulturowo punktów zaczepienia. 
Odwołuje się jednocześnie do tradycji japońskiej i zachodniej. Delikatna, ale 
bardzo wyraźna dla czytelników świadomych historii haiku na Zachodzie, 
jest aluzja do najsłynniejszego „hokku” Ezry Pounda, zafascynowanego 
literaturą Orientu twórcy haiku-image. Tekst Pounda (w tłumaczeniu Engel-
kinga!) brzmi: 

Na stacji metra 
Te twarze widmowe w tłumie; 
Płatki na wilgotnej, czarnej gałęzi.53 

Polski poeta przewrotnie, być może nieco ironicznie, nawiązał do słynne-
go dwuwersu i jednocześnie do sensualnych założeń haiku. Pound pisał 
o epifanijności doświadczenia zapisanego w słynnym dwuwierszu54. W me-
trze Engelkinga brak jakichkolwiek ekwiwalentów „sensualnych błysków”, 
jakimi były dla amerykańskiego twórcy zjawiskowe twarze pośród tłumu. 
Wszystko jest mroczne i szare, nawet (słowo znaczące w perspektywie inter-
tekstualnych odwołań) na stacji metra55. Engelking zwykle odwzorowuje 
w swych haiku typowe dla tego gatunku obrazowanie figura-tło. W tym 
wierszu rezygnuje z niego na rzecz dialogującej z Poundowską kompozycją 
monochromatyczności, która notabene nie była również obca japońskim sie-
demnastozgłoskowcom56. Temu tekstowi istotnie bliżej do haiku niźli dość 
niespójnemu obrazowo „hokku” Pounda57. 

Podskórna interkulturowa dyskusja jest tutaj właściwie niesłyszalna dla 
odbiorców nieświadomych haikowej Vorgeschichte na Zachodzie, toczy się 
bowiem wyłącznie za pośrednictwem delikatnych działań w płaszczyźnie 

                                                           
53 Cyt. za: E. Miner, Pound, haiku i obraz poetycki, przeł. L. Engelking. „Literatura na Świe-

cie” 1985, nr 1, s. 105. 
54 Zob. E. Pound, Wortycyzm (fragment), przeł. L. Engelking, „Literatura na Świecie” 1991, 

nr 1, s. 181–184. Nieco inny przekład w: E. Miner, Pound, haiku…, s. 105. 
55 W kontekście haikowej Vorgeschichte przypomnieć warto o odbywającym się rokrocznie 

(od roku 2008) konkursie „Wiersze w metrze”, którego część stanowi konkurs na haiku. Zob. 
http://www.wierszewmetrze.eu [dostęp: 10.11.2012] 

56 Zob. np. B. Śniecikowska, Figure/Ground Sensory Segregation… 
57 Zob. np. K. Yasuda, The Japanese Haiku. Its Essential Nature, History, and Possibilities in English, 

with Selected Examples, Charles E. Tuttle Company: Publishers, Rutland, Vermont & Tokyo 
1957, s. xviii. 
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stylistyki. Praktyka Engelkinga nie jest odosobniona na tle twórczości innych 
zachodnich poetów, jest jednak w szczególny sposób subtelna. Oto kilka-
dziesiąt lat wcześniejszy wiersz Guillerma de Torre łączący czytelne aluzje 
do znanego haiku Bashō58 i cytowanego „hokku” Pounda: 

Noc dzwoni liśćmi 
to nie dzwon z Ueno 
to dyszenie metra59 

W porównaniu z silnie jukstapozycyjnym, nieoczywistym semantycznie 
utworem de Torre haiku Engelkinga pozostaje, po haikowemu właśnie, 
wyciszone i klarownie, mimetycznie sensualne60. 

Całkowicie odmienne interteksty wprowadza Robert Szybiak. Tom Haiku 
krymskie61 odwołuje się do cyklu Sonetów krymskich Mickiewicza (topika, bar-
baryzmy, sam tytuł). Dalekowschodnia forma gatunkowa służy utrwaleniu 
wrażeń z orientalnej podróży (inna rzecz, że to dwa zupełnie inne Orienty: 
Krym i Japonia). Przypomnijmy, że klasyczne haiku, włączane w poetycko-
-prozatorskie haibun, także stawały się częścią itinerariów. 

Na kartach tomu znajdujemy takie m.in. wiersze: 

cicho tak cicho 
nanizałem na palce 
szmer Subotchanu62 

chudy ptak w deszczu 
kołysze Derekojką 
stadko chryzantem63

zaszczekaj Aju 
nim się całkiem rozsiąpi 
wąwóz przede mną64 

To, moim zdaniem, najciekawsze teksty tomu, istotnie dobrze mieszczące 
się w poetyce haiku (wierne nawet wytycznym wersyfikacyjnym), silnie, mi-
metycznie sensualne, wreszcie – metaforyczne, synestezyjne („nanizałem na 
palce szmer”), semantycznie i obrazowo nieoczywiste (co właściwie „kołysze 
                                                           

58 „chmura kwiatów / czy ten dzwon to z Ueno / czy z Asakusy?” (przeł. N. Dzierżawska, 
cyt. za: N. Dzierżawska, Synestezja w poezji Matsuo Bashō, Warszawa 2008, s. 28 (na prawach 
maszynopisu). 

59 Cyt. za: J. Johnson, Haiku Poetics…, s. 145; [przeł. – B.Ś.]. 
60 O mimetyzmie sensualnym haiku – zob. B. Śniecikowska, Oryginały czy imitacje?…; tejże, 

Mimetyzm sensualny haiku, http://sensualnosc.ibl.waw.pl [w druku]. 
61 R. Szybiak, Haiku krymskie, Wyd. ARIA, Warszawa 1993. 
62 Tamże, s. 22. Subotchan – potok na Demerdżi-Jajle (wyjaśnienie za: tamże). Obce nazwy 

własne wyjaśniane są przez autora w przypisach, w zacytowanych wierszach sam kontekst 
w pewnej mierze odsłania sensy nieznajomo brzmiących słów. 

63 Tamże, s. 25. „Derekojka – rzeczka w Jałcie, dosł.: osada w wąwozie” (za: tamże). 
64 Tamże, s. 23. „Aju – tu: imię psa z Symferpola” (za: tamże). 
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Derekojką”?). Zdarza się jednak, że intertekstualność wypiera z wierszy Szy-
biaka sensualny konkret: 

Lubię poglądać 
jadąc na Ajudahu 
wypięty zadek65 

Utwór wyraźnie (ironicznie?) dialoguje z Mickiewiczowskim Ajudahem – in-
cipity obu wierszy są równobrzmiące. „Wypięty zadek” okazuje się bardziej 
obrazoburczy niźli obrazowy: przede wszystkim kontrastować ma z semanty-
ką i stylistyką romantycznego sonetu. Zdaje się także równocześnie podkopy-
wać decorum haiku. To wrażenie nieco mylne – pośród klasycznych realizacji 
gatunku jest i taki wiersz Issy (znów – z uświęconą tradycją górą w tle): 

Wieczór – szczyt Fuji 
tuż obok mały tyłek 
krzykliwej żaby 
Issa66 

U Issy mamy jednak wyraziste, par excellence zmysłowe konkrety (obraz, 
dźwięk, samo zaskakujące zestawienie), u Szybiaka – wyłącznie dialogujące 
z Mickiewiczem oznajmienie. 

O tym, że świetnie łączyć można w haiku zapis bogatych doświadczeń 
zmysłowych z zanurzoną w rodzimej kulturze intertekstualnością, przekonu-
je jednak Stanisław Cichowicz: 

w podmuchach płonie 
bukowy liść na grobie 
wśród dziennej ciszy67 

Tekst odwołuje się do starej polskiej kolędy Wśród nocnej ciszy, prezentując 
jednocześnie sytuację krańcowo odmienną od sceny Narodzenia. Obok 
antynomii śmierć – narodziny uruchamiana jest inna, à rebours: dzień – noc. 
Wiersz Cichowicza „pracuje” jak klasyczne haiku – uruchamia kontekst 
intertekstualny głęboko zakorzeniony w rodzimej kulturze i jednocześnie 
                                                           

65 Tamże, s. 25. 
66 Haiku, [2006], s. 96. 
67 S. Cichowicz, Czy można przesadzić kwiat rzepaku? 67 haiku, il. Koji Kamoji, Galeria Rzeźby 

Stołecznego BWA, Warszawa 1997, s. 29. 
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tworzy ekspresyjny, wyrazisty układ sensualny. Zamiast znicza na grobie 
widać, synestezyjnie płonący (jaskrawoczerwony?), liść. Rzecz dzieje się 
w ciszy (dźwięk) i w podmuchach wiatru (wrażenia taktylne). 

Aluzje intertekstualne bywają jednak jeszcze subtelniejsze niż w przypadku 
„haiku w metrze” Engelkinga. Cichowicz pisze: 

cóż po jabłoni 
gdy wiatr gdy grad kwiat zerwą 
falom strumienia68 

W wywiadzie udzielonym „Literaturze na Świecie” poeta wyjaśnia, że „za 
pierwszym wersem nic innego nie stoi jak słynne Hölderlinowskie Wozu 
Dichter…”69. Bez autorskiego komentarza czytelnik niechybnie przegapiłby 
tę wcale nie wyrazistą aluzję w zanurzonym w naturze, zapętlonym skła-
dniowo tekście. 

Niekiedy aluzyjność objawia się jedynie (?) na poziomie delikatnych sygna-
łów zapożyczania cudzej poetyki: 

Tańczyła samą siebie 
– cmentarnica 
w koronie gawronów 
J. Gawroński70 

Leśmianowski z ducha neologizm, dziwny ontologiczny taniec, zasygnali-
zowana cmentarna sceneria znakomicie zespalają krańcowo odległe, jak 
mogłoby się wydawać, zjawiska literackie: haiku i „zaświat przedstawiony” 
Leśmiana. 

I wreszcie przykład mniej udanego nawiązania: 

bezradny szczeniak 
czeka na swego pana 
który nie żyje 
U. Zybura71 

                                                           
68 Pozostaną same pale. Rozmowa ze Stanisławem Cichowiczem, „Literatura na Świecie” 1991, z. 6, 

s. 234. 
69 Tamże. 
70 J. Gawroński, Haiku, Wyd. Miniatura, Kraków 2004, s. 76. 
71 U. Zybura, Haiku, Wyd. Kropka, Kalisz 1998, s. 80. 
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Utwór narzuca skojarzenia z Kotem w pustym mieszkaniu Wisławy Szymbor-
skiej. Zamiast kota mamy jednak psa, w miejsce rozbudowanego, intrygują-
cego opisu zachowania zwierzęcia – dwie zdawkowe informacje: pies jest 
młody i bezradny. Wiersz Zybury wypada na tle swego domniemanego hi-
potekstu bardzo blado. Autorka nie wykorzystuje okazji do odświeżenia 
haiku, powiedzenia czegoś nowego czy choćby – na nowo. Rezygnuje nawet 
z wyrazistej sensualności, co bardzo oddala utwór od haikowego prototypu. 

Wtórność (pomysł kompozycyjny Wody Szymborskiej) i ahaikową niekon-
kretność (intelektualna refleksja całkowicie zdominowała doświadczenie 
sensualne) zarzucić można także wierszowi Krzysztofa Lisowskiego: 

woda pita przez ciebie w skwarne popołudnie 
w ilu strumykach mieszkała 
łzach obłokach tchnieniach72 

Zauważmy na koniec, że polscy haikuiści (inaczej niż japońscy haijinowie) bar-
dzo rzadko wypowiadają się w ekfrazach73. Inna rzecz, że w niektórych polskich 
miniaturach ekfrastyczności możemy się domyślać. Czy np. nie widzimy w wier-
szu Engelkinga słynnego Manetowskiego Baru w Folies-Bergère74? 

lustro wciąż zimne 
chociaż odbija tyłek 
ślicznej kelnerki75 

                                                           
72 K. Lisowski, 99 haiku. Inne wiersze, Oficyna Literacka, Kraków 1993, s. 6. 
73 Oto jeden z nielicznych „czystych” przykładów: 
gospodyni Vermeera 
nalewa mleko z dzbana 
w nieskończoność 
(M. Pyziak, Cisza pęka ze śmiechu, Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 

1999, s. 40). 
Częściej świat natury porównywany jest do dzieł sztuki: 

kościół w Tymawie 
przez drzwi widać traw i zbóż 
flamandzki arras 

winorośl w oknie 
ruchomy witraż lata 
świeci zielono

(J.S. Pasierb, Haiku żarnowieckie, wybór i oprac. M. Wilczek, Wyd. Bernardinum, Pelplin 
2003, s. 32, 33.) 

74 Czytelnik szczególnie wyczulony na międzytekstowe dialogi usłyszeć może także nawią-
zanie do opisu Różewiczowskiej kelnerki z „zadkiem sklepionym piękniej niż kopuła (…) 
słynnej katedry” z wiersza Płytko prędzej. 

75 Cyt. za: „Tytuł” 1995, nr 3/4b (19/20b), s. 347. 
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* * * 

Polskie haiku bliskie zachodniemu prototypowi gatunku bywają intertek-
stualne. Ich dialogiczność z innymi tekstami kultury, łączność z wcześniej-
szymi utworami literackimi i plastycznymi jest – jeśli spojrzeć czysto staty-
stycznie (liczba wierszy intertekstualnych pośród wszystkich polskich haiku) 
– stosunkowo niewielka. Warto jednak dostrzec fakt zaistnienia różnorakich 
układów intertekstualnych w miniaturach powszechnie uważanych za mak-
symalnie ascetyczne, bez reszty skupione na transparentnym stylistycznie, 
mimetycznym opisie natury. Najciekawsze wydaje się tutaj twórcze przetwa-
rzanie dawnych pomysłów kompozycyjnych, łączenie tego, co intertekstual-
ne i intelektualne z tym, co silnie sensualne. 

Okazuje się, że polscy twórcy podążają podobnymi drogami, co zachodni 
haijinowie pierwszych dekad XX wieku, włączając w haikową dykcję to, co 
okcydentalne na poziomie kulturowym, przyrodniczym, geograficznym, 
wpisując w (z pozoru) bardzo hermetyczną kulturowo formę własne do-
świadczenia zmysłowe i emocjonalne. Możliwość dokonywania tego rodzaju 
fuzji artystycznych dowodzi istnienia faktycznych transkulturowych zbliżeń 
między tradycyjną estetyką Japonii a estetyką europejskiego modernizmu. 

Intertekstualność współczesnych polskich haiku uznać można także za – 
być może w znacznej mierze nieuświadomiony – powrót do tego, co w kla-
sycznych haiku obecne od wieków: wielkiej gotowości do dialogu. 
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Polish intercultural haiku 

The paper discusses complex problems of intertextuality of the Polish contemporary haiku. 
The first part of the text is devoted to the stylistics and intertextuality of the classical Japa-
nese haiku and haiku of Western poets of the first decades of the 20th century, some of which 
have become important intertexts for contemporary Polish haijins’ works. The main part of 
the article presents analyses of the Polish haiku entering into textual dialogues with certain 
Oriental ones (paraphrases-naturalizations, allusions) and with different Western cultural 
texts. The most intriguing works renew old compositional concepts, join the intellectual and 
the intertextual with the record of intensive, clear, personal sensual experiences. 

Keywords: Western haiku, intertextuality, paraphrase-naturalization, allusion, transculturality 
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JAGODA WIERZEJSKA 
U n i w e r s y t e t  W a r s z a w s k i  

Figury adaptacji do życia w obcej przestrzeni  
w prozie polskiej powstałej po 1989 roku 

Yi-Fu Tuan, prekursor geografii humanistycznej, autor indywidualistycznej 
koncepcji miejsca i przestrzeni, twierdzi, że niemal wszystkie grupy ludzkie 
przejawiają skłonność do traktowania domu i rodzinnych stron jako cen-
trum świata. Badacz twierdzi: 

Przez dom przechodzi oś pionowa łącząca niebo ze światem podziem-
nym. Wydaje się, że gwiazdy poruszają się wokół naszego miejsca za-
mieszkania; dom jest ogniskiem kosmicznej struktury1. 

Taka koncepcja własnego miejsca na ziemi nadaje mu najwyższą wartość. 
Zgodnie z nią (ową koncepcją), jeśli następuje zniszczenie domu i wygnanie 
z rodzinnych stron, człowiek traci poczucie wszelkiego sensu. Ruina domu 
oznacza ruinę jego kosmosu. Yi-Fu Tuan dodaje jednak, że nie musi to być 
stan nieodwracalny. Człowiek ma „ogromną siłę trwania”, dlatego, gdy jego 
centrum wszechświata ulegnie destrukcji, może – z największym trudem, ale 
jednak może – zbudować nowe: tuż obok lub w zupełnie nowej okolicy, 
i wtedy to ona staje się jego środkiem świata2. 

Zbliżoną myśl, choć ze stanowiska filozoficznego, formułuje Barbara 
Skarga. Badaczka wyróżnia trzy formy śladu, traktując ten ostatni jako kate-
gorię ontologiczną, oznaczającą coś „odciśniętego”. Taki zakres pojęciowy 
zakłada dwa wymiary śladu: czasowy i przestrzenny. Dobrze widoczne są 
                                                           

1 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, wstęp K. Wojciechowski, Wyd. 
PIW, Warszawa 1987, s. 189. 

2 Por. tamże, s. 189–190. Zacytowana fraza pochodzi ze strony 189. 
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one w przypadku blizny definiowanej przez Skargę jako ślad zranienia, który 
powstaje m.in. w rezultacie utraty domu i wygnania. Według autorki Granic 
historyczności, wygnanie jest „samą niesprawiedliwością, pogwałceniem prawa 
do własnego wyboru swego miejsca w świecie, a zatem pogwałceniem wol-
ności”3. Na poparcie takiego rozumienia owej kategorii Skarga przywołuje 
Heideggera, dla którego „być” to jednocześnie „mieszkać”4. W konsekwen-
cji doświadczenia przeradzającego się w ślad-bliznę, zwłaszcza wygnania, 
naruszona, rozbita lub nawet unicestwiona zostaje sobość „ja”. Badaczka 
podkreśla: 

Niszczenie sobości, jej bycia stanowi ontologiczne jądro blizny. Plama [ślad 
zdrady – J.W.] rodzi problemy etyczne, blizna – ontologiczne i wręcz meta-
fizyczne. Pytanie bowiem o sens istnienia należy do metafizyki5. 

Do tego dochodzi dramat osamotnienia w sensie, w jakim o osamotnieniu 
mówi Hannah Arendt6, wygnaniec wszystko w nowym otoczeniu odbiera 
bowiem jako radykalnie obce i nie może nawiązać nici porozumienia z in-
nymi ludźmi. Z tych wszystkich powodów jedynym sposobem na zabliźnie-
nie rany powstałej w skutek wygania wydaje się oswojenie nowego miejsca, 
czyli ponowne zasiedlenie Domu. Nie jest to jednak proces łatwy; aby za-
szedł, doznanie bólu musi zastąpić zapomnienie, które pozwala zagoić się 
ranie i znów budować swoje niepowtarzalne bycie. 

Yi-Fu Tuan i Skarga w dwóch różnych językach mówią o tym samym do-
świadczeniu: przymusie opuszczenia rodzinnych stron oraz koniecznym do 
dalszego funkcjonowania trudzie przyzwyczajania się do zmienionego oto-
czenia. Owo doświadczenie stoi również w centrum moich rozważań: poni-
żej analizuję literackie reprezentacje procesów adaptowania się do życia 
w przestrzeni obcej – takiej, w której człowiek się nie urodził i której sam 
nie wybrał na swoje miejsce zamieszkania. Koncentruję się przede wszyst-
kim na prozie polskiej powstałej po 1989 roku, a zwłaszcza utworach, które 
                                                           

3 B. Skarga, Ślad i obecność, Wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 92. 
4 Por. „Jednakże budowanie jako zamieszkiwanie, tzn. bycie na Ziemi jest dla doświadcze-

nia codziennego czymś z góry już ‘odbytym’ (das Gewohnte)”, M. Heidegger, Budować, mieszkać, 
myśleć, przeł. K. Michalski, w: tenże, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybór i oprac. 
K. Michalski, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1977, s. 319. 

5 B. Skarga, Ślad i obecność…, s. 100. 
6 Por. „(…) w osamotnieniu jestem rzeczywiście sam, porzucony przez wszystkich pozo-

stałych”, H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 1, przeł. M. Szawiel, D. Grinberg, Niezależna 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993, s. 513. 
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dotykają problemu wysiedlenia z tzw. Kresów Wschodnich oraz prezentują 
wyzwanie, jakim było osiedlenie się i zakorzenienie w nowym miejscu. 
Szczególnie interesują mnie strategie pamięci i wyobraźni, jakie niektórym 
ekspatriantom umożliwiły z czasem przystosowanie się do obcej przestrzeni 
oraz identyfikację z nią; z tego względu swoje analizy sytuuję na przecięciu 
dyskursu pamięciologicznego oraz studiów nad przestrzenią. 

Za tym, że wymienione perspektywy badawcze będą pomocne w moich 
rozważaniach, przemawiają dwie ważne zmiany, jakie zaznaczyły się w sposo-
bie myślenia ludzi późnej nowoczesności, a także w zainteresowaniach huma-
nistyki. Pierwszą zmianę określa przejście od historii oficjalnej w stronę pa-
mięci, czyli słabo ustrukturowanych, nielinearnych procesów przywoływania 
przeszłości. W późnej nowoczesności standardowa wykładnia ciągłości histo-
rycznej straciła na znaczeniu wraz z redukcją egzystencjalnej potrzeby takiej 
wykładni i politycznym osłabieniem jej głównego „promotora”, czyli państwa 
narodowego. W rezultacie spod dominacji historii jako autorytarnej wersji 
przeszłości, wspartej państwowym systemem edukacyjnym, oficjalnymi rytua-
łami i dyskursami dotyczącymi minionych zdarzeń, wyłoniły się różne formy 
pamięci o tym, co się niegdyś zdarzyło7. Drugą zmianę wyznacza wzrost zna-
czenia przestrzeni jako głównego układu odniesienia, zapewniającego nam 
orientację w świecie. Foucault pisał o owym procesie następująco: 

                                                           
7 Zdaję sobie sprawę, że formułując tezę o pamięci jako istotnym elemencie dyskursu póź-

nej nowoczesności – elemencie, którego rozwój umożliwiły przemiany dyskursu modernitas – 
stoję w opozycji do części dotychczasowych diagnoz mówiących o kryzysie pamięci zapo-
czątkowanym właśnie na gruncie moderny. Najważniejszym przedstawicielem takiego podej-
ścia jest Pierre Nora, który twierdzi, że „fundamentalny rozpad pamięci jest tylko jednym 
z przykładów globalnej tendencji zmierzającej ku demokratyzacji i rozwojowi kultury maso-
wej” (P. Nora, Między pamięcią a historią: Les Lieux de Mémoire, przeł. P. Mościcki, „Tytuł robo-
czy: archiwum” 2009, nr 2, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, s. 4). Rzecz w tym jed-
nak, że Nora pisze o pamięci wywodzącej się ze społeczności wiejskich lub innych wspólnot 
opartych przede wszystkim na komunikacji „twarzą w twarz”. Zastąpienie zaś tego modelu 
pamięci pamięcią budowaną przez media, komunikację niebezpośrednią i zbiorowe doświad-
czenia nie musi być tożsame z jej „fundamentalnym rozpadem”. Dlatego przychylam się do 
tezy reprezentowanej m.in. przez Kerwina Lee Kleina (por. K. Lee Klein, O pojawieniu się 
historii w dyskursie historycznym, przeł. M. Bońkowski, „Konteksty” 2003, nr 3–4, s. 42–54), 
Jeffreya Olicka, Joyce’a Robbinsa (por. J.K. Olick, J. Robbins, Social Memory Studies: From 
“Collective Memory” to the Historical Sociology of Mnemonic Practices, „Annual Review of Sociology” 
1998, nr 24, s. 105–140), a spośród polskich badaczy Magdalenę Saryusz-Wolską (por. 
M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wyd. UW, Warszawa 
2011) – tezę, według której u źródeł obecnego dyskursu pamięci leży kryzys historycyzmu 
jako formy docierania do przeszłości. 
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Znajdujemy się w momencie, kiedy (…) świat wydaje się nie tyle długą 
historią rozwijającą się w czasie, co siecią łączącą punkty i przecinającą 
własne poplątane odnogi8. 

Niektórzy uczeni uznają tę tezę za pewną egzagerację9, wiele wskazuje jed-
nak na to, że dobrze oddaje ona ważną tendencję współczesności. Utrwalona 
w tradycji, zwłaszcza filozoficznej, opozycja między językiem a przestrzenią 
jest stopniowo znoszona; relacje między obiema kategoriami postrzegamy 
coraz bardziej chiazmatycznie, a w rezultacie – podsumowuje Ewa Rewers – 
jesteśmy skłonni przechodzić „od obecności historii (tego, co historyczne), ku 
doświadczeniu przestrzeni (tego, co przestrzenne ‘nominalistycznie’)”10. 

Nurty badawcze wyrosłe na gruncie zwrotu pamięciowego oraz prze-
strzennego wskazują na to, że rozmaite formy pamięci, uwolnienie spod 
dominacji oficjalnej chronologii, a jednocześnie pozbawione w niej swoiste-
go oparcia, zwróciły się w większym niż wcześniej stopniu do miejsc i prze-
strzeni w poszukiwaniu inspiracji i symbolicznej reprezentacji. Nie jest, 
oczywiście, odkryciem późnej nowoczesności, że przestrzeń może stanowić 
zarówno model pamięci, jak i model dla pamięci, w pierwszym przypadku 
reprezentując przeszłość, czyli będąc zakumulowanym przekazem dawnych 
wydarzeń, w drugim – służąc jako narzędzie kształtujące nasze podejście do 
przeszłości, czyli mówiąc nam, co powinniśmy zapamiętać, a co zapo-
mnieć11. Za późnonowoczesne innowacje wolno natomiast uznać demokra-
tyzację dostępu do możliwości wyrażania pamięci oraz pewną decentraliza-
cję i osłabienie kontroli nad przestrzenią ze strony różnych instytucji wła-
dzy. Procesy te, razem wzięte, ujawniły, że przestrzeń – jako nośnik i „orga-
nizator” pamięci – modeluje tę ostatnią i zwrotnie jest przez nią modelowa-
na. Kształtuje ją (ową przestrzeń) skomplikowana, policentryczna sieć od-
działywań, w związku z czym stanowi ona pamięciowy palimpsest: wielogło-
sowy przekaz nie tylko oficjalnych, ale i represjonowanych wspomnień. 

Inspirując się tymi ustaleniami, chciałabym przeanalizować przedstawione 
w literaturze po 1989 roku procesy adaptowania się do życia w obcym miej-
scu, wykorzystując dwie przestrzenne figury pamięci podmiotu. Figury te 
                                                           

8 M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 117.  
9 Por. na przykład: E.W. Soja, Postmodern Geographies: Taking Los Angeles Apart, w: R. Frie-

dland, D. Boden, red., NowHere: Space, Time and Modernity, University of California Press, 
Berkeley – Los Angeles – London, 1994. 

10 E. Rewers, Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Wyd. UAM, Poznań 
1996, s. 8. 

11 Pojęcia Clifforda Geertza. 
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rozumiem szeroko, pozaretorycznie jako tekstowe sposoby wyrażania kate-
gorii pamięci za pomocą kategorii przestrzeni, a nazywam je krajobrazem 
pamięci oraz miejscem wspominania. 

Terminem „krajobraz pamięci” posługuję się w nawiązaniu do propozycji 
teoretycznej Hamzaha Muzainiego i Brendy Yeoh. Badacze ci utworzyli 
pojęcie memoryscape odnoszące się do symbolicznego lub realnego obszaru, 
w którym „pamięć zbiorowa ulega uprzestrzennieniu”12. W moim ujęciu 
krajobraz pamięci w utworze literackim powstaje wówczas, gdy uprze-
strzennieniu ulega pamięć jednostki lub grupy o miejscu, o którym można 
powiedzieć jak Paweł Huelle o Gdańsku, że jest „miłością od pierwszego 
wejrzenia, i to w dodatku odwzajemnioną”13, a więc o sielskiej krainie dzie-
ciństwa i/lub młodości, rewirze, w którym człowiek czuje się cząstką świata, 
albo takim, gdzie – często pod wpływem pejzażu – budzi się z egzystencjal-
nej drzemki i zaczyna się czuć taką cząstką. Krajobraz pamięci, tak jak go 
rozumiem, to zatem przestrzenna figura wspomnień o miejscu szczęśliwym, 
rezultat wyrażania tych wspomnień w kategoriach przestrzennych lub, mó-
wiąc metaforycznie, nanoszenia ich na mapę własnego raju. W prozie pol-
skiej powstałej po 1989 roku krajobraz ów posiada pewne cechy miejsca 
antropologicznego, zdefiniowanego przez Marca Aguéego14. Jest z reguły 
domeną realną, nie tworem imaginacji bohatera, przybiera materialne formy, 
choć, oczywiście, konstytuuje się przez wyobrażenia tego, kto się do niego 
odnosi. Jego podstawową właściwość stanowi to, że służy identyfikacji 
człowieka, modeluje jego wrażliwość i wyobraźnię, daje mu poczucie zado-
mowienia. Często jest przestrzenią pierwszą, o mitycznej pełni znaczeń. Ma 
swój porządek i swoją lokalną obyczajowość. Kształtuje rytm ludzkich dzia-
łań, nierzadko w harmonii z rytmem przyrody lub kalendarzem religijnym. 

Termin „miejsce wspominania” wprowadzam dla odmiany, nawiązując do 
myśli Pierra Nory, a także z uwagi na jej polskiego propagatora, Andrzeja 
Szpocińskiego, według którego termin lieux de memoire należałoby tłumaczyć 
właśnie jako „miejsca wspominania”, a nie „miejsca pamięci”15. Jak wiado-
mo, Nora nigdy nie zdefiniował dokładnie swojej słynnej kategorii i z bie-
giem lat nieco zmienił jej rozumienie, dlatego gwoli wyjaśnienia dodam, że 
                                                           

12 Por. H. Muzaini, B.S.A. Yeoh, War Landscape as ‘Battlefields’ of Collective Memories: Reading 
the „Reflections at Bukit Chandu”, Singapore, „Cultural Geographies”, vol. 12, 2005, nr 3, s. 345. 

13 P. Huelle, Nigdy nie jechałem do Lwowa, „Tytuł” 1992, nr 2, s. 43. 
14 Por. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chym-

kowski, przedmowa W. Burszta, Wyd. PWN, Warszawa 2010, s. 34 i n. 
15 Por. A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de memoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 12. 
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inspiruję się późniejszymi pracami badacza, powstałymi w końcu lat osiem-
dziesiątych, w których miejscami pamięci określa on wszystkie praktyki ma-
jące na celu stymulowanie pamięci o przeszłości, a nie tylko zinstytucjonali-
zowane formy zbiorowych wspomnień16. Wynika to stąd, że w miejscu 
wspominania widzę specyficzną figurę łączącą w utworze literackim prze-
strzeń i pamięć czy, precyzyjniej: upamiętnianie, które niemal zawsze jest 
intencjonalne, ale nie zawsze poddaje się skodyfikowanym regułom. Figura 
owa polega na uprzestrzennieniu pamięci jednostki lub grupy o przeszłości, 
którą od teraźniejszości oddziela jakaś radykalna zmiana. Aby to lepiej wyja-
śnić, dodam, że w moim rozumieniu miejsce wspominania sytuuje się na 
przeciwnym w stosunku do krajobrazu pamięci biegunie myślenia o minio-
nym. Ten drugi stanowi figurę pamięci o czasie, który – nawet jeśli utracony 
– jest (był) ciągły niczym dobrze znajomy pejzaż, dlatego stwarza podstawy 
do autoidentyfikacji człowieka. To pierwsze natomiast to figura pamięci 
zerwanej, sprowadzającej się do jednego, konkretnego punktu – bolesnego 
najczęściej – naruszenia ciągłości. Takiej zatem pamięci, która uświadamia 
człowiekowi jego zasadniczą odmienność od tego, czym był kiedyś albo od 
tego, czym była kiedyś nieobojętna dla niego grupa. 

Odwołując się do wprowadzonych figur, powiedziałabym, że wygnanie 
polega na tym, iż jednostka traci swój pierwotny krajobraz pamięci. Należy 
zaznaczyć, że cechą krajobrazu pamięci w prozie po 1989 roku, odróżniającą 
go od miejsca antropologicznego w rozumieniu Aguéego, jest to, iż nie sta-
nowi on obszaru całkowicie wymykającego się Historii. Muza Klio przecha-
dza się po owym krajobrazie dość swobodnie – ale w tle i raczej spokojnym 
krokiem. Gdy już nadciąga niczym szalony Anioł rodem z obrazu Paula 
Kleego albo pism Waltera Benjamina i pozbawia człowieka domu, kończy 
trwanie jego krajobrazu pamięci i przenosi go w zamkniętą przeszłość. No-
wa, obca przestrzeń, do której trafia wygnaniec, staje się dla niego jednym 
wielkim miejscem wspominania, w którym upamiętnia on to, co minione. 
Adaptowanie się do życia w owej przestrzeni polega na budowaniu przez 
„ja” dynamicznej relacji między miejscem wspominania a krajobrazem pa-
mięci. Budowanie owo obejmuje dwa konstruktywne dla tożsamości pod-
miotu procesy. Po pierwsze, zapominanie o zranieniu, jakie spowodowała 
utrata pierwotnego krajobrazu pamięci (zapominanie, zawsze niepełne, ro-
zumiane tak, jak chce Skarga, jako dar17). Po drugie, przejście od percypo-

                                                           
16 Por. P. Nora, Między pamięcią a historią… 
17 Por. B. Skarga, Ślad i obecność…, 92–100. 
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wania nowej przestrzeni jako zbioru miejsc wspominania do doświadczania 
jej jako wtórnego krajobrazu pamięci – nowego środka świata, który według 
Yi-Fu Tuana można zbudować, gdy pierwotny ulegnie destrukcji. Dopełnie-
nie się obu tych procesów umożliwia ponowne zakorzenienia się „ja” 
w miejscu przesiedlenia, wieńczące proces adaptacji. 

Literatura polska towarzyszyła exodusowi Polaków z Kresów Wschodnich 
od samego początku (to znaczy od 1944 roku). Ponieważ w centrum mojego 
zainteresowania znajduje się literatura najnowsza, należy zadać pytanie, czy 
zarysowany model opisuje również sytuację wygnańca w literaturze wcze-
śniejszej, powstałej w kraju po wojnie, ale przed przełomem politycznym? 
Odpowiedź na owo pytanie brzmi: tak, ale tylko w pewnym stopniu. Zgod-
nie z przedstawionym modelem można byłoby przeanalizować procesy 
przyzwyczajania się podmiotu do życia w nowym miejscu w utworach na 
przykład Aleksandra Rymkiewicza, Henryka Panasa czy Róży Ostrowskiej18. 
Generalnie rzecz biorąc, w literaturze PRL-owskiej pamięć wygnania i oswa-
jania obcej przestrzeni znalazła jednak odbicie zgodne z doraźnymi potrze-
bami politycznymi, dlatego szybko uległa schematyzacji w opisach socjolo-
gicznych i ideologicznych. Relacjonowano uwarunkowania, przebieg i skutki 
ekspatriacji, ale te pesymistyczne motywy równoważono optymistycznym 
tematem głównym, jakim było zagospodarowywanie terenów nad Odrą, 
Nysą i Bałtykiem, obrona tamtejszego majątku narodowego przed szabrow-
nikami i dywersantami oraz podejmowanie prac repolonizacyjnych, trakto-
wanych jako obowiązek przezwyciężania historycznych zaszłości. Kontekst 
uwarunkowań instytucjonalnych i dyskursu polityki zadecydował więc 
o tym, że w dużej części utworów PRL-owskich trauma wygnania oraz psy-
chologiczne komplikacje powygnaniowych procesów adaptacyjnych nie 
zostały w pełni oddane. W zmienionym kontekście politycznym, społecz-
nym i kulturowym – wyznaczonym przez zniesienie cenzury, ostateczne 
połączenie krajowego i emigracyjnego obiegu literackiego oraz wspomnianą 
decentralizację procesów kontrolowania pamięci przez instytucje władzy – 
wątki te podjęła jednak literatura najnowsza. Dlatego dalej to ona będzie 
przedmiotem mojej interpretacji. 

Jednym ze starszych pisarzy, którzy po 1989 roku podjęli temat wygnania 
z Kresów i przystosowywania się do życia w nowym miejscu, był urodzony 

                                                           
18 Por. A. Rymkiewicz, Podróż do krainy szczęśliwości, Wyd. Pojezierze, Olsztyn 1986; H. Pa-

nas, Bóg, wilki i ludzie. Opowiadania mazurskie, Wyd. Pojezierze, Olsztyn 1960; R. Ostrowska, 
Mój czas osobny, Wyd. Morskie, Gdańsk 1977. 
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w 1933 roku Zbigniew Żakiewicz19. Analizując dzieła twórcy Wilczych łąk, 
przyjmuję zgodne z jego intencją założenie, iż jego książki tworzą jedną 
opowieść z jednym bohaterem-narratorem, którego pierwowzór stanowi 
autor. Ów bohater-narrator wprost określa swój krajobraz pamięci: to Wil-
no, w którym przyszedł na świat, oraz białoruska wieś, gdzie mieszkał 
z rodzicami, szczególnie dwór i park w Mołodecznie oraz folwark zwany 
Abaczowszyzną. O mieście nad Wilią powiada on, że jest to ojczyzna jego 
urodzenia i ojczyzna jego duszy20; o Białorusi zaś rozmyśla: 

Wszystko tu jest swojskie i jakoby bardziej prawdziwe od samej praw-
dy21. (…) czuję całym sobą związek z tą ziemią. „Serce mam rozdarte 
i nigdzie mi dobrze nie będzie. Chociaż gdzie, jak nie tu…”22. 

Wyjazd z Białorusi do Polski w 1946 roku stanowi dla bohatera-narratora 
moment rozpadu świata. Wówczas traci on swój krajobraz pamięci i zaczyna 
się uczyć „niepowracania do miejsc niepowrotnych”23. Zanim jednak opa-
nowuje tę sztukę, przeżywa dramat osamotnienia polegający na tym, że no-
we przestrzenie, w których przychodzi mu mieszkać, redukuje do zbioru 
miejsc przypominających mu o tym, jak wiele utracił i jak bardzo jest obcy 
w powojennej Polsce. Przejmujący zapis owego dramatu stanowi zwłaszcza 
utwór To sen tylko, Danielu24. 

Proces ponownego zakorzeniania się „ja” w przestrzeni przedstawia Ża-
kiewicz w swoim późnym dziele Ujrzane, w czasie zatrzymane. Na pierwszych 
stronach podmiot mówiący streszcza w języku przywodzącym na myśl kon-
cepcję Yi-Fu Tuana najważniejszy temat utworu: doświadczenie ruiny wła-
snego kosmosu i powolne budowanie centrum świata na innym obszarze. 
                                                           

19 Pisarz dotknął problematyki wygania najpierw w Ciotuleńce z 1988 roku, rozwinął wszak-
że dopiero w opublikowanym cztery lata później utworze Wilio, w głębokościach morza. Zapyta-
ny, dlaczego zabrał się do tych trudnych tematów z odpowiednim „oddechem historycznym” 
i „drapieżnością” dopiero po 1989 roku, odpowiedział: „Działała autocenzura. A nie umia-
łem pisać do szuflady ani do drugiego obiegu. Jak w Polsce zaczęły się te zmiany po Okrą-
głym Stole, postanowiłem już otwarcie opisać ten moment, gdy świat się rozpadł”, Wszystkie 
rzeki wpadają do morza… Ze Zbigniewem Żakiewiczem rozmawia Henryka Dobosz, w: Z. Żakiewicz, 
Ujrzane, w czasie zatrzymane, Wyd. Marabut, Gdańsk 1996, s. 202–203. 

20 Z. Żakiewicz, Ujrzane, w czasie zatrzymane…, s. 34. 
21 Tegoż, Wilio, w głębokościach morza, w: tegoż, Tryptyk wileński, Wyd. słowo/obraz terytoria, 

Gdańsk 2005, s. 270. 
22 Tamże, s. 332. 
23 Tamże, s. 324. 
24 Tegoż, To sen tylko, Danielu, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1973. 
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Najpiękniejsza ścieżka wszystkich ścieżek, pramatka ścieżek, pramatka 
drożyn – to ścieżka mego dzieciństwa. Nie ścieżką wówczas się zwała, 
lecz s t e c k ą . Biegła od rodzinnego domu we wszystkie strony świata, 
a świat ten miał wymiary Kosmosu. (…) Aż oto, na Piotra i Pawła pa-
miętnego 1944 roku, po nocnym bombardowaniu, wyruszyłem z matką 
stecką wiodącą ku zachodowi. I nigdy już nie miałem powrócić do swej 
praojczyzny, do swojej wileńskiej Europy. (…) Ale właśnie stecki młode-
czańskie, ponizkie i leonpolskie nauczyły mnie wędrować „na niuch”. 
Nauczyły też wędrowania w samotności, bo cóż można dojrzeć w tłu-
mie? Ścieżki, stecki, tropy i drożyny wiodące tędy i owędy, prowadzące 
w miejsca niespodziewane, oszałamiające odkrywanym, ale też nieraz 
prowadzące na miejsca pustynne, gdzie udręka, posucha i opuszczenie. 
Tak więc, najpierw zszedłem z wileńskiej stecki, aby wędrować mazo-
wieckimi, śląskimi i karpackimi ścieżkami i szlakami. I oto w odkrywcze 
lato 1970 roku (…) przemierzyłem bezdrożami całe Kaszuby: od Orło-
wa do Czarnej Wody nad Wdą. I wtedy to po raz pierwszy pod stopami 
poczułem kaszubską s t e g n ę 25. 

Fundamentem procesu adaptacji do życia w nowej przestrzeni jest u Ża-
kiewicza dostrzeżona przez podmiot głęboka paralela przyrodniczo-
-geograficzna oraz socjologiczna między Wileńszczyzną i Białorusią z jednej 
strony a Kaszubami z drugiej. Taplając się po błotnistych drożynach między 
jeziorami i łabędziami, „ja” zauważa, że lasy, pustkowia, wrzosowiska i uro-
czyska Kaszub nie różnią się istotnie od mrocznej przyrody jego rodzinnych 
stron. I tu, i tam podmiot widzi „prawdziwe kresy”26. Kaszubi przypominają 
mu małomównych, dobrodusznych i tolerancyjnych Białorusinów, religij-
nych i otwartych na przyrodę, z silnym poczuciem etnicznej i duchowej 
tożsamości. Dlatego kiedy wkracza w północną krainę Polski, ma wrażenie, 
że po raz pierwszy od 1946 roku odnajduje swoje dzieciństwo. Kaszuby 
zastępują mu Wileńszczyznę i białoruskie wioski, a Gdańsk – rodzinne mia-
sto nad Wilią, stając się dlań nowym krajobrazem pamięci. Odkrycie to za-
myka w optyce podmiotu okres wygnania i stanowi powrót do siebie po 
ekspatriacyjnym exodusie. Pierwotny krajobraz pamięci nie znika, rzecz 
jasna, ze wspomnień „ja” – wszak „jesteśmy tam naprawdę, gdzie zostawili-
śmy swoje serce i swoją świadomość”27 – utrata owego krajobrazu przestaje 
być dla niego jednak jątrzącą się raną. Stosując metaforykę Skargi, można 
                                                           

25 Tegoż, Ujrzane, w czasie zatrzymane…, s. 7–8. Podkreślenia pochodzą od autora. 
26 Tamże, s. 9. 
27 Tamże, s. 51–52. 
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powiedzieć, że rany, jakimi były dla podmiotu miejsca wspominania, zabliź-
niają się, stwarzając podłoże do zbudowania nowego krajobrazu pamięci. 
We właściwym sobie, poetyckim stylu Żakiewicz podsumowuje ten proces 
następująco: duch Białorusi i Wileńszczyzny spływa oto „na swych eterycz-
nych skrzydłach” na Kaszubszczyznę i do Wolnego Miasta Gdańska28. 

Z analogicznym modelem adaptacji mamy do czynienia w twórczości 
Aleksandra Jurewicza. W utworze Pan Bóg nie słyszy głuchych poznajemy 
dziadka bohatera-narratora, ekspatrianta z okolic Lidy. Opuszczone białoru-
skie miasto stanowi dla niego skarbnicę i medium wspomnień o wartości 
tożsamościotwórczej, natomiast Łódź, w której mieszka, a zwłaszcza lokal 
w kamienicy na znienawidzonej ulicy Głuchej, staje się miejscem wspomi-
nania – figurą bolesnego upamiętniania białoruskiej przeszłości. 

Jeszcze przez długie lata dziadek przechowywał pod poduszką węzełek 
z białoruską ziemią. Czasami wyciągał go stamtąd i trzymając w rękach 
jak modlitewnik, odmawiał pacierz wieczorny. Budziłem się niekiedy, bo 
wydawało mi się albo śniło, że dziadek szlocha.29 

Dopiero z czasem, gdy mężczyzna nawiązuje pierwsze przyjaźnie z innymi 
łodzianami, zaczyna oswajać się z nową okolicą. Symbolicznym momentem 
przełomowym jest bardzo nieoficjalna – bo dokonana poprzez zdjęcie tabli-
cy informacyjnej przez dziadka i jego kompana – zmiana nazwy ulicy Głu-
chej. Od tego czasu – czytamy: 

Dziadek nie klękał już do wieczornego pacierza. Czyścił i oliwił swoje zegary, 
mył podłogę, wycierał kurz ze ścian, jakby szykował się do nowego życia30. 

W innym utworze Jurewicza, zatytułowanym Lida, na tej samej zasadzie 
przyzwyczajają się do egzystencji w podkoszalińskiej miejscowości rodzice 
bohatera-narratora. Tytułowe miasto jest dla nich – podobnie jak dla dziadka 
z Pan Bóg nie słyszy głuchych – krajobrazem pamięci. Początkowo w przydzie-
lonym im w Polsce domu wznoszą oni swoisty ołtarz ku czci opuszczonej 
ziemi: zatykają listy „Stamtąd” za obraz Matki Boskiej i wieczorami modlą 
się zarówno do Ostrobramskiej, jak i do kilku drogich kopert. Ostatecznie 
przełamują jednak poczucie obcości oraz osamotnienia i zadamawiają się 

                                                           
28 Por. tamże, s. 132. 
29 A. Jurewicz, Pan Bóg nie słyszy głuchych, Wyd. Marabut, Gdańsk 1995, s. 5. 
30 Tamże, s. 87. 
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w nowym lokum, czego symbol stanowi zainstalowanie tam elektryczności. 
Kiedy rozbłyskuje światło w pomieszczeniach, w których gromadzą się ro-
dzice bohatera-narratora i ich sąsiedzi, również przesiedleni z Kresów, jest 
„Jak w pierwszym dniu stworzenia”31. 

To samo musiały widzieć drzewa i schowane w ich gałęziach ptaki, niebo 
i przyklejone do niego gwiazdy, a żadnej z nich nie chciało się od tego 
zapatrzenia w nasze okna oderwać. (…) Światło u nas widziały kościół 
i dzwonnica, i aniołowie schowani w piszczałkach organów w chórze32. 

W takich słowach bohater-narrator relacjonuje moment, kiedy spogląda 
z podwórza w oświetlone okna domu, dając do zrozumienia, że obce miej-
sce – jakby rzeczywiście na mocy boskiego aktu oddzielenia światła od 
ciemności – z chaosu przemieniło się dla jego rodziców w kosmos. 

Analogiczny model realizuje również proces oswajania się z nową prze-
strzenią bohatera-narratora (porte parole Jurewicza) – proces opisywany 
w całej właściwie twórczości autora Życia i liryki. Mimo że podmiot owej 
twórczości ma mgliste wspomnienia z rodzinnych stron, bo opuścił je jako 
czteroletnie dziecko, i on postrzega Lidę jako krajobraz pamięci. Dzieciń-
stwo spędzone po wysiedleniu na koszalińskiej prowincji ma dlań „smak 
popiołu”, bo „przypominało mu się innymi słowami, śniło się snami peł-
nymi szlochu, brzmiało rytmem pękających kamieni i łoskotem pociągów 
wypadających z szyn”33. W jego opowieści z czasów studenckich, spędzo-
nych w Gdańsku, walizka przywieziona z Lidy nabiera wszakże ambiwalen-
cji: z jednej strony stanowi jeszcze figurę upamiętniania sielskiej białoruskiej 
przeszłości, z drugiej strony staje się figurą powolnego przepracowywania 
traumy ekspatriacji, możliwego dzięki zainteresowaniu „ja” aktualnym ży-
ciem w Polsce. Jak wynika z Życia i liryki, jako dorosły człowiek, pochowaw-
szy na Pomorzu ojca, podmiot godzi się ostatecznie z samym sobą oraz 
przestrzenią, w której egzystuje: nadbałtyckie rejony zaczyna postrzegać jako 
ziemię o mitycznej pełni znaczeń, i to ją wybiera sobie na miejsce ostatniego 
spoczynku: „tam chcę powrócić i już pozostać”34 – mówi. 

Znamienne, że nawet Adam Zagajewski, który opuścił rodzinny Lwów 
w 1945 roku jako czteromiesięczne niemowlę, przedstawia proces adapto-

                                                           
31 Tegoż, Lida, Wyd. Znak, Kraków 2004, s. 101. 
32 Tamże, 102–103. 
33 Oba cytaty: tamże, s. 89. 
34 Tegoż, Życie i liryka, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, s. 49. 
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wania się do życia w Gliwicach w zbliżony sposób. Podmiot mówiący auto-
biograficznego eseju pisarza pt. Dwa miasta przyznaje, że nie ma własnych 
wspomnień z czterech miesięcy spędzonych „w tamtym cudownym miej-
scu”35. Dodaje jednak, że dziadkowie i rodzice przekazali mu swoją pamięć 
lwiego grodu, ona zaś spowodowała, że to ów gród zaczął on postrzegać 
jako swój wyimaginowany krajobraz pamięci. Gliwice, choć de facto stanowią 
dlań przestrzeń pierwszą, długo odbiera jako miejsce nie do końca prawdzi-
we, takie, w którym wszyscy najbliżsi mu ludzie albo rozpamiętują życie we 
Lwowie, jedynie wartościowe i autentyczne, albo rozgrywają w działaniu 
traumę wygania, popadając w głęboką melancholię. 

Spędziłem dzieciństwo w brzydkim, przemysłowym mieście; przywiezio-
no mnie tam, gdy miałem zaledwie cztery miesiące i potem wiele lat 
opowiadano mi o niezwykle pięknym mieście, które moja rodzina musia-
ła opuścić (o Lwowie). Nic dziwnego, że na realne domy i ulice patrzy-
łem z na pół pogardliwą wyższością i z rzeczywistości brałem tyle tylko, 
ile do życia niezbędnie potrzebne. (…) Życie moich rodziców przecięte 
zostało na dwie części, przed wyjazdem i po wyjeździe. I moje życie tak-
że, z tym, że cztery miesiące spędzone w tamtym cudownym miejscu nie 
mogły się w żaden sposób równać z doświadczeniem wielu lat dojrzałej 
egzystencji. A jednak gdziekolwiek przetnie się i podzieli życie, przecina 
się je i dzieli na dwie połowy. Gdybym był przeżył tylko osiem miesięcy, 
matematycy byliby bardzo zadowoleni. Ponieważ jednak tak się nie stało, 
zadowoleni powinni być raczej mistycy, ponieważ te cztery pierwsze, nie-
świadome miesiące jarzą się blaskiem epifanii.36 

W rezultacie takich doświadczeń podmiot zyskuje poczucie egzystencjalnej 
bezdomności, z czasem jednak przestaje być nieszczęśliwy. Pomimo preten-
sji członków rodziny, oskarżających go o zdradę pamięci szczęśliwej prze-
szłości spędzonej w Leopolis, odkrywa piękno łagodnych, pastelowych 
wzgórz Śląska i konstruktywistycznych form architektonicznych Gliwic. 
Gdy osiąga wiek młodzieńczy, a wraz z nim pewną niezależność emocjonal-
ną od najbliższych, tereny południowo-zachodniej Polski stają się dla niego 
krajobrazem pamięci; krajobrazem – jak wkrótce odkrywa – niezupełnie 
wtórnym, bo przecież swojego lwowskiego krajobrazu pamięci nie potrafi 
odtworzyć. 
                                                           

35 A. Zagajewski, Dwa miasta, w: tegoż, Dwa miasta, Biblioteka Zeszytów Literackich, Oficyna 
Literacka, Paryż – Kraków 1991, s. 8. 

36 Tamże. 
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Ten park, w którym rosła wysoka trawa, a niektóre stare drzewa były 
wyższe niż kamienice przy głównej ulicy, należał do mnie. Tak w każdym 
razie myślałem. Nikt inny go nie chciał. Starsze pokolenia wciąż patrzyły 
z lekceważącym pobłażaniem na kwiaty i drzewa rosnące w tym mieście. 
Liczyły się wyłącznie ogrody pozostawione tam, na wschodzie. Ale ja 
znałem tylko tutejsze topole i jesiony i lubiłem je coraz bardziej Lubiłem 
smak liści mięty, roztartych między zębami, lubiłem szorstkie pnie nie-
licznych sosen i gładkie popielate pnie ogromnych buków, na których 
zakochane pary wycinały scyzorykiem swe splecione monogramy37. 

W każdym z omówionych przypadków proces adaptowania się „ja” do ży-
cia w obcej przestrzeni jest katalizowany przez inny czynnik: u Żakiewicza – 
przez odkrycie wieloaspektowego podobieństwa między Wileńszczyzną 
i Białorusią a Kaszubami; u Jurewicza – przez nawiązywanie więzi między-
ludzkich oraz koncentrację na życiu codziennym w nowym miejscu; u Zaga-
jewskiego wreszcie – przez docenienie urody pejzażu tzw. Ziem Odzyska-
nych i zrozumienie, że bycie wiernym traumie wygnańczej członków rodziny 
nie jest obowiązkiem moralnym jednostki. Pomimo tego każda przeanalizo-
wana reprezentacja literacka interesującego mnie procesu realizuje ten sam 
model tekstowy, który można schematycznie przedstawić jako zastąpienie 
figury pierwotnego krajobrazu pamięci przez figurę miejsca wspominania, 
a następnie ewolucję tej ostatniej w figurę wtórnego krajobrazu pamięci. 
Model ów pokazuje, że człowiek – gdy doświadcza wykorzenienia i ruiny 
własnego kosmosu – percypuje nowy obszar zamieszkania jedynie jako 
zbiór miejsc, z których roztacza się rozdzierający widok na to, co utracone 
i oddalone w czasie. Metaforycznie rzecz ujmując, obszar taki staje się dla 
podmiotu trudną do zagojenia raną. Gdy jednak zapomnienie neutralizuje 
lub choćby łagodzi ból utraty domu, rana zaczyna się zabliźniać. Człowiek 
podejmuje trud ponownego zakorzenienia się – w miejscu, które było samą 
obcością, organizuje nowe centrum swojego świata. 

Zaprezentowany model adaptacji jest wyraźnie widoczny przede wszystkim w 
utworach pisarzy, którzy posiadają własne wspomnienia z kresowego raju dzie-
ciństwa oraz gehenny wysiedlenia. Mówiąc językiem Jana Assmanna, pisarze ci 
zapisują swoją pamięć jednostkową, a więc szczególnie wyrazistą, bo zakorze-
nioną w prywatnym doświadczeniu biograficznym38; dlatego przekonująco 
                                                           

37 Tamże, s. 23. 
38 Por. J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach 

starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Wyd. UW, Warszawa 2008. 
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opowiadają o trwającym długo, nieraz dziesiątkami lat trudzie przekształcania 
obcej przestrzeni w nowy krajobraz pamięci. Tak jest w przypadku dzieł Żakie-
wicza i Jurewicza, a także – by dodać jeszcze jedno exemplum – Edwarda Balce-
rzana, który o doświadczeniu wykorzenienia i ponownego zakorzeniania się 
opowiada w utworze Perehenia i słoneczniki39. Jak pokazuje przykład Zagajewskie-
go, model, o którym mowa, występuje jednak i w utworach pisarzy operujący 
komunikacyjną pamięcią zniszczenia centrum świata na Kresach, to znaczy 
pamięcią, która powstaje w procesie ustnego przekazywania indywidualnych 
doświadczeń młodszym pokoleniom40. Budowanie dynamicznej relacji między 
miejscem wspominania a krajobrazem pamięci może w takich tekstach obrazo-
wać przynajmniej dwa procesy. Albo – jak w Dwóch miastach – oswajanie prze-
strzeni, która jest człowiekowi obca z powodów „dziedzicznych”, to znaczy 
dlatego, że nie akceptują jej najbliżsi jednostce ludzie. Albo – jak na przykład 
w powieści autobiograficznej Diabeł na dzwonnicy Marka Ławrynowicza41 – adap-
towanie się do życia w zmienionych warunkach dziadków i rodziców człowieka, 
który właśnie dzięki niegdysiejszym trudom adaptacyjnym przodków dziś nie 
jest już jednostką wykorzenioną. 

Na zakończenie należy dodać, że schemat: pierwotny krajobraz pamięci 
→ miejsce wspominania → wtórny krajobraz pamięci może komplikować 
wystąpienie dodatkowej figury, jaką jest wtórne miejsce wspominania. Poja-
wia się ona w utworze literackim wówczas, gdy podmiot w przestrzeni oswa-
janej (albo już oswojonej) po ruinie swojego kosmosu odkrywa ślady niegdy-
siejszej obecności Innego, a więc gdy dowiaduje się, że przestrzeń owa jest 
również nośnikiem pamięci – często represjonowanej – jakiejś grupy, która 
tu kiedyś mieszkała, a do której podmiot nie należy. Wtórny krajobraz pa-
mięci pęka wówczas, odsłaniając wspomniany ślad, czyli wtórne miejsce 
wspominania, jak freudowskie niesamowite. Tak dzieje się na przykład 
w twórczości Jurewicza. Bohater-narrator późniejszych utworów pisarza 
dostrzega, że Pomorze, gdzie czuje się coraz bardziej swojo, pełne jest po-
zostałości po wysiedlonych na Zachód Niemcach, a szczególnie ważny dla 
niego cmentarz – miejsce spoczynku ojca i jego przyszły „ostatni adres” – 
był kiedyś innym cmentarzem, „który pewnego roku zlikwidowano, zaciera-
jąc najmniejszy ślad: pozostało tylko jedno drzewo”42. Tak jest również 
                                                           

39 E. Balcerzan, Perehenia i słoneczniki, Wyd. SPP, Poznań 2003. 
40 Por. J. Assmann, Pamięć kulturowa… 
41 M. Ławrynowicz, Diabeł na dzwonnicy, Wyd. W.A.B., Warszawa 1998. 
42 A. Jurewicz, Życie i liryka…, s. 49. Sformułowanie „ostatni adres” stanowi tytuł cytowa-

nego eseju Jurewicza.  
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w Dwóch miastach Zagajewskiego. Podmiot mówiący dostrzega tu problem 
koegzystencji polsko-niemieckiej w Gliwicach przez jednych opuszczanych, 
przez drugich zasiedlanych, odnotowuje obecność niemieckich przedmio-
tów w śląskich domach, a o przebiegającej nieopodal miasta autostradzie, po 
której w czasach niewielkiego ruchu drogowego podróżował rowerem, mó-
wi: „jedno z osiągnięć cywilizacyjnych III Rzeszy”43. 

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że we wspomnianych utworach odkrycie 
śladów Innego w oswajanej (oswojonej) przestrzeni nie przekreśla rezultatów 
trudu adaptacyjnego „ja”. Wtórne miejsca wspominania, nawet gdy przerywają 
tu i ówdzie (wtórny) krajobraz pamięci, nie przypominają o własnym bólu utraty 
domu i wygania, ale o bólu cudzym. Nie uniemożliwiają więc adaptacji. Prze-
ciwnie, sprawiają, że może ona przebiegać w empatycznym poszanowaniu dla 
przeszłości Innego, który kiedyś zamieszkiwał oswajaną przez podmiot ziemię. 
Przeszłość ta, podobnie jak pamięć „ja”, która zaczyna się wiązać z nową prze-
strzenią, umożliwiając „ja” ponowne zakorzenienie, jest jedną z warstw owej 
przestrzeni rozumianej jako palimpsest wielorakich wspomnień. 
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Figures of adaptation to life in a foreign space in Polish prose created after 1989 

The article is an analysis of the literary representations of the adaptation processes to living in 
a foreign space, one in which a man was not born and which he did not choose for a place of 
residence. I focus primarily on Polish prose created after 1989, especially works concentrating 
on the problem of displacement form so-called eastern borderlands, and presenting the 
challenge, which was to settle down and to root in a new place. I discuss some strategies of 
memory and imagination, which allowed some expatriates over time to adapt to a new space 
and identify with it. I show that the adaptation process in question is building by a subject 
a dynamic relationship between two spatial figures of memory – figures that I call a memory 
landscape (in relation to the concept of H. Muzaini and B. Yeoh) and a place of remem-
brance (in connection with the theory of P. Norra). The transition from perceiving a space as 
a set of places of remembrance to expiring it as a memory landscape in my optics turns out to 
be essential for re-rooting of a subject in a place, which finalizes the process of adaptation. 

Keywords: so. eastern borderlands, displacement, process of rooting, memory landscape, 
place of remembrance. 
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Adaptacje nowych pojęć i ich konsekwencje leksykalne 

Na wstępie winna jestem pewne wyjaśnienie. Jak rozumiem termin „pojęcie”? 
Doczekał się on już wielu definicji z różnych dziedzin nauki: w psychologii, 
filozofii, także w językoznawstwie czy w badaniach nad dziejami pojęć, bada-
niami z pogranicza historiografii i językoznawstwa. Dla naszych rozważań pro-
ponuję dosyć tradycyjne ujęcie i jednocześnie najprostsze z możliwych, które 
dobrze definiuje John Lyons „przez pojęcie rozumiemy ideę, myśl lub konstrukt 
myślowy, za którego pomocą umysł ujmuje lub poznaje rzeczy”1. Dodam, że 
pojęcie traktuję jako pewien konstrukt myślowy, znajdujący zwykle (choć nie 
zawsze) odzwierciedlenie w języku, tzn. jest wyrażany odrębnymi wyrazami lub 
bardziej złożoną konstrukcją językową. Bliskie mi jest stwierdzenie, że „istnieją 
także warstwy doświadczenia, wymykające się językowemu ujęciu”2. Tym sa-
mym uznaję, iż pierwszeństwo w omawianej relacji pojęcie-leksem ma pojęcie. 
Aby jednak ów koncept miał charakter społeczny musi być wyrażony językowo. 
W świetle dyskusji na ten temat wydaje się to wyjaśnienie konieczne. 

Do banalnych należy stwierdzenie, że zasób pojęć nie jest elementem sta-
łym, że podlega zmianom wraz z rozwojem cywilizacyjnym (kultury, nauki): 
obserwujemy z jednej strony rozrost, z drugiej zanik wielu z nich. Koniecz-
ność oddania w języku zmieniającej się siatki pojęć wymusza zmiany języka, 
ciągłe modyfikacje jego zasobów. Wiele już pisano na temat neologizmów, 
neosemantyzmów czy zapożyczeń jako nowych wyrazów oddających nowe 
sensy. Warto jednak zwrócić uwagę, że omawia się je zazwyczaj w kontek-
ście zmian leksykalnych, nie pojęciowych, a jeśli mowa o strukturze poję-
ciowej to poprzez analizę leksykalną. 
                                                           

1 J. Lyons, Semantyka, t. 1, przeł. A. Weinsberg, Wyd. PWN, Warszawa 1984, s. 111. 
2 R. Koselleck, Semantyka historyczna, przeł. W. Kunicki, Wyd. Poznańskie, Poznań 2012, s. 303. 



144 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

Proponuję więc inne spojrzenie, spojrzenie z punku widzenia pojęć, ich 
przekształceń i w konsekwencji – zmian językowych. Tematyce tej w uję-
ciu historycznym poświęcona była książka Humanizm w języku polskim. War-
tości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku3, w której odnaleźć 
można wiele przykładów wpływu myśli renesansowej na ewolucję leksyki 
polskiej. 

Chciałabym wrócić do zagadnienia związanego z adaptacją nowych, ob-
cych konstruktów myślowych, z kształtowaniem się „internacjonalizmów 
pojęciowych”, co oczywiście ma wyraźne konsekwencje leksykalne. I gdy 
mówimy o globalizacji, internacjonalizmach, to właśnie z tego punktu wi-
dzenia dostrzec można jeszcze wyraźniej głęboko sięgające w przeszłość 
więzi kulturowe, mentalne Europy. 

W krajach europejskich (i nie tylko) zmiany zachodzące w siatkach poję-
ciowych mają często charakter uniwersalny, wynikają zazwyczaj z podob-
nych doświadczeń społecznych, kulturowych, co sprzyja raczej upodob-
nieniu języków niż ich „indywidualizacji”, o czym często zapominamy. Nic 
więc dziwnego, że przeobrażenia semantyczne leksemów – ekwiwalentów 
owych pojęć – przebiegają często paralelnie w wielu językach, nie mówiąc 
już o wspólnym zasobie leksykalnym. Interesuje mnie zatem taka właśnie 
nominacja związana z szerszym kontekstem europejskim (światowym), 
powodująca upodobnienia pojęciowo-leksykalne. Rzecz niewątpliwie warta 
głębszych studiów. Pomijam w niniejszych rozważaniach zapożyczenie 
nowego słowa. To warstwa najbardziej widoczna, najlepiej opisana4. Inte-
resuje mnie ewolucja semantyczna wyrazów zadomowionych w języku 
polskim (choćby były pochodzenia obcego), które zostały wykorzystane 
do nazwania nowego pojęcia lub których semantyka ewoluuje wraz ze 
zmianą sposobu myślenia. Mowa będzie zatem w dużej mierze (choć nie 
tylko) o neosemantyzmach, które w sposób szczególnie wyrazisty poprzez 
odwołanie do pierwotnego znaczenie leksemu, zakotwiczają nową myśl 
w znanej siatce pojęciowej5, a które jakże często stają się, posłużmy się 
                                                           

3 A. Janowska, M. Pastuchowa, R. Pawelec, red., Humanizm w języku polskim. Wartości huma-
nistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku, Wyd. Neriton, Warszawa 2011. 

4 Literatura poświęcona temu zagadnieniu jest bardzo obszerna. Por. przykładowo: J. Mać-
kiewicz: Wyrazy międzynarodowe (internacjonalizmy) we współczesnym języku polskim, w: J. Bartmiń-
ski, red., Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Wyd. Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993, 
s. 525–535. 

5 Jest to istotne w przyswajaniu nowych treści, zob. R. Piłat, O istocie pojęć, Wyd. IFIS PAN, 
Warszawa 2007, s. 227. 
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barwnym określeniem Witolda Doroszewskiego, naczyniem przechowują-
cym obcego ducha6. 

Konieczność językowego zaadaptowania nowego pojęcia w określonym 
przez mnie zakresie wiąże się z dwiema sytuacjami, których granice wbrew 
pozorom są bardzo nieostre: 

a. z odmiennym aktem poznawczym, czyli nowym ujęciem (konceptuali-
zacją) rzeczy już wcześniej poznanej i nazwanej, 

b. z intelektualnym wyodrębnieniem nowych wycinków rzeczywistości 
i potrzebą ich nazwania. 

Oto garść przykładów. 

A. Nowa interpretacja mentalna (jeden desygnat – dwa ujęcia intelektualne) 

Nowa interpretacja mentalna wybranego fragmentu rzeczywistości zdarza 
się częściej, niż przypuszczamy. Jest to bardzo ciekawy i niezbadany obszar 
wzajemnych oddziaływań kulturowych. Dla ilustracji posłużę się wyjątkowo 
przykładem sięgającym jeszcze czasów prasłowiańskich. Przykładem szkol-
nym. Chodzi o leksem i pojęcie księżyc7. Wymieniony wyraz, należący do 
grupy stabilnych leksemów w polszczyźnie, wyparł z języka ogólnego inne 
określenia, np. miesiąc, światło. Jak powszechnie wiadomo, księżyc to pierwot-
ny derywat od rzeczownika ksiądz. Nie każdy jednak wie, że słowo to – jak 
przypomina Jadwiga Waniakowa8 – „było pierwotnie używane w odniesieniu 
do satelity ziemskiego w porze, gdy ów »rósł« od nowiu do pierwszej kwa-
dry”. Na Rusi – przypomina autorka za Moszyńskim – księżyc zwany był też 
carem, kniaziem „w związku z tym młody (tj. nowy) księżyc nosi tytuł mło-
dego księcia. (…) Dopiero z czasem znaczenie tego słowa uległo rozszerze-
niu”. Wiele zatem wskazuje na to, że w prasłowiańszczyźnie istniał zarówno 
kult Słońca, jaki i Księżyca, który zajmował ważną rolę w hierarchii bóstw. 

Jak zatem ma się ów pierwotny księżyc do księżyca we współczesnym ro-
zumieniu? Mimo wspólnego desygnatu mamy do czynienia niewątpliwie 
z dwoma odmiennymi pojęciami, dwoma odmiennymi konceptualizacjami. 
Prasłowiański, ale także wczesnopolski księżyc był ujmowany w domenie 
sakralnej (pogańskiej), współcześnie fizycznej (np. jako termin astronomicz-
ny, pomijam współczesne potoczne rozumienie). Zwróćmy też uwagę, że 
                                                           

6 W. Doroszewski, Pierwiastki struktury łacińskiej w języku polskim, w: tegoż, Studia i szkice ję-
zykoznawcze, Wyd. PWN, Warszawa 1962, s. 262. 

7 Aby odróżnić pojęcie od leksemu stosuję zasadę taką samą jak w: Humanizm w języku pol-
skim… – leksem zapisywany jest kursywą. 

8 J. Waniakowa, Polska naukowa terminologia astronomiczna, Wyd. IJP PAN, Kraków 2003, s. 82. 
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w dobie staropolskiej był to wyraz jeszcze niezleksykalizowany, gdyż z jed-
nej strony jego słowotwórcza podstawa ksiądz zachowała w tym czasie zna-
czenie ‘książę’, z drugiej derywat księżyc funkcjonował również w znaczeniu 
‘syn księcia’9. Związki motywacyjne zatem mocno były jeszcze wspierane 
wspomnianymi faktami językowymi. Ale nie tylko o związki słowotwórcze 
tu się rozchodzi. Wiele wskazuje na to, że w dobie staropolskiej sakralne 
pojęcie księżyca musiało być powszechne. Wszak jeszcze w XX wieku, np. 
na Lubelszczyźnie – jak zauważa Janina Babinicz-Witucka10 – „mówiono 
o nim (tj. o księżycu) że jest synem Dawida, niebieskim królewiczem, synem 
słońca, które, gdy odpoczywa po ciężkiej całodziennej pracy, zostawia go 
człowiekowi, aby nie był napastowany przez strachy nocne. Jeszcze przed II 
wojną światową starsi ludzie, zobaczywszy księżyc, zdejmowali czapki, klę-
kali i żegnali się”. 

Tak więc przez długie wieki istniały obok siebie co najmniej dwa odmienne 
pojęcia: jeden sięgający czasów prasłowiańskich (z pewnymi modyfikacjami), 
drugi związany z rozwojem nauki europejskiej. Słowo księżyc tworzy klamrę 
spajającą te dwa sposoby myślenia, dodać należałoby – co najmniej dwa. 

Trudno byłoby jednak doszukiwać się w „systemie językowym”, oprócz 
pierwotnych związków słowotwórczych czy współcześnie liczby mnogiej, 
wielu innych śladów owej odmiennej konceptualizacji. Widać ją oczywiście 
głównie na poziomie tekstu, por. np. modlitwa chłopów odnotowana przez 
Kolberga: „Witaj księżycu nowy, niech nas nie bolą głowy”11 i współcześnie 
„Księżyc to satelita Ziemi”. 

A oto ilustracja bardziej współczesna, tym razem dotycząca wyrazu zapo-
życzonego, internacjonalizmu – pokazująca przeobrażenia mentalne, zmiany 
w sposobie ujmowania pewnych zjawisk. Chodzi o leksem histeria, który 
zawędrował do polszczyzny dopiero w XIX wieku wraz z powszechnym 
wówczas znaczeniem. Tak jak współcześnie, używany był na określenie 
rodzaju nerwicy z charakterystycznymi cechami: nadmierna ekstrawersja, 
płaczliwość, demonstracyjność zachowań itd. Na tym jednak kończą się 
podobieństwa ze współczesnością. W SW przeczytamy bowiem definicję, 
zgodną z ówczesną wiedzą, iż jest to: ‘dolegliwość maciczna’, takie samo 
                                                           

9 Podaję za SStp. 
10 J. Babinicz-Witucka, Wiedza ludowa i wierzenia o księżycu, czyli tradycyjny i współczesny lunaryzm 

(na marginesie badań kultury duchowej Lubelszczyzny), „Z Zagadnień Kultury Ludowej”, t. 2/3 
(1981), http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/9387/Wiedza_ludowa.pdf [dostęp: 
23.11.2012]. 

11 Podaję za: tamże. 
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sformułowanie spotkamy w SWil. Ten sposób myślenia odzwierciedlają też 
polskie odpowiedniki, które zostały wyparte przez omawiany leksem: macicz-
nica, macinnica wyraźnie nawiązujące do łacińskiego hysteria (z grec. hystéra 
‘macica’). Definicja słownikowa, którą przytoczyłam, dobrze tłumaczy, skąd 
nazwa tej choroby12. Od starożytności bowiem aż po wiek XIX ten rodzaj 
nerwicy wiązano w sposób ścisły z kobietami i tłumaczono najczęściej bó-
lami, schorzeniami macicznymi. Stąd też czytamy: 

Do drugiego rzędu chorób należą tu cierpienia nerwowe, pochodzące już 
z bólów – brzucha, jako to: hipokondria i histeria… 
(„Przyjaciel ludu, czyli Tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości”, nr 11 / rok 
15, 1848, s. 82)13  

Histeria według ówczesnych europejskich poglądów była zatem kobiecą 
chorobą. SW notuje co prawda derywat męski histeryk, ale definicja tam za-
warta jakże jest znamienna. Porównajmy: histeryk to ‘ten, co cierpi j a k o b y  
na histerię’ i histeryczka ‘kobieta cierpiąca na histerię’. Semantyka dziewiętna-
stowiecznego przymiotnika histeryczny ‘maciczny’ też odpowiada znaczeniu 
genetycznemu (np. bóle histeryczne). 

Wraz z rozwojem nauki pogląd tyczący przyczyn i istoty tej choroby uległ 
radykalnym zmianom. Chorobę tę inaczej się klasyfikuje, inna jest też jej 
geneza. To, czy mamy do czynienia z nowym pojęciem, czy należałoby mó-
wić jedynie o pewnej korekcie rozumienia zjawisk – pozostawiam jako 
otwarte14. Współcześnie w terminologii medycznej leksem ten coraz częściej 
zastępowany jest innymi terminami, bardziej jednoznacznymi, nieobarczo-
nymi historycznymi konotacjami. Jak widać, obciążenie dawnymi sensami, 
jeśli bierzemy pod uwagę termin naukowy, jest balastem, który powinien być 
dla jasności przekazu usunięty. Być może więc histeria pozostanie jedynie 
w języku potocznym na określenie specyficznego zachowania – jednak bez 
wyraźnych związków genetycznych. Wraz bowiem ze zmianą sposobu my-
ślenia rodzina tego wyrazu utraciła związek z pierwotną łacińską (grecką) 
podstawą. 

                                                           
12 Por. uwagi zawarte w: K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny 

języka polskiego, Wyd. PWN, Warszawa 2008. 
13 Korzystałam ze zbiorów Google Książka. 
14 Faktem jest natomiast, że wraz z inną interpretacją zjawisk może dojść do nowej nomi-

nacji, np. gdy zanikło przekonanie jakoby wynikiem migreny był pasożyt zagnieżdżony 
w głowie wyszło z użycia określenie tej choroby główny robak (SXVI, zob. hasło robak). 
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Podałam zaledwie dwa przykłady spośród niezwykle licznej grupy wyra-
zów, które pozornie niewiele się zmieniają, wskazują na ten sam desygnat, 
a jednak przeobrażenia pojęciowe są tu wyraźne. Leksemy te są niezwykle 
ciekawe dla historyka języka i stanowią też duży problem w opisie leksyko-
graficznym, dokumentującym dawny stan języka. 

B. Intelektualne wyodrębnienie nowych wycinków rzeczywistości 

W przedstawianych przykładach dawny leksem ze względu na ten sam de-
sygnat w sposób naturalny przejmował funkcję oznaczania nowego sposobu 
myślenia. Nadawanie nazwy nowym wyodrębnionym wycinkom rzeczywi-
stości przy wykorzystaniu zastanego już zbioru leksemów jest już bardziej 
skomplikowane. 

Czasami, oczywiście, „wybór” jest równie naturalny – wtedy np. gdy ma-
my do czynienia z zawężeniem lub rozszerzeniem zjawisk objętych aktem 
poznania bardzo często pozostaje dawny leksem je oznaczający. I znów 
warto posłużyć się konkretnym przykładem. Rzeczownik fizyka do XVIII wie-
ku, w Polsce i Europie (wszak jest to wyraz zapożyczony), oznaczał ze sta-
rogreckiego ‘naturę, przyrodę, a także naukę o przyrodzie, medycynę’ (stąd 
fizykiem nazywano lekarza)15. Przypomnijmy znany podręcznik Jacques’a 
Rohaulta z XVII wieku, w którym odnaleźć można było wiadomości nie 
tylko z fizyki w dzisiejszym rozumieniu, ale także z astronomii, kosmologii, 
meteorologii, mineralogii, geologii, fizjologii, anatomii, a więc ze wszystkimi 
zjawiskami naturalnymi, przyrodniczymi. Ślady takiego pojmowania tej gałę-
zi nauki odnajdziemy jeszcze w polszczyźnie dziewiętnastowiecznej, a do dziś 
pozostał przymiotniki fizyczny ‘materialny, dostępny zmysłom’, też ‘dotyczący 
ciała ludzkiego, cielesny’. Rzeczownik fizyka zawęża swoje znaczenie (tak jak 
w innych językach) wraz z kształtowaniem się nowej dziedziny nauki, wyspecja-
lizowanej, wyraźnie wyodrębnionej z szerokiego spektrum badawczego. 

Nie zawsze taki proces nominacji, jak wyżej opisałam, jest możliwy, nie 
zawsze bowiem mamy do czynienia z zawężeniem lub rozszerzeniem zna-
czenia. Częściej wykorzystywany jest mechanizm – posłużmy się tradycyj-
nym terminem – przeniesienia nazwy. Aby jednak mógł rozpocząć się pro-
ces neosemantyzacji, musi istnieć pewien zbiór właściwości wspólnych dla 
pojęcia pierwotnego i wtórnego. 

Tego typu zjawisko możemy prześledzić w rozwoju internacjonalizmu inteli-
gencja, a właściwie należałoby powiedzieć w jego podwójnym w języku polskim 
                                                           

15 Por. na ten temat uwagi w SXVI. 
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zapożyczeniu16, gdyż brak wyraźnej ciągłości istnienia słowa w polszczyźnie. 
Owa neosemantyzacja, która nas interesuje, przebiegała zatem na gruncie 
innych języków. Polszczyzna jedynie przejmuje efekty tych zmian. 

Współczesna inteligencja rozumiana jest jako sprawność umysłowa, moż-
liwa do zmierzenia (por. iloraz inteligencji). Przy czym owa sprawność może 
być bardzo różnie definiowana (np. jako umiejętność zdobywania informacji 
i ich wykorzystywania; jako zdolność przystosowania się do nowych oko-
liczności, umiejętność dostrzegania zależności, relacji i wyciągania wnio-
sków)17. W odróżnieniu od rozumu czy umysłu cechuje nie tylko człowieka 
(czy ew. zwierzę), ale także – co warto sobie uzmysłowić – materię nieoży-
wioną (można np. mówić o sztucznej inteligencji komputera). I choć 
w przeszłości odnajdziemy nieco zbliżone semantycznie wyrazy do współ-
czesnej inteligencji (np. w języku polskim dowcip, bystrość), to jednak inteligen-
cja, którą można zmierzyć i ma często charakter wręcz mechaniczny, jest 
pojęciem nowym, specyficznym dla współczesnego świata. 

Z pierwotnym znaczeniem łacińskiego wyrazu intelligentia wbrew pozorom 
nie ma zbyt wiele wspólnego. ‘Zdolność poznawania, pojmowania, przenikliwość’ – 
to część wspólna, która łączy, ale bardzo powierzchownie. Ogląd tych cech wspólnych jest 
odmienny, a zakres użycia znacznie się różni, co pozwala, moim zdaniem, mówić 
o dwóch różnych pojęciach. 
Łacińska a za nią staropolska (do XVIII w.) inteligencja – i słowo, i pojęcie 

– to „świat duszy”. Rzeczownik ten określał wiedzę intuicyjną, wyższą niż rozum. 
To była zdolność duszy rozpoznawania najwyższych zasad. Stąd też, warto na 
to zwrócić uwagę, inteligencja przysługiwała głównie aniołom. Wyraz rzadki 
w dawnej polszczyźnie, raczej termin filozoficzny. Dopiero inteligencja poja-
wiająca się w XIX wieku przedostała się do języka ogólnego, zaczęła być 
powszechnie używana. Przykład neosemantyzacji tego łacińskiego słowa 
doskonale pokazuje zmianę pojmowania świata, zmianę pojęciową, zna-
mienną dla naszych czasów. 

Nowe wyodrębnienie pewnego aspektu rzeczywistości charakterystyczne 
jest przede wszystkim dla badań naukowych, które też z natury swojej mają 
charakter ponadnarodowy. Typowy dla terminologii naukowej jest zabieg 
                                                           

16 Więcej na temat skomplikowanej ewolucji semantycznej tego wyrazu zob. A. Janowska, 
Zwierzom instynkt, nam ludziom, rozum dały nieba. Pole pojęciowe rozumu, w: Humanizm w języku pol-
skim…, s. 266–294;. Zob. też M. Pastuchowa, „O mądrości, wszytkiego żywocie stworzenia”. „Mądrość” 
i wyrazy bliskoznaczne w historii polszczyzny, w: Humanizm w języku polskim…, s. 237–265. 

17 Oczywiście definicji inteligencji jest bardzo wiele. W artykule z konieczności rezygnuję 
z dokładnego ich opisu. 
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neosemantyzacji. Sól, grzyb, koło – to wyrazy przynależące do zarówno 
leksyki ogólnej, jak i specjalistycznej. Terminy naukowe, głównie klasyfikują-
ce, taksonomiczne, wyznaczające pewne zbiory, często nawiązują do nazw 
desygnatów czy też zbiorów funkcjonujących w języku ogólnym. To typowy 
przykład wiązania potocznej wiedzy z oglądem naukowym. Termin nauko-
wy bardzo dokładnie jednak określa zbiór desygnatów, właściwości itd. Lek-
sem w znaczeniu potocznym choćby nawet wskazywał podobny wycinek 
rzeczywistości, to jednak semantycznie nie jest identyczny. Zawsze mamy tu 
do czynienia jedynie z częściowym (większym lub mniejszym) nakładaniem 
się zbiorów, np. zakres użycia leksemu koło w języku potocznym jest nie-
wątpliwie szerszy niż w języku specjalistycznym. 

Warto zaznaczyć, że czasami mamy do czynienia ze zmianami dotyczący-
mi całej grupy wyrazów, tak stało się np. z nazwami taksonomicznymi zwie-
rząt. Daleko idące zmiany dotyczące klasyfikacji gadów, płazów, ryb – 
o czym pisze Krzysztof Waśkowski – zawdzięczmy nowym ujęciom nauko-
wym. Są to przewartościowania bardzo istotne, dotykające nie tyko warstwy 
leksykalnej, ale przede wszystkim sposobu myślenia18. Rodzime słowa zmie-
niają swe znaczenie, niejako „dostosowują się” do nowego opisu świata, 
opisu coraz bardziej uniwersalnego, wspólnego dla wielu kultur. 

* * * 

Jak widać, problem zapożyczeń sięga głęboko w sferę leksykalną polszczy-
zny, dotyczy nie tylko klasycznych zapożyczeń leksemów, kalek językowych 
czy neosemantyzmów. Upodobnień, pewnej internacjonalizacji doszukać się 
można również w semantyce wyrazów rodzimych. A zatem liczba zapoży-
czeń leksykalnych nie oddaje w istocie problemu wzajemnych wpływów 
kulturowych. Wszystkie bowiem podawane w artykule przykłady stanowią 
egzemplifikacje uniwersalnych zmian pojęciowych, nawet gdy chodziło 
o wyrazy czysto polskie, takie jak księżyc. 

Co więcej, warto zwrócić uwagę, że zapożyczone wyrazy często nie odry-
wają się w swym bycie od pierwowzoru, ale – wskutek ciągłych kontaktów 
językowych, kulturowych – podlegają zmianom semantycznym, takim sa-
mym jak on sam. Przeobrażeń tych nie da się i nawet nie powinno się tłu-
maczyć na gruncie polszczyzny. 

Spojrzenie od pojęcia do leksemu nie jest łatwe dla językoznawcy, także ze 
względu na brak precyzyjnych narzędzi w odróżnianiu pojęć. Pozwala jednak 
                                                           

18 K. Waśkowski, Stałość i zmienność polskiej leksyki animalistycznej (niepublikowana rozprawa 
doktorska). 
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dostrzec często przyczyny wielu leksykalnych zmian (często seryjnych), zro-
zumieć przebieg zachodzących procesów i co wydaje mi się szczególne waż-
ne – pozwala większość tych zmian widzieć w znacznie szerszym kontekście 
kultury europejskiej. 
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Adaptation of new concepts and lexical consequence thereof 

The objective of this paper is to raise the issues connected with adaptation of new foreign 
concepts and the development of notional “internationalisms”, what applies to evident lexical 
consequences. The matter of borrowings reaches deeply into the lexical sphere of Polish 
language; it refers not only to those classical loan words but also lexical calques or semantic 
loans. Certain internationalisation and assimilation can be found in the semantics of native 
words. 
Moreover, it is wroth mentioning that although loan words do not often fall away from their 
original foreign words, yet they undergo the same semantic changes as a result of constant 
language development and cultural influences. And such changes cannot and should not 
translated into Polish language. 

Keywords: concepts, semantic changes, history, internationalism 
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N a r o d o w y  U n i w e r s y t e t  L w o w s k i  i m .  I w a n a  F r a n k i  

„Pogranicza” polsko-ukraińskie.  
Co zbliża i co oddala polską grzeczność językową  

w kraju i na Ukrainie 

1. „Pogranicza” języka polskiego i polskiej etykiety językowej na Ukrainie 

Wszelkiego rodzaju pogranicza zawsze stanowią obiekt zainteresowań, nie 
tylko naukowych. To, co się mieści w prokrustowym łożu schematów i ry-
gorów, zazwyczaj nie stanowi przestrzeni inspirującej do badań. To nato-
miast, co peryferyczne – łączące w sobie różnorodności – jest o wiele cie-
kawsze, gdyż daje grunt do interpretacji i dyskusji. 

Swoistym pograniczem jest każdy język wyuczony jako obcy, ponieważ łą-
czy w sobie – przynajmniej na pewnych etapach jego poznawania – cechy 
kodu przyswajanego z cechami kodu rodzimego. Tak samo jak kody, zderzają 
się i nawarstwiają całe skrypty kulturowe, związane z dwoma językami – oj-
czystym oraz obcym. „Pograniczne” w tym sensie są też odmiany polonijne 
języka polskiego – są one bowiem naznaczone wpływami interferencyjnymi 
języka dominującego w kraju, w którym funkcjonuje dany wariant polonijny. 

„Pogranicza” językowo-kulturowe polsko-ukraińskie1, którym poświęcam 
artykuł, są obecnie przedmiotem wartym szczególnej uwagi badacza, gdyż są 
                                                           

1 Używam tu terminu „pogranicza” w znaczeniu odbiegającym od tego przyjętego w pra-
cach językoznawczych poświęconych funkcjonowaniu języka polskiego na terenach innych 
państw graniczących z Polską. Zatem „pogranicza polsko-ukraińskie” w niniejszym tekście to 
nie tylko zjawiska odnoszone do tzw. polszczyzny południowokresowej. Zakres pojęcia 
„pograniczy” – jako „miejsc” (rozumianych nie tylko geograficznie) wzajemnych wpływów 
językowo-kulturowych polsko-ukraińskich – rozciągam zarówno na język osób polskiego 
pochodzenia mieszkających obecnie na całej Ukrainie (nie tylko na terenach dawnych Kresów 
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to „pogranicza” bardzo „żywe”, „dynamiczne” – szybko się zmieniające 
i rozwijające. Dotyczy to zarówno języka Polonii2, jak i polszczyzny osób 
pochodzenia ukraińskiego, które uczą się jej jako języka obcego. Obecnie na 
Ukrainie te dwie odmiany językowe w niewielkim stopniu się różnią. Za-
równo Ukraińcy uczący się polszczyzny, jak i osoby polskiego pochodzenia, 
które doświadczają wpływów wschodniosłowiańskich na swój język polski 
(jako odziedziczony), ulegają z reguły tym samym interferencjom. Młoda 
Polonia często – tak samo jak młodzi Ukraińcy – uczy się polszczyzny 
w szkołach lub na kursach językowych zgodnie z metodami glottodydak-
tycznymi. Wiadomo, że w metodyce nauczania tych dwu grup powinny być 
różnice3, ale w praktyce edukacyjnej na Ukrainie rozróżnienia dydaktyczne 
niezbyt często bywają konsekwentnie wprowadzane. Czasami też nie ma 
takiej potrzeby – najmłodsze pokolenie Polaków na Ukrainie często musi się 
uczyć polszczyzny w szkołach (średnich, a częściej – sobotnich) niemal od 
podstaw, gdyż ciągłość w wynoszeniu z domu znajomości języka polskiego 
była w drugiej połowie ubiegłego stulecia zakłócona. Faktem zaś oczywi-
stym i napawającym optymizmem jest obecnie bardzo duże zainteresowanie 
na Ukrainie nauką lub doskonaleniem języka polskiego. Stąd też ta polszczy-
zna „pogranicza” jest w stanie aktywnego „ruchu” i rozwoju, a jednocześnie 
oscylowania między polszczyzną ogólną a językiem ukraińskim (na wscho-
dzie i południu Ukrainy – rosyjskim). Dążąc w swoich realizacjach języko-
wych do maksymalnego zbliżenia się do języka ogólnopolskiego, użytkowni-
cy polszczyzny na Ukrainie ciągle są jednak narażani na „oddalające” od niej 
wpadki interferencyjne, z których wiele może być niebezpiecznych ze 
względu na ewentualne powstawanie zakłóceń komunikacyjnych w interak-
cjach z rodzimymi użytkownikami języka w kraju4. 

                                                                                                                                   
Południowo-Wschodnich), jak i na polszczyznę osób ukraińskojęzycznych uczących się jej 
jako języka obcego. 

2 W literaturze przedmiotu pod terminem „Polonia” rozumie się częściej emigracyjną lud-
ność polską, co nie jest zgodne z sytuacją osób polskiego pochodzenia mieszkających na 
Ukrainie. Używam tego terminu ze względu na ekonomiczność wykładu, zważając m.in. też 
na fakt, że same środowiska polskie na Ukrainie z tym pojęciem się identyfikują. 

3 Por. np.: E. Lipińska, A. Seretny, Uczący się języka polskiego jako obcego/drugiego w środowisku 
endolingwalnym – ich umiejętności i potrzeby, „Kwartalnik Polonicum” 2012, nr 12. 

4 Por. np. o tym w: A. Krawczuk, Błędy językowe w polszczyźnie Ukraińców powodujące zakłócenia ko-
munikacji z Polakami, w: I. Masojć, H Sokołowska, red., Tożsamość na styku kultur, Vilniaus pedagogi-
nio universiteto leidykla, Vilnius 2011; A. Krawczuk, Gramatyka i uspisznist’ komunikaciji (deszczo 
z pols’ko-ukrajins’kyh gramatycznyh kontrastiw), w: W. Czornij, red., Probłemy słowjanoznawstwa. Zbirnyk 
naukowych prac, wyp. 61, Lwiws’kyj nacionalnyj uniwersytet im. Iwana Franka, Lwiw 2012. 
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W niniejszym artykule chciałabym zilustrować te procesy „zbliżania się” 
i „oddalania” polszczyzny realizowanej na Ukrainie i języka ogólnopolskiego 
na przykładzie form i funkcji niektórych aktów grzeczności językowej. Pra-
gnę jednak skupić się wyłącznie na tych zjawiskach polskiej etykiety języko-
wej realizowanej na Ukrainie, które odbiegają od tradycyjnych norm ogól-
nopolskich w tym zakresie. Nie są to, jak może się na początku wydawać, 
wyłącznie zjawiska oddalające grzeczność polską na Ukrainie od tej krajo-
wej. Okazuje się, że właśnie interferencje z języka ukraińskiego mogą także 
przyczyniać się do „przybliżania” polskiej etykiety językowej na Ukrainie do 
krajowej, ale (co ważne!) do tej innowacyjnej, nie do końca jeszcze zaapro-
bowanej przez normę ogólnopolską – do etykiety, reprezentującej nie trady-
cyjny, lecz tworzony obecnie nowy, bardziej liberalny niż do niedawna, mo-
del polskiej grzeczności językowej. 

A zatem na podstawie analizy osobliwości – na tle ogólnopolskim – 
grzeczności polskojęzycznej zarówno przedstawicieli miejscowej Polonii, jak 
i osób ukraińskojęzycznych poznających polszczyznę jako język dla siebie 
obcy, można, jak się wydaje, wyodrębnić dwie odmienne „strefy” badanej 
etykiety lokalnej – 1) zbliżającą, ale też 2) oddalającą polskojęzyczne środo-
wisko Ukrainy i polską społeczność językową w kraju. 

Wzajemne „przybliżanie” tych dwu – na Ukrainie i w Polsce – etykiet ję-
zykowych ujawnia się w pokrywaniu się swoistych, odbiegających od trady-
cyjnych norm ogólnopolskich, form polskiej grzeczności na Ukrainie 
z ogólnopolskimi innowacjami pragmatycznojęzykowymi – nowymi przeja-
wami liberalnej odmiany polskiego modelu etykiety językowej. Jednocześnie 
istnieje potencjalna przestrzeń ryzyka zakłóceń komunikacyjnych przy zde-
rzeniu się wybranych interferencyjnych form polskiej etykiety „ukraińskiej” 
z krajową. Takie z kolei zwyczaje językowe „oddalają” polską grzeczność 
językową na Ukrainie od etykiety ogólnopolskiej. 

2. Materiał i metodologia badań 

Źródła materiału badawczego są następujące: 
– język mówiony używany w środowiskach polskojęzycznych na Ukrai-

nie – wypowiedzi zasłyszane w rozmowach prowadzonych w języku 
polskim; 

– język pisany zamieszczony w gazetach polskojęzycznych, które ukazują 
się obecnie na Ukrainie (zbadano 92 numery gazet: „Gazeta Lwowska” 
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(Lwów), „Kurier Galicyjski” (Lwów), „Lwowskie Spotkania” (Lwów), 
„Dziennik Kijowski” (Kijów), „Mozaika Berdyczowska” (Berdyczów), 
„Gazeta Polska” (Żytomierz) z lat 2001–2012); 

– wypowiedzi ustne oraz pisemne uczniów polonijnych i studentów po-
lonistyki, które są albo spontanicznymi aktami mowy, albo też wyni-
kiem wykonanych przez te osoby specjalnych zadań w zakresie uży-
wania form polskiej etykiety językowej; 

– kilka rodzajów ankiet (ogólna liczba osób ankietowanych – 354): 
jedna zawiera test wielokrotnego wyboru, na który odpowiedzi 
udzieliło 78 respondentów – osób polskiego pochodzenia zamiesz-
kałych w obwodach: lwowskim, chmielnickim, winnickim, tarnopol-
skim, żytomierskim, kijowskim, wołyńskim, a także w Równem, 
Czernihowie i Dniepropietrowsku; trzy inne typy ankiet zawierały 
test wyboru oraz pytania otwarte – 79 ankiet przeprowadzono wśród 
nauczycieli szkolnych, 33 – wśród wykładowców języka polskiego na 
ukraińskich uniwersytetach (są to uczelnie Lwowa, Kijowa, Iwano-
-Frankiwska, Łucka, Tarnopola, Ostroga, Drohobycza, Dniepropie-
trowska, Berdiańska, Doniecka); cztery typy ankiet zebrano wśród 
studentów polonistyki Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. 
Iwana Franki (łącznie badaniami objęto 164 studentów). 

Kontrastowanie cech badanej etykiety z ogólnopolską jest do pewnego 
stopnia utrudnione przez rozmycie norm pragmatycznojęzykowych 
współczesnej polszczyzny. Użytkownicy języka polskiego miewają wąt-
pliwości poprawnościowe (czy raczej sprawnościowe) dotyczące stoso-
wania form grzeczności – mam tu na myśli tych świadomych językowo 
Polaków, którzy np. kierują swoje pytania dotyczące norm komunikacyj-
nych do internetowych poradni językowych. I nawet zdarza się, że języ-
koznawcy – specjaliści od kultury języka polskiego – mają niejednakowe 
opinie na temat tej samej innowacji etykietalnojęzykowej5. Stąd używany 

                                                           
5 Np. zarówno w słownikach języka polskiego, jak i w poradnikach z kultury języka można 

się spotkać z nieco odmienną oceną normatywną drugoosobowej formy czasownika przy 
zaimku honoryfikatywnym w liczbie mnogiej (typu państwo byliście/jesteście/będziecie). Sami 
językoznawcy zwracają uwagę na niejednolitość postaw normatywistów wobec form tego 
typu, por. np. wypowiedzi Mirosława Bańki na ten temat: „Pytanie to wielokrotnie kierowano 
do naszej poradni, a w odpowiedziach ujawniły się różnice między ekspertami”; „Ocena 
konstrukcji typu Czy macie Państwo… bywa różna (…). Znam nawet osoby w środowisku 
językoznawczym, które uważają, że Macie Państwo… to błąd gramatyczny (bo słowo Państwo 
powinno mieć czasownik w 3. osobie) albo stylistyczny (analogiczny do Masz Pan zegarek?)”; 
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tu termin „etykieta ogólnopolska” jest niezbyt precyzyjny, gdyż owa 
„ogólność” wydaje się nieco względna – z powodu jej dużego zróżnico-
wania (np. pokoleniowego) czy też wskutek nieproporcjalnego ulegania 
użytkowników języka wpływom liberalnej etykiety zachodniej, jak rów-
nież ze względu na niejednoznaczność jej ocen normatywnych. Niemniej 
jednak właśnie do tej „ogólnopolskiej” normy etykietalnej – w pewnym 
sensie skodyfikowanej6 w wydanych dotychczas poradnikach języko-
wych7, a także przedstawianej na stronach elektronicznych poradni języ-
kowych8 i dodatkowo konsultowanej w rozmowach ze specjalistami 
w zakresie kultury języka – będę się odwoływać, by ujawniać osobliwości 
polskojęzycznej etykiety na Ukrainie. 

3. Co zbliża polską etykietę językową  
w kraju i na Ukrainie? 

W tabeli 1 przedstawiam najbardziej wyraziste swoiste cechy polskiej 
grzeczności językowej na Ukrainie, mające potwierdzenie niemal we wszyst-
kich przedstawionych wcześniej rodzajach źródeł materiału badawczego. 
Zaznaczone formy odbiegają od tradycyjnej normy ogólnopolskiej, ale 
w dużym stopniu pokrywają się z innowacjami pragmatycznymi współcze-
snej polszczyzny. 
                                                                                                                                   
„Niektórych razi ta druga forma [Państwo oglądacie], inni nie widzą w niej nic złego” 
(http://poradnia.pwn.pl/). Inne przykłady, ilustrujące rozmytość współczesnych norm 
etykietalnojęzykowych, zob. w przygotowanym do druku artykule: A. Krawczuk, O względ-
ności normy w zakresie ogólnopolskiej etykiety językowej – rzutowanie na sytuację języka polskiego na 
Ukrainie. 

6 W odniesieniu do zasad komunikacji językowej, jak piszą Bogusław Dunaj i Miro-
sława Mycawka, „można mówić o normie, zresztą bardziej rozchwianej, natomiast kody-
fikacja może przybierać co najwyżej postać pewnych zaleceń dotyczących procesu ko-
munikowania się (…)” (B. Dunaj, M. Mycawka, Norma i kodyfikacja, w: A. Piotrowicz, 
K. Skibski, M. Szczyszek, red., Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, Wyd. Poznań-
skie, Poznań 2009, s. 69). 

7 Np.: H. i T. Zgółkowie, Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną 
w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, Wyd. Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1993; A. Mar-
kowski, Językowa grzeczność po polsku, w: tegoż, Jak dobrze pisać i mówić po polsku, Wyd. Reader's 
Digest, Warszawa 2000; M. Marcjanik, ABC grzeczności językowej, w: M. Bańko, red., Polszczyzna 
na co dzień, Wyd. PWN, Warszawa 2006; M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego 
savoir-vivre’u, Wyd. PWN, Warszawa 2009. 

8 Np.: http://poradnia.pwn.pl/, http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/ 
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Tabela 1. Odstępstwa od tradycyjnej normy ogólnopolskiej w polskiej etykiecie językowej na Ukrainie, 
które pokrywają się z innowacjami pragmatycznymi w polszczyźnie krajowej 

Zjawisko polskiej EJ 
na Ukrainie 

Przykład 
Tradycyjna norma 

ogólnopolska 
Przykład 

Forma adresatywna 
„pan/pani + imię”, 
stosowana w kon-
takcie oficjalnym 

Szanowny i Drogi 
Panie Leszku! (gaz.)

Forma adresatywna 
„pan/pani + tytuł” 

Szanowny (i Drogi) 
Panie Profesorze! 

Wyraz pan/pani, 
umieszczany przed 
rzeczownikiem 
antroponimicznym 
lub tytularnym w 
użyciach referują-
cych tekstów narra-
cyjnych 

Recenzja na publikację 
politologa, dr hab. 
Olega K(…)-ry9, 
zatytułowana (…). 
Pan Oleg K(…)-ra 
poświęca oddzielny 
podrozdział współpra-
cy (…) (gaz.)

Pomijanie wyrazu 
pan/pani 

Recenzja publikacji 
politologa, dr. hab. 
Olega K(…)-ry, 
zatytułowana (…). 
Oleg K(…)-ra poświę-
ca oddzielny podroz-
dział współpracy (…) 

Zwracanie się w 
sytuacji oficjalnej do 
zgromadzonych 
osób na wy  

Szanowni Państwo! 
(…) Najszczególniej-
sze słowa podziękowa-
nia kieruję dziś do 
wszystkich tu zebra-
nych, członków naszej 
organizacji, bo Wy 
jesteście (…) (gaz.)

Zwracanie się na 
państwo (panie, pano-
wie) 

Szanowni Państwo! 
(…) Najszczególniej-
sze słowa podziękowa-
nia kieruję dziś do 
wszystkich tu zebra-
nych, członków naszej 
organizacji, bo to 
Państwo są (…) 

Używanie w sytuacji 
oficjalnej czasowni-
kowych form 2. os. 
lm przy wyrazach 
państwo, panie, pano-
wie 

Odpowiedzi uzyska-
cie Państwo na 
łamach naszego pisma 
(gaz.) 

Używanie w sytuacji 
oficjalnej czasowni-
kowych form 3. os. 
lm 

Odpowiedzi uzyskają 
Państwo na łamach 
naszej gazety 

Stosowanie formy 
adresatywnej proszę 
panią z błędną 
rekcją 

Proszę panią, chcia-
łam zapytać (…) 
(mów.) 

 Proszę pani, chciałam 
zapytać (…) 

Każde z przedstawionych w tabeli zjawisk polskojęzycznej etykiety na 
Ukrainie ma nowsze lub starsze pragmalingwistyczne odpowiedniki innowa-
cyjne w polszczyźnie ogólnej, reprezentujące nowo kształtowany w niej 
model grzeczności językowej. Niemniej jednak, jeśli w takich sytuacjach 
można mówić o wpływie na polszczyznę na Ukrainie ogólnopolskiej warian-

                                                           
9 Tu i dalej w przykładach prasowych unikam podawania pełnej wersji nazwisk, ponieważ 

są one autentyczne. 
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cji innowacyjnej w zakresie zwyczajów grzecznościowych, to wydaje się, że 
ten wpływ jest dużo mniejszy niż oddziaływanie na miejscową polską etykie-
tę języka ukraińskiego lub innych czynników „wewnętrznych”. Przemawia 
za tym chociażby fakt, że te swoiste formy polskiej grzeczności językowej na 
Ukrainie charakterystyczne są także dla tych (starszych) użytkowników pol-
szczyzny, którzy mają dzisiaj bardzo ograniczone kontakty ze współczesnym 
uzusem ogólnopolskim. 

Zwracanie się do adresata w każdej sytuacji sformalizowanej na „pan/pani + 
imię” jest wspierane neutralnymi pod względem grzeczności odpowiednikami 
ukraińskimi (np. пане Миколо!), które mogą być poprawnie używane w języku 
ukraińskim w kontakcie oficjalnym, a także – jak się wydaje (potwierdzają to 
dane ankietowe) – ten typ zwracania się stanowi dla wspólnoty polonijnej znak 
„bycia swoim”, „bycia Polakiem”. Nadużywanie – z perspektywy normy ogól-
nopolskiej – wyrazów pan/pani przed antroponimami w użyciach referujących 
tekstów narracyjnych wynika z chęci wyrażania szacunku, a jednocześnie pod-
kreślenia polskojęzyczności kontaktu10 (jak potwierdzają wyniki ankiet, wyraz 
pan dla wielu użytkowników polszczyzny na Ukrainie konotuje „polskość”). 

Niekonsekwentne stosowanie w tym samym kontekście wyrazów państwo 
(panowie, panie) i wy to nie tyle próby „ocieplania” kontaktu (jak mogłoby to 
być odbierane w polszczyźnie ogólnej), ile uleganie interferencjom języka 
ukraińskiego. Zazwyczaj przy realizacji polskojęzycznych aktów mowy, za-
wierających te wyrazy, sam zwrot adresatywny jest zgodny z normą, co jest 
do pewnego stopnia zapewniane podobnym brzmieniem ukraińskiego od-
powiednika adresatywnego (por. Szanowni Państwo! – Шановне панство!). 
Dalej jednak pojawia się w tej strukturze niestosowny zaimek wy – pod 
wpływem odpowiednika formalnego w języku ukraińskim ви, który w tym 
języku funkcjonalnie może być honoryfikatywny. A zatem, używając struktu-
ry typu Szanowni państwo, chcę wam przedstawić naszego gościa (…) (stud., pis.), 
użytkownik polszczyzny polonijnej lub jpjo z reguły bezmyślnie kalkuje 
konstrukcję ukraińską, nie zastanawiając się nad koniecznością zastosowania 
dla polszczyzny innej pronominalnej formy honoryfikatywnej. 

Z kolei gramatyczne odstępstwa od obowiązującej normy ogólnopolskiej 
mogą być powodowane wewnętrznie motywowaną ekonomicznością, usu-
wającą wyjątki z systemu (proszę panią, państwo będziecie), a poparcie tych form 
                                                           

10 Dokładniejszą analizę funkcji wyrazów pan/pani, używanych referencyjnie w tekstach 
prasy polskojęzycznej ukazującej się na Ukrainie, zob. w złożonym do druku artykule: 
A. Krawczuk, Struktury referujące z wyrazami „pan/pani” w polskojęzycznej prasie na Ukrainie: grzecz-
ność czy niegrzeczność?, „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 20. 
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uzusem ogólnopolskim11 tylko utwierdza użytkowników polszczyzny na 
Ukrainie w przekonaniu, że struktury te są właściwe. 

Tak więc wyróżnione w Tabeli 1 cechy polskiej etykiety językowej na Ukrai-
nie, odbiegające od tradycyjnych norm ogólnopolskiej grzeczności językowej, 
motywowane są przede wszystkim brakami kompetencji komunikacyjnej 
i językowej użytkowników, a jednocześnie są skutkiem interferencji języka 
ukraińskiego czy też rezultatem działania mechanizmów pragmatycznych, 
związanych z warunkami funkcjonowania wspólnoty polskiej w otoczeniu 
innojęzycznym. W polszczyźnie ogólnej powstawanie tych innowacji ma swo-
je podłoże – w grę wchodzi czynnik pokoleniowy (włącznie z brakami kom-
petencyjnymi wielu młodych Polaków), dążenie do ekonomiczności, moda na 
luz, demokratyzacja języka i komunikacji. W praktyce zaś polszczyzna na 
Ukrainie i język ogólnopolski mają dzisiaj szereg podobnych odstępstw od 
tradycyjnej normy komunikacyjnojęzykowej w zakresie językowego savoir-
-vivre’u, których przyczyny jednak mogą mieć motywacje odmienne w przy-
padku języka Polaków w kraju i polszczyzny realizowanej na Ukrainie. 

4. Co oddala polską etykietę językową w kraju i na Ukrainie? 

Swoiste cechy polskojęzycznej etykiety na Ukrainie mogą nie tylko przybliżać 
ją do obecnej – zmieniającej się – grzeczności językowej ogólnopolskiej, lecz 
także od niej oddalać. W tabeli 2 podaję przykłady tych zjawisk polskiego savoir-
-vivre’u językowego na Ukrainie, które, jak się wydaje, w małym (jeszcze) stop-
niu odpowiadają stanom i procesom w obrębie obecnej polszczyzny ogólnej. 

Tabela 2. Odstępstwa od normy ogólnopolskiej w zakresie etykiety językowej na Ukrainie, które nie mają 
odpowiedników w polszczyźnie ogólnej albo mają odpowiedniki występujące (na razie) rzadko 

Zjawisko polskiej EJ 
na Ukrainie 

Przykład 
Norma  

ogólnopolska 
Przykład 

Budowanie aktów 
życzeń za pomocą 
wyrazów witać, 
witanie, powitanie 

Zespół (…) wita 
biskupa Witalija 
Skom(…)-go w dniu 
urodzin (gaz.)

Składać życzenia, 
życzyć (…) 

Zespół (…) składa 
życzenia urodzinowe 
biskupowi Witalijowi 
Skom(…)-mu 

Budowanie aktów 
życzeń za pomocą 
wyrazów pozdrawiać, 
pozdrowienia

Chcę państwa po-
zdrowić z tym 
świętem (zasł.) 

Składać życzenia, 
życzyć (…) 

Z okazji tego święta 
chcę życzyć państwu 
(…) / złożyć pań-
stwu życzenia (…) 

                                                           
11 W którym działa ta sama tendencja do ekonomiczności – uproszczenia i ułatwienia 

wspomnianych form gramatycznych. 
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Budowanie aktów 
życzeń za pomocą 
wyrazów gratulować, 
gratulacje 

Serdecznie gratuluję 
z urodzinami! (stud.) 

Składać życzenia, 
życzyć (…) 

Składam serdeczne 
życzenia urodzinowe 

Budowanie aktów 
gratulacji za pomo-
cą wyrazów witać, 
witanie, powitanie 

Zdałam egzamin! – 
No to witam cię! 
(uczn.) 

Składać gratulacje, 
gratulować (…) 

Zdałam egzamin –
Gratuluję! 

Budowanie aktów 
gratulacji za pomo-
cą wyrazów pozdra-
wiać, pozdrowienia 

Mam dzisiaj pięć 
punktów! – No to 
pozdrawiam! 
(stud.) 

Składać gratulacje, 
gratulować (…) 

Mam dzisiaj pięć 
punktów! – No to 
gratuluję! 

Budowanie aktów 
pozdrowień za 
pomocą wyrazów 
witać, witanie, powita-
nie 

Witam z Krakowa! 
(stud.); 
Moje witanie Mykole 
(stud.) 

Pozdrawiać, przesyłać 
pozdrowienia 

Pozdra-
wiam/(przesyłam) 
pozdrowienia z 
Krakowa!; 
Moje pozdrowienia 
dla Mykoły

Zwracanie się do 
pojedynczego 
adresata 
w sytuacji sformali-
zowanej na wy 

Dziękuję Wam, pani 
Wiktoria, za wyciecz-
kę (…) (gaz.) 

Zwracanie się do 
pojedynczego 
adresata 
w sytuacji sformali-
zowanej na pan/pani

Dziękuję pani (…) 

Forma adresatywna 
„pan/pani + nazwi-
sko”, stosowana w 
kontakcie oficjal-
nym12 

Pani Du(…)icz! 
Panią nasza szkoła 
tak kocha (…) 
(zasł.); 
Szanowny Panie 
Kryński! (ank., tytuł 
rozpoczynający list)

Forma adresatywna 
„pan/pani + tytuł” 

Pani prezes! (…); 
Szanowny Panie 
(Profesorze)! 

                                                           
12 Tego typu użycia, często z imieniem i nazwiskiem, obecne są też w „strefie innowacyj-

nej” współczesnej polszczyzny ogólnej (zob. np. M. Marcjanik, O niestosowności komunikacyjnej 
na materiale językowych zachowań grzecznościowych, w: M. Kita, red., M. Czempka-Wewióra, 
M. Ślawska, współudz., Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej, Wyższa Szkoła Zarządzania 
Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2008, s. 158; 
http://poradnia.pwn.pl/ [dostęp: 29.06.2012]), mogłyby więc one znaleźć się w Tabeli 1. 
Wydaje się jednak, że nie mają one na razie tak szerokiego i powszechnego zakresu, jak np. 
podane w Tabeli 1 zwracanie się na „pan/pani + imię”. Innowacyjne formy adresatywne 
z nazwiskiem z reguły ograniczają się do występowania w pismach urzędowych, kierowanych 
do obywateli czy też do dyskursu politycznego, w którym często pełnią funkcję deprecjonują-
cą, ale też służą identyfikacji osoby – wyróżniania jej ze zbioru (np. forma „panie pośle + na-
zwisko”). Sporadycznie pojawiają się też w innych typach kontaktu, np. w zwracaniu się 
lekarza do pacjentki czy nawet studenta do wykładowcy. Małgorzata Marcjanik uważa, że 
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Zgoda formalno-
gramatyczna przy-
miotnika w formie 
adresatywnej zawie-
rającej wyraz państwo 

Szanowne państwo! 
Zapraszam na werni-
saż (…) (uczn.) 

Zgoda realnozna-
czeniowa 

Szanowni państwo! 
(…) 

Zgoda formalno-
gramatyczna cza-
sownika z wyrazem 
państwo 

Czy pozwoli pań-
stwo, że przedstawię 
(…) (stud.) 

Zgoda realnozna-
czeniowa 

Czy pozwolą pań-
stwo, że przedstawię 
(…) 

Forma biernika 
wyrazu państwo 
synkretyczna z 
mianownikową 

Chcę zapoznać pań-
stwo z (…) (stud.) 

Forma biernika 
synkretyczna z 
dopełniaczową 

Chcę zapoznać pań-
stwa z (…) 

Forma adresatywna 
zawierająca rze-
czownik tytularny z 
elementem wice-, 
pro-, eks- 

Panie prodziekanie!, 
Panie wicekonsulu!, 
Panie eksprezydencie! 
(ank.) 

Zastępowanie w 
formie adresatywnej 
rzeczownika z 
członem wice-, pro-, 
eks- rzeczownikiem 
bez tego członu

Panie dziekanie!, 
Panie konsulu!, 
Panie prezydencie! 

Tworzenie nowych 
tytułów 

Drogi nauczyciel Jerzy! 
(uczn.), 
Panie nauczycielu! 
Panie wykładowco!, 
Panie lektorze!, 
Panie asystencie! 
Panie doktorze habili-
towany!

Tradycyjne tytuły Panie profeso-
rze/proszę pana! 
Panie profesorze/dokto-
rze/magistrze! 
Panie profesorze!, 
Panie doktorze! 
Panie mecenasie! 
Panie redaktorze! 

                                                                                                                                   
zwyczaj zwracania się do partnera komunikacji po nazwisku powoli zaczyna się rozpo-
wszechniać w Polsce, będąc przejawem „uniformizacji” językowych zachowań grzecznościo-
wych. Marcjanik sądzi, że mimo polskiej tradycji zwracania się w ten sposób w środowiskach 
wiejskich i małomiasteczkowych, obecnie zwyczaj ten jest raczej przejmowany z obcych 
kultur. Na razie, jak pisze badaczka, ten zwrot adresatywny występuje w komunikacji medial-
nej, w rozmowach polityków i dziennikarzy (częściej nazwisko występuje łącznie z tytułem 
zawodowym – panie pośle Rokita, panie senatorze Niesiołowski, rzadziej także – bez tytułu zawo-
dowego: pani Zyto Gilowska) oraz w komunikacji publicznej, np. zwracanie się do recenzenta 
podczas kolokwium habilitacyjnego: pani profesor Warzywoda. (M. Marcjanik, Grzeczność w ko-
munikacji językowej, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 31). Formy zwracania się do odbiorcy 
przez „pan/pani + nazwisko” pojawiają się także na czatach internetowych; są one oceniane 
raczej jako wynik nieznajomości reguł konwersacji albo też jako wynik wpływu języka nie-
mieckiego (zob. np. J. Podracki, M. Trysińska, Formy adresatywne stosowane przez internautów na 
czatach moderowanych (na przykładzie czatów z aktorami trzech pokoleń), w: S. Gajda, A. Markowski, 
J. Porayski-Pomsta, red., Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, Wyd. 
Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005, s. 389). 
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Panie lekarzu! 
Panie adwokacie! 
Panie dziennikarzu! 
Pani sprzedawczyni / 
ekspedientko! 
Panie kelnerze!, 
Panie taksówkarzu! 
(ank.) 

Proszę pani! 
Proszę pana! 

Niektóre spośród przytoczonych w tabeli 2 zjawisk językowych – w pełni 
zazwyczaj komunikacyjnych w ramach wspólnot polskojęzycznych na Ukra-
inie – mogą stawać się przyczynami zakłóceń13 interakcji między osobą uży-
wającą takich jednostek językowych a rodzimym użytkownikiem języka 
w kraju. Do nieporozumienia może np. dojść, gdy pojedynczy adresat odbie-
ra formę wy. Nadawca może dotknąć odbiorcę, zwracając się do niego po 
nazwisku14 lub używając w rzeczownikach tytularnych w składzie adresaty-
wów członów wice-, pro-, eks-. Może też wprowadzić nieporozumienie, myląc 
– wskutek interferencji leksykalnej – akty życzeń z aktami pozdrowień 
i gratulacji czy też „ekonomicznie” stosując zgodę formalnogramatyczną 
zamiast realnoznaczeniowej przy wyrazie państwo albo niepoprawnie ten 
wyraz odmieniając (przybiera on wtedy bowiem zupełnie inne znaczenie15). 
Dodajmy, że te błędy gramatyczne rzutujące na pragmatykę wypowiedzi, jak 
i błędy w aktach życzeń, gratulacji i pozdrowień, mają podłoże interferen-
cyjne – w języku ukraińskim odpowiedni rzeczownik панство uzgadnia się 
                                                           

13 „Zakłócenie komunikacyjne” rozumiem nie tylko jako powstanie nieporozumienia 
w interakcji, lecz także jako jej – minimalne nawet – zahamowanie. Dokładniej analizuję to 
pojęcie w: A. Krawczuk, Gramatyka i uspisznist’ komunikaciji…, s. 113–114.  

14 Nie biorę tu pod uwagę regionalnej normy krajowej (np. polszczyzny poznańskiej), która 
dopuszcza zwracanie się do adresata po nazwisku (M. Łaziński, O panach i paniach. Polskie 
rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 101). Jedno-
cześnie warto dodać, że zwracanie się do odbiorcy w sytuacji sformalizowanej na „pan/pani + 
imię”, o które chodziło we wcześniejszej części artykułu, również może stać się przyczyną 
zakłócenia komunikacyjnego między Polakiem a Ukraińcem posługującym się polszczyzną, 
mimo że ta forma zwracania się bardzo szybko rozpowszechnia się obecnie w polskiej 
wspólnocie językowej. Jest ona jednak akceptowalna w części tylko społeczności (przeważnie 
młodej) posługującej się polszczyzną ogólną, przez starsze pokolenie może być nieakcepto-
wana jako narzucająca spoufalanie kontaktu przez nadawcę. 

15 Zdarza się, że rodzimi użytkownicy polszczyzny w kraju również niepoprawnie odmie-
niają zaimek państwo (*o państwie) – znaczy to, że do zakłóceń komunikacyjnych dochodzić 
może tylko w przypadku interakcji osób z Ukrainy z dobrze wykształconymi językowo native 
speakerami. 
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z przymiotnikiem w rodzaju nijakim i z czasownikiem w liczbie pojedynczej 
(панство було), a w bierniku przybiera formę synkretyczną z mianownikową. 

Częstotliwość używania tego typu jednostek w polszczyźnie funkcjonują-
cej na Ukrainie zmusza do szczególnego zwracania na nie uwagi w procesie 
nauczania języka polskiego zarówno Ukraińców, jak i miejscowych Polaków. 
Unikanie takich odchyleń od polskiej normy pragmatycznej zaowocowałoby 
tym, że dwie polskie etykiety – w Polsce i na Ukrainie – wyłącznie by się 
zbliżały, a porozumienie między mieszkańcami obu naszych krajów stawa-
łoby się szybsze i lepsze. 
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Polish-Ukrainian "borders". What approaches and what recedes  
Polish language politeness in Poland and Ukraine. 

The article presents the peculiarities consisting in using of Polish etiquette acts, which occur 
in the Polish language of its users in Ukraine. The analysis (based on the comparison with the 
Polish nationwide language) of the Polish etiquette of local Polish population as well as 
Ukrainians, which learn Polish as a foreign language allows to distinguish two "areas" of 
etiquette. These are the "areas", which "approach" and "recede" Polish speaking environment 
in Ukraine and the Polish language community in the country. On one hand the facts consti-
tuting the mutual "approach" of two (in Ukraine and Poland) Polish language etiquettes are 
ascertained. These facts revealed in overlapping of specific forms of Polish politeness in 
Ukraine with Polish nationwide pragmalinguistic innovations. These specific forms deviate 
from traditional Polish language norms. On the other hand, it is pointed to the risk area of 
communication misunderstandings caused by "clashing" of some forms of "Ukrainian" 
Polish etiquette with the Polish nationwide. 

Keywords: language etiquette, the Polish language in Ukraine, address form, speech act of 
wish, linguistic innovation, communication misunderstanding. 
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MARCIN MACIOŁEK 
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

Adaptacja terminów informatycznych  
w języku ogólnym i stylu artystycznym 

Intensywnie rozwijająca się technika komputerowa powoduje znaczny 
przyrost leksyki. Język bowiem, aby być sprawnym narzędziem komunikacji, 
musi spełniać funkcję nominatywną, czyli nazwać nieznane dotychczas 
fragmenty pozajęzykowej rzeczywistości. Jednocześnie nowo powstałe ter-
miny przekraczają granice właściwej sobie odmiany językowej – socjolektu 
komputerowego. Za sprawą przenikania samej techniki do codziennego 
życia terminologia informatyczna przedostaje się do języka ogólnego, stając 
się tym samym własnością wszystkich, którzy się danym językiem posługują, 
bez względu na uprawianą profesję. Ze względu na wielość funkcji, które 
komputer pełni i zadań, do których jest wykorzystywany przez przeciętnych 
użytkowników, słownictwo komputerowe jest mocno osadzone w systemie 
pojęciowym języka ogólnonarodowego. Tę silną pozycję terminów informa-
tycznych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny uzmysławia fakt, 
że wiele spośród nich trafiło do wydanych w ostatnich latach słowników. 
Leksykografowie trafnie ocenili praktyczną wartość omawianych nazw 
w komunikacji językowej. Osoby korzystające ze słowników oczekują 
uwzględnienia w nich warstwy najnowszej, tej, z którą stykają się lub mogą 
zetknąć się na co dzień. Zwłaszcza w biolekcie ludzi młodych neologizmy 
komputerowe stanowią ważną część występującej w nim leksyki. Wydaje się 
też, że znajomość słownictwa informatycznego jest w rzeczywistości po-
czątku XXI wieku nieodzownym warunkiem właściwego funkcjonowania 
w społeczeństwie. 

Terminy komputerowe, przekraczając granice właściwej sobie specjalnej 
sfery życia społecznego, nieraz nabierają (w innych odmianach językowych) 
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znaczenia przenośnego i zaczynają funkcjonować w różnych metaforycz-
nych wyrażeniach i zwrotach. Coraz częściej porównujemy coś do urządzeń 
i zjawisk informatycznych. W przemówieniu rektora jednej z wyższych 
uczelni, kierowanym do nowo przyjętych studentów, znalazło się zdanie: 
„Obyście nie byli jak dyskietka, obyście się nauczyli tutaj myśleć” – z meta-
forycznym użyciem wyrazu dyskietka, w nadanej zaś 26.03.2008 roku w Ra-
diu Piekary audycji na temat narkomanii posłużono się obrazowym porów-
naniem: „Narkotyki są jak wirus w komputerze; jeśli się wpuści złego, to 
czasem cały komputer idzie do wyrzucenia”. Najwięcej metafor termino-
logicznych (komputerowych) powstaje, co oczywiste, w środowisku in-
formatyków, ale szybko wchodzą one do powszechnego obiegu komuni-
kacyjnego1. 

Wyraz spacja ‘odstęp między znakami’ i pochodne od niego czasowniki, 
np. rozspacjować, wyspacjować używane są w znaczeniu ‘zrobić dodatkowe miej-
sce dla kogoś lub czegoś’. Transfer – to ‘szybkie przeniesienie się z jednego 
miejsca na drugie’ (por. wyrażenie transfer plików). Podobnie logowanie może 
odnosić się nie tyle do procedury identyfikacji użytkownika, chcącego podjąć 
pracę w danym systemie operacyjnym lub sieci, co do zajęcia jakiegoś miej-
sca, najczęściej wygodnego. Loguj się – to zatem tyle, co ‘usiądź wygodnie’. 
W języku młodzieży zalogować się znaczy także ‘zgłosić swoją obecność’. 
Również czasownik zawiesić się (zawieszać się), który już sam w sobie jest meta-
forą językową (w informatyce oznacza bowiem ‘stan programu lub systemu 
operacyjnego, w którym nie odpowiada on na polecenia użytkownika’), ma 
swoje pozakomputerowe znaczenie, używa się go w odniesieniu do kogoś, 
kto „zamyślił się, przestał reagować lub zaczął robić jakąś czynność raz za 
razem, np. powtarzać w kółko ten sam wyraz”, „zamyślił się, oderwał się od 
rzeczywistości, był chwilowo nieobecny”, „zamyślił się i nie reaguje na żad-
                                                           

1 Przenikanie słownictwa specjalistycznego do polszczyzny ogólnej, a nawet stylu arty-
stycznego (o czym w dalszej części artykułu) nie jest zjawiskiem nowym. O determinologiza-
cji nazw specjalnych pisały m.in. Irena Bajerowa, Danuta Buttler, Jolanta Tambor. W przy-
padku analizowanej leksyki zdumiewająca jest jednak nie tylko skala zjawiska, ale również 
kierunki i przebieg procedur adaptacyjnych. Należy zauważyć, że w procesach tych jest coś 
z zapożyczania pośredniego. Składniki profesjolektu przenikają bowiem wpierw do slangu, 
a potem do polszczyzny ogólnej czy literatury. Najbardziej typowym sposobem zapożyczania 
terminów przez język ogólny jest nadanie im treści przenośnej (metaforyzacja), inne procesy 
przystosowawcze (adaptacja fleksyjna, słowotwórcza, fonetyczna i graficzna) przebiegają 
analogicznie do procesów asymilacji wyrazów zapożyczonych. W literaturze nazwy specjalne 
wykorzystywane są jako środki stylistyczne o różnych funkcjach (z poetyzacją włącznie) albo 
jako wykładniki stylizacji. 
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ne pytania rozmówcy”, „nie reaguje na to, co się dzieje”2. Komputerowy 
klawisz Delete służący do kasowania tak silnie oddziałuje na wyobraźnię ję-
zykową, że w jednym z felietonów Kazika Staszewskiego odnaleźć można 
zdanie: „Zdaję sobie sprawę, że aktualność poniższego tekstu jest nikła, ale 
tak mi się nosił w łepetynie od jakiegoś czasu i za nic nie chciał się z d e l e -
t o w a ć  bez przelania na papier”3. Felietonista nie napisał, że tekst nie 
chciał mu wyjść z pamięci, że nie mógł go zapomnieć, lecz żartobliwie 
a znamiennie skorzystał z komputerowego klawisza ze wskazaniem DELE-
TE, które znaczy tyle, co ‘likwidować, kasować’. Zacytowana wypowiedź 
jest, oczywiście, stylistycznym żartem. Niemniej podobnych przykładów 
użyć czasownika deletować odnaleźć można więcej. „Zdilejtowałem prze-
szłość” – wyznaje bohater powieści Mariusza Sieniewicza Czwarte niebo4, 
w Internecie zaś możemy przeczytać: „jeśli mamy nowoczesne samoloty 
wielozadaniowe, to wróg musi brać pod uwagę, że nie tylko możemy się 
bronić, ale też możemy wysłać 10 par samolotów, które (…) mogą w ciągu 
paru godzin z d e l e t o w a ć  wszystkie elektrownie w kraju wroga”5. 
W nowych, metaforycznych sensach, nadbudowanych na znaczeniu kompu-
terowym, funkcjonuje też czasownik resetować || zresetować ≤ ang. to reset 
‘przestawiać, zerować’ (w informatyce ‘uruchamiać ponownie system opera-
cyjny komputera, zwykle z powodu problemów z jego właściwym funkcjo-
nowaniem’). „Ja się po każdej akcji r e s e t u j ę ”6 – przyznaje jeden z boha-
terskich ratowników z kopalni Halemba. O tym zaś, że owo resetowanie nie 
było w ustach ratownika okazjonalizmem, niechaj świadczą inne przykłady 
użycia: „Ależ oczywiście! Często wstaję i – eureka! Mam jakiś gotowy po-
mysł lub decyzję. A biznes śni mi się często, bo intensywnie pracuję. I nigdy 
nie potrafię się całkiem wyłączyć, »z r e s e t o w a ć «”7; „dobra ide (!) się 
z r e s e t o w a ć  bo wam jeszcze za dużo uświadomię” (wypowiedź na forum 
internetowym)8; „Z r e s e t o w a ć  śmierć” (tytuł artykułu o naukowcach, 

                                                           
2 Cytowane wypowiedzi pochodzą z ankiety przeprowadzonej przeze mnie wśród studen-

tów Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej. 
3 K. Staszewski, Die drei wizyten, „Gazeta Wyborcza” (dodatek telewizyjny) z dn. 23.07.2004 r. 
4 M. Sieniewicz, Czwarte niebo, Wyd. W.A.B., Warszawa 2003, s.73. 
5 Wypowiedź pochodzi ze strony internetowej: http://www.historycy.org/index 

.php?act=Print&client= printer&f=328&t=10459 [dostęp: 20.02.2013]. 
6 Cyt. za: J. Miodek, Ja się po akcji resetuję, „Dziennik Zachodni” z dn. 29.12.2006, s. 13. 
7 Zob. http://www.wnp.pl/artykuly/karina-wsciubiak-nie-potrafie-sie-zresetowac,3132_0_ 

0_1_0.html [dostęp: 20.02.2013]. 
8 http://www.tajne.org/forum/read.php?f=1&t=109230 [dostęp: 20.02.2013]. 
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którzy próbują przywrócić do życia martwe zwierzęta)9; „Czy można »z r e -
s e t o w a ć « sumienie?” (tytuł artykułu o. Dariusza W. Andrzejewskiego na 
temat sakramentu pokuty)10; „Musimy uświadomić sobie, że sakrament po-
jednania jest po to, aby osiągnąć Boże miłosierdzie, przebaczenie, spokój 
sumienia, jak mawia się w języku internautów – »z r e s e t o w a ć  to, co było 
złe, zainfekowane wirusem« i rozpocząć nowe życie w jedności z Bogiem 
i własnym sumieniem”11. W przenośnym znaczeniu (z)resetować – to zatem 
‘zregenerować się, odnowić fizycznie i duchowo, ożywić, przywrócić do 
prawidłowego funkcjonowania’12. O tym zaś, że resetowanie wychodzi poza 
tradycyjny komputerowy krąg używalności i staje się leksykalną metaforą 
przeciętnego użytkownika współczesnej polszczyzny, przekonują także wy-
niki ankiety przeprowadzonej przeze mnie wśród studentów Uniwersytetu 
Śląskiego i Politechniki Śląskiej. Jako przykład przenośnego użycia leksyki 
komputerowej tę metaforę przywołało wielu respondentów: 

– zresetowałam się – ‘zaczęłam robić coś od nowa’ (K 20 UŚ)13; 
– zresetować się – ‘upić się na umór’, np. resetować się po ciężkiej, długiej, 

nużącej pracy (M 20 UŚ); 
– zresetuj się! – ‘zacznij myśleć od nowa’ (K 20 UŚ); 
– resetuję się na weekend – ‘odcinam się od codziennego życia’ (K 20 UŚ); 
– walnąć sobie reset – ‘opić się tak, żeby urwał się film’ (K 24 UŚ); 
– trzeba by sobie zrobić (walnąć) reseta – ‘mam ochotę przyjąć większą daw-

kę alkoholu etylowego’ (M 24 PŚ); 
– zresetować kogoś – ‘po tym, gdy się zawiesi’ (M 23 PŚ); 
– reset – ‘dobra impreza alkoholowa’ (M 25 PŚ). 
Jak potwierdzają zacytowane wypowiedzi, w gwarze studenckiej dochodzi 

do częściowego przesunięcia dominanty znaczeniowej przenośnego sensu 
czasownika resetować: utożsamia się go nie tyle z ‘regenerowaniem się, odprę-
żeniem’, co z formą (?) takiej „odnowy” – imprezą alkoholową. 

Od nazw klawiszy komputerowych wywodzą się też określenia: enter ‘opu-
ścić (niezręczny) temat rozmowy’ (K 21 UŚ) oraz zrobić eskejp (od nazwy 
przycisku Escape; ang. escape ‘uciec, umknąć; ucieczka’) ‘wyjść skądś niepo-
strzeżenie, uciec’ (K 22 UŚ). W potocznym obiegu są frazeologizmy: szukać 
                                                           

9 Zob. http://fakty.interia.pl/news-zresetowac-smierc,nId,810148 [dostęp: 20.02.2013]. 
10 Zob. „Gość Niedzielny” 2006, nr 4, s. 12. 
11 Tamże. 
12 Tak też: J. Miodek, Ja się po akcji resetuję…, s. 13. 
13 Informacje podane przeze mnie w nawiasie oznaczają kolejno płeć i wiek respondenta 

oraz uczelnię, na której studiowała ankietowana osoba. 
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sieci ‘stracić wątek rozmowy’ (M 24 PŚ), mieć error ‘mieć problem’ (M 23 
PŚ)14, uruchomić swój procesor ‘zacząć myśleć’15. Z gier komputerowych wywo-
dzi się natomiast określenie osiągnąć wyższy level (ang. level – ‘poziom’) – „uży-
wane w odniesieniu do różnych dziedzin życia” (K 20 UŚ). Obok znanego 
od dawna szkolnego przezwiska komputer (komputerek) ‘uczeń bardzo zdolny, 
kujon’, w języku hip-hopowców pojawiło się inne: skaner odnoszone do 
bezmyślnego naśladowcy, kogoś, kto nie posiada własnego stylu, podszywa 
się pod kogoś, kim nie jest16. 

Wiele komputerowych metafor funkcjonuje w gwarze uczniowskiej: CD-
-ROM – to ‘osoba mająca dużą wiedzę’, haker – ‘zdrajca lub uczeń mający 
dużą wiedzę’, joystick – ‘męski narząd płciowy, penis; zwolennik komputery-
zacji’, komputer – ‘głowa; zdolny uczeń, który ma oceny bardzo dobre i celu-
jące; uczeń dobry z matematyki’, komputerowiec – ‘osoba mająca dobre wyniki 
z przedmiotów ścisłych’, komputery – ‘najlepsi uczniowie w klasie’, procesor – 
‘ogólnie o nauczycielu; również: nauczyciel informatyki’, wirus IBM – ‘nau-
czyciel matematyki’, wpierdolić nortona (od nazwy programu komputerowego 
Norton Commander) – ‘zażyć narkotyk LSD’, wrzucić na dysk – ‘zapamiętać’, 
zalogować się – ‘zgłosić swoją obecność’, zawiesić się – ‘stracić przytomność 
pod wpływem zażytych narkotyków’17. 

Z forów dyskusyjnych i czatów internetowych wywodzi się sformułowanie 
dostać bana ‘mieć zakaz (używania czegoś); zostać wyrzuconym’. Angielski 
czasownik to ban oznacza ‘zakazać czegoś; skazać na banicję’. Na forum 
dyskusyjnym, czacie lub kanale IRC bana może dostać osoba biorąca udział 
w internetowej dyskusji za zachowanie niezgodne z etykietą sieci (netykietą). 
Określenie dostać bana rozszerzyło zakres swej używalności, jak zauważa 
Bartek Chaciński, „»zbanowanym« można zostać coraz częściej w »realu«, 

                                                           
14 Określenie też może znaczyć ‘zrobić błąd, pomylić się’. Por. E. Jędrzejko, Składnia w sie-

ci, czyli o czacie, blogach i innych formach netspeak’u. Nowe media – nowy styl?, w: tejże, Składnia. Style. 
Teksty. Składniowe aspekty zróżnicowania i przemian polszczyzny XX wieku, Wyd. Gnome, Katowi-
ce 2005, s. 251. W języku młodzieżowym funkcjonują także wulgarne zwroty dotyczące 
masturbacji kobiet – klikać myszkę oraz mężczyzn – bawić się joystickiem (dżojstikiem) (joystick 
‘męski narząd płciowy’; w gwarze uczniowskiej funkcjonuje też fraza o charakterze obelgi 
robili cię joystickiem, zob. Nowy słownik gwary uczniowskiej, H. Zgółkowa, red., Wyd. Europa, 
Wrocław 2004, s. 147). 

15 Uruchomcie swoje procesory! – tej żartobliwej komendy używają ponoć niektórzy wykładowcy 
Politechniki Śląskiej, prosząc swoich studentów o aktywny udział w zajęciach. 

16 B. Chaciński, Totalny słownik najmłodszej polszczyzny, Wyd. Znak, Kraków 2007, 
s. 160–162. 

17 Zob. Nowy słownik gwary uczniowskiej… 
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czyli prawdziwym życiu”18. Jeden z internautów skarży się: „No centralnie 
jawnie kłucę (sic!) się z matką i b a n a  n a  k o m p a  m a m ”, czyli ma zakaz 
korzystania z komputera. Inny natomiast pisze o tym, jak chciałby „dać 
kosza” swojej dziewczynie: „Wszystko mnie wk***wia – nigdy nie miałem 
porządnej dziewczyny – zawsze mnie zdradzały lub cuś… A najgorsze, że 
nie mogę d a ć  b a n a  znienawidzonej, a mam jej powyżej uszu”19. 

Pod wpływem rozwoju informatyki rozszerzył swoje znaczenie i zakres 
użycia na inne dziedziny przymiotnik kompatybilny ‘zgodny z czymś, wzajem-
nie się z czymś uzupełniający; taki, który może z czymś współdziałać, nie 
powodując zakłóceń’, początkowo odnoszony głównie do urządzeń kompu-
terowych, por. przykłady: Kompatybilne komputery; Urządzenie kompatybilne 
z komputerem systemu IBM. Dziś – w ocenie Andrzeja Markowskiego, a także 
innych normatywistów – „jest to wyraz modny, nadużywany, zwłaszcza 
w odniesieniu do sfer innych niż komputery”20. Tak jest na przykład w wy-
powiedzi: Ubrania w tym duchu – proste i kompatybilne (łatwe do zestawiania elemen-
tów) robi od lat Barbara Hoff. 

Jakże też chętnie wszyscy dookoła coś i – niestety – kogoś kasują. Nie wy-
grywają, nie pokonują, nie zwyciężają, nie faulują, lecz kasują – jak w kompute-
rze. Leksem kasować, będący rodzimym odpowiednikiem omawianego wcze-
śniej czasownika deletować (w wersji spolszczonej delejtować), znajdujemy 
w sloganie reklamowym Optimus kasuje konkurencję. Z kolei w wywiadzie 
z wybitnym antropologiem kultury, profesorem Rochem Sulimą, na temat 
zanikającej tradycji rodzinnego jadania przy jednym stole dziennikarka 
stwierdza: „Mam wrażenie, że w y k a s o w a l i śm y  stół z domów”21. Po-
dobnie Krzysztof Cugowski w piosence Bal wszystkich świętych śpiewa 
o dziewczynie, która „s k a s o w a ł a  go w swej pamięci”. Kilkanaście lat 
temu takie użycia czasownika kasować nie byłyby możliwe. Wtedy reklamują-
ca się firma z konkurencją by wygrywała albo by ją pokonywała, stół usunęliby-
śmy, ewentualnie wyrzucilibyśmy z domu i „zastąpilibyśmy ławą albo czymś, co 

                                                           
18 B. Chaciński, Totalny słownik najmłodszej polszczyzny…, s. 19. Notabene, użyte przez Chaciń-

skiego wyrażenie przyimkowe w realu, często dziś słyszane w języku młodzieżowym, także 
pojawiło się w związku z rozwojem informatyki. Jeśli coś wydarzyło się w realu, to znaczy, że 
miało miejsce w prawdziwym życiu, a nie w rzeczywistości wirtualnej (komputerowej). 

19 Cyt. za: B. Chaciński, Totalny słownik najmłodszej polszczyzny…, s. 19–20. 
20 A. Markowski, Tyle trudnych słów. Praktyczny słownik wyrazów obcych używanych w prasie, radiu 

i telewizji, Wyd. Twój Styl, Warszawa 1995, s. 83. 
21 Skalpy rodzinne. Z profesorem Rochem Sulimą, antropologiem kultury, rozmawia Iza Mi-

chalewicz, „Dziennik Zachodni” z dn. 14.12.2007, s. 6. 
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do stołu niepodobne”22, tak jak dziewczyna o chłopaku by zapomniała, wyma-
zała go z pamięci. Zdaniem Jana Miodka, „to jest też (…) znak czasu, tyle że 
smutny. Czasu wyraźnej preferencji dla mocnej metaforyki – z kasowaniem, 
mordowaniem, demolowaniem i krwią, obecnej chociażby w języku sprawozdań 
sportowych czy recenzji muzycznych czasopism młodzieżowych”23. Źródeł 
takiej brutalizacji języka wrocławski językoznawca upatruje między innymi 
w grach komputerowych. 

W potocznej polszczyźnie funkcjonuje też, wywodzący się z języka „kom-
puterowców”, rzeczownik lamer – określenie użytkownika Internetu, który 
mimo braku wiedzy próbuje sprawiać wrażenie eksperta, zabierając głos 
w dyskusjach sieciowych w sprawach, na których się nie zna, często nie 
przestrzega etykiety. W rozmowie z Radosławem Pawelcem na temat zmian 
zachodzących we współczesnej polszczyźnie (głównie w języku młodzieżo-
wym) i związanych z nimi problemów w komunikacji ludzi młodych ze sta-
rymi na słowa profesora: „Bo dorośli to lamusy i języka młodych nie rozu-
mieją” dziennikarki reagują następująco: „Niektóre lamusy, na przykład my, 
kminią co nieco. I niekoniecznie muszą być przy tym l a m e r a m i . (…) 
Same pracujemy na »blaszaku«, czyli pececie”24. Choć sama wypowiedź jest 
żartobliwa (bo i występujący w niej rzeczownik lamus użyty został w nowym, 
funkcjonującym w języku młodzieżowym, znaczeniu), to jednak dowodzi 
znajomości żargonu komputerowego wśród przeciętnych użytkowników 
polszczyzny. W gwarze uczniowskiej lamer to nie tylko informatyczny dyle-
tant. Wyraz rozszerzył swoje znaczenie i oprócz nazywania w ten sposób 
osób nieznających się na komputerach i tych, które robią niemądre żarty 
w Internecie, rzeczownik ten używany jest także w odniesieniu do osób 
niekompetentnych, które się na czymś nie znają (niekoniecznie na kompute-
rach), a także – jak informuje Nowy słownik gwary uczniowskiej – w stosunku 
do nowych uczniów w klasie25. 

Dynamicznie rozwijająca się leksyka komputerowa przenika nie tylko do 
języka ogólnego. Coraz częściej obecność terminów informatycznych można 

                                                           
22 Tamże. 
23 J. Miodek, Rzeczywistość elektroniczna a język nasz powszedni, w: A. Mikołajczuk, R. Pawelec, 

red., Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Podrackiemu, Wyd. Semper, 
Warszawa 2007, s. 106. 

24 Mlaskając myszką. Z prof. Radosławem Pawelcem z Instytutu Języka Polskiego Uniwersy-
tetu Warszawskiego rozmawiają Agnieszka Kropielnicka i Mira Suchodolska. „Dziennik 
Zachodni” z dn. 2.11.2007, s. 7. 

25 Nowy słownik gwary uczniowskiej…, s. 188. 
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dostrzec w odmianie artystycznej polszczyzny – zarówno w prozie, jak i w poe-
zji. Zjawisko występowania w literaturze pięknej tzw. twardych terminów26 
nie jest bynajmniej nowe. Istnieje wiele utworów, w których obecne jest 
słownictwo rozumiane jako terminus technicus, wskazujące na silną referencjal-
ność tekstu wobec rzeczywistości pozaliterackiej. Istotne staje się pytanie, 
jaką rolę odgrywa przywołanie języka zawodowego w dziele literackim. Ta-
kie uwiarygodnienie świata przedstawionego jest najpewniej – przekonuje 
Anna Martuszewska – sposobem „tworzenia ramy modalnej możliwości 
i nakłonienia czytelnika do zawarcia paktu powieściowego, paktu o prawdo-
podobieństwie istnienia prezentowanych zjawisk w którymś z możliwych 
światów”27. Wprowadzenie profesjolektu do dzieła literackiego ma zatem na 
celu przekonanie czytelnika o możliwości istnienia opisywanych w utworze 
zdarzeń. Taką zapewne funkcję spełnia słownictwo komputerowe w powie-
ści Janusza L. Wiśniewskiego pt.: S@motność w Sieci: 

Nie miał ochoty więcej czytać. Podłączył telefon do komputera i urucho-
mił program poczty elektronicznej. Powoli przebrnął przez całą procedurę identy-
fikacji. Modem w telefonie komórkowym jest chyba najwolniejszym modemem, 
jaki istnieje. Często zastanawiał się, dlaczego. Sprawdzi to, gdy tylko 
wróci do Monachium. 

W jego skrzynce pocztowej w komputerze instytutu w Monachium był tylko 
jeden e-mail. W adresie była domena jakiegoś banku w Anglii. 

Znowu jakaś reklamówka – pomyślał. 
Chciał ją od razu usunąć, ale jego uwagę zwróciła pierwsza część adresu: 

Jennifer@28. 

– Czy potrafi pani sama konfigurować serwery swojej poczty komputerowej? Jeśli 
nie, to chętnie pani pomogę, zanim pójdę. 

Uśmiechnęła się i poważnym tonem odparła: 
– Potrafię sama zrobić wiele rzeczy, ale tego nie. Z czasów, kiedy to 

umiałam, pamiętam, że to jest koszmarnie trudne i skomplikowane na tych 
komputerach, które nie mają Windows. To przecież UNIX, prawda? 

– Tak. To stary, dobry UNIX. Nie dają nam tutaj w korytarzu nic 
lepszego. Można tu tylko IRC-ować i wysyłać e-maile. Ale dobre i to. 
Uniwersytet nie ma nawet takiego korytarza jak ten – odpowiedział. – 

                                                           
26 Określeniem tym posługuje się Zdzisław Wawrzyniak. Por. Z. Wawrzyniak, Praktyczne 

aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego i angielskiego, Wyd. PWN, Warszawa 
1991, s. 45–46. 

27 A. Martuszewska, Powieść i prawdopodobieństwo, Wyd. Universitas, Kraków 1992, s. 80. 
28 J.L. Wiśniewski, S@motność w Sieci, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002, s. 22. 
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Niech pani mi poda nazwę komputera poczty wychodzącej i przychodzącej. 
Skonfiguruję to pani29. 

Sala zareagowała szmerem podniecenia, gdy powiedział, że przez „nieu-
wagę” pozostawił ten arkusz w swoim biurze w Niemczech, ale za chwilę 
odzyska go ze swojego dysku w komputerze na biurku w Monachium. Na 
oczach wszystkich obecnych – mogli obserwować, co robi, na ogrom-
nym ekranie za jego plecami – wystartował ICQ i uruchomił opcję pozwalającą 
na dostęp, po wprowadzeniu zabezpieczającego hasła, do wybranych fragmentów dys-
ku na komputerze w jego biurze. Arkusz musiał tam być, gdyż na tydzień 
przed kongresem w Nowym Orleanie udostępnił go w ten sam sposób ko-
ledze na uniwersytecie w Warszawie. Po kilku minutach arkusz „ściągnął 
się” na jego laptop i mógł go wyświetlić na ekranie tutaj, w audytorium centrum 
kongresowego w Nowym Orleanie30. 

O ile występowanie socjolektu komputerowego w utworach prozator-
skich nie jest niczym nad wyraz wyjątkowym31, wiąże się bowiem ściśle 
z konstrukcją świata przedstawionego, o tyle wykorzystanie terminów in-
formatycznych w poezji można uznać za swoiste signum temporis. Zmienia-
jące się elementy poetyckiej scenografii wiersza są efektem przeobrażeń 
dokonujących się w realnym świecie. Posługiwanie się słownictwem kom-
puterowym w liryce jest niewątpliwie dowodem wkraczania w rzeczywi-
stość elektroniczną. Utwór poetycki staje się więc odbiciem tej rzeczywi-
stości, świadectwem zmieniającego się świata. Podobny proces miał już 
miejsce w historii literatury w postaci ruchu futurystów, ale dostrzec tu 
można znaczącą różnicę związaną z faktem, że w przypadku futurystycz-
nych eksperymentów mieliśmy do czynienia z wynalazkiem jako przedmio-
tem fascynacji umieszczanym w centrum utworu planowo i programowo, 
natomiast dziś rzecz dotyka przede wszystkim tonu dyskursu, który zmie-
nił się, odkąd wniknął do niego cytat z rzeczywistości technicyzującej (in-
formatycznej). Pojawiające się w wierszach nawiązania komputerowe mogą 
spełniać rozmaite funkcje. 

Ciekawy przykład wykorzystania słownictwa komputerowego stanowi 
Computerland Wojciecha Wencla: 

                                                           
29 Tamże, s. 92. 
30 Tamże, s. 167–168. 
31 Aczkolwiek jest to zjawisko interesujące, komputer bowiem w tego rodzaju tekstach staje 

się bohaterem. Zob. też: O. Tokarczuk, Deus ex, w: tejże, Szafa, Wyd. Literackie, Kraków 
2005, s. 55–63. 
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Jak posłusznie zmienia się czas 
coraz niżej schodzi słońce w dolinie Baka 

gęsi idą nad staw a potem wracają 
prowadzone na postronku burzy 

szczury wynoszą się z tonącego statku 
psy wyją kiedy gospodarz umiera 

kto trzyma w rękach ten świat kto każe 
z wolna przeciskać się zimnym godzinom 
przez stałe łącze istnienia 

lot pszczoły nad kwiatami piwonii 
wygładzony w nieziemskim photoshopie 

nocne rozmowy na moście za miastem 
zapisane na dysku księżyca 

i każda chwila każdy twój ruch 
– policzone 

czy czujesz bajty krążące w żyłach 
piksele w porach skóry 

gość z odległego serwera skanuje nasze życie 
a po awarii prądu cierpliwie włącza 
przywracanie systemu 

(ile czasu upłynie zanim pozbiera nas spakuje 
i naciśnie komendę „wyślij”)32. 

Leksyka komputerowa pojawia się również w wierszach i opowiadaniach 
dla dzieci. Andrzej Przemysław Urbański, wykładowca na Wydziale Infor-
matyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, jest autorem kilkudziesięciu 
wierszyków i bajek poświęconych budowie i obsłudze komputera. W tomi-
kach Bajeczna informatyka oraz Bajki, opowiadania i wierszyki nie tylko z zakresu 
informatyki znalazły się teksty, których bohaterami są poszczególne części 
komputera, różne urządzenia peryferyjne oraz programy komputerowe. 

                                                           
32 W. Wencel, Computerland, „Rzeczpospolita” z dn. 16.09.2006, s. 2. Interpretację tego tekstu 

zamieszczam w szkicu: M. Maciołek, Od metafory przyrodniczej ku zintelektualizowanej przenośni 
terminologicznej. Ciało (i duch) w dawnej i współczesnej poezji miłosnej, w: M. Łaszkiewicz, S. Niebrze-
gowska-Bartmińska, S. Wasiuta, red., Ciało i duch w języku i w kulturze, Wyd. UMCS, Lublin 
2012, s. 168–171. 
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W barwny i przystępny sposób autor objaśnia ich podstawowe zadania 
i funkcje33. Wiersz pt.: Części komputera ma charakter autoprezentacji: 

Wystąpię tu w roli komputera, 
co moc ciekawych części zawiera 

Piękny obraz Ci utworzę 
na mym dużym monitorze 

Klawiatura dotyk czuje 
i znaki mi przedyktuje 

Myszka ręce twej pozwala 
by mój ekran przeszukała 

A drukarka na papierze, 
Pisze tylko, co jej powierzę 

Karta dźwięku plus głośniki 
dadzą słuchać i muzyki 

Dyskietki służą do tego 
byś mógł dane wziąć kolego 

Daje mi możliwość modem 
gdzie chcę dzwonić telefonem 

Dzięki skanerowi zaś potrafię 
odczytać rysunek albo fotografię 

Jednostka centralna zawiera 
samo sedno komputera 

Procesor ma sporo kramu, 
gdy używasz więcej programów 

Programy działają w pamięci RAM, 
rozpychają się, więc dużo jej mam 

Dyski twarde tak dobrane, 
by spamiętać wszystkie dane 

                                                           
33 Ogromnym mankamentem tych utworów są natomiast liczne błędy językowe (zwłaszcza 

interpunkcyjne i ortograficzne, np. męższczyzna – sic! – użyte kilkakrotnie w tej postaci) oraz 
przesadne rymowanie. 



178 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

A jeszcze ci powiem na pożegnanie: 
Mam to wszystko, by ci służyć Panie34. 

W utworze pojawiają się liczne terminy komputerowe: nazwy elementów 
zestawu komputerowego, urządzeń wejścia-wyjścia (monitor, klawiatura, mysz-
ka, drukarka, głośniki, skaner, jednostka centralna, modem) oraz nazwy części 
składowych jednostki centralnej (karta dźwięku, procesor, pamięć RAM, dysk 
twardy). W tomikach A.P. Urbańskiego odnajdziemy także bajki informujące 
o szkodliwości piractwa komputerowego (W pajęczej sieci), wpływie gier 
komputerowych na wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży (Przegrywający, 
Rewanż, Wina), przestrzegające przed wirusami komputerowymi (Bajeczka 
o walce z wirusem, Nasz tata szuka pluskiew) i uzależnieniem od Internetu. Oto 
fragment takiej bajeczki: 

Daleko stąd, w królestwie komputerów żyły sobie samotnie potężna stacja 
robocza i mały, przenośny mikrokomputer. Stacja przenośna była matką ma-
łego mikrokomputera przenośnego. Żyli sobie zgodnie i w zdrowiu. Pewne-
go dnia pojawił się obnośny sprzedawca różnych-różności: 

– Mam tanie programy z przygodami bohaterów telewizyjnych kre-
skówek. Kosztują dziesięć razy mniej niż w sklepie – kusił sprzedawca. 

– Mamo, kup mi taki program. Będę mógł się wreszcie pobawić z bo-
haterami dobranocek – prosił mikrokomputer. Mama po długich namo-
wach dała się przekonać i kupiła synkowi program. Sprzedawca zadowo-
lony poszedł w dalszą drogę, a mama-stacja robocza załadowała pro-
gram do swej pamięci i zaczęła bawić swego synka kolorowymi obraz-
kami. Aż tu nagle, obraz na ekranie stacji roboczej zmienił się w bezład-
ne bazgroły, a stacja robocza zaczęła wydawać z siebie najróżniejsze 
dźwięki, przez które po chwili mikrokomputer usłyszał cichy szept: 

– Synku. Słuchaj mnie uważnie. Zostałam zarażona wirusem kompute-
rowym, który znajdował się na dysku z tym programem kupionym od 
przypadkowego sprzedawcy. Musisz szukać szczepionki na tego wirusa 
bym mogła powrócić do zdrowia…35. 

W przytoczonym wyimku historyjki informatycznej pt.: Bajeczka o walce 
z wirusem elementy znane z tradycyjnych baśni dla dzieci zostały zastąpione 
realiami komputerowymi. Akcja rozgrywa się zatem w królestwie kompute-
rów. Bohaterami są upersonifikowane urządzenia komputerowe: stacja robocza 
                                                           

34 A.P. Urbański, Części komputera, w: tegoż, Bajki, opowiadania i wierszyki nie tylko z zakresu 
informatyki, Wyd. Labiryntus, Poznań 2007, s. 5–6.  

35 Tamże, s. 33. 
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i jej malutki syn – przenośny mikrokomputer. Sprzęty rozmawiają ze sobą, wio-
dą pogodne życie, miewają chwile radości i smutku, tak jak i ludzie chorują. 
Przenośny mikrokomputer jak prawdziwe dziecko ogląda telewizyjne kresków-
ki, ma pragnienia, marzy o programie komputerowym z udziałem postaci zna-
nych mu z bajek, płacze, gdy dowiaduje się, że jego mama jest chora. Stacja 
robocza zaś jak każda matka opiekuje się swoim synem, bawi się z nim, robi 
wszystko, aby był szczęśliwy. W opowieści o życiu komputerów obficie wyko-
rzystano słownictwo informatyczne. W Bajeczce pojawiają się zarówno oficjalne 
terminy komputerowe (stacja robocza, mikrokomputer, program, wirus komputerowy, 
dysk), jak również profesjonalizmy (szczepionka zamiast program antywirusowy, zała-
dować program do pamięci [komputera] zamiast zainstalować program). 

Szczególnym rodzajem nawiązań do rzeczywistości elektronicznej jest wyko-
rzystywanie schematów gatunków internetowych36. Pomysłowość twórców jest 
zaskakująca. Forum dyskusyjne Joanny Kosterskiej – stanowi swoisty współczesny 
palimpsest. Utwór powstał bowiem poprzez nałożenie na siebie kilku matryc 
gatunkowych, charakterystycznych dla nowej rzeczywistości wirtualnej: 

Mój login: Da Vinci 
Opis: 
Szeroko otwieram zamknięte ciasno oczy 
Głęboko chowam wyciągnięte płytkie stwierdzenia 
Wyrzucam znalezione cnotliwe przekleństwa 
Uwalniam się od wolności zakutej w kajdany nałogu 

Jestem buntownikiem buntu 

Szukam zagubionego w źle dobra 
Uśmiechu na skrzywionej twarzy 

Jestem nitką włóczki wciśniętą między CTRL i Shift 
Antykiem w sklepie komputerowym 
Różą w plastikowej butelce 
… 

ZALOGUJ SIĘ?!37 

                                                           
36 Określenie „gatunki internetowe” wprowadził Jan Grzenia w odniesieniu do tekstów 

funkcjonujących w Internecie. Zdaniem badacza, nazwę tę uprawomocnia „niemal wyłączne 
występowanie [tych tekstów – M.M.] w obrębie (…) sieci”. Zob. J. Grzenia, Komunikacja 
językowa w Internecie, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s.152. 

37 J. Kosterska, Forum dyskusyjne, w: M. Waliński, A. Szczepanek, red., XIV Turniej Jednego 
Wiersza O Laur Plateranki, Sosnowiec 2006. 
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Tytuł wiersza odsyła do gatunku wypowiedzi internetowej, jakim jest forum 
dyskusyjne, a ściślej rzecz ujmując, do tzw. wątku, czyli pojawiającej się na fo-
rum internetowym dyskusji na temat zaproponowany przez któregoś 
z uczestników. „Zagadnienie, które będzie omawiane w danym wątku, narzuca 
osoba zakładająca go, osoba ta musi też nadać wątkowi temat, który później 
dyskutanci i czytelnicy ujrzą na ekranie. Poszczególne wypowiedzi w takich 
dyskusjach noszą nazwę »postów«, a jako pisane są wyraźniej oddzielone od 
siebie niż poszczególne wypowiedzi w dyskusji mówionej”38. W przytoczonym 
wierszu osobą, która założyła wątek jest użytkownik o nazwie (nicku) Da Vinci. 
Inicjujące utwór wyrażenie „mój login” nawiązuje do umożliwiającej korzystanie 
z wielu usług internetowych (w tym także z forów dyskusyjnych) procedury 
logowania się, polegającej na podaniu identyfikatora, tj. nazwy użytkowni-
ka/loginu/nicku (zawsze) oraz hasła dostępu (zazwyczaj)39. Założony wątek nie 
posiada jednak (wyodrębnionego strukturalnie) tematu. Otwierający dyskusję na 
forum Opis to jakby post pochodzący od nadawcy komunikatu, więc osoby 
narzucającej temat rozmowy. Samo słowo „opis” nasuwa raczej skojarzenia 
z inną formą wypowiedzi internetowej, a mianowicie pogawędką przy użyciu 
komunikatora internetowego, np. Gadu-Gadu, gdzie opis (lub jego brak) stanowi 
jedną z konstytutywnych cech tego gatunku. Z kolei następujące po Opisie, 
stopniowo narastające zwrotki, można by potraktować jako typowe na forum 
posty pochodzące od różnych internautów; wszystkie mają postać pełnoznacz-
nych zdań. Taką interpretację podpowiadałby również pojawiający się po nich 
wielokropek, sygnalizujący, że nie są to wszystkie wypowiedzi odnoszące się do 
podanego tematu, lecz jedynie fragment dyskusji toczącej się na internetowym 
forum. „Wątek – jak pisze Grzenia – musi zawierać najmniej jeden post, górna 
ich liczba nie jest ustalona, czasem sięga kilkuset”40. Obecny w wierszu wielo-
kropek wskazuje na jeszcze jedną cechę gatunkową wątku, a mianowicie jego 
kompozycję otwartą, umożliwiającą dodanie postu w dowolnym (nierzadko 
nawet dość długim) czasie po zainicjowaniu dyskusji na forum. Z tą właściwością 
wątku wiąże się najpewniej kończąca wiersz eksklamacja „ZALOGUJ SIĘ!?” 

Forum dyskusyjne Joanny Kosterskiej stanowi swoisty konglomerat dwóch 
gatunków internetowych: funkcjonującego w obrębie forum dyskusyjnego 
wątku oraz pogawędki przy użyciu komunikatora. W analizowanym wierszu 
nie ma jednego podmiotu lirycznego, utwór – jeśli przyjąć poczynione po-
wyżej ustalenia – składa się z wypowiedzi co najmniej czterech osób i tym 
                                                           

38 J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie…, s. 168. 
39 Procedurę tę opisuje Grzenia, tamże, s. 130–137. 
40 Tamże, s. 168. 
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samym ma charakter nie monologu, lecz polilogu lirycznego. Związek 
z rzeczywistością komputerową (internetową) podtrzymują ponadto poja-
wiające się w wierszu terminy: login, opis, zaloguj się oraz nazwy klawiszy kla-
wiaturowych CRTL i Shift. 

Wykorzystywanie słownictwa informatycznego w literaturze pięknej, 
zwłaszcza w poezji, można uznać za swoiste signum temporis. Posługiwanie się 
profesjolektem informatycznym w dziele epickim tworzy warstwę referencyj-
ną dzieła, buduje jego realizm, służy imitacji rzeczywistego świata. Sprawia, że 
przedstawione w utworze zdarzenia, postaci robią wrażenie prawdziwych. 
W istocie jednak nie są prawdziwe, lecz prawdopodobne, więc fikcyjne, zmy-
ślone. Nowoczesne techniki komunikowania się spowodowały między innymi 
powstanie nowych gatunków w literaturze. Tradycyjną powieść epistologra-
ficzną, pisaną w listach zastąpiła powieść e-mailowa, będąca zbiorem listów 
elektronicznych i wiernie odwzorowująca wszystkie elementy struktury e-maila 
(por. Beks@ Liliany Śnieg-Czaplewskiej, E-mail od Pana Boga do mężczyzn An-
dy’ego Cloningera)41. Coraz częstsze operowanie słownictwem komputero-
wym w poezji dowodzi, że jest ono zręcznym i przy tym atrakcyjnym (?) środ-
kiem lirycznej ekspresji. Sięgają po nie nie tylko przedstawiciele młodszej ge-
neracji poetów (T. Gerszberg, J. Kirsz, J. Kosterska, P. Marcinkiewicz, 
W. Wencel), ale również twórcy już dojrzali, jak chociażby Ewa Lipska (wiersze 
pomieszczone w tomiku Pomarańcza Newtona) czy ksiądz Jan Twardowski 
(w wierszu Szczęście „komputer pyta o godzinę”). Terminy informatyczne bywają 
przywoływane zwyczajnie – jako nazwy pewnych desygnatów, elementów świa-
ta poetyckiego, są wówczas środkiem obrazowania realistycznego albo stanowią 
budulec poetyckich metafor (Computerland Wencla). Dzięki leksyce komputero-
wej modernizują się klasyczne motywy i obrazy literackie. Słownictwo związane 
z budową i obsługą komputera wykorzystywane jest zarówno w poezji metafi-
zycznej, podejmującej zagadnienia dotyczące ludzkiej egzystencji, usiłującej 
zgłębić zagadkę bytu i życia po śmierci, jak również w wierszach miłosnych, 
zmysłowych erotykach, a nawet w tzw. literaturze czwartej, czyli osobnej, tj. 
w wierszach, opowiadaniach i bajeczkach dla dzieci. Jest to wyjątkowo wyraźne 
potwierdzenie wejścia rzeczywistości elektronicznej nie tylko w sferę codziennej 
komunikacji językowej, ale również w obszar komunikacji poetyckiej. 
                                                           

41 Określenie statusu gatunkowego powieści e-mailowej nie jest sprawą do końca oczywi-
stą. Uznanie listu elektronicznego za odrębny gatunek mowy nakazywałoby traktować ten typ 
powieści jako nowy gatunek epicki. Jeśli natomiast przyjąć, że e-mail jest gatunkową kontynu-
acją listu (tradycyjnego), to wówczas i w powieści e-mailowej należałoby widzieć przedłużenie 
gatunku powieści epistolarnej. 
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Adaptation of computer science terms in general language and artistic style 

The paper indicates the influence of computer technology on colloquial Polish language and 
language of artistic texts. The author presents examples of metaphorisation of computer 
science lexis in everyday communication and discusses function of computer science refer-
ences in chosen literary texts. 
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Realizacje operowe – między inscenizacją a adaptacją 

W jednej z klasycznych już dziś filmowych historii miłosnych, Pretty Wo-
men Garry’ego Marshalla z 1990 roku, znajduje się epizod, w którym główny 
bohater, Edward Lewis (grany przez Richarda Gere’a), zabiera prostytutkę 
Vivian (graną przez Julię Roberts) do opery w San Francisco na przedsta-
wienie Traviaty Giuseppe Verdiego. Vivian, która pierwszy raz w życiu ma 
kontakt z operą, pyta: „Mówiłeś, że to jest po włosku, więc jak zrozumiem, 
co śpiewają?” – „Zrozumiesz, wierz mi” – odpowiada Edward – „Muzyka 
ma wielką moc”1. 

Edward wyraża w tej scenie jedno z najenergiczniej obalanych, a zarazem 
najuporczywiej utrzymujących się w myśleniu o muzyce przekonań o seman-
tycznej naturze tej sztuki2. Nie rozważając zasadności tego przekonania 
w odniesieniu do muzyki instrumentalnej, trzeba stwierdzić, że w tradycji 
operowej, jeśli słowa libretta są dla odbiorcy niezrozumiałe a fabuła niezna-
na, zasadniczy ciężar komunikacyjny spoczywa nie tylko na muzyce, lecz 
także na inscenizacji. To właśnie przede wszystkim dzięki inscenizacji Vivian 
                                                           

1 „So, you said this is in Italian. So how am I gonna know what they’re singin’? (…) Belive 
me, you’ll understand. The music’s very powerful”; scenariusz J.F. Lawtona cyt. za: 
http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/p/pretty-woman-script-transcript-julia.html 
[dostęp: 27.02.2013]. 

2 Wśród bardzo licznych prac poświęconych temu zagadnieniu należy wymienić zwłaszcza: 
C. Abbate, Unsung Voices: Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century, Princeton, New 
York 1991; V.K. Agawu, Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music, Princeton, 
New York 1991; M. Grabócz, Musique, narrativité, signification, L’Harmattan, Paris 2009; 
E. Tarasti, A Theory of Musical Semiotics, Indiana University Press, Bloomington 1994; zob. też 
K. Guczalski, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce. Próba ogólnej teorii na tle estetyki Susanne Lan-
ger, Wyd. Musica Iagiellonica, Kraków 2002. 
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poznaje historię nieszczęsnej Violetty Valéry, z którą się naturalnie utożsa-
mia (gdyż film Pretty Woman ewidentnie nawiązuje do Traviaty oraz, pośred-
nio, do stanowiącej podstawę tej opery Damy kameliowej Aleksandra Duma-
sa). Muzyka uzupełnia oddziaływanie akcji scenicznej, ale jej nie zastępuje, 
co wyraźnie zostało w filmie zilustrowane montażem wiążącym kluczowe 
sceny przedstawienia z ujęciami ukazującymi reakcje bohaterki. 

Vivian ma jednak szczęście, gdyż ogląda spektakl w Ameryce, cechującej 
się bardzo konserwatywnym podejściem do opery; gdyby oglądała go w któ-
rymś z krajów europejskich, prawdopodobieństwo, że akcja sceniczna po-
zwoli jej poznać fabułę, byłoby znacznie mniejsze, w Europie bowiem in-
scenizacje tradycyjne, ilustracyjne są obecnie w zdecydowanej mniejszości. 

Podejmując próbę zarysowania – oczywiście dość ogólnego – przyczyn 
i konsekwencji takiego stanu rzeczy, muszę wyjść od truizmu, a mianowicie 
od zasygnalizowania ryzyka niezborności, na jakie narażony jest każdy spek-
takl operowy jako dzieło syntetyczne, uwarunkowane wymaganiami trzech 
kodów semantycznych: muzycznego, literackiego i teatralnego. Każdy z tych 
kodów w teatrze muzycznym posiada pewną autonomię, lecz zarazem jest 
ograniczony współistnieniem we wspólnym kompleksie semantycznym 
z pozostałymi, co implikuje konieczność wzajemnej weryfikacji i uzgodnie-
nia wspólnego przekazu. Ponieważ w operze słowo niejako przegląda się 
w muzyce i w inscenizacji, każdy rozziew zachodzący pomiędzy warstwą 
semantyki słownej, dźwiękowej i wizualnej jest w strukturze całości natych-
miast wyczuwalny; był też wykorzystywany przez kompozytorów i libreci-
stów dość chętnie, choć zarazem ostrożnie, jako wyjątkowo silny środek 
ekspresji artystycznej. 

Swoboda realizacyjna, charakteryzująca współczesny teatr operowy, zde-
cydowanie zwiększa ów rozziew, choć oczywiście nie każde odstępstwo od 
projektu inscenizacyjnego zawartego w libretcie musi mieć ważkie konse-
kwencje. Trzeba również pamiętać, że opera ze względu na specyficzny – bo 
wymagający realizacyjnego domknięcia – status ontologiczny, z natury jest 
swoistym „dziełem otwartym”, a nawet „dziełem w ruchu”3. Co charaktery-
styczne jednak, aż do drugiej połowy XIX wieku to właśnie inscenizacja 
była elementem ulegającym w operze najmniejszym zmianom; znacznie 
częściej modyfikowano tekst i muzykę. Jak podkreśla jeden ze współcze-
snych operoznawców, Krzysztof Kozłowski (podejmując spostrzeżenia 

                                                           
3 Por. U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. L. Eusta-

chiewicz i in., Wyd. W.A.B., Warszawa 2008, zwłaszcza s. 82–85. 
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Silke Leopold), korekty te podejmowane były w interesie dzieła, miały bo-
wiem na celu przedłużenie jego scenicznego żywota4. Badacz zauważa, że 
nawet Mozart, choć niewątpliwie świadom swego geniuszu, „nie sakralizo-
wał własnej sztuki i nie uważał jej za twór ontologicznie doskonały, pojmo-
wany jako opus perfectum et absolutum. Wręcz przeciwnie, rozumiał precyzyj-
nie, że wymogi teatru są obowiązujące. Nie wahał się zatem modyfikować 
tego, co należało poprawić z uwagi na teatralne możliwości zespołu i ocze-
kiwania widzów”5; dlatego „daleko aż po wiek XIX nie może być mowy 
o definitywnym charakterze dzieła, o oryginale albo o „ostatnim ujęciu”6. 
Należy jednak od razu dodać, że tego typu zmiany dokonywane były nie 
tylko przez autorów, lecz także przez reżyserów, kierowników teatrów 
i scenografów, którzy nie mieli oporów przed wykreślaniem bądź dopisywa-
niem poszczególnych scen, przed transkrypcjami arii czy też zmianami słów 
libretta. Śpiewacy cieszyli się ogromną swobodą, jeśli chodzi o wzbogacanie 
ornamentacyjne wykonywanych partii7. Inscenizację natomiast traktowano 
jako bezpośrednią pochodną akcji, toteż z reguły pełniła ona wobec niej 
funkcję ilustracyjną, przy czym, najogólniej rzecz ujmując, można wyróżnić 
dwie odmiany tej ilustracyjności: „archeologiczną”, w której realizatorzy stawiali 
sobie za punkt honoru dostosowanie inscenizacji do najnowszego stanu wiedzy 
o epoce, w której rozgrywa się akcja dzieła oraz „eklektyczną”, wynikającą 
z tego, że nie projektowano scenografii i kostiumów specjalnie dla konkretnego 
wystawienia, lecz w różnych spektaklach wykorzystywano wielokrotnie te same 
rekwizyty i koncepcje sceniczne. Także gra aktorska śpiewaków do połowy XIX 
wieku była nikła i, by tak rzec, konwencjonalna aż do maniery8. 

Ten stan rzeczy uległ zmianie, gdy w obrębie formacji romantycznej, gło-
szącej absolutyzm artystycznego geniuszu, zaczęto bronić nienaruszalności 
dzieła sztuki i podnosić problem jego integralności. Za głównego kodyfika-
tora przekonań o kanonicznym statusie partytury operowej uważa się Wa-
gnera, któremu też najkonsekwentniej udało się je zrealizować w praktyce9. 
I nie tylko dlatego, że zdobył w osobie króla Ludwika Bawarskiego sponsora 

                                                           
4 K. Kozłowski, Opera i dramat muzyczny. Szkice, Wyd. PTPN, Poznań 2006, s. 34 i nast.; 

por. S. Leopold, Von Pasteten und Don Giovannis Requiem. Opernbearbeitungen, w: tejże, red., 
Musikalische Metamorphosen – Formen und Gedichte der Bearbeitung, Wyd. Bärenreiter, Kassel 2000. 

5 K. Kozłowski, Opera i dramat muzyczny…, s. 35. 
6 Tamże, s. 34. 
7 Zob. B. Horowicz, Teatr operowy, Wyd. PIW, Warszawa 1963, s. 140–142. 
8 Tamże, s. 134–147. 
9 K. Kozłowski, Opera i dramat muzyczny…, s. 37. 
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umożliwiającego mu realizację marzenia o sakralizacji sztuki i swobodę 
w celebracji własnych utworów, lecz także dlatego, że wypracował kon-
strukcję artystyczną, która dość skutecznie broniła się przed cięciami i mo-
dyfikacjami: dramat muzyczny, w którym ciągłość i integralność akcji została 
solidnie opancerzona strukturami „niekończącej się melodii” i zależności 
lejtmotywicznych. Inaczej wyglądała sprawa z bardziej tradycyjnymi operami 
o strukturze „numerów” stanowiących składankę dość łatwą do rozmonto-
wywania; ale i one stopniowo zaczęły korzystać z przeprowadzonej w roman-
tyzmie fetyszyzacji autorskiego kształtu dzieła, zwłaszcza dzieła genialnego. 

Romantyczny kult geniuszu doprowadził również do drugiej znaczącej 
zmiany w kulturze muzycznej, w tym także w kulturze operowej, każąc 
zwrócić baczniejszą uwagę na arcydzieła przeszłości i obalić obowiązującą 
wcześniej zasadę doraźnej przydatności utworów, tworzonych by cieszyć tu 
i teraz, aby za sezon lub dwa nieodwracalnie ustąpić miejsca nowym kom-
pozycjom, lepiej odpowiadającym zmieniającym się gustom. W istocie aż do 
XIX wieku w życiu muzycznym (poza enklawą muzyki religijnej, raz po raz 
zresztą naruszaną) dominowała muzyka współczesna – współczesna od-
biorcom, komponowana na bieżąco, jako pochodna epoki, która się w niej 
przegląda. Kiedy zaś zaczęto intensywnie wskrzeszać muzykę epok dawniej-
szych, w tym dzieła operowe, pojawił się problem sposobu ich wystawiania. 

I tu dochodzimy do centrum problemu adaptacji inscenizacyjnej – pro-
blemu, który już kilka lat temu Marcin Gmys ujął w lapidarną i efektowną 
formułę: Partytura operowa jako źródło cierpień10. 

Gdyby potraktować sprawę restrykcyjnie, skłaniając się w stronę twierdze-
nia, że zasadniczą postać ontologiczną dzieła operowego stanowi jego pełna 
partytura, można by stwierdzić, że każda inscenizacja opery jest jej adaptacją. 
Taka teza jednak wydaje się zbyt radykalna, a przede wszystkim – uniemoż-
liwiająca uchwycenie odmienności między różnymi stopniami zmian adapta-
cyjnych. Lepiej więc chyba, wykorzystując starą dobrą (choć niewątpliwie 
upraszczającą) formułę Ingardena, przyjąć, że adaptacja zaczyna się tam, 
gdzie kończy się konkretyzacja, a pojawia zmiana; tam, gdzie reżyser przesta-
je wypełniać „miejsca niedookreślone” w dziele, a zaczyna modyfikować 
dane z partytury. 

Co znamienne, we współczesnych teatrach operowych, w porównaniu do 
sposobu obchodzenia się z tekstem sztuki w teatrach dramatycznych, szacu-
nek dla integralności partytury (rozumianej jako całościowy zapis struktury 

                                                           
10 M. Gmys, Partytura operowa jako źródło cierpień, „Teatr” 2008, nr 9, s. 70–75. 
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słowno-muzycznej utworu) jest dość wysoki. Realizatorzy modyfikują prze-
de wszystkim warstwę didaskaliów, natomiast stosunkowo rzadko mamy do 
czynienia ze zmianami w materiale muzycznym i w tekście śpiewanym. Dzie-
je się tak prawdopodobnie dlatego, że reżyserzy, nieposiadający z reguły 
wystarczających kompetencji muzycznych, muszą, chcąc nie chcąc, dzielić 
się władzą z dyrygentem i nie mogą bez ograniczeń kompilować, przepisy-
wać i usuwać scen. I nawet jeśli w tej kwestii nie odczuwają oporu samej 
formy muzycznej, to zazwyczaj muszą się liczyć z oporem dyrygenta i pu-
bliczności operowej, dla której teatr muzyczny jest atrakcyjny w zasadniczej 
mierze właśnie ze względu na muzykę. Wystawienie dzieła operowego moż-
na więc uznać za swojego rodzaju „sytuację graniczną” adaptacji reżyser-
skich11. Nie jest to oczywiście tendencja bezwyjątkowa i da się, jak sądzę, 
dopuścić możliwość, że „okrojony” i „przekomponowany” przez reżysera 
spektakl operowy może prezentować mimo wszystko wysoką wartość arty-
styczną i myślową. Jeśli realizator nie jest w stanie ogarnąć całej złożoności 
dzieła, które jednak chce (lub musi) wystawić, wydaje się słuszne, by wybrał 
z niego tylko to, co jest w stanie zrozumieć i przekazać, zamiast pozostawiać 
w wystawianym dziele miejsca puste i przypadkowe, niesfunkcjonalizowane 
w naczelnej koncepcji interpretacyjnej12. W takiej sytuacji jednak należałoby 
bezwzględnie zaznaczać, że jest to spektakl jedynie „na motywach” dzieła 
operowego lub, jak to postulował Gmys (określający reżyserów takich spek-
takli mianem „pretekstualistów”), doprecyzowywać go podtytułem: „sce-
niczne wariacje na temat”13. Można by też ewentualnie – w przypadku, gdy 
muzyka zdaje się reżyserowi jedynie przeszkadzać – zrezygnować z wysta-
wiania spektaklu muzycznego, a przygotować spektakl teatralny na moty-
wach zaczerpniętych z opery. Ta ostatnia możliwość jednak w praktyce nie 
jest stosowana, jak sądzę z przyczyn bardzo przyziemnych – po prostu opery 
dysponują budżetami zdecydowanie przekraczającymi budżety teatrów dra-
matycznych, a tym samym i korzyści reżyserskie, by tak rzec, są proporcjonalnie 
                                                           

11 Jak zauważał już dawno B. Horowicz: „Rytm muzyki staje się władcą kompozycji, której 
podlegają wszystkie ożywione i nieożywione elementy widowiska muzycznego. Pośród nich 
główną rolę odgrywa aktor, nie narzucając bynajmniej swej hegemonii, ale stanowiąc ogniwo 
pośredniczące między rytmem i linearnością muzyki a rytmem i linearnością przestrzeni 
scenicznej” (w: tegoż, Teatr…, s. 213). 

12 Nie bez powodu jednym ze zwrotów najczęściej używanych w reżyserskich autokomen-
tarzach jest fraza: „moim zdaniem jest to sztuka o…”, która intencjonalnie ma podkreślać 
indywidualne i osobiste podejście do zagadnienia, de facto jednak demaskuje radykalną selek-
tywność interpretacji. 

13 M. Gmys, Partytura operowa…, s. 72. 
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większe. Co więcej, przy dość szybko zmniejszającej się w ostatnich latach 
renomie teatrów dramatycznych, stanowiących nieustający poligon ekspery-
mentów artystycznych, nierzadko chybionych, to właśnie opera zdaje się 
wciąż jeszcze pozostawać bastionem wyrafinowania, sztuką nadal elitarną, 
nobilitującą. Korzyści są zresztą obopólne – nie ulega bowiem wątpliwości, 
że powszechny wzrost zainteresowania teatrem operowym w latach 80. XX 
wieku, idący w parze z tendencjami do jej odnowy, dokonał się właśnie 
dzięki inicjatywom reżyserów pochodzących z teatrów dramatycznych14, 
zadających kłam autorytarnym głosom wieszczącym śmierć tego gatunku15. 
Można tu również dodać, że od mniej więcej dwudziestu lat zainteresowanie 
to wzrasta jeszcze bardziej dzięki udanemu mariażowi teatru muzycznego 
z kinematografią – ten wątek jednak pozostawiam na marginesie, bo opera 
w filmie to osobne, bardzo obszerne zagadnienie. 

Istotną blokadę dla inwencji reżyserów stanowi jednak element stylu. 
Kwestia ta daje się zauważyć także w teatrze dramatycznym, gdzie język 
nieuchronnie zdradza epokę, która wydała dzieło, ale w teatrze muzycznym 
ta historyczna tożsamość językowa jest znacznie spotęgowana wyrazistością 
stylu muzycznego. Jak zauważa Silke Leopold: „Muzyka utrwala (…) do-
kładniej niż język czas, w którym powstała”, zaś Krzysztof Kozłowski, 
przywołując to zdanie, dodaje: „Opera zastyga niejako w konkretnym czasie 
historycznym. Nie można jej odnowić ani odmienić, bo też nic nie starzeje 
się szybciej od konwencji muzycznych”16. Dlatego też to właśnie styl mu-
zyczny jest przez wielu współczesnych znawców i miłośników opery uwa-
żany za probierz zasadności i akceptowalności wszelkich zabiegów insceni-
zacyjnych i adaptacyjnych. O ile bowiem – mimo wszystko – do rzadkości 
należą poglądy, że dzieła operowe powinny być wystawiane jedynie w trybie 
historycznym, rekonstrukcyjnym, z dążeniem do odtworzenia ich kształtu 
z epoki, o tyle chętnie zakreśla się granice ich „prawomocnego” uwspółcze-
śniania. Takie stanowisko zajmuje między innymi Kozłowski, pisząc: 
„W inscenizacji chodzi (…) o to, by była ona odpowiednia: na tyle histo-
ryczna, na ile to możliwe, i na tyle nowoczesna, na ile to konieczne”17. 

                                                           
14 J. Mianowski, Vademecum operowego kiczmena. Zapiski smaczne i niesmaczne, „Opcje” 2008, 

nr 3 (72), s. 25. 
15 Zob. zwłaszcza M. Dolar, S. Žižek, Druga śmierć opery, przeł. S. Królak, Wyd. Sic!, War-

szawa 2008; por. L. Rotbaumówna, Opera a jej kształt sceniczny. Notatki z warsztatu reżysera, 
Wyd. PWM, Kraków 1969, s. 8–10. 

16 K. Kozłowski, Opera i dramat muzyczny…, s. 39–40. 
17 Tamże, s. 40–41. 
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Nie ujmując nic tym postulatom, oscylującym wokół zasady „złotego 
środka”, skądinąd osobiście mi bliskiej, chciałabym zwrócić uwagę na kilka 
elementów, które komplikują ten konsolacyjny obraz i stanowią przesłankę 
wielu eksperymentalnych adaptacji operowych, mierzących się – nierzadko 
z powodzeniem – z dylematami inscenizatorskimi, z którymi zachowawczy 
nurt teatru muzycznego radzi sobie tylko pozornie. 

Jeden z takich podstawowych dylematów związany jest z problemem styli-
styczno-kulturowego rozziewu, wpisanego w samą materię oper wykorzystują-
cych tematykę historyczną. Opowiadają one bowiem, z użyciem języka i stylu 
muzycznego epoki, w której powstały, historie odległe w czasie i w prze-
strzeni – w czasie i przestrzeni posiadających własne, nieraz radykalnie od-
mienne idiomy muzyczne, językowe, kulturowe. Aż do połowy XIX wieku 
historycyzm był we wszystkich sztukach (literaturze, malarstwie, muzyce) 
kwestią mocno umowną i nie był poddany rygorowi konsekwentnej, archi-
wistycznej rekonstrukcji, toteż stosowane niekiedy w operze muzyczne ele-
menty stylizacyjne, mające odsyłać do „oryginalnego” kontekstu czasowego 
lub kulturowego akcji operowej, miały charakter jedynie ornamentacyjny, 
podobnie jak dziś ornamentacyjny charakter mają archaizacje językowe 
w filmach historycznych przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Przy-
kładem mogą tu być np. elementy „tureckie” (dobrze komponujące się 
z ówczesną modą na orientalizm) w Uprowadzeniu z Seraju Mozarta czy też 
kultura Dalekiego Wschodu w Madame Butterfly Pucciniego. Takie stylizacje 
zaczęto zresztą wprowadzać dopiero w wieku XVIII, wiek XVII bowiem 
bez wahania „operował” fabuły nawiązujące do czasów i miejsc odległych 
z użyciem swojej własnej stylistyki. Przy takim układzie zdecydowanie ła-
twiejsze inscenizacyjnie niż tematy historyczne wydają się historie mityczne, 
teoretycznie naznaczone bezczasowością – choć i tak posiadamy pewne 
ogólne wyobrażenia na temat tego, jak powinni „brzmieć” i wyglądać bogo-
wie antycznej Grecji, a jak bohaterowie Eddy. 

A więc, na przykład, do jakiej kultury należy historia Mozartowskiego Don 
Giovanniego? Do wiedeńskiego klasycyzmu lat 80. XVIII wieku czy do sie-
demnastowiecznej Hiszpanii z czasów Tirsa de Moliny, który spisał dzieje 
„rozpustnika z Sewilli”, czy też może do Molierowskiej Francji? I nie pytam 
tu o interpretację postaci bohatera, lecz po prostu o scenografię i stroje do 
tej opery. Czy – przystępując do realizacji z nastawieniem historyzującym – 
lepiej podjąć próbę rekonstrukcji inscenizacji z czasów kompozytora, kohe-
rentnej ze stylem muzycznym dzieła, ale zasadniczo (mimo kilku muśnięć 
stylizacyjnych) niekoherentnej z kulturą Hiszpanii, gdzie toczy się akcja, czy 
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też rekonstruować hiszpańskość, która, stylistycznie rzecz ujmując, nijak się 
ma do muzyki18? 

Jeszcze bardziej symptomatyczny jest przykład Traviaty, opery nawiązują-
cej do niedawnych (w stosunku do czasu jej powstania) wydarzeń i wykorzy-
stującej materiał z powieści i dramatu napisanych zaledwie kilka lat wcze-
śniej. W koncepcji Verdiego akcja miała się rozgrywać w czasach mu współ-
czesnych, lecz w wyniku interwencji cenzury, uznającej dzieło za zbyt śmiałe 
obyczajowo, historia została w przedstawieniu premierowym przeniesiona 
w czasy Ludwika XVIII, a więc w zupełnie inny kontekst historyczny, nieja-
ko oddalający problematykę i czyniący ją bardziej abstrakcyjną. W tej sytuacji 
wielu realizatorom wydaje się oczywiste, że wystawiając spektakl zgodny 
z intencjami kompozytora, należy akcję na powrót umieścić w jego czasach. 
Czy jednak na pewno? Zamiarem Verdiego nie było przecież tak naprawdę 
opowiedzenie historii rozgrywającej się w drugiej połowie XIX wieku, lecz 
opery w s p ó ł c z e s n e j  [podkreśl. – I.P.], odzwierciedlającej w ujęciu qua-
si-realistycznym (na tyle, na ile to możliwe w ramach tego gatunku) złożony 
problem emocjonalno-obyczajowy. Dlatego też zgodne z zasadniczą wy-
mową dzieła wydaje się raczej wystawianie go za każdym razem w insceniza-
cji ukazującej kulturę, czas i środowisko odbiorców, dla których spektakl jest 
przeznaczony. To jednak skutkuje dalszymi modyfikacjami, istotniejszymi 
niż kwestie stylistycznej zgody między muzyką, słowem i inscenizacją, 
a mianowicie koniecznością zmiany kontekstu społeczno-obyczajowego 
w obrębie świata przedstawionego. Wyprowadzenie fabuły z epoki rządzącej 
się porządkiem patriarchalnym rzutuje mocno na profil bohaterów, i to nie 
tyle na profil Violetty, która w każdej wersji jest postacią pozytywną, ile na 
profil innych postaci, zwłaszcza zaś ojca Alfreda, który we współczesnych 
interpretacjach zmienia się często z Verdiowskiego czułego i reprezentują-
cego silne racje rodzica w sadystycznego bigota. 

Jednym z dwóch najczęściej obecnie stosowanych rozwiązań kwestii histo-
ryczności dzieła operowego, mających na celu uniknięcie (jak to ujęła Lia 
Rotbaumówna) „kolizji z estetyką partytury”19, jest zmierzający do uniwersa-

                                                           
18 Klasycznym przykładem pierwszego rozwiązania jest inscenizacja w reżyserii Giorgia 

Strehlera, z dekoracjami Ezia Frigeria, przygotowana dla La Scali (utrwalona w nagraniu 
filmowym z 15 grudnia 1987, pod batutą Riccarda Mutiego); do kontekstu hiszpańskiego (i to 
z czasów Tirsa de Moliny) odsyła natomiast wystawienie w reżyserii Paula Czinnera, w sceno-
grafii Clemensa Holzmeistera, z 1954 roku (utrwalone w nagraniu z Festiwalu w Salzburgu, 
dla którego była przygotowana; pod batutą Wilhelma Furtwänglera). 

19 L. Rotbaumówna, Opera…, s. 11. 
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lizacji eklektyzm, polegający na tym, że na „neutralnym” tle łączy się ele-
menty historyczne odsyłające zarówno do kontekstu powstania dzieła, jak 
i do świata w nim przedstawionego, tworząc praktyczny odpowiednik słyn-
nej formuły Alfreda Jarry’ego: „W Polsce, czyli nigdzie”20. Tego typu reali-
zacjom przyświeca założenie, że widowisko teatralne jest, jak to ujął Broni-
sław Horowicz, „autonomicznym dziełem sztuki”, a nie tylko „ilustracją do 
tekstu”21. Drugim rozwiązaniem jest przeniesienie akcji w jeszcze inny kon-
tekst czasowo-kulturowy, odmienny od tamtych dwóch „oryginalnych” – 
często kontekst współczesny odbiorcy. 

Jednym z pionierów takiego przeniesienia, jeśli chodzi o twórczość ope-
rową (bo w teatrze dramatycznym dokonywano ich już znacznie wcześniej), 
był Peter Sellars ze swoimi słynnymi, powstałymi pod koniec lat 80. (wyd. 
1990) adaptacjami „trylogii” operowej Mozarta i Lorenza da Ponte (Wesele 
Figara, Don Giovanni, Così fan tutte), które początkowo przez wzburzonych 
krytyków nazywane były „aktami artystycznego wandalizmu”, ale w porów-
naniu z niektórymi dzisiejszymi harcami inscenizacyjnymi, uderzają celowo-
ścią i konsekwencją koncepcji artystycznej22. 
                                                           

20 Ów eklektyzm, przeciwstawiając się archeologicznej i naturalistycznej manierze rodem 
z XIX wieku, jest wyrazem swoistej lojalności wobec historycznych uwarunkowań dzieła 
i często owocuje bardzo udanymi realizacjami. Jednak eklektyzm, realizujący specyficznie zmu-
towaną zasadę wielokrotnego kodowania, niekoniecznie musi skutecznie podkreślać uniwersa-
lizm czy też współczesną nośność utworu. Uniwersalność poszczególnych realizacji operowych 
– jeśli przyjmiemy, że takie zjawisko w ogóle istnieje – nie jest bowiem ich cechą immanentną, 
lecz realizuje się w procesie komunikacji między dziełem a odbiorcą. To odbiorca zauważa (lub 
nie) uniwersalizm problematyki utworu, to odbiorca jest w stanie (lub nie) dostrzec w dziele na 
przykład siedemnastowiecznym odbicie własnych dylematów i doświadczeń. Uniwersalność jest 
więc intencjonalna – i niekiedy, wbrew intencjom reżyserskim, spektakl uwspółcześniony za-
miast ją wzmagać, osłabia ją. Nie wystarczy ubrać na przykład Don Giovanniego w garnitur, aby 
widz się z nim utożsamił. Przeciwnie – często ubranie go w garnitur, jeśli nie jest stowarzyszone 
z całościową, zwartą, wyrazistą wykładnią uwspółcześniającą, jedynie uwidacznia przepaść 
dzielącą człowieka XVII lub XVIII wieku od widza wieku XXI, potęgując efekt obcości nie 
w rozumieniu Brechtowskiego teatru epickiego, jako efekt pożądany, ale w rozumieniu bardzo 
przyziemnym – jako efekt niepowodzenia przedsięwzięcia artystycznego. 

21 B. Horowicz, Teatr…, s. 188. Horowicz głosił przy tym zdecydowany prymat muzyki nad rea-
listycznymi, w tym historycznymi uwarunkowaniami operowej fabuły, a za główny problem stojący 
przed reżyserem uznawał to, „w jaki sposób abstrakcyjność muzyki przetłumaczyć na konkretne 
sceny, jakimi drogami dążyć do uwidocznienia muzyki i stworzenia dźwięczącej przestrzeni, in-
strumentacji optycznej”, formułując ideał realizacji „synestezyjnej” (Tamże, s. 195). 

22 Por. J. Mianowski, Da Ponte – Mozart – Sellars. Opera w kulturze masowej?, w: L. Bielawski, 
J.K. Dadak-Kozicka, A. Leszczyńska, red., Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji, Wyd. 
IS PAN, Warszawa 2001, s. 112–117. 



194 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

Przede wszystkim Sellars nie zlekceważył rozziewu, jaki wytworzył się 
między stylem dzieła a kontekstem, w jakim umieścił bohaterów oper (w przy-
padku Don Giovanniego jest to nowojorski Harlem lat 80.), lecz dokonał spe-
cyficznej konceptualizacji tego rozziewu. Tłumaczenie libretta, którym opa-
trzony został spektakl, nie jest archaizowane, lecz pisane językiem współcze-
snym; ponadto Sellars w niektórych przypadkach upraszcza, pomija bądź 
modyfikuje sformułowania zbyt odległe od świata inscenizowanego. I tak na 
przykład w scenie uczty z finału II aktu, podczas której Don Giovanni słu-
cha „do kotleta” muzyków grających fragmenty oper popularnych w czasach 
Mozarta (w tym m.in. jego własnego Wesela Figara), w tłumaczeniu Sellarsa 
tytuły wykonywanych kompozycji zostały zastąpione komentarzem w ro-
dzaju: „to stary kawałek”. Utwory te nie są zresztą w jego wersji grane przez 
najętych muzyków, lecz odtwarzane z przenośnego magnetofonu. Oczywi-
ście trudno tu mówić o likwidacji problemu, mamy raczej jego sprytne omi-
nięcie, toteż ten akurat pomysł Sellarsa nie znalazł wielu naśladowców. 
Obecnie reżyserzy najczęściej likwidują problem adekwatności stylistycznej 
muzyki i obrazu dzięki eklektycznej, kolażowej estetyce, zaś słowo partii 
wokalnych traktowane jest przez nich nie dosłownie, lecz niejako umownie, 
jako swoisty „wariant” historii, którą opowiadają równolegle za pomocą 
środków inscenizacyjnych. I tu dochodzimy do najbardziej charakterystycz-
nej cechy wielu współczesnych adaptacji operowych – do ich swoiście sy-
multanicznego charakteru. 

Ujmując rzecz najogólniej, można stwierdzić, że w tradycyjnym ujęciu 
między poszczególnymi warstwami dzieła operowego mogą zachodzić za-
sadniczo trzy rodzaje relacji zaprojektowanych przez librecistę i kompozyto-
ra: tautologiczna, komplementarna i ironiczna. Współczesne realizacje sce-
niczne nierzadko nakładają na ten zaprojektowany w partyturze porządek 
wzajemnych odniesień słowno-dźwiękowo-wizualnych dodatkową kliszę 
indywidualnej koncepcji narracyjnej, wprowadzając kolejny poziom relacji 
oscylujących między komplementarnością i ironią poprzez przedstawienie – 
środkami w y ł ą c z n i e  inscenizacyjnymi – n o w e j  o p o w i e ś c i  [pod-
kreśl. – I.P.], stanowiącej swoisty wariant oryginalnej narracji operowej. 
Współcześni adaptatorzy teatralni nie starają się więc „maskować” ani ukry-
wać charakteru pierwotnej wersji dzieła wyrażającej się w muzyce i w dialo-
gach; po prostu rozwijają na scenie historię paralelną, połączoną z orygina-
łem jedynie w niektórych momentach akcji na takiej samej zasadzie, jak 
podczas walki morskiej dwa statki zostają połączone techniką abordażu. 
Metaforyka militarna nie jest tu od rzeczy, bowiem takie realizacje sceniczne 
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przypominają swoisty agon między wersją autorską i reżyserską – agon 
zresztą bardzo często pasjonujący, inspirujący i przejmujący. Można też 
próbować opisać tego typu adaptacje sceniczne w nieco bardziej harmonij-
nym ujęciu za pomocą metafory kontrapunktu, przy czym muzyka i śpiewa-
ne słowa pełniłyby w tym układzie funkcje basso continuo. Można wreszcie 
mówić w przypadku takich spektakli o właściwej im strukturze palimpse-
stowej, w której warstwa chronologicznie najpóźniejsza – inscenizacja, sta-
nowiąca ostatnie, domykające ogniwo w procesie wcielania dramatu mu-
zycznego, jest z punktu widzenia odbiorcy pierwszą. 

Najbardziej złożone semantycznie i interesujące z interpretacyjnego punk-
tu widzenia są te adaptacje, które powstają w wyniku nałożenia na partyturę 
operową matrycy pochodzącej z innego dzieła. Przykładem takiej realizacji 
jest Don Giovanni przygotowany przez Michała Znanieckiego dla Opery Kra-
kowskiej w 2009 roku. Scenografia, stroje postaci i układ relacji między bo-
haterami nawiązuje do filmu Osiem i pół Felliniego. Mamy więc w tym przy-
padku do czynienia z podwójną adaptacją – opery przez film, ale i filmu 
przez operę; elementem spajającym obie wizje jest postać głównego bohate-
ra, przeżywającego „kryzys wieku średniego” i uciekającego przed nim do 
uzdrowiska, gdzie odnajdują go Donna Anna i Donna Elvira – odpowiedni-
ki żony i kochanki bohatera Osiem i pół. Jest to więc adaptacja „z kluczem” – 
adaptacja, którą Jacek Marczyński określił jako „spektakl dla inteligentnych 
widzów”, dodając, że jeśli cytaty z filmu okażą się dla odbiorców nieczytel-
ne, koncepcja reżysera traci sens23. Nie jest to jednak do końca prawda. Po 
pierwsze reżyser dał potencjalnym widzom wyraźnie do zrozumienia już za 
pomocą plakatu, przedstawiającego Marcella Mastroianniego w charaktery-
stycznym Felliniowskim wcieleniu, że powinni przyjść do opery „przygoto-
wani” i wskazał kontekst, jaki powinni znać24. A jeśli nawet odbiorcy nie 
odrobili tego „zadania domowego” i oglądali spektakl, nie znając Felliniego, 
zobaczyli po prostu kolejny wariant historii uwodziciela, tym razem rozgry-
wający się w uzdrowisku i mimo że nie wychwycili intertekstualnych relacji 
między filmem i spektaklem, otrzymali zwartą – choć oczywiście nie każde-
go przekonującą – wykładnię dzieła operowego, która w wystarczającym 
stopniu tłumaczy się sama, bez znajomości Osiem i pół. Znaniecki zastosował 
więc tu typową zasadę podwójnego – czy też w tym wypadku raczej przynajm-
niej potrójnego – kodowania, konstruując spektakl autonomiczny i zrozumiały 
                                                           

23 J. Marczyński, Fellini pomaga Mozartowi, „Rzeczpospolita” z dn. 25.02.2009, s. A17. 
24 Reprodukcja plakatu dostępna na stronie: http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly 

/opera-zainspirowana-federico-fellinim.html [dostęp: 27.02.2013]. 
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na poziomie bezpośredniego oddziaływania, ale posiadający także „drugi 
plan”, dostarczający silniejszych bodźców interpretacyjnych, oparty na inter-
tekstualnym nawiązaniu do filmu. 

Tym, co zdaje się w tego typu adaptacjach narażać widza na ryzyko nie-
zrozumienia, nie jest więc niezdolność do deszyfracji intertekstualnych sen-
sów naddanych, lecz ukrycie partyturowej, „wyjściowej” wersji dzieła 
w najniższej warstwie operowego palimpsestu. I tu powracamy do kwestii 
zasygnalizowanej na samym początku na przykładzie Pretty Women. Bowiem 
te realizacje operowe, które w sposób najbardziej ostentacyjny są adaptacja-
mi, a nie inscenizacjami, mogą nieuprzedzonego, nieznającego danego dzieła 
odbiorcę wprowadzać w błąd. Na przykład ten, kto poznawałby Don 
Giovanniego z wersji Sellarsa, mógłby odnieść wrażenie, że Leporello jest 
bratem tytułowego bohatera, a nie jego sługą – i to bratem-bliźniakiem, 
postaci te bowiem są grane przez braci (Herberta Perry’ego i Eugene’a Per-
ry’ego), których podobieństwo ma symbolicznie wyeksponować dwoistość 
natury głównego bohatera. Co więcej, ów nieuprzedzony widz byłby pe-
wien, że Leporello jest zakochany w Donnie Elvirze – co również wpisuje 
się w sobowtórową logikę interpretacji Sellarsa. Zerlina natomiast pozosta-
łaby w jego pamięci nie jako sprytna, wyrachowana, uwodzicielska wie-
śniaczka, lecz jako bezbronna, słaba dziewczyna, wydana z jednej strony na 
pastwę despotycznego męża, z drugiej zaś – cynicznego szefa slumsowego 
gangu – i tak dalej, i tak dalej. 

Tak by mogło być – ale z reguły nie jest, gdyż nawet nieuprzedzony 
widz nie jest w teatrze operowym pozostawiony sam na sam ze spektaklem 
– i nigdy nie był. Praktyka teatralna wypracowała bowiem bardzo użytecz-
ną formę, jaką jest synopsis – streszczenie akcji, stanowiące podstawę pro-
gramów operowych oraz opisu nagrań spektakli wydanych na DVD. Mniej 
więcej do końca lat osiemdziesiątych XX wieku celem synopsy było przede 
wszystkim zaznajomienie odbiorców nierozumiejących słów śpiewanych 
na scenie z zarysem akcji; od lat dziewięćdziesiątych natomiast, kiedy 
upowszechniła się praktyka podawania tłumaczenia libretta w trakcie 
spektaklu, synopsa stała się narzędziem translacyjnej parafrazy innego 
rodzaju – konfrontacji „oryginału” z jego inscenizacyjną adaptacją. 
Współczesna publiczność operowa potrafi zazwyczaj bez trudu oddzielić 
to, co w spektaklu należy do sfery adaptacji, od tego, co mieści się w sferze 
wykonawstwa i zaakceptować jedno, lecz odrzucić drugie. Jednym z do-
wodów na to była reakcja na Króla Rogera wystawionego przez Krzysztofa 
Warlikowskiego w Paryżu (Opéra Bastille) w 2009 roku, kiedy to wyko-
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nawcy (śpiewacy, orkiestra, dyrygent i balet) zostali nagrodzeni brawami, 
reżyser zaś – „wybuczany”. 

Nie ma więc co ukrywać, że w sytuacji, kiedy – jak to się dziś dzieje – 
przeciętny miłośnik opery obcuje częściej z dziełami przeszłości niż z no-
wościami operowymi, na równi z rozmaitymi propozycjami interpretacji 
muzycznych dzieł ciekawią go propozycje inscenizacyjne. Nie znaczy to, że 
nie mają racji bytu przedstawienia tradycyjne, podporządkowane didaska-
liom i w ich obrębie bez trudu znajdujące pole do nowych, oryginalnych 
interpretacji; ale, obejrzawszy po raz kolejny Don Giovanniego w ujęciu histo-
rycznym, nacieszywszy się wielorakimi odmianami jego interpretacji wokal-
nych, instrumentalnych i aktorskich, współczesny odbiorca może tęsknić za 
„scenicznymi wariacjami” na jego temat. Utwory operowe bowiem, jak każ-
de utwory należące do wielkiego repertuaru przeszłości, posiadają we 
współczesnej kulturze status mitu, który, jak wiadomo, żyje dzięki transfor-
macjom i, aby żyć, musi realizować się w coraz nowszych wariantach, z któ-
rych każdy wnosi nową jakość, nie niszcząc tożsamości mitycznej historii. 
Z dziełem artystycznym sprawa jest zresztą o tyle prostsza, niż z mitem ro-
zumianym religioznawczo, że posiadamy jego „wersję zero” – wersję partytury 
– i to bezpośrednio do niej powracają zazwyczaj autorzy kolejnych adaptacji. 

Bibliografia 

Abbate C., Unsung Voices: Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century, Princeton, New 
York 1991. 

Agawu V.K., Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music, Princeton, New York 
1991. 

Dolar M., Žižek S., Druga śmierć opery, przeł. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2008. 
Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. L. Eustachiewicz 

i in., Wyd. W.A.B., Warszawa 2008. 
Gmys M., Partytura operowa jako źródło cierpień, „Teatr” 2008, nr 9, s. 70–75. 
Grabócz M., Musique, narrativité, signification, L’Harmattan, Paris 2009. 
Guczalski K., Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce. Próba ogólnej teorii na tle estetyki Susanne Lan-

ger, Wyd. Musica Iagiellonica, Kraków 2002. 
Horowicz B., Teatr operowy, Wyd. PIW, Warszawa 1963. 
Kozłowski K., Opera i dramat muzyczny. Szkice, Wyd. PTPN, Poznań 2006. 
Leopold S., Von Pasteten und Don Giovannis Requiem. Opernbearbeitungen, w: tejże, red., Musikali-

sche Metamorphosen. Formen und Gedichte der Bearbeitung, Wyd. Bärenreiter, Kassel 2000. 
Mianowski J., Da Ponte – Mozart – Sellars. Opera w kulturze masowej?, w: Bielawski L., Dadak-

-Kozicka J.K., Leszczyńska A., red., Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji, Wyd. IS 
PAN, Warszawa 2001. 



198 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

Mianowski J., Vademecum operowego kiczmena. Zapiski smaczne i niesmaczne, „Opcje” 2008, nr 3 
(72), s. 23–27. 

Rotbaumówna L., Opera a jej kształt sceniczny. Notatki z warsztatu reżysera, Wyd. PWM, Kraków 
1969. 

Tarasti E., A Theory of Musical Semiotics, Indiana University Press, Bloomington 1994. 

The opera's performances: between production and adaptation 

The subject of the paper are strategies of adaptation in contemporary musical theatre. The 
analysis of the stage realizations of the selected operas is meant to show the different direc-
tor’s adjustments, fulfilling rather the notion of "adaptation" then "stage production". The 
opera is showed as a special "border case" of adaptation, in which (unlike the dramatic thea-
tre) the freedom of director is reduced by the sharp structure of musical score. 
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Irlandzki mit i teatr no–   
w dramatach Williama Butlera Yeatsa 

William Butler Yeats na dobre już dołączył do artystów dwudziestowiecz-
nej awangardy teatralnej – Jerzego Grotowskiego, Eugenia Barby, Petera 
Brooka – tyleż ze względu na swoje dążenie do odnowienia rytuału w tea-
trze, co poszukiwania interkulturowe1. Podobnie jak twórcy teatru między-
kulturowego drugiej połowy wieku, Yeats szukał inspiracji w obcej tradycji 
teatralnej – konkretnych narzędzi i środków wzbogacających technikę i eks-
presję aktorską, ale również rozwiązań przestrzeni scenicznej oraz samej 
scenografii. W dzisiejszym teatrze międzykulturowym, który jest kategorią 
niezwykle pojemną, nie ma uspójniającej definicji ani ściśle określonych 
granic, wykorzystuje się zarówno heterogeniczne konwencje – a więc sposo-
by regulowania relacji między sceną a widownią, możliwości konstruowania 
świata scenicznego, jak i różne, skodyfikowane zazwyczaj, techniki i formy 
wyrazu. Yeats, choć swoje idee powrotu do pierwotnych, rytualnych pod-
staw teatru oraz związanej z tym wymiany kulturowej rozwijał głównie na 
polu dramatu, mniej w realnie pojmowanej praktyce scenicznej, z powodze-
niem – istotnie – w ten nurt się wpisuje. Z punktu widzenia przyjętej dziś 
praktyki teatralnej jego miejsce w tym nurcie może wydawać się niezupełnie 
oczywiste wyłącznie z jednego, dość prozaicznego i na pozór drugorzędnego 
                                                           

1 Por. E. Fischer-Lichte, The Intercultural Trend in Contemporary Theatre, w: E. Fischer-Lichte, 
J. Riley, M. Gissenwehrer, red., The Dramatic Touch of Difference. Theatre, Own and Foreign, Wyd. 
G. Narr, Tübingen 1990, s. 11–22; I. Łabędzka, Artaud, Yeats, Brecht i teatry Wschodu, „Dialog” 
1997, nr 5, s. 142–149; E. Partyga, Uobecnić i ukryć tajemnicę: związki między teatrem i rytuałem 
w koncepcjach teatralnych Bolesława Leśmiana i Williama Butlera Yeatsa, w: M. Sugiera, red., W stronę 
rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 13–38.  
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powodu. Pisarz nie podejmował podróży do odległych kultur, jak młodszy 
od niego o pokolenie Antonin Artaud, który zapoczątkował szlak antropolo-
gicznych wypraw do źródeł teatru, i jak mieli to w zwyczaju nie tylko późniejsi 
spadkobiercy Artauda. Zaś teatr nō, który wywarł tak wielki wpływ na jego 
estetykę, poznał za pośrednictwem tłumaczeń japońskich sztuk pióra Ezry 
Pounda, swego ówczesnego sekretarza i Ernesta Fenollosy; zebrane w tomie 
Certain Noble Plays of Japan wyszły w 1916 roku z jego przedmową. 

Yeats wpisuje się w krajobraz teatru międzykulturowego przede wszystkim 
jako dramatopisarz, z pewnością więc współdecyduje o tym również tema-
tyka sztuk i czerpana z wielu kulturowych magazynów symbolika. Można 
bez większej przesady powiedzieć, że właściwie nie miał teatru, w którym 
mógłby urzeczywistnić ideę wspólnoty, spotkania widzów, zbiorowego 
przeżycia poprzez udział w dramacie rytualnym. W Abbey Theatre w Dubli-
nie (przekształconym z Irish Literary Theatre), którego był współzałożycie-
lem, w którego pracach przez wiele lat brał aktywny udział i gdzie wystawił 
sporą część swoich sztuk, nie znajdował publiczności gotowej na ten rodzaj 
wspólnotowego doznania – doznania niezakotwiczonego jedynie w poczu-
ciu narodowej jedności, lecz otwierającego się na świat innych kultur. Dlate-
go wielokulturowe poszukiwania Yeatsa związane z jednej strony z progra-
mem zbliżenia Irlandii do kultury europejskiej, sytuują się, z drugiej, w opozycji 
wobec – budującego wówczas swą tożsamość – teatru irlandzkiego, pielęgnują-
cego jednorodną narodową tradycję kulturalną i opartego na wypróbowa-
nych, tradycyjnych formach. 

Punktem wyjścia tej innowacyjnej praktyki była własna kultura: mit, który 
odgrywał zasadniczą rolę w kształtowaniu idei i estetyki symbolicznego tea-
tru Yeatsa. Przede wszystkim mit zakorzeniony w rodzimej tradycji irlandz-
kiej i dawniejszej, celtyckiej, później z powodzeniem łączony również 
z przekazami mitycznymi oraz teatralnymi konwencjami innych kultur2. 
W podaniach ludowych szukał poeta „znaku rozpoznawczego dla własnej 
kultury, czegoś, co mogłoby ją wyróżnić spośród całej reszty anglojęzyczne-
go świata”3. W opublikowanej w 1926 roku autobiografii rzeczowo uzasad-
niał te partykularne zainteresowania, kreśląc tym samym topografię źródeł 
swojego teatru: 
                                                           

2 O zainteresowaniu Yeatsa irlandzkimi mitami, legendami i wierzeniami świadczyć może 
wydany przez niego w 1888 roku zbiór Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry [Baśnie i gadki 
ludu wiejskiego Irlandii]. 

3 S. Heaney, Yeats jako przykład?, w: tegoż, Znalezione – przywłaszczone. Eseje wybrane 1971–
2001, przeł. M. Heydel, wybór A. Pokojska, Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 81. 
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Mieliśmy w Irlandii fantastyczne historie, które znał, a nawet śpiewał pro-
sty lud, czyż nie możemy więc wprowadzić tych historii pomiędzy ludzi 
wykształconych, na powrót odkrywając to, co nazwałem „sztukami stoso-
wanymi literatury”, czyli związki literatury z muzyką, mową i tańcem [ …]4. 

Kopalnią tematów stały się dla pisarza zwłaszcza należące do tzw. cyklu 
ulsterskiego opowieści o Cuchulainie, wojowniku o niepospolitych atrybu-
tach ciała i przymiotach ducha, który jest bohaterem kilku jego dramatów. 
Zarówno w kulturze celtyckiej, jak i staroirlandzkiej głównymi postaciami 
mitów są bogowie śmierci, a wyróżniającą cechą patronów wszelkich świąt 
wydaje się ich podwójna – ludzka i duchowa, boska – natura. „Jako ludzie 
zamieszani w wydarzenia życia ludzkiego, są to dawni bogowie. Jako bogo-
wie, są to dawni ludzie, czyli umarli”5. Taką hybrydyczną postacią z pograni-
cza światów jest również Cuchulain, według jednej wersji mitu uznawany za 
wcielenie boga słońca Luga, według innej – za jego syna, chociaż formalnie 
ojcem Cuchulaina ma być Sualtam, jeden z wodzów Ulsteru. Yeats nie prze-
pisuje mitu; choć czerpie z niego pełnymi garściami, to jednak bez nadmier-
nej troski o wierne odtworzenie uświęconych historii konstruuje mitopo-
dobne albo alternatywne fabuły. Oszczędnie wplata do swoich tekstów naj-
ważniejsze fakty z biografii Cuchulaina – jak walka z kobietami szkockimi 
i ich królową Aoife, którą pokonał, spłodzenie z Aoife syna, zaślubiny 
z Emer, służba u Conchubara, wreszcie pojedynek i nieświadome zabicie 
syna, który przybył po latach, by pomścić matkę. Dowolnie też zmienia 
chronologię wydarzeń. W pierwszej części cyklu, Na wybrzeżu Baile, tragiczne 
dzieje Cuchulaina otwiera końcowy epizod z jego życia: wymuszona przez 
Conchubara i jego dwór walka z własnym synem, której następstwem będzie 
samobójczy skok w morskie fale. Część ostatnia, Śmierć Cuchulaina, ukazuje 
intymny rytuał przechodzenia na „tamtą stronę”, na przekór bohaterskiemu 
prawu mitu zakończony jednak w sposób zgoła groteskowy, Cuchulain zgi-
nie bowiem zakłuty nożem przez Ślepca. 

Cykl stanowi więc kompozycję zamkniętą, której rozdziałem otwierają-
cym, jak i zwieńczeniem jest śmierć protagonisty, udramatyzowana w dwu 
odmiennych wariantach. Technika retrospektywna ustępuje miejsca finezyj-
nej mozaice: dramaturg tnie mit jak kartkę papieru na wiele kawałków róż-
nego kształtu, wybiera te elementy, które służyć mają zobrazowaniu jego 
                                                           

4 Tamże, s. 85. 
5 S. Czarnowski, Dzieła, t. 4: Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk, bohater narodo-

wy Irlandii, przeł. A. Glinczanka, Wyd. PWN, Warszawa 1956, s. 122. 
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interpretacji, dodaje inne i w ten sposób powstaje swoisty kolaż. Rodzaj 
układanki, którą odbiorca może, lecz nie musi, złożyć sobie w nową całość. 
Wbrew pozorom metoda ta nie ma nic z dekonstrukcji, trudno wszak de-
konstruować coś w sytuacji, gdy mit o Cuchulainie – jak najczęściej dzieje się 
z mitami – nie występuje w jednej kanonicznej wersji. Bliższa jest raczej 
adaptacji, w tym sensie jednak, w jakim adaptację można określić mianem 
„jednego z najstarszych mechanizmów kultury w ogóle”6, na tej właśnie 
zasadzie funkcjonuje mit w opracowaniu greckich tragików. Ściślej rzecz 
biorąc, najistotniejszy wyznacznik tej metody stanowi – zgodnie z rozróżnie-
niem Henryka Markiewicza – transformacja fabularna (poprzez kondensację, 
eliminację, permutację, modyfikację i amplifikację poszczególnych mitów)7. 

Problem, jaki – transponując mity na współczesną mu scenę – musiał 
Yeats rozwiązać, polegał na tym, że spetryfikowane formy dramatyczne nie 
zapewniały uaktywnienia percepcji odbiorców na głębszym, nieświadomym 
poziomie, na czym mu najbardziej zależało. I rzecz oczywiście nie tylko 
w tym, że kultura celtycka ani też staroirlandzka nie znały teatru, choć ta 
pierwsza wytworzyła bogaty świat widowisk, wśród których centralne miej-
sce zajmowały obrzędy związane ze śmiercią. Yeats potrzebował zatem 
czegoś więcej, by mitologiczny przekaz uczynić środkiem zarazem indywi-
dualnego oraz wspólnotowego przeżycia i w ten sposób narzucić widzom 
pożądany styl odbioru. Adaptowanie teatralnych form mogących wyrażać 
ponadczasowe i uniwersalne treści stało się najważniejszym artystycznie 
celem projektu przedstawienia na scenie heroicznych dziejów Irlandii, 
z Cuchulainem w roli głównej. W sztuce Na wybrzeżu Baile pomostem mię-
dzy rodzimą tematyką i europejskimi wzorcami było nawiązanie do greckiej 
tragedii, do jej fabularnej konstrukcji (Król Edyp Sofoklesa), porządku aksjo-
logicznego, jak i modelu reprezentacji. Krokiem dużo bardziej radykalnym 
na drodze międzykulturowych poszukiwań Yeatsa miało się okazać odkrycie 
japońskiego teatru nō. W arystokratycznej formie nō znalazł elementy ludowe 
bliskie irlandzkiemu folklorowi – w tańcach, które odgrywają w tym teatrze 
tak ważną rolę, oraz w widzeniu jedności świata realnego i nadprzyrodzone-
go wywiedzionym z japońskich legend. W swoich początkach nō było bo-
wiem widowiskiem ludowym, wyrastającym z estetyki prostego wiejskiego 
życia. Powstało z tańców i pieśni ludowych oraz tańców rytualnych wyko-
                                                           

6 A. Helman, Adaptacja – podstawowa technika twórcza kina, w: A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, 
red., Intermedialność w kulturze końca XX wieku, Trans Humana, Białystok 1998, s. 279. 

7 H. Markiewicz, Literatura a mity, w: tegoż, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Wyd. PWN, 
Warszawa 1989, s. 71. 



EWA WĄCHOCKA: Irlandzki mit i teatr no– w dramatach Williama Butlera Yeatsa 203 

nywanych w świątyniach, dopiero pod koniec czternastego wieku zostało 
przeniesione na dwór cesarski, tworząc zlaicyzowany gatunek dramatu 
o samurajach i stając się sztuką elitarną8. 

O ile sposób ujęcia mitu przyjmuje postać transformacji, o tyle zapoży-
czenie formy nō ma wszelkie znamiona adaptacji kulturowej – polega na 
wtopieniu tej formy w inną strukturę rodzajową oraz, co najistotniejsze, 
przemieszczeniu w inną przestrzeń kulturową. Ostateczny kształt dramatu 
rodzi się zatem w wyniku podwójnego przeniesienia, mitu i obcej, skodyfi-
kowanej estetyki, przeobrażających się wzajem w jedną całość. Efektem 
połączenia irlandzkiej mitologii z teatrem Wschodu jest cykl Cztery sztuki dla 
tancerzy, oparty na klasycznych zasadach konstrukcji dramatów nō – Przy 
źródle jastrzębia, The Only Jealousy of Emer (Zazdrość królowej Emer), Dreaming 
of the Bones (Sny kości) oraz Calvary (Kalwaria), ale ślady fascynacji japońską 
estetyką ujawnia jeszcze kilka późniejszych utworów: Zmartwychwstanie, Jajo 
czapli czy Czyściec. 

W sztuce Przy źródle jastrzębia Cuchulain jako Młodzieniec przybywa do 
cudownego źródła w nadziei, że wypicie źródlanej wody zapewni mu nie-
śmiertelność. Spotyka tam Starca, który już od pięćdziesięciu lat czeka cier-
pliwie i usiłuje – daremnie – przekonać się o jej magicznym działaniu. 
W wierzeniach Celtów rozpowszechniony był kult świętych źródeł, łączył 
się zaś z kultem dobroczynnej matki ziemi, ale – wypada dodać – już w sta-
rożytności źródło czczono jako istotę żywą i w swej naturze boską. Utrwa-
lona w wielu kulturach świata symbolika jego życiodajnych mocy – świado-
mości duchowej, mądrości, siły życiowej, wiecznego żywota, cudownego 
pokrzepienia – tworzy w sztuce obraz o charakterze archetypu, sieć uru-
chamiających się niemal automatycznie odniesień, w powiązaniu z równie 
wiekową konfiguracją antytetycznych postaci, uosabiających dwie fazy ludz-
kiego życia, jego zaranie i zmierzch. Yeats, odwołując się do tego uniwersal-
nego języka symboli, jednocześnie zderzył go z pojęciami biegunowo od-
miennymi. Archetypowe źródło zostało w jego dramacie najwyraźniej od-
czarowane, pozbawione uświęconej siły przez wprowadzenie charaktery-
stycznych dla mitologii irlandzkiej wyobrażeń na temat śmierci, a przypisane 
mu sensy uległy znaczącemu przewartościowaniu. 

Odmienny jest już koncept wyjściowy akcji, bowiem źródło, którego wody 
pragną zaczerpnąć obaj mężczyźni, jest martwe, „dawno już wyschło” 
i pokrywają je stare liście. Znajduje się, co więcej, u wejścia do sidhe – celtyc-

                                                           
8 A. Ziębiński, Klasyczny teatr japoński, „Pamiętnik Teatralny” 1974, z. 1, s. 17–70. 
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kiej krainy podziemi, królestwa zmarłych. Zgodnie z celtyckimi wierzeniami 
doniosłą rolę w doświadczeniu człowieka odgrywała możliwość poznania 
i „przejścia” do świata umarłych niezwiązana z koniecznością śmierci 
fizycznej. Możliwość taką stwarzała śmierć obrzędowa, do której zaliczały 
się np. wędrówki błędnych żeglarzy. Innym sposobem było wtajemniczenie 
– aby dostać się za życia na tamten świat należało zjeść owoce Jarzębiny 
Wiedzy i Natchnienia, wypić wodę ze źródła, nad którym rosła jarzębina lub 
zjeść pstrąga, który karmił się jej owocami. Okolica, w której rosła Jarzębina 
Wiedzy, miała być identyczna z krainą zmarłych, w ten sposób wtajemni-
czony stawał się człowiekiem, który dotarł do samych źródeł życia i przyno-
sił stamtąd jego poręczenie. Był podobny do boga i do zmarłego, nadal 
jednak pozostawał żywy9. Sytuacja w dramacie Yeatsa nawiązuje do tych 
mitycznych przekonań, wskazujących na płynność granicy między życiem 
a rzeczywistością śmierci, tyle że zamiast owoców jarzębiny są „orzechy 
i liście trzech leszczyn”, które spadają do źródła. Wiara w odrodzenie się 
źródła i jego cudowne właściwości, jaką żywią obaj bohaterowie, wyraźnie 
wiąże się z występującymi w społecznościach tradycyjnych obrzędami przej-
ścia, które miały zapewniać ciągłość życia indywidualnego. Ale świadczy 
zarazem o naruszeniu dawnego systemu wartości, gdyż zarówno Starzec, jak 
i Młodzieniec pokładają nadzieję nie tyle w poznaniu krainy zmarłych, ile 
w dostąpieniu życia wiecznego na ziemi. Ożywiona w ślad za irlandzkimi 
mitami i zwyczajami symbolika nabiera w opracowaniu autora innego niż 
kiedyś znaczenia, lepiej odpowiadającego umysłowości współczesnych od-
biorców. Zaś dzięki konwencjom scenicznym nō interpretacja ta zamyka 
w uwyraźniony teatralnie cudzysłów odwieczne iluzje życia poza prawami 
czasu, biologii, przemijania. 

Yeats buduje tę teatralną ramę, wykorzystując japońską technikę gry aktor-
skiej i inscenizacji. Rozplanowanie sceny w Przy źródle jastrzębia, jak i w pozo-
stałych sztukach dla tancerzy, odwzorowuje wygląd sceny w nō, ale – ze 
względu choćby na ograniczoną przestrzeń – imitacja nie zmierza do odtwo-
rzenia całego układu architektonicznego. Nie ma na przykład typowego 
w tym teatrze pomostu, którym aktor, widoczny dla publiczności, musi 
przejść z „pokoju luster”, gdzie kończy się ubierać, na scenę. W transpono-
waniu mitu na sytuację dramatyczną, czasu „wiecznego” na teraźniejszy, 

                                                           
9 S. Czarnowski, Dzieła, t. 3: Studia z dziejów kultury celtyckiej. Studia z dziejów religii, oprac. 

N. Assorodobraj, S. Ossowski, Wyd. PWN, Warszawa 1956, s. 132–138; A.D. Rees, B. Rees, 
Celtic Heritage: Ancient Tradition in Ireland and Wales, Grove Press, New York 1961, s. 321–350. 
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idealne zastosowanie znalazły natomiast konwencje przedstawieniowe – 
przeplatanie partii narracyjnych i śpiewanych. Jedynym właściwie elementem 
scenografii jest czarna tkanina z wymalowanym jastrzębiem, którą wnoszą 
na scenę muzycy i, śpiewając, równocześnie ją rozwijają lub zwijają. Falowanie 
kotary, wywołując wrażenie odrealnienia, staje się też oddzielną, wizualną akcją 
– w znaczeniu, jakie nadaje temu pojęciu Eugenio Barba – wyobrażającą lot 
ptaka10. Wyrafinowanego w swej prostocie obrazu dopełnia rozłożony na pod-
łodze kawałek niebieskiego materiału, który oznacza miejsce spotkania postaci 
i definiuje czysto umownie miejsce gry. Inny stały element teatru nō, jakim jest 
zespół muzyczny składający się zawsze z tych samych instrumentów: fletu, 
dwóch bębenków oraz dużego bębna taiko, został jedynie nieznacznie zmodyfi-
kowany. Akompaniujący ruchom tańczących aktorów trzej muzycy grają na 
gongu, bębnie i cytrze. Natomiast naśladowanie japońskiej techniki aktorskiej 
widoczne jest w układzie ciała i w sposobie zachowania się postaci, które poru-
szają się powoli i mało dynamicznie jak marionetki. Jeden przykład może być tu 
szczególnie wymowny. Hisao Kanze zauważa, że w nō „najciekawsze są te miej-
sca, w których aktor wcale nie działa” i wyjaśnia: 

Otóż rzecz polega na tym, że shite, działając, zataja stan spokoju swego 
serca. Od Dwóch Środków11, przez ruch taneczny wykonywany w miej-
scu (tachibataraki), po różne rodzaje pantomimy (monomane) – wszystko 
jest techniką właściwą ciału. Ale między tymi elementami, wolne od nich, 
mieści się to, co się określa jako „miejsce puste” (senu hima), chwila, kiedy 
aktor nie działa (…)12. 

Yeats raz wprowadza takie właśnie „miejsce puste”, na początku dramatu, 
kiedy „Starzec stoi przez chwilę nieruchomo na skraju sceny, głowę ma 
                                                           

10 Barba wskazuje, że w przedstawieniu teatralnym akcje tworzy to wszystko, co ma zwią-
zek z dramaturgią, a więc „nie tylko słowa i działania aktorów, ale także dźwięki, światła 
i zmiany w przestrzeni”, wariacje rytmu i napięcia, które rozwija aktor, zmiany w warstwie 
muzycznej oraz rekwizyty. „Akcje to całokształt relacji – wszystkie interakcje między posta-
ciami lub między postaciami a oświetleniem, dźwiękami, przestrzenią. Są tym wszystkim, co 
bezpośrednio oddziałuje na uwagę widza, na jego rozumienie spektaklu, na emocjonalną 
wrażliwość i odczucia kinestezyjne”. (E. Barba, Akcje w działaniu, przeł. G. Janikowski, w: E. Barba, 
N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, Ośrodek Badań Twórczości 
Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 48) 

11 Dwoma Środkami Zeami nazywa taniec i śpiew – podstawowe techniki sceniczne w tea-
trze nō. (J.M. Rodowicz, Aktor doskonały. Traktaty Zeamiego o sztuce nō, Wyd. słowo/obraz 
terytoria, Gdańsk 2000, s. 28–36) 

12 H. Kanze, Żyjąc w nō: miejsce puste, przeł. J. Rodowicz, „Dialog” 1980, nr 11, s. 133 
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pochyloną. Podnosi ją, kiedy rozlega się cichy dźwięk bębna. Kuca i porusza 
rękami, jakby rozpalał ogień”13. Aktor podejmuje więc działanie dopiero na 
akustyczny sygnał, dokładnie tak jak w teatrze japońskim, w którym dźwięki 
instrumentów wyznaczają początek i koniec sekwencji ruchowej powiązanej 
z konkretnym wydarzeniem. 

Najważniejszym dramaturgicznie elementem sztuki jest zapożyczony z nō 
rytualny taniec, który wykonuje na scenie przebrana w postać jastrzębia 
Strażniczka Źródła. Taniec o głębokiej, choć z natury trudnej do zwerbali-
zowania wymowie, który zdaje się łączyć Starca, Młodzieńca i Strażniczkę 
Źródła w jakimś tajemnym kręgu egzystencjalnego doznania. Następująca 
po nim końcowa pieśń Muzyków przynosi wyciszenie i oznacza konieczność 
pogodzenia się z nieuchronnymi prawami natury, jest wyrazem akceptacji 
życia w jego ziemskim kształcie i namacalnej realności. „Dureń – bo któż – 
głosi chwałę/ Źródła, gdzie suche kamienie”14. Próżne okazuje się poszuki-
wanie tajemnicy nieśmiertelności na ziemi. Starzec w trakcie tańca Strażnicz-
ki Źródła usypia, a chwilę później, zasłonięty czarną kotarą, schodzi ze sce-
ny. Umiera. Sen, w uniwersalnym języku symbolicznym od dawien dawna 
kojarzony ze śmiercią, i konwencjonalny znak teatru nō współtworzą jedno, 
to samo znaczenie. Cuchulain zaś, zahipnotyzowany tańcem – co wedle 
Jungowskiej wykładni archetypów można tłumaczyć jako zawładnięcie 
przez siły nieświadomości albo wręcz utratę duszy – rzuci się w wir życio-
wych przygód, ruszając za wezwaniem dzikich kobiet pod wodzą Aoife. 

Wielość poetyckich i wizualnych tropów w sztuce Przy źródle jastrzębia po-
kazuje, że Yeats, sięgając po symbole różnych kultur, poszukiwał paralel 
głównie między najbliższą sobie kulturą irlandzką (i celtycką) a kulturą grec-
ką i Wschodem. Tak – idealistycznie niewątpliwie – pojmowana idea kore-
spondencji nadaje istotnie współkulturowy charakter jego dojrzałej twórczo-
ści teatralnej. W sztukach dla tancerzy widać zwłaszcza przenikanie japoń-
skiej tradycji myślenia symbolicznego i estetyki, ale – na przykład – w Jaju 
czapli można śledzić wpływy hinduizmu, a w Czyśćcu – żydowskiej kabały. 
„Tam gdzie łączą się ludzkie namiętności, powstaje symbol w Wielkiej Pa-
mięci”15 – pisze Yeats w eseju Ideas of Good and Evil (Idee dobra i zła), uzna-
jąc symbol za intuicyjne pojęcie odnoszące się do najgłębszych uczuć czło-
wieka (a nie pochodzące od Boga), dzięki któremu może on doświadczać 
                                                           

13 W.B. Yeats, Przy źródle jastrzębia, przeł. L. Engelking, w: tegoż, Dramaty, wybór i oprac. 
T.W. Brzozowski, Wyd. Świat Literacki, Warszawa 1994, s. 101–102. 

14 Tamże, s. 112. 
15 W. Rulewicz, W stronę rytuału, w: W.B. Yeats, Dramaty …, s. 8. 
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nieskończoności. Symbole były dla dramatopisarza zasadniczą płaszczyzną 
percepcji teatralnego przedstawienia, percepcji, w której umysł odbiorcy ze 
stanu emocjonalnego napięcia miał przejść w absolutny spokój. W stan 
emocjonalnej równowagi, jaki umożliwiłby mu dotarcie do własnej głębokiej 
wiedzy i zarazem pozwolił doznać łączności z kolektywną Wielką Pamięcią. 
Zapośredniczenia tego rodzaju kontaktu ze sferą nieświadomego oraz party-
cypacji we wspólnym ludziom doświadczeniu transcendencji oczekiwał 
Yeats od swoich dramatów, w dobie przyspieszonych procesów cywilizacyj-
nych i społecznych, które doprowadziły do zaniku dawnego (religijnego 
w głównej mierze) sposobu odczuwania świata, usiłując sięgnąć do głęb-
szych obszarów indywidualnej i zbiorowej psyche. 

Praktyka Yeatsa oparta na przyswajaniu heterogenicznych tradycji teatral-
nych i szerzej: kulturowych oraz na wspólnej symbolistom wierze w możli-
wości pozaracjonalnego poznania, bliska jest temu, co na gruncie teorii nie-
świadomości zbiorowej zakładał Carl Gustaw Jung. Samo pojęcie Wielkiej 
Pamięci jako residuum pierwotnych, wspólnotowych przeżyć mocno spo-
krewnia się z nieświadomością zbiorową. Jung, jak wiadomo, nie traktował 
nieświadomości tylko jako magazynu doświadczeń indywidualnych, wypar-
tych i infantylnych, ale również jako miejsce aktywności psychicznej, która 
jest bardziej obiektywna i znacząco różni się od doświadczenia indywidual-
nego, ponieważ łączy się bezpośrednio z filogenetycznymi, instynktownymi 
podstawami rodzaju ludzkiego. Nieświadomość zbiorowa – powtarzające się 
w wielu kulturach archetypy, symbole oraz archetypowe przedstawienia, 
czyli mity – stanowi składnicę dziedzictwa psychicznego i potencjału ludz-
kich społeczności. Obu, Yeatsowi i Jungowi, przyświecała podobna w grun-
cie rzeczy koncepcja i – jeśli można tak rzec – archeologia duchowości. 
Jung, zajmując się w swojej pracy psychoterapeutycznej analizą złożonych 
symboli religijnych i badaniem ich początków, pragnął w ten sposób spra-
wić, by ludzie byli zdolni do „ponownego przeniesienia [się] w stan, w któ-
rym będą mogli myśleć symbolicznie”16. Z kolei zaś jego zainteresowanie 
światem tak zwanych ludów pierwotnych szło ściśle w parze z próbą po-
twierdzenia jego obserwacji na temat najdawniejszych pozostałości w życiu 
psychicznym współczesnego człowieka. Yeats w tym samym celu – ożywie-
nia czy udostępnienia pierwotnych, wrodzonych treści – używał sceny, mitu 
uobecnionego i aktualizowanego poprzez symbolikę obrazów i słowa. 

                                                           
16 C.G. Jung, Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii, przeł. R. Reszke, Wyd. Wro-

ta, Warszawa 1998, s. 297. 
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Doniosłą część tej kolektywnej pamięci stanowić miały wyobrażenia na 
temat śmierci, życia pozagrobowego, nieśmiertelności duszy. Podobnie jak 
Przy źródle jastrzębia, również kolejna z cyklu Cztery sztuki dla tancerzy, The Only 
Jealousy of Emer, swobodnie zespala irlandzką mitologię z formą nō dla wyra-
żenia koncepcji życia nadprzyrodzonego i oddziaływania na zapomniane lub 
odsunięte w toku społecznego rozwoju pokłady świadomości odbiorców 
poprzez konstrukcję, symbolikę i rytm. Cuchulain, przedstawiony na łożu 
śmierci, w otoczeniu żony i kochanki, ukazuje się jednocześnie jako duch. 
Podwójność nie jest wszakże figurą harmonijnego współistnienia istoty 
ziemskiej i niematerialnej istoty z zaświatów. W postaci umierającego boha-
tera w rzeczywistości kryje się bowiem Bricriu, zły duch z sidhe wywołujący 
niezgodę pośród bogów i ludzi, sobowtór zaś ma uosabiać Cuchulaina opę-
tanego przez zakochaną w nim wróżkę Fand. Choć typowe elementy kom-
pozycji scenicznej nō pozostały niezmienione (wykorzystane zostały nawet te 
same co w poprzedniej sztuce rekwizyty i instrumenty17), Yeats tym razem 
mocniej jeszcze powiązał tak pozornie odległe od siebie kulturowo światy. 
Taniec, którym wcześniej hipnotyzowała dziewczyna-ptak, teraz wykonuje 
postać przejęta wprost z irlandzkich podań, wróżka Fand przybywająca 
z krainy sidhe. Japoński kod taneczny, poddany tylko pewnej nieuniknionej 
stylizacji, i figuralna reprezentacja celtyckich jeszcze pojęć o rzeczywistości 
współdziałają, by tworzyć wspólny sens. 

Wprowadzony w obu dramatach taniec stanowi modelowy wręcz przykład 
adaptacji obcej techniki wykonawczej i przeszczepienia jej w inny kontekst 
kulturowy. Jego wyrazowy idiom można jednak z pewnością lepiej uchwycić, 
odwołując się do tradycyjnej – jednej z kluczowych w estetyce japońskiej – 
kategorii yūgen. Oznacza ona tajemną głębię czy tajemnicze piękno, a odnosi 
się do czegoś absolutnego lub wiecznego, niemożliwego do oddania w ra-
cjonalnym opisie18. Yūgen, które znaczeniowo i funkcjonalnie mogłoby od-

                                                           
17 W.B. Yeats, The Only Jealousy of Emer, w: tegoż, The Collected Plays, Macmillan, New York 

1972, s. 281. 
18 Yū, pierwszy składnik słowa yūgen, zwykle konotuje znikomość lub brak wyrazistości, 

w sensie negowania solidności samoistnego istnienia bądź sugerowania niesubstancjonalności, 
czy też dokładniej „rozrzedzenia” fizycznej konkretności w sferze rzeczywistości empirycz-
nej. Gen, drugi składnik słowa, oznacza przyćmienie, mrok bądź ciemność. Jest to ciemność 
wywołana głębią tak rozległą, że posługując się fizycznym zmysłem wzroku, w żaden sposób 
nie możemy dotrzeć do jej krańców. Innymi słowy jest to taka ciemność, która panuje 
w obrębie głębi niepoznawalnej” (T. Izutsu, Metafizyczne tło teorii nō, przeł. z ang. M. Jakub-
czak, w: K. Wilkoszewska, red., Estetyka japońska, t. 1: Wymiary przestrzeni, Wyd. Universitas, 
Kraków 2001, s. 72). 
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powiadać łacińskiemu sacrum, wskazuje na metafizyczny aspekt rzeczywisto-
ści, czego obiektywnym, dostępnym zmysłom wyrazem są właśnie mity 
i symbole. Ale trudno też nie zauważyć, że sztuka tańca ze swej istoty wydo-
bywa ponadkulturowe uniwersalia performatywności, poza tym oddziałuje 
dużo bardziej na naszą percepcję sensoryczną, co w jakiejś mierze sprzyja 
odbiorowi nawet tak złożonego, jak u Yeatsa, symbolicznego przekazu na 
poziomie poetycko-obrazowej całości, choć nie musi to pociągać za sobą 
rozumienia wszystkich składających się nań znaczeń. Taniec umożliwia 
szczególny rodzaj teatralnego przeżycia, mediacyjnego i zarazem jednoczą-
cego, mimo iż funkcjonuje w dramacie jako zespół znaków zapożyczonych 
ze świata kultury, z którą nic tego dramatu bezpośrednio nie wiąże. Skrzy-
żowanie kultur zdaje się tu opierać na założeniu, że różnią się one w war-
stwie ekspresji, lecz są ze sobą porównywalne. „Jesteśmy Toż-Samym i In-
nym” – warto przypomnieć myśl Lévinasa, a inność Innego polega na tym, 
iż „pozostaje wobec Toż-Samego transcendentny”19. Na obszarze kulturo-
wych interakcji obserwuje się ten sam problem: napięcie między swoim 
i obcym. Wystarczy rzut oka na dzisiejsze praktyki teatralne, opatrywane 
w krytyce zbiorczym szyldem teatru międzykulturowego, by przekonać się, 
jak rozmaite bywają rozwiązania tej fundamentalnej kwestii20. Powiązanie 
form i technik wykonawczych odmiennych kultur nie musi prowadzić – i nie 
prowadzi też w twórczości Yeatsa – do homogenizacji, roztopienia cech 
swoistych czy do podporządkowania jednego wzoru drugiemu. W obcym 
ujawnia się znajome, tożsame jest innym, a pomiędzy tożsamym i innym 
dokonuje się wymiana. 

Wpływ japońskiej estetyki na teatr Yeatsa, jak już wspomniałam, nie ogra-
nicza się do adaptacji skojarzonej z irlandzką tematyką i wykracza poza krąg 
sztuk dla tancerzy. Powielane często także w innych, późniejszych tekstach 
dla teatru zasady organizacji przestrzeni scenicznej i przebiegu widowiska, 
kilkuosobowy zespół muzyków, chór i maski tworzą rodzaj „instrumentu do 
grania”, zdolnego dzięki swej skonwencjonalizowanej postaci wyrazić bar-
dzo różnorodną problematykę i upodabniającego przedstawienie do rytuału. 
Przykładem takiej możliwości wykorzystania właściwej nō techniki wyko-
nawczej może być Pełnia księżyca w marcu. Sztuka przedstawia tajemniczy 
obrzęd ze „ściętą głową”, którego ofiarą staje się Świniopas. Zamiast miło-
                                                           

19 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Wyd. PWN, 
Warszawa 1998, s. 26. 

20 Por. P. Pavis, Ku teatrowi międzykulturowemu?, przeł. E. Kubikowska, „Didaskalia” 1997, nr 
22, s. 48–51 i 1998, nr 23, s. 38–41. 
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snej pieśni mającej zjednać serce Królowej opowiada on historię o kobiecie, 
która poczęła dziecko za sprawą jednej kropli krwi, gdy ta dostała się do jej 
łona. Historia tego niezwykłego zapłodnienia kryje w sobie siłę działania 
fatum. Poznawszy ją, Królowa bez chwili wahania decyduje się skazać Świ-
niopasa na śmieć, po czym – z odciętą głową niedoszłego kochanka w dło-
niach – wpada w rytm obłąkańczego tańca, pełnego uwielbienia i adoracji, 
który w kulminacyjnym momencie niedwuznacznie imituje akt poczęcia. 
Niczym w zwierciadlanych odbiciach wątek mordu zwielokrotnia się i rozsz-
czepia, obrastając nowymi znaczeniami w kolejnych partiach tekstu sztuki. 
Daleką analogię odnaleźć można w przywołanym aluzyjnie micie Dionizosa, 
którego serce miała uratować Atena, gdy został on skazany przez zazdrosną 
Herę na pożarcie przez tytanów. Dużo bliższą tworzy, przytoczona za mito-
logią irlandzką, opowieść o królowej, która zatknęła głowę swojego kochan-
ka na słupie. Wreszcie zaś – sparafrazowana w finałowej pieśni – historia 
współczesnych kochanków, Jacka i Jill, równie krwawa, uwieńczona zawie-
szeniem wyrwanego serca mężczyzny na niebie. Wszystkie rozwijają temat 
miłosno-antagonistycznego związku między kobietą i mężczyzną, rozpisany 
na sieć intertekstualnych i interkulturowych zarazem odniesień, i w ten spo-
sób przygotowują centralną scenę tańca. 

Przetworzony przez Yeatsa motyw ściętej głowy ma długą tradycję w sta-
rych legendach i zwyczajach Celtów. Ścinanie głów wrogom było jednym 
z obrzędów inicjacyjnych związanych z pasowaniem młodzieńca na doro-
słego mężczyznę. W średniowiecznym eposie irlandzkim (Fled Bricrend, czyli 
Uczta Bricriu oraz Feis tige Bricrend – Święto domu Bricriu), także w eposie walij-
skim (Mabinogion) występują sceny obcinania głowy, która wszakże w cu-
downy sposób natychmiast odrasta, co wskazuje na ścisłą współzależność 
celtyckiego zwyczaju dekapitacji z wiarą w reinkarnację21. Popularne także 
jako motyw zdobniczy w sztuce, ścięte głowy miały przypominać o nie-
śmiertelności duszy, o możliwości wielokrotnych wcieleń, wyobrażały szla-
chetną śmierć i zmartwychwstanie w nowej inkarnacji. Ekspresyjny taniec 
Królowej w Pełni księżyca w marcu jest jednocześnie nawiązaniem do po-
wszechnego w dawnych kulturach połączenia śmierci i odrodzenia. Zasuge-
rowany umownie akt poczęcia odnieść można do częstej w mitach celtyc-
kich sekwencji zdarzeń, gdzie narodziny i śmierć stanowią dwa ogniwa po-
wiązane ze sobą bliskością czasową i/lub relacją przyczynowo-skutkową. 
Narodziny, które następują zaraz po śmierci, symbolizują odrodzenie, ale też 

                                                           
21 J. Rosen-Przeworska, Religie Celtów, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1971, s. 186–190. 
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reinkarnację. Mity, w których występowała unia śmierci z początkiem nowe-
go istnienia, ziemskiego lub pozagrobowego, należały do typowej symboliki 
świąt związanych z cyklicznym przechodzeniem jednej pory roku w następ-
ną, tak więc marcowa pełnia księżyca w sztuce Yeatsa ma głębokie uzasad-
nienie jako archaiczny ślad więzi człowieka z makrokosmosem. 

Taniec Królowej przypomina zalotny taniec kochanków, ale jej ręce ską-
pane w czerwieni, suknia pokryta czerwonymi plamami, a już zwłaszcza 
ucięta głowa – wszystko to może sprawiać dość makabryczne wrażenie. Ten 
orgiastyczny obraz, echo celtyckiej wyobraźni, przełamuje Yeats środkami 
teatru nō, tj. rozwiązaniem z użyciem dwuosobowego chóru. Pieśń, której 
nie zaśpiewał Świniopas żywy, wykona teraz jego Głowa głosem jednego 
z Inspicjentów. Kiedy Królowa tańczy w rytm dźwięków bębna, chór prze-
chwytuje jej tekst. Zabieg taki stosowany jest w sztukach nō; gdy główny 
aktor shite wykonuje taniec, jego kwestie automatycznie przejmuje chór. 
Yeats nieco tylko modyfikuje ten techniczny chwyt w ten sposób, że jeden 
Inspicjent śpiewa zarówno partię Królowej, jak i partię Głowy, podczas gdy 
drugi mimiką i słowem wyraża reakcje obojga. 

Dystans uzyskany dzięki zastosowaniu tego skonwencjonalizowanego 
rozwiązania pozwala nadać erotycznej treści tańca ogólniejszy wymiar, tym 
bardziej że i sam taniec jest dokładnie zaprojektowany jako występ – aktora, 
który do tej pory grał rolę Królowej, zastępuje tancerz. Jung korzeni procesu 
symbolotwórczego upatrywał w procesach popędowych, ale tworzenia sym-
boli nie sprowadzał jedynie do wyrażania (pośrednią drogą) seksualizmu, 
akcentując konieczność uwzględnienia perspektywy duchowej22. Podobnie 
można widzieć ten mechanizm sublimacji w sztuce irlandzkiego pisarza, 
również zresztą w innych jego utworach scenicznych. Najlepszym bodaj 
świadectwem mogłoby być Jajo czapli, gdzie oznaką symbolizacyjnego prze-
pracowywania, jakiemu poddawane są czynności i zachowania seksualne, 
staje się (nie tylko) mistyczny związek kobiety z boskim ptakiem. Erotyka, 
siła zarazem twórcza i niszcząca, wykracza poza doczesny horyzont ludzkiej 
egzystencji i naturalne uwarunkowania, jawi się – w zestawieniu ze śmiercią 
– jako prymarna struktura rządzącej życiem energii. Natomiast perfekcja 
formalna japońskiego teatru pozwala niewątpliwie podkreślić antyiluzyjny 
charakter całej sceny. Ciekawe, że w Śmierci Cuchulaina, ostatniej sztuce auto-
ra, niemal identyczny rytualny taniec nabiera bardziej jeszcze sformalizowa-
nego wyrazu, głowę bowiem zastępuje tam geometryczna bryła. 

                                                           
22 C.G. Jung, Symbole przemiany …, s. 294–296. 
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Szyfry Yeatsa są złożone i często trudne do rozwikłania. Paradoksalnie, na 
przeszkodzie stoi nie adaptacja kulturowa obcych konwencji i praktyk wy-
konawczych, lecz raczej język symboli. Jego dramaty oparte na wielokultu-
rowych kontaminacjach oraz koncepcji uniwersalizmu zanurzonego w odle-
głej tradycji wydają się trudno dostępne (dziś może bardziej niż we współ-
czesnej mu epoce) nie dlatego albo nie tylko dlatego, że mimo globalizacji 
dzielą nas kulturowe bariery. Również, a nawet bardziej, z powodu erozji 
pamięci, tej pamięci, jaką stanowiło kiedyś przekazywane przez pokolenia 
dziedzictwo kultury; amnezji, która zatarła w naszym myśleniu całe obszary 
symbolicznych treści i znaczeń. Można raczej przyjmować w dobrej wierze 
metaforyczny sens tych szyfrów, ich poetycką wyrażalność, niż pedantycznie 
je rozkładać i ze sobą porównywać, skoro sam przekład kulturowy – jak 
przestrzega Erika Fischer-Lichte – jest zawsze operacją i delikatną, i ryzy-
kowną23. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pod wielowarstwową symboliką 
Yeatsa kryje się prawzór rudymentarnych doświadczeń człowieka i świata 
zbiorowej, współcześnie mocno stłumionej, wyobraźni. Symbol, słusznie 
przypomina Jung, „obiecuje więcej niż odsłania”. Inaczej niż w ujęciu Freuda, 
który symbolami określał zaledwie znaki czy symptomy procesów podświa-
domych, „prawdziwy symbol – według niego – różni się od tego zasadniczo 
i powinien być rozumiany jako idea intuicyjna, która nie może być jeszcze 
sformułowana w jakiś inny lub lepszy sposób”24. Użycie w dramacie ezote-
rycznego języka miało być szansą właśnie poznania intuicyjnego, a więc 
takiego, które „polega nie na «wyjaśnianiu» zjawisk, lecz na obiektywizacji 
wrażeń subiektywnych”25, a to z kolei, w przekonaniu poety, mogło się od-
nosić jedynie do tego typu doświadczeń, które niezależnie od uwarunkowa-
nych kulturowo i zróżnicowanych form ekspresji są wspólne. 

Połączenie celtyckiego mitu (na poziomie przedstawionej opowieści) ze 
stylem teatru nō (w planie widowiska), nie mówiąc już o konfiguracji różno-
rodnych symboli, może być niezachwianym nadal dowodem na możliwość 
dialogu międzykulturowego: spotkania Zachodu ze Wschodem. O perspek-
tywach komunikacji teatralnej ponad różnicami, interferencji tego, co znane 
i innego, świadczy dobitnie własna droga Yeatsa jako dramatopisarza – od 
poszukiwań wewnątrzkulturowych w obrębie nierzadko zapomnianych lub 
                                                           

23 E. Fischer-Lichte, Staging the Foreign as Cultural Transformation, w: The Dramatic Touch of Difference … 
24 C.G. Jung, Życie symboliczne, przeł. R. Reszke, Wyd. KR, Warszawa 2010, s. 239. 
25 R. Weimann, Literaturoznawstwo a mitologia, w: tegoż, Literatura: produkcja i recepcja. Studia 

z metodologii historii literatury, wybór i wstęp H. Orłowski, przeł. W. Bialik, H. Orłowski, Wyd. 
PIW, Warszawa 1978, s. 144. 
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nadwątlonych irlandzkich tradycji, do międzykulturowych czy ostatecznie 
transkulturowych, zakładających niezmienność ludzkiej kondycji na najgłęb-
szym poziomie. Jest to zatem możliwość porozumienia, które nie polega 
w pierwszym rzędzie na wzajemnym rozpoznawaniu tożsamości kulturo-
wych we współczesnym świecie, rodzi się natomiast z odkrywania podo-
bieństw najdawniejszych warstw kultury, czy jak należałoby raczej powie-
dzieć o jego intertekstualnej strategii, może tworzyć się w wyniku tyleż od-
słaniania, co konstruowania powinowactw. „Pokrewieństwo – pisał przed 
laty Jerzy Ziomek – jest związkiem krwi, przeto związkiem zastanym i natural-
nym. Powinowactwo jest związkiem przez stosunki kulturowe, przez reguły 
łączenia i rozłączania, nieraz związkiem z wyboru, nieraz z obowiązku, nieraz 
z miłości, nieraz z rozsądku”26. Współkulturowy kod, jaki Yeats buduje w swo-
ich sztukach, działa w taki sposób, który by pozwolił wniknąć współczesnym 
widzom w historyczne pokłady indywidualnej i zbiorowej duchowości, archety-
powych pojęć o rzeczywistości, pochodzących z tego samego źródła uczuć 
moralnych i religijnych. Bowiem „nasza nieświadomość, tak jak nasze ciało – 
dodać mógłby Jung – to zbiór reliktów i wspomnień z przeszłości”27. 

Powrót do mitu to zatem część pewnego szerszego projektu antropolo-
gicznego, możliwość, ale i warunek ustanowienia na nowo takiej właśnie, 
transcendentnej i wspólnotowej, perspektywy odbioru. Mit, jak uczył Claude 
Lévi-Strauss, z jednej strony odsyła do (minionych) wydarzeń w czasie, 
a więc takich, które miały miejsce „przed stworzeniem świata” czy „w pra-
dawnych czasach”, z drugiej strony zaś wskazuje na wydarzenia, których 
struktura jest uważana za obowiązującą ponadczasowo. Powrót, co starałam 
się pokazać, nie ogranicza się jedynie do transformacji mitycznych moty-
wów. Nierozerwalnie wiąże się natomiast z próbą restytucji myślenia symbo-
licznego i oznacza w istocie przypisanie dramatom funkcji, jaką mit spełniał 
w społecznościach archaicznych, ujmujących życie ziemskie w relacji z po-
zaziemskim i utrzymujących naturalne związki ze śmiercią. 
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Irish myth and no– theatre in the plays of William Butler Yeats 

The plays by William Butler Yeats are an interesting and novel – at its time – example of 
inter-cultural contamination, thinking about the theatre in categories of cultural universalism, 
which consists of both discovering and constructing parallels between Celtic culture and 
Greek culture and the East. The space for dialogue consists, on equal terms, of the language 
of symbols, reaching for many sources, as well as adaptation of heterogeneous traditions of 
theatre. In Four Plays for Dancers Yeats connects old Irish myths with highly conventionalized 
form the Japanese nō theatre. In my paper the cross-breeding of those cultures is considered, 
on the one hand, in the perspective of theories of the unconscious and the concept of sym-
bol by C.G. Jung, on the other hand, in the context of search for contemporary inter-culture 
theatre. The dramas selected for analysis (At the Hawk's Well, The Only Jealousy of Emer, a Full 
Moon in March) indicate the similarities between the folk elements of nō and Irish folk – in 
dances as well as in the perception of unity between the real world and the supernatural one. 

Keywords: inter-culture theatre, symbol, Irish myth, nō theatre, unconscious 
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Bunraku, opera pekińska czy teatr cieni  
w polskim wydaniu.  

O adaptacjach  
dalekowschodnich gatunków teatralnych 

Najpopularniejszymi orientalnymi gatunkami teatralnymi spośród tych, 
które reżyserzy, inspirujący się sztuką dalekowschodnią, przenoszą na grunt 
polski, jest bunraku, opera pekińska i teatr cieni. Dlaczego twórcy sięgają 
akurat po nie? Są bowiem często efektowne wizualnie, podobnie jak powta-
rzające się w wielu spektaklach symbole. Polscy reżyserzy wielokrotnie wy-
korzystują proste i konwencjonalne odnośniki dalekowschodnie, uznając 
kulturę tę za zbyt hermetyczną, by poprzez wnikliwsze studia bardziej gma-
twać w głowach zachodnim odbiorcom. Najczęściej w przedstawieniach 
inspirowanych kulturą chińską występuje smok i wachlarz, sygnujący skoja-
rzenia zarówno z Państwem Środka, jak i wyspiarską Japonią. Rozważania 
na temat funkcjonowania symboli podejmuje Grzegorz Józefczuk, pisząc: 

Adaptacja twórczości literackiej, zrodzonej w radykalnie odmiennym kręgu 
cywilizacyjnym, rodzi znane, zasadnicze pytanie: czy i jak można zrozumieć 
wielowarstwową strukturę symboli i znaków innej kultury? W Chinach biel 
jest kolorem żałoby, w Meksyku wskazuje na zło, a w Europie – czytana jest 
jako znak czystości, uczciwości i pokoju. A co ze smokiem? Jeżeli w Europie 
św. Jerzy zabija smoka, to znaczy, że to jakiś niebezpieczny szatan. Lecz 
w Chinach smok uosabia władzę, doskonałość, rodzaj opiekuńczości1. 

                                                           
1 G. Józefczuk, Magia chińskiego teatru, „Gazeta Wyborcza Lublin” 2006, http://www.e-teatr 

.pl/pl/artykuly/47571.html [dostęp: 25.09.2006]. 
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Nie do końca jest prawdą to, że w Chinach kolor biały stanowi barwę ża-
łoby. Uściślając, „używane w tym kontekście słowo su oznacza niebielone 
płótno. W rzeczywistości stroje żałobne są w kolorze płótna na worki, 
a więc brązowożółte”2. Zostają zatem uszyte z niefarbowanego, grubego, 
zazwyczaj brązowego płótna. Często jednak określa się je jako białe. Czysta 
biel – qingbai oznacza, jak w polskim kręgu kulturowym, dziewictwo. 

Za sprawą spojrzenia na sztukę Dalekiego Wschodu oczyma Europejczyka 
i przenoszenia na polski grunt pewnych jej komponentów powstaje całko-
wicie nowa jakość. Reżyserzy sięgają po elementy zaczerpnięte z teatrów 
tego obszaru, lecz czynią to często z dystansem. Odchodzą od właściwej 
sobie tradycji, ale nie są w stanie do końca pozbyć się charakterystycznego 
wglądu w rzeczywistość, z której wyrośli. W oryginalnym japońskim teatrze 
jōruri (bunraku), zainicjowanym w XVI wieku, działania prowadzone są 
w trzech planach: przez kantora (narratora), shamisenistę (muzyka), lalkarza, 
przy tym każda lalka animowana jest przez trzech aktorów w niezwykle pre-
cyzyjny sposób. Dokonuje tego bowiem: omo-zukai – główny animator 
poruszający głową i prawą ręką lalki, hidari-zukai – poruszający lewą ręką 
lalki i odpowiedzialny za wykorzystanie rekwizytów oraz ashi-zukai – animu-
jący nogi lalki lub imitujący ich istnienie u lalek kobiecych, nieposiadających 
sztucznych nóg. Z imitacją tej formy scenicznej, przeszczepionej w sposób 
twórczy na grunt europejski, mamy do czynienia w Słowiku3 w reżyserii Ka-
rela Brožka. Akcja sztuki rozgrywa się jednakże w Chinach, a nie w Japonii, 
jak sugerowałaby wykorzystywana technika teatralna. Jak ocenia Dorota 
Mrówka, twórcy, dokonując adaptacji gatunku, 

uczynili to zaś w sposób mądry, z odpowiednim dystansem, umiejętnie 
czerpiąc z konwencji, ale nie naśladując jej niewolniczo. I dzięki temu 
powstało bardzo interesujące i oryginalne przedstawienie. (…) Nastroju 
dopełniają tradycyjna chińska muzyka, lampiony i piękne kimona narra-
torów opowieści4. 

Akcja spektaklu przebiega w dwóch równoległych planach – lalkowym 
i aktorskim, a niektóre zdarzenia rozgrywają się także w konwencji teatru 

                                                           
2 W. Eberhard, Symbole chińskie. Słownik. Obrazkowy język Chińczyków, przeł. R. Darda, Wyd. 

Universitas, Kraków 2006, s. 26. 
3 Słowik, reż. Karel Brožek, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach 2002. 
4 D. Mrówka, Premiera w…, „Gazeta w Katowicach” 2002, http://www.teatry.art.pl/!recenzje 

/slowik_bro/premieraw.htm [dostęp: 29.03.2002]. 
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cieni. Jeśli chodzi o postaci żywego planu, reżyser wprowadził również ko-
biecą postać śmierci w masce, która nadaje jej demonicznego wyglądu. Nar-
rator zajmuje miejsce po prawej stronie sceny, a muzyk po lewej. Lalki sta-
nowią tu zindywidualizowane typy osobowościowe. Ważną rolę odgrywają 
ich najdrobniejsze gesty, sposób poruszania się. Animujący lalki aktorzy 
występują w czarnych strojach, ich twarze skrywają kaptury, a dłonie – 
rękawiczki. Narrator (Mirosław Kotowicz) siedzi na podłodze przed niskim 
pulpitem tyłem do przedstawianych wydarzeń i oprócz opowiadania historii 
użycza głosu kilku postaciom, w tym również kobiecej. Obok niego niezwy-
kle ważną funkcję spełnia akompaniator, który ma do dyspozycji gong 
i kołatki. Zgodnie z założeniami bunraku występuje tu narrator, muzyk 
i lalkarze, choć w nieco zmodyfikowanych formach. Spojrzenie na sztukę 
Dalekiego Wschodu oczami Europejczyka wnosi zatem novum. Spektakl 
Słowik w reżyserii Karela Brožka niewątpliwie posiada formę inspirowaną 
tradycyjnym japońskim teatrem lalek bunraku. Reżyser wykorzystuje 
w twórczy sposób tę konwencję, eksperymentuje z nią, przedstawia za jej 
pomocą chińskie realia. Podobna sytuacja występuje w Słowiku5 w reżyserii 
Mariana Ołdziejewskiego i wykonaniu Teatru „Conieco” z Białegostoku, ale 
również w Słowiku6 w reżyserii Alexieja Leliawskiego, w którym znalazły 
zastosowanie lalki bunraku o specyficznej technice prowadzenia zaprojek-
towane przez Tatsianę Nersisian. W przedstawieniu Teatru „Conieco” lalki 
biorące udział w spektaklu wzorowane są na bunraku, mimo że akcja roz-
grywa się w Chinach, jak w przypadku pozostałych przytoczonych realizacji. 
W inscenizacji w reżyserii Mariana Ołdziejewskiego lalki mają na podobnej 
zasadzie, jak w omawianym japońskim teatrze, animowane ręce. Jednakże 
widoczne są również różnice. W Japonii każdą z lalek kieruje trzech akto-
rów, nie jeden jak w tym przypadku. Poza tym te japońskie są niezwykle 
skomplikowane, potrafią na przykład marszczyć brwi, tu są znacznie pro-
ściej skonstruowane i przez to łatwiejsze w obsłudze. Każda z wykorzysta-
nych w spektaklu lalek umieszczona została na kiju jak typowa kukiełka 
(tzw. lalka polska), posiadając jedynie ruchomą głowę i ręce. To wystarczy, 
by animatorzy nadawali im ciekawą gestykulację, na przykład zachwycając 
się śpiewem słowika, ze zdumienia lalki zatykają sobie usta. Słowik pojawia 
się zaś w tajemniczej aurze jako cień podświetlony w lampionie, który wisi 
na drążku. Jako postać tytułowa i centralna w przedstawieniu Karela Brožka 

                                                           
5 Słowik, reż. Marian Ołdziejewski, Teatr Lalki i Pantomimy „Conieco” w Białymstoku 2001. 
6 Słowik, reż. Alexiej Leliawski, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki 2005. 
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występuje jednak nie tylko jako cień, ale również lalka i aktor żywego planu 
grający na flecie. Spektrum zastosowanych technik teatralnych w inscenizacji 
Brožka jest zatem dość duże. Słowik Teatru „Conieco”, choć nie łączy ich 
w sobie aż tyle, co katowicka realizacja, pełni również doniosłą funkcję edu-
kacyjną. Aktorzy w białostockim przedstawieniu uczą witać się i żegnać po 
chińsku. Scenografia wymaga tu z kolei użycia wyobraźni. W czasie poszu-
kiwań słowika, w tej samej bajce przedstawianej w Teatrze „Guliwer”7, wa-
chlarze pełnią funkcję drzew w lesie, ale także w dalszej części spektaklu, 
symetrycznie ułożone, imitują krużganki z kwiatami. Wachlarz to, podobnie 
jak smok, symbol niezmiernie prosty i konwencjonalny. Dlatego tak często 
wykorzystują go w spektaklach na zasadzie prostego skojarzenia polscy 
twórcy. W Córce Króla Smoka8 w reżyserii Ireny Dragan w Teatrze „Kubuś” 
w Kielcach aktorzy pojawiają się z wielkimi biało-czarnymi, wzorzystymi 
wachlarzami. W określonym momencie spektaklu tworzą z nich scenografię, 
zawieszając na stojących drążkach. Wachlarz służy więc nie tylko jako re-
kwizyt, ale – odpowiednio większych rozmiarów często w spektaklach 
przedstawiających dalekowschodnie realia – wykorzystuje się go do budo-
wania scenografii, nie tylko nasuwając skojarzenia z krajem dalekowschod-
nim, ale również imitując określone przestrzenie. W Tygrys tańczy dla Szu-Hin9 
w reżyserii Konrada Szachnowskiego aktorzy ucharakteryzowani na Chińczy-
ków, ale w czarnych, jednolitych strojach, kolorem odpowiadającym bunraku, 
w ciągu całego spektaklu tworzą scenografię i operują wachlarzami. 

Słowik Teatru „Conieco” stanowi kolejny przykład mieszania konwencji 
charakterystycznych dla różnych państw dalekowschodnich. Jego akcja roz-
grywa się w Chinach, stąd makijaż na twarzach lalek charakterystyczny dla 
ról teatralnych tego rejonu, ale ich konstrukcja wzorowana jest na japoń-
skich bunraku. Ta sama uwaga dotyczy Córki Króla Smoków10 w reżyserii 
Włodzimierza Fełenczaka, który wykorzystuje lalki na wzór bunrakowskich, 
a akcję, zgodnie z literackim pierwowzorem, umieszcza w Państwie Środka. 

Jeszcze dalej idzie w poszukiwaniach Waldemar Wolański w spektaklu Don 
Kichot11 w łódzkim Teatrze „Arlekin”, konstruując zbroję głównego bohatera 

                                                           
7 Słowik, reż. Ewelina Pietrowiak, Teatr Lalek „Guliwer” w Warszawie 2008. 
8 Córka Króla Smoka, reż. Irena Dragan, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach 2009. 
9 Tygrys tańczy dla Szu-Hin, reż. Konrad Szachnowski, Miejski Teatr „Miniatura” w Gdań-

sku 2009. 
10 Córka Króla Smoków, reż. Włodzimierz Fełenczak, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lu-

blinie 2006. 
11 Don Kichot, reż. Waldemar Wolański, Teatr Lalek „Arlekin” w Łodzi 2001. 
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z połączonych śrubami siatek, prętów i obręczy. Podczas grania rycerza 
nieistniejącego w jej środku pozostaje pustka, przeświecająca przez wymie-
nione elementy. Don Kichot, rozmiarów naturalnego wzrostu człowieka, 
animowany jest przy tym z niezwykłą maestrią na wzór lalek bunraku przez 
trzech jednakowo ubranych lalkarzy. Ten japoński akcent pojawia się obok 
elementów flamenco, gdyż akcja rozgrywa się w Hiszpanii. Związek z kultu-
rą dalekowschodnią dotyczy jednak tylko typu animacji, bo autentyczne lalki 
bunraku mają wielkość około 120 centymetrów i wyglądają zupełnie inaczej. 
W Pasterce i kominiarczyku12 w reżyserii Daniela Arbaczewskiego sposób pro-
wadzenia mniejszych figur korpusowych, w których wnętrzu znajduje się 
aktor, np. pasterki (Mirella Rogoza-Biel) i kominiarczyka (Konrad Biel), 
podobny jest do manewrowania lalkami bunraku. Jeśli jednak chodzi o ich 
formę, mają niewiele cech zaczerpniętych z japońskiego teatru. Nie tylko 
wyróżniają je europejskie rysy, ale również nietypowa dla bunraku wielkość 
i to, że aktorom widać nogi będące częścią postaci, nie zostają one skryte pod 
czarnym strojem animatora. O tym, że niekiedy europejscy twórcy kreują przed-
stawienia inspirowane sztuką Dalekiego Wschodu, mieszając konwencje charak-
terystyczne dla różnych państw tego rejonu i nie rozgraniczając ich, świadczy 
również spektakl Słowik13 w reżyserii Emilii Betlejewskiej zagrany w toruńskim 
Teatrze Lalek „Zaczarowany Świat”. Mirosława Kruczkiewicz podkreśla: 

Aktorzy witają się z milusińskimi chińskim „dzień dobry”. Jeden z wy-
stępujących jeszcze przed rozpoczęciem przedstawienia ćwiczy na scenie 
układy tradycyjnej gimnastyki tai-chi. Dzwoneczek, którego dźwięk zwy-
kle rozpoczyna spektakle, zastąpiły tym razem chińskie dzwonki, odli-
czanie do trzech także odbywa się po chińsku. Dekoracje, wykonane 
przez uczniów IX LO nawiązują do malarstwa na jedwabiu, stylizowane 
są oczywiście także lalki, gesty i nawet sposób poruszania się aktorów 
(choć postać cesarza grana jest tak, że przywodzi na myśl raczej japoń-
skie filmy o samurajach, a to jednak inna kultura)14. 

Mimo wielu elementów charakterystycznych dla kultury Chin, nawiązują-
cych do miejsca akcji, pojawia się centralna postać stylizowana na samuraja 
                                                           

12 Pasterka i kominiarczyk, reż. Daniel Arbaczewski, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lubli-
nie 2010. 

13 Słowik, reż. Emilia Betlejewska, Teatr Lalek „Zaczarowany Świat” w Toruniu 2000. 
14 M. Kruczkiewicz, Podróż z ziarenkiem ryżu, „Nowości” 2000, http://www.teatrzaczar 

owanyswiat.pl/teatr/index.php/Recenzje-ze-spektakli/Podroz-z ziarenkiem-ryzu.html [do-
stęp: 02.08.2011]. 
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i ten element rozbija całą nadbudowaną, jednorodną strukturę. Akcja rozgrywa 
się w baśniowej aurze, zostawiając margines do dowolnych działań, połączeń, 
skojarzeń, zatem takie zabiegi w fantastycznej konwencji są dozwolone. 

Zgodność miejsca akcji z wykorzystywaną japońską konwencją bunraku 
zachował Waldemar Wolański, wystawiając Wyspę demonów15 własnego autor-
stwa. Nie sięgnął po japoński tekst, by stworzyć tego typu spektakl. Trady-
cyjny teatr bunraku ma określoną liczbę sztuk powstałych kilka wieków 
temu. Te przedstawienia mogą polskiego odbiorcę nieco dziwić, gdyż 
w Japonii często łączy się ze sobą fragmenty zaczerpnięte z kilku słynnych 
utworów, niekoniecznie powiązanych ze sobą. Widzowie dobrze o tym wie-
dzą, gdyż znają niemal na pamięć powtarzające się opowieści i gesty akto-
rów, a mimo to oglądają je z żywym zainteresowaniem. Nie chodzi tu bo-
wiem o przedstawienie akcji, a o doznania estetyczne. Wyspa demonów nie jest 
kopią omawianego typu teatru, gdyż taki mógłby powstać właściwie tylko 
w Japonii, gdzie znajdują się niedościgli dla Europejczyków mistrzowie. 
Dzięki eksperymentom europejskich reżyserów te dalekowschodnie formy 
zachowują jednak żywotność, jakkolwiek w przekształconej formie. Wolań-
ski napisał fabułę całkowicie nową, choć końcowe zaklęcia Musume wzywa-
jącej smoka są, jak deklaruje autor, autentycznym starojapońskim tekstem 
instruującym lalkarzy bunraku, jak ruszać lalką, aby osiągnąć mistrzostwo 
animacji. Poza tym reżyser i autor scenariusza Wyspy demonów znacznie roz-
budował tradycyjny teatr. Wykorzystał lalki bunraku prowadzone przez 
trzech „zamaskowanych” animatorów w czarnych strojach, ale oprócz tego 
wprowadził jeszcze na przykład aktorów w maskach. Wykonawcy tańczą 
w sposób przypominający polskie elementy, m.in. poloneza. Różnicę da się 
zauważyć również w tym, że w oryginalnym teatrze tekst wygłasza specjalnie 
do tego powołany aktor, z kolei w Wyspie demonów pada on z ust artystów 
animujących lalki. Nie jest to pierwsza realizacja Wolańskiego inspirowana 
sztuką Dalekiego Wschodu, gdyż wcześniej wyreżyserował Śmiej się, śmiej 
mała Oshin16 z lalkami wzorowanymi na japońskim bunraku, kukłami zme-
chanizowanymi, ale także z wykorzystaniem masek. Autorem tego z kolei 
scenariusza jest Zbigniew Wojciechowski, a więc również nie jest to orygi-
nalny japoński tekst. Dzięki tej sztuce Teatr „Arlekin” został zaproszony do 
Japonii jako honorowy gość zagraniczny jubileuszowego narodowego festi-
walu teatrów bunraku, który odbył się w 2000 r. W związku z tym, że przed-

                                                           
15 Wyspa demonów, reż. Waldemar Wolański, Teatr Lalek „Arlekin” w Łodzi 2000. 
16 Śmiej się, śmiej mała Oshin, reż. Waldemar Wolański, Teatr Lalek „Arlekin” w Łodzi 1990. 
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stawienie Śmiej się, śmiej mała Oshin przestało już być grane, pozostały jedynie 
lalki i spektakl Teatru Telewizji, Wolański napisał scenariusz Wyspy demonów, 
w którym mógł wykorzystać gotowe, wystylizowane na bunrakowskie lalki. 
Autor chce pozostawić dowolność w wyborze estetyki teatralnej przyszłym 
realizatorom, nie zmusza ich do wystawienia sztuki na podstawie jego scena-
riusza w konwencji jōruri, jednakże np. Genta (dzielny młodzieniec o chwiej-
nym charakterze), Musume (młoda dziewczyna o silnym charakterze), Shun-
kan (mądry starzec) to prawdziwe nazwy typów lalek bunraku odpowiadają-
ce granym przez nie charakterom, jedynie imię Tsunami (kobieta demon) 
pochodzi od niszczycielskiej fali, gdyż prawdziwa nazwa Gabu nie wydawała 
się Wolańskiemu wystarczająco magiczna. 

Spektakl Asagao17 w reżyserii Andrzeja Jóźwickiego również został wysta-
wiony w konwencji japońskiego teatru bunraku. Tym razem reżyser zacho-
wuje zgodność stylu teatralnego o proweniencji japońskiej z miejscem akcji. 
Jóźwicki zaczerpnął, a następnie przetransponował dalekowschodnią tech-
nikę teatralną, która służy tu do przedstawiania realiów Kraju Kwitnącej 
Wiśni. Występują w tym spektaklu lalki o wysokości 2/3 dorosłego człowie-
ka, czyli takich rozmiarów jak w oryginalnym bunraku. Każda animowana 
jest przez trzech aktorów w czarnych strojach, z zakrytymi twarzami. Lalki 
zostały odtworzone z niezwykłą precyzją na wzór bunrakowskich. Z ich 
wyglądu można odczytywać cechy charakteru postaci. Reżyser wprowadził 
nawet postać kantora, który przy kadzidle i dźwiękach starych japońskich 
pieśni snuje opowieść o wielkiej nieszczęśliwej miłości niewidomej dziew-
czyny Asagao do Komazawy. Scenariusz według sztuki Yamady Kakashiego 
posiada zresztą podtytuł Japoński sen o wielkiej miłości. Oś fabularna opiera się 
na tym, że japońska dziewczyna Asagao oślepła ze smutku, gdy porzucił ją 
ukochany rycerz Komazawa. Stworzona do przedstawienia scenografia sta-
nowi wnętrze starej, japońskiej chaty. W Kraju Kwitnącej Wiśni, zgodnie 
z kategorią estetyczną sabi, przedmioty stare uznaje się za niezwykle i oso-
bliwie piękne. Tutaj widoczne staje się, że aprobowane cechy estetyczne są 
inne na Dalekim Wschodzie niż w Europie. Podobna sytuacja, w której 
chodzi o ukazanie warstwy wizualnej, ma miejsce w Córce Króla Smoka 
w reżyserii Ireny Dragan, choć tym razem źródłem inspiracji jest kultura chiń-
ska, bliższa nam pod względem aprobowanej estetyki. Spektakl został zrealizo-
wany w planie aktorskim, lalkowym i teatrze cieni (charakterystycznej dla teatru 
chińskiego jednej z najstarszych jego form, pochodzącej z X wieku). Kostiumy, 

                                                           
17 Asagao, reż. Andrzej Jóźwicki, Miejski Teatr „Miniatura” w Gdańsku 2001. 
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charakteryzacja nawiązują tu do opery pekińskiej. Lalki występują w bogato 
zdobionych strojach Państwa Środka. Bardzo ułatwiają twórcom pracę, 
oczywiście nie pomniejszając uznania dla wysiłku, który aktor musi włożyć, 
by lalkę ożywić. Artysta animuje postać rodem z opery pekińskiej – w boga-
tym stroju, nacechowanym symboliką makijażu, jaki wykonawcy roli robi się 
przez kilka godzin. Wykorzystanie lalek to oszczędność na pracy kostiumo-
loga i wizażysty. Aktor do każdego spektaklu musiałby zostać poddany pra-
cochłonnej charakteryzacji. Z pomysłu tego skorzystała właśnie Irena Dra-
gan, wprowadzając lalki do Córki Króla Smoka. W przedstawieniu doszło do 
syntezy elementów zaczerpniętych z tradycyjnej sztuki chińskiej z nowocze-
snością za sprawą wprowadzonych projekcji multimedialnych. Europejscy 
twórcy często łączą motywy kultury orientalnej ze współczesnymi techni-
kami teatralnymi. Ilość dalekowschodnich elementów w spektaklu Ireny 
Dragan może jednak oszołamiać widza, który je podziwia zamiast skoncen-
trować się na fabule. Agnieszka Kozłowska-Piasta zarzuca reżyserce wręcz 
przeładowanie wizualnymi chińskimi elementami18. Występuje tu bowiem 
stylizowana na dalekowschodnią muzyka, stroje, teatr cieni, lalki wielkości 
dorosłego człowieka stworzone na wzór aktorów występujących w operze 
pekińskiej. Kozłowska-Piasta zadaje żartobliwe pytanie „A gdzie sajgonki?” 
Wymienia: 

Jest olbrzymi smok, chińskie wachlarze, lampiony, parasolki, ozdoby 
i naczynia, a nawet chińska tradycyjna muzyka. Narratorka grana przez 
Ewę Lubacz przybiera pozy znane z lakowych waz, parawanów i obra-
zów. Jakby tego było mało, pojawia się ubrany w kimono karateka pre-
zentujący pokaz wschodnich sztuk walki, a aktorzy tańczą z mieczem, 
potem z szarfami. 

Pełen bardzo różnorodnych chińskich motywów spektakl mocno wy-
korzystuje współczesne multimedia: na parawanach pojawiają się pływa-
jące ryby czy motywy powielone z chińskich wachlarzy19. 

Zdaniem Kozłowskiej-Piasty kolejne chińskie motywy niewiele wnoszą do 
akcji20. Innego zdania jest Ryszard Koziej, który uważa, że udało się wszyst-
kie te elementy świetnie skomponować w jednym spektaklu: 

                                                           
18 A. Kozłowska-Piasta, A gdzie sajgonki?, www.e-teatr.pl/pl/84691.html [dostęp: 

17.12.2009]. 
19 Tamże. 
20 Tamże. 
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Pomysły scenograficzne Urszuli Kubicz-Fik – same lalki i kostiumy mocno 
osadzone w chińskiej symbolice – sprawiają, że szalony wręcz pomysł Ire-
ny Dragan, by to wszystko zmieścić w jednym spektaklu udał się znakomi-
cie. I jeszcze jedno bardzo chińskie w tym spektaklu – precyzja aktorskich 
gestów i ruchów, jednym słowem, właśnie dzięki tym wszystkim elemen-
tom spektakl jest uroczy. To znaczy potrafi zauroczyć, zaczarować i rze-
czywiście przenieść widza w chińską tradycję, chińską kulturę, choć prze-
cież wiemy, że nie jest ona jedna i nie jest jednorodna21. 

Między innymi Córka Króla Smoka świadczy o tym, że polscy twórcy kon-
struują inspirowane dalekowschodnią sztuką przedstawienia z przepychem. 
Łączą jak najwięcej odległych kulturowo elementów i konwencji w jednej 
inscenizacji. Transkulturowe spektakle, będące wynikiem tych asocjacji, 
przeznaczone są zarówno dla odbiorców Wschodu, jak i Zachodu. Dlatego 
przedstawienie Córka Króla Smoka w reżyserii Ireny Dragan, w wykonaniu 
kieleckiego Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” doceniane jest w Polsce i za granicą. 
Twórcy zdobyli Nagrodę Specjalną Jury i Nagrodę za scenografię na II Mię-
dzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „Złota Magnolia” w Szanghaju. 
Komisja doceniła wykonanie dużych, barwnych, animowanych przez akto-
rów lalek, sześciometrowego, czerwonego smoka, dekoracji, kostiumów. 
Chińską publiczność i jurorów zachwyciło polskie spojrzenie na daleko-
wschodnią kulturę, wykorzystanie różnych technik przetransponowanych 
z ich dziedzictwa: chi gong, teatru cienia, tańca z mieczem, z szarfami, sceny 
karate, jakim towarzyszą nieartykułowane dźwięki, okrzyki. Doniosłą rolę 
tych elementów w kreowaniu świata przedstawionego podkreśla większość 
recenzentów inscenizacji. Spektakl ten, dzięki wykorzystanym lalkom, sta-
nowi połączenie teatru zachodniego z elementami opery pekińskiej (powsta-
łej na przełomie XVIII i XIX w.), które pozwala na nawiązanie do koncepcji 
tradycyjnego teatru chińskiego. Nie chodzi jednak o przejmowanie konkret-
nych pomysłów i technik rodem z tego typu sztuk, lecz raczej ogólnej ich 
idei, dotyczącej na przykład tego, że kolor twarzy danej postaci oznacza 
charakter. Więź z tradycyjnym teatrem chińskim wzmaga dodatkowo asocja-
cja pierwiastków tragicznych i komicznych, wprowadzenie elementów akro-
bacji, tańca, a nawet efektów magicznych. Za sprawą tańca z mieczem, szar-
fami, czerwoną wstążką na patyku, ekwilibrystyki na drążku warunek ten jest 
spełniony. Występują one w uproszczonej formie i są w dużej mierze uda-
                                                           

21 R. Koziej, Całe Chiny w kieleckim teatrze, Radio Kielce SA 2009, www.dziennikteatra 
lny.pl/artykuly/cale-chiny-w-kieleckim-teatrze.html [dostęp: 19.10.2009]. 
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wane. Akrobacje na tyczce, szpagaty, siadanie na drążku wykonuje bowiem 
animowana przez dwóch aktorów lalka, a nie człowiek, jak w autentycznej 
operze pekińskiej. W Wyspie demonów w konwencji bunrakowskiej sytuacja 
jest podobna, lalka trzeciego samuraja (Mąż III) stawiająca zbrojny opór 
Tsunami wykonuje przewroty i gwiazdy, jego poprzednik (Mąż II) posługuje 
się karate. Wprowadzenie lalek pozwala oszczędzić nie tylko na praco- 
i czasochłonnej charakteryzacji, ale i zwalnia aktora z obowiązku wykony-
wania czynności akrobatycznych. W Córce Króla Smoka aktorzy żywego planu 
występują w jednolitych, szarych dwuczęściowych strojach chińskich. Na 
początku spektaklu wykonują oni ćwiczenia oddechowe, posiłkując się rę-
kami. Reżyserka ukazuje tutaj zachowanie charakterystyczne dla ludności 
Państwa Środka. Pozwala to na sprecyzowanie poprzez behawiorystykę, 
w jakiej części świata rozgrywa się akcja. Pełniąca rolę narratora aktorka 
(Ewa Lubacz) – oczy mocno podkreślone kredką i wystylizowane na chiń-
skie rysy oraz pokrywające powieki różowe cienie – wygląda podobnie do 
artystek w operze pekińskiej, choć jej makijaż jest znacznie mniej skompli-
kowany od tego w oryginalnym widowisku. Przebiera się ona na oczach 
widzów w niebieski płaszcz i czepek z imitacjami kamieni szlachetnych (pol-
scy reżyserzy dbają o stronę wizualną kostiumów). Dodatkowo, jak w wielu 
spektaklach inspirowanych teatrem dalekowschodnim, nie zabrakło tu twór-
czego wykorzystania cienia. Scenografię tworzy bowiem ekran – w postaci 
okrągłego, płóciennego okienka z obwolutą – przeznaczony do prezento-
wania teatru cieni. Wyświetlane elementy są niezwykle efektowne, np. ptak, 
który lecąc, rusza skrzydłami. Wykorzystane lalki cieniowe posiadają ręce 
zginające się w łokciach i ramionach. Do baśni tej, którą spisał Li Chao-Wei, 
odwołuje się również Włodzimierz Fełenczak, przedstawiając Chiny jako 
fantazyjne zaświaty. Reżyser stworzył Córkę Króla Smoków w tej konwencji. 
Zadebiutował w 1972 roku opowieścią również sięgającą do tradycji Pań-
stwa Środka Tygrys tańczy dla Szu-Hin22 Anny Świrszczyńskiej. Córkę Króla 
Smoków chciał przedstawić, jak Dragan, w konwencji małej opery chińskiej. 
Sięgnął po ten utwór powstały między VII a IX wiekiem, spisany za czasów 
dynastii Tang, zadając sobie pytania o sens życia, Boga. Odpowiedzi szukał 
właśnie w mitach i legendach cywilizacji innych niż europejska. Obok arty-
stycznych działań reżyser zręcznie wplótł w fabułę wykład o konfucjanizmie 
i legendę o tym, w jaki sposób według chińskich mędrców powstał świat. 
Jednakże główną osią starej chińskiej baśni jest opowieść o miłości istot 

                                                           
22 Tygrys tańczy dla Szu-Hin, reż. Włodzimierz Fełenczak, Teatr Starej Pani w Pradze 1972. 
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z dwóch zupełnie różnych światów: nadprzyrodzonego – dziewczyny, nie-
biańskiego, nieśmiertelnego Wonnego Obłoku (Ilona Zgiet) i ziemskiego – 
młodzieńca o imieniu Liu (Jacek Dragun). Fełenczak prezentuje, podobnie 
jak Dragan, wiele elementów z kultury Państwa Środka. Tłumaczy: 

Aktorzy muszą śpiewać, tańczyć, bo w Chinach teatr zaczyna się od 
emocji. Na naszej scenie mamy teatr cieni, a także żywy plan aktorski 
i lalki. (…) To była trudna praca, bo muzyka chińska jest dość jednostaj-
na, a nie chcieliśmy wersji popowej23. 

Instrumenty wykorzystane do stworzenia warstwy dźwiękowej spektaklu to 
gongi i chińskie skrzypce. Stylizowaną na charakterystyczną dla Państwa Środ-
ka muzykę gra na żywo Jahiar Azim Irani. Błękitne rękawy kostiumów imitu-
jące fale powiększają ramiona i podkreślają wykonywane gesty. Oddają one 
realia podwodnego państwa Króla Smoków. Grzegorz Józefczuk wylicza: 

Spektakl wykorzystuje wszelkie dostępne środki tradycyjnego teatru chiń-
skiego, są oczywiście lampiony, wodne rękawy i smok, czyli symbol Pana 
Dawnych Chin, symbol potęgi, również świętości24. 

Z kolei Andrzej Molik uszczegóławia: 

Mamy zatem obrazy jak w operze pekińskiej, gdzie bohater wykonuje 
płynne, taneczne gesty, a jego partnerka śpiewa. I mamy lalki zbliżone do 
stylu bunraku, które są alter ego bohaterów, a każdą animują nawet trzy 
osoby. (…) Kolejną efektowną warstwą spektaklu jest tak ukochany 
przez Fełenczaka teatr cieni. Jest też pyszna sekwencja z zastosowaniem 
techniki „pijane ciało”, gdy grany przez Marka Grabowskiego brat króla 
smoków nadużył wina. Wydarzenia są akcentowane chińskim gongiem25. 

Zachwyt nad sztuką Państwa Środka jest też widoczny w Pani Wdzięczny 
Strumyk26 w reżyserii Włodzimierza Nurkowskiego, spektaklu z orientalną 
                                                           

23 Mała opera chińska, wywiad A. Molika z W. Fełenczakiem, „Kurier Lubelski” 2006, 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/51356.html [dostęp: 22.09.2006]. 

24 G. Józefczuk, Córka Króla Smoków uczy ludzi tańczyć, „Gazeta Wyborcza Lublin. Co jest 
grane” 2006, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/51358.html [dostęp: 22.09.2006]. 

25 A. Molik, Smok i panna, „Kurier Lubelski” 2006, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly 
/47573.html [dostęp: 25.09.2006]. 

26 Pani Wdzięczny Strumyk, reż. Włodzimierz Nurkowski, Teatr Lalki, Maski i Aktora „Gro-
teska” w Krakowie 2002. 
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muzyką, maskami, kostiumami. Do chińskiej tradycji odwołuje się też cho-
reografia opracowana przez Tomasza Gołębiowskiego. Wykorzystane ko-
stiumy stanowią połączenie elementów charakterystycznych dla Państwa 
Środka i europejskich, spektakl stanowi więc wariację na tematy orientalne. 
Zamiast skomplikowanego makijażu jak w operze pekińskiej, przerysowane, 
orientalne rysy nadają aktorom efektowne półmaski połączone z nakryciami 
głowy (perukami czy bojowymi w rodzaju specyficznych hełmów). Gdy 
akcja toczy się na cesarskim dworze, ruchy postaci stają się dystyngowane, 
nieco sztuczne, głównym sposobem rozrywki w tym miejscu jest pisanie 
i deklamowanie poematów, zabawianie się piosenkami, rozwiązywanie zaga-
dek. Na prostą scenografię w spektaklu składa się gałąź z białymi kwiatami 
i skała, wykreowanie przestrzeni wymaga od widza zatem użycia wyobraźni. 

Ciekawie zbudowany jest również świat przedstawiony w Tygrys tańczy dla 
Szu-Hin, spektaklu w reżyserii Konrada Szachnowskiego, granym w Miej-
skim Teatrze „Miniatura” w Gdańsku. Dźwięk gongu rozpoczyna tu wę-
drówkę po baśniowych zaświatach. Szu-Hin (Wioleta Karpowicz), córka 
ubogiej wieśniaczki z Chin, odbywa podróż po egzotycznej krainie smoków, 
mandarynów, białych tygrysów, świętych żółwi, małp z bambusowego gaju. 
Wysiłek ten podejmuje dla chorego braciszka (Jakub Ehrlich), gdyż tylko 
sprowadzając do chaty te zadziwiające postacie, może namówić go do zje-
dzenia lekarstwa – zupy z gniazd jaskółczych. Jerzy Stachurski, komponując 
muzykę do spektaklu, poprzeplatał i wymieszał motywy chińskie z gospel, 
rapem i reggae. Na potrzeby spektaklu stworzył również rockową balladę 
Kołysanka bambusowego lasu. Niemalże w każdej z piosenek pojawiają się oz-
dobniki charakterystyczne dla muzyki chińskiej. W Tygrys tańczy dla Szu-Hin 
występują niesforne małpy z bambusowego gaju, ukazanego poprzez wa-
chlarze z wyrysowanymi pędami rośliny, ale pojawia się także zielony duch 
bambusowego gaju – to niezwykle symboliczne przestrzenie. Bambus sym-
bolizuje skromność i bywa stosowany do przepędzania demonów. Szu-Hin 
przemierza bambusowy gaj, aby przepędzić demona choroby. 

Wiele orientalnych elementów, choć tym razem z kręgu kulturowego In-
donezji, zawiera spektakl Dalang27 w reżyserii Katarzyny Sygitowicz-
-Sierosławskiej, w wykonaniu Grupy Gwiżdże. Scenariusz został zbudowany 
w oparciu o Ramajanę – historię boga Ramy i pięknej księżniczki Sity. Do 
zrobienia przedstawienia zainspirowały artystów działania w pracowni bati-
ku, czyli barwienia tkanin techniką indonezyjską. Twórcy przystąpili do zbie-

                                                           
27 Dalang, reż. Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska, Ośrodek Teatralny „Rondo” w Słupsku 2008. 
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rania materiałów dotyczących mitologii hinduskiej, tańców i teatru indone-
zyjskiego, szczególnie dokładnie zapoznali się z technikami tradycyjnych 
spektakli tego kraju. W przedstawieniu Dalang pokazują ich różnorodność: 
od teatru lalki poprzez cień i maski do symbolicznego tańca. Nie naśladują 
ich jednak dokładnie, a twórczo interpretują, wyrażają fascynację kulturą 
Indonezji. Teatr cieni w tym i wielu innych spektaklach występuje jako jedna 
z kilku wykorzystanych technik artystycznych. Nie zawsze tak się dzieje. 
W Europie ciekawe eksperymenty ze światłem i cieniem prowadzi między 
innymi Tadeusz Wierzbicki, Teatr Figur Kraków, Warsaw Gamelan Group, 
za niezwykle interesujące należałoby uznać spektakle Norberta Götza. 
W przedstawieniu 17 sentencji o świetle28 animuje on refleksy i cienie połączone 
z krótkimi wierszami na kształt haiku. Ponadto eksperymentuje z dwu- i trój-
wymiarowym efektem cieniowym i polaryzacjami świetlnymi. 

Teatr Wschodu stanowi bogate źródło inspiracji. Sięganie po daleko-
wschodnie elementy otwiera jeden ze sposobów oswajania widza z odległą 
estetyką, a z drugiej strony wytwarzania nowej jakości o specyficznych walo-
rach, cechach wizualnych i akustycznych. Często dotyczy to sytuacji, kiedy 
to sceniczna umowność oznacza zawierzenie imaginacji widza. Z jednej 
strony zakorzenienie w stylistyce dalekowschodniej pozwala potraktować 
spektakle jako coś egzotycznego, z drugiej natomiast reżyser ma dużą swo-
bodę wyobraźni, ale również dostosowywania obrazów i technik do wła-
snych schematów myślowych. W efekcie powstają teatralne hybrydy, łączące 
i mieszające nieraz przeciwstawne tendencje kulturowe, dające nową, orygi-
nalną, niekonwencjonalną jakość. Warto jednak podkreślić, że naśladowaniu 
podlega najczęściej dalekowschodnia dekoracja, kostium, makijaż, ale znacz-
nie rzadziej sposób gry aktorskiej, która jest ćwiczona przez artystów od 
najmłodszych lat z niezwykłą intensywnością. Różnice między adaptacjami 
gatunku a oryginalnymi formami są bardzo widoczne. Wielogodzinne przed-
stawienia bunraku w Japonii przeznaczone są dla dorosłych, w Polsce często 
adresowane zaś są do dzieci. Poza tym narrator wygłasza tekst za wszystkie 
występujące postaci, opisuje ich działania, przeżycia, sytuacje, w których się 
znajdują. W omawianych spektaklach z kolei bardzo często dopuszcza się do 
głosu aktorów animujących lalki. W Słowiku Karela Brožka wiele kwestii, 
w tym również podkładanie damskiego głosu jednej z lalek, przypada narra-
torowi, ale znajdują się również partie tekstu wypowiadane zespołowo 

                                                           
28 17 sentencji o świetle, reż. Therese Thomaschke, Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska” 

w Krakowie 2009. 
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i pojedynczo, przez animatorów oraz animatorki, co też stanowi novum, bo 
w oryginalnym teatrze bunraku występują wyłącznie mężczyźni naśladujący 
również postacie kobiece. Główny animator może grać z odsłoniętą twarzą, 
jego pomocnicy mają czarne ubrania i kaptury. Dlatego w spektaklu w reży-
serii Brožka niektórzy operują lakami z odsłoniętą twarzą, inni mają ją 
szczelnie zakrytą, ale wszyscy są w czarnych strojach, co stanowi kontrast do 
lalek ubranych w kolorowe, a niekiedy i bogate szaty. Rzadko na jedną lalkę 
przypada aż trzech animatorów jak w oryginalnym bunraku. Europejski widz 
poszukuje bowiem w tego typu teatrze przede wszystkim przeżycia estetycz-
nego, a nie wierności oryginalnym formom. W wielu spektaklach inspirowa-
nych sztuką Dalekiego Wschodu chodzi bardziej o ukazanie artyzmu obcych 
konwencji niż przedstawienie fabuły, której miejsce akcji stanowi jedynie 
pretekst do kreowania odległych realiów. Ludzie teatru zachodniego właści-
wie rzadko odwołują się do zasad konstrukcji tradycyjnego widowiska dale-
kowschodniego, prawideł rządzących w nim charakteryzacją i kostiumem, 
języka gestycznego. Są to zagadnienia bardzo specjalistyczne. Gest, mimika, 
zdarzenia, taniec – to wszystko składa się na systemy komunikacji zupełnie 
różne w porównywanych obszarach. Elementy orientalne jako źródła inspi-
racji artystycznych wywierały niezwykły wpływ na twórczość polskich ludzi 
sztuki. Czy to, że europejscy reżyserzy zaczęli szukać pobudzających wyob-
raźnię pierwiastków w teatrze dalekowschodnim, oznacza, że formuła teatru 
naszego kręgu kulturowego się przeżyła? Niekoniecznie. Dzięki tego typu 
zabiegom, sięganie po motywy dalekowschodnie, europejskie formy teatral-
ne zostały wzbogacone. Jednakże elementy często wyrwane z kontekstu, 
przefiltrowane przez właściwą nam percepcję i wrażliwość, zmieniały swój 
charakter. Dzięki temu pojawiły się w spektaklach aspekty przykuwające 
uwagę, obce, ale przez to bardziej interesujące. Realizatorzy widowisk sce-
nicznych często, wzorem sporej grupy twórców dalekowschodnich, wpro-
wadzają bogate kostiumy. Po syntezie z wzorcami europejskimi powstaje 
charakterystyczny język ekspresji. Tworzywo dramaturgiczne sztuk, fabuła 
w tego typu spektaklach nie jest najważniejsza. Reżyserzy odnajdują w ten 
sposób innowacyjne formy wypowiedzi artystycznej. Prawdziwe japońskie 
bunraku jest zamknięte na nowe sztuki., ale Waldemar Wolański, pisząc 
scenariusz takowej i realizując ją w tej konwencji, pokazuje, że dla ludzi Za-
chodu, łamiących pewne zasady, „wyważających kolejne drzwi” są to formy 
nadal otwarte na nowe fabuły i tematy. Krąg inspiracji obejmujący techniki 
sceniczne, kostium, makijaż cały czas się rozszerza, ale i uwspółcześnia. 
Reżyserzy tworzą formy artystyczne, które powstają podczas szukania no-
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wych źródeł inspiracji. Czy sztuka dalekowschodnia na Zachodzie rozwija 
się, ulega ciągłej przemianie na europejskim gruncie czy – wręcz przeciwnie 
– podlega stagnacji? Dlaczego ludzie Zachodu sięgają tak głęboko, po obce, 
orientalne wzorce wypowiedzi artystycznej? Czy przez wielość wykorzysta-
nych elementów formy naśladujące egzotyczne widowiska bądź ich elementy 
stają się dla widza coraz bardziej nużące? Pytania można mnożyć. Pewne 
jednak jest, że łączenie tak wielu różnych, odmiennych od siebie elementów 
zapewnia odbiorcy swoistą polifoniczność, wielowymiarowość widowiska. 
Od zaangażowania w śledzenie fabuły lub form estetycznych zależą wraże-
nia, które staną się udziałem widzów. Przeanalizowane spektakle raczej są 
dla odbiorcy klarowne, nie ma zatem problemu, że to, co ogląda, będzie 
jedynie pięknym wizualnie, mniej lub bardziej interesującym, ruchem ciała 
i efektami wizualnymi, jakimi często zdają się być dalekowschodnie insceni-
zacje dla niewtajemniczonej w ich tajniki europejskiej publiczności. Za 
sprawą dokonanych zabiegów widz nie jest odcięty od znaczeń widowiska, 
śledzi bogactwo strojów, ale również fabułę, mimo że to nie ona, jak zostało 
wspomniane, jest zazwyczaj w tego typu spektaklach najważniejsza. Reżyse-
rzy wykorzystują ciekawe formy przekazu artystycznego, wchłaniają pomy-
sły sceniczne, konwencje i zasady organizacji zdarzenia scenicznego z kręgu 
kultury i zwyczajów dalekowschodnich, ale ich myślenie pozostaje zakorze-
nione w interpretowaniu kategorii należących do europejskiego obszaru 
kulturowego. Przeanalizowane próby naśladownictwa elementów teatru 
dalekowschodniego zazwyczaj tylko w niewielkim stopniu oddają struktury 
tradycyjnych widowisk tego obszaru, raczej je mocno modyfikują. Należy 
więc oceniać je w ramach doświadczeń interkulturowych czy nawet transkul-
turowych, jako wyniki twórczych poszukiwań ludzi Zachodu. Reżyserzy 
udowadniają, że nie są to dla nich formy hermetyczne, których nie da się 
przez piętrzące się trudności przenieść na europejskie sceny. Przeanalizowa-
ne przykłady typów konstrukcji struktury i warstwy wizualnej spektaklu są 
często interesujące dla polskiej widowni. Przedstawienia te podobają się 
bowiem wielu ludziom nieznającym ich korzeni, fascynujących się barwno-
ścią kostiumu, makijażu, przedstawianą akcją. Inspiracje sztuką Dalekiego 
Wschodu w istotny sposób ukształtowały artystyczny wyraz teatru europej-
skiego, którego twórcy nie czerpali z tego źródła bezrefleksyjnie. Estetyka 
europejska staje się dzięki tego typu wpływom bardziej rozbudowana, łączy 
wiele elementów z różnych rejonów Dalekiego Wschodu, często mieszając 
je ze sobą. Stąd niekiedy wywołuje u odbiorcy wręcz zachłyśniecie się sztuką 
tego rodzaju poprzez jej przepych, wielość różnych form, ich syntezę. Mimo 
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łączenia i wymieszania dalekowschodnie konotacje widowiska scenicznego 
są bardzo widoczne ze względu na odmienność od europejskich typów tea-
tralnych. Za sprawą przeszczepienia omawianych form na polski grunt do-
szło do ich wzbogacenia o dodatkowe walory artystyczne i estetyczne. 
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Bunraku, Beijing opera or the theatre of shadows in the European version.  
The adaptations of Far Eastern theatrical genres 

The exploration of the Far East has had a huge influence on the western stage experiments, the 
adaptation of bunraku, Beijing opera and the theatre of shadows. Directors do not imitate these 
genres accurately but interpret them in a creative way expressing their fascination with the art of 
Far Eastern area. On the basis of the connection of two cultures we receive the third one. This 
gives a new original and unconventional quality. It should be noted, however, that the Europeans 
usually imitate only decorations, costumes, make-up, and less the way of acting which is practiced 
by Far Eastern artists from young age with great intensity. Sometimes European artists join in one 
performance conventions characteristic of different Far Eastern countries. As a result, one perfor-
mance integrates sometimes completely opposite cultural trends. 

Keywords: bunraku, Beijing opera, theatre of shadows, European, Far Eastern, Far Eastern 
aesthetics, tradition, inspiration 
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Malarskie adaptacje  
w kinie hiszpańskim 

Problematyka adaptowania przez filmowców dzieł malarskich to obszar 
niezwykle rozległy, aktualny po dziś dzień i jednocześnie sięgający tradycją 
początków kina i myśli filmowej. Chciałabym skoncentrować się na podsta-
wowych funkcjach plastycznych odniesień w kinie oraz wskazać formy 
przywoływania malarstwa na ekranie, egzemplifikując je najbardziej charak-
terystycznymi przykładami z kinematografii hiszpańskiej, które, rzecz jasna, 
znajdują swoje odpowiedniki w kinie światowym. Równocześnie warto zau-
ważyć, że nawiązania, interpretacje i aktualizacje rodzimych dzieł sztuki 
w filmach hiszpańskich twórców stają się odzwierciedleniem wciąż żywej 
w kulturze tradycji i uniwersalności prac wielkich mistrzów, przywoływa-
nych często w całkowicie odmiennych kontekstach historycznych, politycz-
nych i społecznych. 

Áurea Ortiz i María Jesús Piqueras piszą, że obraz może pojawić się w ki-
nie na dwa sposoby – jako przedmiot sam w sobie, gdy stanowi jeden 
z filmowych rekwizytów czy elementów dekoracji lub jako tableau vivant, czyli 
„żywy obraz”, w którym dzieło sztuki prezentowane jest za pomocą kom-
pozycji, barw, postaci i przedmiotów przywołujących malarski pierwowzór1. 
Podział na rekwizyty i „żywe obrazy” jest jednak pewnym uproszczeniem. 
Zwłaszcza w zakres drugiego pojęcia wchodzi szeroki krąg zagadnień zwią-
zanych z estetyką obrazu filmowego, a same „żywe obrazy”, rozumiane jako 
reprezentacje malarstwa na ekranie bez użycia płótna, różnią się nie tylko 

                                                           
1 Por. Á. Ortiz, M.J. Piqueras, La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual, Paidós, 

Barcelona 1995, s. 165. 
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pod względem rozwiązań formalnych, ale i symboliki, funkcji fabularnej oraz 
stopnia wierności oryginałowi2. 

Obok cytowania obrazu jako symbolicznego lub dekoracyjnego tylko re-
kwizytu wplecionego w świat przedstawiony3 wyróżniam cztery sposoby 
budowania plastycznych nawiązań poprzez odpowiednie ulokowanie w ka-
drze postaci i przedmiotów, odsyłających swoim wyglądem do przedstawie-
nia malarskiego. Pierwszym z nich będą „żywe obrazy”, jednak używać będę 
tego pojęcia w znaczeniu nieco węższym niż wspomniane badaczki. 

Pojęcie tableau vivant wywodzi się z dziewiętnastowiecznej salonowej rozrywki, 
polegającej na statycznym odtwarzaniu dzieł sztuki4. We wczesnych filmowych 
„żywych obrazach” wyraźnie podkreślano przynależną malarstwu statykę, co 
tworzyło wrażenie nachalności plastycznego odwołania. Poprzez zatrzymanie 
ruchu i czasu, zabieg ten napotykał nieraz zarzuty antyfilmowości. Klasycznym 
przykładem zastygłego w bezruchu „żywego obrazu” jest zakończenie filmu 
Szaleństwa miłości (Locura de amor, 1948) Juana de Orduñi, odsyłające w każdym 
detalu do płótna Francisca Pradilli Doña Juana Szalona (Doña Juana „La Loca”, 
1877). Jedynie dym wznoszący się ku niebu zdradza, że mamy do czynienia 
z filmową inscenizacją, a nie z reprodukcją obrazu. W latach czterdziestych 
popularnym zabiegiem było też ukazywanie statycznych „żywych obrazów”, by 
po sekundach potrzebnych widzowi na kontemplację kompozycji, ożywić scenę 
poprzez wprowadzenie doń ruchu. Najczęściej był on wywiedziony z samej 
malarskiej inspiracji, na przykład w filmie Benita Perojo Goyescas (1942) podrzu-
cany przez kobiety pajac. Tańczące w kole czy bawiące się w ciuciubabkę posta-
cie, przełamując statykę ruchem, nie zaburzają kompozycji kartonów do tapiserii 
Goi, na które zostały ucharakteryzowane, a przejeżdżające przez most powozy 
świetnie wpisują się w wierną inscenizację obrazu Ramóna Bayeu. Niekiedy 
reżyser wydaje się wręcz szukać pretekstu do przedstawienia bohaterów w chwi-
lowym bezruchu. Doskonałym przykładem jest hrabina de Gualda przeglądają-
ca się w lustrze, w którego obramowaniu oglądamy odbicie perfekcyjnie wystyli-
zowane na portret księżnej Alba w czarnej mantyli pędzla Goi. 

W drugiej połowie XX wieku, pod wpływem coraz bardziej świadomie 
używanego języka kina, „żywe obrazy” odchodzą od swych korzeni, zatraca-
                                                           

2 Por. J. Aleksandrowicz, Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpań-
skim, Wyd. UŚ, Katowice 2012, s. 273–274. 

3 Zob. szerzej M. Barrientos Bueno, Cine y pintura, w: Cine, arte y artilugios en el panorama 
español, ed. R. Utrera Macías, Padilla Libros, Sevilla 2002, s. 70–71. 

4 Zob. szerzej: Á. Ortiz, M.J. Piqueras, La pintura en el cine…, s. 181–182; M. Barrientos Bu-
eno, Cine y pintura…, s. 68–71. 
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ją nienaturalną statykę i nie rozbijając rytmu opowieści, coraz to płynniej 
wpisują się w narrację. Przykładem może być Tirana (1958) Juana de Orduñi, 
gdzie reżyser wykorzystuje malarskie odniesienia zupełnie inaczej, niż miało 
to miejsce w Szaleństwach miłości. Statyczny tableau vivant oglądamy tu jedynie 
w scenie pozowania do portretu, a goyowskie kartony (te same, które przy-
woływał Benito Perojo) pojawiają się już raczej poprzez kolorystyczne 
i kompozycyjne nawiązania – czytelne dla widza, ale ożywione ruchem 
i dalekie od dosłownego kopiowania dzieła. Również w kinie najnowszym 
statyczne i dosłownie przywoływane „żywe obrazy” spotykamy przede 
wszystkim w filmach biograficznych, gdzie znajdują one doskonały pretekst 
w scenach pozowania do obrazów. Przykładami są takie filmy jak Volavérunt 
(1999) Bigasa Luny, hiszpańsko-grecka koprodukcja Yannisa Smaragdisa El 
Greco (2007), Goya (Goya en Burdeos, 1999) Carlosa Saury, Oskar. Surrealistyczna 
pasja (Óscar. Una pasión surrealista, 2008) Lucasa Fernándeza czy telewizyjna 
produkcja Listy Sorolli (Cartas de Sorolla, 2006) w reżyserii José Antonia 
Escrivy. W opowieściach, w których brak malarza-bohatera niekiedy za-
trzymanie ruchu postaci umotywowane jest pozowaniem do fotografii. Do-
brym przykładem jest słynna scena z Viridiany (1961) Luisa Buñuela, gdzie 
biesiadujący pijani biedacy tworzą parodię Ostatniej wieczerzy (L´ultima Cena, 
1494–1498) Leonarda da Vinci. Z nowszych produkcji można wymienić 
Elegię (Elegy, 2008) Isabel Coixet. Chora na raka bohaterka filmu tuż przed 
czekającą ją operacją pozuje do fotografii, przybierając pozę ze słynnego 
aktu Goi Maja naga (La maja desnuda, 1797–1800), którego reprodukcję wi-
dzimy na ekranie w jednej z wcześniejszych sekwencji. 

„Żywym obrazem” najbardziej popularnym w kinie hiszpańskim i odtwa-
rzanym zwykle z ogromną dbałością o wierność względem oryginału jest 
niewątpliwie Rozstrzelanie powstańców madryckich (Los fusilamientos en la montaña 
del Príncipe Pío, 1814) Goi, które od okresu niemego aż po filmy z początku 
XXI wieku powraca w niemal niezmienionej formie – postacie zastygają bez 
ruchu w oczekiwaniu na egzekucję i burzą malarską kompozycję, upadając 
pod salwą karabinów. Interesującym przykładem przetworzenia malarskiej 
inspiracji we współczesnym tableau vivant jest natomiast scena z Godziny od-
ważnych (La hora de los valientes, 1998) Antonia Mercero, wpisująca odniesienie 
do Rozstrzelania powstańców madryckich w realia hiszpańskiej wojny domowej 
z lat 1936–1939. „Żywy obraz” zbudowano tu jedynie z kilku elementów 
nawiązujących do przywoływanego dzieła i całkowicie podporządkowanych 
narracji. Latarki wymierzone w skazańca zastępują latarnię towarzyszącą 
przedstawionej przez Goyę scenie egzekucji. W kolejnych ujęciach widzimy 
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szereg oprawców z wymierzoną bronią i unoszącego ramiona mężczyznę 
w białej koszuli. Nieprzypadkowo też rozstrzelanie odbywa się w murach Mu-
zeum Prado, pod ocalonym pośród wojennej zawieruchy autoportretem Goi. 

Rodzajem adaptacji pozbawionym efektu sztuczności, towarzyszącego ry-
gorystycznie traktowanym „żywym obrazom”, jest charakterystyczne dla 
kina współczesnego intertekstualne punctum, które tak jak tableau vivant od-
wołuje się do plastycznego pierwowzoru poprzez ukształtowanie świata 
przedstawionego, różni się od niego natomiast fragmentarycznością przekazu. 
Będą to więc pojedyncze detale podporządkowane fabule i kompozycji kadru, 
które odsyłają do konkretnych przedstawień malarskich, nie przywołując ich 
jednak jako większej całości. Dlatego mogą przykuć uwagę widza lub jej 
umknąć, co znacząco wpływa na sposób odczytania poszczególnych scen. 

Termin punctum zapożyczam z pracy Rolanda Barthesa Światło obrazu, gdzie 
termin ten służy do analizy odbioru fotografii i rozumiany jest jako przyku-
wający uwagę detal, który sprawia, że zdjęcie przenika widza i staje się mu 
bliskie5. Charakter punctum jest całkowicie subiektywny – na tym samym 
zdjęciu każdy z odbiorców może odnaleźć je gdzie indziej lub nie odnaleźć 
wcale. „Punctum jakiegoś zdjęcia to przypadek, który w tym zdjęciu celuje we 
mnie” – pisze Barthes6. Nie używam tu jednak pojęcia punctum ściśle w ro-
zumieniu autora, ponieważ rozpoznanie w kinie elementów intertekstual-
nych związane jest mocno z innym terminem pojawiającym się w pracy Bar-
thesa, a mianowicie ze studium, skupiającym w sobie wiedzę odbiorcy i za-
miar artysty7. 

Dobrym przykładem jest film Pudel (Caniche, 1979) Bigasa Luny, gdzie pie-
sek z portretu księżnej Alba w białej sukni przeniesiony został w odmienny, 
współczesny kontekst i uwikłany w plastyczną grę z odbiorcą. W podobny 
sposób słynne Miękkie zegary (Los relojes blandos, 1931) wkomponowane zo-
stały w oniryczne wyobrażenie wojennych okrucieństw w filmie Dalí (1991) 
w reżyserii Antoniego Ribasa. Plastycznym detalem, który w szczególny 
sposób zwraca uwagę widza, może być też sama kompozycja kadru. Na tej 
zasadzie kobiecy akt w filmie Zdumiony król (El rey pasmado, 1991) Imanola 
Uribe przywodzi na myśl Wenus z lustrem (Venus del espejo, 1647–1651) 
Velázqueza, a w Goi (1985) José Ramóna Larraza, malarz ustawia służbę 
                                                           

5 Por. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Wyd. KR, Warszawa 
1996, s. 73. 

6 Tamże, s. 47. 
7 Por. tamże, s. 48–49. Zob. także J. Aleksandrowicz, Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje 

twórczością Goi…, s. 278–280. 
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w pozycjach, jakie zajmują członkowie rodziny królewskiej na płótnie Rodzi-
na Karola IV (La familia de Carlos IV, 1800). Bez odczytania kompozycyjnego 
punctum scena ta całkowicie traci swój symboliczny wymiar, podobnie zresztą 
jak ma to miejsce w wypadku pozostałych przykładów. 

O ile w kontekście „żywego obrazu” czy intertekstualnego punctum mówi-
my o mniej lub bardziej dosłownych cytatach malarskich, o tyle w wypadku 
quasi-cytatu mamy do czynienia ze sfingowaniem konwencji cytowania po-
przez przywołanie obrazu nieistniejącego w rzeczywistości pozaekranowej8. 
W formułę tę wpisują się obrazy-rekwizyty tworzone na potrzeby danego 
filmu, ale też fikcyjne „żywe obrazy” – kompozycje przedmiotów, postaci 
i scenerii, przywodzące na myśl malarskie płótna, a w rzeczywistości nieod-
syłające konkretnie do żadnego z nich. Przykładem może być martwa natura 
z Goi Carlosa Saury, która wyraźnie narzuca widzowi skojarzenia z przed-
stawieniem malarskim. 

José Luis Borau dzieli plastyczne inspiracje w filmie na obecności (presen-
cias) i wpływy (influencias). Obecności są oczywiste, tematyczne, zamierzone 
już na poziomie scenariusza – mogą uzewnętrzniać się pod postacią obrazu-
-rekwizytu lub malarza-bohatera, a także w formie „żywego obrazu”. Wpły-
wy są znacznie trudniejsze do prześledzenia, nie zawsze też bywają uświa-
domione9. Pojęcie kinomalarstwa oscyluje pomiędzy obecnością a wpływem, 
przede wszystkim wiąże się jednak z tą drugą kategorią. Termin ten przyta-
czam za pracą Tadeusza Miczki o inspiracjach plastycznych w kinie Andrze-
ja Wajdy10. Określeniem „kinomalarstwo” posługuje się autor, opisując 
szczególne wyrafinowanie plastyczne Smugi cienia (1976) Wajdy11, przywo-
dzące na myśl morskie pejzaże malarzy angielskich późnego romantyzmu12 
oraz świetlne strategie twórców baroku13. Istotą kinomalarstwa jest wrażenie 
malarskości przekazu filmowego, występujące zwykle przy jednoczesnym 
braku konkretnych plastycznych odniesień. W przeciwieństwie jednak do 
                                                           

8 Na temat quasi-cytatów polegających na sfingowaniu konwencji cytowania filmu w filmie 
zob. K. Majewska, Intertekstualność w filmie – odmiany i egzemplifikacje, „Studia Filmoznawcze”, 
t. 19, S. Bobowski, red., Wyd. UWr, Wrocław 1998, s. 80–81. 

9 Por. J.L. Borau, La pintura en el cine. El cine en la pintura. Discursos de ingreso en las RR.AA. de 
Bellas Artes de San Luis y de San Fernando, con los de contestación correspondientes, pról. F. Calvo 
Serraller, Ocho y Medio, Madrid 2003, s. 18. 

10 Por. T. Miczka, Inspiracje plastyczne w twórczości telewizyjnej i filmowej Andrzeja Wajdy, Wyd. 
UŚ, Katowice 1987. 

11 Zob. tamże, s. 168–205. 
12 Por. tamże, s. 198–199. 
13 Por. tamże, s. 193. 
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quasi-cytatu chodzi tu nie o budowanie iluzji odtworzenia pojedynczego, 
nieistniejącego obrazu, lecz o wywołanie malarskich skojarzeń w większym 
fragmencie filmu. Najczęściej jest to przywołanie pewnych stylów czy ma-
larsko potraktowanych tematów. Środkami stricte filmowymi – za pomocą 
światłocienia, gry barw, plastycznych właściwości montażu, kostiumu i sce-
nografii – osiągnięty zostaje efekt malarski, niebędący jedynie indywidualną 
grą skojarzeń, lecz rodzajem komunikatu wychodzącego z samego filmowe-
go przekazu. Dobrym przykładem jest sekwencja rozgrywająca się w salonie 
książąt Osuna z Goi Carlosa Saury. Fragment ten nasycony został malarsko-
ścią poprzez skupienie się kamery na niuansach światłocienia, fakturach 
tkanin, detalach biżuterii, poprzez wyrafinowanie kompozycyjne kadru 
i precyzyjnie rozłożone plamy barw, wpisujące się w ciepły koloryt sceny. 
Portretowe upozowanie postaci przywodzi tu na myśl płótna dawnych mi-
strzów, choć nie odsyła bezpośrednio do żadnego z nich, za wyjątkiem portre-
tu gospodarzy, do którego aluzja pojawia się w jednym z kadrów. W sekwencji 
wojennej filmu oglądamy natomiast sceny nawiązujące do malarstwa niemiec-
kiego romantyzmu, zwłaszcza do twórczości Caspara Davida Friedricha. 

Specyficzną formą kinomalarstwa są też u Saury metamorfozy obrazów, 
uzyskane za pomocą przenikania lub technik cyfrowych, takich jak morphing, 
dzięki którym plastyczne cytaty zlewają się ze światem przedstawionym. 
W niektórych scenach postaci z malarskich płócien opuszczają ramy obra-
zów i wkraczają w życie filmowych bohaterów. Postać śmierci z dzieła Pedra 
de Camprobína Młodzieniec i śmierć (El joven caballero y la muerte, 1660) przy-
chodzi do chorego Goi i przeobraża się w widmo jego ukochanej. Przeraża-
jący pielgrzymi opuszczają ścienne malowidło Pielgrzymka do San Isidro (La 
romería de San Isidro, 1820–1823), by osaczyć w ponurym korowodzie malują-
cego artystę. W czołówce filmu natomiast z inscenizacji Ćwierci wołu (De 
geslachte os, 1655) Rembrandta wyłania się twarz starego Goi, co buduje pięk-
ną metaforę narodzin nowego mistrza z rembrandtowskiej tradycji. 

Odmiennym przykładem jest czarno-biała sekwencja z filmu Goya, historia 
pewnej samotności (Goya, historia de una soledad, 1971) w reżyserii Nina Quevedo, 
choć w tym wypadku należałoby mówić raczej o graficzności niż o malarskości 
przekazu, fragment ten wpisuje się bowiem w estetykę rycin z cyklu Kaprysy 
(Caprichos, 1796–1799). Wiele sekwencji na zasadzie kinomalarstwa buduje też 
w swoich filmach Víctor Erice, sprawiając, że poszczególne fragmenty przywo-
dzą na myśl płótna Vermeera, Rembrandta, Velázqueza czy Hoppera14. Nie bez 
                                                           

14 Zob. szerzej: J. de Pablos Pons, El cine y la pintura: una relación pedagógica. Una aproximación 
a Víctor Erice y Edward Hopper, „Icono 14” 2006, nº 7/30, s. 1–15; R. Cerrato, Víctor Erice. El 
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powodu Roland Schwartz pisze, że reżyser ten „używa kamery i koloru z wy-
czuciem malarza”15. Formuła kinomalarstwa powraca również niekiedy 
w kontekstach historycznych, jak w Szaleństwach miłości Juana de Orduñi, czy 
tematycznych, jak w Belle époque (1992) Fernanda Trueby, gdzie sekwencja 
balu przebierańców staje się echem karnawałowych płócien José Gutiérreza 
Solany, choć w tym wypadku możemy wskazać także kilka odniesień do 
konkretnych malarskich kompozycji. 

Wymienione formuły, służące filmowcom do przywoływania malarstwa 
na ekranie, wpisują się w trzy podstawowe funkcje plastycznych inspiracji. 
Pierwsza z nich to przedstawienie biografii malarza połączone z prezentacją 
jego dzieł i bardzo często koncentrujące się niestety na popularnym motywie 
fabularnym romansu artysty z modelką. W kinie hiszpańskim sportretowano 
wielu wybitnych malarzy narodowych – od starych mistrzów jak Velázquez 
i El Greco, po twórców współczesnych: Joaquína Sorollę, Antonia Lópeza, 
Salvadora Dalí, Óscara Domíngueza czy Picassa. Najwięcej filmów biogra-
ficznych poświęconych jest Goi – z pewnością nie tylko ze względu na ran-
gę, różnorodność i uniwersalność jego sztuki, ale też z powodu kuszącej 
filmowców romantycznej legendy związanej z artystą. W tym wypadku kino 
staje się również ciekawym odzwierciedleniem sposobów postrzegania mala-
rza zmieniających się na kolejnych etapach historii Hiszpanii – od wesołego 
kostumbrysty z okresu dyktatury generała Franco, poprzez ponurego filozo-
fa zadumanego nad losami kraju z czasów postfrankistowskich rozliczeń, aż 
po obecnego w kinie współczesnym twórcę uniwersalnego, wybiegającego 
swym spojrzeniem daleko w przyszłość16. 

                                                                                                                                   
poeta pictórico, Ediciones JC, Madrid 2006; P.P. Ashworth, Silence and Self-Portraits: The Artist as 
Young Girl, Old Man and Scapegoat in “El espíritu de la colmena” and “El sueño de la razón”, „Estre-
no. Cuadernos del teatro Español Contemporáneo” 1986, vol. 12, nº 2, s. 66–71; J. Saborit, 
El sol del membrillo. Guía para ver y analizar, Nau Libres, Valencia 1999. 

15 R. Schwartz, Víctor Erice, w: Spanish Film Directors (1950–1985): 21 Profiles, Scarecrow, Me-
tuchen–New York–London 1986, s. 92. 

16 Zob. szerzej: J. Aleksandrowicz, Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi…, 
s. 105–136; M. Águeda Villar, Goya en el relato cinematográfico, „Cuadernos de Historia Contem-
poránea” 2001, nº 23, s. 67–102; M. Rotellar, Goya en el cine, w: tegoż: Aragoneses en el cine, vol. 
3, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza 1972, s. 52–63; J.-C. Seguin, Goya au cinéma, w: De 
Goya à Saura, dir. J.-P. Aubert, J.-C. Seguin, Le Grimh, Lyon 2005, s. 61–82; J. Aleksandro-
wicz, Pomiędzy płótnem a ekranem. Śladami Goi w kinie hiszpańskim, „Kwartalnik Filmowy” 2009, 
nr 65, s. 96–116; A. Helman, Ten smutek hiszpański. Konteksty twórczości filmowej Carlosa Saury, 
Wyd. Rabid, Kraków 2005, s. 187–217; C. Cadafalch, C. Grandas, Goya y su influencia en el cine 
español de postguerra: una aproximación a trevés de los directores B. Perojo, J. Orduña y L. Buñuel, 
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Drugi obszar plastycznych odniesień wiąże się z odtworzeniem realiów 
epoki w filmach kostiumowych i historycznych. Przykładem może być Zdu-
miony król, ukazujący dwór Filipa IV poprzez pryzmat malarstwa Velázqueza. 
Szczególnym przypadkiem wydaje się film Szaleństwa miłości, w którym histo-
ria oszalałej królowej z przełomu XV i XVI wieku ukazana jest za pomocą 
dziewiętnastowiecznych wyobrażeń epoki. Obok wspomnianego obrazu 
Pardilli wymienić tu można choćby płótno Izabela Katolicka dyktująca swój 
testament (Doña Isabel la Católica dictando su testamento) namalowane przez Edu-
arda Rosalesa w roku 1864. Ciekawym przykładem jest też film w reżyserii 
Jaime Camina Światła i cienie (Luces y sombras, 1988), gdzie bohater przenosi 
się w czasy Filipa IV dzięki Pannom dworskim (Las Meninas, 1656) Velázqueza, 
a powrót do lat osiemdziesiątych XX wieku staje się możliwy tylko poprzez 
przekonanie mistrza, by namalował słynny portret. Interesująca jest tu zwłasz-
cza metafilmowa refleksja towarzysząca uwikłanej w malarskie cytaty fabule. 

Często zarówno pewne tematy, jak i postacie oraz okresy historyczne cha-
rakteryzowane bywają w kinie poprzez pryzmat wizji określonego malarza. 
Na tej zasadzie płótna Solany towarzyszą karnawałowej sekwencji z Belle 
époque czy z filmu Niedziela karnawału (Domingo de carnaval, 1945) Edgara 
Neville, choć w tym ostatnim stanowią jedynie plastyczny ozdobnik w kry-
minalno-komediowej fabule, gdzie nie ma już miejsca na towarzyszącą obra-
zom refleksję. W kostiumowych filmach z lat czterdziestych i pięćdziesią-
tych, osadzonych na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku, swoi-
stym ozdobnikiem stają się również inscenizacje sielankowych kartonów 
Goi oraz on sam, sprowadzony do rozpoznawalnej ikony epoki. Wielkim 
tematem hiszpańskiego kina, powracającym często poprzez nawiązania do 
obrazów i grafik Goi, jest też wojna o niepodległość z lat 1808–1814. 

O ile wczesne filmy operowały obrazami wyłącznie w realiach historycz-
nych, o tyle kino współczesne umieszcza je w nowych kontekstach, podejmując 
z odbiorcą rodzaj specyficznej gry w cytaty – próbuje zaskoczyć, odsyła do 
autorefleksji i znaczeń niezależnych od filmowej akcji, niekiedy rozbijając jej 
ciągłość oraz realizm świata przedstawionego, zwykle jednak wpisując się 
płynnie w fabułę odznaczającą się dwukodowością przekazu. Wkraczamy 
tutaj na trzeci obszar filmowych inspiracji, gdzie dzieło sztuki oderwane jest 
od pierwotnego kontekstu i nabiera nowych, często zaskakujących znaczeń. 
Doskonałej egzemplifikacji dostarczają wojenne grafiki i Czarne malowidła 
                                                                                                                                   
w: Goya 250 años después, 1746–1996, Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella 
1996, s. 479–490; E. Arumí, Goya, artista revolucionario y su influencia en el cine, „Filmhistoria” 
1996, vol. 6, nº 3, s. 247–276. 
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(Pinturas negras, 1820–1823) Goi. Hiszpańscy filmowcy wykorzystują ich 
ponadczasowy charakter, wplatając je zarówno w konteksty innych, później-
szych konfliktów, jak i w rozważania o hiszpańskiej tradycji oraz proble-
mach współczesności. W Tangu (1998) Carlosa Saury ryciny z cyklu Okropno-
ści wojny (Los desastres de la guerra, 1810–1815) stają się metaforą okrucieństw 
wojskowej dyktatury w Argentynie, we wspomnianej już Godzinie odważnych 
ikona antynapoleońskiego powstania przeniesiona zostaje w realia wojny 
domowej, a w Labiryncie Fauna (El laberinto del Fauno, 2006) Guillerma del 
Toro pożerający dzieci potwór z podziemnego świata oraz frankistowski 
kapitan, zabijający ukrywających się w lasach partyzantów, są wyraźnym 
echem postaci Saturna z Czarnych malowideł Goi. Bigas Luna z kolei odziera 
Pojedynek na kije (Duelo a garrotazos, 1820–1823) z kontekstów politycznych, 
w jakich zwykle bywa interpretowany, by umieścić go w realiach współcze-
snej groteski w filmie Szynka, szynka (Jamón, jamón, 1992). Bohaterowie wal-
czą tu nie na kije, lecz na tradycyjne iberyjskie szynki, a wymowa tego poje-
dynku doskonale wpisuje się w tragikomiczną fabułę, stanowiącą rodzaj 
przewrotnej gry z hiszpańskimi ikonami, archetypami i stereotypami. Cieka-
wym przykładem jest także Elegia – wspomniana przy okazji fotograficznych 
konotacji niektórych „żywych obrazów”. Maja naga, z lubością wykorzysty-
wana w filmach biograficznych i historycznych, jako rzekomy dowód ro-
mansu Goi z wysoko urodzoną modelką, jest tutaj subtelnym symbolem 
kruchego piękna, a tożsamość sportretowanej przez malarza kobiety pozo-
staje zagadką i nie ma nic wspólnego z żadną romantyczną legendą. 

Poza kręgiem goyowskich inspiracji warto przypomnieć o przywoływanej 
już scenie z Viridiany Buñuela, gdzie Ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci 
przekształca się w ironiczną społeczną metaforę. Innego rodzaju gra malar-
skim cytatem ma miejsce w filmie Daję ci moje oczy (Te doy mis ojos, 2003) Icíar 
Bollaín. Dzieła El Greca, Rubensa, Luisa Moralesa i Tycjana towarzyszą tu 
refleksji nad problemem przemocy wobec kobiet – odwiecznym, mimo że 
akcja rozgrywa się we współczesnym Toledo. Odmiennym jeszcze przykła-
dem przeniesienia obrazu w krąg nowych znaczeń jest scena z filmu Saury 
Buñuel i stół króla Salomona (Buñuel y la mesa del rey Salomón, 2001), gdzie insce-
nizacja płótna Salvadora Dalí zatytułowanego Dalí w wieku sześciu lat, kiedy 
sądził, że jest dziewczynką, podnoszący powierzchnię wody, by zobaczyć psa śpiącego 
w cieniu morza (Dalí a la edad de seis años, cuando creía que era una niña, levantando 
la piel del agua para ver un perro dormido a la sombra del mar, 1950) przekształca 
się w antycypację śmierci Federica Garcíi Lorki. Co ciekawe, ten sam obraz 
(i także w towarzystwie Lorki) pojawia się w filmie Pies zwany Bólem (Un perro 
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llamado Dolor, 2001) Luisa Eduarda Aute, który w czarno-białym języku ani-
macji poprzez przemiany poszczególnych motywów i niecodzienne zesta-
wienia plastycznych detali buduje surrealistyczną opowieść o sztuce, przy-
pominającą niezwykły kolaż. Jej kolejne części poświęcone są takim arty-
stom, jak: Francisco Goya, Marcel Duchamp, Frida Kahlo, Julio Romero del 
Torres, Pablo Picasso, Joaquín Sorolla, Salvador Dalí i Diego Velázquez. Ich 
twórczość staje się tworzywem narracji, a poszczególne wątki przenikają się 
ze sobą, dowodząc złożoności i bogactwa kulturowych powiązań17. 

Kino współczesne rozwinęło także metodę charakterystyki postaci po-
przez ich stosunek do określonych dzieł sztuki. Dzieje się tak choćby 
w Papierowych zamkach (Castillos de cartón, 2009) Salvadora Garcíi Ruiza, gdzie 
malarskie cytaty towarzyszą trójce studentów akademii sztuk pięknych 
w wybraniu własnej artystycznej drogi, czy we wspomnianym już filmie 
Godzina odważnych, w którym reżyser definiuje charaktery bohaterów poprzez 
ich stosunek do autoportretu Goi zapomnianego przy ewakuacji zbiorów 
z Muzeum Prado i ukrywanego podczas oblężenia Madrytu18. 

Godzina odważnych jest również przykładem na to, jak obraz może stać się 
punktem wyjścia i motorem napędzającym filmową akcję. Taką rolę pla-
styczny cytat pełni też niekiedy w znacznie lżejszych i mniej złożonych in-
tertekstualnie opowieściach. Na przykład w komedii Daniela Monzóna Naj-
większa kradzież, o której nie opowiedziano (El robo más grande jamás contado, 2002) 
bohaterowie postanawiają ukraść Guernicę (1937) Picassa. Słynny obraz jest 
tu jednak istotny wyłącznie ze względu na swą materialną wartość, a nie na 
zawartą w nim antywojenną refleksję. 

Szkic ten nie wyczerpuje, rzecz jasna, tematyki wzajemnych powiązań kina 
i malarstwa, w krąg której zaliczamy przecież także zasygnalizowane tu jedy-
nie problemy ramy, kompozycji, koloru, światłocienia, charakteryzacji posta-
ci, ukształtowania przestrzeni czy zmieniającej się poetyki filmowych doku-
mentów o sztuce. Trzeba też wspomnieć o ryzyku nadinterpretacji wiążącym 
się z analizą malarskości obrazu filmowego. Zwraca na to uwagę Cerrato, 
pisząc o popularnej i często nieuzasadnionej manierze odczytywania każdego 
ujęcia ludzkiego ciała leżącego ze stopami na pierwszym planie jako inspira-
cji Martwym Chrystusem (Cristo morto, 1480) Andrei Mantegni19. Oswojenie 
                                                           

17 Szerzej na temat filmu zob. J. Aleksandrowicz, Portret zwielokrotniony, „Opcje” 2012, nr 1 
(86), s. 34–39. 

18 Zob. szerzej M. Barrientos Bueno, Claroscuros de guerra junto a un veterano: Goya y „La hora 
de los valientes”, „Quaderns de Cine: Cine y memoria histórica” 2008, nº 3, s. 15–21. 

19 Zob. R. Cerrato, Víctor Erice. El poeta pictórico…, s. 15. 
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z niektórymi motywami i modelami kompozycji prowadzi do ich powielania, 
nie zawsze w sposób zamierzony. W wielu wypadkach mówienie o inspiracji 
plastycznej wymaga nie tylko dokładnej analizy dzieła, ale też powołania się 
na wypowiedzi twórców. Czasem interpretacyjnej śmiałości dodają jedynie pra-
ce innych badaczy, dostrzegających te same źródła inspiracji. W niniejszym 
szkicu posługuję się wyłącznie przykładami niebudzącymi wątpliwości, omijając 
tym samym interpretacyjne pułapki, niemniej jednak pozostają one kolejnym 
istotnym zagadnieniem w kręgu plastyczno-filmowych oddziaływań20. 

Osobnym aspektem pozostaje też relacja odwrotna, a mianowicie wpływ 
kina na malarstwo. Niekiedy wiąże się on z wyraźną inspiracją tematyczną – 
na płótnach pojawiają się twarze gwiazd, nawiązania do konkretnych scen 
czy motywów gatunkowych, a czasem przywoływany jest charakterystyczny 
dla filmu typ kompozycji lub konwencja stylistyczna. Znanym przykładem 
z zakresu sztuki hiszpańskiej jest Myszka Miki towarzysząca sportretowanej 
konno arystokratce na obrazie Ignacia Zuloagi Młoda księżna Alba (La joven 
duquesa de Alba, 1932), a także prace artystów z Equipo Crónica, takie jak 
Poisonville (1972) i Ameryka, Ameryka (America, America, 1965) czy niektóre 
płótna Eduarda Arroyo21. Interesujące jest zwłaszcza wzajemne przenikanie 
się kręgów artystycznych inspiracji. Ciekawym przykładem wydaje się obraz 
Antonia Saury Brigitte Bardot, zainspirowany wizerunkiem słynnej gwiazdy. 
W filmie Mrożony peppermint (Peppermint frappé, 1967) Carlosa Saury, brata 
malarza, portret ten powraca jako rekwizyt uwikłany w symbolikę opowieści, 
a koło wzajemnych wpływów zamyka się. 

Hiszpański reżyser Víctor Erice, nazwany przez Rafaela Cerrato „poetą 
obrazu”22, twierdzi, że „malarstwo pomaga kinu uwolnić się od odziedzi-
czonych w spadku po teatrze i literaturze sztucznych konwencji, narracyj-
nych formuł i dramatycznych klisz”23. Jak próbowałam pokazać, film inspi-
rowany sztuką także wytworzył z czasem własne konwencje i sposoby obra-
zowania, często używane również w kinie komercyjnym i niebędące by-

                                                           
20 Zob. J. Aleksandrowicz, Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi …, s. 293. 
21 Ciekawej analizy filmowych odniesień i cytatów w malarstwie dostarcza druga część pra-

cy José Luisa Borau El cine en la pintura, la pintura en el cine, gdzie autor ukazuje złożoność 
artystycznych wpływów również poza obszarem sztuki hiszpańskiej – zob. J.L. Borau, La 
pintura en el cine. El cine en la pintura …, s. 83–146. 

22 Zob. R. Cerrato, Víctor Erice. El poeta pictórico … 
23 Cyt. za http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/pintura_cine_influencia.htm# 

Vermeer,_Zurbarán_y_el_claroscuro_en_El_espíritu_de_la_colmena,_de_Víctor_Erice_ [do-
stęp: 18.01.2013]. 
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najmniej receptą na autorskość i oryginalność. Obok kostiumowych roman-
sów, gdzie obecność malarzy i malarstwa (w tej właśnie kolejności) jest jedy-
nie romantycznym ozdobnikiem, powstają jednak filmy próbujące oddać 
istotę dzieł sztuki, przełożyć ich znaczenia na język kina lub wykorzystać 
w refleksji nad historią i współczesnością. Przywołane filmy hiszpańskich 
twórców, głęboko zakorzenione zwłaszcza w rodzimej tradycji artystycznej, 
wydają się tego doskonałym dowodem. 
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The adaptations of painting in Spanish Cinema 

The work looks at the ways in which Spanish cinema was inspired by painting. Three general 
categories of existing inspirations become apparent: the biography of the artist, the use of the 
oeuvre in rendering the climate of a given epoch in historical films and inspirations that go 
far beyond that – employing painter’s imagery in many different, sometimes surprising ways 
and contexts in which they gain a completely new meaning. Analysis of aesthetic aspects like 
chiaroscuro, colours, props, character’s make-up and various types of the composition let 
depict five particular types of artistic cinematic references: a picture as a prop, the formula of 
“alive painting” (tableau vivant), quasi-quotes, intertextual punctum and cinema-painting. 

Keywords: painting in the film, Spanish cinema 
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SŁAWOMIR BOBOWSKI 
U n i w e r s y t e t  W r o c ł a w s k i  

Adaptować, czyli zarabiać i indoktrynować.  
O słynnym Ostatnim Mohikaninie  

Jamesa Fenimore’a Coopera  
i jego licznych adaptacjach filmowych 

Powieść Ostatni Mohikanin (1826) Coopera, jedna z części słynnego Pięcio-
księgu Sokolego Oka, była pierwszym znaczącym utworem literackim dotyka-
jącym zagadnienia zderzenia kultur, jakie rozegrało się na kontynencie pół-
nocnoamerykańskim. Reprezentuje ona klasykę książki przygodowej, ale 
jednocześnie urzeczywistnia amerykańską mitologię. W całej tradycji litera-
tury amerykańskiej – a także, czy też zwłaszcza, filmu amerykańskiego – nie 
ma właściwie utworu mówiącego w jakikolwiek sposób o tym zderzeniu, 
pozbawionego odniesień do Ostatniego Mohikanina. 

W latach dwudziestych XIX wieku w literaturze amerykańskiej nastąpił 
swego rodzaju boom na historie indiańskie. Nie była to literatura wysokiego 
lotu. Dzieła Coopera stanowiły w tym względzie wyjątek, szczególnie jeśli 
weźmiemy od uwagę dość poważne potraktowanie przez pisarza indiańskich 
bohaterów. Oto trafnie charakteryzujący powieść Coopera cytat ze szkicu 
Alicji Helman, która stwierdza, iż 

była ona na owe czasy [lata 20. XIX wieku – S.B.] zjawiskiem wysoce orygi-
nalnym, osiągnięciem literackim wysokiej próby, barwnym eposem z życia 
indiańskich plemion, opowieścią tragiczną i posępną. Nie pomyślaną by-
najmniej jako powieść przygodowa ani tym bardziej książka dla młodzieży1. 

                                                           
1 A. Helman, Analiza kulturowych uwarunkowań procesu adaptacji. „Ostatni Mohikanin” J.F. Coo-

pera i jego dwie adaptacje filmowe, w: tejże, red., Analizy i interpretacje. Film zagraniczny, Wyd. UŚ, 
Katowice 1986, s. 27. 
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Krytycy z czasów Coopera podkreślali jego mistrzostwo w oddaniu specy-
fiki, fenomenu życia i kultury tubylczych Amerykanów2. Indianie Coopero-
wscy znajdują się w centrum fabuły i są kluczowymi postaciami. Znaczące 
zdarzenia rozgrywają się w scenerii tubylczej (np. w wiosce Delawarów). 
Pisarz z wyjątkową na jego czasy starannością dążył do rzetelności w pre-
zentacji indiańskich obyczajów. 

Czy Cooper był jednak przyjacielem Indian? Na to wskazywałaby tradycja 
interpretowania jego dzieł. Utarło się, że był to jeden z pierwszych pisarzy 
ujmujących się za tubylczymi mieszkańcami Ameryki Północnej. Rzeczywi-
ście są powody, by przychylić się do takich interpretacji. Pisarz często pod-
kreśla cnoty swoich czerwonoskórych bohaterów, ich szlachetność, spój-
ność ich kultury. Nawet przecież „źli” Huroni nie są skończenie źli (choć 
współpracują z Francuzami!) – to pod wpływem Maguy stali się bezwzględni 
i skorumpowani. Ale wszakże i sam Magua nie jest po prostu skończoną 
kanalią, gdyż zakochuje się z Korze i na końcu ginie właściwie z miłości do 
niej. Ponadto pisarz pod koniec powieści podkreśla, iż jego „zły Huron” był 
nietuzinkowym wodzem. Zauważa też niejednokrotnie w Pięcioksięgu, że biali 
często postępowali wobec tubylców nikczemnie, nie dotrzymując obietnic, 
nie respektując umów i układów, manipulując Indianami (np. antagonizując 
ich), brutalnie przesuwając frontier (pogranicze), rozprzestrzeniając wśród 
Indian choroby zakaźne (np. tyfus czy ospę w kocach – darowanych!). 

Można mieć mimo wszystko wrażenie, że Cooper trochę bezdusznie po-
strzegał tubylców amerykańskich jako rasę skazaną na zagładę, rasę/kulturę, 
która nie ma innego wyjścia, jak tylko ustąpić białej cywilizacji. Taki jest po 
prostu moment historyczny. Zgodnie z romantyczną historiozofią Cooper 
widział ludzkie dzieje jako serię wzrostu i schyłków kultur, cywilizacji, naro-
dów. Dlatego bez zbytniego sentymentalizmu ujmował los czerwonoskó-
rych jako przesądzony3. Wyraża to w ostatnim zdaniu powieści wódz Dela-
warów, Tamenund: 

Blade twarze władają ziemią, a czas czerwonoskórych jeszcze nie nad-
szedł. Dzień mego żywota trwał za długo. Rankiem spoglądałem na sy-

                                                           
2 J. Walker, Deconstructing an American Myth: „The Last of the Mohicans”, w: P.C. Rollins, 

J.E. O’Connor, red., Hollywood’s Indian. The Portrayal of the Native American in Film, The Univer-
sity Press of Kentucky, Lexington 1999, s. 171. 

3 Podkreślają to amerykańscy autorzy: M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans. Histo-
ry of an American Myth, University Press of Mississippi, Jackson 1995, s. 21–22. W moim arty-
kule wielokrotnie odwołuję się do tej książki. 
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nów Żółwia4 szczęśliwych i silnych, a zanim noc zakryła moje oczy, wi-
działem ostatniego wojownika z mądrego plemienia Mohikanów5. 

Jest raczej pewne, że Cooper nie miał żadnego problemu z zaakceptowa-
niem porażki czerwonoskórych w konfrontacji z cywilizacją europejską. 
W Ostatnim Mohikaninie są wyraźne oznaki jego paternalistycznego, wyrażając 
się oględnie, stosunku do Indian: 

– Wyraźna opozycja – zły i dobry Indianin (Magua i Unkas), źli i dobrzy 
Indianie (Huroni i Mohikanie) – wskazuje na nieumiejętność ponad-
uprzedzeniowego i pozapolitycznego postrzegania tubylców (Huroni 
są źli, gdyż współpracowali z Francuzami, zaś Mohikanie dobrzy, po-
nieważ sprzyjali Anglikom). Podczas lektury powieści może się nasu-
nąć wniosek, że tak naprawdę jedynym dobrym Indianinem jest mar-
twy Indianin6, gdyż zarówno Magua, jak i Unkas giną. 

– Cooper w narracji nieustannie nazywa Indian „dzicy” i podkreśla ich 
nieucywilizowanie, brak dyscypliny, uleganie „niepohamowanym na-
miętnościom”, krwiożerczość, nieobliczalność, zdradliwość. 

– Główny bohater, Sokole Oko, choć przecież żyjący pośród Indian, 
zaprzyjaźniony z nimi, wśród nich wychowany, permanentnie, jakby 
wręcz obsesyjnie podkreśla, że jest biały, że nie ma w sobie żadnej 
domieszki krwi indiańskiej. 

– Kuszą pisarza międzyrasowe wątki miłosne, ale ukazuje ich fantazma-
tyczność, nierealność, Kora i Unkas mają się ku sobie, ale oboje giną 
na końcu powieści; poza tym Kora wyraża niepohamowaną grozę 
w obliczu zagrożenia bycia kobietą Maguy-Indianina, po wyroku Ta-
menunda, pozwalającego wodzowi Huronów zabrać ze sobą Korę ja-
ko nagrodę, dziewczyna używa słowa „degradacja”. A więc nie wcho-
dzi tu w grę groza samego faktu bycia branką człowieka nikczemnego, 
lecz rasowo odmiennego. I jeszcze jedno – protagonista Coopera 
pewnie wyraża porte parole pisarza, gdy mówi, że rasy nie powinny się 
mieszać. 

                                                           
4 Żółw występuje w powieści jako totem Mohikanów. 
5 J.F. Cooper, Ostatni Mohikanin, przeł. T. Evert, Wyd. Iskry, Warszawa 1988, s. 296. 
6 Autorem tej cynicznej sentencji był generał Philip Sheridan (1831–1888), znakomity do-

wódca wojny secesyjnej, słynący z surowości i bezdusznego stosunku do kwestii indiańskiej 
w okresie walk z Indianami Równin (od końca wojny secesyjnej do roku 1890). Sam wielo-
krotnie zaprzeczał, aby kiedykolwiek wypowiedział te słowa, ale tak wielu autorów nie ma co 
do tego wątpliwości, że zaiste trudno mu wierzyć. 
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Aliści usprawiedliwienie Coopera – jak najbardziej – nie wydaje się rzeczą 
trudną: 

– Pisarz żył w czasach wzmożonej niechęci do Indian i rozbudzonych 
u białych Amerykanów emocji rasowo-nacjonalistycznych, których 
świadectwem była idea „boskiego przeznaczenia”, przejawiająca się 
w usilnym dążeniu do skolonizowania całego obszaru międzyocea-
nicznego (w parciu na Zachód – dziki!). Roztropne objaśnienie czy-
tamy w analizie Jeffreya Walkera: 

– Coopper wiedział, jak ważne są stanowiska Johna Marshalla (Ministra 
Sprawiedliwości) z 1823 roku i prezydenta Jamesa Monroe z 1824 ro-
ku, głoszące, iż Indianie muszą się cywilizować7. 

– Szanował Indian na pewno znacznie bardziej niż wielu współczesnych 
mu Amerykanów, w tym pisarzy. 

– Wielokrotnie atakowano go za ich romantyzowanie i idealizowanie. 
W centrum powieści jest Nathaniel Bumppo / Sokole Oko – Anglik wy-

chowany wśród Indian – niepiśmienny, ale szlachetny i uczciwy. Stanowi 
niejako esencję białego człowieka bez cywilizacyjnego przybrania. Uosabia 
naturalne prawo moralne i wiarę w sprawiedliwość bez dekretów i jakich-
kolwiek zapisów formalnych. Jest człowiekiem natury. Nie da się nie zauwa-
żyć, że jego „naturalność” nie jest tej samej kategorii, co „naturalność” In-
dian. Ciągle podkreśla wszakże, że jest „czystym” białym. Skoro tak, to ów 
status rasowy sytuuje go automatycznie po stronie zwycięzców, jeśli powieść 
traktuje o wzroście i upadku ras (wzroście rasy białej i schyłku czerwonej). 
Przeniesie on w sobie (więc też symbolicznie w białych zwycięzcach) 
wszystkie cnoty Indian (np. opanowanie, umiejętności retoryczne, znajo-
mość natury, zwłaszcza umiejętność tropienia zwierząt) i Anglików ku przy-
szłości8. Inaczej mówiąc, Natty Bumppo może być postrzegany jako figura 
literacka reprezentująca marzenia o idealnym nowym człowieku Ameryki, 
„nowym Amerykaninie”. Uosabia on ducha pionierskiego jak jego pierwo-
wzór – legendarny Daniel Boone9, dzielność, twardość i bycie za pan brat 
z naturą. Nieodłączną część jego mitu stanowią – karabin i mistrzowskie 
umiejętności strzeleckie, którym zawdzięcza przydomki La Longue Carabine 
i Sokole Oko. Jak w starożytnych czy średniowiecznych mitologiach i legen-
dach miecze miały swoje imiona, tak też broń Natty’ego również nie jest 
                                                           

7 J. Walker, Deconstructing an American…, s. 178. 
8 M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans…, s. 23–24. 
9 Daniel Boone (1734–1820) to słynny amerykański podróżnik, osadnik i traper, którego 

życie stało się kanwą wielkiego mitu, u Coopera inkarnowanego przez postać Sokolego Oka. 
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bezimienna – nazywa się Kill-deer (w polskim tłum. powieści – Postrach 
zwierząt). Samotnik z karabinem to prawzór bohaterów większości opowie-
ści westernowych zarówno literackich, jak i filmowych. Stanowi też znako-
mity symbol przywiązania Amerykanów do prawa posiadania broni palnej. 

Biali w powieści Coopera nie są bynajmniej anielscy, nie odróżniają się 
specjalnie moralnie od Indian. Na przykład markiz Montcalm, który wie, że 
Anglicy padną ofiarą napaści Maguy, a nie stara się temu zapobiec. Wszyscy 
są w jakiś sposób skażeni moralnie. Może tylko poza Korą, która – zaiste – 
kryje w sobie jakąś tajemnicę. Jeffrey Walker widzi w tej postaci utajoną 
ekspresję przeprosin Coopera pod adresem czarnoskórych mieszkańców 
Stanów Zjednoczonych. Znaczące jest pożądanie tej dziewczyny przez 
dwóch Indian – Unkasa i Maguę, których wabi ciemna karnacja Kory, to, że 
jest po części i nieświadomie Mulatką. Wszyscy ją kochają, jest dobra, silna 
i szlachetna. Ona jedna przejawia przywiązanie do wartości chrześcijańskich, 
kiedy heroicznie opiekuje się młodszą siostrą, kiedy błaga pokornie indiań-
skiego wodza o litość dla siostry oraz towarzyszy i kiedy, wprawdzie pełna 
przerażenia, godzi się ofiarnie na los bycia branką Maguy. Według Walkera 
Kora stanowi niejawny symboliczny wyrzut dotyczący krzywd wyrządzo-
nych przez białych Amerykanów Afroamerykanom i Indianom10. 

Takie, jak powyższa, zajmujące interpretacje można snuć, ale warunkowo, 
przesłanki dla nich, jeśli znajdują się w książce Coopera, to w postaci pod-
progowej. Powieść jest niejednoznaczna, wymagająca interpretacyjnego do-
pełnienia. Między innymi dlatego, że – jak słusznie konstatują Barker i Sabin 
– brakuje jej artystycznej kompletności, akuratności, wydaje się niedopraco-
wana. Jest w niej na przykład niespójność między moralnym, nieco morali-
stycznym nawet tonem narracji a faktami – Chingachgook jest pomnikowy, 
ale bez namysłu zabija zbłąkanego Francuza tylko dlatego, że to wróg; ba-
jecznie wspaniały Sokole Oko nienawidzi Huronów, jakby nie byli ludźmi 
(zresztą to tylko jedna z jego słabostek); Francuzi na czele z Montcalmem są 
ludźmi honoru, ale nie przeszkadzają Huronom mordować – pokonanych 
już przecież i formalnie z honorami oddającymi pole – Anglików. Zjawiają 
się w narracji od czasu do czasu jakieś próby zasugerowania problematyki 
wyższej ponad przygody bohaterów, ale awanturnicza akcja zbyt dominuje 
nad wszelkimi innymi elementami. Odczuwa się chwiejność gatunkową po-
wieści (między przygodą i awanturą a umoralniającą powiastką); dodatkowo 
trzeba przyznać, że żywość narracji pozostawia wiele do życzenia (gadulstwo 

                                                           
10 J. Walker, Deconstructing an American…, s. 182. 
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narratora!), co stoi w sprzeczności z dominantą kompozycyjną (akcją); charakte-
rystyki postaci są dość ułomne, powierzchowne; wątki romansowe ledwie sy-
gnalizowane, konwencjonalne, pozbawione jakiejkolwiek temperatury. 

Wszystkie opowieści o Dzikim Zachodzie stworzone po Cooperze w jakiś 
sposób odnoszą się do jego dzieła. Daniel Boone i jego literackie wcielenie 
Natty Bumppo „streszczają sprzeczną naturę amerykańskiego doświadczenia”11, 
życie między dwiema różnymi kulturami i „kursowanie” między nimi, życie 
w przestrzeni pogranicza, która określała charaktery ludzi; bycie okupantem 
pogranicza i jednocześnie reprezentowanie go (bohater łączący cechy obu 
zderzonych kultur jest metaforą tej sytuacji zderzenia); osobowościowe roz-
darcie (naturalność dzikości i sztuczność cywilizacji); dzikość i człowieczeń-
stwo; wolność natury i restrykcje kulturowe); ucieczka od cywilizacji i jedno-
czesne ułatwianie tejże cywilizacji wdzierania się w naturę, oswajania natury12. 

Cooperowski człowiek pogranicza ma w filmie amerykańskim liczną pro-
geniturę. Na przykład O’Meara – były Południowiec nieuznający przegranej 
trafia w swoich wędrówkach do Siuksów i przez długi czas żyje pośród nich 
(Run of the Arrow, 1957, reż. Samuel Fuller); lord angielski Morgan znudzony 
cywilizacją, porwany przez Siuksów, spędza u nich część swego życia (Czło-
wiek zwany koniem, 1970, reż. Elliot Silverstein); Jack Crabb – bohater Małego 
Wielkiego Człowieka (1970, reż. Arthur Penn), który dużą część swego życia 
spędził naprzemiennie pośród białych i Czejenów; John Dunbar – bohater 
Tańczącego z Wilkami Kevina Costnera (1990) – były żołnierz Północy 
w wojnie secesyjnej, zniechęcony do cywilizacji, otrzymuje rozkaz udania 
się na głęboki Zachód i założenia placówki wojskowej, gdzie zapoznaje 
się ze Siuksami i – jak poprzednio wymienieni bohaterowie – spędza 
u nich kilka lat życia. Można by, oczywiście, takich przykładów filmo-
wych bohaterów żyjących dokładnie i dosłownie „na rozdrożu” kultur, 
wymienić bardzo wielu. 

Filmowe adaptacje powieści Coopera 

Kino od początku swego istnienia było medium, poprzez które Ameryka 
mogła rozmawiać sama ze sobą. Hollywood stał się „fabryką snów” w po-

                                                           
11 J. Belton, American Cinema / American Culture, McGraw-Hill, New York 2005, s. 253–255. 
12 Tamże. 
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dwójnym sensie – tam były produkowane celuloidowe sny, a po wtóre – 
sam był odbiciem amerykańskiego Marzenia/Snu13. 

Filmy hollywoodzkie odzwierciedlały Marzenie, ale też je modelowały. 
Nieustannie wracano w nich do tematu nowych początków, demokracji, 
indywidualizmu i pogranicza. Nieuchronnie zatem poruszano kwestię tubyl-
czych Amerykanów, Obcego/Innego w tym Marzeniu, a czyniono to w gatun-
ku, który miał stać się fundamentem filmowego przemysłu – westernie. 
U Barkera i Sabina czytamy, że wraz z Ostatnim Mohikaninem Coopera we-
stern stał się medium par excellence amerykańskim, poprzez które mogła od-
zwierciedlić swoje skryte ja, „Ameryka”14. 

Prób ekranizacji Cooperowskiej książki w kinie amerykańskim do roku 
1992 było około dwunastu15. Pierwszą jej adaptacją był piętnastominutowy 
film „ojca amerykańskiego kina” – Davida Warka Griffitha – The Leatherstoc-
king (Skórzana Pończocha) z 1909 roku. Potem pojawiły się kolejne. Jedną 
z najważniejszych była hollywoodzka, wysokobudżetowa produkcja z wielką 
gwiazdą, Randolphem Scottem, w roli Sokolego Oka i wielkimi pretensjami 
estetyczno-ideologicznymi – obraz George’a B. Seitza, oparty na scenariuszu 
Philipa Dunne’a, z 1936 roku pod tytułem Ostatni Mohikanin (The Last of 
the Mohicans). Była to najdroższa adaptacja Coopera aż do roku 1992, kiedy 
powstał film Michaela Manna, który notabene oparty był na scenariuszu 
z roku 1936. Film Seitza „był takim sukcesem, że dla całego pokolenia stał 
się wzorcowym odczytaniem fabuły Coopera”16. Ale w istocie było to rady-
kalne przepracowanie dzieła Coopera i jest to jedna z jego najbardziej inte-
resujących wersji. Los indiańskich plemion nie liczy się w niej, a dzika natura 
w ogóle nie istnieje. W zamian film oferuje trzy amplifikacje stylistyczno-
-ideologiczne, pomnożenie konwencji westernowych, uwydatnienie relacji 
brytyjsko-amerykańskich oraz niezbyt subtelne gloryfikowanie kapitalizmu. 
Odpowiedzialnym za zmiany był scenarzysta Dunne, zdolny literat, ale też 
człowiek polityki, który pisał, na przykład, przemówienia Johnowi Kenne-
dy’emu. Jednakże w rzeczywistości Dunne był tylko częściowo odpowie-

                                                           
13 M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans…, s. 57. 
14 Tamże, s. 57. 
15 W moim artykule wymieniam i omawiam tylko kilka najważniejszych. Powstały też wer-

sje europejskie, zachodnioniemiecki – Ostatni Mohikanin (1965, reż. Harald Reinl – autor także 
kilku obrazów z bohaterem Winnetou) oraz rumuńsko-francuski Unkas – Ostatni Mohikanin 
(1968, TV, reż. Pierre Gaspard-Huit, Jean Dreville i Sergiu Nicolaescu). Pisze o nich Alicja 
Helman w cytowanym przeze mnie artykule. 

16 M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans…, s. 83. 
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dzialny za film, ponieważ dla pewnych racji wynikających z polityki Holly-
woodu w ostatnim momencie scenariusz został odebrany pisarzowi i dany 
do wykończenia oraz przemodelowania jakiemuś innemu, anonimowemu 
zespołowi17. Scenariusz został zbanalizowany, a to musiało oznaczać banali-
zację całości. Reżyseria, choć poprawna, cierpi z powodu sztuczności licz-
nych scen kręconych w studiu. Film nie daje żadnego poczucia bycia na 
zewnątrz. Seitz próbował stworzyć wrażenie plenerowości poprzez sceny 
tłumne i odpowiednią muzykę, ale efekt pozostał płaski. Podobnie ak-
torstwo wydaje się fachowe, lecz w żadnym razie nie inspirujące. Jest to 
przegadany i rozwlekły film, wymodelowany na ekranową lekcję historii 
połączonej z rozrywką. Podtytuł – Klasyczna powieść Coopera o początkach 
Ameryki – sugeruje widzowi, że powinien przyjąć oglądane rzeczy sto-
sunkowo poważnie. 

Słabości wynikały z nadmiernej ideologizacji filmu, co z kolei było efek-
tem klimatu politycznego, w jakim powstawał. Ameryka była świeżo po 
Wielkim Kryzysie, bieda zaglądała w oczy wielu obywatelom. W powietrzu 
wisiały dwie polityczne ekstremy – faszystowska i komunistyczna. Przemysł 
filmowy zmienił się. Hollywood był królestwem rozrywki, ucieczki od rze-
czywistości, snów. W latach trzydziestych system gwiazd stanowił główny 
ekonomiczny mechanizm przemysłu filmowego. Pierwszym krokiem przy 
produkcji filmu było zapewnienie sobie udziału gwiazdy, której wszystko 
było podporządkowane. Wymagania marketingowe doprowadziły do 
usztywnienia kategoryzacji gatunków. Produkowano już tylko filmy gatun-
kowe – thrillery horrory, westerny, melodramaty czy komedie, a pewni akto-
rzy czy reżyserzy byli kojarzeni z określonymi gatunkami. Wierność wobec 
formuły gatunkowej stała się zasadą produkcji wszystkich wielkich studiów; 
właściwe nazwiska na plakacie mogły oznaczać sukces albo porażkę. Jed-
nakże największą rolę odgrywała cenzura. Biuro Haysa w latach trzydzie-
stych nabrało siły i znaczenia. Coraz częściej pełniło polityczną rolę, przej-
mując się właściwie tylko dwiema kwestiami, wykluczaniem czegokolwiek, 
co mogłoby urazić zamorskie rządy18 oraz podkreślaniem izolacjonizmu 

                                                           
17 Dunne był przerażony zmianami. W swojej autobiografii z roku 1980 wspominał, „[Mo-

hikanin] był tylko bladym duchem tego, co John i ja oryginalnie napisaliśmy. Nasz scenariusz 
odmalowywał autentyczny obraz kolonialnej Ameryki osiemnastego wieku… [Natomiast] 
film był odpychający… Postacie nawet mówią ze sobą przy pomocy dwudziestowiecznych 
kolokwializmów, a każda z nich została niewiarygodnie zbanalizowana”, tamże, s. 84. 

18 Ambasada niemiecka potrafiła użyć Biura Haysa do zablokowania niemal wszystkich 
filmów krytycznych wobec narodowego socjalizmu aż do roku 1939. Nawet potem filmowe 
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w polityce Ameryki – nie mogło być pokazane na ekranie cokolwiek, co 
kojarzyłoby się z propagowaniem zaangażowania Ameryki w konflikty mię-
dzynarodowe. Amerykanie wówczas dzielili się na izolacjonistów i interwen-
cjonistów. Echo tego sporu pobrzmiewa całkiem donośnie w adaptacji po-
wieści Coopera z roku 1936. 

Film Seitza był w znacznym stopniu odbiciem nowego porządku. Fabułę 
uformowano ściśle według prawideł westernu. Sokole Oko w wykonaniu 
Scotta przypomina raczej prawego szeryfa niż szorstkiego trapera, Indianie 
natomiast są – konsekwentnie – Indianami „czysto” westernowymi, z okrzyka-
mi wojennymi, piórami na głowach. Muzyka natomiast jest zdominowana 
przez poszarpane motywy indiańskie wraz z plemiennymi bębnami urozma-
iconymi przez romantyczną sekcję smyczkową. Dunne narzekał, „Odnieśli 
sukces w przekształceniu naszego autentycznego osiemnastowiecznego 
obrazu w trzeciorzędny western”19. Scenariusz został „zmanipulowany” nie 
tylko dla celów komercyjnych, ale także politycznych. Zwraca uwagę sposób 
ukazania relacji brytyjsko-amerykańskich, co wiązało się z przegrupowania-
mi na szachownicy politycznej świata. Wzrost amerykańskiej potęgi był wy-
zwaniem dla brytyjskiej hegemonii w świecie od czasu pierwszej wojny. 
Rozwój faszyzmu w Europie w latach trzydziestych jedynie uwydatnił po 
obu stronach relatywne siły i słabości. „Szczególne pokrewieństwo” Amery-
ki i Wielkiej Brytanii przechodziło przez okres napiętej próby i było na no-
wo definiowane w obliczu owego bezprecedensowego zagrożenia. Widząc 
prawdopodobieństwo kolejnej europejskiej wojny, Amerykanie musieli pod-
jąć decyzję dotyczącą ewentualnego angażowania się. Film Seitza zdaje się 
również zadawać to pytanie i dostarczać odpowiedzi. Bardzo wyraziście 
zostały zarysowane różnice między Brytyjczykami a amerykańskimi osadni-
kami. Napięcie pomiędzy nimi jest sygnalizowane już bardzo wcześnie, kiedy 
obie partie wojsk jednocześnie wymaszerowują z fortu, melodia, którą śpie-
wają, zmienia się z The British Grenadiers na Yankee Doodle Dandy. Ponadto 
Brytyjczycy są ukazani jako ludzie ograniczeni, imperialiści, nierozumiejący 
ziemi, którą podbili. Sokole Oko, symbol nowej kolonialnej populacji, 
oświadcza z pewną pogardą, że on ma więcej rozumu, „niż żeby nosić czer-
woną kurtkę w lesie”; a kiedy Kora sugeruje ultraangielskiemu Heywardowi, 
że Chingachgook i Unkas są inni od pozostałych Indian, oficer odpowiada 
jedynie, że nie ufa żadnemu z nich. 
                                                                                                                                   
wytwórnie starały się nie urażać Niemców, co łatwo zrozumieć, jeśli się zważy, iż przychód 
zagraniczny wytwórni miał ogromny udział w ich dochodach ogólnych. Zob. tamże, s. 86. 

19 Tamże, s. 90. 
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Jednakże Brytyjczycy nie zostali po prostu potępieni w czambuł. Bywają 
ograniczeni, ale nie brak im honoru, dzięki czemu możliwe jest w końcu 
zbliżenie między Amerykanami i nimi. Obie strony uczą się wzajemnego do 
siebie szacunku i uświadamiają sobie, że mają wspólny interes w podbijaniu 
ziemi Indian, którzy w końcówce filmu wydają się po prostu reprezentować 
to, co niesprawiedliwe, nieprawe (w domyśle – komunizm i faszyzm). 
W finale Sokole Oko ściska rękę Heywarda i zapisuje się do brytyjskiej armii. 
„W końcu – mówi – walczymy o tę samą sprawę”. W kontekście sytuacji 
politycznej w świecie w połowie lat trzydziestych ten podprogowy przekaz 
jest jasny. Czy zagrożeniem jest faszyzm, czy komunizm, oba kapitalistyczne 
narody muszą działać razem. 

Być może najbardziej uderzającym akcentem w tej wersji Mohikanina jest 
obraz urbanistycznego oraz przemysłowego rozwoju. Sokole Oko umiesz-
czony jest w centrum nowej wizji dotyczącej przyszłości, w której mało jest 
miejsca dla dziczy. Jej wartość tkwi jedynie w tym, czym może się stać. To, 
co widzimy z dziewiczych lasów, jest już oswojone, jak park. Sokole Oko 
mówi do Kory, jak bohater socrealistycznej agitki, że przeszedł ten wielki 
kraj wzdłuż i wszerz i że wyobraża sobie miasta budowane na końcu każdej 
drogi, jaką przeszedł. 

Wyjątkowo ważnym dla Hollywoodu okresem, a również dla ekranowej 
kariery fabuły Cooperowskiej, były lata siedemdziesiąte. Przemysł filmowy 
przeszedł wówczas istotne przeobrażenia. Z powodu konkurencji telewizji 
wiele wytwórni przystosowało się do produkcji seriali, powstawały też małe 
wytwórnie telewizyjne. Z drugiej strony nastąpiła intensyfikacja działalności 
ruchów indiańskich. Efektem były westerny rewizjonistyczne, zwłaszcza 
takie, jak: Mały Wielki Człowiek, Niebieski żołnierz (1970, reż. Ralph Nelson) 
czy Był tu Willie Boy (1969, reż. Abraham Polonsky). W tym też czasie ukaza-
ła się słynna książka Dee Browna Pochowaj me serce w Wounded Knee (1972) – 
rzetelna opowieść o konfrontacji białych i Indian Wielkich Równin 
w XIX wieku. W 1977 roku, jakby automatycznie wskutek dwu wymienio-
nych czynników przekształcających kino USA, powstała, w niewielkiej wy-
twórni TV Schick Sunn, kolejna wersja Ostatniego Mohikanina (The Last of the 
Mohicans) w reżyserii Jamesa Conwaya. Znaczenie dla powstania tego filmu 
miała dwusetna rocznica założenia Stanów w 1976 roku, 

nieuchronnie olbrzymia część materiału nakręcona została, aby przypomnieć 
ludziom to, co tworzyło „Amerykę”, w sposób bezkrytyczny i celebrujący20. 

                                                           
20 Tamże, s. 102. 
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Film realizowano przy udziale NBC. Powstało, jak to ujmują amerykańscy 
autorzy, „miłe, niskobudżetowe movie”21. Brak w nim dramatycznej scenerii 
i porywającej akcji. W całości adresowany jest do dzieci – poprzez aktor-
stwo, scenerię i styl. Pominięto, z powodów oszczędnościowych i cenzural-
nych, wszystkie mocne sceny związane z akcją w forcie, negocjacje, oblęże-
nie oraz masakrę. Nie zatrudniono znanych aktorów. Film budzi uczucie 
swojskości, które w ważnych momentach narracji staje się samym sednem 
jego przesłania. Sokole Oko jest dobrodusznym siłaczem, a jego ubiór ze 
skóry jeleniej jest zawsze czysty i schludny. Fabuła utworu Conwaya stanowi 
alterację Cooperowskiej historii – jest jej „politycznie poprawną” wersją. 
Kora nie umiera, a śmierć Unkasa jest samopoświęceniem (zasłania sobą 
Korę, gdy Magua do niej strzela). Chociaż pojawiają się pewne oznaki libi-
dalnego przyciągania między Unkasem i Korą, są one marginalne. Nieco 
paradoksalnie miesza się na ekranie bardzo „poprawna” postawa białych 
wobec Indian z dziwnie nostalgiczną, rycerską postawą wobec kobiet. Cen-
trum ideologiczne narracji stanowi dążenie do oczyszczenia Indian z wszel-
kich zarzutów. Magua jest zły, ale dlatego, że nie jest „właściwym” Indiani-
nem. Zaraz po tym, jak dowiadujemy się o mistycznym znaczeniu dla Unka-
sa jego „zawiniątka życia”, Magua profanuje je. Jest przy tym znacząco 
brzydki, co uwydatnia się na tle opadających pukli Unkasa i jego śmiałej, 
młodej twarzy – esencji prostej szlachetności. Magua jest po prostu złym 
Indianinem, ale nie wiemy tak naprawdę dlaczego, oprócz tego, że w sposób 
umotywowany nienawidzi białych. Głównym obrońcą Indian jest Sokole 
Oko, który mówi w rozmowie z Heywardem, że „znaczenie słowa »dziki« 
zależy od tego, kto go używa”. Z jego deklaracji wynika, że Anglicy i Francuzi 
są bardziej dzicy od Indian. Film stanowi disnejowską wersję mohikańskiego 
toposu, upiększoną przez polityczną poprawność. Barker i Sabin piszą: 

Disnejowski, dziecinnie czysty jest Sokole Oko, disnejowskie jest wykorzy-
stanie zwierząt, które tylko upiększają krajobraz; nie ma w ogóle dziczy 
w tym filmie. Przyroda po prostu czeka grzecznie na nasze przybycie22. 

Ci sami autorzy przenikliwie wskazują na ukryte, może nawet nieświadome, 
uprzedzenie rasowe obecne w strukturach głębokich fabuły. Skąd ten staro-
modny stosunek do kobiet przenikający cały film? – pytają. Kobiety są jakby 
po to, żeby wydobywać z mężczyzn to, co w nich najlepsze; są obiektem 
                                                           

21 Tamże. 
22 Tamże, s. 107. 
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chronienia. Ale przed czym? Jedyne niebezpieczeństwo to porwanie. Ale, 
według Barkera i Sabina, kryje się za tym coś głębszego, niewypowiedzianego: 

Ta wersja dla skautów, dobrze zrobiona i miejscami poruszająca, ma pod-
skórne, nieładne przesłanie. Na wierzchu głosi: należy współczuć India-
nom za to, co zrobiliśmy im w przeszłości, ale uważajcie na swoje siostry23. 

Adaptacja Michaela Manna 

Utwór Manna z 1992 roku, zrealizowany na okoliczność pięćsetlecia „od-
krycia” Ameryki, jest niewątpliwie najlepszą adaptacją Cooperowskiej po-
wieści. Zdobył wiele nagród, m.in. Oscara za dźwięk. Został znakomicie 
obsadzony aktorsko, Daniel Day-Lewis jako Sokole Oko, Wes Studi w roli 
Maguy, piękna Madeleine Stowe jako Kora, słynny działacz indiański i aktor 
– Russell Means – w roli Chingachgooka i inni. Obraz był z rozmachem 
kręcony w górach Północnej Karoliny, których pejzaże znaczą wizualnie 
film w sposób prześwietny. Na ich tle rozgrywają się bardzo dramatyczne 
sceny przygód i – zwłaszcza – walk, pysznie, sugestywnie sfilmowanych. 
Obraz od razu stał się sukcesem kasowym. Część krytyków jednak miała mu 
wiele do zarzucenia. Niektórzy postrzegali go jako po prostu film przygody 
i romansu rzuconych na tło spektaklu grozy i chaosu wojny24. Ale byli też 
tacy, którzy widzieli w nim coś więcej niż tylko kolejną wersję klasycznej 
fabuły25, to oni właśnie zżymali się na Manna za to, że przejawił większy 
rasizm w swoim filmie niż Cooper w powieści, przesuwając na przykład 
romans z pary – Unkas i Kora, na parę – Sokole Oko i Kora, pozwalając 
pięknemu Mohikaninowi26 jedynie na ukradkowe spojrzenia w kierunku… 
Alicji27. A przecież Mohikanin Manna był odbierany w kontekście innych 
rewizjonistycznych filmów o Indianach, zwłaszcza Tańczącego z Wilkami czy 
także Czarnej Sukni (1991) Bruce’a Beresforda, jako jeden z oddających tu-
bylczym Amerykanom sprawiedliwość. A oprócz tego realizowany był przez 

                                                           
23 Tamże, s. 108. 
24 Zob. tamże, s. 114, przyp. 12. 
25 Przyczynił się do tego m.in. Mannowski sposób filmowania, polegający na – rzadkim 

w kinie mainstreamu, a zwłaszcza w nurcie przygody – eksponowaniu intensywnych zbliżeń 
twarzy wszystkich postaci zarówno „dobrych”, jak i „negatywnych”. 

26 W istocie rolę Unkasa gra urodziwy Eric Schweig z okołopolarnych Inuitów. 
27 Zob. M. Barker, R. Sabin, The Lasting of the Mohicans…, s. 115. 
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reżysera niegdyś, w latach siedemdziesiątych, bardzo liberalnego i niepokor-
nego, zanurzonego w ferment kontestacji. 

Adaptacja Manna została oparta na scenariuszu Philipa Dunne’a z 1936 r., 
do którego reżyser kupił prawa w 1989. Zachował on wiele ze zmian, które 
Dunne i inni scenarzyści z roku 1936 wprowadzili do fabuły powieści. Losy 
Kory i Alicji zostały odwrócone, a mężczyzną, który dostaje kobietę na koń-
cu, jest – jak już wspominałem – Sokole Oko28. Znaczące transmutacje do-
tyczą przede wszystkim Sokolego Oka. On „wygrywa” serce Kory, ale istot-
ne jest to, iż widzimy go na ekranie od początku nie jako trapera, ale Mohi-
kanina. Po tym, jak został ocalony przez Indian po śmierci jego rodziców, 
którzy zginęli w masakrze, stał się – duszą i sercem – Indianinem. Mówi 
i myśli jak czerwonoskórzy, identyfikuje się z nimi. Scena w wiosce Delawa-
rów sugeruje nawet coś więcej, jeśli chodzi o stosunek reżysera do kwestii 
opozycji biali – Indianie. Różnica między Indianami i białymi prawie się nie 
liczy. Ważniejsza jest różnica między prostymi ludźmi walczącymi o prze-
trwanie i przesadnie cywilizowanymi Anglikami czy Francuzami. Widać tu 
ukłon Manna w kierunku romantycznego zacięcia antywesternów z lat sie-
demdziesiątych, odpowiadających na głos kontestacji młodych. Mann obok 
Indian stawia pozytywnych bohaterów rebelii lat 60. i 70., tzw. „zwykłych 
Amerykanów” reprezentowanych przez rolniczych osadników. Wrogiem 
zwykłych ludzi – Amerykanów czy Indian – jest cywilizacyjna ekspansja, 
zachłanność i wojna – służka cywilizacji. Stąd w filmie sceny wojny są wy-
jątkowo okrutne, mrożące krew w żyłach. 

Podobnie jak reżyserzy „etnograficznych” antywesternów z lat kontestacji, 
Mann wykonał staranne badania, przygotowując się do filmu. Gdy nie mógł 
znaleźć informacji o Mohikanach29, posłużył się znamionami kulturowymi 
irokeskich Mohawków, którzy długo byli sąsiadami Mohikanów. W filmo-
wym opisie indiańskiego życia widać ewidentne dążenie do autentyzmu. 
W wielu fragmentach Indianie mówią własnym językiem, który jest tłuma-

                                                           
28 Oto lista głównych rozbieżności między fabułą powieści i filmu Manna, Sokole Oko za-

kochany jest w Korze z wzajemnością (u Coopera w ogóle nie romansuje, a Korę przyciąga 
Unkas), Unkas kocha Alicję (u Coopera smagłolicą Korę), Heyward kocha Korę (w powieści 
– Alicję), Heyward ginie męczeńsko (u Coopera żyje i być może poślubi Alicję), Kora żyje 
i będzie żoną Sokolego Oka (w powieści ginie zabita przez Hurona), Alicja ginie (u Coopera 
żyje), Chingachgook zabija Maguę (u Coopera dokonuje tego Sokole Oko). 

29 Warto może wspomnieć, że sam Cooper, choć bardzo chciał być rzetelnym „etnografem”, 
nie uniknął błędów, prezentując niektóre motywy kulturowe jako mohikańskie, a w istocie 
pochodzące z kultury innych Indian – Moheganów, na przykład samo imię Unkas. 



260 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

czony napisami ekranowymi. Sokole Oko używa indiańskiego języka, gdy 
chce zamanifestować swoją odrębność od białych Anglików. Staranność 
etnograficzna Manna przejawia się w detalach kostiumów czy sposobu życia, 
a jego kontestowanie cywilizacji najbardziej widoczne jest w nieustannym 
uwydatnianiu dystansu kulturowego między Korą i Sokolim Okiem. W koń-
cu czar natury ucieleśniany przez Day-Lewisa zwycięży i Kora, pokochując 
go, wykracza poza cywilizację. Pochwała n a t u r a l n e g o  [podkreśl. – S.B.] 
wybrzmiewa donośnie w filmie. Jest w nim sporo scen, ujęć, sekwencji cele-
brujących to, co naturalne. Oprócz zwykłych ujęć panoramicznych, rozpo-
czynających czy wieńczących scenę, znajdują się także takie, w których uka-
zana jest harmonia Sokolego Oka i Mohikanów z naturą. Zabijają jelenia 
i błogosławią go na modłę indiańską za to, że daje im siłę. Posiadają naturalny 
spokój i wdzięk, jak dzikie istoty w dzikich miejscach. Gdy Sokole Oko denun-
cjuje Maguę przed wodzem Delawarów – Tamenundem, przemawia głosem 
i autorytetem człowieka natury. Liczy się nie to, czy jest białym bądź Indiani-
nem, lecz to, iż cieszy się on harmonią i respektem naturalnego środowiska. 

Mann kształtował swoje poglądy polityczne w tyglu protestów przeciwko 
wojnie w Wietnamie, w radykalnym fermencie lat 60. zwróconym przeciwko 
establishmentowi. W roku 1992 chciał powrócić, jak się wydaje, do ideałów 
tamtych czasów. Sięgnął po pewne motywy z Coopera dla swojej radykalnej 
wizji. Kluczowy jest tu antyangielski wątek filmu. Wszyscy Anglicy w nim są 
wyniośli, aroganccy i podstępni, gdy trzeba. Przeciwstawione są im proste, 
bezpośrednie wartości zwykłych kolonistów, którzy w ważnych momentach 
jednoczą się z Indianami. U Coopera Anglicy są „swoi”, „nasi”, a więc 
i Mohikanie – ich sojusznicy – także są mili autorowi. Natomiast u Manna 
opozycjonowanie ich wobec „prostych Amerykanów” i Indian jest bardzo 
znaczące. Anglicy symbolizują tradycję, arystokratyzm, a więc i opresje cywi-
lizacyjne. W sfilmowanej przez Manna wojnie francusko-angielskiej nie liczą 
się racje którejś z dwu stron konfliktu, nie liczą się też racje indiańskie, lecz 
wyłącznie amerykańskie. Brytyjczycy są „źli”, gdyż dręczą osadników – nie 
ma tego motywu w powieści. Nie ma w niej także masakry dokonanej przez 
którąś ze stron konfliktu na osadniczej rodzinie zamieszkującej pięknie po-
łożony w górach dom i zaprzyjaźnionej z Sokolim Okiem. On sam sympa-
tyzuje właśnie z osadnikami, reprezentuje ich interesy, kiedy na przykład 
pomaga im uciec z Fortu William Henry, obleganego przez Francuzów 
i Huronów, za co zostaje skazany na śmierć przez pułkownika Munro. 
Mann kompromituje Brytyjczyków, zaś Francuzi nie mają swojej wyrazistej 
reprezentacji, poza osobą grzecznego Montcalma. 
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Jeśli chodzi o Indian, mimo staranności w portretowaniu ich kulturowej 
odrębności i tożsamości czy suwerenności, trzeba zauważyć, iż są pozba-
wieni osobowości, przedstawieni – na modłę klasycznych westernów z epo-
ki przedrewizjonistycznej – zbiorowo jako groźna, wyjąca tłuszcza. To prze-
de wszystkim – Huroni. Dwaj Mohikanie odróżniają się od nich, są piękni 
i pomnikowi, ale stanowią tylko tło dla głównego bohatera – Sokolego Oka 
(choć walczą pięknie, zwłaszcza Chingachgook, gdy w finale mści śmierć 
syna i z wdziękiem pozbawia Maguę tchnienia. W powieści dwaj Mohikanie 
są ostatnimi z królewskiej/totemicznej dynastii, która wyginęła wraz z całym 
plemieniem, kiedy opowiedziało się ono po stronie Anglików w ich wojnie 
z Indianami Wampanoagami i Narragansettami30. Biali oznaczają w powieści 
zagładę dla czerwonoskórych. Unkas i Kora (utajona Mulatka) odchodzą, 
giną, ustępują białym. W filmie Michaela Manna Unkasa prawie nie widać. 
Nawet jego śmierć jest przyćmiona przez bardzo efektowne, heroiczne, 
pełne godności samobójstwo Alicji. Chingachgook, jak w powieści, jest 
ostatnim Mohikaninem. Jednakowoż obu Mohikanów i tak dystansuje 
„pierwszy Amerykanin” – Nathaniel Poe (Mann zmienił nazwisko Coope-
rowskiemu bohaterowi), młody i piękny (w powieści starzeje się, zaczyna 
narzekać, że wzrok mu się psuje) i na tyle wykształcony, że potrafi wieść 
konwersację z damami (jego literacki pierwowzór jest niepiśmienny). U Coo-
pera Sokole Oko jest przewodnikiem, a u Manna protagonistą. W zasadzie 
jego miłość do Kory stanowi główny temat filmu. On i Kora to ozdrowień-
cza mieszanka błękitnej krwi (ona – córka generała, bez najmniejszej skazy 
rasowej) i dziarskiej plebejskości (Nathaniel wychowany przez Indian), starej 
tradycji i braku tradycji, kultury i natury. I tak dzieło, które miało być wyra-
zem solidarności wobec Indian na pięćsetlecie, jest w gruncie rzeczy bardziej 
rasistowskie niż klasyczna opowieść Coopera. „Indianie – pisze Alicja Hel-
                                                           

30 Była to tzw. Wojna Króla Filipa (tak został nazwany wódz Wampanoagów – Meta-
com), która miała miejsce w pierwszej połowie XVII wieku w Nowej Anglii. Wówczas 
wodzem Mohikanów był Indianin o imieniu Unkas. Tak w każdym razie podaje Stanisław 
Grzybowski w swojej pracy pt. Tomahawki i muszkiety. Z dziejów Ameryki Północnej XV–
XVIII wieku, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1965, s. 36. Oczywiście, Cooper prze-
sadzał, mitologizował sytuację Mohikanów, których potomkowie żyją nadal w stanach 
Zjednoczonych i jest ich około 2000. (Zob. np. hasło Mohikanie w Wikipedii). Ponadto 
zarówno on, jak i Grzybowski prawdopodobnie mylili się, uznając Unkasa za wodza mohi-
kańskiego – wszystko wskazuje, że historyczny Unkas był sachemem Indian Moheganów 
(dokładnie grupy Pequotów), którzy stanowili wobec Mohikanów odrębne plemię, choć 
mogli być z nimi spokrewnieni. Zob. Aleksander Sudak: Leksykon 300 najsłynniejszych Indian, 
Wyd. Akcydens, Poznań 1995, s. 208. 
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man w swojej analizie filmu Manna – przegrali raz jeszcze”31. Być może jest 
tak, jak to ujął Jeffrey Walker, iż niepowodzenia w adaptowaniu powieści 
Coopera wynikają stąd, że Hollywood nigdy nie traktował tego autora po-
ważnie, co mu się – oczywiście – nie należało. Żadna adaptacja nie czyniła 
tak naprawdę Indian, nawet owych tytułowych Mohikanów, prawdziwymi 
bohaterami. A to oni – jak przekonuje sugestywnie amerykański filmoznaw-
ca – reprezentanci „tubylczej rasy poddawanej wyniszczeniu” są prawdzi-
wymi protagonistami dzieła Coopera32. 

Bibliografia 

Barker M., Sabin R., The Lasting of the Mohicans. History of an American Myth, University Press of 
Mississippi, Jackson 1995. 

Belton J., American Cinema / American Culture, McGraw-Hill, New York 2005. 
Cooper J.F., Ostatni Mohikanin, przeł. T. Evert, Wyd. Iskry, Warszawa 1988. 
Grzybowski S., Tomahawki i muszkiety. Z dziejów Ameryki Północnej XV–XVIII wieku, Wyd. 

Wiedza Powszechna, Warszawa 1965. 
Helman A., Analiza kulturowych uwarunkowań procesu adaptacji. „Ostatni Mohikanin” J.F. Coopera 

i jego dwie adaptacje filmowe, w: Helman A. red., Analizy i interpretacje. Film zagraniczny, Wyd. 
UŚ, Katowice 1986. 

Helman A., Pierwszy Amerykanin („Ostatni Mohikanin”), w: tejże, Twórcza zdrada. Filmowe adapta-
cje literatury, Wyd. Ars Nova, Poznań 1998. 

Sudak A., Leksykon 300 najsłynniejszych Indian, Wyd. Akcydens, Poznań 1995. 
Walker J., Deconstructing an American Myth: „The Last of the Mohicans”, w: Rollins P.C., O’Connor 

J.E., red., Hollywood’s Indian: The Portrayal of the Native American in Film, The University Press 
of Kentucky, Lexington 1999. 

To Adapt I.E. To Earn Money and Indoctrinate. On Famous „The Last of the Mohicans”  
by James F. Cooper and Its Numerous Film Adaptations 

The famous Cooper’s novel has been adapted in American cinema twelve times and at least 
twice in European cinema. The causes of such popularity of the book are: adventures and 
romance, wilderness, wild Indians, and the main hero – Hawkeye, a real frontiersman, an 
ideal American having some virtues of the white and some of the natives. The most interest-
ing in all the adaptations is how their authors treat some ticklish matters, e.g. the portrayals of 
Indians or – the most ticklish question – the relations between white women (Alice and 

                                                           
31 A. Helman, Pierwszy Amerykanin („Ostatni Mohikanin”), w: tejże, Twórcza zdrada. Filmowe 

adaptacje literatury, Wyd. Ars Nova, Poznań 1998, s. 173. 
32 J. Walker, Deconstructing an American Myth…, s. 184, 173–174. 
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Cora) and white men (Heyward and Hawkeye) and red men (Uncas and Magua). Among all 
the adaptations of Cooper’s book there is no one in which his vision would have been treated 
seriously. The famous writer was not deprived some racialist, or rather cultural, prejudices, 
but he also frankly admitted the white’s faults in their relations with the native Americans. 
His sympathy for them was visible especially in his honest efforts to describe some of the 
fascinating phenomena of their culture. Meantime the filmmakers, depending on their aims – 
earning money, getting wider audience, political and sociological indoctrination – played with 
motives from Cooper’s plot like with puzzles. 

Keywords: adaptation, conflict of cultures, racism, indoctrination, Native Americans, white 
(man), historical novel 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

Neo-noir jako obszar transkulturowych1 adaptacji 

Kiedy w 1993 roku David Fincher realizował przesycony aurą tajemnicy 
wideoklip do utworu Michaela Jacksona pt. Who Is It?, film Paula Verhoeve-
na Nagi instynkt (1992) święcił triumfy na ekranach kin, a na półkach amery-
kańskich księgarń pojawiło się pierwsze zebrane wydanie mrocznych komik-
sowych opowieści Franka Millera z cyklu Sin City. Wspólne wszystkim tym 
dziełom elementy, takie jak: fascynacja nocą i metropolią, bezkompromiso-
we sceny przemocy, śmiałe podejście do kwestii erotyki, postaci kobiet fa-
talnych oraz pewna forma widowiskowości układały się w szczególny wzór, 
powielany do dziś w niezliczonych tekstach kultury. 

Pojęcie neo-noir należy do najbardziej modnych, ale i kłopotliwych we 
współczesnym filmoznawstwie. Problemy definicyjne zdają się przy tym 
mieć związek z podobnymi wątpliwościami, jakich nastręcza klasyczny film 

                                                           
1 Zaprezentowana w niniejszym artykule analiza fenomenu neo-noir nie wypływa z jednej, 

konkretnej definicji transkulturowości, choć pobrzmiewać w niej będą echa m.in. teorii Wol-
fganga Welscha. Zob. W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, 
w: K. Wilkoszewska, red., Estetyka transkulturowa, Wyd. Universitas, Kraków 2004, s. 31–43. 
Jak słusznie zauważa Krystyna Wilkoszewska: „Zaproponowane przez Welscha pojęcie 
transkulturowości niezwykle wnikliwie, jak się wydaje, uchwytuje charakter dzisiejszych 
i przyszłych relacji międzykulturowych. Niemniej, jako dyrektywa badawcza nie jest jeszcze 
dla estetyki w pełni przydatne, gdyż rozpoznawanie komponentów transkulturowych prze-
biegających «w poprzek» wszystkich kultur wymaga uprzedniego zetknięcia z tymi kulturami 
oraz ich choćby wstępnego rozpoznania”. K. Wilkoszewska, Ku estetyce transkulturowej. Wpro-
wadzenie, w: K. Wilkoszewska, red., Estetyka transkulturowa…, s. 15. Mając na uwadze to spo-
strzeżenie, będę się posługiwać kategorią transkulturowości przede wszystkim w (co prawda 
często intuicyjnym) rozumieniu bliskim cytowanym w niniejszym artykule autorom prac 
dotyczących estetyki neo-noir. 
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noir, z którego neo-noir bezpośrednio się wywodzi. Tak samo jak jego kla-
syczny poprzednik, nowy film czarny bywa traktowany jako gatunek, nurt, 
tendencja2, a nawet strategia filmowa3, przy czym każde z tych podejść wy-
daje się przynajmniej częściowo uzasadnione, a zarazem w pewien sposób 
kontrowersyjne. Jako neo-noirowe identyfikuje się na ogół dzieła zrealizowane 
po 1960 roku, które charakteryzują się określoną tematyką (zbrodnia, korup-
cja, zło), występowaniem postaci femme fatale oraz neurotycznego bohatera-
-losera, osadzeniem akcji w wielkim mieście przywodzącym na myśl strukturę 
labiryntu oraz wykorzystaniem stylistyki przejawiającej się w takich chwytach 
formalnych, jak: niski klucz oświetlenia, gra światła i cienia czy subiektywi-
zowana narracja. 

Dzisiejsze neo-noirowe widowiska prezentują się inaczej niż kameralne kry-
minały z lat 40. czy 50., takie jak Sokół maltański (1941) lub Asfaltowa dżungla 
(1950) Johna Hustona, nadal jednak zachowują w sobie pierwiastki estetyki, 
z której wyrosły. Andrew Spicer wyróżnia dwie fazy neo-noir: modernistyczną 
oraz postmodernistyczną. W ramach pierwszej z nich, przypadającej na lata 
1967–1976, powstały dzieła hołdujące klasycznemu filmowi czarnemu, 
przywołujące jego motywy i estetykę (np. Chinatown Romana Polańskiego, 
1974). Fazę tę autor łączy z pojawieniem się w latach 60. i 70. XX wieku 
zapotrzebowania na nurty i gatunki umożliwiające krytykę amerykańskiego 
systemu wartości oraz dekonstrukcję klasycznych typów narracji. Postmo-
dernistyczna faza neo-noir rozpoczyna się, według Spicera, w latach 80. i trwa 
do dziś. Dwie jej główne cechy to hybrydyczność gatunkowa oraz skłon-
ność do intertekstualnych gier, a nawet pastiszu, związana z chęcią ożywie-
nia atmosfery klasycznego noir. Spicer wylicza również cechy drugorzędne: 

                                                           
2 Przeciwko najczęściej pojawiającemu się stwierdzeniu, że noir to filmowy gatunek, można 

wysunąć argument przedstawiony przez Roberta Porfirio: „Przede wszystkim «czarny film» 
zachodzi na wiele innych tradycyjnych gatunków (…), a to oznacza, że musimy niejako utwo-
rzyć nowy gatunek, używając już istniejących, rozproszonych elementów”. R.G. Porfirio, 
Motywy egzystencjalne w hollywoodzkim „czarnym filmie”, przeł. P. Kamiński, „Dialog” 1977, nr 5, 
s. 141. Argument ten wydaje się jak najbardziej aktualny w kontekście problemów definicyj-
nych dotyczących kina neo-noir, fenomen ten obejmuje wszak zarówno filmy sensacyjne 
i kryminalne (np. Nagi instynkt; Memento, 2000, reż. Ch. Nolan), jak i produkcje science fiction 
(np. Łowca androidów, 1982, reż. R. Scott) czy dramaty psychologiczne (m.in. Koniec romansu, 
1999, reż. N. Jordan). 

3 Zob. Ł. Andrzejewski, Kiedy seks bywa noir?, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31, 
s. 235‒236. Kategoria „strategii filmowej” wydaje się stosunkowo nieostra, z pewnością 
jednak jej przywołanie przez autora jest świadectwem intuicji dotyczącej swoistej nieuchwyt-
ności fenomenu noir i neo-noir. 



MAGDALENA KEMPNA-PIENIĄŻEK: Neo-noir jako obszar transkulturowych adaptacji 267 

porzucenie ekonomiczności stylistycznej z okresu klasycznego kina czarnego 
na rzecz spektakularności, ostry montaż, wielkie nakłady finansowe oraz 
teledyskową estetykę4. Wszystko to sprawia, że postmodernistyczny neo-noir 
przypomina często wirtualny spektakl, co łatwo dostrzec zwłaszcza na przy-
kładzie ostatnich filmów Christophera Nolana, takich jak Incepcja (2010) czy 
Mroczny rycerz powstaje (2012). W zakresie tematyki nurt ten powtarza klasycz-
ne tematy noir, takie jak alienacja, freudowska psychopatologia, paranoja, 
egzystencjalny fatalizm czy korupcja, ale intensyfikuje je w sposób dotąd 
niespotykany. 

Nie sposób wymienić tutaj wszystkich definicyjnych niuansów. Na po-
trzeby niniejszego artykułu wystarczy stwierdzić, że w najszerszym ujęciu 
neo-noir jest przede wszystkim estetyką, która rozlewa się po współczesnej 
popkulturze, obejmując swoim zasięgiem rozmaite gatunki (od science fic-
tion, przez thriller i horror, po dramaty społeczne, psychologiczne i seriale 
telewizyjne) oraz odległe pod względem geograficznym kinematografie, 
o czym świadczą takie nazwy, jak Hongkong noir5 czy Mumbai noir. Za uzna-
niem go za estetykę w swej istocie transkulturową przemawia sposób jego 
funkcjonowania, który – jak się wydaje – stanowi realizację zasady, o jakiej 
w kontekście teorii Wolfganga Welscha pisze Krystyna Wilkoszewska: 

Transkulturowość nie zakłada relacji między kulturami pojętymi jako ca-
łości, to nie jest spotkanie ani dialog dwóch monolitycznych kultur (…). 
W dobie migracji ludzi, towarów i wzmożonego przepływu informacji, 
zarówno społeczności, jak i jednostki są transkulturowe, a to znaczy hy-
brydalne, kulturowo przemieszane, heterogeniczne6. 

Przejawy neo-noiru odnajdziemy zarówno w kinie europejskim (francuskim, 
włoskim czy hiszpańskim), jak i azjatyckim (japońskim, indyjskim, koreań-
skim, hongkońskim) czy południowoamerykańskim (np. argentyńskim). Jest 
to możliwe przede wszystkim dzięki złożonym procesom adaptacyjnym, 
jakim poszczególne lokalne kinematografie poddały elementy strukturalne, 
styl i tematykę klasycznego amerykańskiego filmu czarnego. To właśnie 
rozmaite lokalne warianty neo-noiru będą dla mnie w tym miejscu interesujące, 

                                                           
4 Zob. A. Spicer, Film Noir, Pearson Education, Harlow 2002, s. 149‒173. 
5 Zob. P. Kletowski, P. Marecki, Azja – tam, gdzie bije serce kina, w: P. Kletowski, P. Marecki, 

red., Nowe nawigacje II. Azja – cyberpunk – kino niezależne, Wyd. RABID, Kraków 2003, s. 21; 
P. Kletowski, Kino Dalekiego Wschodu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 87‒89. 

6 K. Wilkoszewska, Ku estetyce transkulturowej…, s. 14. 
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dowodzą one bowiem niezwykle wielkiego potencjału adaptacyjnego wpisa-
nego w ponadnarodową formułę widowiska, jaką proponuje nowy film 
czarny. Co szczególne, ów potencjał wyraża się także w zdolności neo-noiru 
do negocjowania nie tylko między gatunkami czy konwencjami, ale i media-
mi, co czyni zeń fenomen o zasięgu globalnym. Analizując zatem wybrane 
zjawiska związane ze współczesnym funkcjonowaniem noirowych motywów, 
będę się skupiać nie tyle na szczegółowej analizie czy przybliżeniu fabuł 
przywoływanych dzieł, lecz na mechanizmach odpowiadających za obser-
wowaną na przełomie wieków ekspansję formuły neo-noir. 

Neo-noir jako krytyczny mediator 

Wiadomo, że noir nigdy nie pojawia się bez powodu, choć nie zawsze jest 
on szybko rozpoznawany i identyfikowany. Rozkwita wtedy, kiedy w kultu-
rze dochodzi do głosu istotny kryzys. W latach 40. XX wieku całą serię ta-
kich kryzysów powołały do istnienia II wojna światowa i sytuacja tuż po 
niej: na ponurą aurę filmów realizowanych w tym czasie wpływała atmosfera 
napięcia i nieustającego zagrożenia, z kolei przemiany gospodarcze, poli-
tyczne i społeczne oddziałały na wzrost niepokoju i poczucia niezadomo-
wienia w nowych warunkach. Istotnym transformacjom zaczęły ulegać tra-
dycyjne role płci: znaczenie kobiet musiało wzrosnąć w sytuacji, gdy męż-
czyzn odsyłano na fronty II wojny światowej. Elektryzująca postać femme 
fatale, pięknej kusicielki, która – nie oglądając się na mężczyzn – realizuje 
swoje własne (na ogół zbrodnicze) cele, jest dziś interpretowana przede 
wszystkim jako odpowiedź na lęk przez kobietą posiadającą władzę, w pełni 
decydującą o sobie. 
Źródeł wielkiej ekspansywności estetyki noir i neo-noir należy zatem upa-

trywać w jej krytycznym potencjalne. Klasyczny amerykański film czarny, 
zgodnie z określeniem Rafała Syski, stał się zwierciadłem społecznych obse-
sji i niepokojów, umożliwiając rewizję amerykańskich mitów sukcesu i bo-
gactwa7. Nie bez powodu, jak zauważa Krzysztof Loska: „Filmy czarne 
przedstawiają świat mroczny i skorumpowany, bohaterów pozbawionych 
widoków na przyszłość, nierzadko skazanych na zagładę”, przy czym deka-
dencja, nihilizm i alienacja to w tym przypadku skutek „nieprzystosowania 
                                                           

7 Zob. R. Syska, Panorama kontekstów amerykańskiego noir, „Studia Filmoznawcze” 2010, 
nr 31, s. 23–24. 
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oraz niemożności odnalezienia się w nowej, powojennej rzeczywistości”8. 
Mechanizm ten obserwujemy do dzisiaj na przykładzie neo-noir, który często 
pojawia się tam, gdzie do głosu dochodzą egzystencjalnie niepokoje motywo-
wane przemianami kulturowymi, społecznymi czy politycznymi. W ten wła-
śnie sposób interpretowano zaistnienie Hongkong noir – kina odzwierciedlają-
cego zarówno ponowoczesne lęki, jak i lokalne wątpliwości związane z przy-
łączeniem Hongkongu do Chin. Reprezentacją tego nurtu są przede wszyst-
kim dzieła Wong Kar-waia: Chungking Express (1994) i Upadłe anioły (1995). 

Proces adaptowania estetyki noir na potrzeby uwarunkowań poszczegól-
nych kinematografii rozpoczął się jeszcze w czasach, kiedy klasyczna formu-
ła filmu czarnego nie zdążyła wybrzmieć: początków formowania się tzw. 
Nikkatsu noir w kinie japońskim Krzysztof Loska upatruje już w Zbłąkanym 
psie Akiry Kurosawy z 1949 roku9, za jego szczytowy przejaw uznając twór-
czość Seijuna Suzukiego, na czele z Młodością bestii z 1963 roku. Podobna 
sytuacja miała miejsce w Indiach. Jak zauważają badacze: 

Okres największej popularności czarnego kina wśród mumbajskich fil-
mowców przypada na dwie dekady następujące po odzyskaniu przez In-
die niepodległości (15 sierpnia 1947 roku). W literaturze przedmiotu 
przymiotnik noir pojawia się przy ponad trzydziestu tytułach z tamtego 
okresu, a z pewnością nie jest to pełna lista10. 

W kinie francuskim wyraźne inspiracje filmem noir widoczne były już mię-
dzy innymi w jednym z nowofalowych dzieł-manifestów, Do utraty tchu 
(1960) Jeana-Luca Godarda, choć – jak zauważa Patrycja Włodek – najpeł-
niejszą ich realizację odnaleźć można dopiero w tzw. „trylogii Delona” Jea-
na-Pierre’a Melville’a, na którą złożyły się dzieła: Samuraj (1967), W kręgu zła 

                                                           
8 K. Loska, W świecie yakuzy – japońskie oblicze filmu czarnego, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 

31, s. 177. 
9 Kwestią wartą osobnego rozpatrzenia wydaje się to, czy i na ile tak wczesne manifestacje 

oraz trwałość estetyki noir w kinie japońskim stanowią element obserwowanej przez Wolf-
ganga Welscha transkulturowości wpisanej w strukturę japońskiej kultury. Pisze autor: „(…) 
różne style i modele filozoficzne, estetyczne i kulturowe koegzystowały w Japonii przez wieki 
jej historii. Gdy coś zostawało ustanowione, zostawało już na zawsze. (…) To współistnienie 
różnych modeli (zupełnie obce Zachodowi) z pewnością przygotowało drogę dla przyszłego 
transkulturowego wymieszania”. W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji…, s. 43. 

10 P. Świerczek, Bolly-noir albo mroczna strona indyjskiej Fabryki Snów, „artPAPIER” 2012, nr 11, 
http://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=154&artykul=3299&kat
=3 [dostęp: 03.01.2013]. 
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(1970) oraz Glina (1972), powstałe między 1967 a 1972 rokiem, czyli już 
w czasie formowania się modernistycznej fazy neo-noir. Pierwsze próby adap-
towania estetyki noir przez nieamerykańskie kinematografie miały zresztą 
często charakter zabiegów kinofilskich, a cytaty czy stylizacje na film czarny 
wiązały się niejednokrotnie – tak jak w przypadku wspomnianego Melville’a 
– z miłością do amerykańskich filmów, gatunków i nurtów11. Ponieważ jed-
nak modernistyczna faza neo-noir, zgodnie z definicją Andrew Spicera, cha-
rakteryzowała się nastawieniem rewizjonistycznym, elementy przywoływanej 
po latach estetyki – tak w kinie amerykańskim, jak i w zainspirowanych 
przez nie kinematografiach – zaczęły funkcjonować jako narzędzia krytyki 
lokalnych problemów społecznych, kulturowych czy politycznych. 

Tak stało się między innymi we Włoszech, gdzie – jak pokazuje Anna Miller – 
estetyka noir wpłynęła na kształt filmów spod znaku tzw. giallo politico – politycz-
nych kryminałów, realizowanych zwłaszcza w latach 70. XX wieku przez takich 
twórców, jak Francesco Rosi czy Elio Petri. Analizując filmy Szacowni nieboszczycy 
(1976, reż. F. Rosi), Sprawa Mattei (1972, reż. F. Rosi), Śledztwo w sprawie obywatela 
poza wszelkim podejrzeniem (1970, reż. E. Petri) czy Todo modo (1976, reż. E. Petri), 
autorka wskazuje na cechy świadczące o zaadaptowaniu przez włoskich twór-
ców elementów amerykańskiej estetyki noir. Oprócz chwytów formalnych, są to: 

dwuznaczność działań podejmowanych przez bohaterów, a także wyni-
kający z niej osąd świata społecznego jako przestrzeni przeżartej cyni-
zmem i korupcją (…), prowadzenie wątku kryminalnego poprzez boha-
terów odznaczających się cechami psychopatycznymi bądź zdradzającymi 
inne objawy szaleństwa12. 

Co jednak najważniejsze, w dziełach tych dochodzą do głosu lokalne uwa-
runkowania formuły modernistycznego neo-noir, jak bowiem zauważa Miller: 

Włoski kryminał polityczny różni się od klasycznego noir przede wszyst-
kim podkreśleniem aspektu przemocy instytucjonalnej, identyfikowanej 

                                                           
11 Zob. P. Włodek, Noir po francusku, czyli „Trylogia Delona” Jeana-Pierre’a Melville’a, „Studia 

Filmoznawcze” 2010, nr 31, s. 136–138. Co być może, swoją drogą, stanowi kolejny przyczy-
nek do rozpatrywania neo-noiru jako estetyki transkulturowej. Pisze wszak Wolfgang Welsch 
w kontekście kategorii fascynacji: „(…) siła wielkich dzieł bądź koncepcji nie jest ograniczona 
do specyficznego kontekstu kulturowego, na przykład tego, w którym powstały. Ich moc jest 
skuteczna transkulturowo”. W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji…, s. 39. 

12 A. Miller, „Giallo politico”: śledztwo w sprawie gatunku poza wszelkim podejrzeniem, „Studia Fil-
moznawcze” 2010, nr 31, s. 155. 
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przez tematyczne związki opowiadanej historii z ówczesnymi realiami 
Półwyspu Apenińskiego. Sensacyjna intryga staje się pretekstem do opisu 
oraz krytycznej analizy nie tylko wzrastającej przestępczości i korupcji 
władzy, ale także partyjnych aliansów oraz politycznych kryzysów mode-
lujących życie publiczne ówczesnych Włoch13. 

Neo-noir rozumiany jako transkulturowy fenomen jest zawsze przestrzenią 
spotkań, a także negocjacji filmowych konwencji i narracyjnych strategii. Do 
podobnych wniosków prowadzi zaproponowana przez Ginette Vincendeau 
analiza francuskich neo-noirowych filmów z przełomu XX i XXI wieku, jak: 
Plac Vendome (1998) Nicole Garcii, Gwałt (2000) Virginie Despentes, Chaos 
(2001) Coline Serreau czy Nieodwracalne (2002) Gaspara Noé. W ujęciu au-
torki współczesny francuski neo-noir eksploruje przede wszystkim społeczne 
problemy i uwarunkowania życia w wieloetnicznym państwie. Wydaje się, że 
skupiając niejednokrotnie swą uwagę na środowiskach marginalizowanych, 
gdzie izolacja i brak społecznych przywilejów są regułą, tacy twórcy jak Jacques 
Audiard (Patrz na upadających mężczyzn, 1994; W rytmie serca, 2005; Prorok, 2009) 
pozostają wierni francuskim tradycjom prezentowania wątków noir, przejawiają-
cych się m.in. w minimalizowaniu w fabule roli kobiety fatalnej14. 

Jeszcze wyraźniej motyw transkulturowych negocjacji w obszarze wyko-
rzystania poszczególnych filmowych konwencji zaznacza się w spotkaniach 
tradycji noir z kinematografiami azjatyckimi. Pojawienie się w kinie indyjskim 
wspomnianego już nurtu Mumbai noir, zdaniem badaczy, należy wiązać z 

potrzebą rozprawienia się z najnowszą historią Mumbaju, w którym zor-
ganizowana przestępczość przybrała w latach 80. formę ogromnej mafij-
nej struktury, obejmującej także przemysł filmowy15. 

Do najnowszych realizacji tego nurtu w kinie indyjskim zalicza się między 
innymi twórczość Anuraga Kashyapa, reżysera No Smoking z 2007 roku. 
Wątki noir w kinie indyjskim są zauważalne również w dwóch innych filmach 
z tego samego roku: Manorama Six Feet Under Navdeepa Singha oraz Strangers 
Ananda Raia. Szczególne znaczenie wydają się przy tym mieć charaktery-
styczne dla wielu neo-noirowych indyjskich produkcji tropy autotematyczne. 
Jak stwierdza Paweł Świerczek: 
                                                           

13 Tamże, s. 155–156. 
14 Zob. G. Vincendeau, Paris in French Neo-noir Cinema, w: M. Bould, K. Glitre, G. Tuck, 

red., Neo-noir, Wallflower Press, London–New York 2009, s. 107–108. 
15 P. Świerczek, Bolly-noir…, [dostęp: 03.01.2013]. 
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We współczesnym czarnym kinie hindi swoje odzwierciedlenie znajdują 
kryzys epistemologiczny oraz wiążący się z nim kryzys ponowoczesnej toż-
samości, wynikający z szybszego niż kiedykolwiek postępu, objawiającego 
się na wszystkich polach życia. (…) Podmiot, a zwłaszcza podmiot twór-
czy, będący stałym bohaterem bollywoodzkich filmów neo-noir, jest w ta-
kich warunkach szczególnie narażony na kryzys, wynikający z zawieszenia 
pomiędzy dwoma sprzecznymi porządkami – tradycją i nowoczesnością16. 

Analizując wybrane przykłady kina japońskiego, koreańskiego oraz hong-
końskiego, Hyangjin Lee dochodzi do wniosku, że współczesny azjatycki 
nowy film czarny jest nurtem symptomatycznym dla „transnarodowych 
kulturowych wpływów mających miejsce w dobie globalizacji”17. Mówiąc 
krótko, wspólną cechą azjatyckich odmian neo-noir, takich jak wspomniany 
Hongkong noir czy Mumbai noir, wydaje się to, że łączą one w sobie konwencje 
amerykańskie z tradycjami utrwalonymi w lokalnych kinematografiach. Pa-
radoksalnie zatem, jak dowodzi Lee, obecność neo-noiru w licznych azjatyc-
kich wariantach, różniących się od siebie pod względem tematycznym i styli-
stycznym, podkreśla wagę narodowych kinematografii w dobie ponadnaro-
dowej formuły filmowego widowiska, wydobywając unikatowe historyczne 
doświadczenia i lokalne tradycje18. 

Odmienne od przepełnionego brutalnością neo-noiru w wersji Park Chan-
-wooka, rozpowszechnionej przez film Oldboy (2003), jest nostalgiczne kino 
Wong Kar-waia; inne też problemy akcentuje. Zapewne Hyangjin Lee nie 
zgodziłby się z Krzysztofem Loską, twierdzącym, że japoński neo-noir spro-
wadza się jedynie do pustej formy, 

którą bawią się współcześni twórcy, zafascynowani tym, co powierz-
chowne, dający świadectwo chwilowego zwycięstwa ponowoczesnej lo-
giki simulacrum (…)19. 

Wszak obfitujące w sceny przemocy filmy Takeshiego Kitano czy Takas-
hiego Miike są czymś więcej niż dowodami fascynacji postmodernizmem. 
Lee zwraca uwagę, że japoński gangsterski film noir daje się interpretować 
nie tylko jako wyraz inspiracji zachodnim kinem, ale i – paradoksalnie – jako 
                                                           

16 Tamże. 
17 H. Lee, The Shadow of Outlaws in Asian Noir: Hiroshima, Hong Kong and Seoul, w: M. Bould, 

K. Glitre, G. Tuck, red., Neo-noir…, s. 119. 
18 Zob. tamże, s. 121. 
19 K. Loska, W świecie yakuzy…, s. 187. 
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przejaw niechęci względem dominacji Zachodu, odczuwalnej w Azji zwłasz-
cza od zakończenia II wojny światowej20. Jak dowodzi autor, niepokoje tego 
typu dochodzą do głosu w japońskich filmach z wątkiem yakuzy za sprawą 
motywu zanikającego autorytetu władz oraz jego zastąpienia przez niezwy-
kle wpływowy obraz Ameryki, czego przykładem mógłby być Brother (2000) 
Takeshiego Kitano. W kinie hongkońskim z kolei rzecznikami postkolonial-
nych niepokojów i idei są bohaterowie wyjęci spod prawa, stanowiący metaforę 
społeczeństwa wymykającego się władzy brytyjskiego kolonializmu. Wreszcie 
w kinie południowokoreańskim, reprezentowanym zwłaszcza przez Trylogię 
Zemsty21 Park Chan-wooka, obraz skorumpowanego świata przestępczego 
można interpretować jako metaforę despotyzmu władz państwowych służą-
cych przede wszystkim interesom rządzącej klasy społecznej22. Azjatyckie 
warianty neo-noir niczym w soczewce skupiają w sobie problemy życia w post-
kolonialnych społeczeństwach, począwszy od wątpliwości związanych z eko-
nomiczną presją kapitalizmu, przez zanik tradycyjnych wartości, po wzrost 
nastrojów nacjonalistycznych23 w czasach postępującej globalizacji24. 

Globalny kapitał informacyjny 

Transkulturowość to zaledwie jedna z przyczyn wszechobecności i eks-
pansywności neo-noir; innym równie ważnym czynnikiem jest intermedialny 
                                                           

20 Zob. H. Lee, The Shadow…, s. 120. 
21 Oprócz filmu Oldboy, na trylogię tę składają się dzieła: Pan Zemsta (2002) i Pani Zemsta (2005). 
22 Zob. H. Lee, The Shadow…, s. 131–132. 
23 Na marginesie warto zauważyć, że takie rozpatrywanie azjatyckich wariantów neo-noir 

może zostać uznane za realizację krytykowanej przez Wolfganga Welscha tendencji zwanej 
„modelem nacjonalistycznym”, który – zdaniem autora – „sprowadza faktyczny pluralizm 
wewnątrz tradycji (japońska, chińska i wszelkie inne) do pozornej jednolitości; co więcej, 
neguje on, a nawet wymazuje, fakt istnienia licznych transkulturowych zależności występują-
cych w obrębie sfery azjatyckiej. W rzeczywistości jednak kultury te nie były ani jednolite, ani 
niezależne”. W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji…, s. 36–37. 

24 Zagadnieniem, wymagającym osobnego rozpatrzenia, pozostaje kwestia tego, na ile tak 
zrewidowany i zreinterpretowany neo-noir dekonstruuje cechy źródłowej, zachodniej estetyki 
noir. Jak bowiem twierdzi Krystyna Wilkoszewska, „Przyjęcie perspektywy transkulturowej 
(…) oznacza (…) bardziej dogłębne zrozumienie kultury własnej, gdyż swojskie znaczenia 
rodzimych pojęć tracą swą oczywistość dopiero w konfrontacji z kulturą inną. W zetknięciu 
z innymi kulturami dokonuje się znacząca dekonstrukcja pojęć i twierdzeń estetyki europej-
skiej”. K. Wilkoszewska, Ku estetyce transkulturowej…, s. 12. 
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potencjał tkwiący w tej formule widowiska. Już klasyczny noir był przecież 
efektem zabiegów o charakterze adaptacyjnym, próbą przeniesienia do filmu 
wątków, typów postaci i technik narracyjnych znanych czytelnikom tzw. 
hard-boiled fiction, powieści Raymonda Chandlera, Dashiella Hammetta czy 
Jamesa M. Caina. Współczesny postmodernistyczny neo-noir to, mówiąc 
metaforycznie, adaptacje drugiego stopnia i intermedialność podniesiona do 
entej potęgi. 

W odniesieniu do komiksu i powieści graficznej szczególnym przypadkiem 
wydaje się już najbardziej znany przykład neo-noirowej realizacji w tym me-
dium, czyli Sin City Franka Millera. Złożone relacje intertekstualne i inter-
medialne, w jakie uwikłane jest to dzieło, same w sobie stanowią symptom 
piętrowości struktur i strategii adaptacyjnych, na jakie podatna jest poetyka 
nowego filmu czarnego. Wszak komiksowy cykl Sin City jest próbą zaadap-
towania na potrzeby komiksu określonych zabiegów wywiedzionych nie 
tylko z literatury, ale i kina. O ile jeszcze pewne typy bohaterów czy strategie 
narracyjne są wspólne dla obu mediów, o tyle już specyficzny sposób ka-
drowania i prezentowania świata pogrążonego w cieniach Miller zakorzenia 
przede wszystkim w filmie. Nie zmienia to jednak faktu, że ekranizacja Sin 
City (2005) w reżyserii Roberta Rodrigueza zazwyczaj jest odbierana jako 
radykalne przeniesienie estetyki komiksu do kina. 

Z kolei rozpowszechnienie motywów neo-noirowych w wideoklipach z prze-
łomu wieków wydaje się świadczyć o współwystępowaniu wielu różnych 
formuł tego typu widowiska. O ile bowiem twórcy teledysku do utworu 
Love’s a Loaded Gun Alice’a Coopera z 1991 roku sięgają po rezerwuar kla-
sycznie noirowych tematów i motywów, takich jak: namiętność, zbrodnia, 
kobieta fatalna i zafascynowany nią bohater-loser, co przypomina zabiegi 
bliskie modernistycznej formule neo-noir, o tyle już David Fincher, realizując 
dwa lata później wspomniany wideoklip do utworu Michaela Jacksona Who 
Is It, czyni go podstawą postmodernistycznej gry z odbiorcą. Zawarta 
w fabule wideoklipu opowieść o ekskluzywnej call-girl, przybierającej najróż-
niejsze maski po to, by sprostać marzeniom swoich bogatych klientów, za-
wiera pewien istotny pierwiastek autotematyczny: współczesny neo-noir jest 
wszak polimedialnym fenomenem, który w niezwykle atrakcyjnej, widowi-
skowej formie „sprzedaje” widzom tematy już od ponad półwiecza dobrze 
zadomowione w kulturze. 

Być może najwięcej wniosków związanych ze współczesnymi migracjami 
i adaptacjami estetyki neo-noir mogą dostarczyć zabiegi, jakim noirowe motywy 
są poddawane przez twórców gier wideo. Zanim jeszcze świat ujrzał takie 
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tytuły jak L.A. Noire (2011), sporo materiałów do analizy dostarczał cykl 
Max Payne (2001, 2003), zekranizowany zresztą w 2008 roku przez Johna 
Moore’a. Gregg Singh zwraca w tym kontekście uwagę na przewrotny tytuł 
drugiej odsłony gry: Max Payne 2 – The Fall of Max Payne: A Film Noir Love 
Story (2003, na polskim rynku gra była rozpowszechniana pod tytułem: Max 
Payne – mroczna historia o miłości). Skoro, jak zauważa autor, „gra nie jest ani 
filmem noir, ani historią miłosną – w zasadzie nie jest ani filmem, ani histo-
rią”25, to czemu służy zawarte w jej oryginalnym angielskim podtytule hasło 
nawiązujące do kina czarnego? Singh dochodzi do wniosku, że zarówno ów 
podtytuł, jak i rozproszone w cyklu noirowe motywy czy elementy ikonografii 
mają na celu nawiązanie specyficznej komunikacji z graczem. Dokonywana 
przez twórców gier adaptacja estetyki noir sprzyja bowiem wyposażeniu 
użytkownika w zestaw pewnych oczekiwań, skutkujących możliwością 
przewidywania rozwoju gry, a także zrozumienia jej świata oraz zasad de-
terminujących zachowania funkcjonujących w nim postaci26. Co więcej, au-
tor uważa, że podobnymi mechanizmami posługują się twórcy działający 
w obszarze innych mediów, na przykład komiksu. „Noirowość” (noirishness) 
stanowi w tym kontekście rodzaj globalnego kapitału informacyjnego, 
umożliwiającego konstruowanie światów i projektowanie odbiorczych do-
świadczeń w oparciu o stałe wzorce, łączące się jednak w nieskończenie 
wielkiej liczbie możliwych permutacji27. 

Obecnie neo-noir, zwłaszcza w swoich postmodernistycznych wariantach, 
jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym. Jego fenomen, opierający się głów-
nie na zdolności do adaptacji czy bycia zaadaptowanym w efekcie transkul-
turowych i intermedialnych negocjacji, paradoksalnie nie pozbawia go wyra-
zistości i tożsamości. Z tego powodu trafne wydaje się charakteryzowanie 
współczesnego neo-noiru nie jako nurtu czy konwencji, ale właśnie jako trans-
kulturowej estetyki, zdolnej do wchodzenia w związki z najróżniejszymi 
zjawiskami i paradygmatami. Związki, warto dodać, skutkujące powstawa-
niem kolejnych lokalnych czy medialnych wariantów owej estetyki, pozwala-
jące jej na stanie się czymś w rodzaju globalnego systemu komunikacyjnego, 
powszechnie zrozumiałego, choć niekoniecznie świadomie interpretowane-
go jako taki. 

                                                           
25 G. Singh, From Lonely Streets to Lonely Rooms: Prefiguration, Affective Responses and the „Max 

Payne” Single-Player, w: M. Bould, K. Glitre, G. Tuck, red., Neo-noir…, s. 90. 
26 Zob. tamże. 
27 Zob. tamże, s. 97. 
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Neo-noir as a space of transcultural adaptations 

Neo-noir is one of the most expansive contemporary film aesthetics. As a mediator between 
Western (American, European) and Eastern (Japanese, Korean, Indian) cinematography, it 
creates place for complicated adaptation strategies. The author of the articles shows neo-noir 
from two different perspectives. Firstly, she sees neo-noir as a global transcultural phenomenon, a 
metaphorical place of meetings and negotiations of film conventions and narrative strategies, 
where American distinctive features of noir aesthetics are adapted to the local needs of film art. 
Secondly, neo-noir appears as an intermedial phenomenon – comic books (also graphic novels), 
video games and music videos often combine different elements of noir aesthetics. 

Keywords: noir, neo-noir, transcultural studies, intermediality, adaptation 
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A k a d e m i a  i m .  J a n a  D ł u g o s z a  w  C z ę s t o c h o w i e  

Sarah Young i nagie miecze,  
czyli jak pornografia adaptuje średniowiecze 

Problem recepcji średniowiecza w kulturze i literaturze współczesnej wpi-
suje się w niezwykle bogatą tradycję historyczno-literacką i komparatystycz-
ną, aczkolwiek skupia się on zazwyczaj na wybranych rewokacjach czy resty-
tucjach motywów średniowiecznych w tekstach literackich czy filmowych 
albo kultury wysokiej, albo wyższych rejestrów – jeśli można tak powiedzieć 
– kultury popularnej. Jednak przyglądając się miejscom pojawiania się śre-
dniowieczności w kulturze współczesnej, można zauważyć wyraźne luki, 
przestrzenie nieopisane, do których niewątpliwie należy sfera pornografii 
filmowej, sięgająca do znaków kultury średniowiecza. Można oczywiście 
domyślać się, dlaczego tak się dzieje, wszak przekaz pornograficzny budzi 
wiele zastrzeżeń zarówno ze względów moralnych, psychologicznych, jak 
i estetycznych. Podejmowanie trudu badawczego związanego z tego typu 
przekazem rodzi zawsze niebezpieczeństwo z jednej strony zakwestionowa-
nia przedmiotu badań jako czegoś „niepoważnego” lub wręcz „nagannego”, 
z drugiej zaś podważenia jego ważkości poprzez odwołanie się do semantyki 
czy semiotyki tego typu tekstu, który korzysta z warsztatu i języka filmu, co 
za tym idzie, nie wymaga osobnego omówienia. Wychodząc jednak od me-
todologii przyjętej przez komparatystykę kulturową, warto spojrzeć na fil-
mowy tekst pornograficzny jako istotny element wspólnoty komunikacyjnej: 
mitów, tradycji i narracji kulturowych, w której średniowieczność staje się 
językiem, a zarazem kontekstem tegoż aktu komunikacyjnego. Ten dialo-
giczny charakter ujęcia pozwala na przyjęcie perspektywy narratywistycznej, 
ukazującej średniowieczność i pornograficzność jako dwie opowieści połą-
czone w przekazach typu Medieval Sex Movie. Tę wzajemną relację przywoła-
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nych narracji w jakiś sposób wyznaczają dwa pierwsze człony tytułu: Sarah 
Young i nagie miecze. 

Przywołana w tytule Sarah Louise Young, urodzona w Wielkiej Brytanii 
w 1971 r. aktorka porno, święciła triumfy w branży filmowej w latach 90. 
Wiele produkcji pornograficznych z jej udziałem opierało się na fabule za-
nurzonej albo w pewnej rzeczywistości średniowiecznej, albo w sposób 
bezpośredni było adaptacją znanych tekstów literackich sięgających do cza-
sów dawnych, żeby przywołać niektóre z tytułów: Hamlet: For the Love of 
Ophelia, Decameron Tales, Una stirpe maledetta di Lucrezia Borgia. Tym samym 
można zauważyć, że rozważając problem adaptacji, trzeba odnieść się za-
równo do uobecniania znaków średniowiecza, jak i do problemów związa-
nych z adaptacją literacką, do której sięgają twórcy filmów porno, spróbo-
wać dokonać jakiejś klasyfikacji, typologii, opisać funkcje średniowieczności 
w tego typu przekazach. Drugi człon tytułu, nagie miecze, w sposób kon-
tekstowy odwołuje się do kultury rycerskiej, ale także budzi pewne skojarze-
nia erotyczne, które poprzez freudowską optykę zawłaszczają wyobraźnię 
współczesnego uczestnika kultury popularnej. 

Postawienie w centralnym punkcie zagadnienia adaptacji nasuwa pytania 
o zasadność przywoływania w konwencji hard core średniowieczności czy 
innych nawiązań historyczno-kulturowych, o przyczynę i celowość, a także 
funkcjonalność tychże motywów w odbiorze filmów porno. Jednocześnie 
dokonując pewnej kwerendy wśród bardzo bogatej twórczości tego typu 
przekazów, trudno nie dostrzec różnych sposobów adaptowania średnio-
wiecza: począwszy od tradycyjnych adaptacji tekstów literackich (zarówno 
tych średniowiecznych, jak i późniejszych, które do średniowiecza sięgają), 
przez adaptacje filmowe, które w kulturze popularnej proponowały pewien 
rodzaj odczytania średniowieczności, a skończywszy na filmach, które kon-
struują średniowieczność w oparciu o obecne w kulturze popularnej, świa-
domości powszechnej wyobrażenia, znaki i motywy kultury średniowiecza. 
W tym miejscu chciałbym krótko przywołać przykłady adaptowania przez 
pornografię średniowiecznych tekstów literackich oraz tekstów filmowych 
utrwalających w kulturze wizerunek średniowiecza, aby ukazać trzecią grupę 
nawiązań – nazwijmy ją kontekstową. 

Największą popularnością w pornografii filmowej cieszą się nawiązania do 
znanych powszechnie tekstów literackich tak późnośredniowiecznych (Opo-
wieści kanterberyjskie Geoffreya Chaucera, Boska komedia Dantego Alighieri, 
Dekameron Giovanniego Boccaccia), jak i późniejszych, w których pojawiają 
się odniesienia do kultury wieków średnich, jak Hamlet Williama Szekspira 
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czy Drakula Brama Stokera. Co ciekawe, zerotyzowanie kontekstu wymie-
nionych wyżej pierwowzorów literackich pojawiło się w kinie już w latach 
20. XX wieku i sporadycznie pojawiało się w kolejnych dekadach, jednak 
dopiero w latach 70. pojawia się cały nurt takiego kina1, między innymi za 
sprawą twórczości Piera Paola Pasoliniego, który w swoich poszukiwaniach 
estetycznych i przekraczaniu granic tabu zaproponował erotyczne czy wręcz 
pornograficzne odczytanie Opowieści kanterberyjskich i Dekameronu. Wydarzenie 
to stało się wyraźnym sygnałem dla środowiska artystycznego, jak i branży 
porno, pozwoleniem na przekraczanie granic między kulturą wysoką a niską, 
czy wręcz marginalizowaną. Pornografia weszła na salony pod pretekstem 
poszukiwań twórczych, otwartości intelektualnej, cynicznego dystansu do 
kultury elitarnej. Niezwykła popularność adaptacji tych właśnie utworów 
wynika poniekąd z samej konstrukcji fabularnej obu tekstów, których struk-
tura opiera się na szeregu opowieści (w Opowieściach kanterberyjskich 20, 
w Dekameronie 100) niepowiązanych ze sobą w szczególny sposób poza te-
matem narzuconym przez gospodarzy lub pielgrzymów. W obu przypad-
kach opowieści mają za zadanie umilenie czasu spędzanego na wędrówce 
lub podczas panującej na zewnątrz epidemii, a zatem dominującą funkcją 
staje się kategoria przyjemności, którą opowiadający wywołują poprzez za-
skakujące rozwiązania narracyjne, umiejscawianie bohaterów w przedziw-
nych często komicznych i ich ośmieszających sytuacjach, a także zabarwienie 
erotyczne niektórych wydarzeń (Chaucer robi to w sposób delikatny, Boc-
caccio bardziej dosłownie). Nieco odmiennie budowana jest wspólnota słu-
chaczy i opowiadających, poza oczywistą zmianą wynikającą z przyjętej kon-
cepcji: pielgrzymka – dom, bycie w ruchu – bycie w zamknięciu, Opowieści 
kanterberyjskie ukazują pielgrzymów jako kompanię o zupełnie różnych in-
tencjach, pochodzeniu czy sposobie zachowania (należą do niej rycerz 
i giermek, prawnik, lekarz, bogaty kupiec, ziemianin, zakonnica, mnich, kwe-
starz, kleryk i inni), Dekameron zaś konstruuje wspólnotę narracyjną wywo-
dzącą się z jednolitego dość kręgu społecznego – szlacheckiego; warto także 
zasygnalizować, że bohaterowie Chaucera są bardziej zindywidualizowani 
i żywi w porównaniu z bohaterami Boccaccia. 

W przypadku kina porno na jakość odbioru tekstu filmowego nie wpływa 
w żaden sposób znajomość tekstu pierwotnego. Recepcja filmu ogranicza 

                                                           
1 Najwięcej produkcji tego typu powstało w latach 1970–1976 w ramach tzw. „różowej se-

rii” TV francuskiej oraz włoskiej. Przegląd produkcji erotyczno-pornograficznych adaptują-
cych kulturę i teksty średniowieczne znajduje się na http://www.cinemedioevo.net/film 
/filmografia_medioevo_boccaccesco_decamerotico.htm [dostęp: 3.01.2012]. 
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się do sfery wrażeniowej i postrzeżeniowej, nie zaś do sfery intelektualnej2. 
Filmy hard core odnoszące się do średniowiecznych literackich pierwowzo-
rów w niezwykle luźny sposób przywołują elementy fabuły oryginału. Ko-
rzystają one z atrakcyjnej formuły opowieści, która koresponduje z porno-
graficzną strukturą „numerów” zatopionych w narracji. Tym samym uwi-
dacznia się w tego typu filmach podobieństwo porno filmowego do musica-
lu3. Można bowiem zaobserwować umiejscowienie scen pornograficznych 
w narracji na zasadzie analogii do występów tanecznych w narracji musica-
lowej; w obu stają się one małymi punktami kulminacyjnymi fragmentowa-
nej opowieści. Pornograficzne adaptacje konstruują opowieść jako szereg 
oddzielnych opowiadań, niepowiązanych ze sobą, niewynikających z po-
przednich ani niemających kontynuacji w innych opowieściach. Wśród naj-
częstszych motywów fabularnych znajdują się zdradzani mężowie, zazdro-
sne i nienasycone żony, rywalizacje o ukochaną, mężczyźni dzielący się jedną 
kochanką i odwrotnie, nieskromne zakonnice i niemoralni mnisi, kochan-
kowie ukrywający swe uczucie przed rodziną, opuszczone przez mężów 
żony zaspokajające potrzeby seksualne i mężczyźni korzystający z prawa 
pierwszej nocy lub przebywający na wyprawach wojennych i respektujących 
prawa zdobywcy (szczególnie w odniesieniu do dziewek wiejskich), niedo-
świadczone mężatki uczone przez usłużnych służących i mężowie zaspoka-
jający pragnienia seksualne z dziewkami swoich żon itd. Kluczowe dla istoty 
pornografii akty seksualne wpisane są w narrację, dla której „numer” staje się 
argumentem w opowiadanej historii, prezentowanej zazwyczaj w sposób prze-
śmiewczy, satyryczny, konfliktowy, ukazujący rzeczywistość pełną napięć. 

Drugą grupę w zaproponowanej klasyfikacji reprezentują filmy hard core 
odwołujące się do pierwowzorów obrazów filmowych konstruujących obraz 
średniowiecza. To właśnie powstające liczne produkcje historyczno-przygo-
dowe lat 60., nawiązujące często do gatunku „płaszcza i szpady”, przyczyniły 
się do rozpowszechnienia pewnego kulturowego wizerunku bohaterów śre-
dniowiecznych, legend z nimi związanych i motywów. Tak stało się z posta-
ciami króla Artura i rycerzami Okrągłego Stołu, Robin Hoodem, św. Fran-
ciszkiem, Lady Godivą, Lukrecją Borgią i innymi postaciami historycznymi, 
którym poświęcono uwagę w wielkich produkcjach kostiumowych. Popu-
larność głośnych filmów wykorzystuje kino porno, które produkuje wersje 
hard core niejako w odpowiedzi na popularne tytuły. I tak do legend arturiańskich 
                                                           

2 J. Plisiecki, Film i sztuki tradycyjne, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 66. 
3 L. Williams, Hard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”, przeł. J. Burzyńska, 

I. Hansz, M. Wojtyna, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s.135–166. 
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nawiązują: Sexcalibur Johna T. Bone, Xcalibur (trylogia) Pierre’a Woodmana. 
O wiele większym zainteresowaniem cieszy się w filmach pornograficznych 
motyw Robin Hooda, do którego odnoszą się m.in.: The Ribald Tales of Robin 
Hood Erwina C. Dietricha i Richarda Kantera, Robin Hood: Thief of Wives Joe 
D’Amato, Virgins of Sherwood Forest Cybila Richardsa, This isn't Robin Hood: 
A XXX Parody Casha Markmana. Podobną popularnością cieszyła się ro-
dzina Borgiów; szczególnie Lukrecja i związane z jej postacią legendy znala-
zły upust w fantazjach pornograficznych, jak choćby w Una stirpe maledetta di 
Lucrezia Borgia Maria Bianchiego, choć zdecydowanie więcej produkcji po-
święconych tej postaci miało raczej posmak erotyczny niż hard core’owy (np. 
Lucrezia Borgia, L’amante del diavolo Osvalda Civiraniego). Ciekawym parody-
stycznym nawiązaniem okazała się produkcja Fratello homo, sorella bona Maria 
Sequiego wypuszczona na rynek w tym samy roku co słynny film Franca 
Zeffirellego Brat Słońce, siostra Księżyc poświęcony postaci Franciszka z Asy-
żu. I chociaż film nie jest parodią samej postaci świętego Biedaczyny, to 
poprzez tytuł i miejsca, tj. Gubbio, przywołuje kontekst religijny, przekra-
czając pewne tabu. 

Jeśli w przypadku adaptacji literackich pierwowzór zostaje niemal całko-
wicie pominięty, to w sytuacji adaptowania motywów filmowych większość 
produkcji hard core zakłada znajomość oryginału, a przynajmniej jego konsty-
tutywnych dla kreowanego wizerunku kulturowego elementów. Struktura 
fabularna zostaje niemal nienaruszona, zmieniają się jedynie szczegóły opo-
wieści lub jej kontekst, np. ukazana w oryginalnych tekstach walka o władzę 
zostaje dookreślona przez sytuacje erotyczne. Żeby nie być gołosłownym, 
warto przywołać jedną z produkcji pornograficznych poświęconą Robin 
Hoodowi. Fabuła Thief of Wives odwołuje się do sytuacji rządów sprawowa-
nych pod nieobecność króla Ryszarda przez księcia Jana, który zarządza 
nowy rodzaj opodatkowania, polegający na egzekwowaniu seksualnych 
usług poddanych mu kobiet. Widocznym znakiem opłaty są pasy cnoty, 
którymi król pieczętuje swoje nałożnice. Takiej niesprawiedliwości sprzeci-
wia się Robin Hood, który nie godzi się z tak skandalicznym ograniczaniem 
swobód obywatelskich i postanawia przejąć „harem” króla. Wielokrotnie 
psuje mu szyki, uprawiając seks z kobietami mu poddanymi, które marzą 
o przerwaniu swoistego „monopolu”; w końcu Łucznik z Sherwood mierzy 
się z księciem w turnieju łuczniczym i jako zwycięzca ma prawo do zgarnię-
cia głównej nagrody – Lady Marion. 

Opisany powyżej przykład adaptacji motywu Robin Hooda wydaje się 
symptomatyczny dla pozostałych produkcji tego typu, które wykorzystują 
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znajomość fabuły lub jej konstytutywnych wątków do zbudowania swojej 
opowieści determinowanej przez kontekst seksualny. Dlatego Robin będzie 
bronił nie tyle biednych przed wyzyskiem ze strony księcia Jana, ale raczej 
prawa do swobody seksualnej, król Artur w pornograficznych adaptacjach 
legend arturiańskich z pomocą maga Merlina będzie walczył nie tyle z wro-
gami Anglii, ale z kobiecymi siłami Morgany, która pragnie dominacji 
w męskim świecie Artura. Jednocześnie zdarza się i tak, jak w przypadku 
hard core’owej historii Lukrecji Borgii czy Lady Godivy, że film pornograficzny 
korzysta z ukształtowanego przez historiografię obrazu kulturowego posta-
ci, aby wpisać weń wątki seksualne. 

Ostatnią grupę filmów otwiera produkcja Bollenti spiriti Guida Marii Ranie-
riego, z jednej strony nawiązująca tytułem do komedii Giorgia Capitaniego 
z 1981 r., z drugiej zaś budująca opowieść w oparciu o współczesne wyob-
rażenia średniowiecza powstałe także pod wpływem filmów. W przeciwień-
stwie do sugerowanego tytułem pierwowzoru akcja wydarzeń nie została 
umieszczona w teraźniejszej Szwajcarii na zamku, lecz w średniowiecznym 
kontekście wypraw krzyżowych, walki króla Ryszarda Lwie Serce o Jerozo-
limę. Narracja filmu łączy wiele wątków kulturowych: lord Steward z Not-
tingham nakładający nowe podatki na poddanych i pragnący zagarnięcia 
ziemi pod nieobecność króla przywołuje historię Robin Hooda, Anna, córka 
króla Ryszarda pragnąca odzyskać królestwo ojca, w swojej determinacji 
konotuje Joannę d’Arc, pojawia się także arcybiskup z Canterbury wprowa-
dzający terror inkwizycyjny, hrabina Elżbieta uprawiająca wraz mnichami 
czarna magię w zamku i wspomagająca terror lorda Stewarta odwołuje się 
do arturiańskiej Morgany itd. To jeden z licznych przykładów filmów por-
nograficznych adaptujących kulturę średniowiecza na podstawie ukształto-
wanych w wyobraźni masowej fantazmatów inspirowanych pewnymi rekwi-
zytami średniowieczności, do których można zaliczyć zarówno przestrzeń 
(zamek, klasztor, pałace haremu), jak i obraz życia społeczno-obyczajowego 
(rycerskiego, feudalnego, mieszczańskiego) oraz motywy kulturowe czarow-
nic, działań diabelskich, wypraw krzyżowych, mniszej rozpusty itp. Można 
zatem pokusić się o dokonanie swoistej klasyfikacji takich kręgów tematycznych, 
wokół których powstają produkcje porno ze średniowiecznymi odwołaniami. 
Jednym z nich zdecydowanie pozostaje kultura rycerska wraz z elementami 
wypraw, krucjat, turniejów, prawa pierwszej nocy, pasa cnoty itp. 

Większość tego typu produkcji ma zabarwienie humorystyczne, nawiązu-
jące do atmosfery towarzyszącej adaptacjom Opowieści kanterberyjskich czy 
Dekameronu, podejmując wątki rycerzy udających się do zamtuza zamiast na 
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wyprawę krzyżową lub wracających do swego zamku po wojnie i szukają-
cych klucza do pasa cnoty swych żon, które podczas nieobecności mężów 
bynajmniej wierne nie pozostawały, giermków biorących udział w turnieju, 
aby w nagrodę posiąść panią domu i damy dworu oddające się koniuszym. 
Drugi krąg tematyczny powstaje wokół przestrzeni klasztoru i przekraczania 
tabu życia seksualnego mnichów i zakonnic. Trzecia grupa tematyczna 
kształtuje się wokół magii, także czarnej – rytuałów satanistycznych i okulty-
stycznych, zabobonów i odprawianych czarów (magia jako afrodyzjak, ale 
także elementy pornografii ze stylistyką gotycką i horrorem np. filmy Polsel-
lego). Ostatnią grupą tematyczną wydają się filmy ukształtowane pod wpły-
wem romantycznej fascynacji Orientem, który został przypisany także i śre-
dniowieczu ze względu na bliskie wbrew pozorom ówczesne relacje świata 
chrześcijańskiego i muzułmańskiego, kultury europejskiej i arabskiej. Szcze-
gólnym zainteresowaniem filmografii porno cieszą się wątki Baśni tysiąca 
i jednej nocy, które podobnie jak Opowieści kanterberyjskie i Dekameron interpre-
towane są w dość luźny sposób i stają się pretekstem do wpisania kolejnych 
aktów seksualnych w bardziej wyszukaną scenerię. 

Przyglądając się konstruowaniu średniowieczności w filmach pornogra-
ficznych, można zapytać, co stanowi o autentyczności świata przedstawio-
nego na ekranie, co wydaje się być gwarantem średniowiecza w prezentowa-
nym wizerunku. 

Pierwszy trop wiedzie ku przestrzeni konotującej średniowiecze. Więk-
szość opisanych powyżej filmów sprowadza ukazywanie aktów seksualnych 
do kilku stypizowanych przestrzeni. Najczęściej pojawia się zamek jako sie-
dziba władcy, ukazywany nie tyle poprzez wnętrza, ile poprzez zewnętrzne 
atrybuty architektoniczne. Widzowi często ukazywana jest brama, baszty, 
flanki, ale i studnie, dziedziniec, schody. Komnaty królewskie czy książęce 
wyglądają surowo, w estetyce dominuje kamień, gdzieniegdzie wisi arras 
bądź niedźwiedzia skóra. W centralnym miejscu ustawione jest łoże lub 
tron, na którym skupia się wydarzenie seksualne. Łoże w dużej ilości pro-
dukcji pornograficznych posiada charakterystyczne zasłony, jednak przeźro-
czyste, które mają za zadanie fetyszyzowanie samego aktu seksualnego. Do 
rekwizytów tej przestrzeni należą niewątpliwie: zbroja rycerska świadcząca 
o męstwie mężczyzny, broń biała (miecz, pika, topór) zawieszona na ścianie, 
także skrzynia oraz nieodłączny świecznik. Dość często akcja wydarzeń 
przenosi się do podziemi, pełnych mrocznych korytarzy i lochów, skąd do-
chodzą jęki tortur i rozkoszy seksualnych. Odnajdziemy także działania 
seksualne dziejące się w basztach, wieżach, na murach obronnych, przy 
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studni, w zamkowym ogrodzie i w bramach zamku. Pewną trawestacją tej 
przestrzeni jest klasztor, ukazywany w estetyce gotyckiej przez pryzmat lo-
chów, kazamatów, labiryntu korytarzy, który skrywa perwersyjne praktyki 
mnichów i zakonnic. Przestrzeń ta jest widoczna przede wszystkim w pro-
dukcjach eksponujących praktyki sadomasochistyczne, w których na pierw-
szy plan wysuwają się narzędzia tortur: dyby, łańcuchy, „żelazna dziewica”, 
stalowe klatki, pejcze i liny do krępowania ciała. Miejsca te ukazuje się jako 
ciemne, oświetlane nikłym płomieniem pochodni, zimne i kamienne. Wraca-
jąc jeszcze na chwilę do przestrzeni zamkowej, ciekawym miejscem okazuje 
się sala biesiadna, w której zazwyczaj ukazywane są orgie. Średniowieczna 
sfera publiczna, wyłączona z działań seksualnych, staje się w filmach porno-
graficznych operujących średniowiecznością silnym bodźcem erotyzującym 
przekaz. Zazwyczaj jest ona wykorzystywana w finałowej scenie o charakte-
rze orgiastycznym, w której bohaterowie wydarzeń świętują zakończenie 
wyprawy, konfliktu, ukończenie misji lub powrót do domu. Przygotowana 
uczta i okazywane sobie pieszczoty przeradzają się w orgię. I znów pewną 
transpozycją tego miejsca jest karczma, przestrzeń zdecydowanie ludyczna, 
choć silnie związana z poprzednim miejscem ze względu na czynność 
ucztowania. Stół, przy którym siedzą bohaterowie, staje się nie tylko miej-
scem posilania się i picia, ale i opowiadania historii, śmiechu, obscenicznych 
żartów, które prowadzą do wydarzeń orgiastycznych. Funkcje pomocniczą 
pełnią pokoje na górze karczmy, w których raz po raz znikają bohaterowie 
uczty, co ukazuje skrupulatnie reżyser filmu. W opozycji do przestrzeni 
zamkowej konstruowana jest przestrzeń wiejska, tworzona za pomocą kilku 
drewnianych chat pokrytych strzechą. Pokazywane jest zarówno wnętrze 
wykreowane jako jednoizbowe miejsce, w którym stoją drewniany stół, łóż-
ko, piec kuchenny i skrzynie, jak i otoczenie domu (klepisko, zabudowania 
gospodarcze – obory, stodoły itp.). W otoczeniu wiejskim pojawiają się go-
spodarskie zwierzęta: konie, kury, gęsi (rzadziej krowy czy świnie), które 
nadają obrazowi odpowiedni koloryt. Mieszkańcy osad żyją w zgodzie 
z naturą, stąd akty seksualne ukazane są nie w przestrzeni zamkniętej, ale na 
łonie natury: na polanie, na sianie, na klepisku. Inaczej dzieje się, gdy w ten 
świat wkracza władza dworska, wówczas akt seksualny ma znamiona gwałtu 
i dochodzi do niego w przestrzeni zamkniętej: izbie lub oborze, w której 
wykorzystuje się dowolne sprzęty do praktyk sadystycznych. Jeszcze silniej 
determinuje obraz średniowiecza przestrzeń natury, będąca ekwiwalentem 
dzikości i nieokiełznania sił przyrody, ale i pewnego barbaryzmu, pierwot-
ności, instynktowności. To miejsce zazwyczaj ukazywane jako gęstwina, 
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która chroni banitów, uciekinierów i bandytów. Ponieważ las konotuje prze-
strzeń pierwotną, niecywilizowaną, nie mają w niej zastosowania prawa pa-
nujące w normalnym porządku świata. Dlatego też w przestrzeni tej bardzo 
często ukazuje się gwałty, perwersyjne zachowania seksualne, ale i wolne od 
zahamowań praktyki masturbacyjne czy homoseksualne. W pewien sposób 
charakter działań seksualnych determinowany jest miejscem, a pozycje sek-
sualne warunkowane są ukształtowaniem terenu. Można zatem zauważyć, że 
opisana tu przestrzeń nie jest tylko scenerią aktów seksualnych, ale płaszczy-
zną sensów naddanych, w której elementy przestrzeni niosą warstwę kono-
tacyjną o wyraźnym nacechowaniu symbolicznym, stając się znakiem śre-
dniowiecznej dawności4. 

Trop przestrzeni prowokuje pytanie o rolę rekwizytów (elementów wy-
stroju, przedmiotów codziennego użytku, broni, narzędzi tortur, strojów) 
w budowaniu średniowieczności w produkcjach hard core. Przyglądając się 
rekwizytom filmów pornograficznych, można zauważyć, że część z nich 
zostaje wykorzystana w funkcji alegorycznej, wspomagającej przekaz porno-
graficzny. Można ją przypisać m.in. niedźwiedziej skórze rozciągniętej albo 
na ścianach komnat, albo na podłodze, co konotuje potencję i dzikość, po-
dobną rolę spełniają miecze wyciągnięte z pochew i umieszczone w widocz-
nych miejscach. Alegorią jest także ogień towarzyszący stosunkowi seksual-
nemu albo w postaci paleniska, albo świec, albo kominka jako znak pożąda-
nia; podobnie jak siano staje się alegorią pierwotności instynktu i kontaktu 
z naturą, narzędzia tortur zapowiedzią perwersyjnych przyjemności, klatka, 
łańcuch i pas cnoty znakiem władzy a zarazem fetyszem w seksualnej grze. 
W ten sposób można także odczytać znaczenie strojów. Warto zauważyć, że 
w filmach porno przywołujących średniowieczność, w specyficzny sposób 
ukazuje się nagość. Początkowo bowiem akt seksualny rozpoczyna się 
w strojach świadczących o autentyczności wydarzeń sięgających dawnych 
czasów: mężczyźni noszą tuniki, elementy zbroi, płaszcze (chłopi zazwyczaj 
są przedstawiani w lnianych koszulach i porciętach), kobiety zaś suknie: dość 
obszerne w dole, ściśnięte gorsetem eksponującym biust. Akt seksualny, 
prezentując kolejne odsłony typowego zbioru zachowań, powoli odsłania 
ciała partnerów seksualnych, aczkolwiek to kobieta zostaje obnażona cał-
kowicie, mężczyzna zazwyczaj obnaża się od pasa w dół, pozostawiając na 
sobie górną część garderoby. Elementem charakterystycznym pozostaje 
                                                           

4 Por. J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: M. Głowiń-
ski A. Okopień-Sławińska, red., Przestrzeń i literatura. Studia, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1978, 
s. 9–22. 
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nakrycie głowy: korona, chaperon, kaptur dla mężczyzn, a dla kobiet dia-
dem, czepiec, wianek, hennin, które do końca aktu seksualnego zostają na 
swoim miejscu, stając się gwarantem prawdziwości historycznej. Sam strój 
staje się zarazem częścią gry erotycznej, jak i dowodem średniowieczności, 
dlatego kobiety oddają się mężczyznom, podkasując jedynie suknię i obnaża-
jąc piersi, zaś mężczyźni dokonują aktów seksualnych niemal w pełnym 
umundurowaniu rycerskim czy książęcym. Ciekawym wydaje się również 
wątek fetyszystyczny, który objawia się poprzez wprowadzenie do obrazo-
wania stosunków seksualnych gadżetów erotycznych i bielizny o takim cha-
rakterze. I tak obok średniowiecznych narzędzi tortur, lin i pejczów znajdzie 
się wibrator, a pod sukniami kobiet skrywane są skórzane staniki lub koron-
kowa bielizna. 

Użycie powyższych gadżetów stawia pytanie o charakter przedstawianych 
stosunków seksualnych w kinie porno. Poniekąd determinowane one są 
konwencją gatunku, o czym była już mowa, który domaga się umieszczenia 
w narracji filmowej scen masturbacji, klasycznego stosunku, seksu oralnego, 
seksu analnego, stosunku z udziałem trzech osób, orgii i ewentualnie scen 
z elementami sadomasochistycznymi. Tym samym istotna wydaje się kwestia 
odniesienia tychże scen do średniowiecznego kontekstu społeczno-obycza-
jowego i przyjrzeniu się im przez perspektywę związków damsko-męskich. 
Przyglądając się ewolucji kina pornograficznego, można zauważyć, że 
w filmach adaptujących średniowiecze w latach 70. problematyka stosunków 
małżeńskich i konfliktów z tym związanych jest dość powszechna. Wynika 
to poniekąd z samej tematyki adaptującej z erotycznym zabarwieniem wątki 
poruszane w Opowieściach kanterberyjskich czy Dekameronie, jednak większą rolę 
odgrywa dokonująca się w ówczesnej świadomości obyczajowej rewolucja 
seksualna, łamiąca kolejne tabu związane z silnie ugruntowaną moralnością 
drobnomieszczańską. Dlatego też pornograficzne produkcje tych lat będą 
rozwijać fabułę właśnie wokół stosunków małżeńskich, problemu wierno-
ści, swobody seksualnej i zdrad małżeńskich. Im bliżej pierwszej dekady 
XXI wieku, tym rzadziej na ekranie goszczą sceny stosunków seksualnych 
małżonków, których miejsce zajmują stosunki pozamałżeńskie. Co ciekawe, 
jeśli ukazywane są stosunki małżeńskie, to zawsze w sytuacjach ukształto-
wanych przez tradycję kulturową (np. poweselna noc pokładzin). Pojawiają 
się wątki społeczne znane ze średniowiecznych zapisów: prawo do pierwszej 
nocy, ugruntowywanie władzy poprzez dokonywane akty seksualne – w tym 
gwałty, forma ubijania interesów rodowych i zdobywania pozycji, wykorzy-
stywanie służących do zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych. Trzeba 
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jednak zauważyć, że w zdecydowanej większości stosunki seksualne obejmu-
ją działania pozamałżeńskie, które sprowadzają się do stosunków ze służbą, 
wiejskimi dziewkami, przygodnie spotkanymi damami, które – uwodzone 
opowieściami lub pieśniami – zawsze chętnie odpowiadają na seksualne 
zaproszenia mężczyzn. Ukazywane sytuacje obejmują także wątki homosek-
sualne, w ramach których damy dworu lub wiejskie dziewki oddają się ciele-
snym uciechom. Co ciekawe, dokonuje się to zawsze w przestrzeni intymnej, 
zamkniętej dla mężczyzn: w sypialni kobiecej lub na łonie natury, która staje 
się alegorią dziewictwa i kobiecości w ogóle. Pozycja mężczyzn w średnio-
wieczności hard core odwołuje się do ukształtowanego przez kulturę rycerską 
etosu męskości, czego wyrazem jest opisany już wyżej strój oraz rekwizyty 
świadczące o pozycji. To mężczyzna jest stroną dominującą, walczy (także 
dosłownie) i zdobywa kobietę, oczarowuje opowieścią, urzeka władzą i ma-
jątkiem itp. Wyrazem alegorii zdobywcy jest nieustanna gotowość do działa-
nia w postaci eksponowanej przez kamerę erekcji, ale także dobór pozycji 
seksualnych, w których dominują klasyczna, „od tyłu”, „z boku” i „na stoją-
co”; zdecydowanie rzadziej pojawiają się ujęcia, na których kobieta dosiada 
leżącego mężczyznę. Taki zestaw pozycji podkreśla przesłanie, że aktywność 
leży po stronie męskiej i to mężczyzna jest panem sytuacji. Pozycja leżąca 
sugerowałaby bierność. Czasem pojawia się scena, w której kobieta siada na 
kolanach mężczyzny, dotyczy to jednak bohaterów królewskich i książęcych, 
którym przystoi postawa siedząca jako władcom. Kobiety w pornograficz-
nych przedstawieniach średniowieczności ukazywane są jako poddane męż-
czyznom, często nawet jako ofiary napaści czy gwałtu, zawsze skłonne do 
gier erotycznych i otwarcie flirtujące z przypadkowo napotkanymi mężczy-
znami. Z drugiej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że sposób prezentowa-
nia przez film pornograficzny wizerunku kobiety czyni ją autentyczną wład-
czynią całej sytuacji. Jak pisze Wojciech Damsz: „kobieta odgrywa centralną 
rolę w przedstawieniu, ona jest bohaterką filmu hard core”5 w swojej złożonej 
funkcji aktywności i pasywności zarazem, to na jej poczynaniach właśnie 
skupia się uwaga widza. Tym samym wizerunek kobiety wpisywałby się 
w średniowieczną koncepcję uwodzenia jako gry zmysłów, w której to wła-
śnie kobieta wiedzie prym. Oczywiście odbywa się to na różnych pozio-
mach, począwszy od fabuły, przypisującej kobiecie magiczną (czasem wręcz 
dosłownie) siłę oddziaływania na mężczyznę, a skończywszy na grze skoja-

                                                           
5 W. Damsz, Widz w tekście hard core, w: G. Stachówna, red., Wstydliwe przyjemności, czyli po co 

tak naprawdę chodzimy do kina?, Wyd. Universitas, Kraków 1995, s.128. 
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rzeń i języku ciała, który ma uwodzić przyszłego kochanka, choćby poprzez 
ukazywany język gestów, tj. publiczne poprawianie podwiązki, odsłanianie 
dekoltu, mrużenie oczu i ślinienie językiem warg. Świetnie ilustrują to dwie 
części Decameronu Luki Damiana i Joe D'Amato, w której księżna ogłasza 
konkurs na najciekawszą opowieść, w zamian za co nagrodą jest seksualne 
tête-à-tête. Ciekawą propozycją na tym tle wydaje się trylogia Pierre’a Wood-
mana Xcalibur. The Lords of Sex, która wykorzystuje obecną w powszechnej 
wyobraźni legendę arturiańską, jednak wpisuje ją poniekąd w aspekt gende-
rowy. Od samego bowiem początku widz towarzyszy walce króla Artura nie 
tyle z jego przeciwnikami: Sasami czy innymi okolicznymi plemionami, ile 
właśnie z kobietami. Już pierwsza scena ukazuje bitwę rycerzy arturiańskich 
z kobietami Sasów, które wzięte do niewoli stają się seksualnymi niewolni-
cami Avalonu. Z drugiej strony, demoniczna Cruella, władczyni pobliskiego 
wrogiego królestwa knuje spisek, który ma na celu unicestwienie Artura 
i jego rycerzy. Co ciekawe, konflikt widoczny staje się także na poziomie 
ukazywania seksualności. Sceny z udziałem Artura i jego rycerzy wpisują się 
w klasyczną pornografię, z silnie ugruntowaną pozycją mężczyzny jako 
podmiotu bardziej aktywnego i dominującego; sceny z udziałem Cruelli i jej 
świty zawierają dużo elementów homoerotycznych: masturbacji, scen lesbij-
skich, ale także sadomasochistycznych, w których mężczyzna staje się nie-
wolnikiem seksualnym. Tym samym widz staje się uczestnikiem walki 
o zachowanie supremacji mężczyzn w zagrożonym feminizmem świecie, 
czego wyrazem jest wbity w skałę tytułowy Xcalibur. 

Ostatnim z elementów konstruujących średniowieczność w filmach por-
nograficznych, o którym warto wspomnieć, jest płaszczyzna odniesień kul-
turowych. Nie ma wątpliwości, że ich pojawianie się na ekranie budzi na-
tychmiastowe skojarzenia z kulturą wieków średnich. Należą do nich z pew-
nością motywy historyczne i legendarne wspominane już wcześniej, ale także 
i kulturowe wizerunki atrybutów królewskich, wypraw krzyżowych, haremu, 
szeroko rozumianego Orientu, turniejów rycerskich, pielgrzymek, klaszto-
rów, banitów, kuglarzy, demonologii, czarownic, inkwizycji i wielu innych. 
Przywołane motywy kulturowe ukazują średniowiecze w większości jako 
czas niepokoju, negatywnych emocji, niesprawiedliwego porządku świata, 
z którym należy podjąć walkę, wpisując się w manichejską teologię. I tu 
pewnym zaskoczeniem jest wpisanie pornografii w taki właśnie kontekst, 
wszak film pornograficzny jest zawsze swego rodzaju utopią, w której nawet 
bunt jest udawany, podporządkowany widzowi i jego przyjemności. Porno-
grafia nie zna dobra i zła, które tłumaczy się poza kategorią przyjemności, 
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tym samym to właśnie satysfakcja seksualna staje się gwarantem nowego po-
rządku, o który walczą bohaterowie średniowieczności w stylu hard core. Dlate-
go też konstrukcja narracyjna, fabuła, motywacja psychologiczna bohaterów 
podporządkowane są czynnościom seksualnym i determinowane kolejnymi 
potencjalnymi stosunkami, przybliżając widza do szczęśliwego rozwiązania. 

Na zakończenie wypada odpowiedzieć sobie na pytanie, po co Sarah Yo-
ung i nagie miecze? Czyż nie wystarczyłby klub go-go, jakiś nadmorski apar-
tament, nawet plaża lub chatka w górach, by oddać się różnym praktykom 
seksualnym? W jakim celu współczesna pornografia filmowa sięga po śre-
dniowieczne historie, postacie, atrybuty, scenerię i motywy? Czy średniowie-
cze może być afrodyzjakiem, który wzmacnia doznania i potęguje napięcie 
seksualne? Jeśli tak jest, to czy zintensyfikowane pożądanie nie kłóci się 
z funkcją kina porno, które dąży do rozładowania napięcia, o czym świadczy 
sama sytuacja odbioru? Jak dowodzi bowiem Scott MacDonald, odbiór fil-
mu pornograficznego w większości przypadków jest samotny, czego wyra-
zem są chociażby popularne kabiny projekcyjne służące prywatności w roz-
ładowaniu napięcia powstałego podczas oglądania filmu6. Jeszcze silniej 
sfera ta sprywatyzowała się w momencie wejścia do obiegu kaset wideo czy 
płyt, wreszcie przekazu sieciowego. Oczywiście, można przywołać w tym 
miejscu doświadczenia społecznego odbioru produkcji hard core w kinach, 
gdzie otwarte projekcje porno gromadziły męską (a z czasem także i żeńską) 
publiczność, czy domowe projekcje wideo w męskim gronie dające poczucie 
więzi, budujące atmosferę męskich spotkań itp. Jednak w większości przy-
padków nie o przeżycie czy doznanie erotyczne tu chodzi, ale o uczucie ulgi 
wynikające z uwolnienia się od seksualnego napięcia. Zatem, wracając do 
kwestii średniowieczności w kinie pornograficznym, warto zastanowić się, 
w jakim celu hard core korzysta ze znaków kultury średniowiecza. 

Przywołując na początku tezę Stuarta Y. McDougala, dla którego dzisiej-
sza popularność zainteresowań średniowieczem wynika z kontrastowego, 
całkowicie odmiennego pojmowania rzeczywistości, można szukać pewnych 
podobieństw między kreowaną średniowiecznością i światem przedstawio-
nym w kinie porno7. Obie rzeczywistości są w pewien sposób utopiami kre-
owanymi przez współczesność, ich obraz jest determinowany przez dzisiej-
szą zmedializowaną wyobraźnię, która nie tyle odtwarza, ile kreuje te rze-
czywistości. Nikt wszak nie ma wątpliwości, oglądając film porno, że świat 
                                                           

6 S. MacDonald, Confessions of the Feminist Porn Watcher, „Film Ouarterly” 1983, nr 3 (36), 
s. 10–17, cyt.za: L. Williams, Hard core…, s. 88. 

7 S.Y. McDougal, Ezra Pound and the Troubadour Tradition, Princeton University Press, 1973. 
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składa się z mężczyzn zawsze gotowych do działania seksualnego i kobiet 
zawsze chętnych do współżycia, podobnie gdy ukazuje się kulturę średnio-
wiecza, trzeba pamiętać o umowności wizerunku tej epoki opisywanej przez 
pryzmat renesansowych, oświeceniowych, romantycznych czy moderni-
stycznych mitów. Widz w filmie porno, podobnie jak w średniowieczności, 
poszukuje tego, czego brakuje mu we współczesnej kulturze: swobody, wol-
ności, idealnego życia. 

Z tak postawioną tezą koresponduje myśl Joerga Fichtego, który wskazuje, 
że średniowiecze jest postrzegane jako lepsza przeszłość, świat mniej skom-
plikowany, naturalny, pełen mitycznej siły8. Tym samym staje się ono miej-
scem ucieczki, alternatywą dla nowoczesności, utopią społeczną, obyczajową 
czy religijną. Podobnie przedstawiana jest rzeczywistość świata przedstawionego 
w kinie pornograficznym, w którym kobiety nie odmawiają mężczyznom, a ci 
zawsze stają na wysokości zadania. W tym świecie kobiety nie mają miesiączek 
ani bólów głowy, nie zachodzą w ciążę i nie mają teściowych, mężczyźni nie są 
ordynarni, a użyty alkohol nie osłabia ich potencji. Nawet jeśli pojawiają się 
kłótnie, to służą one budowaniu napięcia erotycznego rozwiązywanego w wia-
domy sposób. W świecie porno nie ma wydzielonych stref prywatnej i pu-
blicznej, każda przestrzeń jest dobra do uprawiania seksu, nie ma czasu pra-
cy i czasu wolnego – stosunek seksualny może odbywać się w dowolnym 
momencie dnia i nocy, z dowolnie napotkaną osobą. Kino pornograficzne 
nie pociąga za sobą konsekwencji emocjonalno-psychologicznych: odpo-
wiedzią na zdradę małżeńską jest zdrada, nie rozwód, a jedyną przeszkodą 
w świecie porno jest impotencja, która natychmiast zostaje wykorzystana 
przez okolicznych rywali. To utopia, w której mężczyźni nie muszą zabiegać 
o względy kobiet, bo te są im zawsze poddane. Takie odczucie wzmacnia 
kreowana w produkcjach hard core średniowieczność, która staje się dla 
współczesnej kultury autorytatywnym wyzwaniem. Wobec tendencji femini-
stycznych i powszechnej political correctness średniowiecze w kinie pornogra-
ficznym daje ułudę powrotu do przeszłości, jest wyrazem tęsknoty za światem, 
który odszedł, minął bezpowrotnie. Można by za Gwendolyn A. Morgan skon-
statować, że korzystanie ze średniowiecznej przeszłości jest wyrazem uznania 
znaczenia i zaufania do tych czasów9, co w kinie porno rozbrzmiewa szcze-
                                                           

8 J. Fichte, The End of Utopia – the treatment of Arthur and His Court In Contemporary German 
Drama, w: P. Boitani, A. Torti, red., Mediaevalitas: Reading the Middle Ages. The J.A.W. Bennett 
Memorial Lectures, Ninth Series, Perugia 1995, s.153–169. 

9 G.A. Morgan, Medievalism, Authority, and the Academy, „Studies in Medievalism” 2009, nr 
17, s.55–67. 
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gólnie mocno w kontekście walki o męską supremację w sfeminizowanej 
kulturze. Dlatego z taką siłą w produkcjach tego typu eksponuje się wątki 
dzikości, nieokiełznania, barbarzyństwa, wszystkiego, co wymyka się estety-
zowanej kulturze współczesnej. Krzepkość, siła, męstwo, potencja – to hasła 
definiujące bohaterów hard core, którzy zdobywają walką, sprytem, urokiem 
swoje poddane. Ten swoisty prymitywizm świata kina porno koresponduje 
z refleksją Colina Manlove’a, który warunkuje ożywienie zainteresowań śre-
dniowieczem potrzebą poszukiwań antykwarycznych, fascynacją gockim 
stylem jako bardziej naturalnym lub prymitywizmem i zmysłowym oddzia-
ływaniem średniowiecznego krajobrazu10. Średniowieczność tym samym staje 
się dla współczesności azylem pierwotności instynktów, w której nie trzeba 
trzymać się konwenansów, gdzie panuje szeroko rozumiana swoboda za-
chowań obyczajowych, co wiąże się z poprzednimi konstatacjami na temat 
barbarzyńskości epoki. Pierwotność instynktów dla współczesnego człowie-
ka – uwikłanego w szereg uzależnień, poddanego nieustannej samokontroli, 
społecznym mechanizmom poprawnego zachowania – jawi się jako świat 
alternatywny, w którym choć na chwilę chciałby się zanurzyć. W ten sam 
sposób odbiera film pornograficzny, dzięki któremu obnaża swoje natu-
ralne skłonności, gdzie nie musi kontrolować swego libido, przenosząc 
fantazje na oglądane sceny aktów seksualnych. Tym samym nagie miecze 
Sarah Young byłyby fantazmatami podświadomości uwikłanego w spo-
łeczno-obyczajowe uwarunkowania człowieka, jego widzialnymi pragnie-
niami, nad którymi kontrolę sprawują dziś niepodzielnie media i poprzez 
które są one wyrażane. 

Bibliografia 

Damsz W., Hard core i ideologia, „Easy Rider” 1997, nr 10–11, s. 36–49. 
Damsz W., Widz w tekście hard core, w: Stachówna G., red., Wstydliwe przyjemności, czyli po co tak 

naprawdę chodzimy do kina?, Wyd. Universitas, Kraków 1995. 
Fichte J., The End of Utopia – the treatment of Arthur and His Court In Contemporary German Drama, 

w: Boitani P., Torti A., red., Mediaevalitas: Reading the Middle Ages. The J.A.W. Bennett Memori-
al Lectures, Ninth Series Perugia, 1995. 

Hyde H.M., A History of Pornography, Heinemann, London 1965. 
Loska K., Oblicza pornografii – hard core, w: Stachówna G., red., Wstydliwe przyjemności, czyli po co 

tak naprawdę chodzimy do kina?, Wyd. Universitas, Kraków 1995. 

                                                           
10 C.N. Manlove, Flight to Aleppo: T.H. White’s „The Once and Future King”, „Mosaic” 1977, 

nr 2 (10), s.67. 



292 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

Manlove C.N., Flight to Aleppo: T.H. White’s „The Once and Future King”, „Mosaic” 1977, nr 2 
(10), s. 65–83. 

McDougal S.Y., Ezra Pound and the Troubadour Tradition, Princeton University Press, 1973. 
Morgan G.A., Medievalism, Authority, and the Academy, „Studies in Medievalism” 2009, nr 17, 

s.55–67. 
Sławiński J., Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: Głowiński M., 

Okopień-Sławińska A., red., Przestrzeń i literatura. Studia, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1978. 
Pitrus A., Pornografia i ideologia, w: Stachówna G., red., Wstydliwe przyjemności, czyli po co tak 

naprawdę chodzimy do kina?, Wyd. Universitas, Kraków 1995. 
Plisiecki J., Film i sztuki tradycyjne, Wyd. UMCS, Lublin 2005. 
Williams L., Hard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”, przeł. J. Burzyńska, 

I. Hansz, M. Wojtyna, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010. 

Sarah Young and naked swords. How pornography adapts the Middle Ages 

Assuming that the popular culture is a set of masks and phantasms, which effectively juggles 
to hide the real desires of the present, this article attempts to analyze the pornographic films 
texts going back to the medieval staff age. Classifying films hard core that adapt the Medieval 
Ages themes (from the literature to the cultural imagination), it shows means of references of 
pornography to the culture of the Middle Ages, the role of the space, costume, requisite 
created in such transmissions as well as its functions and purposes. The Analysis of the prob-
lem shows that both pornography and medievalism are the expression of the subconscious 
entangled in the social and moral condition of contemporary culture under the media control 
and by which they are expressed. 

Keywords: medievalism, pornography, hard core, phantasm 
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Inkarnacje lorda Rutvena.  
Adaptacje i transformacje mitu wampirycznego 

Popularność postaci wampirów we współczesnej kulturze, zwłaszcza po-
pularnej, nie ulega wątpliwości, co przełożyło się na wzmożone zaintereso-
wanie badaczy mitem wampirycznym1. Jeśli o nośności i sile rozwojowej 
mitu, tematu literackiego decyduje jego zdolność adaptacji, reagowania na 
zmieniającą się rzeczywistość i odradzania się w postaci odmiennej, ale po-
zwalającej rozpoznać pierwotny kontur, to wampir okazuje się jednym 
z najbardziej produktywnych wytworów ludzkiej wyobraźni, pozostając przy 
tym w bliskich związkach z rzeczywistością pozaliteracką, a nawet pozakul-
turową. Przykładowo popularność pierwszych filmów o wampirach powią-
zać można z wielkim kryzysem lat 30. XX wieku (wampir stanowi uposta-
ciowanie skrywanych lęków, jest uosobieniem ukrytych źródeł frustracji); 
realia zimnej wojny, ustawiczny lęk przed inwazją, sabotażem i dywersją 
szerzoną przez wysłanników wrogiego mocarstwa spowodował, iż tematyka 
wampiryczna cieszyła się niesłabnącą popularnością również po II wojnie 
światowej; z kolei w latach 90. ubiegłego stulecia ekranizacja Draculi Francisa 
Forda Coppoli przypomina o widmie AIDS, śmiertelnej choroby roznoszo-
nej przez kontakt z krwią zakażonego. Wydaje się, że zdolność do mimikry 
kulturowo-obyczajowej jest względnie stałą cechą współczesnego wampira. 
Czy jednak było tak zawsze? Zwrócenie się ku wcześniejszym przykładom 
                                                           

1 M.in. M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008 
(wyd. pierwsze: Gdańsk 2002); B. Zwolińska, Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycz-
nej: na przykładzie „Opowieści niesamowitych” Edgara Allana Poego, „Poganki” Narcyzy Żmichowskiej oraz 
opowiadań Stefana Grabińskiego, Wyd. UG, Gdańsk 2002; A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wilko-
łak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wyd. UWr, Wrocław 2008. 
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pozwoli w układzie zamkniętym zanalizować zjawisko zbieżności między 
kreacjami wampirycznymi a towarzyszącymi ich powstaniu okolicznościami 
kulturowymi, również o czysto literackim charakterze. 

Tekstem, od którego rozpoczynają się na poważnie literackie losy wampi-
ra, jest opowiadanie, którego autorem był włoskiego pochodzenia lekarz 
John Polidori, uczestnik słynnego spotkania w willi Diodati, podczas które-
go narodziło się monstrum doktora Frankensteina oraz właśnie wampir. 
Wcześniejsze realizacje motywów wampirycznych dość mocno zakorzenio-
ne były w wyobraźni ludowej bądź też starożytnych przekazach2, więc czyn 
Polidoriego, który wprowadził wampira do przestrzeni współczesnej, sam 
w sobie obrazuje mechanizm adaptacji kulturowej. Z czysto literackiego 
punktu widzenia można Wampira zaklasyfikować do średnio udanych przed-
sięwzięć artystycznych. Zbyt dużo jest rozsianych po tekście sygnałów suge-
rujących kierunek rozwoju akcji, narracji momentami brakuje płynności, nie 
radzi sobie ona zwłaszcza z oddaniem dialogów, a możliwości tkwiących 
w greckim kolorycie lokalnym niemal nie wykorzystano. Jednocześnie jed-
nak historyczne pierwszeństwo tego opowiadania przed innymi, słynniej-
szymi i literacko lepszymi realizacjami mitu wampirycznego każe przyjrzeć 
mu się bliżej w poszukiwaniu jego faktycznych wartości. 

W opowiadaniu Polidoriego wciąż obecne są pierwiastki pierwotne, charakte-
rystyczne dla kształtującego się dopiero wizerunku wampira, silnie inspiro-
wanego demonologią starożytną, grecką (główny bohater Aubrey3 udaje się 
w podróż do Grecji, a poznana tam dziewczyna o imieniu Janthe opowiada 
mu pełną grozy lokalną legendę o wampirach). Jednocześnie jednak w opo-
wiadaniu pojawiają się innowacje polegające na: osadzeniu akcji w szeroko 
pojętej współczesności, w Londynie (miejscu bliskim pierwszym odbiorcom 
tekstu), odwołaniach do wciąż modnego gotycyzmu czy przede wszystkim 
nadaniu postaci tytułowej opowiadania, lordowi Rutwenowi, cech wyraźnie 
wzorowanych na G.G. Byronie4. Jako „pierwszy wampir działający jawnie, 
                                                           

2 Jak choćby Narzeczona z Koryntu J.W. Goethego adaptująca starożytną opowieść o Philin-
nion i Machatesie, przekazaną przez Flegona z Tralles. 

3 Pisownię imion poszczególnych bohaterów, lekko modyfikowanych w poszczególnych 
adaptacjach, podaję zawsze w formie właściwej dla cytowanego źródła. 

4 Stylizacja ta szczególnie czytelna była w okresie powstania opowiadania, gdy opinię pu-
bliczną szokowały powszechnie komentowane postępki Byrona, zwłaszcza jego krótki acz 
burzliwy związek z lady Caroline Lamb, którego efektem było powstanie powieści zatytuło-
wanej Glenarvon. W powieści napisanej przez żądną zemsty kobietę w dość przejrzysty sposób 
jako Clarence de Ruthven lord Glenarvon sportretowany został Byron. Zob. A. Gemra, Od 
gotycyzmu…, s. 125. Związkiem Byrona z narodzinami mitu wampirycznego, jak również 
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na salonach, w świetle dziennym”5, bohater Polidoriego łączy pierwiastki 
wielu wcześniejszych realizacji i wytycza kierunek, w jakim zmierzać będą 
kolejne adaptacje motywu wampira w literaturze 2. połowy XIX wieku (jak 
Carmilla Josepha Sheridana le Fanu czy Dracula Brama Stokera). 

Z uwagi na przekształcenia, jakim ulega opowieść Polidoriego, przyjrzeć 
się należy takim aspektom kreacji wampira jak jego pochodzenie, zdolność 
regeneracji oraz oddziaływanie na otoczenie. O pochodzeniu Rutwena wła-
ściwie nie wiadomo nic, poza wspomnianą grecką legendą, która każe utoż-
samić go z lokalnym wampirem. W toku opowiadania jesteśmy natomiast 
świadkami cudownego zmartwychwstania bohatera, który – czując zbliżającą 
się śmierć – prosi towarzysza podróży, by wyniósł go z ciemnej jaskini. 
Wampir nie boi się słońca ani go nie unika6, ale do jego zmartwychwstania 
potrzebny jest lunarny rytuał, co symbolicznie wiąże go z siłami nocnymi, 
ciemnością i złem. Istotne wydają się również bełkotane w gorączce urywki 
zdań i zaklęcia: „czarna melancholia – nowa siła życia”, „Zniszczenie… 
moja zdobycz… Gość o północy, zrodzony z trupa… mroczna strona natu-
ry…”7. Wampir zna tajemnicze formuły, jego powrót ze świata umarłych jest 
wynikiem działania jakiegoś rodzaju magii, a wampiryczna egzystencja jest 
antytezą tradycyjnie pojmowanej ludzkiej witalności („czarna melancholia”). 

W relacjach Rutwena z otoczeniem zwraca uwagę przede wszystkim sto-
sunek do kobiet oraz do Aubreya. Wampir sieje zgorszenie, upaja się nie-
prawością i poszukuje zgnilizny moralnej8, młode i niedoświadczone dziew-
częta uwodzi (jak pewną Włoszkę oraz Alicję, siostrę głównego bohatera), 
starsze deprawuje, doprowadzając do tego, że tracą zahamowania obyczajowo-

                                                                                                                                   
dziejami transformacji opowiadania (w tym omawianym w niniejszym artykule melodrama-
tem) zajmuje się M. Coghen w studium Lord Byron and the Metamorphoses of Polidori’s „Vampyre”, 
„Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2011, vol. 6, s. 29–40. 

5 A. Gemra, Od gotycyzmu…, s. 127. 
6 Jednoznaczne powiązanie wampira z ciemnością oraz symboliczna śmierć w promieniach 

słonecznych są właściwie reinterpretacją wizualną, związaną przede wszystkim z rozwojem 
kina (ekranowy wampir umiera w promieniach słońca już w Nosferatu F.W. Murnaua). Jeszcze 
Drakula Stokera nie był nadwrażliwy na promienie słoneczne, choć oczywiście nie przepadał 
za nimi. 

7 J.W. Polidori, Wampir, przeł. M. Pawlina, w: M. Janion, Wampir…, s. 252. 
8 „(…) lord wyszukiwał z upodobaniem miejsca deprawacji. Jego zainteresowania krążyły 

wokół gier hazardowych (…)”. „Rzekomy dżentelmen dysponował osobliwą sugestywną siłą 
i za jej pomocą budził u tych, którzy mu zaufali, pierwotne instynkty, wywoływał prostackie 
odczucia i złowrogie myśli, a to, co dobre w naturze ludzkiej, obracał w zło”. J.W. Polidori, 
Wampir…, s. 247, 248. 
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-seksualne9. Również Janthe, opowiadając legendę o wampirze, podkreśla, że 
cechuje go pożądliwość w stosunku do płci pięknej oraz że raz do roku 
musi „odnowić swoje siły witalne krwią niewinnej dziewczyny”10. Sposób 
postępowania lorda z kobietami pozwala wręcz snuć domysły na temat jego 
mizoginizmu11, w tej zaś perspektywie jedynym prawdziwym obiektem jego 
zainteresowania okazuje się Aubrey12 (i Janthe, i Alicja stają się ofiarami 
wampira ze względu na młodzieńca, nie zaś z uwagi na szczególne upodo-
banie, jakie Rutwen znajdowałby w ich kobiecości). 

Miarą właściwą do tego, by określić ogrom popularności Wampira Polido-
riego wydaje się przede wszystkim kryterium ilości adaptacji, jakim opowia-
danie zostało poddane. Interesujące wydaje się tu zwłaszcza zjawisko prze-
kształceń tekstu w zetknięciu z nowymi mediami (przekaz multimedialny 
w przypadku spektaklu teatralnego), nowymi gatunkami (odejście od prozy 
epickiej) i wreszcie skierowanie do nowego typu odbiorców – grupy znacz-
nie szerszej i bardziej zróżnicowanej niż w przypadku czytelników tekstu 
oryginalnego. Poszukiwacze wrażeń, bezpiecznej grozy i schematycznej 
pogadanki umoralniającej o triumfie dobra nad złem po raz pierwszy 13 
czerwca 1820 roku w teatrze Porte-Saint-Martin mieli okazję obejrzeć melo-
dramat13 Le Vampire stworzony przez spółkę autorską – Pierre François 
                                                           

9 Damy, które obdarzał w Londynie swoją uwagą Ruthwen, „od czasu jego wyjazdu nie 
tylko straciły swój zewnętrzny urok, lecz oddawały się ponadto rozwiązłemu trybowi życia, 
co doprowadziło już do wielu towarzyskich skandali”. Tamże. 

10 Tamże, s. 249. 
11 Teza ta wiąże się poniekąd z interpretacją wskazującą na ukryty wątek homoseksualny 

(co oczywiście w największym stopniu wynika z utożsamianiem Rutwena z Byronem). 
12 Relacja pomiędzy dwoma mężczyznami: starszym, doświadczonym i zdeprawowanym, 

który za nic ma konwencje społeczne i obyczajowe oraz młodym, wchodzącym dopiero 
w świat i poszukującym własnej w nim drogi, który może ulec zgubnemu wpływowi mentora, 
przypomina układ wykorzystany jako punkt wyjścia w Portrecie Doriana Graya O. Wilde’a. Rys 
demoniczny i wampiryczny byłby ciekawym uzupełnieniem charakterystyki lorda Henry’ego 
Wottona (choć wampiryzm rozumieć tu należy metaforycznie, jako żerowanie na otoczeniu 
i czerpanie z niego sił – w sensie czysto przenośnym). 

13 Melodramat, czyli sztuka opowiadająca „o walce słabego z silnym, ucieleśniających od-
powiednio sprawiedliwość i niesprawiedliwość, uzbrojonych w nieskazitelność lub perfidię, 
rywalizujących ze sobą (niekiedy) w kręgu rodzinnym. Akcja i inscenizacja mnożą efekty 
służące wywołaniu u odbiorców klimatu zbiorowej histerii, ułatwionej przez ich uprzedni 
współudział, szczególnie gdy sytuacja historyczna rozwija w nich poczucie niewinności 
i krzywdy”. J. Goimard, Le mélo, de l’image au concept in Le mélodrame, „Europe” 1987, vol. 65, nr 
703–704, s. 101–108 cyt. za: Z. Przychodniak, W kręgu melodramatu. O nowych publikacjach 
francuskich i jednej polskiej sprzed półwiecza, w: D. Ratajczak, red., Dramat i teatr romantyczny, t. 1, 
Wyd. Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992, s. 313. 
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Adolphe Carmouche, Achilles de Jouffroy i Charles Nodier. Popularność 
sfabrykowanego przez nich melodramatu spowodowała błyskawiczne po-
wstanie tłumaczeń, które zaadaptowały to dzieło na kolejne języki narodo-
we. Mniej więcej po dwóch miesiącach od francuskiej premiery angielską 
przeróbkę stworzył James Robinson Planché, określając ją mianem dwuak-
towej melodramy romantycznej (The Vampire, or The Bride of the Isles14). 
W marcu 1821 roku Niemcom zaprezentowano adaptację dokonaną przez 
Heinricha Ludwiga Rittera zatytułowaną Der Vampyr oder Die Todten-Braut, 
która następnie zainspirowała Wilhelma Augusta Wohlbrücka do stworzenia 
libretta romantycznej opery Der Vampyr z muzyką Heinricha Marschnera 
(premiera 29 marca 1828 r. w Lipsku). W kwietniu 1821 roku Wampira ob-
jawił w Warszawie Bonawentura Kudlicz15. Już w listopadzie tego samego 
roku widzowie w Wilnie mieli okazję obejrzeć przerażającego w roli tytuło-
wej Ignacego Werowskiego oraz Józefę Ledóchowską jako jego niedoszłą 
ofiarę. W tym samym niemal czasie w oparach strachu utonął Lwów (26 
października 1821) oraz Kraków (13 grudnia 1821)16. Łatwo zauważyć, iż od 
momentu przekształcenia w melodramat, kariera Wampira nabiera intensyw-
nych rumieńców. Wypada w związku z tym zadać pytanie o zakres prze-
kształceń, jakim poddane zostało opowiadanie, by w formule melodrama-
tycznej rozsławić oderwaną od kontekstu oryginalnego fabułę. 

Z racji liczebności widowni teatralnej, większej atrakcyjności widowiska 
teatralnego17, szybszego obiegu artystycznego (tłumaczenia, występy gościnne, 

                                                           
14 Zob. L. Goehr, D. Herwitz, red., The Don Giovanni Moment. Essays on a Legacy of an Opera, 

Columbia University Press, New York, Chichester 2006, s. 80. Już wówczas nastąpiło zbliże-
nie mitu wampirycznego do mitu donjuanowskiego, do której to myśli wypadnie powrócić 
w dalszych uwagach. 

15 [Carmouche P.F.A., Jouffroy A; Nodier C.], Upior: melodrama w 3ch aktach z prologiem; 
z francuzkiego tłómaczona przez B. Kudlicza. Grana pierwszy raz na Teatrze Narodowym Warszawskim 
dnia 8 Kwietnia 1821 Roku, Drukarnia Łątkiewicza, Warszawa 1821, http://ebuw.uw.edu.pl 
/dlibra/doccontent?id=2344&from=FBC [dostęp: 22.05.2013]. Wszystkie cytowane frag-
menty melodramatu pochodzą z tego wydania; w cytatach stosuję pisownię zmodernizowaną. 

16 J. Michalik, red., Dramat obcy w Polsce 1765–1965. Premiery, druki, egzemplarze, t. 1, Wyd. 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2001, za: M. Coghen, Lord Byron…, s. 30. 

17 Melodramat zawiera w sobie element tradycyjnego teatru dramatycznego (recytację, grę 
aktorską), wizualną szatę zwiastującą nadejście nowej epoki inscenizacji teatralnej (w szkole 
melodramatu praktykowali najwięksi romantyczni inscenizatorzy, z Pierrem Cicerim na czele), 
pierwiastek muzyczny (w postaci partii instrumentalnych, jak uwertura czy intermedia, ale 
również sceny z towarzyszeniem muzyki), baletowy (choreografia towarzysząca pantomi-
micznym scenom ilustrowanym muzycznie przypominać mogła raczej balet niż element 
tradycyjnej gry aktorskiej), wreszcie środki techniczne służące wywołaniu efektów specjalnych. 
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działalność wędrownych trup teatralnych) melodramat okazał się zjawiskiem 
o większej sile oddziaływania. Wymogi narzucone przez konwencję gatunku 
zadecydowały o szeregu przemian, które dotknęły właściwie wszystkich 
elementów pierwotnych opowiadania Polidoriego. Zmienia się miejsce akcji, 
zamiast współczesnego Londynu przenosimy się do Szkocji, na wyspę Staffa 
– malowniczą, słynącą z Groty Fingala, jedną z archipelagu Hebrydów. Usunięta 
została niemal cała kulturowo-wampiryczna geografia grecka18, a w jej miejsce 
pojawił się sygnalizowany krajobrazem, a przede wszystkim imieniem po-
tencjalnej ofiary wampira – Malwiny – kontekst osjaniczny. W perspektywie 
dojrzewającego wówczas romantyzmu, zwłaszcza w odmianie kontynentalnej, 
skojarzenie szkockie jest w większym stopniu zbieżne z oczekiwaniami od-
biorców co do północnego tła opowieści o upiorach19. Rekwizyt przestrzenny 
istniejący w opowiadaniu pierwotnym – grota, w której Aubrey odnajdzie 
zamordowaną Janthe – w melodramacie staje się elementem modnego gotyc-
kiego sztafażu. Jej opis doprecyzowuje niezwykły charakter miejsca: 

Scena dzieje się w grocie skrystalizowanej, której długie, kończaste wy-
drążenia wiszą od góry. – Obłączystość jej jest otwarta, wewnątrz zapeł-
niona grobami w różnych kształtach, stoją słupy, piramidy, sześciościany, 
wszystko prostej niekształtnej roboty (Upiór, s. 3). 

Pokryta ornamentami naturalnych nawisów skalnych jaskinia okazuje się 
przestrzenią cmentarną, pradawną (grobowce są wykonane prosto i bez 
finezji) i osobliwie multikulturową (kształty nagrobków wywołują skojarzenia 
z różnymi epokami, kulturami). Największą niespodzianką w porównaniu do 
                                                                                                                                   
Te ostatnie przynależały, rzecz jasna, do warstwy inscenizacyjnej, niemniej jednak warto 
podkreślić osobno, iż właśnie w melodramatach, z uwagi na ich nierzadko fantastyczne fabu-
ły, konieczne było wykorzystywanie bogatej teatralnej maszynerii, specjalnych form dekoracji, 
trików malarskich itp. Szeroko o tym zjawisku pisze M.-A. Allévy-Viala, Inscenizacja romantycz-
na we Francji, przeł. W. Natanson, Wyd. PIW, Warszawa 1958. Badaczka stwierdza nawet, że 
„[r]óżne melodramaty, feerie, balety-pantomimy, które się ukazały na tej scenie [Panorama-
-Dramatique – M.S.], były tylko pretekstami do pokazania dekoracji Alaux, Daguerre’a, 
Guégo, a także i Ciceriego, dekoratora Opery (…)”. Tamże, s. 71. 

18 Jedyną jej pozostałością jest wzmianka o podróży do „niejakich Aten”, którą Aubray 
odbywał w towarzystwie Rutwena (Upiór, s. 25). 

19 „Ludzie Północy (…) doświadczają swoistego «zanurzenia» w ponurym pejzażu septen-
trionalnym, który epatuje chłodem, pustką i mgłą” – pisze O. Płaszczewska, analizując poglądy 
madame de Staël na temat związku geografii z charakterem narodowym, a zatem i kulturą. 
O. Płaszczewska, Cienie Południa i blaski Północy, czyli o literaturze i geografii, w: M. Cieśla-Korytowska, 
M. Sokalska, red., Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, Wyd. UJ, Kraków 2010, s. 255. 
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adaptowanej opowieści jest jednak pojawienie się w prologu melodramatu 
postaci fantastycznych: Ituriela, anioła księżyca i Oskara, geniusza mał-
żeństw. Zwłaszcza drugi z nich odegra istotną rolę w przebiegu akcji, gdy 
udając wędrownego grajka, swoją pieśnią – sugerującą upiorny charakter 
lorda Rutwena – przestrzegać będzie zgromadzonych na weselu wieśniaków 
przed niebezpieczeństwem20. Na skutek wprowadzenia do melodramatu 
fantastycznego prologu prezentującego zawikłanie akcji i jej bohaterów, zniwe-
czony zostaje swoisty suspens, z jakim – mimo wszystko – w Wampirze Polido-
riego związane było odkrycie rzeczywistego oblicza Ruthvena. Widz melodra-
matu z miejsca zostaje uświadomiony co do charakteru głównej postaci spekta-
klu. Co więcej, jeśli pochodzenie wampira w opowiadaniu okryte zostało mro-
kiem tajemnicy – w melodramacie aż nazbyt jasno wyłuszcza się, że 

pewne nieszczęśliwe dusze, przeznaczone na męki za swoje występki, 
używają tego strasznego prawa [pożądania krwi – M.S.], które wykony-
wają najbardziej na dzieciach i młodych panienkach (Upiór, s. 6). 

Jak poucza Oskar, niektóre upiory pojawiają się w postaci pośmiertnej, 
z oznakami rozkładu, są przerażające i odstręczające, inne jednak – i te niosą 
największe zagrożenie – zupełnie przypominają żywego człowieka. 

Konwencja gatunku wymaga skonkretyzowania wielu informacji, jak rów-
nież silniejszej wymowy moralnej płynącej z prezentowanej historii, który to 
przekaz zostaje wszczepiony w adaptowaną fabułę. Oryginalny wampir był 
bajronicznie zdeprawowany, tajemniczy, zaskakujący; jego melodramatyczna 
inkarnacja reprezentuje zło poddane surowej ocenie moralnej. Moralność 
zresztą staje się kategorią kluczową, pozwalającą zreinterpretować poczyna-
nia melodramatycznego lorda Rutwena. Jak stwierdza Zbigniew Przychod-
niak, relacjonując francuskie badania nad melodramatem, 

[s]połeczny i moralizatorski rygoryzm w połączeniu z pobudzaniem mę-
skich fantazmów erotycznych – oto jedno ze źródeł perwersyjności me-
lodramatu21. 

                                                           
20 „Nim ci twój mąż rękę poda, / Strzeż się o dziewico młoda / Miłości co w śmierć za-

mienia. / (…) Gdy słońca złote promienie, / Opuszczą gór waszych szczyty, / Duch z pie-
kieł ofiar nie syty, / Wychodzi na ich złudzenie. / Unikaj jego znamienia, / Gdy ci martwą 
rękę poda – / Strzeż się o dziewico młoda, / Miłości co w śmierć zamienia” (Upiór, s. 50). 

21 Z. Przychodniak, W kręgu melodramatu…, s. 312 (uwaga ta dotyczy omówienia artykułu 
L. Métayer, Lekcja heroiny). W innej rozprawie Przychodniak zwracał także uwagę, że „(…) 
w warstwie psychologicznej [melodramat – M.S.] – odwoływał się do zupełnie nowej estetyki 
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W opowiadaniu, jak pamiętamy, przedłużenie upiornej egzystencji kosz-
tem krwi niewinnej niewiasty wiąże się z zemstą wampira na jego przyjacielu. 
Tego motywu w melodramacie nie ma, zaś upiór poddany zostaje działaniu 
silnej konwencji obyczajowej. Aby omotać i wyssać piękną Malwinę, lord 
Rutwen wpierw musi nakłonić ją do małżeństwa, dopiero bowiem zawarłszy 
ów związek, zbliży się do dziewczyny na tyle, by zaspokoić swój krwawy 
apetyt. Wampir z opowiadania również nakłaniał Alicję do małżeństwa, by 
dokonać zemsty i jednocześnie się pożywić; jednakże sukces, jaki osiągnął 
i cel, do jakiego zmierzał, w znacznym stopniu maskują matrymonialny for-
tel, który okazuje się jedynie perypetią, nie zaś tematem zasadniczym intrygi. 
W melodramacie perwersja oryginału ustępuje surowszym wymaganiom 
odbiorców, małżeństwo staje się celem zastępczym, ma usankcjonować akt 
seksualny, który całkowicie zastępuje w tym wariancie akt wampiryczny. Co 
prawda po drodze lord próbuje szczęścia również z drugą niewinną dziew-
czyną – usiłuje uwieść w dzień ślubu służącą Lowettę, kończy się to jednak 
nad wyraz przykro, zostaje bowiem śmiertelnie zraniony przez obrońców 
cnotliwej dziewicy. 

Wskazaną powyżej zmianę fabularną (zamiast zemsty – nieetyczne dążenie 
do małżeństwa22) uznać można za skutek uboczny procesu transpozycji 
treści opowiadania w formułę melodramatyczną; jednakże warto zauważyć, 
że zjawisko to sprzyja powstaniu dodatkowych filiacji, które były obce tek-
stowi oryginalnemu, a wynikają z bliskości melodramatu i teatru muzyczne-
go23. Lord Rutwen, jeśli poza wampirem zobaczyć w nim również oszusta 
matrymonialnego wyzyskującego kobiety różnych stanów, zdradza zaskaku-
jąco dużo podobieństw do najpopularniejszego bodaj operowego łotra-
                                                                                                                                   
wstrząsu, żył z lęków współczesnego widza, jego fantazmatów, marzeń, stereotypów. (…) 
Obrazy przemocy, gwałtu, podszyte erotyzmem i sadyzmem, ukazywały (i ukazują) najczę-
ściej świat wytrącony z równowagi, pełen zagrożeń”. Z. Przychodniak, Alojzy Feliński „Barba-
ra Radziwiłówna”. Między tragedią a melodramatem, w: J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, red., Dra-
mat polski. Interpretacje, cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski, Wyd. słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2001, s. 124. 

22 Ukłonem wobec pruderii odbiorców teatralnych jest, rzecz jasna, owa substytucja aktu 
seksualnego/wampirycznego, który ustępuje małżeństwu; jednakże samo małżeństwo – 
zawierane w niecnych celach, którego sensem jest zaspokojenie ukrytych przed narzeczoną 
potrzeb mężczyzny, również sytuuje się w kręgu popularnej, obyczajowo-społecznej tematyki 
melodramatów, a więc np. oszustów matrymonialnych – ten schemat postaci bowiem narzu-
cony zostaje Rutwenowi w momencie wejścia w konwencję melodramatyczną. 

23 Co prawda francuski melodramat XIX w. zachował niewiele elementów muzycznych, 
niemniej jednak również w Upiorze występują stosowne partie przeznaczone do opracowania 
muzycznego (sceny baletowe w akcie II, pieśń Oskara). 
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-uwodziciela, Don Giovanniego. Niepohamowany i atawistyczny pęd do 
kobiet tego lubieżnika24 znajduje w postaci Rutwena osobliwą interpretację, 
zostaje bowiem wyjaśniony dosłownie pojętą żądzą krwi. Niemoralne i nie-
wytłumaczalne w ludzkim pojmowaniu zachowanie pierwszego bohatera25 
zostaje w postaci wampira oderotyzowane, poddane surowej ocenie moral-
nej i wytłumaczone działaniem Zła. Przyglądając się bliżej zalotom Rutwena 
do Lowetty podczas jej wesela, nie sposób się oprzeć wrażeniu, że uderzają-
ce jest tu podobieństwo do sceny między Don Giovannim i Zerliną (choć, 
jak przystało na bohaterkę melodramatu, Lowetta pozostaje nieugięta 
w swej cnocie i wierności świeżo poślubionemu Edgarowi, w przeciwień-
stwie do ulegającej czułym słówkom i westchnieniom Zerliny). Scena wesela 
kończy się podobnym tumultem jak wieńczący akt I Don Giovanniego bal, 
w obu przypadkach również, korzystając z zamieszania wywołanego tańca-
mi, łotr stara się zbliżyć do swojej ofiary26. Pełne podobieństwo wiąże 
wreszcie zakończenie obu dzieł. Słynna scena z posągiem Komandora, który 
przybywa wieczerzać u Don Giovanniego i w imieniu zaświatów wykonać 
wyrok na grzeszniku, w realizacjach scenicznych z początku XIX wieku 
wyglądała niemal dokładnie tak, jak finał melodramatu o upiorze: 

[Rutwen] Upuszcza puginał i chce uciec. – Cienie, duchy wychodzą 
z ziemi i porywają go z sobą. – Anioł niszczący pokazuje się w obłoku. – 
Piorun uderza i duchy przepadają się z Rutwenem. – Deszcz ognisty 
kończy. – Obraz ogólny (Upiór, s. 80)27. 

                                                           
24 Niczym drapieżnik stwierdza w akcie I, zanim jeszcze na scenie pojawi się Donna Elvira: 

„mi pare sentir odor di femmina” (wszystkie cytaty z libretta za: http://www.librettidopera 
.it/dongiov/a_01.html [dostęp: 10.11.2012]) – rozpoznaje więc kobiety „na węch” i nie jest 
w stanie powstrzymać się przed atakiem. 

25 Ta niewytłumaczalność motywacji bohatera prowadziła do powstania takich reinterpre-
tacji, jak w opowiadaniu E.T.A. Hoffmanna Don Juan. Z dziennika podróżującego entuzjasty, gdzie 
winą za postępowanie bohatera obarczony został pierwiastek boskiej doskonałości, popycha-
jący go do nieustannego poszukiwania wrażeń zdolnych zaspokoić metafizyczne pragnienia. 

26 „Rutwen korzysta z chwili kiedy Edgar nalewa napój, wykrada się za Lowettą. Taniec 
trwa ciągle; lecz wkrótce Edgar nie widząc swojej żony, wybiega nagle jej szukać; po nieja-
kiej chwili, słychać krzyk za kulisami” (Upiór, s. 57). Don Giovanni podczas balu „ballando 
conduce Zerlina presso una porta, e la fa entrare quasi per forza”, chwilę później rozlega 
się krzyk dziewczyny i wszyscy, również jej narzeczony Masetto, biegną za kulisy, by ją 
ratować. 

27 O polskich przedstawieniach Don Giovanniego pisała A. Borkowska-Rychlewska, przyta-
czając ciekawe informacje dotyczące dekoracji, w jakich grywano tę operę na początku lat 20. 
XIX w. (a więc w okresie, w którym i Upiór święcił triumfy sceniczne). Zob. A. Borkowska-
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Z uwagi na strukturę melodramatu i wymogi kompozycyjne gatunku akcja 
Upiora poddana została jeszcze jednemu istotnemu przekształceniu. Popu-
larna w teatrach paryskich zwłaszcza lat 20. XIX wieku odmiana melodra-
matu z zasady składała się z trzech aktów, z rzadka poprzedzonych prolo-
giem28. W porównaniu do rozwlekłego, momentami rozbudowującego się 
w nowych kierunkach opowiadania, melodramat realizował założenia pièce 
bien faite, musiał trzymać w napięciu, być precyzyjnie skonstruowany29. Tra-
dycyjny dla gatunku układ trzyaktowy podsunął twórcom teatralnej wersji 
Wampira genialny chwyt kompozycyjny, polegający na znacznym skonden-
sowaniu akcji i jej skróceniu. Każdemu aktowi przyporządkowano jedynie 
dwanaście godzin. Pod koniec aktu I Rutwen informuje Aubraya: „nie mogę 
jak tylko trzydzieści sześć godzin zostawać z tobą” (Upiór, s. 37), tłumacząc 
to rzekomymi obowiązkami w Londynie. W akcie II, jako gość na weselu 
Lowetty, Rutwen z radością zacierać będzie ręce, że trafia mu się „[j]eszcze 
jedna narzeczona i 24 godzin” (Upiór, s. 46). Tuż zaś przed fatalnym dla 
niego finałem, próbując naprędce doprowadzić do ślubu z Malwiną, bohater 
z drżeniem głosu mówi sam do siebie, że została mu jeszcze tylko godzina 
(Upiór, s. 72). To właśnie czas pozwala go ostatecznie unicestwić, bowiem 
związany zdradziecką przysięgą Aubray nie może ostrzec siostry przed 
człowiekiem, którego śmierci był świadkiem. Wampir zostaje pokonany, 
ponieważ mija jego czas. 

Tak ścisłe powiązanie akcji melodramatu z motywem upływu czasu po-
zwoliło na sformułowanie tezy, iż to właśnie Upiór mógł zasugerować Ada-
mowi Mickiewiczowi pomysł, by tajemniczy nocny gość odwiedzający księ-
dza w IV części Dziadów, dostał na wykonanie tajnej misji tylko trzy godzi-
ny30. Ich upływ, odmierzany licznymi napomknieniami o czasie oraz przede 

                                                                                                                                   
-Rychlewska, Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu, Wyd. Universitas, 
Kraków 2006, s. 68–69. 

28 Zob. B. Tomaszewski, Francuski melodramat początku XIX wieku (z historii tragedii nieregular-
nej), przeł. E. Szrojt, „Dialog” 1967, nr 11, s. 117. 

29 Przy czym, co ciekawe, jak zauważa Tomaszewski, dla melodramatu charakterystyczna jest 
osobliwa nieteatralność treści, co wydaje się przeczyć oczywistej skądinąd sceniczności owego 
gatunku. Zdaniem badacza „[s]ceniczność wynikała z techniki prowadzenia fabuły. Szybki rozwój 
akcji wymagał bardziej złożonej i rozległej fabuły, niż to się działo w teatrze klasycznym”. Tamże, 
s. 118. To właśnie było powodem tak częstego sięgania przez melodramat po literaturę, również 
powieściową. Wampir Polidoriego, ze swoją dość rozbudowaną i zawikłaną miejscami akcją jest 
więc – paradoksalnie – bardzo dobrym obiektem adaptacji melodramatycznej. 

30 Zob. M. Sokalska, Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz – Krasiński – Słowacki, Wyd. UJ, 
Kraków 2009, s. 119–121. Potencjalny związek między melodramatem a dziełem Mickiewicza 
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wszystkim gasnącymi kolejno świecami, organizuje wypowiedź bohatera. 
W czasie tych trzech godzin przekształca się on z tajemniczego nieznajome-
go w Pielgrzyma, wreszcie rozpoznany zostaje jako Gustaw. Z czysto sce-
nicznego punktu widzenia założyć więc można, iż ten sam bohater, który 
w związku ze sposobem napisania jego roli w dramacie nie ma czasu na 
zmianę ubioru czy charakteryzacji, jednocześnie wygląda obco i niepokoją-
co, a chwilę później blisko i znajomo. Takie osobliwe „podwójne widzenie” 
postaci również skojarzyć można z Upiorem właśnie, w którym aktor odtwa-
rzający Rutwena od początku ucharakteryzowany był upiornie, czego jednak 
wszyscy uczestnicy akcji scenicznej, poza postaciami fantastycznymi, zdawali 
się nie dostrzegać. W perspektywie teatralnej upiorność obu bohaterów ma 
więc konwencjonalny charakter. 

Podobieństwa między IV częścią Dziadów a melodramatem o wampirze 
można jeszcze mnożyć31, co pozwala uznać ten przykład za kolejny stopień 
procesu adaptacji materii pierwotnej: to dzięki ogniwu melodramatycznemu 
pierwiastek wampiryczny mógł zasymilować się w tak znacznym stopniu ze 
strukturą arcydzieła Mickiewiczowskiego. Mówić tu można zresztą nie tylko 
o bardziej bezpośrednim związku z częścią IV dramatu, ale i o osobliwym 
wampirycznym piętnie, jakie odciśnięte jest na pozostałych jego częściach. 
Wampir patronuje balladzie Upiór32, postacie powstałych z grobu widzimy 
w nocnym obrzędzie z II części Dziadów, zaś w części III wampiryczna oka-
że się pieśń, która 

(…) była już w grobie, już chłodna, – 
Krew poczuła – spod ziemi wygląda – 

                                                                                                                                   
podnoszony był już we wcześniejszych badaniach, m.in. przez M. Witkowskiego, Świat teatral-
ny młodego Mickiewicza, Wyd. PIW, Warszawa 1971, s. 156 i n. 

31 Obaj, Gustaw i Rutwen, przybywają do świata ludzi ze szczególną misją do wykonania, 
obaj mają silne związki z tym, co nadprzyrodzone, obu można wręcz traktować jako duchy 
powrotników, ukaranych za jakieś przewinienia egzystencją nieumarłych. W szczególny 
sposób wiąże ich również tematyka miłosna: dla Gustawa miłość jest powodem, ale i przy-
czyną powrotu, dla Rutwena – szansą na uniknięcie ostatecznego zgonu. Eros (jeśli przypisać 
Rutwenowi donjuanowską pożądliwość, a nie jedynie wyrachowanie) i Tanatos to siły, które 
kształtują byt wampiryczny obu bohaterów. W przypadku Gustawa wreszcie można mówić 
też o specyficznym objawianiu się wampiryzmu w warstwie języka dramatu. Wszak fraza 
o „umarłym dla świata” to jeden z uporczywie powracających motywów tej części dramatu. 

32 Tematykę upiorną odnajdziemy również choćby w Ucieczce, realizującej wątek Bürgerow-
skiej Lenory, co w szerokiej perspektywie pozwala wiązać twórczość Mickiewicza z tak mod-
nymi wówczas tematami i wątkami współtworzącymi romantyczny mit upiora-wampira. 
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I jak upiór powstaje krwi głodna: 
I krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda33. 

Mechanizm adaptacji wątku wampirycznego, uruchomiony dzięki melo-
dramatowi o lordzie Rutwenie, rozwinął się w twórczości i myśli wieszcza 
szeroko, przez długie lata pozostając w centrum jego zainteresowań34. 

Równie interesujący jak wątek polski dziejów adaptacji Wampira wydaje się 
przypadek niemiecki, sygnowany nazwiskami Heinricha Ludwiga Rittera, 
jako autora tłumaczenia wersji melodramatycznej i Heinricha Marschnera, 
który napisał romantyczną operę Der Vampyr. Jeśli ślady operowe pojawiły 
się już w momencie adaptacji oryginalnego opowiadania w melodramacie, to 
przeróbka operowa pozwala zaobserwować nie tylko pogłębiający się roz-
ziew między tekstem oryginalnym a jego kolejnym opracowaniem, ale też 
coraz bardziej intensywne uobecnienie inspiracji płynących z gatunku doce-
lowego. Pozostają więc w operze Marschnera zarówno oryginalne elementy 
(pożądanie krwi, wskrzeszenie Ruthvena w lunarnym rytuale, który pomaga 
mu przeprowadzić przyjaciel, Edgar Aubry, wymuszenie na nim przysięgi 
milczenia na temat owego zmartwychwstania), jak i naleciałości pochodzenia 
melodramatycznego (imię głównej żeńskiej postaci – Malwina, znaczne 
skrócenie czasu akcji – przysięga milczenia obejmuje tym razem 24 godziny; 
wątek wesela służących, podczas którego Ruthven zaleca się do panny mło-
dej Emmy i zostaje z zemsty zastrzelony przez jej męża). Przede wszystkim 
jednak pojawiają się tu nowe aspekty, z jednej strony wzmacniające melo-
dramatyczny zarys akcji, z drugiej zaś będące wynikiem silnego osadzenia 
dzieła w tradycji niemieckiej opery romantycznej. 

Przykładem pierwszego zjawiska jest zmiana charakteru relacji łączących 
Edgara Aubry’ego z Malwiną Davenaut – nie są rodzeństwem, lecz parą 
kochanków rozdzielonych przez niesprawiedliwą i krótkowzroczną postawę 
ojca dziewczyny, który nie chce zgodzić się na jej związek z ubogim szlach-
cicem, ale planuje wydać ją za mąż za księcia Marsdena (czyli zmartwych-
wstałego Ruthvena). Zjawisko drugie uwidacznia się przede wszystkim 
w zasobie środków muzycznych, zwłaszcza zaś w pierwszym obrazie opery 
                                                           

33 A. Mickiewicz, Dziady. Część III, w: tegoż, Utwory dramatyczne, Wyd. Czytelnik, Warszawa 
1965, w. 463–466. 

34 Nie można zapominać również o tłumaczonym przez Mickiewicza Giaurze i słynnej klą-
twie wampirycznej, jaka rzucona zostaje na niewiernego w wersach 731–764 poematu („Lecz 
wprzód zostaniesz na ziemi upiorem”). Upiorom poświęcone zostały również spore fragmen-
ty prelekcji paryskich (wykład XV i XX w roku 1840/1841). Zob. M. Janion, Polacy i ich wam-
piry, w: tejże, Wobec zła, Wyd. Verba, Chotomów 1989, s. 33–53. 
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rozgrywającym się w ponurej jaskini, podczas sabatu piekielnych duchów 
i wampirów35. Ze sceny tej dowiadujemy się, że Ruthven jest ofiarą sił zła, 
które kuszą słabych ludzi. Zawarł pakt z piekłem i dlatego musi zdobyć 
w ciągu jednego dnia trzy niewinne ofiary płci żeńskiej. Pierwszą z nich 
będzie Janthe, drugą służąca Emma, trzecią powinna stać się Malwina36. 

Nocna sceneria sabatu, na równi z ponurą i przerażającą muzyką tego frag-
mentu (chóry piekielne, drażniąca instrumentacja, recytowana rola Mistrza 
Wampirów), pozwalają dostrzec liczne podobieństwa do najsłynniejszej ro-
mantycznej opery niemieckiej – Wolnego strzelca Karola Marii Webera. Kaspar, 
działający pod wpływem złego ducha Samiela, czarny charakter tej opery, 
ukazuje całą prawdę o słabości człowieka, jego podatności na zło. Choć pró-
buje sprowadzić na złą drogę innego człowieka, by jego duszą opłacić swoje 
dalsze życie, nie czerpie on jakichś dodatkowych rozkoszy z tego faktu, a spo-
tkanie z Samielem napawa go głębokim lękiem. Ruthven tymczasem, zaraz po 
mrożącej krew w żyłach scenie zaprzysiężenia w służbę złu, śpiewa energiczną 
arię gniewu i żądzy, Ha! Welche Lust, w której obrazowo kreśli radość z mor-
dowania niewinnych istot37. Raduje go nie tylko smak życiodajnej krwi, ale 
zwłaszcza uczucia i reakcje, jakie wzbudza w ofiarach oraz erotyczna otoczka 
aktu wampirycznego. Z piersi swych ofiar (a więc kobiet) chce wysysać poca-
łunkami nowe życie38, które go wzmocni; mówi o purpurowych wargach, 
o drżeniu ciała – przedśmiertnym, ale kojarzącym się przecież również ze sta-
nem podniecenia. Jego słowa są podwójnie perwersyjne: jako pochwała śmierci, 
przyjemności z jej zadawania niewinnym ofiarom oraz jako opis szczególnej 
profanacji, jakiej poddawane jest ich ciało w chwili wampirycznego pocałunku. 
Eros i Tanatos, wampiryzm i erotyka splatają się w tej operze w sposób, który 
jest już bardzo bliski współczesnym kreacjom wampirycznym. 

Od Wampira Marschnera prowadzą dwie ścieżki adaptacyjne, które świad-
czą o nośności tego wariantu opowieści o Rutvenie. Przypadek pierwszy, 
mniej może oczywisty, dotyczy Ryszarda Wagnera, który w 1833 roku dyrygo-
                                                           

35 Didaskalia informują: „Wildnis, seitlich eine Höhle. Im Hintergrunde erhöhtes Plateau. 
Chor der Hexen und Geister in abenteuerlichen Gestalten”. W.A. Wohlbrück, Der Vampyr. 
Libretto, w: H.A. Marschner, Der Vampyr, dyr. G. Neuhold, CD 7001834-HOM, s. 2. 

36 Lesław Czapliński dostrzega tu kolejną analogię do postaci Don Giovanniego, bowiem 
również Mozartowski bohater ma na swoim koncie trzy ofiary-kobiety: Donnę Annę, Zerlinę 
i Donnę Elvirę. Por. L. Czapliński, W kręgu operowych mitów, Wyd. Rabid, Kraków 2003, s. 135. 

37 „(…) z sadystyczną satysfakcją delektuje się przedśmiertnymi konwulsjami swych ofiar, 
z których wysysa krew”. Tamże, s. 136. 

38 „An blühender Brust / Neues Leben / in wonnigem Beben, / Mit einem Kusse in sich 
zu saugen!”. W.A. Wohlbrück, Der Vampyr …, s. 5. 
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wał wykonaniem opery Marschnera w Würzburgu. Piotr Kamiński nazywa 
operowego Ruthvena „brakującym ogniwem”, które łączy Don Giovannie-
go Mozarta z Holendrem, bohaterem powstałej w 1843 roku opery Wagne-
ra, rozpoczynającej szczytowy i dojrzały okres jego twórczości39. Tytułowy 
bohater Holendra tułacza, wiecznie żywy upiór, przemierzający morza i ocea-
ny na statku-widmie, podobnie jak lord Ruthven pożąda niewinnej kobiety; 
jej niewinność wszakże nie wywołuje krwawo-erotycznego pożądania, pod-
lega ono bowiem sublimacji poprzez powiązanie z wzorcem Goetheańskiej 
Małgorzaty. Senta umrze, napotkawszy na swojej drodze Holendra, ale po-
zostanie nietknięta, bo samo jej dziewicze poświęcenie zdoła uratować po-
tępionego upiora. Pierwotny wampir potrzebował więc krwi kobiety, by 
egzystować, naznaczając jednak swe ofiary piętnem perwersji; w melodrama-
cie musiał się ożenić, by zdobyć dostęp do krwi, zaś jako Wagnerowski Ho-
lender, odległy spadkobierca tradycji wampirycznej, nawet nie zbliży się 
fizycznie do wybranej kobiety, bo samo jej miłosne poświęcenie zdoła zdjąć 
klątwę. Wieczne życie, najpierw owiane tajemnicą, potem źródło perwersyj-
nej rozkoszy, ostatecznie stanie się przekleństwem, od którego bohater pra-
gnie być wyzwolony. 

Wątek drugi adaptacji opery Marschnera jest o wiele bardziej współczesny 
i dotyczy zrealizowanego w 1992 roku projektu telewizyjnego Vampyr. A Soap 
Opera w reżyserii Nigela Fincha. Produkcja ta prezentuje skróconą i opa-
trzoną nowym anglojęzycznym librettem (napisanym przez Charlesa Har-
ta40), uwspółcześnioną wersję opery Marschnera. Także w przypadku tej 
adaptacji wskazać można szereg zabiegów zmierzających do przekształcenia 
adaptowanego dzieła i dostosowania go do nowego widza (dokładnie: tele-
widza, znawcy seriali w rodzaju Dynastii), jego świadomości gatunkowej, 

                                                           
39 P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera, t. 1, PWM, Kraków 2008, s. 839. Podobieństwa między 

operami nie ograniczają się do fantastycznego statusu głównego bohatera, ale przejawiają się 
również w tkance dzieł. Jak pisze Kamiński: „[r]omanca Emmy [z Wampira Marschnera – 
M.S.] posłużyła za wzór Ballady Senty z Holendra tułacza”. Tamże. L. Czapliński z kolei dodaje 
inne podobieństwa łączące operę Marschnera z twórczością Wagnera – omawiana wcześniej 
aria Ruthvena kojarzy się z monologiem Telramunda z II aktu Lohengrina, a wybrane chwyty 
instrumentacyjne stosowane przez poprzednika odnaleźć można np. w Walkirii. Zob. 
L. Czapliński, W kręgu operowych…, s. 136. Dodać do tego można, że Wagner znał również 
drugą z oper romantycznych Marschnera, Hansa Heilinga, który także w wielu miejscach 
wzorowany jest na Wolnym strzelcu Webera, a który znacząco wpłynął tak na Holendra tułacza, 
jak i przede wszystkim Tannhäusera, czy nawet wybrane wątki Pierścienia Nibelungów. 

40 Autora libretta musicalu Upiór w operze A.L. Webbera, będącego adaptacją powieści 
G. Leroux. 
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przyzwyczajeń związanych z wybranym medium przekazu. Na pierwszy rzut 
oka zostaje więc obniżony rejestr kulturowy utworu. Trzeba jednak przy-
znać, że przeprowadzona adaptacja oparta jest na doskonałym, ironicznym 
zabiegu; punktem odniesienia dla wielkiej opery romantycznej uczyniona 
zostaje najpopularniejsza opera naszych czasów – opera mydlana41. Dzieło 
Marschnera wtłoczono w formułę serialu, znacznie skracając przede wszyst-
kim jego partie chóralne42; cała ekspozycja przeprowadzona została z uży-
ciem typowo filmowego chwytu – narracji prowadzonej zza kadru. Instru-
mentalna uwertura ilustruje przedakcję – rok 1793, pościg za wampirem, 
który uciekając, wpadł do zbiornika z wodą w opuszczonym domostwie 
i tam, zahibernowany przez wieki, doczekał lat 70. ubiegłego stulecia43. Fil-
mowy, a nie operowy sposób potraktowania uwertury podkreśla sposób jej 
udźwiękowienia oraz wkomponowania weń czołówki „serialu” – odgłosy 
pościgu, ujadanie psów nakładają się na brzmienie orkiestry, momentami 
nad nim dominując, natomiast po serii portretów bohaterów, z informacjami 
o ich imionach i pełnionych w prezentowanej historii funkcjach44, włącza się 
wspomniany głos z offu, opowiadający o losach ożywionego wampira. 

Na skutek zmiany czasu akcji zmodyfikowana musi zostać charakterystyka 
poszczególnych postaci oraz łączące je relacje. Zmartwychwstały wampir 
nosi nazwisko Ripley i błyskawicznie dostosowuje się do nowych warunków; 
gromadzi wokół siebie szajkę przestępczą i prowadzi nielegalne interesy. 
W oparach mydła wampir Ripley uwiedzie i wyssie modelkę, potem będzie 
                                                           

41 Wiążąc Wampira z Don Giovannim, znów można byłoby wskazać tu pewną analogię inter-
pretacji filmowych, i to powstających w zbliżonym okresie, bowiem w 1991 roku Peter Sellars 
zaprezentował swoją kontrowersyjną adaptację opery Mozarta, w której powierzył role Don 
Giovanniego i Leporella ciemnoskórym śpiewakom (do tego bliźniakom), a akcję swojej 
inscenizacji osadził w slumsach wielkiego amerykańskiego miasta. Zob. D. Littlejohn, What 
Peter Sellars Did to Mozart, w: tegoż, The Ultimate Art. Essays Around and About Opera, University 
of California Press, Berkeley 1992. 

42 Film podzielony jest wewnętrznie przerywnikami sugerującymi miejsce na reklamy i po-
wtarzającymi się ostrzeżeniami, że „niniejsza emisja zawiera sceny nagości, przemocy i [inne] 
dorosłe tematy”. 

43 Ten wątek z kolei wpisuje Wampira. Operę mydlaną w ciąg adaptacyjny kultury popularnej, 
przyswajającej na różne sposoby elementy ukształtowanego w XIX wieku mitu wampirycz-
nego. Pomysł ożywienia w wieku XX staroświeckiego, XVIII-wiecznego wampira przypomi-
na jeden z wątków serialu Dark Shadows (kanał ABC, 1966–1971), uwypuklony w filmowej 
wersji wyreżyserowanej przez Tima Burtona (Dark Shadows, 2012). 

44 Nawet żółty kolor i kształt czcionek przypominać może czołówkę Dynastii, podobnie jak 
krótkie ujęcia, w których prezentowani są poszczególni bohaterowie – charakteryzujące 
postacie i w momencie pojawienia się podpisu zastygające w nieruchome zdjęcie. 
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próbował usidlić piękną córkę bankrutującego biznesmena, aż wreszcie w ko-
ściele, tuż przed sfinalizowaniem demonicznego planu poślubienia współ-
czesnej Malwiny, zostanie zdemaskowany przez jej cichego wielbiciela, eg-
zorcyzmowany znakiem krzyża i wreszcie unicestwiony w widowiskowej 
eksplozji, która odrywa z sufitu gigantyczny krucyfiks, przebijający jego ciało 
w momencie, gdy próbuje on zatopić zęby w szyi swojej ofiary. Warto pod-
kreślić, że w żadnej z poprzednich adaptacji lord Ruthven nie był wrażliwy 
na symbole religijne ani nie służyły one do jego unicestwiania. Tymczasem 
w Wampirze. Operze mydlanej rozbudowany został wątek satanistyczny45, co 
z pewnością wiązać należy z inspiracjami płynącymi z bujnie rozwijającego 
się w 2. połowie XX wieku kina wampirycznego46. 

Tworząc postać lorda Ruthwena, Polidori wprowadził ludowego czy też 
starożytnego wampira do arystokratycznych salonów, zabarwił go bajro-
niczną tajemnicą i nonszalancją w stosunku do innych osób, płci pięknej 
zwłaszcza, uczynił zeń bohatera intrygującego i współczesnego. Jego melo-
dramatyczny odpowiednik zakuty został w łańcuchy konwencji rodzajowych 
– wysłano go do osjanicznej Szkocji, która w większym stopniu pasuje jako 
miejsce akcji historii o upiorach, i kazano nakłaniać niewinną dziewicę do 
przyspieszenia ślubu. Wyrastający z ducha melodramatu Ruthven operowy 
stał się demonicznym wariantem Don Giovanniego, człowiekiem opętanym 

                                                           
45 Zaraz po uwerturze w operze następuje inspirowana Wolnym strzelcem scena sabatu złych 

duchów. W Wampirze. Operze mydlanej współczesnymi złymi duchami okazują się członkowie 
socjety, bogaci i poszukujący mocnych wrażeń podczas tajemnych satanistycznych obrzędów. 
Czarna msza odbywa się w ascetycznej przestrzeni wnętrza przypominającego muzeum sztuki 
nowoczesnej. Scenografia zawiera elementy kultu – uciętą dłoń na satanistycznym krucyfiksie, 
kropielnicę. W rytm piekielnych chórów (wykonywanych przez chórzystki ubrane w dość 
wyzywające – choć białe – sukienki, dynamicznie zmieniające się ujęcia prezentują zbliżenia 
ich krwistoczerwonych ust i lśniących bielą zębów – co sugeruje wampiryczny, seksualno-
-drapieżny charakter tych postaci), sataniści wpadają w dziwny letarg, wykonując specyficzne 
magiczne gesty. Funkcję Mistrza Wampirów pełni tu najwyższa kapłanka szatana, androgy-
niczna czarnoskóra postać o trudnych do określenia atrybutach płciowych (napisy końcowe 
filmu zawierają jedynie informację, iż rolę tę grał Winston, a więc mężczyzna). 

46 Pomimo pewnej unikatowości filmowa adaptacja wampirycznej opery znalazła swoistą 
kontynuację w filmie baletowym Dracula. Pages from a Virgin’s Diary wyreżyserowanym w 2001 
roku przez Guy Maddina. Zaadaptowana na potrzeby baletu powieść Stokera wykorzystuje 
muzykę symfoniczną Gustava Mahlera. Zarówno sam pantomimiczny charakter filmu, jak 
i specyfika całej inscenizacji (kostiumy, sposób filmowania, wybór monochromatycznej taśmy 
filmowej) przywodzi na myśl nieme dzieło Friedricha Murnaua. Por. J. Bloomfield, At the Heart of 
„The Heart of the World”: Guy Maddin in the Twenty-First Century, w: R.G. Weiner, J. Cline, red., Cinema 
inferno. Celluloid explosions from the cultural margins, Scarecrow Press, Lanham 2010. 
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przez zło, cynicznym uwodzicielem rozkoszującym się cierpieniem niewin-
nych ofiar, niepoddającym się jakiejkolwiek reinterpretacji podważającej 
jednoznaczną ocenę moralną jego czynów. Stojący (na razie) na końcu tego 
łańcucha współczesny wampir Ripley realizuje schematycznie pojęty stereo-
typ serialowego czarnego charakteru; jako biznesmen-podrywacz i typ spod 
ciemnej gwiazdy służy co prawda szatanowi, ale pomijając pewne fanta-
styczne aspekty, jego filmowa egzystencja doskonale sprawdza się w kon-
wencji przerysowanej postaci z opery mydlanej. 

Jak dowodzą powyższe przykłady, zmiana gatunkowa za każdym razem im-
plikuje zmiany treści, uzupełniając pierwotny zarys akcji i charakterystykę wam-
pirycznego bohatera o nowe elementy, obce adaptowanemu oryginałowi, ale 
zbieżne ze specyfiką oraz tradycją nowego gatunku, jak również dopasowane do 
oczekiwań docelowej grupy odbiorców, zaznajomionych dobrze z jego kon-
wencjami. Stworzona zaś przez Polidoriego fabuła i postać wampira doskonale 
wpasowuje się w kolejne role wyznaczane jej przez adaptatorów. 
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Incarnations of lord Ruthven.  
Adaptations and transformations of the myth about vampires 

Popularity of myths about Vampires led to their frequent use in different adaptations. This 
happened in the case of J.W. Polidori’s tale entitled The Vampire, which was converted into 
a French melodrama. This melodrama, after being translated into Polish, significantly influ-
enced romantic creativity of A. Mickiewicz. At the same time the melodrama was also trans-
lated into other languages, including German, which inspired the creation of romantic opera 
Der Vampyr by H. Marschner. Themes of this forgotten opera were adapted among others in 
the works of R. Wagner and more recently they have been adapted for television movie. 

Keywords: Vampire, melodrama, opera, film adaptation, romanticism 
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Przekład filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury 

Trudności z tłumaczeniem filmów nie są problemem nowym. Wiele mówi się 
o kłopotach, jakie stwarza przekład audiowizualny, jednak są to z całą pewno-
ścią zagadnienia wciąż rzadko podejmowane w naukowych teoriach przekładu. 
Przez wiele lat ta tematyka była pomijana w opracowaniach teoretycznych, gdyż 

rozumiano, że w konstruowaniu sensu w mediach uczestniczy tak wiele 
czynników, że trudno je wszystkie ująć w jakiś konkretny model1. 

Zgodnie z powszechnym (potocznym) rozumieniem słowo tłumaczyć defi-
niuje się ‘przekładać tekst pisany lub wypowiedź ustną z jednego języka na 
inny język’2, czyli komunikat w języku docelowym ma być tym samym ko-
munikatem, który został nadany w języku źródłowym. Jeśli jednak spojrzy-
my na definicję słowa tłumaczenie, czyli ‘wyjaśnienie, interpretacja, komen-
tarz’3, będziemy już nieco bliżsi temu, co dzieje się w przypadku tłumaczenia 
dialogów filmowych. W niniejszym artykule tłumaczenie przekazu medial-
nego będę bowiem rozumieć głównie jako tłumaczenie filmów właśnie. 

Skoro zatem mowa o interpretacji, to w perspektywie filmowej termin tłu-
maczenie będzie zawierał w sobie pewne elementy definicyjne słowa adaptacja. 
Ta zaś będzie tu rozumiana przede wszystkim jako ‘przystosowanie czegoś 
do innego użytku niż było przeznaczone’4. Takie znaczenie jest najbliższe 

                                                           
1 T. Tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 7. 
2 Współczesny słownik języka polskiego, B. Dunaj, red., t. 1–2, Wyd. Langenscheidt, Warszawa 2007. 
3 Tamże. 
4 Słownik języka polskiego PWN, zob.: http://sjp.pwn.pl/slownik/2548744/adaptacja [do-

stęp: 20.10.2013]. 
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temu, co dzieje się w procesie tłumaczenia filmowego (nie tylko filmowego 
zresztą). Film pochodzący z konkretnej kultury, z konkretnego języka, tłu-
macz przystosowuje przecież do języka i kultury innej, zazwyczaj obcej 
twórcy. W niniejszym artykule chciałabym zaproponować bliższe przyjrzenie 
się tej specyficznej formie przekładu i temu, w jaki sposób tłumacz może 
zastosować lub odrzucić techniki adaptacyjne, niezbędne w pracy z tekstem 
kultury, jakim jest samo dzieło filmowe lub jego poszczególne elementy. 

Brak opracowań i badań właściwych form pracy nad tego rodzaju tłuma-
czeniem audiowizualnym wpływał i wpływa nadal na jakość wielu z nich. 
Arkadiusz Belczyk autor książki Tłumaczenie filmów mówi: 

Kiepskie tłumaczenie filmu nie tylko irytuje widza, pozbawia go części 
przyjemności z oglądania filmu, uniemożliwia poznanie różnych smacz-
ków i niuansów w oryginalnych dialogach, czyli w jakimś sensie owego 
widza okrada i oszukuje, ale co gorsza przyczynia się także do wykośla-
wiania i zubażania współczesnej polszczyzny5. 

Pamiętać należy o tym, że niejednokrotnie napisy, zawierające złe tłumacze-
nie, mogą widzowi nieznającemu języka odebrać możliwość recepcji całego 
dodatkowego poziomu gier metafilmowych i interkulturowych6, co spowoduje 
nie tylko spłycenie dzieła, ale także negatywną opinię o filmie, która będzie 
rozpowszechniała się wśród kolejnych widzów. Zmiany w tym zakresie wpro-
wadziło przede wszystkim pojawienie się ESIST (European Association for 
Studies in Screen Translation), na gruncie polskim wspieranym przez Stowarzy-
szenie Tłumaczy Audiowizualnych. Organizacje te zajęły się przede wszystkim 
kształceniem ludzi, którzy zajmowaliby się fachowym tłumaczeniem filmów 
i rozwijaniem świadomości, jak ważny jest profesjonalizm właśnie w tym zakre-
sie. Oczywiście, nie eliminuje to całkowicie niedobrych tłumaczeń, z którymi 
możemy się spotkać w każdej chwili. Jednak, jak pisze Marek Hendrykowski: 

Przy skądinąd słusznym i potrzebnym podejściu purystycznym łatwo 
o atrakcyjną anegdotę, polemiczny temperament i błyskotliwą krytykę 
bulwersujących błędów7, jakie popełnił tłumacz. Tego typu interwencje 

                                                           
5 A. Belczyk, Tłumaczenie filmów, Wyd. „Dla szkoły”, Wilkowice 2007, s. 4. 
6 Doskonałym przykładem jest tu porównanie filmu Shrek w wersji dubbingowanej i tej 

z polskimi napisami. 
7 Przyp. autorki – wynikających w dużej mierze z chęci obniżenia kosztów i przyspieszenia 

pracy nad tłumaczeniami. Niejednokrotnie zdarza się, że tłumacz pracuje tylko z listą dialo-
gową, co powoduje niezrozumienie niektórych form czy wyrażeń bez ich kontekstu wizual-
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odgrywają na pewno korzystną rolę, nie pozwalając na zbytnie obniżenie 
poprzeczki wymogów stawianych filmowym opracowaniom przekłado-
wym. Przydatność takich okazjonalnych sprawdzianów wiarygodności 
ekranowego przekładu wydaje się oczywista. Równocześnie jednak brak 
w tych doraźnych interwencjach miejsca na ogólniejszą refleksję8. 

W rozważaniach na temat przekładu audiowizualnego jako narzędzia wyko-
rzystywanego w nauczaniu języka polskiego jako obcego należy przede 
wszystkim odnotować jego trzy podstawowe rodzaje: lektora, napisy i dub-
bing. Jeśli chcielibyśmy podzielić Europę ze względu na praktyki tłumaczeń 
audiowizualnych, zasadniczo możemy dokonać rozróżnienia na dwa duże 
bloki (kraje, które stosują dubbing i kraje, które korzystają z napisów). Jednak 
w rzeczywistości sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Strategie 
tłumaczeń audiowizualnych zależą od bardzo wielu czynników, w tym: zasad 
i medium dystrybucji (kino, telewizja, DVD), publiczności (ogólna, wysubli-
mowana, młoda, osoby z problematycznym odbiorem), a przede wszystkim 
wysokości nakładów finansowych, które należy włożyć w poszczególne typy 
tłumaczeń. Zdarzają się również kraje, gdzie dubbing i napisy występują rów-
nolegle (m.in. Czechy, Słowacja i Węgry). Co więcej, dubbing i napisy to nie 
jedyne metody przekładu, jako że w Europie Wschodniej dalej można spotkać 
tłumaczenie odczytywane przez lektora („szeptanka” znana pod angielskim 
terminem voice-over). Lektora, który do tej pory utrzymuje się przede wszystkim 
w Polsce (telewizja, kasety VHS i filmy DVD), można też spotkać w Rosji, 
Estonii, na Litwie, Łotwie i na przykład w Bułgarii. Ta forma tłumaczenia, 
która znacznie utrudnia oglądanie filmu osobom do niej nieprzyzwyczajonym, 
różni się oczywiście w poszczególnych krajach. Wszystkie dialogi mogą być 
odczytywane przez jedną osobę, może istnieć w filmie podział na role męskie 
i żeńskie albo role mogą być rozdzielone pomiędzy kilku lektorów. 

Trzeba również stwierdzić, że ze względu na estetykę kina jako takiego, 
na jakość odbioru filmu przez widza, gdy jednostajny głos lektora nakła-
da się na głosy oryginalne, nie jest to technika przyszłości w tłumaczeniu 
filmów9. 

                                                                                                                                   
nego. Takie problemy stwarzają często angielskie słowa go i come, które w języku wyjściowym 
mogą oznaczać wszystko to, co np. w języku polskim wyrażane jest słowem chodzić z odpo-
wiednim prefiksem: wychodzić, przechodzić, wchodzić itp. 

8 M. Hendrykowski, Z problemów przekładu filmowego, w: E. Balcerzan, red., Wielojęzyczność lite-
ratury i problemy przekładu artystycznego, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1984, s. 244. 

9 T. Tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny…, s. 116. 
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Filmy z tą metodą tłumaczenia możemy z góry odrzucić jako nieprzydatne 
w nauczaniu języka obcego. Po pierwsze, głos lektora nakłada się na orygi-
nalne głosy aktorów, muzykę oraz inne efekty dźwiękowe dobiegające 
z ekranu. Po drugie, film w takiej formie są w stanie oglądać tylko i wyłącz-
nie osoby stykające się na co dzień z tą metodą przekładu, dla innych bo-
wiem staje się on zupełnie niezrozumiały. Ta metoda tłumaczenia, jako 
coraz mniej popularna i stosowana głównie w telewizji, nie musi więc być 
szerzej omawiana. Natomiast pozostałe dwie najpopularniejsze metody tłu-
maczenia filmów wymagają znacznie obszerniejszych objaśnień. 

W Polsce napisy to forma tłumaczenia pojawiająca się głównie w filmach 
kinowych oraz na płytach DVD, równolegle z lektorem lub dubbingiem. 
W telewizji napisy są raczej niespotykane poza zupełnie wyjątkowymi sytua-
cjami10. Jak każda forma tłumaczenia i ta posiada zarówno wady, jak i zalety. 
Głównym problemem podczas przygotowywania napisów do filmu jest 
prędkość czytania przeciętnego widza (od 150 do 180 słów na minutę), któ-
ra jest znacznie mniejsza niż prędkość percepcji dźwięku, zmniejsza się do-
datkowo w przypadku osoby czytającej napisy w języku obcym. Na szybkość 
odczytywania napisów wpływa jeszcze dodatkowo ilość informacji wizual-
nych, które widz musi przyswoić równolegle z napisami. Dodatkowym pro-
blemem jest konieczność stosowania skrótów myślowych, co jest kłopotliwe 
w przypadku osób niewładających biegle danym językiem. Jeśli założymy, że 
w tłumaczeniu znika około 30–40% mówionego oryginału, to rzeczywiście 
jest to tak duży procent tekstu, że może utrudnić zrozumienie całości. Jest 
sprawą oczywistą, iż w większości zostają wycofane wykrzyknienia, powtórze-
nia, parafrazy czy wyrażenia o dużym stopniu rytualizacji, jednak ograniczenia 
techniczne napisów (konieczność ich okrojenia do najwyżej 2 linii tekstu 
i dopuszczalna ilość znaków w danej linii – maksymalnie do 40) powodują, że 
wielokrotnie ingeruje się również w formę wypowiedzi, stosując znaczne skró-
ty myślowe. Dodatkowo mamy tu do czynienia z przejściem od języka mó-
wionego do języka pisanego, co powoduje zmianę pewnych form wypowiedzi. 

Spośród wszystkich form tłumaczenia filmów napisy ingerują w najmniej-
szym stopniu w artystyczną wartość dzieła. 

Może najbardziej przekonywający dowód przynosi tu codzienna praktyka 
komunikacyjna. Zauważmy tylko, że jeśli widz wcześniej odczyta napiso-
we tłumaczenie danej kwestii obcojęzycznej (powiedzmy gagu słownego), 
z reguły i tak czeka z własną reakcją, aż postać na ekranie nie wypowie jej 

                                                           
10 Np. filmy Stanleya Kubricka są w polskiej telewizji nadawane z napisami. 
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do końca, i dopiero w tym momencie reaguje śmiechem. Analiza tego 
mechanizmu w całej rozciągłości potwierdza tezę, w myśl której wersja 
napisowa pośredniczy jedynie w rozumieniu znaczeń tekstu oryginalne-
go, nie zastępując go jednak generalnie w świadomości odbiorcy11. 

Problemy, które stwarza dubbing filmowy, są w pewnym stopniu podobne 
do tych opisanych powyżej. Mamy tu jednak także do czynienia z jeszcze 
innymi zagadnieniami. 

[W] obecnej dobie założenia dubbingu są bardzo proste. Jest to pewne 
działanie kinematograficzne, polegające na «doklejeniu» nagranego wcze-
śniej głosu do mówiących, widocznych na ekranie aktorów12. 

Proces dubbingowania filmu jest o wiele bardziej skomplikowany (i jedno-
cześnie wymaga większych nakładów finansowych) od tworzenia napisów. 
Dialogi w filmie dubbingowanym podlegają bowiem wielu złożonym ogra-
niczeniom technicznym. Wystarczy wymienić jedynie kilka z nich: dobór 
aktorów pod kątem barwy głosu13, konieczność zmieszczenia tekstu pomię-
dzy otwarciem i zamknięciem ust aktora grającego rolę w oryginale, zdarza 
się, że istotne są nawet wypowiadane przez aktora słowa – kształt ust różni 
się przecież przy wypowiadaniu różnych głosek, pod uwagę należy wziąć 
także intonację czy gesty wykonywane przez postacie na ekranie. 

Na szczęście występują w filmach rzadkie chwile, będące jednak zbawieniem 
dla tłumacza, w których usta aktora, który mówi, są niewidoczne z takiego 
lub innego powodu. Szybko wykorzystuje się je, każąc mu mówić rzeczy 
ważne, niezbędne dla zrozumienia filmu, ale których wcześniej nie udało się 
wprowadzić do dialogu, ze względu na konieczność synchronizacji14. 

Przy dobrze wykonanym dubbingu widz nie zastanawia się zupełnie nad 
tym, jak dialogi brzmiały w oryginale. Najdoskonalszym, choć może nie 
klasycznym, bo animowanym, tego przykładem będzie polska wersja języ-
kowa filmu Shrek15. 

                                                           
11 M. Hendrykowski, Z problemów przekładu filmowego…, s. 245. 
12 T. Tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny…, s. 107. 
13 Z tym zagadnieniem nieumiejętnie zmierzyli się np. reżyserzy dubbingu do filmu Dzieci 

Ireny Sendlerowej (2009, reż. John K. Harrison). 
14 T. Tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny…, s. 109. 
15 Shrek, reż. Andrew Adamson, 2001. 
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Największą trudność będzie jednak stanowił dla tłumacza przekład na ję-
zyk docelowy elementów kulturowych. Doskonale opisuje ten problem Wa-
cław Osadnik, analizując angielskie tłumaczenie książki Wojna polsko-ruska 
pod flagą biało-czerwoną oraz angielskie napisy do filmu nakręconego na pod-
stawie tej powieści: 

Innym problemem kulturowego uwarunkowania przekładu Wojny… są 
odniesienia w powieści do znanych powiedzeń z literatury oraz do piose-
nek młodzieżowych i ich wykonawców. Można tu przywołać tezę Ro-
mana Jakobsona, który badając wpływ kultury na język, opisał zasady 
konstytuowania się leksykonu danego języka pod względem matryc kul-
turowych zachowanych w danym języku. Jakobson uważa, że każdy język 
funkcjonuje w granicach danej kultury i dlatego leksykon określa świa-
domość kulturową jego użytkowników. Stąd też w języku znajdują swe 
odbicie różnice kulturowe, które są manifestowane poprzez kategorie 
rodzaju, liczby, aspektu itp. Ale oprócz różnic gramatycznych, mamy 
także sytuacje klisz nakładanych na wypowiedzi językowe. Są to sytuacje, 
w których użytkownicy języka posługują się powszechnie znanymi wyra-
żeniami charakterystycznymi dla danej kultury i w ramach tej kultury tyl-
ko zrozumiałymi. Jako przykład można by wskazać w języku polskim 
powiedzenie „wyjść jak Zabłocki na mydle”, które poza polską tradycją 
kulturową nic nie znaczy i dlatego jest nieprzekładalne na inne języki. To 
właśnie takie sytuacje decydują o tym, że tłumacz musi być uczulony na 
kontekst kulturowy danego komunikatu językowego, który to komunikat 
jest powiązany z pewnymi wartościami kulturowymi, a także z zachowa-
niami i emocjami użytkowników języka16. 

W ujęciu teoretycznym można spotkać się z trzema strategiami tłumacze-
niowymi wobec zjawisk kulturowych17: 

1. Maksymalna ingerencja w tekst za pomocą kulturowych substytutów, 
całkowita naturalizacja przekładu, czyli „tłumaczenie skierowane na odbior-
cę”. Ta strategia wydaje się najsłuszniejsza, bowiem umożliwia widzowi 
bezproblemowy odbiór filmu, który został możliwie jak najmocniej przysto-
sowany do jego ojczystej kultury. Podać tu można choćby takie przykłady, 
jak: przetłumaczenie pieszczotliwego w języku angielskim słowa chipmunk 
‘rodzaj gryzonia z rodziny wiewiórkowatych’ na polskie zdrobnienie „króliczku” 

                                                           
16 W. Osadnik, Film po adaptacji powieści: narracja „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną”. 

Porównanie przekładu angielskiego powieści i angielskich napisów w adaptacji filmowej Xawerego Żuław-
skiego, „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 1 (5), s. 120. 

17 Typy strategii tłumaczeniowych podaję za: T. Tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny…, 153. 
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w niedawno wyświetlanym na polskich ekranach filmie Ted18; z kolei w pol-
skim filmie Jesteś bogiem19 z 2012 roku tytuł programu telewizyjnego Telee-
xpress przetłumaczony został na angielski jako Evening News20. Ta naturaliza-
cja nie powinna przybierać jednak postaci skrajnej. Unikać należy takich 
(karygodnych) sytuacji, jak na przykład gruzińska wersja językowa świątecz-
nego przeboju Kevin sam w domu21. Następuje tu tak daleko posunięta inge-
rencja w tekst oryginalny, że widzowi, stykającemu się na co dzień z dubbin-
giem, wydaje się ona zupełnie nieprawdopodobna. W filmie tym bohatero-
wie noszą gruzińskie imiona. Ponieważ film jest dubbingowany i nie mamy 
styczności z pierwowzorem, nie to jest jeszcze najdziwniejsze. Bohaterowie 
filmu nie lecą do Paryża, tylko do Batumi, nie zamawiają telefonicznie pizzy, 
ale chaczapuri (co z tego, że w filmie przyjedzie pizza!). Takie zabawy z dia-
logami filmowymi, które wydają się niedopuszczalne, są na tyle silnie zako-
rzenione w kulturze rodzimych użytkowników tego języka, że nie widzą 
w niej oni nic dziwnego ani niepokojącego. Co jeszcze ciekawsze, sytuacja 
jest w Gruzji na tyle rozpowszechniona, że bilety do kin na filmy tłumaczo-
ne w ten sposób są droższe od normalnych i niektóre osoby są skłonne 
płacić więcej, aby zażyć tego typu dobrej zabawy. Odbiorcy docelowi tych 
filmów, czyli Gruzini, mówią: 

Lubię oglądać takie filmy, żeby dobrze się bawić. Kiedyś było to bardziej 
widoczne, teraz zmieniają raczej imiona i takie miękkie rzeczy, które nie 
zmieniają fabuły filmu tak bardzo. 

Gdyby tłumaczyli dosłownie, to chyba dla nas nie byłoby to śmieszne, 
bo mamy taki język, że żarty z innych różnych kultur i języków czasami 
nie są dla nas śmieszne. 

2. Zachowywanie elementów kulturowych pochodzących z języka wyj-
ściowego, czyli „tłumaczenie nacechowane obcością”. W etiudzie Brzydkie 
słowa w reżyserii Marcina Maziarzewskiego, filmie wykorzystywanym przeze 
mnie wielokrotnie na zajęciach z cudzoziemcami, pojawia się w pewnym 
momencie kwestia: „A teraz, drogie dzieci, pocałujcie misia w… nos” Na-
wiązuje ona wyraźnie do silnie zmitologizowanej sytuacji, która zdarzyła się 
w polskiej telewizji, kiedy prowadzący program dla dzieci Miś z okienka wypo-
                                                           

18 Ted, reż. Seth MacFarlane, 2012. 
19 Jesteś bogiem, reż. Leszek Dawid, 2012. 
20 Choć każdy Polak wie, że Teleexpress nie jest nadawany wieczorem, więc Evening News nie 

jest nazwą do końca adekwatną, oddaje jednak ona w pełni ideę programu informacyjnego. 
21 Home Alone, reż. Chris Columbus, 1990. 
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wiedział (ponoć) na wizji słowa: „A teraz, drogie dzieci, pocałujcie misia 
w dupę”22. W napisach kwestia przetłumaczona została dosłownie: „And 
now, kids, kiss Teddy`s… nose”. I dobrze, szukanie jakiegokolwiek ekwiwa-
lentu w języku tłumaczenia, w tym przypadku angielskim, nie wydaje się ko-
nieczne. Chyba że tłumacz zastosowałby pierwszą – omówioną wyżej – strate-
gię i odnalazł w kulturze anglosaskiej podobną rzeczywistą sytuację. Scena koja-
rząca się polskim widzom jednoznacznie jest tak silnie nacechowana kulturowo, 
że objaśnianie jej widzom niepolskojęzycznym nie ma właściwie większego 
sensu. Tłumaczenie niepotrzebnie nacechowane obcością zdarza się często 
w przypadku pojawiania się w filmach nazw miejsc, np. we wspomnianym już 
filmie Leszka Dawida Jesteś bogiem nazwa Hali Widowiskowo-Sportowej „Spo-
dek” została przetłumaczona na angielski jako „Spodek Hall” – bez podania 
nazwy miasta czy jakiegokolwiek bliższego wyjaśnienia, co to za miejsce, które-
go nazwa nie mówi przecież nic obcojęzycznym odbiorcom filmu. 

3. Neutralizowanie w miarę możliwości elementów kulturowych. Za takie 
właśnie należałoby uznać zabiegi stosowane przez tłumacza wspomnianej 
już wyżej Wojny polsko-ruskiej. Wacław Osadnik pisze: 

Podobnie z nawiązaniem do poezji Adama Mickiewicza – „A teraz poloneza 
czas zacząć z Magdą” (s. 23) – „And now it’s time to strike up the polonaise 
with Magda”. Paloff przekłada frazę skopiowaną z Pana Tadeusza dosłownie, 
podczas gdy w istniejącym w przekładzie na język angielski utworze Mickie-
wicza fragment ten zaczyna się od słów „For the polonaise now…” i mógł-
by być wykorzystany w tłumaczeniu Wojny… jako cytat23. 

Taki zabieg całkowicie naturalizuje element kulturowy i tym samym nace-
chowana niezwykle silnie kulturowo fraza staje się tylko nic nieznaczącym 
zdaniem, uniemożliwiającym właściwie nawet czytelnikom obeznanym 
z twórczością Mickiewicza odnalezienie tego nawiązania. 

Tak naprawdę żadna z opisanych strategii nie wydaje się idealna i prawdo-
podobnie najlepszym rozwiązaniem jest wypośrodkowanie. Modelowym 
przykładem tłumaczenia idealnego stał się w Polsce dubbing do filmu Shrek. 
Polską wersję językową filmu przygotował Bartosz Wierzbięta, tłumacząc 
nie tylko dialogi, ale także doskonale przekładając nawiązania kulturowe 
i przystosowując je do polskich realiów. Jednym z najbardziej wyrazistych 
odniesień jest wyśpiewywana przez Osła na początku filmu piosenka. 

                                                           
22 Istnieje kilka wersji tej wypowiedzi i tak naprawdę faktyczna nie ma wielkiego znaczenia. 
23 W. Osadnik, Film po adaptacji powieści…, s. 121. 
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W polskiej wersji Wierzbięta włożył w paszczę bohatera słowa „Latać każdy 
może”, które są nawiązaniem wprost do przeboju śpiewanego przez Jerzego 
Stuhra na festiwalu w Opolu w 1977 roku – Śpiewać każdy może. Dodatkowy 
poziom gry metakulturowej nadaje temu fragmentowi fakt, iż to właśnie 
Jerzy Stuhr dubbinguje w polskiej wersji postać Osła. 

Uznawany dziś za mistrza tłumacz, którego kariera zaczęła się właśnie od 
filmu Shrek, wielokrotnie mówił o trudnościach, jakie może spowodować 
takie właśnie naginanie rzeczywistości wyjściowej do docelowej propono-
wanej obcojęzycznym widzom. Na pytanie, jak tłumaczyło mu się drugą 
część kultowej już dziś bajki, mówił: 

Mnie było trudniej. Miałem świadomość, że tym razem moja praca nie 
jest już anonimowa, jestem kojarzony z tym filmem i widzowie będą mi 
niejako patrzeć na ręce. Poza tym twórcy oryginału poszli w swoją kultu-
rową zabawę, mniej tu żartów uniwersalnych. Nie mówiąc już o tym, że 
w pierwszej części sam sobie poblokowałem pewne opcje. Na przykład 
bajkę o jakimś młynarzu, w krajach anglojęzycznych łatwo kojarzoną, 
zamieniłem na Żwirka i Muchomorka. A teraz [czyli w drugiej części – 
A.T.] ten młynarz się pojawia na ekranie… No i u mnie nie może być 
kontynuacji, bo wszyscy widzą, że to nie są Żwirek i Muchomorek. Je-
stem przerażony, gdy pomyślę, że trzecią albo czwartą część twórcy za-
ludnią postaciami z mało znanych u nas bajek, które zamieniłem na bliż-
szych nam bohaterów24. 

Tłumaczenie cytatów, fragmentów piosenek czy wierszy, nawiązań do zna-
nych bajek czy postaci to ogromne wyzwanie dla tłumacza. Jak wielkie, wie 
tylko ktoś, kto choć raz zetknął się z koniecznością wykonania tej ciężkiej 
pracy. Warto jednak poza praktyką, której nie brak, rozwijać refleksję teore-
tyczną nad tymi zagadnieniami, co – miejmy nadzieję – zaowocuje coraz więk-
szą ilością wykształconych i świadomych swojego zadania tłumaczy. 
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Adaptation of the cultural facts in film translation 

The author points out the main advantages and disadvantages of the three types of movie 
translation: subtitles, dubbing and voice over. The problems with making all listed above are 
enumerated in the article. The author also lists and describes three strategies for translators to 
adapt cultural facts taken from one culture into different one. She brings number of examples 
taken from various countries: Polish into English, English into Georgian and other. The 
movies which are used as examples are: Snow White and Russian Red, Shrek, You are God 
and Home Alone. 

Keywords: film, adaptation, subtitles, dubbing, voice-over, culture, Snow White and Russian 
Red, Shrek, You are God, Home Alone 
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Film w edukacji – różne praktyki adaptacyjne.  
Artystyczny plakat filmowy jako paratekst filmu 

 „Plakat wraz z filmem budowały scenografię nowej rzeczywistości”1 – 
w tak oto obrazowy i sugestywny sposób Dorota Folga-Januszewska opisuje 
pejzaż kulturowy, w którym rozwinęła się sztuka filmowego plakatu. Miasta 
ogarnięte kinową gorączką nowego widowiska wzbogacały się nie tylko 
o domy siódmej sztuki, lecz także o plakaty zapowiadające ekranowe czaso-
przestrzenie. Jak czytamy w monografii Folgi-Januszewskiej, plakat szybko 
zyskał rangę odrębnej dziedziny sztuki graficznej, a początkowe afisze kinowe 
i zwykłe fotosy zastąpione zostały wspaniałymi dziełami. I choć strategie two-
rzenia plakatów zmieniały się i co jakiś czas powracały do prostej reklamy 
(i tak jest, niestety, także i współcześnie), zjawisko artystycznego plakatu fil-
mowego pozostało nierozerwalnie związane z dystrybucją i odbiorem filmów. 

W ramach zajęć z historii filmu dla studentów kulturoznawstwa od po-
czątku swojej działalności dydaktycznej starałam się rozpoczynać spotkanie 
z filmem od pokazania plakatu i dyskusji nad tym, jak kształtuje on oczeki-
wania i nastawienie widza względem dzieła filmowego. Praktyka – dyktowa-
na zrazu intuicją i własnym pamiętnikiem odbioru siódmej sztuki – okazała 
się jednak związana ze strategiami edukacji filmowej, jakie miałam okazję 
obserwować i współtworzyć podczas dalszej pracy w tej dziedzinie. Prezen-
towany artykuł dotyczyć będzie metody „czytania” artystycznych plakatów 
filmowych, jaką zastosować można w szkolnym, pozaszkolnym lub też aka-
demickim kształceniu filmoznawczym. Inspiracją dla próby systematycznego 
ujęcia pracy z plakatem stały się zajęcia, które w 2011 roku przeprowadziłam 
                                                           

1 D. Folga-Januszewska, red., Ach! Plakat filmowy w Polsce, Wyd. Bosz, Olszanica 2009, s. 5. 
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ze studentami na wystawie plakatów Waldemara Świerzego, a podbudowy 
metodologicznej dla wpisania takiej praktyki edukacyjnej w ramy dydaktyki 
filmu dostarczyły inspirujące propozycje Witolda Bobińskiego – znakomitego 
polonisty akademickiego i szkolnego, który zajmuje się metodycznym ujęciem 
„komponentu filmowego” w szkolnym kształceniu kulturowo-literackim. 

W pierwszej części artykułu przywołam zatem najważniejsze ustalenia Bo-
bińskiego. Przyjmuję je jako ramę dla dalszego wywodu, sytuującego plakat 
filmowy w przestrzeni relacji paratekstualnej (w rozumieniu Gérarda Genet-
te’a i powołujących się na niego medioznawców) do filmu. W części trzeciej 
zdaję sprawozdanie z zajęć poświęconych „lekturze” plakatów Świerzego, by 
na koniec przedstawić najważniejsze wnioski i wskazówki dla praktyki dy-
daktycznej, wpisującej się w tekstualny model analizy i interpretacji filmu 
w edukacji szkolnej, który z powodzeniem zaadaptować można również do 
przestrzeni pozaszkolnej i uniwersyteckiej. 

Film jako tekst: strategia edukacyjna Witolda Bobińskiego 

Każdy model edukacji filmowej wpisanej w ramy szkolnego kształcenia 
literacko-kulturowego nieuchronnie wymaga adaptacji – przystosowania 
filmu do innych niż mu właściwe warunków prezentacji i odbioru. Pełna 
rekonstrukcja kinowego dyspozytywu w szkole jest niemożliwa, a należy 
pamiętać, iż jego niezbywalnym elementem jest nie tylko projekcja filmu, ale 
i odpowiednia przestrzeń seansu, a także specyficzne nastawienie widza. 
Roland Barthes, wnikliwy obserwator subtelnej przyjemności wynikającej 
z niemal erotycznego doznawania filmu, wskazuje na rolę szczególnego 
stanu, w jakim znajduje się widz tuż przed wejściem do kina: 

Idzie się do kina z powodu bezczynności, czasu wolnego, w stanie goto-
wości. Wszystko dzieje się tak, jakby jeszcze przed wejściem widza na sa-
lę połączyły się wszystkie klasyczne warunki hipnozy (…). Istnieje sytua-
cja kina, która jest pre-hipnotyczna. Kontynuując tę prawdziwą metoni-
mię, można stwierdzić, iż czerń sali prefigurowana jest przez „mroczne 
marzenie”, które poprzedza tę czerń i prowadzi podmiot od ulicy do uli-
cy, o d  a f i s z a  d o  a f i s z a  [podkreśl. – J.B.], aby w końcu pogrążył się 
w ciemnym, anonimowym, niezróżnicowanym sześcianie, w którym musi 
powstawać ten festiwal uczuć, nazywany filmem2. 

                                                           
2 R. Barthes, Wychodząc z kina, w: W. Godzic, red., Interpretacja dzieła filmowego. Antologia 

przekładów, Wyd. UJ, Kraków 1993, s. 157. 
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Trudno w przestrzeni szkoły odtworzyć tak opisane okoliczności decydu-
jące o wybraniu się do kina, gdyż zgoła inne są motywacje filmowego seansu 
w klasie i w „prawdziwym” kinie. Aby potencjalnego widza zwabić do sali 
projekcyjnej, przemysł (około)kinematograficzny wytworzył szereg narzędzi, 
których zadaniem jest uwodzić, intrygować, ciekawić i pociągać. Jednym 
z nich jest plakat, do którego różnorodnych funkcji powrócę w dalszej czę-
ści artykułu. „Czytanie” (celowo używam tego sformułowania, co wyjaśnio-
ne zostanie w kolejnych akapitach) plakatu stać się może aktywnością, która 
pozwoli uczniom i studentom wejść w rolę widza znajdującego się tuż „za 
progiem” kina. Ponadto – jak postaram się udowodnić – plakat (w tym stu-
dium dzieło artystyczne) jest tekstem heterogenicznym, posługującym się 
zarówno przekazem słownym, jak i obrazowym, a jego kompozycja i siła 
wyrazu nierzadko są wypadkową wzajemnych inspiracji i wpływów, jakie 
zachodzą między stylami malarstwa i grafiki, fotografią, filmem a typografią. 
Tym samym praca z artystycznym plakatem filmowym może okazać się 
interesującą przygodą, wzbogacającą wiedzę na temat kinematografii oraz 
sztuk plastycznych i typograficznych oraz kompetencje odbioru różnych 
tekstów kultury. 

„Przykrawanie” – najczęściej dosłowne – filmu do „dyspozytywu” szkol-
nego wiąże się z koniecznością wyboru odpowiedniej metodologii oraz ro-
zeznania bogatego dyskursu teoretycznofilmowego. Cennego uporządkowa-
nia rozmaitych perspektyw oraz istotnych rozstrzygnięć w kwestii dydak-
tycznego ujęcia „lektury” filmu dokonuje Witold Bobiński – nauczyciel aka-
demicki i szkolny, entuzjasta rozszerzania programu przedmiotu „język pol-
ski” w szkołach każdego stopnia o komponent filmoznawczy. W opubliko-
wanej w 2011 roku książce Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia 
kształcenia literacko-kulturowego Bobiński przedstawia interesujący model 
„przyliterackiej” edukacji filmowej, zdeterminowanej, rzecz jasna, ramami 
podstawy programowej języka polskiego w szkole. Swoją propozycję autor 
wywodzi z precyzyjnie określonej postawy teoretycznej, wyznaczonej rozu-
mieniem filmu jako tekstu. Ujęcie to oparte jest na przypomnieniu i rewizji 
historycznych już sporów dotyczących „językowości” i – analogicznie – 
„gramatyczności” (na wzór języka werbalnego) filmu, koncepcji, która zosta-
ła zanegowana przez teoretyków opowiadających się po stronie niezależno-
ści przekazu filmowego od wszelkich struktur języka. Bobiński przypomina 
poglądy m.in. Siegfrieda Kracauera, Béli Balázsa, Lwa Kuleszowa, Bolesława 
Lewickiego i Jerzego Płażewskiego, aby prześledzić kierunek refleksji, który 
prowadzi od języka i literatury do filmu ujmowanego jako treść do odczytania. 
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Teorią, która stara się zawiesić i odsunąć na dalszy plan dylemat 
„(nie)językowości” filmu, jest semiotyczno-komunikacyjne ujęcie Sola Wor-
tha: film jest przekazem złożonym z elementów znaczących, wyrażonych 
kodem wizualnym, którego analiza naśladuje mechanizmy odkrywania zna-
czeń języka werbalnego w lekturze utworów literackich. Stąd już tylko krok 
do zwrócenia się ku koncepcjom wyjaśniającym istotę t e k s t u  i  t e k s t u -
a l n o ś c i  [podkreśl. – J.B.], formułowanym m.in. przez Paula Ricoeura, 
Rolanda Barthesa czy Christiana Metza. Dydaktyka polonistyczna kształcić 
ma w uczniach otwarcie na czytanie oraz interpretację rozmaitych „tekstów 
kultury”. Rozumienie dydaktyczne rozszerza ramy pojęcia tekstu poza ob-
szar czysto lingwistyczny (zakreślony np. przez Ricoeura), proponując – 
koniecznie uproszczoną3 – definicję tekstu kultury, która 

podkreśla – po pierwsze – jego społeczne, kulturotwórcze znaczenia 
oraz intertekstualne zakotwiczenie i produktywność, dynamikę; po drugie 
– swoistą dwupostaciowość, czy też „dwa stany skupienia”4. 

Wskazana w tej definicji „dwupostaciowość” to wymiar globalny, rozu-
miany jako zbiór tekstów danego typu oraz wymiar jednostkowy, konkretne 
dzieło, jakie poddaje się tekstualnie rozumianemu odczytaniu. 

Sankcja „tekstualna” legitymizuje zatem wprowadzenie filmu oraz wytwo-
rów innych sztuk audiowizualnych i przestrzennych na terytorium szkolnej 
dydaktyki polonistycznej. Kształcenie umiejętności interpretacyjnych w oparciu 
o kontakt z różnorodnymi tekstami kultury, wykorzystującymi inter- i transme-
dialne systemy przekazu, otwiera drogę dla poetyki intersemiotycznej (w ujęciu 
Ewy Szczęsnej) jako najciekawszego i najskuteczniejszego narzędzia meto-
dycznego, pozwalającego 

porównywać ze sobą możliwości sensotwórcze odmiennych semiotycz-
nie figur stylistycznych, umożliwia obserwację nawiązań i odniesień 
strukturalnych (…)5. 

Jedną z transsemiotycznych kategorii, która szczególnie przydatna będzie 
przy analizie plakatów, jest kategoria metafory, rozprzestrzeniona w dyskur-

                                                           
3 W. Bobiński, Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego, 

Wyd. Universitas, Kraków 2011, s. 32–38. 
4 Tamże, s. 31. 
5 Tamże, s. 120. 
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sie dotyczącym przeróżnych porządków znaczeniowych, proponowanych 
przez dzieła sztuki wszelkich dziedzin. 

Powyższy szkic na temat miejsca filmu w szkolnej dydaktyce (polonistycz-
nej) jest konieczny dla nakreślenia ramy, w której pojawić się w tej samej 
dydaktyce może (a wręcz powinien) artystyczny plakat filmowy. Tak jak 
bowiem sformułowana przez Bobińskiego strategia edukacji filmowej jest 
„przyliteracka”, tak proponowany przeze mnie model spotkań z plakatem 
jest w swej istocie „przyfilmowy”. 

Plakat filmowy  
jako paratekst filmu 

Ustalenie metodologicznych rozstrzygnięć w gąszczu nierzadko kontra-
dyktoryjnych stanowisk dotyczących tekstowości filmu prowadzi Bobińskie-
go do następującej konstatacji: 

Jeśli przyjmujemy, iż tekst literacki jest źródłem paradygmatu tekstualności, 
to wszelkie inne teksty są wariantywnymi, paralelnymi, mniej lub bardziej 
analogicznymi wersjami tego paradygmatu. To, co jest najmniejszym 
wspólnym mianownikiem, to znakowa struktura i fenomen znaczącości6. 

A zatem – co już zostało powiedziane – tekstualnością odznacza się za-
równo film, jak i inne wytwory sztuk plastycznych (audiowizualnych, prze-
strzennych) rozpatrywane w perspektywie dydaktyki szkolnej, wykorzystują-
cej narzędzia poetyki intersemiotycznej. 

Plakat sam w sobie zajmuje w tej dziedzinie miejsce uprawnione, gdyż 
charakteryzuje się heterogenicznością „struktur znakowych”, jakie go two-
rzą. Swoją siłę wyrazu czerpie z integracji „języków” malarstwa, grafiki, fo-
tografii, filmu i typografii, funkcjonalizując i rozwijając tę ostatnią tak, by 
„wtapiała się” w obrazową materię dzieła. Plakat doskonali użycie metafory 
wizualnej, która pozwala na autorskie ujęcie tematu przez artystów, a dla 
widza staje się wyzwaniem intelektualnym7. W ciekawy sposób wytłumaczo-
na jest wyjątkowość sztuki plakatu w opisie Pracowni projektowania plakatu 

                                                           
6 Tamże, s. 36. 
7 Zob. J. Fijałkowska, oprac., Współczesny plakat polski. Mała encyklopedia sztuki 9, Wyd. Ar-

kady, Warszawa 1974, strony nienumerowane. 
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na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, prowadzonej przez cenionych 
współczesnych plakacistów Romana Kalarusa i Monikę Starowicz: 

Plakat jest inteligentną zabawą, intelektualną przygodą, wyrafinowanym 
dziełem wizualnym tworzonym z różnorodnych elementów plastycz-
nych. Uczy, bawi, wychowuje zarówno twórcę, jak i odbiorcę. Od po-
czątku, kiedy powstał, aż do dzisiaj jest odzwierciedleniem stylów, kie-
runków, mód panujących w sztuce. Jest formalną syntezą treści czasu, 
w którym powstaje oraz osobowości artysty8. 

Z uwagi na wartość nowatorskich rozwiązań graficznych i malarskich, prze-
twarzanie aktualnych tendencji artystycznych oraz niewypowiedziany wpływ 
na praktykę plastyczną danego okresu historycy sztuki przyznają plakatom 
istotne miejsce w panoramie dziejów sztuk plastycznych, dzięki czemu wiele 
dzieł i wielu twórców doczekało się wnikliwych monografii. Dostępność 
i powszechność plakatów (od momentu wynalezienia techniki litografii przez 
Aloisa Senefeldera w 1798 roku) gwarantuje im szeroki odbiór przez widza 
masowego. Jak przekonywał w 1957 roku wybitny plakacista Jan Lenica, 

przemawiając do niego [widza – J.B.] językiem współczesnej plastyki, 
plakat jest swego rodzaju elementarzem uczącym czytać i odbierać ma-
larstwo, oswajającym z formami i językiem sztuki9. 

Charakterystyczny dla danej epoki i twórcy styl plakatu, lapidarność treści 
i kondensacja przekazu uczyniły z plakatu niezwykle istotną dziedzinę sztuk 
plastycznych, a w wielu przypadkach plakat jest nie tylko produktem grafiki 
użytkowej, ale i dziełem artystycznym unikalnego formatu. 

W przypadku plakatu filmowego analizowanego w szkolnej edukacji fil-
mowej uprawnione jednak wydaje mi się jego paratekstowe ujęcie „przyfil-
mowe”, gdyż plakat ten jest nierozerwalnie związany z filmem, który zawsze 
stanowi jego tematyczną i artystyczną inspirację. Autorka opracowania histo-
rii polskiego plakatu filmowego Dorota Folga-Januszewska pisze, iż 

pojęcie plakat filmowy zawiera w sobie spotkanie dwóch światów arty-
stycznej wyobraźni10. 

                                                           
8 Zob.: http://www.asp.katowice.pl/zobacz/pracownia-projektowania-plakatu [do-

stęp: 20.04.2013]. 
9 J. Lenica, wstęp do: T. Kowalski, red., Polski plakat filmowy, Galeria Plakatu Krzysztof Dy-

do, Warszawa 1957. Cyt. za: D. Folga-Januszewska, red., Ach! …, s. 53. 
10 Tamże, s. 5. 
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Forma plakatu warunkowana jest zatem zarówno światem wyobraźni fil-
mowej, wyrażonej w danym dziele reżysera, jak i wizją artystyczną plastyka, 
który plakat przygotowuje. Ponieważ funkcje reklamowe i informacyjne 
plakatu mają decydujący wpływ na jego ostateczną formę, a kontakt z plaka-
tem nierzadko wyprzedza u widza kontakt z filmem, proponuję „czytanie” 
plakatów umieścić w perspektywie „czytania” filmu, a rolę plakatu rozpatry-
wać w kontekście jego funkcji paratekstualnych. 

„Paratekstualnością” nazwał francuski literaturoznawca Gérard Genette rela-
cję transtekstualną „w jakiej w całości tworzonej przez dzieło pozostaje tekst 
właściwy wobec tego, którego nie da się nazwać inaczej jak p a r a t e k s t e m  
[podkreśl. G.G.]”11. Relacja ta nie jest całkowicie eksplicytna i w dużej mie-
rze ma wpływ na czytelnika. Pośród paratekstów Genette wymienia m.in. 
tytuł, podtytuł, śródtytuły, wstępy, posłowia, noty, komentarze, ilustracje, 
wkładki reklamowe12 – wszelkiego rodzaju „dodatki”, napisane przez autora 
lub osoby trzecie. Co istotne dla dalszego wywodu na temat paratekstualne-
go związku między filmem a plakatem, francuski autor przywołuje pojęcie 
„paktu gatunkowego” Philippe’a Lejeune’a. Ów pakt zawierany jest między 
czytelnikiem a dziełem i wyznacza „horyzont oczekiwań”13, jakie czytelnik 
wobec dzieła żywi i który kształtowany jest za pomocą paratekstów właśnie. 

Genette’owska koncepcja paratekstualności doczekała się przeniesienia na 
grunt refleksji medioznawczej. Teoretycy mediów – m.in. Florian Krautkrämer 
oraz Andrzej Gwóźdź – dokonali stosownego przeformułowania ustaleń litera-
turoznawcy, rozszerzając omawiany fenomen poza sferę dzieł sztuki. Kraut-
krämer podkreśla unieważnienie determinanty „auktorialnego punktu widzenia” 
paratekstu, którą odnaleźć można było w tekstach dotyczących literatury14: 

Homogeniczność postaci autora tekstu i paratekstu nie stanowi już żad-
nego kryterium oceny zjawiska. Określenie „paratekst” może dotyczyć 
tak rozmaitych zakresów, jak reklama filmowa, krytyka, p l a k a t  [pod-
kreśl. – J.B.], czołówka, afisz, przejścia między kanałami w telewizji, 
plansze z napisami albo też po prostu film jako taki15. 

                                                           
11 G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. 1982, w: H. Markiewicz, red., Współczesna teoria 

badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2, Wyd. Literackie, Kraków 1992, s. 319–320. 
12 Tamże, s. 320. 
13 Tamże, s. 322. 
14 Zaznaczyć należy, iż – jak przytoczono wyżej – Genette również dopuszczał paratekst 

autorstwa innej osoby (patrz poprzedni przypis). 
15 F. Krautkrämer, Poszerzanie strefy granicznej – paratekst w filmie, w: A. Gwóźdź, red., Pogranicza 

audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, Wyd. Universitas, Kraków 2010, s. 226. 
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Równie ważną konstatacją niemieckiego badacza jest postulat, by prowa-
dzić analizę filmu zawsze z uwzględnieniem jego różnorakich paratekstów, 
ponieważ tylko wtedy można zrekonstruować pełen dyspozytyw i właściwe 
mu treści estetyczne, perswazyjne i ideologiczne16. Andrzej Gwóźdź nato-
miast wywodzi parateksty filmu z myśli Genette’a, wedle której 

parateksty otaczają i przedłużają teksty, służąc ich prezentacji; w konse-
kwencji zatem każdy kontekst wykazuje znamiona paratekstu17. 

Definicja paratekstu filmowego przedstawiona przez polskiego medio-
znawcę akcentuje więc zmianę – poszerzenie medialnego środowiska istnie-
nia filmu, jaką filmowe parateksty umożliwiają. W interesujących artykułach 
zgromadzonych w antologii, które rozwijają koncepty paratekstów filmu, 
autorzy (Andrzej Gwóźdź, Florian Krautkrämer, Eva-Maria Hartmann, 
Volker Helbig, Małgorzata Radkiewicz) poświęcają uwagę przede wszystkim 
zjawiskom towarzyszącym filmowym wydaniom DVD: cyfryzacji obrazu, 
jego podzieleniu na rozdziały (co podkreśla analogię oglądania filmu na 
DVD i lektury tekstu pisanego), komentarzom reżyserskim, materiałom 
making-of itp. Niestety, plakat filmowy zostaje tylko wspomniany w tekście 
Krautkrämera, zaś Gwóźdź ledwie sugeruje istnienie plakatu, pisząc o „sce-
nariuszu promocyjnym filmu” oraz poświęca kilka linijek fotosowi. 

Tymczasem – jeśli położyć nacisk na uwypukloną już u Genette’a rolę 
kontekstowości rozpoznania paratekstu – plakat wydaje się filmowym para-
tekstem par excellence, ponieważ jest nie tylko integralnie związany z tekstem 
głównym, ale i pojawia się jako niezmiernie ważny kontekst odbioru filmu, 
nierzadko poprzedzając seans. Kolekcjoner i miłośnik artystycznych plaka-
tów Krzysztof Dydo bardzo trafnie ujmuje fundamentalny związek, jaki 
łączy film z plakatem: 

Urok plakatu filmowego trudno oddzielić od uroku seansu filmowego, 
kina i jego sedna – filmu18. 

Kompozycja plakatu jest wypadkową jego związków z filmem i z kinem 
rozumianym jako kulturowe zjawisko, zmieniające przestrzeń i stylistykę 
miejskich ulic. Plakat przyciąga widza do kina, ma trudne zadanie zaintrygo-
                                                           

16 Tamże, s. 227. 
17 A. Gwóźdź, Obok filmu, między mediami, w: Pogranicza audiowizualności…, s. 37. 
18 K. Dydo, Sentymentalna podróż do krainy plakatu, w: tegoż, red., Polski plakat filmowy. 100-lecie 

kina w Polsce, Galeria Plakatu Krzysztof Dydo, Kraków 1998, s. 19. 
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wania miejskiego przechodnia. Wewnętrzna dynamika, jaką na plakacie obser-
wuje się w relacji poszczególnych jego elementów oraz w oddziaływaniu na 
odbiorcę, jest wyrazem kultury kinematografu oraz zapowiedzią dynamiki filmu. 

Plakat jest też oczywiście bardzo interesującym medium reklamowym i in-
formacyjnym. W tej dziedzinie obowiązują pewne standardy, co należy po-
tencjalnemu widzowi przekazać: 

Plakat filmowy zawiera tytuł filmu, często jego określenie gatunkowe, nazwi-
ska aktorów i reżysera (ich rozmieszczenie i wielkość bywa przedmiotem 
drobiazgowych uzgodnień) oraz nazwę producenta i dystrybutora, a jego 
ogólny efekt plastyczny winien przyciągać uwagę odbiorcy i w syntetycznym 
skrócie sygnalizować mu treść filmu, jego atmosferę itp19. 

Warstwa informacyjno-promocyjna plakatu nie ogranicza się tylko i wyłącznie 
do treści filmu, nierzadko istotne jest też wskazanie techniki (np. animacja, uży-
cie technicoloru, 3D itp.). Do elementów spoza filmowego świata zaliczyć nale-
ży również adnotację o producencie lub dystrybutorze, przywołanie innych 
tytułów ze względu na obsadę, reżyserię lub produkcję, wskazanie nominacji do 
nagród – a zatem szereg swoistych „mikroparatekstów” samego plakatu. 

„Czytanie” plakatów jako paratekstów filmu odtwarza zatem pierwotną sytua-
cję kontaktu z plakatem: najczęściej w przestrzeni miejskiej lub – rzadziej – 
w lekturze prasy. Oglądanie plakatu poprzedza seans filmowy, jest czynnikiem 
decydującym o wizycie w sali projekcyjnej. Ujęcie (para)tekstualne pozwala za-
tem pytać o „horyzont oczekiwań”, jaki budzi plakat u odbiorcy. Ponadto anali-
za plakatów ćwiczy kompetencje właściwe dla krytycznego odbioru dzieła sztu-
ki: ocenę kompozycji, relacji przestrzennych, kolorystyki, techniki przedstawia-
nia; kształci zdolności wyrażania sądów na temat artyzmu i stylu danego twórcy 
oraz pozwala na uchwycenie inspiracji filmowych w plakacie. 

Trzy plakaty Waldemara Świerzego na zajęciach 

W ramach obchodów dziesięciolecia katowickiej Akademii Sztuk Pięknych 
w galerii Rondo Sztuki odbyła się wystawa plakatów Waldemara Świerzego 
(7–28 października 2011). Absolwent Akademii (dyplom w roku 1952) jest 

                                                           
19 T. Szczepański, Plakat filmowy, w: T. Lubelski, red., Encyklopedia kina, Wyd. Biały Kruk, 

Kraków 2003, s. 744–745. 
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jednym z najwybitniejszych polskich plakacistów i twórców grafiki użytkowej, 
a jego dzieła cechuje mistrzostwo formy i różnorodność stylistyczna. Zalicza-
ny do przedstawicieli znakomitej „polskiej szkoły plakatu” Świerzy w twórczy 
i oryginalny sposób przetwarzał zmieniające się nurty i mody w sztuce. Znaw-
ca sztuki plakatu Zdzisław Schubert opisuje artystyczną drogę Świerzego: 

Zaczyna eksperymentować w kierunku przyswojenia nowych form i na-
sycenia ich tymi pierwiastkami, które zawsze określały charakter polskie-
go plakatu – a więc wrażliwością na kolor, dowcipem, obecnością ele-
mentu zabawy, pewną dosadnością w formułowaniu myśli20. 

Sławny plastyk znany jest także z plakatów teatralnych, operowych, okładek 
książek i pism, a także cyklu portretującego muzyków „Wielcy ludzie jazzu”. 

Obecność na wystawie w Rondzie Sztuki licznych plakatów filmowych 
skłoniła mnie do przeprowadzenia w galerii zajęć ze studentami kulturo-
znawstwa II roku studiów magisterskich (specjalność medioznawstwo) 
w ramach przedmiotu autorskiego „warsztaty edukacji filmowej i medial-
nej”. Celem spotkania była zatem nie tylko analiza porównawcza wybranych 
plakatów, lecz także jej możliwe zastosowania w nauczaniu o filmie młod-
szych widzów. Konwersatorium zorganizowane w galerii pozwoliło studen-
tom zobaczyć plakaty w rozmiarze i kolorystyce, w jakich pojawiły się na 
ulicach miast, przy kinach wiele lat wcześniej, a to niezaprzeczalnie wpłynę-
ło na ich sugestywność oraz odbiór. 

Do „lektury” wybrałam trzy plakaty: Paryżanka do filmu M. Boisronda 
z 1957 r. (1958, zamawiający: Centrala Wynajmu Filmów, brak informacji 
o nakładzie, format 85 x 59 cm21), Szepty i krzyki do filmu I. Bergmana 
z 1972 r. (1974, zamawiający: Centrala Wynajmu Filmów, nakład 2000 egzem-
plarzy, format 97 x 68 cm22) oraz Ziemia obiecana do filmu A. Wajdy z 1975 r. 
(1975, zamawiający: Centrala Rozpowszechniania Filmów, nakład 9400 eg-
zemplarzy, format 83,5 x 58,2 cm23). Wydrukowałam również plakaty re-
klamowe dystrybutorów do każdego filmu, które w większości opierały się 
na kadrach lub fotosach. Do plakatów dołączyłam streszczenia fabuły fil-
mów i podstawowe informacje z czołówki. Studenci pracowali w trzech 

                                                           
20 Z. Schubert, Piękne lata 1947–1967, w: Polski plakat …, s. 45. 
21 Plakat dostępny w wirtualnej galerii Filmoteki Narodowej Gapla. http://gapla.fn.org.pl 

/plakat/6087/pary-anka.html [dostęp: 10.02.2013]. 
22 Zob.: http://www.poster.pl/poster/swierzy_szepty_krzyki [dostęp: 10.02.2013]. 
23 Zob.: http://gapla.fn.org.pl/plakat/962/ziemia-obiecana.html [dostęp: 20.04.2013]. 
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kilkuosobowych grupach, a zadaniem każdej z grup była analiza porównawcza 
wybranej pary plakatów (Świerzy-dystrybutor). Analiza ta opierała się na zapro-
ponowanych przeze mnie pytaniach, z których pierwsze dotyczą dzieł Świerze-
go, ostatnie wymaga zestawienia plakatu artystycznego z dystrybucyjnym: 

1. Zapisz swoje pierwsze skojarzenia, myśli, obrazy, jakie wywołuje pla-
kat. Co zauważasz w pierwszej kolejności, co zwraca twoją uwagę? 

2. Jakie oczekiwania względem filmu wywołuje plakat? Co zapowiada? 
Jakie elementy fabuły filmu (patrz opis) akcentuje (zapowiada) plakat? 

3. Czy dostrzegasz na plakacie (np. w kompozycji, kolorystyce, przed-
stawionych kształtach/obiektach/postaciach itp.) treści symboliczne? 
Jak możesz je zinterpretować? 

4. Czy plakat niesie informacje niezwiązane z fabułą filmu, ale np. z epoką 
powstania, modą, konwencją filmową, stylem artystycznym innych 
plakatów? 

5. Porównaj plakat autorstwa Waldemara Świerzego z plakatem dystry-
bucyjnym filmu. Jakich informacji dostarcza drugi plakat? Zapisz swo-
je obserwacje i wnioski. 

Pytania nr 1 i 2 mają za zadanie odkrycie „horyzontu oczekiwań”, jaki pla-
kat konstruuje. Pierwsze pytanie skupia się na spontanicznym odbiorze pla-
katu jako obrazu, komunikatu wizualnego, który oddziałuje na widza formą, 
kompozycją, kolorystyką i techniką. Prześledzenie toru, jaki obiera uwaga 
odbiorcy przed plakatem może później stać się punktem wyjścia do analizy 
plastycznej dzieła, z wyszczególnieniem tych jego elementów, które mają 
największą siłę wyrazu. Drugie pytanie natomiast każe spojrzeć na plakat 
jako na paratekst filmu, który buduje „horyzont oczekiwań” widza i zapo-
wiada to, co będzie można zobaczyć na ekranie. W odpowiedzi na to pytanie 
studenci formułowali pierwsze założenia co do gatunku, ogólnego zarysu 
fabuły czy nastroju danego filmu. 

Refleksja nad pytaniem trzecim kontynuuje analizę plakatu jako tekstu 
przyfilmowego, który określony został jako dzieło (plastyczne) w relacji do 
innego dzieła (filmowego). Po wstępnie zarysowanych oczekiwaniach i zało-
żeniach co do fabuły filmu studenci musieli więc zdecydować, czy poza 
walorem informacyjnym plakat zawiera też w sobie elementy interpretacji 
dzieła filmowego (lub choć sugestie prowadzące do interpretacji). Kolejne 
pytanie ma na celu uwrażliwienie odbiorców na pozafilmowe konteksty 
plakatu: konwencje stylistyczne sztuki graficznej czy historię społeczną 
i kulturową świata pozafilmowego i pozaartystycznego. Pełna odpowiedź 
wymagać będzie od odbiorcy wiedzy z zakresu historii sztuki i kina, umiejęt-
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ności odczytania intertekstualnych nawiązań oraz rozpoznania indywidualnego 
stylu artysty. Ostatnie pytanie skłania do powtórzenia analizy czynności odbior-
czych plakatu reklamowego dystrybutora, a tym samym odkrywa różnice 
zarówno w „horyzoncie oczekiwań”, jaki budują oba plakaty, jak i w wymia-
rze informacyjno-promocyjnym, gdyż czasem wybór strategii reklamowej 
artysty i dystrybutora jest odmienny. 

Ponieważ opisane wyżej zajęcia przeprowadziłam jeszcze kilkukrotnie 
z wykorzystaniem wydruków lub wersji elektronicznych plakatów Świerzego 
(dla studentów filologii polskiej na specjalności nauczycielskiej, a więc zno-
wu w kontekście edukacyjnym), zebrałam wyniki pracy kilku grup porównują-
cych te same pary plakatów. Myślę, iż warto przytoczyć najczęściej powtarzające 
się, znamienne odpowiedzi na wybrane pytania, aby w ten sposób ugruntować 
bardziej usystematyzowane wnioski, jakie według mnie płyną z tego doświad-
czenia dla praktyki dydaktycznej na obszarze edukacji filmowej. 

W odniesieniu do Paryżanki w pierwszym „spojrzeniu” uwagę zwracała 
przede wszystkim harmonia kolorów – czerwień sukienki, fiolet ust i poma-
rańczowa barwa włosów kobiety, a ogólne wrażenie, jakie plakat wywołuje, 
określane było mianem „zmysłowość, kobiecość, erotyka”. Studenci 
(w żadnej grupie nikt nie widział filmu Boisronda) spodziewali się, iż film 
przedstawia historię pięknej kobiety, być może femme fatale, wplątanej w ro-
mansową, prawdopodobnie enigmatyczną intrygę. Konfrontacja owych 
założeń ze streszczeniem fabuły wykazała rozbieżności między treścią suge-
rowaną (odczytaną przez widzów z plakatu), a opisaną w notatce: bohaterka 
przedstawiana jest w niej jako raczej naiwna i prostoduszna, niezbyt wyrafi-
nowana i tajemnicza. Jako sugestie dla interpretacji wskazywali przede 
wszystkim charakterystyczną pozę kobiety – uwodzicielską, przywodzącą na 
myśl mroczne piękności kina lat 30. i 40. oraz brak przedstawienia szczegó-
łów twarzy za wyjątkiem zmysłowych ust. Jednakże ten sam element wywo-
ływany był także w odpowiedzi na pytanie czwarte, jako odpowiadający 
graficznej konwencji (właściwej zresztą wczesnym dziełom Świerzego). Po-
równanie Paryżanki Świerzego z plakatem reklamowym poskutkowało prze-
konaniem, iż artystyczny plakat zwodzi widza (jak kobieta na nim umieszczona) 
i wzbudza wyobrażenia niezgodne z rzeczywistym stylem i atmosferą filmu – 
plakat dystrybutora zapowiada raczej lekką komedię romantyczną, choć z ele-
mentami intrygi; bardziej też akcentuje nazwisko Brigitte Bardot w obsadzie. 

Jeszcze większe rozbieżności między „horyzontem oczekiwań” widza 
a faktyczną treścią filmu rodziło spotkanie z plakatem do Szeptów i krzyków. 
Dzieło wywoływało skojarzenia znów ze zmysłowością i kobiecością, uwagę 
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zwracały przede wszystkim wydatne, naturalistyczne usta oraz niezwykłe, 
zielone włosy, przypominające „trawę na wietrze”. Przeważająca większość 
studentów (wielu nie znało filmu Bergmana) wnioskowała na podstawie 
tego plakatu, iż Szepty i krzyki to opowieść o kobiecie (najczęściej spodzie-
wano się jednej głównej bohaterki) i jej życiu wewnętrznym. Być może też 
o śmierci – włosy przesłaniające oczy interpretowane były jako znak przemi-
jania, znikania. Bardzo ciekawe były uwagi o kolorystyce plakatu: zieleń 
odczytywana była jako symbolizująca związek z naturą, odcienie niebieskie-
go – jako nawiązanie do sfery duchowej (niebiańskiej?), a róż – jako zaak-
centowanie roli seksualności w filmie. Pośród nawiązań pozafilmowych 
wspominano podobieństwo do innych plakatów artysty obecnych na wysta-
wie, wskazując na konsekwencję stylistyczną Świerzego. Dla tych, którzy 
filmu nie widzieli, porównanie z plakatem dystrybutora (cztery kobiece bo-
haterki w białych sukniach w parku) przyniosło zaskoczenie i zmieniło 
oczekiwania względem historii. W rozmowach na temat fabuły okazało się 
jednak, że i ten plakat nie zapowiada w pełni wizji Bergmana. 

Plakat do Ziemi obiecanej został uznany za najbliżej związany z filmem, a je-
go wymowa symboliczna była dla studentów najbardziej jednoznaczna 
i czytelna. Mimo iż niemal wszyscy znali jeśli nie film, to powieść Władysła-
wa Reymonta (a ekranizacja Wajdy jest w tym wypadku raczej wiernym od-
daniem fabuły), próbowali wczuć się w sytuację młodego widza (ciągle 
z myślą o uczniach), który dopiero decyduje, czy chce zobaczyć Ziemię obieca-
ną. Pierwsze wrażenie w odbiorze plakatu skupiało się na monochromatycz-
nych barwach, z których wyłamuje się czerwień szala. Zdziwienie budził 
kontrast kolorystyki dzieła z informacją „promocyjną”, iż film jest „barwną 
adaptacją powieści” – to zaskoczenie prowadziło także do formułowania 
pierwszych hipotez interpretacyjnych, iż postać bez twarzy wyobrażona na 
plakacie symbolizuje bohatera bez określonej tożsamości, ale naznaczonego 
krwią, być może też zbrodnią. Wizerunek mężczyzny w stroju z epoki oce-
niony został jako mistrzowsko kondensujący informacje o fabule filmu: 
historii wzlotu i upadku kariery okupionej ofiarą. Kontrasty czerni i bieli 
również zwróciły uwagę studentów, zapowiadając film mroczny, groźny, ale 
eksponujący wyraziste różnice między postawami. Studenci zauważyli rów-
nież, iż ograniczenie barw w plakacie jest wyjątkowe dla twórczości Świerze-
go, ale że malarski styl pojawia się w wielu innych dziełach – faktycznie, 
Świerzy doskonalił użycie malarskich środków wyrazu w plakacie po tym, 
jak w początkach twórczości używał przede wszystkim formy graficznej 
(czego wyrazem jest np. Paryżanka). 



336 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

Wnioski dla paratekstualnej dydaktyki filmu 

Powyższe uwagi i notatki z „czytania” plakatów Świerzego dowodzą, iż ar-
tystyczny plakat filmowy to dzieło heterogeniczne, bogate zarówno pod 
względem plastycznym, jak i „przyfilmowym”. Najciekawsze, oryginalne 
i wyjątkowe plakaty światowe pochodzą z czasów dwudziestolecia między-
wojennego, najbardziej interesujący twórcy polscy tworzyli w latach po dru-
giej wojnie światowej („polska szkoła plakatu”) oraz tworzą współcześnie – 
powstają plakaty zarówno do filmów aktualnych, jak i dawnych, dostępne 
jednak najczęściej jedynie w formie elektronicznej lub na zamówienie (cie-
kawym zjawiskiem jest tu Visual Studio, założone przez Edmunda Lewan-
dowskiego z potrzeby powrotu do sztuki plakatu). Plakat może oszukiwać 
widza, manipulować jego oczekiwaniami, proponować mu pakt oparty na 
fałszywych założeniach. Ale może też w interesujący, intrygujący sposób 
zapowiadać treść filmu, a także delikatnie sugerować odbiorcy pierwsze 
hipotezy interpretacyjne, wytyczać tropy, za którymi widz może podążyć 
lub, przeciwnie, obrać zupełnie inne w geście polemiki z plakacistą. Do-
głębna analiza (lektura) plakatu artystycznego wymaga nierzadko od odbior-
cy wysokich kompetencji i wiedzy o sztuce, o twórcy, o powiązaniach mię-
dzy filmem a praktyką plakatu. Jeśli przed takim plakatem staje uczeń (lub 
student), nauczyciel (wykładowca) może (ale czy musi?) przyjąć też na siebie 
rolę przewodnika, będąc depozytariuszem wiedzy koniecznej do odszyfro-
wania tego specyficznego filmowego paratekstu. 

Z drugiej strony, jeśli poprzez pokazanie plakatu chcemy (jako pedagodzy) 
odtworzyć pierwotną sytuację spotkania z plakatami na ulicach miast, 
w rejonie uwodzących przybytków X muzy, musimy też uświadomić młodym 
widzom, iż nie każdy odbiorca plakatu takie wyższe kompetencje posiadał, 
a wtedy jego lektura paratekstu przebiegała inaczej i prowadziła do wykształce-
nia się innego „horyzontu oczekiwań”. Konfrontowanie owych oczekiwań 
z rzeczywistą treścią filmu może dać impuls do bardzo interesującej dyskusji już 
po seansie, dzięki której plakat objawi się w nieco innym świetle, a cechy charak-
terystyczne dla stylu danego artysty okażą się zapewne bardziej wyraźne. Po-
równanie plakatów artystycznych z reklamowymi uwrażliwi uczniów na od-
mienne strategie marketingowe, a prawdopodobnie obudzi w nich także tęskno-
tę za plakatami spod znaku mistrzowskiego rzemiosła i prawdziwej sztuki, która 
porusza, intryguje, skłania do refleksji, choć jest zarazem trudna i wymagająca, 
a nierzadko zwodzi widza mirażem nigdy niewypełnionego paktu. 
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Jednakże zwodzenie to także uwodzenie, a zatem przeznaczenie plakatów 
od początku ich istnienia. Dlatego jestem przekonana, iż każdy seans filmo-
wy w sytuacji dydaktycznej warto poprzedzić ową grą uwodzenia pięknym 
plakatem. Nawet jeśli jego lektura będzie błędna, a „horyzont oczekiwań” 
okaże się fatamorganą, będzie to na pewno rozległy horyzont refleksji nad 
paratekstualnością. 
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Film in Education: Various Adaptation Practices. Reading of Art Film Posters 

The paper presents a project of methodological approach towards art film poster analysis 
which is grounded in created by Witold Bobiński textual film education model. The author 
treats film posters as film paratexts and discuss them as useful in school and university didac-
tics. A report of workshops on Waldemar Świerzy’s works is given as an example of poster 
reading. 
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Procesy percepcyjne osób niepełnosprawnych wobec  
możliwości adaptacji w środowisku 

1. Procesy poznawcze u niewidomych.  
Doskonalenie struktur surogatowych 

Procesy poznawcze dostarczają człowiekowi koniecznych informacji 
o otaczającym świecie za pomocą zmysłów. Mózg jest niezmiernie waż-
nym, delikatnym narządem umieszczonym w czaszce, odizolowanym od 
świata zewnętrznego. Informacje z otoczenia przesyłane są do mózgu za 
pomocą komórek nerwowych tworzących drogi nerwowe. Umysł składa 
w całość otrzymane informacje, nawet jeśli są niepełne. Dane uzupełnia 
elementami mentalnymi, które wcześniej pozyskał z przeczytanych książek 
lub poznanych opowiadań, rozmów, filmów. Powyższe procesy prowadzą 
do powstania w umyśle subiektywnego obrazu rzeczywistości. Informacje 
docierające do mózgu zawarte są we wrażeniach, spostrzeżeniach, wyobra-
żeniach i pojęciach. 

Zdrowe dziecko poznaje świat w sposób aktywny i celowy. Reaguje na 
bodźce świetlne, podąża wzrokiem za kolorowymi, ruchomymi przedmio-
tami, chwyta znajdujące się w pobliżu zabawki. Aktywnie reaguje na bodź-
ce słuchowe. Widzenie jest czynną pracą intelektu. Z upływem czasu ob-
serwacje stają się dokładniejsze, a ilość doświadczeń zwiększa się. Powstają 
związki skojarzeń wzrokowo-słuchowo-dotykowych. Dziecko zdrowe 
może obserwować przedmioty z odległości, nie dotykając ich. Wytwarza 
sobie pogląd o charakterystycznych cechach oglądanej rzeczy. Zjawisko to 
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nosi nazwę transpozycji. Skojarzenia słowne uwarunkowane mową prowa-
dzą do poznania uogólnionej rzeczywistości. Są one podstawą do myślenia 
abstrakcyjno-pojęciowego. 

Nieco inaczej kształtują się procesy poznawcze u dzieci niewidomych. 
Zmysł dotyku u niewidomych ma charakter pierwotny. Doznania dzieci 
z defektem wzroku ograniczają się do odbioru wrażeń dotykowych, słucho-
wych, węchowych, smakowych i kinestetycznych. Dotykając przedmiotu, 
dziecko niewidome poznaje jego cechy: kształt, ciepło, zimno, gładkość, 
twardość itp. Wrażenia dotykowe łączą się z wrażeniami pozostałych zmy-
słów, tworząc skojarzenia intermodalne, uboższe o wrażenia wzrokowe. 
Osoby niewidome nie zawsze mogą za pomocą dotyku prowadzić obserwa-
cje. Wyklucza je przedmiot lub zjawisko znajdujące się w dalszej odległości. 
Korzystają wówczas z wyobrażeń zastępczych. Niewidomi od urodzenia 
wytwarzają sobie struktury psychiczne zwane wyobrażeniami surogatowymi 
lub zastępczymi. Odwołują się one do im tylko znanych treści i mają charak-
ter emocjonalny. Wyodrębniono dwie kategorie wyobrażeń surogatowych: 
adekwatne i nieadekwatne1. Wyobrażenia adekwatne, czyli właściwe powsta-
ją w wyniku wrażeń dotykowych, np. sylwetkę człowieka można wyobrazić 
sobie, dotykając jego dłoni. Wyobrażenia surogatowe niewłaściwe, czyli 
nieadekwatne powstają głównie w oparciu o bodźce słuchowe, np. niski 
głos człowieka wskazuje na płeć i wiek danej osoby. Do grupy surogatów 
nieadekwatnych zalicza się również wyobrażenia związane z percepcją świa-
tła i barwy, np. kolor żółty kojarzą sobie niewidomi z barwą dźwięku klarne-
tu. Jest to tak zwane słyszenie barwne. Maria Grzegorzewska stwierdziła: 
„Mowa widzących staje się w pewnym stopniu regulatorem w rozwoju wia-
domości obiektywnych niewidomego”2. 

Uczniowie niewidomi chętnie obcują z dziełami kultury. Są zainteresowani 
opisem świata w kolorach, zmiennym oświetleniem, ulotnością chwili. Te-
matyka wierszy, opowiadań i filmów pobudza ich wyobraźnię. Barwy wystę-
pujące w utworach wywołują u niewidomych skojarzenia uczuciowe. Barwa 
przyczynia się do tworzenia obrazu mentalnego – wytworu własnej fantazji, 
np. kolor czerwony kojarzą z zapachem płatków róży, oranż ze smakiem 
i zapachem pomarańczy. 
                                                           

1 Podziału wyobrażeń surogatowych dokonali T. Heller i W. Steinberg – zob.: T. Majewski, 
Psychologia niewidomych i niedowidzących, Wyd. PWN, Warszawa 1983, s.107. 

2 M. Grzegorzewska, Struktura wyobrażeń surogatowych u niewidomych, „Polskie Archiwum Psy-
chologii. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom psychologii teoretycznej i stosowanej” 1926–
1927 t. 1, nr 4, s. 302. 



ALDONA FOJKIS: Procesy percepcyjne osób niepełnosprawnych… 341 

2. Adaptacja osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym 

Aspekt: Sztuka źródłem inspiracji dla osób niewidomych. Wizualizacja 

Na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych uczniowie dokonują przekładu 
dzieła literackiego na wypowiedź plastyczną czy dramatyczną oraz na znaki 
graficzne i symbole. Tworzą własne dzieła sztuki w postaci obrazów. Wyra-
żają swoje emocje, stosując różne techniki. Najpierw dokonują analizy ma-
lowanego przedmiotu, badają wzorzec, planują rozmieszczenie przestrzenne 
poszczególnych elementów kompozycji. Następnie opuszkami palców malu-
ją obraz, np. „farbami zapachowymi” uzyskanymi przez połączenie farb 
plakatowych z olejkami eterycznymi odpowiadającymi danej barwie, np. 
zapach sosnowy kojarzą z zielenią, a żółty z zapachem cytryny. Uczniowie 
ociemniali wykorzystują resztki wspomnień – wyobrażeń wzrokowych. 
Osoby o dużym ubytku wzroku powinny oglądać reprodukcje o większych 
rozmiarach i dużym kontraście, gdyż zaburzenia widzenia obwodowego nie 
pozwalają na zróżnicowanie detali i uniemożliwiają właściwe rozumienie idei 
dzieła sztuki. Niewidomi oglądają obrazy, dotykając powierzchni palcami. 
Najbardziej czytelne dla nich są reliefy, czyli wypukłe obrazy. Percepcja 
obrazów przez osoby niewidome przebiega inaczej niż u widzących. Zdrowy 
człowiek ogarnia wzrokiem cały obserwowany obraz, rozróżnia poszczegól-
ne elementy, rozumie perspektywę oraz relacje barw i rozmieszczonych 
detali. Niewidomi obserwatorzy dzieł sztuki spostrzegają detale, a nie całość 
obrazu. Analityczny sposób odbioru obrazu wymaga wizualizacji całości 
przedstawionego dzieła. Konieczny jest więc komentarz słowny nauczyciela 
lub przewodnika w muzeum. Obecnie w muzeach niewidomi mogą korzy-
stać z urządzeń zwanych elektronicznymi przewodnikami, które dokładnie 
opisują oglądane przez odbiorcę dzieło sztuki. 

W październiku 2010 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach została otwarta 
pierwsza w Polsce stała trasa zwiedzania galerii malarstwa przeznaczona dla 
osób niewidomych i słabowidzących. Jest ona elementem programu eduka-
cyjnego z zakresu historii sztuki. Uczestnicząc w lekcjach muzealnych, mło-
dzież niepełnosprawna może w sposób namacalny poznać znaczenie takich 
słów, jak: perspektywa, symetria, horyzont i nauczyć się właściwie interpre-
tować obrazy. Ważnym wydarzeniem kulturalnym było otwarcie 15 paź-
dziernika 2011 r. w Muzeum Śląskim wystawy pt. Piękno dotyku. Powstała 
ona w wyniku współpracy z włoskim Państwowym Muzeum Dotyku im. 
Homera w Ankonie. Głównym celem wystawy było umożliwienie dostępu 
osobom z różnorodnymi deficytami poznawczymi do europejskiego dzie-
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dzictwa kulturowego oraz kształcenie wrażliwości estetycznej odbiorców. 
Mieli oni okazję za pomocą wielu zmysłów obcować z kopiami wybitnych 
dzieł antycznych i renesansowych w skali 1:1, np. rzeźbami Michała Anioła 
Pieta i Dawid oraz modelami budynków architektonicznych, jak: Pantenon, 
katedra Santa Maria del Fiore oraz Bazylika Św. Piotra w Rzymie. Poznawali 
je polisensorycznie, obalając stereotyp muzeów, w których dotykanie ekspo-
natów było surowo zabronione. Odbiorca pełniej przeżywa przyjemność 
obcowania z dziełem sztuki, jeśli dysponuje na jego temat konkretną wiedzą. 

Aspekt dydaktyczny 

Wynalazki techniczne, a w szczególności urządzenia elektroniczne zmieni-
ły diametralnie sytuację ludzi niepełnosprawnych i przyczyniły się do budo-
wania świata „bez barier”. Umożliwiły im aktywne włączenie się do życia 
w społeczeństwie. 

Współczesna szkoła umożliwia kształcenie osób niepełnosprawnych 
wspólnie ze zdrowymi kolegami. Dzięki właściwemu oprzyrządowaniu 
komputera, elementom tyflotechnicznym, jak programy udźwiękowiające 
czy monitory brajlowskie, osoby niewidome mogą korzystać w pełni z zajęć 
dydaktycznych na różnych przedmiotach lekcyjnych. Wyspecjalizowana 
kadra pedagogiczna i rehabilitacyjna ma niewątpliwie ogromny wpływ na 
rozwój uczniów, efekty ich pracy i aktywną postawę w środowisku. W ma-
łych zespołach uczniowskich, które znajdują się zwykle w placówkach spe-
cjalnych, obok siebie mogą pracować uczniowie o różnej niepełnosprawno-
ści. Uczeń niewidomy może korzystać z notebooka ze specjalną brajlowską 
klawiaturą i oprogramowaniem głośnomówiącym, a niepełnosprawna ru-
chowo uczennica może korzystać z komputera zaopatrzonego w myszkę 
typu Head Mouse3. 

Coraz częściej spotyka się w szkołach niepełnosprawnych nauczycieli. 
Maciej Białek od lat uczy historii w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII 
w Lublinie4. W ostatnim okresie stopniowo tracił wzrok. O swoim stanie 

                                                           
3 Head Mouse – to urządzenie o średnicy 6,5 mm w postaci cienkiej, elastycznej i metalo-

wej kropki. Umieszcza się ją na czole osoby niepełnosprawnej ruchowo. Urządzenie działa 
bezprzewodowo, śledząc ruchy głowy. Ruchy te rejestrowane są na monitorze poprzez czyt-
nik. Katarzyna Rosicka-Jaczyńska sparaliżowana z powodu nieuleczalnej choroby – Stward-
nienia Zanikowego Bocznego (SLA) – jest autorką książek: Ołówek i Ławka, które napisała, 
korzystając właśnie ze specjalistycznego oprzyrządowania wyposażonego w Head Mouse. 

4 Niewidomy nauczyciel – reportaż: http://www.youtube.com/watch?v=VRjDDAvhR1o 
[dostęp: 20.11.2012]. 
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zdrowia z obawą poinformował dyrektorkę placówki, która doceniła kwali-
fikacje i rzetelność pedagoga. Uwzględniła jego profesjonalizm oraz dosko-
nałe relacje z uczniami i nie pozbawiła go zajmowanego stanowiska pracy. 
„Moja wiedza nie zmieniła nic w stosunku do tego, jak się zachowuje pan 
Białek teraz, a jak się zachowywał wcześniej, kiedy nie wiedziałam, że nie 
widzi” – stwierdziła dyrektor VIII LO w Lublinie, w odpowiedzi na pytanie 
dziennikarza, dotyczące motywów podjętej decyzji. 

Niewidomy nauczyciel może prowadzić zajęcia w szkole, korzystając 
z komputera wyposażonego w oprzyrządowanie tyflotechniczne, elektro-
niczny dziennik, tablicę multimedialną oraz programy udźwiękawiające czy 
skanujące tekst napisany w alfabecie Braille’a, a także z czarnodruku, z moż-
liwością tłumaczenia jednego rodzaju tekstu na drugi. 

Nauczycielem akademickim jest Łukasz Żelechowski. To niewidomy od 
urodzenia informatyk. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Własności 
Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. został stypendystą Instytutu Prawa 
w Monachium. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora5. 

Aspekt społeczny. Adaptacja osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym. Niwelowanie barier 

Rozwój osobowości uczniów niewidomych zależy przede wszystkim od 
czynników biopsychicznych, środowiska wychowawczego oraz możliwości 
uczestnictwa w życiu społecznym. Kpt. ż.w. Janusz Zbierajewski oraz Fun-
dacja „Gniazdo Piratów” organizują nowatorski projekt Zobaczyć morze6. 
Przygotowują rejsy jachtem Zawisza Czarny, którego załogę w połowie sta-
nowią osoby niewidome. Od 2008 roku młodzież Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych 
w Dąbrowie Górniczej uczestniczy w tych rejsach. Niewidomi żeglarze na 
równi z widzącymi wykonują wszystkie czynności marynarzy: sprzątanie, 
gotowanie, nawigację i pomoc stałej załodze jachtu. Zawisza Czarny wyposa-
żony jest w odpowiednie dla niewidomych oprzyrządowanie, jak mówiący 
kompas i GPS. Na statku znajdują się wypukłe mapy oraz opis rozmiesz-
czenia żagli i lin w alfabecie Braille’a. Jakub, uczeń pierwszej klasy VI LO 
w Dąbrowie Górniczej, był uczestnikiem rejsu Zobaczyć morze w 2011 r. Opi-

                                                           
5 Postać Żelechowskiego została opisana w: M. Wach, Każdy ma swoje Kilimandżaro, Wyd. 

Znak, Kraków 2008, s 99. 
6 Wywiad z kpt. J. Zbierajewskim zamieszczony na stronie www.zobaczycmorze.pl [dostęp: 

20.11.2012]. 
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sał to wydarzenie jako przygodę życia. Doznał wspaniałych wrażeń podczas 
pracy przy sterze. Słyszał głos instruktarzu płynący z kompasu, ręce mu 
drżały, serce mocno biło, lecz duma rozpierała, że on – niewidomy chłopak 
– prowadzi sam duży statek. Dzięki uczestnictwu w różnych formach życia 
niewidomi wzbogacają wyobrażenia o świecie, doskonalą swoją wiedzę 
i umiejętności, budują poczucie własnej wartości. 

Współczesna polityka Unii Europejskiej oraz rozwój techniki przyczyniły 
się do aktywności ludzi niepełnosprawnych w środowisku. Zajmują oni 
coraz więcej odpowiedzialnych stanowisk i pełnią zaszczytne funkcje spo-
łeczne oraz polityczne w radach miasta, województwa, a także państwa. 
Posłowie niepełnosprawni ruchowo: Jan Filip Libicki (niezrzeszony), Sła-
womir Piechota (PO), Marek Plura (PO) zmuszeni byli korzystać podczas 
swoich wypowiedzi z mikrofonu zamontowanego na końcu sali. Nie mogli 
przemawiać bezpośrednio z mównicy sejmowej, gdyż schody i wąskie przej-
ścia uniemożliwiały dostanie się tam wózkiem inwalidzkim. Posłowie byli 
aktywni, ale mało widoczni. Zepchnięci do ostatniego rzędu czuli się dys-
kryminowani. 

Historycznym wydarzeniem w Sejmie RP była adaptacja sali posiedzeń 
oraz przebudowa prowadzących do niej pomieszczeń, w celu umożliwienia 
swobodnego poruszania się posłów niepełnosprawnych ruchowo. Nastąpiło 
to na pierwszym po wakacjach posiedzeniu w sierpniu 2009 r. Na sali ple-
narnej zamontowano pochylnię z antypoślizgowego szkła umożliwiającą 
swobodniejsze poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Z pochylni tej 
posłowie mogą wjeżdżać na mównicę. 

Niepełnosprawność nie dotyczy jedynie 6 milionów Polaków (tyle we-
dług danych jest w Polsce osób niepełnosprawnych), ale każdego z nas. 
Każdy z nas wraz z wiekiem gorzej widzi, słyszy. Jeśli robimy więc coś 
dla niepełnosprawnych, robimy to nie tylko dla tych 15% społeczeństwa, 
ale dla nas wszystkich7. 

13.09.2011 r. Sejm RP otrzymał certyfikat Obiekt bez barier jako przyjazny 
osobom niepełnosprawnym, który marszałkowi Sejmu Grzegorzowi Sche-
tynie przekazał prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotr Pawłowski8, 

                                                           
7 Autorem tych słów jest poseł RP Sławomir Piechota: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-

-z-kraju,3/start-sejmu-bez-barier,106860.html [dostęp: 20.11.2012]. 
8 Piotr Pawłowski to dziennikarz i działacz społeczny. W wyniku nieszczęśliwego wypadku 

prawie całkowicie sparaliżowany. Absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW. Ukoń-
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a następnie stwierdził, że „polski parlament jest jednym z najlepiej dostęp-
nych w Europie”9. Zaznaczył także, że dzięki tej adaptacji niepełnosprawni 
posłowie oraz osoby zwiedzające polski parlament mają lepszy dostęp do 
urzędu. Mając na względzie bezpieczeństwo osób niewidomych, usunięto 
tylko wystające metalowe elementy na korytarzach. Nie zamieszczono jed-
nak tabliczek z napisami w alfabecie Braille’a przy windach ani nie pomyśla-
no o udostępnieniu makiety budynków sejmowych w postaci płaskorzeźby, 
którą można byłoby oglądać dotykiem. Nie wytyczono również żółtymi 
pasami ścieżek tyflologicznych. 

Aspekt polityczny 

6 listopada 2012 r. odbyły się w USA wybory prezydenckie. Kontrkandy-
datami ubiegającymi się o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych 
byli: Barack Obama – przedstawiciel Partii Demokratycznej oraz Mitt Rom-
ney – republikanin. Podczas poprzednich wyborów Obama oczarował wy-
borców swoją świeżością, energią i optymizmem. Wspierał inwestycje wyko-
rzystujące „zieloną energię”. Wierzył, że ujarzmiona energia przyczyni się do 
wzrostu ekonomicznego kraju. Republikanin Mitt Romney podczas kampa-
nii wyborczej miał inne priorytety. Koncentrował uwagę na Europie. Zapo-
wiadał zbliżenie się do krajów Unii Europejskiej oraz bliższą współpracę 
z Izraelem. Poparcie obu kandydatów w sondażach przedwyborczych było 
bardzo wyrównane. Niewielką przewagą głosów wybory wygrał ubiegający 
się o reelekcję czarnoskóry Barack Obama. 

A gdyby tak w najbliższym czasie w wyborach prezydenckich wygrał nie-
widomy kandydat? Na spotkaniu młodzieży polskiej i szwedzkiej10 zainicjo-
wano dyskusję dotyczącą możliwości sprawowania urzędu prezydenta przez 
niewidomego. Młodzi ludzie ustosunkowali się do powyższego problemu. 
Zwolennicy niewidomego prezydenta podali różne argumenty przemawiają-
ce za jego wyborem. „Głosując na niewidomego, miałbym pewność, że 
będzie on osobą tolerancyjną, nie będzie kierował się uprzedzeniami, np. 

                                                                                                                                   
czył również Podyplomowe Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 
roku jest wydawcą magazynu poświęconego osobom z niepełnosprawnością pt. Integracja. 
W 1995 r. stworzył organizację pozarządową Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Od 1989 
roku należy do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami. 

9 http://www.platforma.org/pl/artykul/platforma/polska/kancelaria-sejmu-bez/ [dostęp: 
20.11.2012]. 

10 M. Kalbarczyk, M. Jurczykowska, Dotrzeć do celu. Czy niewidomy może zostać prezydentem?, 
Fundacja Unia Pomocy Niepełnosprawnym Szansa, Warszawa 2008, s. 68. 
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różnicami rasowymi”11. Stwierdzili oni, że wzrok nie jest konieczny do 
sprawowania władzy. Główną cechą przywódcy powinna być charyzma-
tyczna osobowość, błyskotliwy umysł, umiejętność słuchania i rozwiązywa-
nia problemów. Według dyskutantów niewidomy prezydent byłby świetnym 
dyplomatą, gdyż nie wypadałoby go oszukać. „Taki przywódca byłby bardzo 
medialny, bo wzbudzałby większe niż inni zainteresowanie”12. 

Aspekt sportowy 

Głównym zadaniem polityków jest tak zmienić prawo, aby niepełno-
sprawni mogli korzystać z różnych dziedzin życia na równi z obywatelami 
zdrowymi. Idea integracji zakłada powszechną dostępność do miejsc kultu-
ry, urzędów i obiektów sportowych zgodnie z potrzebami całego społeczeń-
stwa. Poseł RP Sławomir Piechota w przemówieniu sejmowym twierdził, że 
„Kwestie techniczne są wtórne wobec zmian w myśleniu, bo tam tkwią naj-
większe bariery”13. Nawet tak znana postać polityczna jak Janusz Korwin-
-Mikke przy okazji sporów, dotyczących emitowania w telewizji polskiej 
transmisji z paraolimpiady w Londynie, wypowiedział się w ubliżający, cy-
niczny sposób: „Jeśli chcemy, by ludzkość się rozwijała, w telewizji powinni-
śmy oglądać ludzi zdrowych, pięknych, a nie słabeuszy i inwalidów”14. Te 
słowa polityk wypowiedział, kierując się najgorszymi intencjami. Korwin-
-Mikke wywołał nimi oburzenie i dyskusje w różnych kręgach społecznych 
na temat życia oraz możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
w Polsce. To właśnie paraolimpijczycy przywieźli do kraju z XIV Letnich 
Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 36 medali: 14 złotych, 13 srebrnych i 9 
brązowych. Ustanowili 5 rekordów świata. Okazali się kilkukrotnie lepsi od 
pełnosprawnych polskich sportowców, którzy na olimpiadzie w Londynie 
zdobyli 10 medali i zajęli 30 miejsce w ogólnej klasyfikacji. Znaną na całym 
świecie polską sportsmenką jest Natalia Partyka. Natalia pochodzi z Gdań-
ska i trenuje tenis stołowy. Pomimo swej niepełnosprawności (urodziła się 
bez prawego przedramienia) rywalizuje w zawodach z przeciwnikami nie-
pełnosprawnymi i pełnosprawnymi. Zadebiutowała na paraolimpiadzie 
w Sydney w 2000 r., mając 11 lat. Na igrzyskach w Atenach zdobyła złoty 
medal, a w Pekinie w 2008 r. zespołowo medal srebrny. Jako jedna z nielicz-
                                                           

11 Tamże. 
12 Tamże. 
13 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/start-sejmu-bez-barier,106860.html [dostęp: 

20.11.2012]. 
14 „Newsweek Polska” 2012, nr 37, s 47. 



ALDONA FOJKIS: Procesy percepcyjne osób niepełnosprawnych… 347 

nych sportowców Partyka walczyła zarówno w paraolimpiadzie, zdobywając 
złoty medal, jak i w igrzyskach zawodników pełnosprawnych. Redaktor 
naczelny tygodnika „Newsweek Polska” Tomasz Lis w artykule pt.: Jedni 
z nas zadał intrygujące pytanie: „Czy trzeba paraolimpiady, żeby zobaczyć 
w nich nie ofiary, ale twardzieli, nie niezdolnych do tego, co jest normą, ale 
zdolnych do rzeczy nadzwyczajnych, całkowicie wyrastających ponad nor-
mę?”15. Ludzie niepełnosprawni dążą do osiągania wytyczonych celów 
i pragnień, realizują swoje marzenia mimo przeszkód. W 2008 r. Fundacja 
Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zorganizowała wyprawę 9 osób z Polski 
na Kilimandżaro. Uczestnikami wyprawy m.in. byli niepełnosprawni rucho-
wo – na wózkach inwalidzkich i osoba poruszająca się o kulach oraz niewi-
domy informatyk Łukasz Żelechowski. W wyprawie wziął udział także Jan 
Mela. W 2002 r. jako czternastoletni chłopak w wyniku porażenia prądem 
Mela stracił lewe podudzie i prawe przedramię. Jest niepełnosprawnym, 
najmłodszym zdobywcą obu biegunów Ziemi. Z Markiem Kamińskim do-
tarł na biegun północny i południowy w ciągu jednego roku. Z wyprawy 
podopiecznych Fundacji „Mimo Wszystko” na najwyższą górę Afryki po-
wstał reportaż autorstwa Małgorzaty Wach Każdy ma swoje Kilimandżaro16. 
Uczestnicy dzielą się swoimi wrażeniami z przygotowań do podróży oraz 
determinacją, odwagą, bólem towarzyszącym w drodze na szczyt góry. Eks-
pedycja pokazała, że ludzie decydują się pokonywać własne słabości, po-
dejmując dalekosiężne czyny, jak niebezpieczna wyprawa na Kilimandżaro. 
Tym samym udowadniają sobie i innym, że siła woli daje moc, ma charakter 
sprawczy, a przede wszystkim wyzwala uczucie szczęścia. Janek Mela pod-
kreślił w wypowiedziach, że „bycie szczęśliwym nie zależy od ilości rąk czy 
nóg. Bariery są tylko w naszych głowach”17. 

Aspekt artystyczny. Cena sukcesu 

Sensem życia każdego człowieka jest realizowanie marzeń. Defekty ciała 
zwykle wpływają na psychiczny dyskomfort ludzi i pojawienie się komplek-
sów. Niejednokrotnie stanowią też motywację do działania prowadzącego 
do usunięcia wady czy ułomności. Celebryci zwykle korzystają z wiedzy 
i umiejętności chirurgów plastycznych. Poddają się bolesnym zabiegom, 
chcąc zaakceptować swój wygląd, swoje ciało, aby realizować współczesne 
kanony piękna. Viktoria Modesta to modelka pochodząca z Łotwy. Obecnie 
                                                           

15 „Newsweek Polska” 2012, nr 37, s. 4. 
16 M. Wach, Każdy ma swoje Kilimandżaro… 
17 Tamże. 
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ma 24 lata i mieszka w Londynie. Od urodzenia zmagała się z dysproporcją 
ciała i niesprawnością lewej nogi. W celu poprawienia swojej sprawności 
zdecydowała się w 2007 roku na amputację chorej nogi. Podjęła kontrower-
syjną decyzję. Ze swojej słabości uczyniła alternatywny wzorzec piękna 
i norm. Stała się performerką, gdyż świadomie eksponuje publiczności wła-
sne niedoskonałości podczas występów artystycznych czy pokazów mody. 
Swoje ciało traktuje jak materię i dzieło sztuki. Jej celem jest szokowanie 
formą podczas wystąpień. Swoją postawą jawnie sprzeciwia się wszystkiemu, 
co skonwencjonalizowane. Budzi ambiwalentne odczucia. Ma wielu zwolen-
ników, ale i przeciwników. Podczas ceremonii zamknięcia igrzysk paraolim-
pijskich w Londynie w 2012 r. wystąpiła w roli Królowej Śniegu. 

Inną artystką budzącą kontrowersje jest magister sztuki Monika Kuszyń-
ska. W 2001 r. została wokalistką zespołu Varius Manx. Wraz z członkami 
zespołu uległa w 2006 r. w Miliczu poważnemu wypadkowi samochodowe-
mu, w wyniku którego artystka przeszła operację pękniętego kręgosłupa. 
Uratowano jej życie, ale została sparaliżowana od pasa w dół. Diagnoza 
lekarska była jednoznaczna: Monika do końca życia poruszać się będzie na 
wózku inwalidzkim. Przeszła potem jeszcze pięć operacji, ale wiary w życie 
i nadziei na lepsze jutro nie straciła nigdy. Po tym tragicznym wydarzeniu 
zmieniła hierarchię wartości w życiu. Stopniowo odzyskiwała samodzielność 
i wiarę w swoje możliwości. Zaczęła prowadzić samochód, a następnie zde-
cydowała się powrócić na scenę. Zmieniły się jej relacje z ludźmi. Przestała 
być tylko znaną piosenkarką. Zyskała prawdziwych przyjaciół, dla których 
liczy się przede wszystkim jako człowiek. Może znów cieszyć się swoją ko-
biecością, gdyż odnalazła prawdziwą miłość. Jej mężczyzna akceptuje ją 
taką, jaka jest. W 2012 r. wzięła udział w programie telewizyjnym Bitwa na 
głosy jako wokalistka – trener dla 16 wybranych przez siebie osób mieszkają-
cych w Łodzi. Rywalizacja między zespołami była bardzo zacięta. Zespół 
Moniki odpadł dopiero w szóstym odcinku programu. Znajomi stwierdzili, 
że wokalistka jest pełna optymizmu i radości. Źródłem wewnętrznej siły 
artystki byli otaczający ją wspaniali ludzie. Monika Kuszyńska wzięła rów-
nież udział w kampanii promującej damskie rajstopy. Pokazano ją na bilbor-
dach w seksownych rajstopach, w butach na wysokich obcasach siedzącą na 
swoim wózku inwalidzkim. Reklama ta budziła wśród odbiorców kontro-
wersje. Jedni byli oburzeni, że osoba niepełnosprawna przedstawiona zosta-
ła jako symbol seksu, a inni cieszyli się, że Monika łamie stereotypy. Zmie-
nia tym samym myślenie na temat wzorców współczesnego piękna. Nie trze-
ba być młodą, szczupłą i zdrową dziewczyną, by wyglądać i czuć się kobieco. 
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Artystka nie chce, aby niepełnosprawność kojarzono w Polsce wyłącznie ze 
smutkiem i prywatnym dramatem. Udział w reklamie oraz uczestnictwo 
w koncertach i programach telewizyjnych jest konsekwencją jej myślenia. 
W innych ludziach ceni osobowość i bogate wnętrze, a nie zewnętrzne ce-
chy. Monika Kuszyńska jest wymagającym względem siebie, życzliwym 
człowiekiem. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym jako artystka. 

Podsumowanie 

Ludzki umysł wykazuje ogromne możliwości poznawcze. Procesy percep-
cyjne dostarczają koniecznych informacji o otaczającym świecie. Informacje 
te zawarte są we wrażeniach, spostrzeżeniach, wyobrażeniach i pojęciach. 
Zdrowe dziecko poznaje świat w sposób aktywny i celowy, a podstawą two-
rzenia się jego wyobrażeń jest zmysł wzroku. Badania wykazały, że 80% 
informacji odbieranych przez wszystkie zmysły przekazuje wzrok18. Proces 
poznawania świata u dzieci niewidomych przebiega inaczej, ponieważ wyłą-
czony jest analizator wzroku. Dzięki pozostałym zmysłom niewidomi potra-
fią orientować się w otoczeniu i rozumieją zjawiska zachodzące w przyro-
dzie. Dotyk stanowi pierwotny analizator wrażeń. Ważnym źródłem infor-
macji jest u nich także mowa. Kompensacja zmysłów polega na odbiorze 
wrażeń przez pozostałe narządy sensoryczne oraz procesy analizy i syntezy. 
Wrażenia dotykowe łączą się z wrażeniami słuchowymi, kinestetycznymi, 
węchowymi i smakowymi, tworząc wrażenia intermodalne. Na skutek ko-
nieczności adaptacji do świata ludzi widzących niewidomi wytworzyli struk-
tury psychiczne zwane surogatowymi, czyli zastępczymi. Mają one charakter 
wyobrażeń wytwórczych i z wiekiem się doskonalą. Wyobrażenia surogato-
we adekwatne tworzą się głównie na podstawie zmysłu dotyku, a wyobraże-
nia nieadekwatne powstają w oparciu o bodźce słuchowe. 

W procesie wyrównywania szans ludzi niepełnosprawnych najistotniejszą 
rzeczą jest ułatwienie im dostępu do informacji, gdyż wiedza pomaga 
w przystosowaniu się do życia w warunkach społecznych oraz ekonomicz-
nych i niweluje bariery między ludźmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. 
Wynalazki techniczne zmieniły diametralnie sytuację ludzi z dysfunkcjami. 
Uczniowie niewidomi potrafią korzystać z notebooka ze specjalną brajlow-
ską klawiaturą i oprogramowaniem głośnomówiącym, a niepełnosprawni 
                                                           

18 A. Fojkis, Zobaczyć świat. Projekt pracy z uczniem niewidomym na lekcjach języka polskiego, Wyd. 
AHE, Łódź 2009, s. 211. 
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ruchowo mogą korzystać z komputera wyposażonego w myszkę typu He-
ad Mouse. 

Osoby niepełnosprawne zajmują odpowiedzialne stanowiska i pełnią waż-
ne funkcje społeczne i polityczne. Działania Unii Europejskiej zmierzają 
w kierunku zainteresowania ogółu społeczeństw problematyką niepełno-
sprawności. Zobowiązują rządy i społeczeństwa krajów Unii Europejskiej 
do przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. 
Niepełnosprawni obywatele są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa 
i powinni mieć równe szanse wykonywania satysfakcjonującej pracy oraz 
dostępu do urzędów publicznych, obiektów kultury i sportu. Priorytetem 
stało się usuwanie barier architektonicznych i adaptacja budynków dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych np. Sejmu RP. 

Każdy człowiek dąży do realizowania własnych marzeń. Niepełnosprawni 
również decydują się pokonywać własne słabości, podejmując niebezpieczne 
wyzwania. Udowadniają sobie i innym, że siła woli daje moc sprawczą i wyzwala 
uczucie szczęścia. Janek Mela uważa, że najtrudniejsze do pokonania są bariery 
psychiczne. Niejednokrotnie niepełnosprawność stanowi motywację do działa-
nia. Monika Kuszyńska poprzez zaangażowanie się w promocję damskiej odzie-
ży burzy stereotypy dotyczące piękna kobiecego ciała. Artystka przeciwstawia 
się ukazywaniu osób niepełnosprawnych wyłącznie w sytuacjach dramatycz-
nych. Niepełnosprawni sportowcy swoją determinacją i konsekwencją w działa-
niu udowadniają, że nie są ofiarami, ale ludźmi zdolnymi do nadzwyczajnych 
czynów. Świadczą o tym medale zdobyte na igrzyskach paraolimpijskich. 

Uczniowie niewidomi chętnie obcują z dziełami kultury. Bezpośredni kon-
takt z dziełami sztuki wpływa na kształtowanie wrażliwości estetycznej 
człowieka. Wrażliwość na sztukę zależy od wewnętrznej wrażliwości odbior-
cy, nie zaś od rodzaju jego niepełnosprawności. Wychowanie estetyczne 
wzbogaca sferę uczuć człowieka. Lekcje muzealne, warsztaty teatralne 
i twórczość własna uczniów przyczynia się do rozumienia sensu dzieł sztuki. 
Odbiorca właściwie rozumie dzieło sztuki, gdy zachowuje równowagę mię-
dzy wiedzą, emocjami i zaangażowaniem. 
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Perceptual processes of handicapped people in  
accordance with capability of adaptation in social environment 

Paper concerns dissimilarity of reality perception by blind and good eyesight people and 
social environment adaptation of handicapped people. Perceptual processes supply the in-
formation about the world. Healthy child gets known the world in active way, the sense of 
sight is the base of its imagination. Blind children get known the world in different way 
without vision. Blind people use various senses to have understanding of the environment 
and nature. The touch is the first analyzer of impression. Compensation of senses consists in 
reception of impression through sensory organs and analysis and synthesis processes. Blind 
people live in the same environment as people with good sight. They have to create psychical 
structures known as substitutes. The substitutes are productive impression which is still 
improving. The touch creates adequate substitutes, the sense of hearing creates inadequate 
substitutes. 
Art has an effect on aesthetic sensibility of handicapped students. Sensibility of art receiver 
does not depend on his infirmity. Lessons in museum, theatre, student’s art projects help 
understand the sense of composition. The receiver has to balance between knowledge, ex-
citement and engagement to understand work of art. 

Keywords: blind, compensation of senses, handicapped, perceptual processes, sense of sight, 
substitutes 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

Arcydzieła literatury polskiej  
w praktyce glottodydaktycznej.  
Zaadaptować czytelnika i tekst 

Rozważania o kanonie literatury polskiej jako zbiorze tekstów literackich 
wyselekcjonowanych w celach glottodydaktycznych nie są kwestią nową. 
Wielokrotnie tematyka ta była i ciągle jest podnoszona przy okazji spotkań 
glottodydaktyków i osób związanych z popularyzacją oraz analizą funkcjo-
nowania języka, literatury i kultury polskiej w świecie1. Temat przeze mnie 
zaproponowany nie jest zatem nowatorski, ale z pewnością aktualny, ponie-

                                                           
1 Należy tu przywołać choćby teksty takich badaczy, jak: R. Cudak, Edukacja literacka na 

kursach języka polskiego jako obcego, w: A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, red., Sztuka i rzemiosło. 
Nauczyć Polski i polskiego, t. 2, Wyd. Gnome, Katowice 2010, s. 117–129; A. Seretny, Nauka 
o literaturze i teksty literackie w dydaktyce języka polskiego jako obcego/drugiego, w: E. Lipińska, 
A. Seretny, red., Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Wyd. Universitas, Kraków 
2006, s. 243–280; A. Seretny, Tekst literacki w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Między percep-
cją a recepcją dzieła, w: R. Cudak, red., Literatura polska w świecie, Zagadnienia odbioru i recepcji, t. 1, 
Wyd. Gnome, Katowice 2006, s. 292; A. Zieniewicz: Kanon możliwy, kanon konieczny, kanon 
normatywny, w: P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, red., Kanon kultury w nauczaniu języka 
polskiego jako obcego, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Poloni-
cum”, Warszawa 2010, s. 65–72; T. Czerkies: Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako 
obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, B. Szałasta-
-Rogowska, Nie jestem turystą. Poezja emigracyjna na zajęciach lektoratowych, w: A. Achtelik, M. Kita, 
J. Tambor, red., Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 2, Wyd. Gnome, Katowice 2010, 
s. 147–160; M. Pasieka, Co czytać? Czyli o tekstach dla średnio zaawansowanych, w: B. Ostromecka-
-Frączak, red., Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców, Wyd. UŁ, Łódź 1998, 
s. 243–249; W. Próchniak, Klucz do wierszy. Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wyd. 
KUL, Lublin 2012. 
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waż wciąż pojawia się wiele propozycji uwzględniania kolejnych utworów 
literackich w nauczaniu, zwraca się też uwagę na sposoby wprowadzania 
tekstów literackich na zajęciach z języka polskiego jako obcego. Kanon lite-
ratury polskiej, rozumiany tu jako zbiór tekstów przeznaczony do nauczania 
literatury polskiej jako obcej, wciąż jest w fazie powstawania. Jednym z pod-
stawowych, nadal nierozwiązanych problemów pozostaje odnalezienie rów-
nowagi między tym, co staje się ponadnarodowe, a tym, co ma wymiar wy-
łącznie lokalny. Dlatego też nie funkcjonuje do tej pory żaden powszechnie 
akceptowany spis nazwisk bądź tytułów, który pozwalałby nauczycielowi 
języka polskiego jako obcego posłużyć się nim w dowolnej sytuacji edukacji 
polonistycznej. 

Podjęte przeze mnie rozważania nie będą dotyczyć wprowadzania tekstów 
literackich w ramach kursu języka polskiego jako obcego. Teksty literackie 
dobierane na zajęcia językowe są niejako pretekstem do ilustrowania rozmai-
tych zjawisk gramatycznych, sytuacji komunikacyjnych, leksyki, wykorzysty-
wane są zatem jako narzędzie dydaktyczne z powodzeniem uatrakcyjniające 
zajęcia, wprowadzające również konteksty kulturowe. Taką motywację wy-
boru tekstów literackich w przekonujący sposób i obszernie opisuje Romu-
ald Cudak w swojej rozprawie Edukacja literacka na kursach języka polskiego 
jako obcego2. Badacz wysuwa tu również argumenty postulujące za traktowa-
niem literatury polskiej jako osobnego przedmiotu rozważań, a zatem teksty 
literackie stają się przedmiotem odrębnej analizy, gdzie na plan pierwszy 
wysuwa się opcja estetyczna3. W ten sposób zorganizowany proces dydak-
tyczny ma na celu zaznajomienie odbiorców obcojęzycznych z wartościami 
literatury tworzonej przez polskich pisarzy w języku polskim. Rozważania tu 
zamieszczone będą dotyczyć właśnie takiej sytuacji, kiedy osobą zaangażo-
waną w lekturę polskiego tekstu literackiego jest cudzoziemiec, który nie stu-
diuje kompleksowej polonistyki, a zatem nie obowiązuje go regularny kurs 
literatury polskiej. Osobą recypującą w ten sposób literaturę polską jest na 
przykład uczestnik semestralnych kursów zawierających w swojej ofercie spe-
cjalne zajęcia dotyczące arcydzieł literatury polskiej (a zatem chodzi o pewien 
wybór tekstów określonych mianem arcydzieła). Tacy odbiorcy niekoniecznie 
przeszli edukację filologiczną (nawet mogą być nią słabo zainteresowani), 
a ucząc się polskiego, nastawieni są przede wszystkim na kształcenie ogólnych 
kompetencji językowych i poznawczych związanych z kulturą polską. 

                                                           
2 R. Cudak, Edukacja literacka…, s. 119. 
3 O wyborze opcji w odbiorze tekstu literackiego por. A. Seretny, Nauka o literaturze…, s. 252. 
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Określając w ten sposób uczestnika komunikacji literackiej, warto przyj-
rzeć się następującym kwestiom: czym charakteryzuje się odbiorca ze-
wnętrzny kulturowo i na czym polega recepcja literatury polskiej w takim 
kręgu odbiorców. To pytania nakierowane na odbiorcę i uczestnika, nato-
miast z perspektywy organizatora procesu dydaktycznego, czyli nauczyciela, 
kluczowe okazują się zagadnienia wartości artystycznej, poznawczej oraz 
reprezentatywności dla danej kultury, uniwersalność utworów oraz przysto-
sowanie tekstu literackiego do wymagań opisanego powyżej odbiorcy. In-
nymi słowy, z perspektywy osoby przybliżającej polskie teksty literackie 
istotne jest pytanie, na ile utwory powszechnie uznawane za arcydzieła lite-
ratury polskiej okazują się użyteczne. 

Odbiorca wewnętrzny  
i zewnętrzny kulturowo 

Rozróżnienie między tymi dwoma typami odbiorcy wydaje się konieczne 
w celu podkreślenia swoistości obiegu literackiego w innych środowiskach 
niż środowisko rodzime danej literatury. A zatem odbiorcą wewnętrznym 
kulturowo nazwiemy czytelnika rodzimego a odbiorcę obcego – czytelni-
kiem zewnętrznym kulturowo. Na recepcję dzieła literackiego przez wymie-
nione dwa typy czytelnika składają się różne sytuacje komunikacyjne, a pro-
cesem odbioru rządzą inne mechanizmy recepcji. Czytelnik wewnętrzny 
kulturowo wzrasta w kulturze narodu i języka, w którym powstało dane 
dzieło literackie, natomiast czytelnik zewnętrzny dopiero nabywa tych zdol-
ności socjokulturowych, w które odbiorca rodzimy jest regularnie wyposa-
żany przez system edukacyjny. Zatem podstawą rozróżnienia tych dwóch 
typów odbiorców będzie sfera językowa i kulturowa. Sfera językowa wydaje 
się być mniej skomplikowana. Natomiast obszar kultury bywa dość trudny 
do płynnego opanowania przez osobę nabywającą język docelowy, ponieważ 
jest to proces długotrwały i uzależniony od wielu czynników, takich jak 
choćby przebywanie w kraju rodzimych użytkowników języka. Podczas 
nabywania kompetencji socjokulturowych mogą zdarzyć się różne prze-
kształcenia bądź uproszczenia. 

Odbiorca zewnętrzny kulturowo, aby w pełni zrozumieć czytany tekst lite-
racki, musi spełnić pewne warunki, w inny sposób niż odbiorca rodzimy. 
Pod zdolnościami odbioru będziemy rozumieć w pierwszej kolejności zna-
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jomość języka oraz kompetencje socjokulturowe4. Odbiorca cudzoziemiec, 
który czyta w oryginale, musi przede wszystkim opanować pewien zasób 
leksyki oraz struktur gramatycznych – ich znajomość jest niezbędna do za-
poznania się z tekstem. Natomiast na kompetencję socjokulturową składają 
się, min.: znajomość tradycji narodowych, kultury danego kraju, umiejętność 
odpowiedniego używania stylu językowego w zależności od sytuacji komu-
nikacyjnej, tradycja literacka5. Zatem teoretycznie obcokrajowiec nie jest 
w pozycji równorzędnej wobec czytelnika z polskiego kręgu kulturowego. 

Panuje opinia, że polską literaturę trudniej zrozumieć bez podłoża histo-
rycznego, oczywiście twierdzenie to odnosi się szczególnie do klasyki i litera-
tury dawnej, rzecz ma się nieco inaczej, jeśli mówić o utworach współcze-
snych, choć i te przecież kultywują tradycję, szczególnie zaś tradycję roman-
tyczną. Można uznać, że przemawia to na niekorzyść tejże literatury, bo tym 
sposobem staje się ona hermetyczna i dostępna (na pewnym poziomie) je-
dynie dla wtajemniczonych, a zatem dla czytelników wyspecjalizowanych. 
Wszystkie specyficznie polskie problemy i kompleksy wytwarzają pewną 
barierę, a czytelne stają się te dzieła (czy też te obszary lub warstwy dzieła), 
które dotykają wspólnego zasobu doświadczeń egzystencjalnych, intelektu-
alnych i duchowych. 

Odbiorca zewnętrzny kulturowo najczęściej poznaje literaturę polską 
w procesie edukacyjnym, a zatem jest to pewnego rodzaju czytelnictwo zin-
stytucjonalizowane. Czytanie następuje najczęściej na skutek narzuconych 
przez program i nauczycieli tekstów. Obieg ten stworzony jest dość sztucz-
nie, gdyż zdominowany jest funkcją edukacyjną. Nie czyta się literatury dla 
przyjemności jej poznania (bądź sytuacje takie występują rzadko), a uczy 
i naucza się jej. Literatura tego obiegu jest poniekąd czytana nie z wyboru, 
lecz z braku takiego wyboru. Rodzi to z pewnością w wielu przypadkach 
                                                           

4 C. Karolak w ramach celów obcojęzycznej dydaktyki literatury określa następujące kom-
petencje odbiorcy nienatywnego: 1) kompetencja w zakresie kultury rodzimej odbiorcy, 
uwzględniająca czynniki równowartościowości kultur, 2) kompetencja interkulturowa rozu-
miana jako umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu z przedstawicielami i wytworami 
innych kultur, 3) kompetencja partycypacyjna polegająca na szerokim rozeznaniu odbiorcy 
w funkcjonowaniu życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego na płaszczyźnie regio-
nalnej, narodowej i ponadnarodowej, 4) kompetencja techniczno-komunikacyjna odnosząca 
się głównie do sfery mediów, por. C. Karolak, Dydaktyka literatury wobec potrzeb nauki języka 
w warunkach obco kulturowych, Wyd. UAM, Poznań 1999, s. 151. 

5 Z psycholingwistycznego punktu widzenia odbiorca „obcy” ma do pokonania dodatkową 
przeszkodę, jaką jest wiedza kulturowa, por. M. Dakowska, Psycholingwistyczne podstawy dydakty-
ki języków obcych, Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 109–111. 
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określone, wstępne nastawienie wobec tekstu literackiego (można by tu 
wskazać wiele jego składowych – np. niechęć wobec treści narzucanych, 
pozytywne nastawienie i zaciekawienie warstwą językową, zniechęcenie, 
funkcjonalne potraktowanie utworu literackiego jako narzędzia służącego 
poznawaniu języka). Warto zdawać sobie na co dzień sprawę z tej sytuacji, 
by samemu (jako osoba organizująca proces dydaktyczny) przyjąć odpo-
wiednią postawę – np. wybrać strategię negocjowania treści literackich 
z odbiorcą (w tym przypadku: zdefiniowanym wcześniej czytelnikiem ze-
wnętrznym), należy najpierw wsłuchać się w odbiorcę, a dopiero później 
proponować lekturę. 

W odbiorze dzieła literackiego na czołowe miejsce wysuwa się, poza funk-
cją estetyczną, jego funkcja wychowawcza i poznawcza. Czytelnik, obcując 
z dziełem, ulega w jakimś stopniu jego wpływowi i przyjmuje myśli właściwe 
tekstowi. W ten sposób tworzy się pewna więź między dziełem a czytelni-
kiem. Proces ten można również nazwać tworzeniem pewnej więzi kulturo-
wej, przyjmując tezę, iż literatura jest pewnym modelem kultury. O tym, że 
literatura może być traktowana jako model kultury, przekonuje Stanisław 
Gawliński w szkicu Literatura jako model kultury6. Obie te sfery ludzkiej ak-
tywności podlegają prawom dynamizmu i alternacji, czyli zastępowaniu form 
zużytych przez formy innowacyjne. Zatem jedną z funkcji literatury jest 
przemiana stosunków społecznych. W przypadku kręgu odbiorców różnych 
kulturowo i językowo literatura ma za zadanie przybliżyć, między innymi, 
również pewien model kulturowy. Zatem literatura jest elementem szerszej 
struktury, to jest kultury, jak zgodnie twierdzą Lotman i Uspienski: 

Kulturę pojmujemy jako system stojący między człowiekiem (jako jed-
nostką społeczną) a otaczającą go rzeczywistością, to znaczy jako me-
chanizm przetwarzania i uładzania informacji otrzymywanych przez nie-
go ze świata zewnętrznego. Informacje mogą być przez daną kulturę 
uważane za ważne lub nieistotne. Z tym, że informacje uznane za nie-
ważne w jednej kulturze, w języku innej kultury mogą być niezwykle 

                                                           
6 S. Gawliński, Literatura jako model kultury, „Konteksty Kultury” 2012, nr 9, s. 148–153. 

Autor dwudziestowieczną kulturę polską charakteryzuje w trzech kategoriach: upolitycznioną, 
autoteliczną (elitarną) i konsumpcyjną (masową). Typ upolityczniony przez wiele lat domi-
nował w Polsce, co było bezpośrednio wynikiem losów polskiego narodu, a to z kolei silnie 
wpływało na treści zawarte w polskich dziełach literackich. Po roku 1989 sytuacja ta uległa 
zmianie, a to z kolei przejawia się obecnie nadmiarem ofert estetycznych „przy jednoczesnym 
rozmyciu norm, hierarchii i wartości”. 
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istotne. W ten sposób, ten sam tekst może być czytany zupełnie inaczej 
w językach różnych kultur7. 

Czytelnicy spoza obszaru kultury polskiej w szczególny sposób recypują tę 
literaturę i tworzą specyficzny krąg czytelników, tak jak literatura polska 
w sposób specyficzny na nich oddziałuje (na takiej samej zasadzie, na jakiej 
oddziaływałaby każda inna literatura nierodzima). Dlatego, proponując tek-
sty literatury polskiej, warto być otwartym na różne interpretacje, także na te 
nieuwzględniające kontekstów naszej kultury. Jednakże, aby dokonała się 
wspomniana integracja, konieczne jest zaprezentowanie interpretacji tekstu 
właściwej odbiorcom z polskiego kręgu kulturowego (choć i te interpretacje 
mogą być, co oczywiste, różne). Sposoby osiągnięcia tego celu mogą być 
wielorakie, ale warto podkreślić, że proces odkrywania wiedzy kulturowej 
(kontekstu kulturowego) dzięki ćwiczeniom wprowadzającym do lektury jest 
o wiele bardziej wartościowy i efektywny niż zwyczajne podanie informacji 
przez nauczyciela8. 

Arcydzieła – jak to działa 

Rozpoczynając rozważania na temat istoty arcydzieła, należałoby sięgnąć 
do rudymentarnego źródła, jakim jest Słownik terminów literackich. Tu odnaj-
dziemy zadawalającą definicję i opis, czym jest lub też czym powinien być 
tekst, aby traktować go w kategoriach arcydzieła. Dość czytelna definicja nie 
wyczerpuje jednakże tego tematu. 

Andrzej Stoff w swoim studium zatytułowanym Arcydzieła w systemie wartości9, 
poszukując istoty pojęcia arcydzieła, proponuje poruszanie się wieloma i róż-
nymi ścieżkami metodologicznymi. Kierując się, między innymi, podejściem 
strukturalistycznym, stwierdza, że warto byłoby pokusić się o ukonstytuow-
anie zestawu cech naznaczających tekst literacki statusem arcydzieła. Jed-

                                                           
7 Cyt. za B. Karwowska: Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych, 

Wyd. IBL PAN, Warszawa 2000, s. 14. 
8 P.R. Heusinkveld, edit., Pathways to Culture: Readings on Teaching Culture in the Foreign Langua-

ge Class, Intercultural Press, Yarmouth 1997. 
9 A. Stoff, Arcydzieła w systemie wartości, w: G. Sowiński, red., Sztuka wobec prawdy. Nałęczow-

skie Dni Filozoficzne 1993–1994–1995, Urząd Miejski w Nałęczowie, Nałęczów 1995 – wersja 
internetowa artykułu http://www.ilp.umk.pl/fileadmin/ilp/pracownicy/stoff/stoff_arcydz 
_2.pdf [dostęp: 20.01.2013]. 
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nakże wartość arcydzieła literackiego najtrudniej jest wyrazić w metodzie 
właściwej strukturalizmowi. Próba typologii czy schematyzacji zestawienia 
jakości artystycznych, które objaśniałyby fenomen arcydzieł, jest w gruncie 
rzeczy potrzebna, aczkolwiek z góry należy założyć, iż nie jest to zbiór zam-
knięty. Cechy, których oczekiwalibyśmy, miałyby określać, na czym polega 
wielkość dzieła literackiego, aby mogło być nazywane arcydziełem i aby 
mogło być odbierane przez pryzmat takiej wielkości. 

Arcydzieła nie można wykreować jedynie działaniami rynkowymi ani ideo-
logicznymi. Zdaniem Stoffa na to, czy konkretną książkę można nazwać 
arcydziełem, nie wpływa nakład książki, rozpoznawalność tytułu wśród 
czytelników, ponieważ tu może zadziałać reklama – nawet słabą książkę 
można świetnie rozpropagować i zapewnić jej długi żywot medialno-
-księgarski10. To, czy utwór stanie się arcydziełem, wynika z podwójnych 
działań kulturowych: procesów społecznej recepcji (tu możliwe są takie 
działania jak lektura w szkole, powszechnie przyjęte i cenione wartości 
w społeczeństwie) oraz analizy i opinii znawców literatury. 

Lektura arcydzieł jest niezastąpioną edukacją w zakresie poznawania litera-
tury, a poprzez nią świata. Wszyscy czytelnicy tego samego dzieła, choćby 
każdy rozumiał je nieco inaczej, będą sobie bliżsi od momentu kontaktu 
z tym utworem, stworzą swego rodzaju krąg wtajemniczonych. Naukowo 
trudno ten fenomen zbadać i opisać, ale intuicyjnie wyczuwamy, że ta bli-
skość jest faktem. Wszyscy czytelnicy np. Sienkiewicza tworzą pewną zbio-
rowość bez względu na moment historyczny i indywidualne okoliczności. 
Andrzej Stoff w następujący sposób opisuje trwanie arcydzieła w kulturze 
i kultury w arcydziełach: 

Arcydzieła są szczególnie aktywnym obiektem pamięci kulturowej. 
Jako podstawowe składniki tradycji literackiej należą do przeszłości, 
ale do przeszłości oddziałującej na teraźniejszość, współtworzącej ją. 
Arcydzieła są najważniejszymi ogniwami literackimi dziedzictwa du-
chowego, które decyduje o tożsamości całego kręgu kulturowego. 
Status arcydzieła wykracza bowiem poza pamięć jednego narodu 
i jednego języka, choć z konkretnego narodu i w konkretnym języku 
bierze swój początek i im zawdzięcza swe istnienie każde dzieło także 
tej rangi11. 

                                                           
10 W tej sytuacji mowa raczej o bestsellerze, por. T. Żabski, red., Słownik literatury popularnej, 

Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1997, s. 25–27. 
11 A. Stoff, Arcydzieła…, s. 30. 
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Arcydzieła literackie, których tematem są czysto polskie wartości, tematy i mi-
ty narodowe, kształtują poczucie tożsamości narodowej u Polaków, podczas 
gdy dla odbiorcy światowego mają wartość przede wszystkim poznawczą12. 

Podsumowując rozważania na temat istoty arcydzieła, można powiedzieć, 
że decydujący wpływ na przyznanie tekstowi literackiemu miana arcydzieła 
mają trzy czynniki: treść, forma i dalsze funkcjonowanie tekstu w kulturze. 
Treść dobrze, aby była ponadczasowa, czyli mogła zainteresować odbiorcę 
w każdym czasie, odległym od momentu powstania dzieła. Chodzi więc 
o pewną uniwersalność treści, przejawiającą się tym, co potocznie określamy 
stwierdzeniem: każdy znajdzie tu coś dla siebie – coś, co dotyczy go jako 
człowieka, jednostkę funkcjonującą w różnych wymiarach codzienności 
i niecodzienności. Z drugiej jednak strony utwór-arcydzieło powinien również 
zawierać koloryt lokalny, klimat polskości, narodową specyfikę. Forma arcydzie-
ła nie musi szokować ani być awangardowa, ale winna realizować wyznaczniki 
gatunku w sposób wzorcowy i jednocześnie oryginalny. Dalsze funkcjonowanie 
tekstu w kulturze to inspiracje, jakie dzieło dało do powstania innych tekstów 
kultury, można tu wskazać na ekranizacje filmowe, adaptacje radiowe (słucho-
wiska) lub nieustające zainteresowanie czytelnicze odbiorców. 

Arcydzieła są uznawane za pewnego rodzaju teksty reprezentatywne, naj-
ważniejsze dla literatury z danego kręgu i są jedynie wyborem z całego re-
pertuaru literatury danego narodu. Jak stwierdza R. Cudak, „arcydzieła są dla 
tych, którzy chcą poznać skarby kultury narodowej, a nie dla tych, którzy 
z lektury dowiedzą się czegoś o sobie”13. Jest to stwierdzenie, z którym 
trudno polemizować, ponieważ o tym fakcie przekonał się zapewne niejeden 
nauczyciel języka polskiego jako obcego. Cecha arcydzielności nie zawsze 
może okazać się pomocna, gdy idzie o przygotowanie krótkiego kursu litera-
tury polskiej, kiedy prowadzący ma na celu przedstawienie ogólnej wizji 
literatury polskiej. Warto zastanowić się nad tym, jakie wyznaczniki są istot-
ne podczas dokonywania wyboru testów literackich na takie zajęcia. A zatem 
krótki kurs poświęcony polskiej literaturze nie zawsze zawiera tylko teksty 
uznane za arcydzieła w powszechnym rozumieniu. Niejednokrotnie tekstem 
ważnym, bo nośnym dla odbiorców zewnętrznych kulturowo, może okazać 
się tekst niekoniecznie uznany za arcydzieło. 

Kierując się powyższymi kryteriami, możliwe jest zaproponowanie pozycji, 
które warto przedstawić odbiorcom zewnętrznym kulturowo. Taki wybór 
                                                           

12 Możliwe, że arcydzieła polskie należałoby zatem podzielić według takiego klucza, który 
pozwalałby na ukazanie tego, co uniwersalne i tego, co swoiste dla literatury polskiej. 

13 R. Cudak, Edukacja literacka…, s. 121. 
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arcydzieł pozostanie zawsze listą subiektywną, dlatego też wydaje się słusz-
ne, że nie ma sztywno nakreślonych zestawów tekstów literackich, które 
muszą być przywołane podczas kształcenia literackiego cudzoziemców. 
Warto natomiast testować utwory powszechnie uznane za arcydzieła pod 
kątem ich nośności znaczeniowej, interpretacyjnej i uniwersalności przekazu. 

Praktyka 

Utwór literacki ujawni swojemu czytelnikowi tylko tyle, ile on sam jest 
zdolny dostrzec i pojąć14, a zatem odczytanie tekstu literackiego uwarunko-
wane jest wiedzą, gustem czytelniczym, wyposażeniem w narzędzia pozwala-
jące na interpretację. Cechą wyjątkowo zgodnie przypisywaną arcydziełom 
jest możliwość ich wielorakiego odczytywania, innymi słowy wielointerpre-
towalność i niewyczerpywalność interpretacji. Cecha ta zakłada, iż odbiorca 
zewnętrzny kulturowo, czytając polski tekst literacki, nadaje mu swoje zna-
czenie, odczytuje w nim to, co on widzi „tu i teraz”. Taka świadomość jest 
konieczna u każdego nauczyciela prezentującego teksty literackie odbiorcom 
zewnętrznym kulturowo. Od nauczyciela oczekuje się wówczas postawy 
otwartej na szereg niespodzianek interpretacyjnych, powinien on ustawić 
siebie w roli partnera wobec studentów, gotowego wejść w rolę słuchacza15. 
Wydaje się słuszne przywołanie w tym miejscu Ingardenowskiej koncepcji 
życia dzieła literackiego w jego konkretyzacjach. To ujecie jest najlepszą 
metodą i sposobem podawania czy też prezentowania dzieł literackich 
w ogóle, a w szczególności zaś jest to odpowiedni sposób na obcowanie 
z dziełem literackim dla czytelników niewzrastających w macierzystym języ-
ku i kulturze dzieła literackiego. Podążając tym tokiem rozważań, można 
stwierdzić, że konkretyzacje powinny istnieć jako fakty kulturowe towarzy-
szące dziełu w postaci wypowiedzi i ocen formułowanych publicznie, dys-
kusji, wymiany poglądów wynikających niekoniecznie z profesjonalnego 
zainteresowania. Konkretyzacja ma decydującą rolę w stanowieniu o arcy-
dziele czy też w ogólności o tekście, gdyż każde arcydzieło jest udaną próbą 
pogodzenia istoty literackości i społecznych funkcji literatury. Twórcą każ-
                                                           

14 A. Stoff, Arcydzieła…, s. 32. 
15 K. Adamczyk, Kwadratura koła, czyli lekcja pokory, w: W. Miodunka, J. Rokicki, red., Oswa-

janie chrząszcza w trzcinie, czyli o kształceniu cudzoziemców w Instytucie Polonijnym, Wyd. Universitas, 
Kraków 1999, s. 134–135. 
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dej konkretyzacji jest bowiem człowiek zanurzony w kulturze współczesnej 
mu epoki i odwołujący się do dziedzictwa, które go ukształtowało. Dopiero 
potwierdzenie o niewyczerpywalności odczytań mogłoby utwierdzać 
w przekonaniu o arcydzielności tekstu, w szerokich odczytaniach, nie tylko 
wśród odbiorców wewnętrznych kulturowo. 

Wprowadzenie odbiorców zewnętrznych kulturowo i językowo w obszar 
każdej literatury dla nich obcej wiąże się z pewnymi wyborami, przynajmniej 
na wstępnym etapie poznawania treści literackich. Wybory te podyktowane 
są rozmaitymi czynnikami, takimi jak poziom znajomości języka, cel uczenia 
się języka i możliwości poznawcze odbiorców. Ponadto czytanie tekstów 
literackich w oryginale podczas zajęć z języka polskiego jako obcego wiąże 
się z pewnego rodzaju adaptacją tekstu oraz adaptacją czytelnika, a mianowi-
cie idzie tu o ćwiczenia przygotowujące do odbioru tekstu. W praktyce glot-
todydaktycznej przeważa często funkcja pragmatyczna tekstu nad jego funk-
cją estetyczną. Wynika to, między innymi, z tendencji do użytkowego trak-
towania wszelkich materiałów dydaktycznych, w tym też tekstów literackich 
prezentowanych podczas zajęć. Zakładając, że lektura tekstu odbywa się 
w języku polskim, konieczne są ćwiczenia przygotowujące do lektury (doty-
czy to zarówno prozy, jak i poezji). Wówczas można wyróżnić następujące 
warstwy adaptacji tekstu dla czytelnika obcojęzycznego: 

– warstwa leksykalno-gramatyczna – a zatem przystosowaniu podlega 
w pierwszej kolejności warstwa językowa, aby zagwarantować zrozumie-
nie podstawowego znaczenia tekstu, rozszyfrowanie wszelkiej gry słów, 
idiomów, neologizmów, konieczne są ćwiczenia językowe i gramatyczne; 

– warstwa pojęciowa – np. zrozumienie podłoża filozoficznego. Inter-
pretacja wiersza bez odczytania podbudowy filozoficznej jest równie 
dobra, jednakże możliwe, że uboższa, dlatego, aby umożliwić pełną 
interpretację treści, warto wyposażyć odbiorców w wiedzę na temat 
potrzebnych idei filozoficznych. Zabieg ten jest szczególnie ważny, 
gdy odbiorcą tekstu jest osoba, która podstawy edukacyjne nabywała 
w innym kręgu kulturowym niż europejski. W tym miejscu konieczne 
może okazać się wprowadzenie metajęzyka z dziedziny poetyki opi-
sowej, np. wprowadzenie pojęcia metafory, porównania; 

– warstwa kulturowa – np. symbolika, mity, legendy, okoliczności histo-
ryczne powstania tekstu. 

Wymienione warstwy adaptacji tekstu i odbiorcy do jego lektury stosuję 
podczas zajęć w ramach przedmiotu „Arcydzieła literatury polskiej”, które-
go uczestnikami są studenci semestralnych studiów polskich, precyzując, są 
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to osoby, które nie zawsze ukończyły studia filologiczne w swoim kraju. Nie 
zmierzam koncentrować się na samych sposobach odczytań i interpretacjach 
(bo te mogą być różne), chcę jedynie zwrócić uwagę na czynności propedeu-
tyczne, które może przeprowadzić nauczyciel, aby ułatwić przyswojenie tekstu. 

Uwzględniając tezę Claire Kramsch16, iż nie ma jedynego i słusznego sen-
su utworu oraz przywołując przemyślenia Hansa-Georga Gadamera17, że 
literatura interpretuje świat, a nasza interpretacja literatury jest równocześnie 
próbą zrozumienia świata, warto, aby każdy nauczyciel skupił się głównie na 
podstawowym znaczeniu tekstu/wiersza oraz na tym, jak odbiorcy rozumie-
ją dany tekst. W dalszej kolejności powinny pojawić się warstwy pojęciowe 
i kulturowe, aby odsłonić przed odbiorcą zewnętrznym kulturowo sensy, 
które prawdopodobnie (zakładając nieco idealistycznie) szybciej odczyta 
użytkownik rodzimy. Można powiedzieć, że mechanizmom adaptacji podle-
ga nie sam wiersz, ale czytelnik przygotowywany do jego aktywnego odbioru. 

W powierzchownej ocenie wydawać by się mogło, że takie prezentowanie 
tekstu literackiego zakrawa na pauperyzację literatury, jednakże zabiegi te są 
konieczne w przypadku, gdy czytelnik nie jest wyposażony w narzędzia teo-
retyczno- i historycznoliterackie. Wydaje się, że takie podejście pomaga 
w odbiorze literatury i kreacji obrazu literatury polskiej wśród osób, dla któ-
rych głównym celem jest opanowanie języka, a poznawanie literatury traktu-
ją jako swego rodzaju dodatek. Dlatego też pojęcie arcydzieł w praktyce 
glottodydaktycznej ulega, w moim przekonaniu, pewnej modyfikacji, wynika 
to przede wszystkim z troski o odbiorcę i z uwzględnienia specyfiki lektury 
przez czytelnika zewnętrznego kulturowo. 

Dlatego w przypadku propozycji lektur w ramach przedmiotu „Arcydzieła 
literatury polskiej” jestem zwolenniczką niejako odstępstwa od ścisłego ka-
nonu arcydzieł literatury polskiej, tak aby wyjść naprzeciw zainteresowaniom 
i potrzebom słuchaczy. Tekst literacki napisany w języku polskim jest arcy-
dziełem, w naszym rozumieniu dla potrzeb wspomnianego kursu, kiedy 
mówi o czymś wartościowym, o czymś, co może zainteresować czytelnika, 
może to być wiedza kulturowa, opisująca w naszym przypadku pewne zjawi-
ska ze sfery kultury polskiej18, a może po prostu w interesujący sposób 
                                                           

16 C. Kramsch, Context and Culture in Language Teaching, Oxford University Press 1993. 
17 H.-G. Gadamer, Tekst i interpretacje, przeł. P. Dehnel, w: A. Burzyńska, M. Markowski, 

red., Teorie literatury XX wieku, Wyd. Znak, Kraków 2006, s. 213–241. 
18 Jako przykład chętnie czytanych tekstów na zajęciach „Arcydzieła literatury polskiej” 

może posłużyć krótkie opowiadanie J. Iwaszkiewicza Ikar, Kamizelka B. Prusa, Zdążyć przed 
pierwszą gwiazdką K. Grocholi, Proszę państwa do gazu T. Borowskiego. 
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przedstawiać problematykę ogólną, bliską ludziom bez względu na szero-
kość geograficzną. Pomimo różnic kulturowych ludzie na całym świecie 
mają rozterki moralne, pokonują własne słabości, doświadczają zła, ogarnia 
ich pasja, podróżują, zakochują się i kłócą. Do odczytania i zrozumienia 
takich treści tekstu nie jest potrzebny kontekst kulturowy, historyczny i poli-
tyczny danego narodu czy też pisarza. Daleka jestem od stwierdzenia, że 
należy promować tylko takie teksty, a te które przedstawiają i zapoznają 
z dziedzictwem narodowym deprecjonować. Chodziłoby raczej o pewnego 
rodzaju eklektyzm, wyważenie między tym, co narodowe, a tym, co ponad-
czasowe i uniwersalne19. 

Pragnę zatem podkreślić, że warto czasem zrezygnować z powszechnie 
cenionych w Polsce arcydzieł na rzecz utworów mniej reprezentatywnych 
dla kultury polskiej, a zawierających treści uniwersalne, choć oczywiście 
dobrze, jeśli są powiązane z realiami polskimi (polską historią, mentalnością, 
życiem codziennym), ale niekoniecznie – mam tu na uwadze teksty bardziej 
hermetyczne, nakierowane na odbiór przede wszystkim estetyczny, które 
powinny być proponowane czytelnikom posługującym się językiem na naj-
wyższym poziomie biegłości. Warto, aby osoby zajmujące się glottodydakty-
ką polonistyczną, zawracały baczniejszą uwagę na fakt, iż interpretowanie 
tekstów literackich należy do znawców literatury, historyków literatury czy 
też krytyków, po stronie przeciętnego odbiorcy nie leży interpretowanie, lecz 
przyjemność lektury, dostarczająca wiedzy o świecie, wartościach uniwersal-
nych bądź typowych dla opisywanej społeczności czy osoby indywidualnej. 
W ten sposób, być może, literatura polska stopniowo zostanie uwolniona od 
przymiotników: hermetyczna, trudna, czasem smutna, upolityczniona. 
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tween a native reader of Polish literature (culture-internal-reader) and a culture-external-
-reader, that is foreigners reading literary works mostly in the original version. The paper 
makes an attempt to describe the term of a literary masterpiece and put forwards a proposi-
tion to adapt some highly valued works of Polish literature for foreign readers. 
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Adaptacja krajowej metodyki nauczania języka polskiego 
do potrzeb dydaktycznych edukacji polonistycznej  

za granicą 

Metodyka języka polskiego jako obcego powstała przede wszystkim 
w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas nauczania cudzoziemców 
w ośrodkach uniwersyteckich w Polsce. Opierając się na zachodniej myśli 
teoretycznej, z powodzeniem może zająć miejsce obok metodyk nauczania 
innych języków obcych tak w świecie, jak i w Polsce – obok neofilologii. 
Jednak przez długi czas poza jej zainteresowaniem pozostawała cała sfera 
nauczania języka polskiego dzieci i młodzieży. Do lat 90. XX w., mówiąc 
o nauczaniu języka polskiego dzieci poza Polską, można było mieć na myśli 
albo uczniów tzw. polskich szkół (na Litwie, na Zaolziu i w dwóch szkołach 
lwowskich), albo mniej lub bardziej rozbudowanych szkół sobotnich na 
Zachodzie. Trzeba jednak pamiętać, że środowiska polonijne na Zachodzie 
były zasadniczo zamknięte na współpracę z PRL w ogóle, zatem też w za-
kresie edukacji. Inna rzecz, że i PRL-owska siermiężna rzeczywistość niewie-
le miała do zaoferowania Zachodowi, poza – jej zdaniem – wzorcowym 
językiem polskim. Oczywiście dla nauczycieli polonijnych (ze Wschodu 
i Zachodu) organizowano kursy wakacyjne w Polsce (przede wszystkim 
w „Polonicum”), ale raczej nie zawierały one treści metodycznych. Do-
świadczeń wyniesionych z tych kursów językowych nie przenosili raczej na 
własny grunt, o czym świadczy fakt, że – co mogę stwierdzić z własnego 
doświadczenia – nawet pod koniec lat 90. prowadzenie zajęć metodą komu-
nikacyjną było na Białorusi czymś nieznanym, nowym, ale też traktowanym 
z dystansem, a samo sformułowanie „jako obcy” do dziś budzi kontrowersje, 
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nie tylko na Wschodzie. Gdy od lat 90. trzeba było zaspokoić potrzebę nau-
czania języka polskiego dzieci i młodzieży na Wschodzie, pojawił się pro-
blem niedostosowania umiejętności „zwykłych” polonistów do potrzeb tych 
dzieci. Również krajowa myśl metodyczna nie „czuła” problemu, kopiując 
metody nauczania ze szkół w Polsce1. O ile jakoś dało się nauczyć pisać 
i czytać, o tyle dalszy rozwój umiejętności musiał być już wybiórczy, brako-
wało ćwiczeń, nie było korelacji tekstów z gramatyką, a komunikacja języ-
kowa występowała w ilościach śladowych i bez idei przyrostu umiejętności. 
Takie myślenie „elementarzowe” dominowało również wśród organizacji 
polskich na Wschodzie i pomagających w Polsce, czego wyrazem było do-
starczanie na Wschód ton podręczników z Polski – tych wycofanych po 
kolejnych reformach w krajowej oświacie. A jednak, zawieszając krytyczny 
ton, trzeba stwierdzić, że na tych materiałach wykształcono często „od zera” 
już 4 pokolenia uczniów, wielu z nich skończyło studia w Polsce, w tym 
polonistyczne i sami są nauczycielami. Na Zachodzie na bazie własnych pod-
ręczników wykształcono jeszcze więcej pokoleń uczniów, choć tam nie było 
pokoleniowej przerwy, nie trzeba było „odradzać polskości”, raczej podtrzy-
mywano polską tożsamość i znajomość języka, niż uczono od początku. 

Od kilku lat temat nauczania języka i kultury polskiej dzieci i młodzieży za 
granicą staje się przedmiotem rozważań teoretycznych. Należy postawić 
zasadnicze pytanie: czy ta rodząca się glottodydaktyka polonistyczna dzieci 
i młodzieży ma być tą „dorosłą” w wersji „junior”? Na różne formy eduka-
cji zagranicznej nakłada się podział wiekowy w ramach edukacji szkolnej 
i podział w ramach samej grupy na: dzieci „z Polski” (np. dzieci tzw. nowej 
czy czasowej emigracji), które mają opanowane słownictwo i gramatykę 
automatycznie, jak ich rówieśnicy w szkole w Polsce; dzieci urodzone już 
poza Polską, które w mniejszym lub większym stopniu wykazują braki języ-
kowe i interferencje gramatyczne; wreszcie dzieci cudzoziemskie chcące 
skorzystać z kursu języka polskiego. Na Wschodzie byłyby to analogicznie 
grupy: dzieci Polonii (np. pracowników dyplomatycznych), dzieci polskiego 
pochodzenia (przy czym ich stopień znajomości języka polskiego znacznie 
odbiega od dzieci Polonii zachodniej) i cudzoziemcy. Brak pełnych danych 
uniemożliwia podanie ścisłych proporcji, jednak można – na podstawie 
                                                           

1 Przykładem takiego myślenia była seria lubelskich propozycji podręcznikowych i meto-
dycznych H. Metery wydawanych na początku lat 90.: Czytam po polsku. Podręcznik do początko-
wej nauki czytania dla dzieci polskich na obczyźnie; Pokochaj polską mowę. Podręcznik do nauki języka 
polskiego dla dzieci polskich na obczyźnie kl. II; Strzeż polskiej mowy. Podręcznik do nauki języka polskie-
go dla dzieci polskich na obczyźnie kl. III/IV, poradniki metodyczne do tych podręczników. 
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danych niepełnych i obserwacji – pokusić się o sporządzenie roboczego 
schematu, gdzie * oznacza dzieci „z Polski”, ** „polskiego pochodzenia”, 
*** „cudzoziemskie”: 

Tabela 1. Schemat proporcji dzieci uczących się języka polskiego poza Polską 

*Zachód **Wschód * 
* **
* ***
* ***
* ***
* ***
** ***
*** ***

Tylko w niewielu (dużych) szkołach można dokonać podziału na grupy 
jednolite. Jeżeli zatem w ramach danej klasy również mamy do czynienia 
z taką proporcją, czy jest możliwe i czy warto tworzyć specjalne metodyki 
zajęć w zróżnicowanych grupach? Grupa ekspertów MEN założyła, że tak2 
i Postawa programowa zawiera katalog zróżnicowanych umiejętności języko-
wych (w obrębie poszczególnych sprawności językowych) dla każdej z grup: 
A (***), B (**) i C (*). Jednocześnie zakłada dla wszystkich grup ten sam 
zakres tematyczny. Pomysły na realizację Podstawy programowej zawarte są 
w „podręczniku internetowym” Włącz Polskę!3. Obecnie można tam znaleźć 
kilkaset tzw. modułów (atomów) lekcji (tematów):  

Tabela 2. Zestawienie liczby modułów dla poszczególnych grup w zasobach Włącz Polskę! 

 Liczba modułów dla danej grupy: 

A B C 

5–9 lat: 0 0 0
10–13 lat: 47 108 100
Od 14 lat: 32 134 140

O ile można się zgodzić, że moduły dla grupy C są słusznym (skoro zna-
jomość języka jest porównywalna) przeniesieniem za granicę lekcji z polskiej 
szkoły, o tyle moduły dla grup A i B – jak się wydaje – powinny być propo-
zycjami glottodydaktycznymi opartymi na materiale realizującym ideę metody 
                                                           

2 Znalazło to wyraz w dokumencie MEN: http://www.polska-szkola.pl/file.php/1/ 
Podstawa_programowa_INTERNET.pdf [dostęp: 8.05.2013]. 

3 http://wlaczpolske.pl/index.php [dostęp: 8.02.2013].  
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kulturowej zwanej też ostatnio nauczaniem skorelowanym. Analizując jednak 
kolejne moduły, trudno oprzeć się wrażeniu, że idei takiej tu nie ma. W tej mo-
zaice można wyróżnić pewne powtarzające się specyficzne cechy poszcze-
gólnych atomów, co pozwala na pogrupowanie zadań. Byłyby to zadania: 

1) zgodne z glottodydaktyką, dopasowane do wieku i poziomu języko-
wego = realizacja metody kulturowej (nauczania skorelowanego); 

2) typowo glottodydaktyczne, bez pracy z tekstem kultury; 
3) zgodne z glottodydaktyką według zasady „wszystko jest komunikacją” 

(część wspólna między glottodydaktyką a „klasycznym” językiem pol-
skim); 

4) zgodne z glottodydaktyką, ale niedostosowane do wieku lub poziomu 
językowego uczniów; tak dzieje się często, gdy atom z poziomu A wy-
stępuje jako „dostępny” również na wyższych poziomach; 

5) zgodne z glottodydaktyką, ale mające niedostosowany metajęzyk4; 
6) znajdujące się w obszarze poza glottodydaktyką; 
7) zawierające dobry materiał dla glottodydaktyki, ale niewykorzystany; 
8) niewspółmiernie skomplikowane w stosunku do „efektów” glottody-

daktycznych; 
9) ciekawe glottodydaktycznie, ale częściowo lub całkowicie niezgodne 

z postulatem prezentacji aktualnej wiedzy realioznawczej. 
Sprawę komplikuje fakt, że w obrębie poszczególnych atomów część za-

dań spełnia w jakimś stopniu kryteria glottodydaktyczne, część zaś nie. Dla-
tego też niektóre zadania można uznać za wzorcowe wręcz nauczanie języka 
polskiego poza Polską, część zaś za pomysły zupełnie chybione. W celu 
możliwości oceny poszczególnych zadań proponuję przyjąć kilka kryteriów, 
które dany atom powinien spełniać, by można go było uznać za moduł glot-
todydaktyczny: 

1. Tekst powinien być odpowiednio przygotowany pod względem: dłu-
gości (aby można było na jego przeczytanie poświęcić nie więcej niż 
10–15 minut lekcji), trudności (liczba nowych słów nie powinna prze-
kraczać 20, a „pokrycie” z rozumieniem powinno przekraczać 80%), 
tematu (powinien realizować ściśle określony temat glottodydaktyczny 
(komunikacyjny), może być to temat złożony (podejście zadaniowe), 
niemniej w zamyśle ograniczony)5. 

                                                           
4 Np. „W refleksji zastosuj metodę drzewka decyzyjnego” (moduł „Kamienie na szaniec (3)”, grupa 

10–13 lat); „Wykonaj mapę myślową…” (moduł „Jestem humanistą (1)”, grupa 10–13 lat). 
5 Wymaga to opracowania tekstu: skrótów, wycięć, uzupełnień, zamiany słów archaicznych 
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2. Zadania powinny być formułowane w języku adekwatnym do założo-
nego poziomu językowego atomu. 

3. Tematyka zadań może być obszerna, jednak w obrębie atomu powin-
ny znaleźć się zadania rozwijające różne sprawności językowe, w tym 
koniecznie komunikacyjną. Trzeba też przyjąć granicę glottodydaktyki: 
w moim rozumieniu wszelka tradycyjnie (szkolnie) rozumiana analiza 
tekstu (np. poszukiwanie środków stylistycznych, genezy dzieła 
w biografii autora, analiza strukturalna dzieła z użyciem specjalistycz-
nej terminologii) tej granicy przekroczyć nie powinna. Zadania grama-
tyczne powinny służyć założonym w lekcji zadaniom komunikacyj-
nym lub wynikać z tekstu. Poza glottodydaktyką zaś pozostaje opis 
systemu języka: klasyfikacja części mowy, rozbiór gramatyczny i lo-
giczny zdania itp. 

4. Wskazane by było, żeby zadania odwoływały się do szeroko rozumia-
nego kontekstu kulturowego, umożliwiającego (dającego szansę) do-
świadczenia kultury. W przeciwieństwie do celów edukacyjnych 
w Polsce, wiedza realioznawcza przekazywana za granicą (lub cudzo-
ziemcom) powinna bardziej odpowiadać wiedzy powszechnej niż do-
ciekaniom uniwersyteckim tzw. prawdy o dziele6. 

Przykładowe zadania, które znaleźć można w „podręczniku interneto-
wym” Włącz Polskę!: 

– zgodne z glottodydaktyką, dopasowane do wieku i poziomu języko-
wego = realizacja programu kulturowego / zasad nauczania skorelo-
wanego. 

Grupa 10–13: 

                                                                                                                                   
lub zbyt trudnych. Dużym wyzwaniem są teksty staropolskie, które – aby można mówić 
o glottodydaktyce – mogą zaistnieć jedynie w formie krótkiego cytatu lub „tłumaczenia” na 
współczesny język polski. Oczywiście jest możliwy, a nawet wskazany, kontakt z oryginałem 
(np. wysłuchanie recytacji lub innego wykonania artystycznego Bogurodzicy), niemniej sama 
praca z tekstem nie może się opierać na formach „błędnych” ze współczesnego punktu 
widzenia. Nie można zatem uznać za glottodydaktyczne tych atomów, które odsyłają do 
Internetu do całych wierszy, opowiadań, a nawet powieści. 

6 Ta powszechna wiedza, notabene wyniesiona ze szkół, tworzy już swoją własną warstwę 
realioznawczą wiedzy o kulturze, pewne mity, np. „Adam Mickiewicz urodził się w Zaosiu 
koło Nowogródka”, „H. Sienkiewicz otrzymał Nobla za Quo Vadis”, „Jan Kochanowski 
w Trenach wyraża ból po stracie córki” itd. W glottodydaktyce polonistycznej są możliwe, 
a nawet wskazane, pewne uproszczenia, np. podział na treść i formę, pytania typu „co poeta 
chciał powiedzieć” itd. 
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Stosowanie zaimków (1) 
1. Czy pamiętasz, jak dokładnie brzmi „Inwokacja”? Jeśli nie pamiętasz, zajrzyj do tekstu 
Pana Tadeusza lub znajdź fragment w Internecie. Popraw poniższy fragment, wstawiając 
odpowiednie formy zaznaczonych wyrazów: 
Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z on . . . . . .  wiernym ludem! Jak ja  . . . . . . . .  dziecko do 
zdrowia powróciłaś cudem (…). 
2. Jakie znasz inne zaimki osobowe niż te zaznaczone w powyższym fragmencie? Zapisz je. 
Niewidoma (2) 
1. Zaprojektuj zmiany w mieszkaniu Pana Tomasza i w kamienicy, w której mieszka, aby 
przestrzeń stała się przyjazna dla niewidomej dziewczynki. Pamiętaj, że równie ważna jest 
wygoda bohaterki, jak i jej bezpieczeństwo. Możesz przygotować opis zmian lub rysunek 
przedstawiający ułatwienia. 

Grupa 14+: 
Grzegorz Turnau Soplicowo 
[Polowanie ilustracja do IV księgi Pana Tadeusza autorstwa Franciszka Kostrzewskiego 
z 1886] 
Odszukaj w Internecie tekst piosenki G. Turnaua pt. Soplicowo. (…) Następnie wykonaj 
polecenia. 
1. Poszukaj informacji o wykonawcach piosenki. Zapisz je w formie notatki. 
2. Przeczytaj pierwszą strofę piosenki. Na jakie elementy Mickiewiczowskiej krainy zwraca 
uwagę podmiot liryczny? 
3. Zinterpretuj słowa: „To, co się kocha, na zawsze zostaje”, odwołując się do poematu 
A. Mickiewicza. 
4. Wypisz z piosenki G. Turnaua postaci, które pojawiają się w poemacie Mickiewicza. 
Jakie cechy tych postaci podkreśla w piosence G. Turnau? 
5. Wypisz cechy charakteryzujące zbiorowość szlachecką. Czy ujawniają się one i w dzisiej-
szych czasach? 
6. Jaki wydźwięk mają słowa „jakoś to będzie” w poemacie Mickiewicza, w piosence 
Turnaua i w potocznym użyciu? 
7. Czym dla autora słów piosenki jest Soplicowo? Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do 
tekstu. 
8. Przeczytaj ostatnią strofę utworu. Co należy „uszanować”? Dlaczego tę wartość wska-
zuje podmiot mówiący w wierszu? Uzasadnij swój sąd. 
[Ilustracja Andriollego do księgi XII]

– typowo glottodydaktyczne, bez pracy z tekstem kultury (mogą jednak 
zawierać „komponent” kulturowy). 

Grupa 10–13: 
Co, gdzie i którędy? 
1. Opisz podany obrazek [pokój], stosując podane wyrazy i zwroty: pod, nad, pomiędzy, 
między, obok, na, w, zza, za, na górze, na dole, pod spodem, dalej, bliżej, wyżej, niżej. 
2. Wyobraź sobie, że jesteś nietoperzem wiszącym do góry nogami na lampie w waszej 
klasie. Opisz miejsce, w którym się znajdujesz. Możesz zacząć w następujący sposób: 
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Jestem czarnym nietoperzem i wiszę sobie na żyrandolu. 
3. Wyjaśnijcie komuś, kto nie zna waszej miejscowości, jak dojść do najbliższego kina, na 
plac zabaw albo do sklepu spożywczego. Aby było ciekawiej, każdy z was może objaśniać 
sposób dojścia z innego miejsca.
Każdy kraj ma stolicę, a ja warszawskie lubię ulice. 
1. Mateusz ogląda Zamek Królewski i kolumnę Zygmunta. Chce przejść się ulicą o dziw-
nej nazwie Kamienne Schodki. Powiedz, którędy ma iść Mateusz, aby dojść do Kamien-
nych Schodków. Wymień nazwy ulic i zabytki znajdujące się na tej trasie: 
[Stare Miasto w Warszawie, mapa.] a. Kamienne Schodki; b. Muzeum Historyczne miasta 
stołecznego Warszawy; c. Barbakan (…) Przydatne słownictwo: skręć w prawo, skręć w lewo, 
idź w lewo, idź w prawo, dalej, prosto, naprzeciwko, wzdłuż, do przodu, do tyłu, miń, na prawo, na 
lewo, zobaczysz, skieruj się, przejdź. 
2. Posłuchaj piosenki o Warszawie pt. Na prawo most, na lewo most, a następnie wykonaj 
poniższe polecenia. 
a. Uzupełnij tekst słowami z piosenki. 
Kiedy rano jadę  . . . . . . . . . . . .  chociaż ciasno,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (…). 
b. Spośród podanych miejsc znajdujących się w Warszawie wypisz nazwy tych, o których 
mowa w piosence. Zwróć uwagę na ich poprawny zapis. 
Trasa WZ, Wisła, Aleje Jerozolimskie, ul. Nowy Świat, ul. Marszałkowska, ul. Krakowskie Przed-
mieście, ul. Grochowska, ul. Zapiecek (…). 
c. Pogrupuj w tabeli nazwy ulic i innych ważnych miejsc na warszawskiej Starówce (dopisz 
po cztery przykłady). Posłuż się przykładami z zadań a i b. Pamiętaj o poprawnym zapisie. 

Grupa 14+: 
Język reklamy II 
1. Obejrzyj reklamę proszku do prania Pollena 2000. (…) Jaki tekst wykorzystano w tym 
sloganie? Jeśli nie znasz źródła cytatu, poszukaj informacji w Internecie. Co sądzisz 
o wykorzystywaniu tego typu tekstów w reklamie?
Historia polskiej telewizji 
(…) Historia telewizji w Polsce (…). Opracowano na podst.: Iwona Kurz, telewizja: „szy-
by niebieskie od telewizorów” [w:] Obyczaje polskie. Wiek XX w hasłach. 
1. Wyjaśnij podane wyrazy i wyrażenia: obietnica obrazu, odbiornik, pocztówka, stawać na głowie, sio-
strzana kamera, ramówka, transmisja, emitować, przedsięwzięcie o charakterze laboratoryjnym, abonent telewi-
zji, obiekt na liście pożądania obywateli, niedostatki produkcji, wartość ekonomiczna, wartość symboliczna. 
2. Spośród wyrazów i wyrażeń wymienionych w poleceniu 1. wybierz te pojęcia, które są 
związane z telewizją.  
3. Sprawdź znaczenie słowa lufcik. Wyjaśnij powiedzenie Stefana Wiecheckiego „radio 
z lufcikiem”. 
4. Wyjaśnij tytuł tekstu Iwony Kurz „szyby niebieskie od telewizorów”. Skąd pochodzi ten 
cytat? Jaką problematykę podejmuje tekst, z którego pochodzi cytat? Jaką rolę odgrywa 
w nim telewizja i telewizor? 
5. Nadaj własny tytuł fragmentowi tekstu Iwony Kurz. 
6. Ułóż kalendarium historii polskiej telewizji. 
7. Wyjaśnij znaczenie zdania: Jego [telewizora] wartość ekonomiczną i symboliczną wy-
znacza eksponowane miejsce w centrum pomieszczeń mieszkalnych.
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8. Poszukaj informacji o Polskiej Kronice Filmowej. Przygotuj notatkę na ten temat. (…) 
Praca domowa 
Porozmawiaj z rodzicami o oglądaniu telewizji w latach ich młodości i przygotuj krótkie 
wystąpienie na ten temat. Przeprowadź z rodzicami i/lub dziadkami wywiad na temat 
ulubionych programów telewizyjnych dawniej i dziś.

– zadania zgodne z glottodydaktyką według zasady „wszystko jest ko-
munikacją”. 

Grupa 10–13: 
„Pani zabiła pana”, czyli romantyczna historia kryminalna (1) 
1. Streść historię opowiedzianą w balladzie Lilie. Dokonaj streszczenia w 15 zdaniach. 
2. W grupach zajmijcie się kwestiami związanymi ze zbrodnią w balladzie Lilie: grupa 
I bada motyw zbrodni, grupa II opisuje sprawcę, grupa III opisuje ofiarę, grupa IV opisuje 
miejsce zbrodni, grupa V określa czas, grupa VI określa narzędzie i opisuje dowody 
zbrodni. Przedstawcie wyniki poszukiwań na forum klasy. 
3. Kto wymierzył karę morderczyni w balladzie, a kto wymierzyłby ją współcześnie? Czy 
dziś kara byłaby taka sama? 
Bardzo dorosłe dzieci (1) 
1. Przygotuj plastyczno-słowną mapę własnego dzieciństwa, która uwzględniać będzie: 
elementy krajobrazu, kolory, smaki, zapamiętane wydarzenia, uczucia, osoby oraz emocje 
z nimi związane. 
2. Odnajdź sytuacje, które Marysia wspomina jako piękne lub dobre doświadczenie. Jak ty 
je oceniasz? Jaki miały wpływ na bohaterkę? 
3. Przygotuj charakterystykę Ewy i Kasi. Zastanów się, czy mają jakieś wspólne cechy. 
Oceń je na podstawie charakterystyki, a także odwołań do konkretnych scen filmu. 
4. Oceńcie relacje między bohaterkami powieści. Podzielcie zadania między trzy grupy – 
każda z grup przygotowuje charakterystykę wybranej relacji – między Marysią a Kasią, 
Kasią a Ewą, Ewą a Marysią. Przedstawcie przygotowane przez grupy plakaty. 
5. Dlaczego bohaterki powieści nazywają Marysię Panną Nikt? Jak ty rozumiesz to okre-
ślenie, a jak rozumie je Marysia? Odwołaj się do konkretnych scen filmu.

Grupa 14+: 
Cześnik i Rejent – charakterystyka Fredrowskich postaci II 
W 1833 roku Aleksander Fredro napisał Zemstę. (…) Przeczytaj scenę 7 z aktu I i wykonaj 
polecenia: 
1. Określ, co jest tematem prezentowanej sceny. 
2. Opisz przestrzeń, w której rozgrywa się scena. W opisie uwzględnij miejsca, gdzie znaj-
dują się główne postacie – Rejent i Cześnik. 
3. Streść scenę. W streszczeniu uwzględnij działania i zachowanie wszystkich uczestników 
wydarzenia. 
4. Scharakteryzuj Cześnika na podstawie jego wypowiedzi. Wskaż dwie najważniejsze 
cechy bohatera. 
5. Scharakteryzuj Rejenta na podstawie jego wypowiedzi. Wskaż dwie najważniejsze cechy 
bohatera.
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6. Cześnik nosi nazwisko Raptusiewcz, a Rejent – Milczek. Ustal, od jakich wyrazów 
pochodzą nazwiska bohaterów. Na ich podstawie wyjaśnij, którą cechę bohatera eksponu-
je jego nazwisko. Zbadaj, czy inni bohaterowie Zemsty też noszą charakteryzujące ich 
nazwiska? Jaką funkcję w tekście pełnią nazwiska znaczące? 
7. Obejrzyj odpowiednie fragmenty adaptacji Zemsty w reżyserii Andrzeja Wajdy. (…) Czy 
reżyser odtworzył omawianą scenę zgodnie z didaskaliami? Odpowiedź zilustruj przykła-
dami z tekstu i filmu. W jaki sposób aktorzy wykreowali postacie Cześnika i Rejenta? 
Zwróć uwagę na ich wygląd, zachowanie i gestykulację.
Tango jako dramat rodzinny (4) 
Wejdź na stronę (…) i obejrzyj rysunki satyryczne Sławomira Mrożka. 
1. Określ tematykę każdego z rysunków. 
2. Wypisz, do jakich dziedzin życia odwołuje się w swoich rysunkach Sławomir Mrożek. 
3. Wymień utwory literackie, do których odwołuje się w prezentowanych na stronie ry-
sunkach Sławomir Mrożek. W jaki sposób wykorzystuje te odwołania? 
4. W jaki sposób Sławomir Mrożek ośmieszył polską biurokrację? 
5. Wybierz te rysunki, w których pojawiają się rodzice i dzieci. Jakie zjawiska charaktery-
styczne dla relacji dorosłych i dzieci ośmieszył Mrożek? Jaką wizję świata ukazują rodzice 
swoim dzieciom? Czego dzieci chcą się dowiedzieć od rodziców? 
6. Wyjaśnij pojęcia klaustrofobia i klaustrofilia. Co jest tematem krytyki w tym rysunku? 
7. W czym przejawia się jednomyślność narodowa Polaków? Czy zgadzasz się z Mroż-
kiem? Uzasadnij odpowiedź. 
8. Na czym polega ewolucja obyczajów według Sławomira Mrożka? 
9. W czym przejawia się komizm jeża-patrioty? 
10. Narysuj satyryczny rysunek będący ilustracją do Tanga Sławomira Mrożka. Nadaj 
rysunkowi tytuł. 

Podobnie: charakterystyki postaci, historia Jacka Soplicy i inne. 

– zgodne z glottodydaktyką, ale niedostosowane do wieku lub poziomu 
językowego uczniów. 

Grupa 10–13: 
Niewidoma (2) 
2. Zaprojektuj zabawkę, która byłaby interesująca dla niewidomego dziecka. Możesz 
przygotować jej opis lub rysunek projektowy.
„Pani zabiła pana”, czyli romantyczna historia kryminalna (2) 
2. Stwórzcie obrazkowy słownik pojęć związanych ze śledztwem kryminalnym (kryminał, śledztwo, 
motyw, sprawca, ofiara, miejsce i czas zbrodni, świadkowie, dowody, narzędzie zbrodni, wina i poczucie winy, kara). 
3. Napiszcie krótką historię kryminalną. Przedstawcie ją na forum klasy. Możecie zagrać w grę 
„Rozwijamy opowieść”. Każdy z uczestników rozbudowuje historię, dodając tylko jedno zdanie. 

Grupa 14+: 
Boże Narodzenie i Wielkanoc V 
Ilustracja A [jajka] 
1. Jak wygląda koszyczek ze święconką? Co do niego wkładamy i jak go dekorujemy? Co 
symbolizują znajdujące się w nim produkty i ozdoby?
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Ilustracja B [koszyczek ze święconką] 
2. Zdobione na Wielkanoc jajka to pisanki. Można je przygotować różnymi metodami. 
Nazywamy je, zależnie od sposobu zdobienia: kraszanki, oklejanki, nalepianki, skrobanki. 
W niektórych domach jajka barwi się tradycyjnymi metodami. Poszukaj w dostępnych 
źródłach informacji, jak przygotowuje się różne typy pisanek i czym się je barwi. 
Ilustracja C [drapanka] 
Praca domowa 
Zaprowadź dziennik i notuj w nim codzienne przygotowania do Wielkanocy. 
Dowiedz się, jak obchodzą Święta Wielkanocne Twoi koledzy – mieszkańcy kraju, w którym 
żyjesz. Znajdź podobieństwa i różnice w obyczajowości i tradycjach. 
Napisz kartki z życzeniami świątecznymi do rodziny i znajomych.
Boże Narodzenie i Wielkanoc (3) 
Coraz rzadziej wysyłamy pocztą listy i kartki. Święta są bardzo dobrą okazją, by ten zamie-
rający zwyczaj ożywić i przesłać najbliższym życzenia świąteczne podpisane własnoręcz-
nie. Wybrać dla nich kartki świąteczne i dobrać kolor atramentu. A może do koperty 
z kartką włożyć pachnącą gałązkę jedliny lub zrobioną przez siebie ozdobę choinkową… 
Przyjrzyj się przykładowym życzeniom. [foto: życzenia z adresem na kartce pocztowej] 
Zwróć uwagę na zapis adresu. (…) 
Praca domowa 
Napisz kartki z życzeniami świątecznymi do rodziny i znajomych.

– poza glottodydaktyką. 
Grupa 10–13: 

Dlaczego dynastia? 
2. Scharakteryzuj narratora powieści. W jaki sposób opisuje otaczającą go rzeczywistość? 
3. Popatrz na świat w taki sam sposób, jak czyni to bohater powieści Dynastia Miziołków. 
Przygotuj opis swojej klasy lub sąsiadów, stosując te same reguły. Jak nazwiesz cechy stylu 
Miziołka? 
4. Wybierz z powieści jedno z wydarzeń i przedstaw je w sposób poważny. Jakie widzisz 
różnice w ocenie tego samego wydarzenia, gdy zmienia się styl mówienia o nim? 
Prawdziwe bajki (1) 
1. Przeczytaj trzy bajki Ignacego Krasickiego: Malarze, Ptaszki w klatce, Lew i zwierzęta. 
2. Na podstawie lektury określ, jakie cechy ma gatunek literacki zwany bajką. Porównaj swoją 
odpowiedź z odpowiedzią osoby siedzącej obok ciebie. Ustalcie wspólną definicję gatunku. 
Następnie porównajcie waszą definicję z definicją zamieszczoną w dostępnym źródle. 
Kamienie na szaniec (1) 
1. Wysłuchaj wiersza Juliusza Słowackiego Testament mój. Następnie przeczytaj jedną 
zwrotkę wiersza na głos. (…) 
2. Wyjaśnij znaczenie tytułu powieści Aleksandra Kamińskiego w odniesieniu do zdoby-
tych wiadomości na temat wiersza Juliusza Słowackiego.
Rozpoznajemy typy zdań (1) 
1. Wskaż różnice między wypowiedziami bohaterów w poniższym fragmencie Przygód 
Sindbada Żeglarza. Co wyrażają podane zdania? (…) Podaj przykłady zdań każdego z ty-
pów. W jakich sytuacjach ich użyjesz?
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Grupa 14+: 
Sylwetka twórcza Jarosława Iwaszkiewicza (1) 
1. Sporządź notatkę na temat biografii i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. W notatce 
zwróć uwagę na następujące zagadnienia: miejsce urodzenia i pierwszy okres twórczości 
(rola Kresów), związki z grupą poetycką „Skamander” i twórczość w okresie międzywo-
jennym, postawa pisarza podczas okupacji, twórczość w okresie powojennym (najważniej-
sze utwory), działalność społeczno-polityczna w okresie PRL. 
2. Zapisz krótko informacje o: czasopiśmie „Twórczość”, Związku Literatów Polskich. 
Podaj źródła, z których można skorzystać, przygotowując tę notatkę.
Stylizacja językowa I 
[pałac Bruhla] Przeczytaj notatkę napisaną na podstawie wstępu do książki Bronisława 
Wieczorkiewicza Gwara warszawska dawniej i dziś. (…) 
1. Na podstawie notatki zredaguj krótki tekst (około 200 słów) o gwarze warszawskiej. 
Pokolenie i jego obraz w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
Przeczytaj wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Pokolenie [Wiatr drzewa spienia]. (…) 
1. Określ temat tekstu. 
2. Scharakteryzuj podmiot liryczny. W jakiej formie gramatycznej się ujawnia? 
3. Podziel tekst na części. Jakich kryteriów należy użyć, by je wyróżnić? 
5. Nazwij nastrój, jaki dominuje w przeczytanych przez ciebie strofach. 
6. Wskaż dwa środki stylistyczne, dzięki którym autor uzyskał ten nastrój. Nazwij je. 
7. Przeczytaj drugą część wiersza (strofy od szóstej do dziesiątej). Zacytuj te fragmenty, 
w których podmiot liryczny charakteryzuje siebie i pokolenie, do którego przynależy. 
10. Jakie środki stylistyczne zastosował poeta, by wzmocnić wymowę tych strof? Nazwij je 
i zilustruj cytatami z wiersza. 
11. Przeczytaj ostatnią strofę utworu. Nad czym zastanawia się w niej podmiot liryczny? 
15. Określ problematykę wiersza.
Na czym polega kryzys światopoglądowy poety? III 
Tren XI „Fraszka cnota!” 
Polecenia: 
1. Określ temat Trenu XI. 
2. Utwór rozpoczynają słowa Brutusa: „Fraszka cnota”. Sprawdź w odpowiednim słowni-
ku znaczenie słowa fraszka. Wyjaśnij sens tej wypowiedzi. 
3. Wypisz dwa pierwsze pytania, które padają w trenie. Co poddaje w wątpliwość podmiot 
liryczny? 
4. Od ósmego wersu podmiot liryczny wypowiada się liczbie mnogiej, mówi „my”. Wy-
tłumacz, jakie znaczenie dla interpretacji utworu ma ta forma wypowiedzi. 
5. Przypomnij sobie najważniejsze zasady i wartości, które wyznawał Jan Kochanowski. 
Wymień te, do których wraca podmiot liryczny w Trenie XI. Nazwij stosunek podmiotu 
lirycznego do dawnych wartości. 
6. Jaką postawę przyjmuje podmiot liryczny w tym trenie?
Jaki wizerunek mitologicznego bohatera przedstawia Herbert? I 
Przeczytaj tekst Zbigniewa Herberta Stary Prometeusz i wykonaj polecenia. 
Np. 7. Podkreśl w tekście te fragmenty, na podstawie których można odczytać stosunek 
narratora do Prometeusza. Nazwij ten stosunek; 8. Zinterpretuj tytuł utworu Herberta. 
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Grzegorz Turnau Soplicowo 
9. Piosenka Grzegorza Turnaua to Pan Tadeusz w pigułce. Potwierdź tę tezę, wypełniając 
tabelę. [fragment piosenki / księga Pana Tadeusza (ewentualnie także numery wersów), 
tekst Pana Tadeusza]. 

Podobnie: cechy bohatera romantycznego na przykładzie Jacka Soplicy, 
„Jaki wizerunek mitologicznego bohatera przedstawia w swoim utworze 
Zbigniew Herbert?”, „Definicja komizmu i jego rodzaje”, „Papkin i Cześnik 
– studium postaci (1)”, analiza Bogarodzicy, „Wokulski – kreacja postaci”, 
„Moralność pani Dulskiej jako tragifarsa (1)”, „Dwa światy – rola fantastyki 
w dramacie Słowackiego (1)”, „Ludowość w II części Dziadów”, „Co krytyku-
je narrator satyry Żona modna?”, „Lekcja polskiego – cechy groteski”. Za 
tematy wychodzące poza glottodydaktykę należy też uznać (niezwykle inte-
resujące) tematy językoznawcze, np. „Językowy obraz świata II” (oparty na 
tekstach J. Stewarta i C. Logana); „Leksyka 2” (o toponomastyce); „Funkcje 
języka 3” (o funkcjach aktu mowy) i inne. 

Jak pokazała analiza, w istniejących atomach, mimo zastrzeżeń, tkwi poten-
cjał glottodydaktyczny. Materiały te mogą być punktem wyjścia do dalszych 
przekształceń i dostosowania ich do potrzeb glottodydaktyki. Niewątpliwie 
nie powinny one przejść bez echa w naszej glottodydaktycznej przestrzeni. 

W nauczaniu początkowym dzieci poznają świat – też za pomocą języka. 
W przypadku nauczania języków obcych (też polskiego jako obcego) trwa 
swoisty wyścig: w jakim języku dziecko po raz pierwszy nazwie kolory, dni 
tygodnia, części odzieży itd. To będzie już na zawsze język „pierwszy”. Choć 
role komunikacyjne tak małych dzieci są ograniczone (jako członek rodziny, 
jako uczeń, klient niektórych sklepów, konsument kilku usług, członek Ko-
ścioła), to jednak nawet na tej bazie można skonstruować wystarczająco 
wiele sytuacji komunikacyjnych. Jeżeli zaistnieją one na tle realiów miejsco-
wych z uwzględnieniem śladów polskości, to ziści się idea i interkulturowego 
kształcenia języka obcego (drugiego), i międzykulturowego kształcenia języ-
ka ojczystego (pierwszego, odziedziczonego). 

W nauczaniu dzieci w szkole podstawowej (w klasach IV–VI) warto wyko-
rzystać podstawy analizy tekstu literackiego. Na tym etapie edukacji są to 
przecież najprostsze rozmowy „komunikacyjne”: kto do kogo mówi, 
o czym, w jakiej sytuacji (lirycznej), kim jest bohater, jak wygląda (elementy 
charakterystyki postaci) itp. Uczone tu formy wypowiedzi ustnej czy pisem-
nej, np. opis, opowiadanie, streszczenie, wypowiadanie opinii są jak najbar-
dziej takie same (!), jak te wymagane potem na lektoratach czy egzaminach 
certyfikatowych. 
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Nauczanie w gimnazjum (klasy VII–IX) to okres powolnego przejścia 
z nauczania języka ku szeroko rozumianej kulturze polskiej w kontekście 
europejskim. Sam język przestaje być „uczony”, zaczyna być opisywany. 
Zarówno zakłócone proporcje język-literatura, jak i gramatyka opisowa 
mogą glottodydaktyka odstraszyć. Tu jednak warto wykorzystać metody 
prezentacji kontekstu kulturowego. O potrzebie wprowadzania takiego kon-
tekstu pisałem już wielokrotnie z racji promocji i prezentacji programu kul-
turowego w nauczaniu języka polskiego poza Polską. Za wykorzystaniem 
takiej opcji przemawia fakt, że w tej grupie wiekowej znajduje się młodzież, 
która jest niejako pośrodku: przeszła już elementarne kursy językowe lub 
zna język z domu (i rozumie, mówi po polsku), ale do ewentualnych egza-
minów stricte językowych ma jeszcze daleko. Przed sobą ma kilka lat zajęć 
w szkole sobotniej, na fakultetach. Czym zapełnić lekcje? Tu z pomocą 
przychodzi metoda realizująca program kulturowy. Łączy metodykę naucza-
nia języków obcych metodą komunikacyjną z tekstami kultury. Warto jednak 
przestrzec, by nie przejść całkiem na drugą stronę i zapominając o komuni-
kacji, nie pozostać na kształceniu słuchania („bo słucha przecież jeden dru-
giego”), pisania, mówienia („bo przecież mówią i piszą”), dodając ewentual-
nie trochę gramatyki luźno związanej z lekcją. W praktyce szkół sobotnich 
na świecie (a to w tego typu szkołach dominuje ta grupa wiekowa uczniów) 
rzadko jest tak, że osobno są lekcje z historii, geografii, muzyki, „narodo-
znawstwa” czy literatury polskiej. Najczęściej są to jedne zajęcia z języka 
polskiego, a wprowadzenie kontekstu kulturowego do języka polskiego nau-
czanego metodą komunikacyjną może same lekcje językowe wzbogacić, 
ucząc przy tym szeroko rozumianej polskości. 

Okres szkoły średniej to w polskich liceach czas przede wszystkim mniej 
lub bardziej twórczych i samodzielnych interpretacji tekstów. Choć tego 
typu ćwiczenia „otwierające” teksty mają swoich zwolenników także wśród 
glottodydaktyków7, szczególnie uczących na wyższych poziomach zaawan-
sowania, z samą glottodydaktyką komunikacyjną mają niewiele wspólnego. 
Wydaje się, że trzeba zachować zdrowy umiar. Wyrugowanie z glottodydak-
tyki polonistycznej pracy z tekstem kultury prowadzi do karykaturalizacji 
metody komunikacyjnej na poziomach najwyższych, gdzie za komunikację 

                                                           
7 Por. np. T. Czerkies, Ukryte między wierszami – o czytaniu dyskursywnym tekstów literackich na 

lekcjach języka polskiego jako obcego (przegląd niektórych stanowisk i propozycje), „Języki Obce w Szko-
le” 2006, nr 6, s. 70–77; zob. też podręcznik S. Mędaka, W świecie polszczyzny. Podręcznik do 
nauki języka polskiego dla obcokrajowców, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007. 
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uważa się wyrażanie „skomplikowanych” uczuć czy pisanie exposé8. Z kolei 
komunikacja tylko w oparciu o teksty kultury prowadzi do zawężenia nauki 
języka jedynie do pól humanistycznych. Z rozwiązaniem przychodzi znów 
koncepcja metody kulturowej, która na tym etapie nauczania języka za punkt 
wyjścia stawia tylko teksty kultury, jednak na ich podstawie prowadzi do 
współczesnego języka polskiego z wielu dziedzin, np. z Lalki łatwo prze-
chodzi się do języka techniki, medycyny, psychologii, z III części Dziadów do 
języka urzędowego, prawniczego itd.9. W metodzie tej wszystko łączy się ze 
wszystkim, gdyż na tle danego tekstu kultury i danej odmiany języka poja-
wiają się w całym wachlarzu realia: od społecznych po historyczne. Wymier-
nym zyskiem kulturowym jest zanurzenie uczących się w polskiej kulturze 
oraz przede wszystkim doświadczenie wspólnoty z rodzimymi użytkowni-
kami języka poprzez kontakt z tymi samymi symbolami, mitami kultury. 
Poprzez postawienie istotnych (nieraz trudnych i niewygodnych) pytań eg-
zystencjalnych wynikających z tekstu polskiej kultury następuje ogólny 
wzrost duchowy ucznia, ziszcza się więc idea interkulturowego nauczania 
języków obcych. Te konkretne „zyski” kulturowe mogą być poważną „kon-
kurencją” dla bliżej nieokreślonego przyrostu wiedzy i umiejętności języko-
wych na poziomach C. 
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Adaptation of methods of teaching Polish as a foreign language  
to the educational needs abroad 

This article is an attempt to answer the questions about the possibility to combine the experi-
ence in teaching Polish as a foreign language and methods of teaching Polish (and Polish 
culture) in schools in Poland (excluding primary education). In the introduction, the author 
proves that until the end of the twentieth century teaching Polish as a foreign language de-
veloped substantially outside of the school system. Consequently, the mainstream did not 
take into account the experiences of the school in Poland. Currently, teaching Polish as a 
foreign language refers to those experiences more often. The author presents the principles 
of the existence of the text of culture, and then analyzes educational modules available on the 
website “Włącz Polskę” (Poland on). 

Keywords: teaching Polish as a foreign language, Polish language outside Poland, Polish 
culture teaching outside Poland 
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Adaptacja kodu pozawerbalnego  
w akwizycji języka polskiego jako obcego 

Jednym z głównych celów, jakie stawia sobie nauczyciel języka, jest wypo-
sażenie studenta w elementy umożliwiające mu funkcjonowanie w danym 
środowisku językowym, a więc komunikowanie się. Sukces komunikacyjny 
studenta jest sukcesem dydaktycznym nauczyciela. Łatwo tu jednak wpaść 
w pułapkę izolacji. Izolacji poszczególnych elementów komunikacji. By 
mogło dojść do pełnego porozumienia, niezbędne jest wzajemne dopełnia-
nie się kodów werbalnego i niewerbalnego. O ile nauczyciel przykłada zwy-
kle dużą wagę do wyuczania gramatyki, leksyki, odpowiednich struktur, 
o tyle najczęściej nie koncentruje się w ogóle (lub zaledwie w minimalnym 
stopniu) na uczeniu tego, co wyrażamy bez słów. Jeśli przyjąć słuszność tezy 
Alberta Mehrabiana, że zaledwie 7% przekazu to słowa, zaś aż 55% wyraża 
się za pomocą kodu pozawerbalnego1, okazać się może, że bezwiednie za-
niedbywana jest niezmiernie ważna część edukacji2. Nie jest to łatwo zauwa-
żalne w przypadku uczenia osób wywodzących się z bliskich sobie kultur, 
lecz nauczyciel uczący języka polskiego jako obcego może znaleźć się zasad-
niczo w dwóch sytuacjach. We własnym kraju uczy grupy wielonarodowo-
ściowe i wielokulturowe, a co za tym idzie zmaga się w swojej codziennej 
pracy z wielością kodów pozawerbalnych, koniecznością ich odczytywania 
                                                           

1 Zob. A. Mehrabian, Tactics of Social Influence, Wyd. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New 
Jersey 1970. 

2 Inaczej proponuje R.L. Birdwhistell: komponent słowny to mniej niż 35%, zaś 65% to in-
formacje przekazywane niewerbalnie. Cyt za: E. Lipińska, Niewerbalne środki przekazu w nauczaniu 
i organizacji egzaminów, w: A. Seretny, W. Martyniuk, E. Lipińska, red., Opisywanie, rozwijanie 
i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego, Wyd. Universitas, Kraków 2004, s. 148. 
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i równocześnie wyposażenia studentów w zachowania niewerbalne charakte-
rystyczne dla języka, którego naucza. Może też uczyć poza granicami kraju 
grupę jednorodną kulturowo, dla której często bywa jedynym native speakerem 
i jest nie tylko nośnikiem języka, ale też gestów oraz zachowań związanych 
z daną kulturą. Świadomość tego powoduje, że nauczyciel zdaje sobie spra-
wę, że każde jego zachowanie może być odczytywane jako wzorcowe, powi-
nien zatem starać się odpowiedzialnie przekazywać swym zachowaniem kod 
pozawerbalny. Ewa Lipińska pisze, że znajdujący się w takiej sytuacji nau-
czyciel: „musi być więc nadzwyczaj uważny w swoich reakcjach, bo wszyst-
ko, co robi, jak się rusza, ubiera, patrzy itp. może być interpretowane jako 
charakterystyczne dla mieszkańców kraju, który reprezentuje”3. 

Komunikacja niewerbalna obejmuje trzy dyscypliny: parajęzyk4, kinezykę5 
i proksemikę6. Z perspektywy studenta przyswajającego zasady języka pol-
skiego i pracującego z nim nauczyciela najważniejsze wydają się na początku 
kinezyka – komunikacja za pomocą gestów i mimiki oraz proksemika, okre-
ślana jako semiologia przestrzeni7, „w toku której informacje są przekazy-
wane przez odpowiednią aranżację przestrzeni”8. Kod pozajęzykowy jest 
nośnikiem informacji dodatkowych, które mogą być tożsame z przekazem 
werbalnym, suplementarne w stosunku do niego lub też z nim sprzeczne9. 
Ewa Mendak i Dorota Pogorzelska stawiają tezę, że „korzystne i wprost 
naturalne wydaje się wykorzystanie w procesie glottodydaktycznym zwłasz-
cza dwu pierwszych spośród wymienionych funkcji”10. Mówiąc o dwóch 
                                                           

3 E. Lipińska, Niewerbalne środki przekazu…, s. 152. 
4 Termin wprowadzony przez G.L. Tragera, zob. G.L. Trager, Paralanguage: A First 

Approximation, „Studies in Linguistics” 1958, t. 13, s. 1–12; G.L. Trager, The Typology of Para-
language, „Anthropological Linguistics” 1961, t. 3, s.17–21. 

5 Zob. R.L. Birdwhistell, Introduction to Kinesics, Wyd. University of Michigan Library, Loui-
sville 1952 oraz R.L. Birdwhistell, Kinesics and Context, Wyd. University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia 1970. 

6 Zob. E.T. Hall, Bezgłośny język, Wyd. PIW, Warszawa 1987 oraz E.T. Hall, Ukryty wymiar, 
Wyd. PIW, Warszawa 1976. 

7 E. Mendak, Kody niewerbalne jako obiekty nauczania języka obcego, w: Kształcenie polonistyczne 
cudzoziemców, t. 6, Studia i materiały, Wyd. UŁ, Łódź 1996, s. 65. 

8 E. Lipińska, Niewerbalne środki przekazu…, s. 149. 
9 Zob. U. Zaliwska-Okrutna, Modele działalności komunikacyjnej a przyswajanie języka, w: F. Grucza, 

red., Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka: materiały III Sympozjum ILS, Wyd. UW, War-
szawa 1978, s.34. 

10 E. Mendak, D. Pogorzelska, Możliwości wykorzystania elementów komunikacji pozawerbalnej 
w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego, w: S. Grabias, red., Język polski jako obcy, seria: Komuni-
kacja językowa i jej zaburzenia, t. 4, Wyd. UMCS, Lublin 1992, s. 71. 
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pierwszych funkcjach, autorki mają na myśli informacje tożsame i suplemen-
tarne. Podejście to – choć z gruntu zasadne – wydaje się jednak mocno nie-
kompletne. Praktyka glottodydaktyczna pozwala bowiem na wysnucie wnio-
sku, iż to właśnie sytuacje, w których kod pozawerbalny pozostaje 
w sprzeczności z kodem werbalnym są tymi, na które należy zwrócić szcze-
gólną uwagę, by – w miarę możliwości oczywiście – uchronić obcokrajowca 
przed niepowodzeniem komunikacyjnym i związanym z nim dyskomfortem. 
Uczący się danego języka, którzy opanowali na pewnym poziomie kod wer-
balny, często nie potrafią go odpowiednio dopełnić mową ciała. „W tej sy-
tuacji – [pisze Krystyna Jarząbek] – usiłują przenieść do kontaktów z cudzo-
ziemcami znany sobie repertuar znaków. Zgodnie z normami przyjętymi we 
własnym kraju interpretują też ruchy obcokrajowców”11. Komplikacje wyni-
kające z braku opanowania językowego kodu pozawerbalnego dostrzega 
także John Hinds, uważający osoby, które nie znają języka gestów, za języ-
kowe kaleki (language cripples). Uważa, że będą oni skazani na niezrozumienie 
i dezinformację, które mogą czasami nie być obarczone konsekwencjami, 
mogą być humorystyczne, ale czasem mogą powodować poważne i niezbyt 
przyjemne konsekwencje12. Z kolei Fernando Poyatos określa braki w ko-
munikacji, powstałe na skutek nieopanowania kodu gestykulacyjnego i mi-
micznego, mianem braku kulturowej płynności (cultural fluency) niezależnej 
od stopnia znajomości języka13. 

W nauczaniu języka polskiego jako obcego uczenie kodu pozawerbalnego 
wydaje się jednak wciąż jeszcze niewystarczająco wyeksponowane. Uświa-
domiłam to sobie w pełni, kiedy – wyposażona w gesty znane mi z kultury 
polskiej – komunikowałam się z Japończykami podczas pracy na Tokio 
University of Foreign Studies. Prawdziwym impulsem do zajęcia się tą pro-
blematyką był gest wykonany przez mojego interlokutora stojącego nad 
rzeką w dość dużym oddaleniu ode mnie. Dystans przestrzenny i szum rzeki 
uniemożliwiły przekaz werbalny. Spostrzegłam jednak wykonany w moim 
kierunku gest, którego nie umiałam zinterpretować. 

                                                           
11 K. Jarząbek, Gestykulacja i mimika. Słownik, Wyd. Śląsk, Katowice 1994, s. 11. 
12 J. Hinds, Nonverbal Modalities of Communication, „Nihongo Kyoiku” 24, 1974, s. 37–46. Cyt. 

za: S. Johnson, Nonverbal Communication…, Indiana University Press, Indianapolis 1979, s. 8. 
13 F. Poyatos, Man beyond Words: Theory and Methodology of Nonverbal Communication, Wyd. 

New York State English Council, Oswego 1976, s. 7. 
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Gest japoński obrazujący przywoływanie kogoś, kto stoi w oddali 

Był to gest przywołujący, zastępujący występujący w kodzie werbalnym zwrot 
‘chodź tu’. Nie byłam jednak pewna, czy dłoń, która jest ewidentnie wyciągnięta 
w moim kierunku, porusza się w stronę wykonującego gest (co byłoby w mojej 
interpretacji przyzywaniem), czy też odchyla się w moją stronę (w geście, który 
zinterpretowałabym w tej sytuacji jako: ‘odejdź’ lub ‘idź dalej w stronę, w którą 
idziesz’). Te wątpliwości wynikały z dwóch przyczyn. Po pierwsze z nieznajo-
mości japońskiego kodu pozawerbalnego, po drugie z szybkości wykonywanego 
gestu. Gest skierowany w moją stronę był, oczywiście, znakiem przyzywania, 
zaproszenia do zbliżenia się we wskazanym kierunku. Sytuacja ta skłoniła mnie 
zatem do refleksji na temat możliwości wzajemnego dekodowania zachowań 
pozawerbalnych oraz przeprowadzenia wstępnych badań nad wzajemnym zro-
zumieniem gestów przez Polaków i Japończyków. 

Wybór gestów, które zostały poddane porównaniu, został oparty na intui-
cyjnym kryterium częstotliwości występowania poszczególnych zachowań 
niewerbalnych oraz na ich przydatności w procesie komunikacyjnym. Trud-
ność wyselekcjonowania odpowiednich gestów jest tu tym większa, że ge-
stykulacja uzależniona jest także od charakteru osoby, a nawet od szeroko 
pojętej kultury narodu14, gdyż są narody znane z wylewności (jak ma to miej-
sce choćby w przypadku Włochów) czy też z powściągliwości (jaką przypi-
suje się właśnie Japończykom). 

Z przeprowadzonych obserwacji i wywiadów z Japończykami wyłania się 
wizja dość dużej odmienności kodów pozawerbalnych w kulturach polskiej 

                                                           
14 Sytuacja oczywiście jest znacznie prostsza, kiedy nauczamy studentów z jednego kręgu 

kulturowego. Dużo trudniejsza zaś, gdy mamy w grupie osoby z różnych krajów i kultur. 
Ograniczmy się tymczasem jedynie do porównania gestów polskich z japońskimi. 
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i japońskiej. Można zatem pokusić się o próbę dokonania podziału wybra-
nych gestów pod względem ich zrozumiałości przez uczestników procesu 
komunikacji. Począwszy od gestów podobnych, które dość łatwo zinterpre-
tować (wraz z różnicami pojawiającymi się w tych gestach), przez gesty ja-
pońskie niezrozumiałe dla Polaków i polskie niezrozumiałe dla Japończy-
ków, aż po wskazanie możliwości nieporozumień komunikacyjnych wynika-
jących ze zbieżności gestów o zupełnie odmiennych znaczeniach15. 

Zacznijmy zatem od gestów, które są podobne w obu kulturach. Gestów 
podobnych, lecz nie identycznych, gdyż takie są oczywiste i nie ma proble-
mów z ich odczytaniem. 

Polacy i Japończycy na różne sposoby wyrażają odmowę. Łatwe do odczy-
tania w obu kulturach jest wyrażające brak zgody kręcenie głową czy też 
wyciągnięcie przed siebie rąk, podczas którego prezentujemy wnętrze otwar-
tych i wyprostowanych dłoni. 

 

                       
 Gest japoński wyrażający odmowę (I)    Gest polski wyrażający odmowę (I)  
 

Nieco trudniejszy do zinterpretowania jest wykonywany przez Japończy-
ków gest, polegający na skrzyżowaniu przed sobą rąk, przez co powstaje 
znak przypominający literę x. Często spotykany w sklepach, kiedy sprzedaw-
ca zapytany o jakiś towar, w kodzie werbalnym wyraża przeprosiny, że dane-
go towaru nie posiada, a jego gest wskazuje wyraźnie, że towaru brak. 

                                                           
15 Ze względu na ograniczone możliwości, jakie daje artykuł, podział ten zostanie dokona-

ny jedynie na najbardziej wyrazistych przykładach. Autorka ma jednak nadzieję, że w przy-
szłości uda jej się rozbudować ten artykuł i pogłębić rozpoczęte w nim badania. 
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Gest japoński wyrażający odmowę (II) 

 

Podobną reakcję, czyli niezrozumienie bądź niepewność poprawnej inter-
pretacji, wywołuje u Japończyków polski gest wyrażający odmowę, a nawet 
częściej brak zgody na coś. Przypominające ruch wskazówek zegara poru-
szanie palcem wskazującym nie jest oczywistym wyrażeniem zakazu dla 
Japończyków. 

 
Gest polski wyrażający odmowę (II) 

 

Jeszcze trudniej jest zinterpretować kolejny gest wyrażający japoński 
sprzeciw, mianowicie gest, w którym osoba trzyma uniesioną na wysokości 
nosa otwartą dłoń, ustawioną poprzecznie do twarzy. 
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Gest japoński wyrażający odmowę (III) 

Taki gest można zaobserwować wielokrotnie w codziennej komunikacji 
(choćby w chwili wchodzenia do restauracji, kiedy kelner pyta, czy klient 
życzy sobie miejsca dla palących czy dla niepalących, zaś Japończyk często 
zastępuje w tym momencie kod werbalny tym właśnie gestem). Można na-
wet pokusić się o stwierdzenie, że ów gest staje się niewerbalnym aktem 
mowy, lecz bez wyjaśnienia jego znaczenia obcokrajowiec może mieć pro-
blemy ze zinterpretowaniem go. 

Interesująca w tym kontekście wydaje się obserwacja, że właśnie u Japoń-
czyków, którzy w sferze werbalnej tak niechętnie wyrażają wprost odpo-
wiedź odmowną, pojawia się tak wiele gestów zaprzeczenia. Wydaje się, że 
w tym przypadku kod pozawerbalny nie tylko dopełnia kod werbalny, ale 
wręcz przejmuje jego funkcję. Komunikacja odbywa się wtedy bez zakłóceń, 
a rozmówcy czują się bardziej komfortowo, gdyż nie są zmuszeni wyrażać 
wprost odmowy czy sprzeciwu. Wyjaśniałoby to znacznie mniejszą gamę 
gestów odmownych w języku polskim, w którym powiedzenie „nie” nie 
sprawia aż takiego dyskomfortu ani nadawcy, ani odbiorcy komunikatu. 

Gestem, który jest podobny w kulturze japońskiej i polskiej, jest gest 
oznaczający przysięgę, obietnicę. W Japonii polega on na założeniu za siebie 
przez dwie osoby ugiętych małych palców prawej ręki. W kulturze polskiej 
odpowiednikiem tego gestu jest podanie sobie rąk i uścisk dłoni, które mogą 
być zakończone „przecięciem” złączonych dłoni przez osobę trzecią16. Ja-
poński gest także kończy się przecięciem splecionych palców przez osobę 
trzecią. Najwyraźniejszą różnicą jawiącą się w tym geście jest ograniczenie 
kontaktu fizycznego w kulturze japońskiej, gdzie stykają się jedynie naj-
                                                           

16 Zob. K. Jarząbek, Gestykulacja i mimika…, s. 123. 
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mniejsze palce. Kultura ta bowiem przez wiele wieków była praktycznie 
bezdotykowa, z bardzo dużym dystansem w sferze osobistej17. Gest ten miał 
zatem ogromne znaczenie, bo przysięga była przypieczętowana bliskością 
fizyczną, choćby tak symbolicznie wyrażoną. 

              
 Gest polski przedstawiający Gest japoński przedstawiający  
 przypieczętowanie złożonej obietnicy przypieczętowanie złożonej obietnicy 

W każdej kulturze ważne jest jedzenie. Nie dziwi zatem, że pojawia się 
ono także w języku gestów. I tu w zestawieniu gestu japońskiego i polskiego 
możemy zaobserwować bardzo ciekawe zjawisko. Sam gest bowiem, wyra-
żający chęć zjedzenia czegoś czy udawanie się na posiłek, jest w zasadzie 
identyczny. Wykonująca go osoba jedną ręką imituje naczynie, z którego je 
(choć w polskiej wersji imitacja naczynia pojawia się niezmiernie rzadko), 
drugą zaś – narzędzie, którego używa. I właśnie drugi element tego gestu 
wskazuje na odmienną przynależność kulturową. Japończyk bowiem imituje 
gest jedzenia pałeczkami, Polak zaś łyżką. 

                 
 Gest japoński symbolizujący    Gest polski symbolizujący jedzenie czegoś łyżką 
 jedzenie czegoś pałeczkami 
                                                           

17 Zgodnie ze zdeterminowanymi kulturowo dystansami, które opisuje A. Pease, dystans 
osobisty powinien liczyć od 46 do 122 cm. Japończycy ewidentnie plasują się w górnych 
rejestrach tej odległości. Zob. A. Pease, Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów, Wyd. 
Gemini, Kraków 1997, s. 24. 
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Oprócz gestów wspólnych lub różniących się niewiele, pojawiają się w obu 
kulturach gesty, których jedna lub druga strona nie rozumie. W procesie 
nauczania języka ważne jest zatem uświadomienie studentom, że zrozumie-
nie gestykulacji musi być obustronne. W czasie prowadzonych w Tokio 
zajęć próbowaliśmy wraz ze studentami ustalić, których gestów wykonywa-
nych przez nich – ja, jako Polka – nie rozumiem i które z gestów wykona-
nych przeze mnie są dla nich nieczytelne. 

Wskazanie gestów niezrozumiałych dla Polaków najlepiej więc zacząć od 
siebie. Ale już w tym miejscu pojawia się problem w komunikacji polsko-
-japońskiej. Polak mówiący „ja” wskazuje na swoją klatkę piersiową, tymcza-
sem w tym momencie większość Japończyków wskazuje na twarz w okoli-
cach brody (niektórzy na nos czy szyję). To drobne przeniesienie już utrud-
nia zrozumienie, gdyż Polacy, którzy zostali poproszeni o zinterpretowanie 
tego gestu, mieli problem z odczytaniem jego znaczenia. 

 

          
 Gest polski oznaczający: „ja”    Gest japoński oznaczający: „ja” 

Podobnie w sytuacji, kiedy grzeczny Japończyk próbuje przepchać się 
przez zatłoczone miejsce lub utorować sobie drogę na stacji kolejowej czy 
wyjść z metra. Wykonuje wtedy gest polegający na wyciągnięciu przed siebie 
otwartej dłoni ustawionej poprzecznie do klatki piersiowej (często też poru-
sza nią, jakby torował sobie drogę). Gest ten ma symbolizować wyrażenie 
‘przepraszam, czy mogę przejść’, same słowa jednak najczęściej nie padają, 
a gest zostaje w pełni zrozumiany przez wszystkich uczestników komunika-
cji. W polskim języku gestów nie ma odpowiednika takiego gestu, jest więc 
najczęściej całkowicie nieczytelny. 
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Gest japoński symbolizujący chęć przejścia pomiędzy kilkoma osobami 

Polacy poproszeni o zinterpretowanie japońskiego gestu oznaczającego 
pieniądze, także byli bezradni. Japończycy, by pokazać, że chodzi o pienią-
dze, łączą ze sobą kciuk z palcem wskazującym, tworząc kółko, resztę pal-
ców zaś rozpościerają. Gest ten jest zupełnie rozbieżny z polskim gestem, 
gdyż Polacy, chcąc pokazać pieniądze lub płacenie, pocierają kilkakrotnie 
kciukiem o palec wskazujący i serdeczny. 

      
 Gest japoński oznaczający pieniądze Gest polski oznaczający pieniądze 

Zaskakującym Polaków gestem jest także gest łączony z relacjami damsko-
-męskimi, informujący rozmówców, że jakiś mężczyzna nie może czegoś 
zrobić z powodu kobiety, z którą jest związany (na przykład nie może iść 
z kolegami na piwo, bo czeka na niego ukochana). Na oznaczenie takiej sytua-
cji rozmówca wspominający o wzmiankowanym mężczyźnie składa w pięść 
wszystkie palce dłoni, wyciągając wyprostowany jedynie najmniejszy palec. 
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Gest japoński oznaczający, że jakiś mężczyzna ma kochankę 

Gest ten, funkcjonujący w kulturze japońskiej (podobno bardziej popular-
ny wśród mężczyzn, mówiących o koledze, niż wśród kobiet), jest zupełnie 
nieczytelny dla Polaków. Ważne jednak, że jest to gest semantycznie nace-
chowany ujemnie, zaś w warstwie stylistycznej funkcjonuje jako żargon do-
tyczący nieprzyzwoitego tematu. Doprecyzowując zatem znaczenie tego 
gestu, można by stwierdzić, iż podniesienie najmniejszego palca wskazuje na 
istnienie kochanka lub kochanki osoby, która jest przedmiotem rozmowy, 
z tym odcieniem, że istnienie tej drugiej osoby jest albo nieoczekiwane, albo 
niepożądane. Dla wielu ludzi samo robienie tego znaku jest nieeleganckie, 
prostackie. Można tu zaobserwować ciekawy proces rewersyjny. Gest, pier-
wotnie mający pomóc w unikaniu wyrażenia nieprzyzwoitego tematu sło-
wami, staje się sam w sobie nieprzyzwoity i dlatego na dalszym etapie zaczy-
na się unikać wykonywania tego gestu. 

Warto zapytać, jakich polskich gestów nie rozumieją Japończycy? Zasko-
czenie budzą w Japończykach dwa gesty, które wpisały się dość mocno 
w polski system komunikacji pozawerbalnej. Jednym z nich jest pukanie się 
w czoło na oznaczenie osoby głupiej lub czegoś głupiego. 

 
Gest polski na określenie kogoś głupiego 

Zapytani o interpretację tego gestu studenci byli skłonni odczytywać go raczej 
jako gest zamyślenia. Przypominał on im bardziej japoński gest zastanawiania 
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się niż wskazywania na kogoś niespełna rozumu, bo taki gest w Japonii wykonu-
je się, rysując nad skronią kółko, a następnie rozcapierzając dłoń nad głową. 

        
Gest japoński (składający się z dwóch elementów) na określenie kogoś głupiego 

Zaskoczenie i śmiech wśród studentów budzi także popularne w Polsce 
przesyłanie całusa. Prawdopodobnie wynika to z zakorzenionego w świa-
domości społecznej przekonania o ograniczeniu okazywania czułości 
i uczuć jedynie do sfery prywatnej i domowej. Reakcja studentów jest dowo-
dem na to, że gest traktowany przez Polaków jako lekki i żartobliwy nie 
zawsze jest tak odbierany. 

 
Gest polski przedstawiający przesyłanie całusa 

Największą pułapkę w uproszczeniu interpretacji gestów stanowią gesty 
uznawane za oczywiste. Doskonałym przykładem może tu być przywołany 
przez Guirauda gest: „dotknięcie lub uderzenie szyi kantem dłoni. Dla Fran-
cuza jest to uniwersalny gest deskryptywny oznaczający tyle co »zabić«. Dla 
Polaków jest to gest symboliczny oznaczający »pić alkohol«”18. 

                                                           
18 E. Mendak, Kody niewerbalne…, s. 67. 
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 Gest polski symbolizujący kogoś Gest japoński symbolizujący  
 pijanego lub chęć na wypicie alkoholu utratę pracy 

Dla Japończyka tymczasem gest ten będzie oznaczał utratę pracy. Japoń-
czyk, który chce przekazać pozawerbalnie picie alkoholu, imituje gest pod-
noszenia do ust czarki z sake. 

 
Gest japoński symbolizujący picie alkoholu 

Czy można w tym przypadku mówić o uniwersalności gestu i jego jedno-
znaczności? Wręcz przeciwnie. Postawa taka może prowadzić jedynie do 
nieporozumienia komunikacyjnego, a sam gest interpretowany w izolacji od 
przekazu werbalnego jest zupełnie inaczej odczytywany w zależności od 
kultury, z jakiej wywodzi się osoba posługująca się nim. To jeden z najbar-
dziej jaskrawych przykładów nieprzekładalności i nieprzystawalności gestów 
polskich i japońskich. Obcokrajowiec (Polak), który znajdzie się w takiej 
sytuacji, może poczuć się bardzo niepewnie i niekomfortowo. Narażony 
bowiem będzie na kompletne załamanie komunikacyjne. Jeśli Japończyk nie 
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dopełni swego przekazu w kodzie werbalnym, informując o sytuacji utraty 
pracy przez kolegę, na pewno jego intencje nie zostaną odebrane zgodnie 
z zamierzeniem. Polski gest rozumieli jedynie studenci, którzy byli przez 
dłuższy czas w Polsce i zdołali przyswoić sobie polską gestykulację. 

W roku 1992 Mendak i Pogorzelska pisały: „elementy niewerbalne są już wy-
korzystywane praktycznie na lekcjach języka polskiego jako obcego. Na razie 
nauczycielami są w tych przypadkach potrzeba i intuicja. To one dyktują lekto-
rom, jak należy używać mimiki, gestów, intonacji, by wesprzeć proces komuni-
kacji N-U [nauczyciel – uczeń – B.M.-A.] oraz by demonstracją naturalnego 
zachowania dać modele, których naśladowanie zaowocuje w przyszłości przy-
chylnym lub choćby neutralnym przyjęciem ucznia w środowisku polskim”19. 
Od chwili sformułowania tego stwierdzenia minęło już 20 lat. Jednak pomimo 
tak dużego upływu czasu w publikacjach z zakresu glottodydaktyki polonistycz-
nej dość rzadko pojawiały się tematy zmierzające do głębszego przeanalizowa-
nia zagadnienia akwizycji kodu pozawerbalnego w nauczaniu języka polskiego 
jako obcego. Na tym polu ciągle pozostaje jeszcze bardzo wiele do zrobienia 
zarówno w kwestii badań, jak i propozycji rozwiązań ułatwiających nauczycie-
lowi przekazywanie swojego kodu pozawerbalnego i interpretowanie zachowań 
niewerbalnych studentów. Przedstawiony powyżej tekst niech będzie więc jedną 
z prób wniknięcia w to zagadnienie i zapowiedzią dalszych analiz, które mogą 
w przyszłości uchronić od nieporozumień komunikacyjnych, takich jak choćby 
to, które spotkało jednego z zaprzyjaźnionych Polaków. Nie znał on chińskiego 
systemu pokazywania na palcach liczebników i w sklepie w Pekinie, prosząc za 
pomocą gestu – w zamyśle – o dwa piwa, dostał ich osiem, gdyż symbol liczby 
dwa w Polsce i osiem w Chinach są identyczne. 

 
Gest polski przedstawiający liczbę 2, a w Chinach symbolizujący liczbę 8 

                                                           
19 E. Mendak, D. Pogorzelska, Możliwości wykorzystania elementów…, s. 77. 
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Nonverbal code adaptation in acquisition of Polish as a foreign language 

Nonverbal communication in the process of acquisition of Polish as a foreign language is a 
very important issue which – up to now – was rarely considered. Contact with different 
cultures, especially those really distant, makes obvious the importance of that matter from the 
perspective of intercultural communication. It is important as a supplement of verbal code in 
the studied language, but it is also a source of simplifications, disruptions and finally commu-
nicative misunderstandings which make it impossible to fully exist in familiarised culture and 
language. 

Keywords: nonverbal communication, gestures, acquisition of Polish as a foreign language, 
communicative success 
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IZABELA NOWAK 
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

Sprawność bilingwalna i bikulturowa –  
przejaw adaptacji czy separacji?  

Inklinacje glottodydaktyczne 

W niniejszym artykule poszukuję odpowiedzi na następujące pytanie: czy 
osoba, która posługuje się więcej niż jednym językiem (ojczystym) podlega 
procesowi dostosowania czy może izolacji swego pierwotnego bytu języko-
wego wobec bytu wtórnego, którym staje się język kolejny (obcy)? Interesu-
jące jest, w jakich wzajemnych stosunkach pozostają (czy też może mogą 
pozostawać) te języki. Rozmyślania w głównej mierze koncentrują się na 
procesie przyswajania języka obcego w warunkach nauczania tzw. kierowa-
nego, w których językiem otoczenia ucznia jest język ojczysty, a język obcy 
jest poznawany w systemie zinstytucjonalizowanym, z dala od naturalnego 
środowiska języka docelowego. 

Istotne jest założenie, że oba języki – ojczysty i obcy – są uwikłane we 
wzajemne zależności istniejące w obrębie danej osoby, która języki te zna 
i nimi operuje. Interesująca jest koherencja oraz przekrój dzielący (inherent-
ny) tych języków i przyporządkowanych im systemów znaczeń, które mają 
przełożenie na myślenie i zachowanie osoby posługującej się tymi językami. 
Przy czym skupię się nie tylko na zjawiskach, które zachodzą na poziomie 
powierzchniowej realizacji języka, ale również na tych procesach, które 
przebiegają na poziomie wewnętrznych operacji mentalnych osoby znającej 
te języki. Wydaje się, że na omawianą zależność można spojrzeć z trzech 
perspektyw: bilingwizmu, kultury i konstruktywizmu. 

Ekwiwalencja słownikowa (z łac. bi ‘podwójny’ i lingua ‘język’) sprawia, iż 
bilingwizm utożsamiany jest z dwujęzycznością. W związku z tym pod ter-
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minem bilingwizm rozumiana jest praktyka używania na przemian dwóch 
języków, a osoba będąca w stanie realizować powyższą strategię, uznawana 
jest za osobę bilingwalną, to jest dwujęzyczną. Skutkiem takiego pojmowa-
nia bilingwizmu jest postrzeganie osoby bilingwalnej jako tej, która opano-
wała umiejętność posługiwania się dwoma językami na tyle skutecznie, że 
włada każdym z nich na takim samym poziomie i w takim samym zakresie, 
jak osoba jednojęzyczna swoim pierwszym językiem. 

Powyższe podejście jest bardzo rygorystyczne i mogłoby zostać zastoso-
wane zapewne jedynie wobec wąskiej grupy użytkowników dwu języków. Trud-
ność tę można rozwiązać, w moim przekonaniu, stosując terminy bilingwizm 
i dwujęzyczność niesynonimicznie. W efekcie takiego rozgraniczenia najmniej 
spornymi adresatami terminu dwujęzyczność są osoby, które jako dzieci wycho-
wywały się w aktywnym otoczeniu dwu języków (na przykład w rodzinach 
różnojęzycznych rodziców, z których każdy komunikował się z dzieckiem 
w ojczystym dla siebie języku) oraz te osoby, które przyswajały język drugi 
na emigracji (w domu używany był język rodzimy rodziców, zaś w otoczeniu 
szkolnym i społecznym dziecka – język drugi). W efekcie tych skompliko-
wanych zależności czasem trudno jest nawet samej osobie zainteresowanej 
jednoznacznie określić, który z języków jest dla niej językiem ojczystym. 
Istnieje bogata literatura przedmiotu poświęcona badaniu tego zjawiska1. 

Argumentem przemawiającym za odróżnieniem dwujęzyczności od bilin-
gwizmu jest fakt, że wewnętrzne podziały omawianego zjawiska zawierają 
w swoim haśle wywoławczym termin bilingwizm. W istniejących podejściach 
jest mowa o kryteriach bilingwizmu, nigdy nie o podziałach/kryteriach dwu-
języczności. Z tego względu bilingwizm jest pojęciem, które znacznie lepiej 
niż dwujęzyczność wpisuje się w sytuację nauczania zinstytucjonalizowanego. 
Ale nawet przyjmując powyższe ograniczenie, niełatwo jest zdefiniować 
i wyznaczyć zakres znaczeniowy bilingwizmu. W literaturze przedmiotu 
istnieje wiele klasyfikacji tego zjawiska, co sprawia, iż staje się ono nieostre2. 
Badając zjawisko posługiwania się dwoma językami, poszczególni badacze 
przyjmują inne kryteria podziału, na podstawie których budowane są po-

                                                           
1 Z. Chłopek, Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistycz-

ne (i inne), Wyd. UWr, Wrocław 2011, s. 17; E. Lipińska, Język ojczysty, język obcy, język drugi. 
Wstęp do badań dwujęzyczności, Wyd. UJ, Kraków 2003, s. 10–48. 

2 Rosyjski uczony A.G. Szirin, powołując się na pracę H. Baetensa Beardsmore’a zatytuło-
waną Bilingualism: Basic Principles, przedstawia 60 typów bilingwizmu: А.Г. Ширин, 
Билингвизм: поиск подходов к исследованию в отечественной и зарубежной науке, „Вестник 
Новгородского Государственного университета” 2006, №36, с. 63–67. 
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szczególne klasyfikacje. Są one zazwyczaj oparte na wybranym kluczu inter-
pretacyjnym, pomagającym rozpoznać to zjawisko. Bilingwizm podlega 
przeważnie binarnym zestawieniom, np. bilingwizm aktywny (użytkownik 
opanował drugi język w formie ustnej i pisemnej) versus pasywny (powyższe 
umiejętności są opanowane częściowo); bilingwizm normatywny (zachowa-
ne są normy obu języków na poziomie leksyki, gramatyki, fonetyki) versus 
nienormatywny (normy obowiązujące w języku drugim naruszane są czę-
ściowo lub całkowicie). Dychotomie te, jak się wydaje, zawierają swoiste 
wartościowanie. Na przeciwległych biegunach usytuowany jest typ „idealny” 
i „niedoskonały”. 

Taka sytuacja nie przystaje do warunków nauczania tzw. szkolnego, w któ-
rych język obcy zazwyczaj nigdy nie bywa opanowany w sposób biegły. 
W procesie nauczania tzw. kierowanego należy uwzględniać ograniczenia 
ucznia wynikające ze sztucznej sytuacji, jaką jest uczenie się z dala od śro-
dowiska naturalnego poznawanego języka. Tę niedoskonałość w zakresie 
posługiwania się językiem obcym uwzględniają niektóre spośród funkcjonu-
jących w nauce określeń: bilingwizm sukcesywny (następczy), bilingwizm 
sztuczny, nieadekwatny, pośredni, receptywny, bilingwizm reproduktywny. 
Wydaje się jednak, iż w omawianej kwestii można wnieść dodatkowe uści-
ślenia: 1) nie należy traktować typu bilingwizmu właściwego uczniowi jako 
„obrazu skończonego”; 2) bilingwizm może stanowić kontinuum od typu 
bilingwizmu X do typu Y; 3) bilingwizm, który charakteryzuje konkretną 
osobę, nie musi opierać się na jednoznacznej dychotomii X versus Y, lecz 
może stanowić zbiór kilku typów bilingwizmu, które się przenikają i wza-
jemnie uzupełniają. 

Inspirująca dla powyższego założenia jest jedna z najwcześniejszych – 
uznawana w nauce po dziś dzień – klasyfikacji bilingwizmu autorstwa Uriela 
Weinreicha z roku 19533. Efekt końcowy, jakim jest dwujęzyczne działanie 
językowe, jest w niej interpretowany na poziomie skomplikowanych zależ-
ności mentalnych zachodzących w umyśle osoby, która tymi językami ope-
ruje. Podejście Weinreicha jest o tyle istotne, że uwzględnia ograniczenia, 
które nie pozwalają wyrugować języka ojczystego z myślenia, ponieważ to na 
nim w sposób znaczący opierają się procesy mentalne, a zatem i językowe. 

W triadzie autorstwa Weinreicha b i l i n g w i z m  p o d p o r z ą d k o w a n y  
[podkreśl. – I.N.] określa tę sytuację, w której działanie językowe w nowym 

                                                           
3 U. Weinreich, Języki w kontakcie, w: I. Kurcz, red., Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 43–56. 
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języku przechodzi przez pryzmat języka pierwszego. Zgodnie z tym założe-
niem, podczas formułowania komunikatu obcojęzycznego, dominuje myśle-
nie ojczyste. Podczas percepcji tekstu obcojęzycznego uczący się również 
opiera się na myśleniu ojczystym; sens zostaje „rozkodowany” poprzez 
przetłumaczenie go na swój język, a zrozumienie jest możliwe, ponieważ 
odnosi się do ojczystego systemu znaczeń. Omówiony typ produkcji i per-
cepcji przekazu w języku obcym jest charakterystyczny dla tzw. szkolnej 
sytuacji przyswajania języka. 

B i l i n g w i z m  z ł o ż o n y  [podkreśl. – I.N.] określa sytuację, w której 
jednemu pojęciu odpowiadają dwa sposoby realizacji, a każdy z nich jest 
przypisany odrębnemu językowi. Ten typ odzwierciedla działanie, w którym 
osoba, posługująca się językiem ojczystym oraz obcym, potrafi z jednakową 
skutecznością operować oboma językami w celu wyrażenia tej samej intencji. 
Jednak podczas podwójnej realizacji tego samego znaczenia mogą wystąpić 
problemy, np. nakładanie się form obu języków, budowanie zdań według 
schematu gramatyki języka ojczystego, nierozróżnianie konotacji, które są 
właściwe każdemu z języków. 

Dydaktyka językowa operuje w tym zakresie pojęciem interferencja. Istotę 
wzajemnego przenikania się języków oddaje także termin fosylizacja. Istotne 
jest, że niekontrolowane współdziałanie systemów obu języków może skut-
kować kostnieniem form nieprawidłowych. Jeśli transfer negatywny nie jest 
skutecznie hamowany, to w konsekwencji może dojść do wykształcenia się 
u danej osoby swoistej struktury językowej, tzw. systemu aproksymatywne-
go. Jako rusycystka mam tendencję do używania w języku polskim wielu 
konstrukcji właściwych językowi rosyjskiemu, np.: *„w szeregu prac” (por. 
ros. в ряде научных работ), stosowanie szyku przymiotnik + rzeczownik 
(*tłumaczeniowa ekwiwalencja por. ros. переводческая эквиваленция), 
rozpoczynanie argumentacji od słowa „Jednak…” (por. ros. Однако…), gdy 
tymczasem fortunniejszym rozwiązaniem byłoby użycie go w pozycji spój-
nika w zdaniu współrzędnie złożonym przeciwstawnym. Co prawda zgodnie 
ze współczesnym poradnictwem językowym nic nie zakazuje nam umiesz-
czania spójnika na początku zdania, ale jego nadużywanie może się zamienić 
w manierę. Język rosyjski, który nie wprowadza takich ograniczeń, w zna-
czący sposób może przyczynić się do wykształcenia takiej właśnie „maniery” 
w języku polskim u użytkownika obydwu tych języków. Z kolei Rosjanino-
wi, który posługuje się językiem polskim jako obcym, niezwykle trudno jest 
przezwyciężyć trudność gramatyczną związaną z użyciem zaimków osobo-
wych oni/one, ponieważ język rosyjski nie wprowadza w liczbie mnogiej 
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podziału na rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Największy kłopot 
sprawia Rosjanom tworzenie form czasownikowych liczby mnogiej czasu 
przeszłego, które są temu podziałowi gramatycznemu podporządkowane: 
oni znaleźli / one znalazły, my poszliśmy / my poszłyśmy, ponieważ 
w języku rosyjskim wskazanym rozróżnieniom odpowiada jedna forma gra-
matyczna, która jest zbieżna z polską formą męskoosobową. Poprawność 
gramatyczną bardzo utrudnia funkcjonujące w języku polskim zróżnicowa-
nie form czasownika czasu przeszłego zależne od sąsiedztwa rzeczowników 
męskoosobowych (mężczyźni, żołnierze, chłopcy: leżeli), które pozostają 
w opozycji do pozostałych rzeczowników (słonie, komputery, kobiety, dzie-
ci, ciastka, butelki: leżały). Gramatyka języka rosyjskiego nie wprowadza tych 
niuansów, dlatego transfer negatywny w zakresie obu języków jest zjawi-
skiem bardzo częstym. 

Moim zdaniem konstytuujący się z połączenia dwu języków system aprok-
symatywny nie ma szans na przełamanie w sposób samoistny. Takie postula-
ty wysuwa tzw. nurt natywny, który jest akcentowany we współczesnej glot-
todydaktyce. Nurt ten czerpie swoje inspiracje z badań nad dwujęzycznością 
dzieci w warunkach naturalnych4. Bazuje na twierdzeniu, że etap „mieszania 
się” języków należy „przeczekać”, aż do momentu, kiedy uczeń sam wy-
kształci u siebie model prawidłowy. Pozwolę sobie poddać w wątpliwość tę 
tezę. Uczeń, który jest pozostawiony „sam sobie”, niepoprawiany i nieu-
świadamiany, może nie przekraczać napotkanych barier, gdyż nie wie, iż 
takowe istnieją. Jego język kostnieje i fosylizuje się w postaci błędnej, gdyż 
w warunkach szkolnych za mało jest języka obcego w otoczeniu. Poza tym 
język pierwszy przyswaja każdy, a w odniesieniu do języka obcego decyduje 
o tym szereg innych czynników, na które zwraca się uwagę w literaturze 
dydaktycznej (zdolności, słuch, pamięć). 

Bilingwizm złożony jest, jak się wydaje, tym etapem, na którym osoba 
posługująca się oboma językami powinna intensywnie pracować nad ich 
rozdzieleniem w warstwie realizacji językowej, czemu towarzyszy myślenie 
w  i  o  [podkreśl. – I.N.] każdym z języków odrębnie. Intensyfikację po-
równawczych procesów świadomościowych można łączyć z uruchomieniem 
przez uczącego się (ale także przy pomocy osoby nauczającej) monitoringu 
wewnętrznego. Jest to odwołanie się do teorii monitorowania S. Krashena5. 
                                                           

4 C.E. Snow, Dwujęzyczność i przyswajanie języka drugiego, w: J.B. Gleason, N.B. Ratne, red., 
Psycholingwistyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 477–506. 

5 W. Klein, Przyswajanie drugiego języka: proces przyswajania języka, w: I. Kurcz, red., Psycholo-
giczne aspekty…, s.114. 
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Powyższy postulat nie odbiega od stworzonej przez rosyjskich uczonych 
koncepcji refleksyjnej samoregulacji6. Punktem stycznym wskazanych po-
dejść jest założenie, zgodnie z którym obiektem refleksji staje się wiedza, 
którą uczący się stara się obiektywizować. Wiedza ta początkowo podlega 
procesowi uświadamiania, by przejść na poziom wiedzy nieuświadomionej. 
Uruchomione procesy metajęzykowe i metakognitywne oraz wiedza o języ-
ku obcym pozwalają bowiem wypracować dla nowych pojęć nowy punkt 
odniesienia. Może to pomóc w sprawnym łączeniu (nowego) języka z wy-
pracowanym (nowym) systemem pojęć. 

Sprawność bilingwalna w powyższym ujęciu zasadza się na porównaniu. 
Zauważanie podobieństw i różnic uznawane jest za elementarną czynność 
umysłową, która leży u podstaw oglądu otaczającego świata – porządkuje go 
i klasyfikuje. Porównanie jako ogólna własność myślenia jest „czymś, z czym 
człowiek styka się, a właściwie – co stale wytwarza, komunikując się z inny-
mi ludźmi”7. Ta operacja myślowa jest inklinowana poprzez leksemy typu: 
taki sam, podobny, przypomina, inny, różny. Włodzimierz Wysoczański przytacza 
pogląd o porównaniu opartym na prawie podobieństwa. Zgodnie z nim 
porównanie „jest zawsze zdeterminowane obiektywnymi własnościami 
przedmiotów i zjawisk oraz istniejącymi między nimi stosunkami”8. Wydaje 
mi się jednak, że podczas uczenia się języka obcego ten typ myślenia po-
równawczego nie zawsze jest dominujący. Wynika to z faktu, iż konfronta-
cja, do jakiej dochodzi, wyrasta z zakorzenionej w umyśle etnocentrycznej – 
„ojczystej” – klasyfikacji otaczającej rzeczywistości, która ma związek ze 
stereotypizacją myślenia. Może mieć nawet postać uprzedzeń, które są umo-
tywowane kulturowo i społecznie. Zwyczaje, zachowania, słowa, które nie 
są obecne w dotychczasowym (ojczystym) patrzeniu na świat, są interpreto-
wane w oparciu o konstrukcję porównawczą ze spójnikiem jak (‘jak u nas’, 
‘podobnie jak u nas’, ‘nie tak jak u nas’). Efektem konfrontacji międzykultu-
rowej zazwyczaj jest odnalezienie argumentów, które przemówią „na ko-
rzyść” jednego z obiektów. W porównaniu polsko-rosyjskim, uwikłanym 
w trudną historię i wzajemne uprzedzenia, często porównanie przemówi na 
korzyść „swojego”, etnocentrycznego punktu widzenia. Czynności porów-
                                                           

6 Соловова Е.Н., Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного языка: 
интегративно-рефлексивный подход, ВЛАДОС, Москва 2004. 

7 R. Grzegorczykowa, Składniki znaczeń leksemów a interpretacja semantyczno-pragmatyczna wypo-
wiedzi, „Poradnik Językowy” 1991, nr 3–4, s. 87–95. 

8 W. Wysoczański, Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybra-
nych języków, Wyd. UWr, Wrocław 2006, s. 22. 
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nawcze, które służą konfrontacji dwu języków oraz przyporządkowanych im 
stereotypów kulturowych i mentalnych, mogą w konsekwencji prowadzić do 
zaakceptowania dwu różnych podejść do tego samego obiektywnie istnieją-
cego faktu. Jest to moim zdaniem skuteczny sposób budowania dialogu 
interkulturowego, nie tylko w kontakcie z użytkownikiem innego języka, ale 
i w sobie samym. Żywię bowiem przekonanie, iż „obcość” i „inność” należy 
w postępowaniu myślowo-werbalnym uświadomić po to, by ją oswoić, 
a potem przyswoić. Zazwyczaj porównanie skłania nas ku uznaniu „swojej” 
prawdy o świecie za lepszą i bardziej prawdziwą. W proponowanym tutaj 
schemacie myślenia bilingwalnego chodzi o to, by podczas uczenia się języka 
obcego tę „inną prawdę” o świecie eksplikować (werbalnie bądź mentalnie). 
Wnioski płynące z badań nad odmiennością można przekuć na wskazówki 
dotyczące budowania zachowania, które pozwolą sprawnie funkcjonować 
w dwu przestrzeniach językowych, co ma swoje podłoże w myśleniu dwuję-
zycznym. Dlatego zasadne wydaje mi się rozumienie sprawności bilingwalnej 
jako współistnienie w umyśle osoby dwu języków, które – choć pozostają ze 
sobą we wzajemnych zależnościach – są odseparowane. Bilingwizm w takim 
ujęciu opierałby się na procesach uświadamianych. Są one możliwe dzięki 
wewnętrznemu systemowi kontroli, refleksyjnej samoregulacji, wewnętrz-
nemu monitoringowi, które w znaczącej mierze odwołują się do kontrastu 
i analiz porównawczych pomiędzy językiem obcym i ojczystym. Postulat ten 
spełnia ostatni z typów bilingwizmu w koncepcji Wenreicha. 

B i l i n g w i z m  s k o o r d y n o w a n y  [podkreśl. – I.N.], zgodnie z oma-
wianą interpretacją, to stan, w którym w myśleniu i zachowaniu językowym 
danej osoby zostały ukonstytuowane dwa odrębne (właściwe każdemu języ-
kowi z osobna) systemy znaczeń, a każdy z nich posiada odrębną realizację 
w poszczególnych językach. Współrzędny sposób realizacji językowej zakła-
da, że produkcja mowy w każdym z dwu języków może przebiegać niezależ-
nie, gdyż opiera się na odrębnych systemach znaczeń. Jest to, jak się wydaje, 
ten idealny stan opanowania obu języków, w którym każda z realizacji po-
ciąga za sobą aktywację adekwatnego systemu artykulacyjnego, słownika, 
systemu gramatycznego. 

Jednak biegłość, moim zdaniem, uruchamia także zespół konotacji i wszel-
kich niuansów, które są zakorzenione w mentalności i kulturze rodowitych 
użytkowników każdego z tych języków. We współczesnej nauce o języku, co 
w sposób bezpośredni przekłada się i na naukę języka, akcentowany jest 
ścisły związek poznania języka przez kulturę i kultury przez język. W poszuki-
waniu zależności pomiędzy językiem a kulturą unika się stanowiska jednostron-
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nego determinizmu i odpowiedzi na pytanie o to, co w nazwanej zależności 
jest prymarne, a co wtórne. Bardziej perspektywiczne jest poszukiwanie 
wzajemnych korelatów pomiędzy tymi czynnikami. Taki wniosek nasuwa 
lektura prac, które sytuują się w nurcie relatywizmu językowego (J. Anusie-
wicz, J. Bartmiński, A. Wierzbicka). Faktem jest, że determinanty kulturowe 
przyjęte w określonej społeczności mają swoje przełożenie na realizacje 
językowe. Jednakże w konsekwencji takiego działania formy językowe, któ-
rymi użytkownik się posługuje, nie pozostają obojętne wobec formułujących 
się w nim postaw mentalnych i przekonań. Znajdują one swoje odbicie 
w językowym obrazie świata i sposobie patrzenia na otaczającą rzeczywi-
stość. W rezultacie operowania odmiennymi językami użytkownicy tych 
języków inaczej klasyfikują pewne zjawiska, dokonują innych ocen i stereo-
typowych uogólnień otaczającej ich rzeczywistości. 

Rosjanki, które przyjechały do Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersy-
tetu Śląskiego, po kilku miesiącach pobytu i nauki w naszym kraju zaczęły 
wyczuwać konotacje, w które obrosły określone leksemy. Zauważyły, że 
obiegowe przekonania, jakie wywołuje u Polaków nazwa ich ojczyzny to: 
wróg, najeźdźca, okupant. Było to oczywiście dla nich bardzo przykre ze-
tknięcie z rzeczywistością. Studentki pokochały nasz kraj i zaprzyjaźniły się 
z wieloma osobami. Nie zmienia to jednak faktu, że doskonale wyczuwały, 
iż niosą na sobie brzemię obciążeń historycznych, z którymi zupełnie się nie 
utożsamiały i których – mówiąc szczerze – jako dwudziestoletnie osoby 
najzwyczajniej nie rozumiały. Kiedy ich znajomość języka i realiów polskich 
była jeszcze bardziej zaawansowana, wypracowały na potrzeby komunikacji 
z Polakami obciążonymi takim stereotypowym stosunkiem wobec Rosji 
(a więc i wobec nich samych), taką oto własną formułę językową: A my jeste-
śmy ze Smoleńska. Nie było to prawdą, ponieważ przyjechały do nas z dalekiej 
Syberii. Kiedy dziewczyny podzieliły się ze mną tą „przebiegłą sztuczką 
językową”, byłam przerażona. Jednak szok stopniowo ustąpił miejsca po-
dziwowi dla ich wyczucia niuansów kulturowych, panujących w obcej dla 
nich przestrzeni językowej i mentalnej. Ze stereotypu, który z wielką mocą 
zakorzenia się w myśleniu wielu tzw. typowych Polaków, studentki posta-
nowiły uczynić narzędzie polemiki słownej. Konotacje, jakie wywołuje 
u Polaków leksem Smoleńsk, wykorzystały jako atak werbalny w walce o swo-
ją godność. Jest to moim zdaniem przykład pokazujący, jak osoba, która 
poznaje język obcy, staje się „skoordynowana” w dwu odrębnych przestrze-
niach mentalnych i kulturowych. Pełna integracja bilingwalnego spojrzenia 
na świat następuje dopiero wtedy, kiedy zostanie uwzględniony także i ten 
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„obcy” punkt widzenia. Młodym osobom bardzo trudno było zrozumieć, 
dlaczego tak wiele wagi przypisuje się śmierci ponad dwudziestu tysięcy 
obywateli zamordowanych w Katyniu, jeśli ofiarą stalinizmu padło czter-
dzieści milionów ludzi. Historycznie zakorzeniony obraz ogółu, który wy-
piera prawa jednostki, jest nadal obecny w rosyjskim podejściu do życia. 
Osobom wychowanym w niesłabnącym przekonaniu o „wielkiej” Rosji jest 
niezmiernie trudno przyjąć inną perspektywę patrzenia na świat. Śmierć 
tysięcy obywateli jest w ich odbiorze tragedią, ale nie jest niczym istotnym 
w obliczu mordu milionów ludzi, które było udziałem tamtego systemu. 
W rosyjskim myśleniu brakuje istotnego rozróżnienia, że tragedia wyrządzo-
na własnemu narodowi jest zupełnie inaczej „mierzona” niż mord dokonany 
na obywatelach suwerennego sąsiedniego państwa. Zetknięcie z tą – oczywi-
stą, wydawałoby się, prawdą – pomaga Rosjanom kreować zupełnie inny 
obraz swojej ojczyzny. Jest on budowany w oparciu o „własną prawdę” 
Polaków. W efekcie może wykształcić się wzajemne zrozumienie i skutecz-
ność interkulturowa. Przejawiają się one na poziomie myślenia, co ma bez-
pośrednie przełożenie na działanie językowe i zachowanie w komunikacji. 

Wydaje mi się, że bilingwizm Polaka, który poznaje język obcy, szczegól-
nie jeśli proces ten zachodzi w warunkach nauczania tzw. zinstytucjonalizo-
wanego, jest skutecznie konstruowany, jeśli stanowi kontinuum. Obejmuje 
ono: 1) kodowanie podrzędne, w którym język obcy J2 przechodzi przez 
„filtr” myślenia i języka ojczystego J1 (system podporządkowany; jest on 
wyjściowy i dominuje na wczesnym etapie poznawania języka9); 2) realizację 
współrzędną, w której zachowanie językowe w każdym z języków jest dzia-
łaniem odrębnym, jednak silnie podlega interferencji, ponieważ opiera się na 
wspólnym magazynie pamięci dwujęzycznej (system mieszany); 3) myślenie 
porównawcze (system współrzędny), zgodnie z którym dwa języki i wszelkie 
działania językowe, które w nich przebiegają oraz myślenie w tych językach 
konstytuują dwa odrębne byty. 

W bilingwizmie rozumianym jako proces ciągły zasadniczą rolę odgrywa 
język ojczysty – to w nim zachodzą procesy myślowe do momentu, kiedy 
zwieńczeniem skomplikowanych operacji poznawczych jest sytuacja, w któ-
rej uczący się zdoła wykształcić w swoim myśleniu językowo-kulturowym 
nowy magazyn treści. 
                                                           

9 Profesor Janusz Henzel traktował ten typ myślenia jako dominujący nie tylko u studen-
tów, ale nawet u absolwentów studiów rusycystycznych, por. Генцель Я., Билингвальная 
модель порождения высказывания и вопросы оптимизации преподавания русского языка как 
иностранного, „РЯЗР” 1992, № 2, c. 89–96. 
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To stanowisko można dodatkowo umotywować propozycją konstruktywi-
stycznej dydaktyki języków obcych10. Nie jest to filozofia nowa, ale jest na 
nowo odkrywana. Wspólnym mianownikiem dla różnorakich odmian kon-
struktywizmu jest uznanie faktu, iż wiedza nie jest pozyskiwana przez jed-
nostkę w sposób (niejako) pasywny (poprzez zmysły, komunikację), ale jest 
aktywnie przez nią budowana. Aspekty kognitywne nie opierają się na przyjmo-
waniu wiedzy z otoczenia, lecz na interpretacji świata otaczającego jednostkę. 
Interpretacja ta dokonuje się w oparciu o interakcję (z tym światem, z innymi 
ludźmi) oraz własne (uprzednie) doświadczenia jednostki, a więc jest budo-
wana na fundamencie wiedzy, która już wcześniej została nabyta. 

Wielość podejść konstruktywistycznych sytuuje się w trzech głównych 
nurtach: nurt społeczny konstruktywizmu; konstruktywizm poznawczy; 
konstruktywizm epistemologiczny (metodologiczny)11. W rozważaniach na 
temat budowania sprawności bilingwalnej zasadnicze są dwie pierwsze spo-
śród wskazanych płaszczyzn. Nurt społeczny konstruktywizmu znajduje 
umotywowanie w koncepcji determinizmu kulturowego i językowego (prace 
Humbolta, Sapira, Whorfa, Anusiewicza, Bartmińskiego, Wierzbickiej). 
Z kolei w ujęciu poznawczym konstruowanie wiedzy jest interpretowane 
„jako samoregulujący się proces poznawczy przebiegający w ludzkich struk-
turach mózgowych, który reguluje się samoczynnie; jest raczej konstrukcją, 
a nie kompilacją danych”12. Tezy konstruktywizmu poznawczego mają swoje 
uzasadnienie w wiedzy neurologicznej, biologicznej, neurolingwistycznej. 

Te dwa nurty (konstruktywizm poznawczy i społeczny), jak się odnotowu-
je, pod wieloma względami rywalizują ze sobą. Jednakże dzisiejszy stan wie-
dzy na temat akwizycji języka pozwala mówić o komplementarności pomię-
dzy rzeczywistością zewnętrzną (społeczną, kulturową, komunikacyjną), 
a umotywowaną biologicznie sferą poznawczą (kognitywną). W omawianym 
nurcie wyrósł konstruktywizm tzw. edukacyjny. Jest on inspirowany pracami 
Jeana Piageta oraz Lwa Wygotskiego. Uznawani są oni powszechnie za pre-
kursorów konstruktywizmu w obszarze psychologii, pedagogiki, teorii ucze-
nia się i nauczania. Zgodnie ze stworzoną przez nich koncepcją uczenie się 
jest wewnętrznym procesem konstruowania treści. Przyjęta w niniejszych 
rozważaniach perspektywa bilingwalna zasadza się na postulatach, które 
                                                           

10 M. Żylińska, Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teo-
ria i praktyka, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010. 

11 M. Wendland, Konstruktywizm komunikacyjny, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań 2011, 
s. 34–40. 

12 Tamże, s. 44. 
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można wyprowadzić jako dominantę podejść konstruktywistycznych. 
A mianowicie: wiedza w zakresie nowego języka jest konstruowana przez 
podmiot. Odnosi się do jego uprzedniej (zastanej) wiedzy. Dotyczy to proce-
sów kognitywnych, opartych na wewnętrznych operacjach mózgowych, które 
wyrastają ze świadomości tej osoby w zakresie rzeczywistości kulturowej oraz 
społecznej języka obcego oraz ojczystego. Chodzi w tym momencie o uznanie 
faktu, że to właśnie z tych osobliwości wyrastają te działania komunikacyjne 
i mentalne, które powodują, że dana osoba potrafi się tak samo skutecznie od-
najdywać w dwu odmiennych przestrzeniach językowo-kulturowych. 

Jako przynoszące wiele szkody procesowi dydaktycznemu postrzegam te 
procesy, podczas których język obcy nie jest konstruowany na podstawie 
właściwego mu obrazu świata, ale jest konstruowany „w próżni” lub mylnie 
przyporządkowany ojczystemu systemowi znaczeń ucznia. W konsekwencji 
takiego działania następuje chaos myślowy, w rezultacie czego język, który 
uczący się poznaje, nie jest sprzężony z odpowiadającym mu systemem po-
jęć. Skutkuje to nieadekwatnym zachowaniem w komunikacji obcojęzycznej. 

Za ilustrację posłużą fragmenty tekstu dydaktycznego z opracowania do 
nauczania języka rosyjskiego jako obcego13. Dla potrzeb niniejszego artykułu 
będą one podane w tłumaczeniu na język polski. Tekst traktuje o obchodze-
niu świąt Bożego Narodzenia. Fraza, która rozpoczyna tekst, mówi o tym, 
że bohater „w ubiegłym roku obchodził święta Bożego Narodzenia w mie-
ście Siergiejew Posad”. Wprowadza to czytelnika w krąg kultury rosyjskiego 
prawosławia. Siergiejew Posad powinien budzić jednoznaczne konotacje – 
jest to bowiem ważny ośrodek religijny i centrum duchowe prawosławnej 
Rosji, które istnieje od XIV wieku. Kompleks jest włączony do Listy świato-
wego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. 

W dalszej kolejności tekst opowiada o tym, czym są święta: „jest to uro-
czysta kolacja, która rozpoczyna się 24 grudnia w Wigilię”. Ta informacja 
z kolei jest odwołaniem do obrządku katolickiego i chrześcijańskiego innego 
niż prawosławie. Wiadomo bowiem, że prawosławie rządzi się zasadami 
kalendarza juliańskiego i wigilia Bożego Narodzenia przypada 6 stycznia. 
Polskie konotacje wywołuje również dalsza część opisu: „Jest to dzień 
szczególny. Spotykamy się, jemy smaczne postne potrawy: rybę, pierogi 
z kapustą, barszcz, pijemy kompot z suszonych owoców. Podczas kolacji 
obdarowujemy się prezentami i składamy sobie życzenia”. Polak, który uczy 
się języka rosyjskiego, czytając ten fragment, odczuwa atmosferę świąt, 
                                                           

13 A. Buczel, Rosyjski. Repetytorium leksykalno-tematyczne (poziom A2–B1), Wyd. Edgard, War-
szawa 2009, s.72. 
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w której został wychowany i do której ma swój osobisty stosunek. Tymcza-
sem rodzinna atmosfera, otrzymywanie prezentów i składanie sobie życzeń 
w Rosji konotuje Nowy Rok. Dlatego podobne atrybuty, które składają się 
na emocjonalny stosunek Polaka do świąt Bożego Narodzenia, towarzyszą 
Rosjaninowi w noc noworoczną. Skojarzenia religijne nie są na tyle zakorze-
nione w mentalności tzw. typowych Rosjan, aby obchodzone w styczniu 
prawosławne święta Bożego Narodzenia można było porównać z emocjami, 
które konotuje dzień 24 grudnia w Polsce. 

W dalszej części tekstu czytamy o tym, że „prezenty przynosi dzieciom Dzia-
dek Mróz (…) razem ze Śnieżynką”. Wywołuje to ewidentne skojarzenie z Ro-
sją. Dziadek Mróz jest rozpoznawany ze względu na strój, odmienny niż ten, 
który nosi ojczysty święty Mikołaj. Jego patriarchalny sposób bycia jest silnie 
kojarzony z baśniowym światem rosyjskich bajek. Są jednak zapewne i takie 
skojarzenia, które pociągają za sobą bolesne momenty z historii wzajemnych 
stosunków, kiedy to Dziadek Mróz miał być odgórnie narzucony przez władze 
polityczne i miał zmienić ojczystego świętego. Nie jest to więc obojętne wobec 
faktu ugruntowanego w Polsce negatywnego stereotypu, który postać ta kono-
tuje. Z tego powodu Dziadek Mróz może inklinować ironię i sarkazm. Śnieżyn-
ka nie wpisała się negatywnie w pamięć narodu polskiego, być może dlatego, że 
w rodzimej kulturze nie mamy jej odpowiednika. Śnieżynka niczego Polaków 
nie pozbawiła (a takie działanie mogłoby być przyczyną odrzucenia). Zresztą 
funkcja tej postaci była głównie reprezentacyjna, dlatego być może, utkwiła ona 
w pamięci użytkowników języka polskiego jako postać, która jest zwiastunem 
zimy, śniegu, bajki. Jednak przy całym zrozumieniu niuansów kulturowych 
trudno objaśnić, dlaczego postaci te są przedmiotem tekstu. Tło kulturowe jest 
przedstawione w sposób chaotyczny. Nie ma jednolitej determinanty kulturolo-
gicznej. Miejscowość, która jest miejscem kultu prawosławnego, Dziadek Mróz 
i Śnieżynka konotują atmosferę rosyjskości. Dzień 24 grudnia, kolacja wigilijna, 
na którą składa się karp, śpiewanie kolęd, pasterka – kierują myślenie w stronę 
kultury ojczystej. W takim podejściu trudno jest mówić o kształtowaniu spraw-
ności bilingwalnej. Z powodu błędów na poziomie konstruowania obrazu świa-
ta Polaka i Rosjanina wartość interkulturowa tekstu i skuteczność komunikacyj-
na osoby, która na podstawie tego tekstu uczy się języka obcego, jest wątpliwa. 

Jeśli chodzi o postawione w tytule pytanie, czym jest sprawność bilingwal-
na i bikulturowa – przejawem adaptacji czy może raczej separacji, wydaje mi 
się, że jest to kontinuum od nakładania się na siebie dwu języków do odłą-
czenia od siebie tych dwu bytów. Budowanie sprawności bilingwalnej 
w znaczącej mierze opiera się na konstruowaniu nowej świadomości przez 
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użytkownika języków. O skuteczności bilingwalnej można mówić wtedy, 
kiedy dana osoba św i a d o m i e  w y b i e r a  [podkreśl. – I.N.], jakim myśle-
niem się posługuje, podczas przełączania się na każdy ze znanych jej kodów 
językowych. Wybór jest jednak poprzedzony operacjami na wielu poziomach, 
które są rezultatem nauczania w języku obcym oraz wiedzy o języku, skutecznie 
je łącząc. Dlatego działania te muszą być niejednokrotnie eksplikowane. Nieba-
gatelne jest w tym procesie odwoływanie się do ojczystego myślenia ucznia, 
które – na drodze operacji o charakterze porównawczym – daje punkt wyjścia 
na drodze do wykształcenia nowych struktur myślowych. 
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Bilingual and bicultural skill – a symptom of adaptation or separation?  
Glottodidactic inclinations 

This article attempts to answer the question whether a person who speaks not only his or her 
mother tongue undergoes the process of adaptation or isolation in their primary existence 
within the language juxtaposed with the secondary existence stemming from another foreign 
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language. The author attempted to establish what are or might be the mutual relationships 
between these languages. 
Other issues of interest include coherence and inherent breakdown of these languages as well 
as systems of meaning assigned to them that affect the way of thinking and behavior of a 
person using these languages. The discussed relationship has been presented from three 
perspectives i.e. bilingualism, culture and constructivism. 

Keywords: bilingualism, mental glossary, contrastive analysis, cross-cultural communication 
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Szkoła adaptacji –  
o czytaniu na lekcjach języka polskiego 

Powtarzane w wierszu wezwanie: „Razem młodzi przyjaciele!” wyraźnie 
podkreśla nawoływanie do walki o nowy świat i nową rzeczywistość, to także 
wskazanie, że tylko aktywna walka może przywrócić ojczyźnie wolność i nie-
podległość, którą zaprzepaściło pokolenie ojców, a w tej walce hasła, które 
pojawiają się w Odzie do młodości mają bardzo ważną rolę i zachęcają do niej. 

To fragment pracy maturalnej na następujący temat: „Analizując fragment 
Ody do młodości Adama Mickiewicza i wiersz Któż nam powróci… Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego poko-
lenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty 
historycznoliterackie”. 

Cytowany fragment został uznany przez egzaminatora za błąd interpreta-
cyjny, gdy tymczasem o takim sposobie odczytywania Ody do młodości pisały 
M. Janion i M. Żmigrodzka w Romantyzmie i historii1. Czy uczeń znał to mo-
numentalne dzieło, czy po prostu, jak twierdzi egzaminator, „płasko” prze-
czytał tekst, dopatrując się w nim jedynie nawoływania do walki narodowo-
wyzwoleńczej, której hasło stanowi wytrych na lekcjach języka polskiego 
dotyczących literatury romantyzmu? 
                                                           

1 „Jej [ody – M.W.-D.] hasła przyświecały wybuchowi powstania listopadowego – podcho-
rążowie w pierwszym numerze czasopisma „Podchorąży”, wydanym 8 XII 1830 roku, zamie-
ścili na wstępie tekst Ody, dowodząc, że »jej nigdy dosyć powtarzać nie można«. Parę dni 
wcześniej zaś »Kurier Polski« informował: Niemal na wszystkich murach stolicy znajduje się 
wiersz Mickiewicza: »Witaj, jutrzenko swobody, za tobą zbawienia słońce!«”. Zob. M. Janion, 
M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, s. 378. 
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Oto dylemat, który oczywiście „tu i teraz” jest nie do rozstrzygnięcia, ale 
stanowi exemplum szkolnej codzienności, w której w roli arbitra rozstrzygają-
cego sporne rozumienia tekstu stawiany jest, jeśli nie nauczyciel, to już na 
pewno egzaminator. To właśnie niewdzięczna rola sędziego, którego ko-
stium (czytaj: wiek, doświadczenie, uprawnienia) sytuuje nauczyciela poza 
przestrzenią gry, jaka ma miejsce między uczniem a tekstem. Ta właśnie rola 
sędziego wyciągającego raz po raz żółtą lub czerwoną kartkę, a czasem na-
wet i gwizdek, wymaga od nauczyciela refleksji nad sensownością jego dzia-
łań, i jeszcze bardziej, nad jego miejscem w relacji między uczniem a tek-
stem. Tak łatwo może on przecież utracić pozycję tego, który wie, jeśli tylko 
uczeń podda w wątpliwość istnienie jednego jedynego kanonu: 

Wydawało mi się, że to, co przedstawiano nam podczas szkolnych lekcji li-
teratury, na których analizowano związki między Cervantesem z Lope de 
Vegą, (…) było dobrem równie arbitralnym albo równie dopuszczalnym 
jak historia literatury, którą sam mógłbym ułożyć na podstawie odkryć, ja-
kie poczyniłem w trakcie swych lektur oraz zawartości moich półek2. 

Jeśli czytanie jest spotkaniem, a do tego przekonuje nas przecież etyka czy-
tania, to nauczyciel, być może, powinien odgrywać rolę tego, który proponu-
je uczniowi „zapoznanie się” z tekstem, przy czym sam bacznie wsłuchuje 
się w głos owego „dobrego znajomego”, zakładając oczywiście, że mamy do 
czynienia z lekturą szkolną. 

Pytanie „kim jesteś?” oswajające obcego, powinno być, być może przeja-
skrawiam problem, ale jednak pytaniem dramatycznym, bo przecież pyta-
niem o wszystko. Tymczasem szkolna interpretacja, choć mam nadzieję, że 
nie jest to zasadą, już na początku spotkania minimalizuje ryzyko tremendum 
i oferuje uczniowi poznanie szybkie, łatwe i przyjemne, zwalniające z myśle-
nia. To same pytania stają się odpowiedziami. Oto kilka przykładów: 

1. Wyjaśnij, co jest istotą konceptu, który stanowi oś konstrukcyjną wier-
sza Do trupa? 
2. Odszukaj w różnych źródłach przykład słynnego paradoksu. Wytłu-
macz, dlaczego ten sposób rozumowania jest tak zaskakujący. 
3. Nazwij zasadę, na której oparta jest budowa utworu Niestatek3. 

                                                           
2 A. Manguel, Moja historia czytania, przeł. H. Jankowska, Wyd. Muza, Warszawa 2003, s. 115. 
3 M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Za-

kres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, cz. 2, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012, s. 109. 
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Pytania sugerujące spotkanie z  t e k s t e m , ale również w  t e k ś c i e  
[podkreśl. – M.W.-D.], są tu sprowadzone do szeregu „zaczepnych” fraz, nie 
tyle wymagających wskazania konkretnych rozwiązań i niepozwalających na 
dłuższą wypowiedź, co przede wszystkim skonstruowanych na zasadzie 
pseudorozmowy. Uczeń może odpowiadać na pytania, wspomagając się 
kolejnymi z nich zamieszczonymi nieco niżej. 

Jeszcze groźniejszy, bo sugerujący prawdziwe spotkanie z tekstem literac-
kim, wydaje się dedukcyjny układ pytań, który wymusza na uczniu przyjęcie 
jako swojego rozpoznania poczynionego przez kogoś innego (nauczyciela, 
autora podręcznika), np.: 

1. Zapisz, o co prosi Stwórcę podmiot liryczny Psalmu 130; 
2. Wykaż, że obrazy Boga w Psalmie 130 i pieśni Czego chcesz od nas, Panie 
są spójne i nawzajem się uzupełniają4. 

Dlatego też należałoby szkolnej interpretacji przywrócić poważny status 
pytania o tekst, bo najważniejsze jest właśnie pytanie: 

Stanął przede mną człowiek i zadał mi pytanie. Nie wiem, skąd przy-
szedł, i nie wiem, dokąd zmierza. Teraz oczekuje odpowiedzi. Pytając, 
pragnie najwidoczniej uczynić mnie uczestnikiem jakiejś swojej sprawy. 
Jakiej? Tego nie wiem. Wiem jedynie tyle, ile zawiera się w pytaniu. Po-
wstaje chwila pełna napięcia. Czy odpowiem pytającemu?5 

I jeszcze fragment: 

[Pytanie – M.W.-D.] Jest (…) odmianą prośby. Kto stawia pytanie, prosi 
o odpowiedź. Pytanie i odpowiedź są możliwe tam, gdzie są możliwe 
prośby, a więc w określonym świecie – w świecie biedy. Gdyby nie było 
biedy świata, nie byłoby próśb i nikt by nikogo o nic nie pytał. Każde py-
tanie, bezpośrednio lub pośrednio, świadczy o jakiejś biedzie6; Co wiem 
o sobie ja – odpowiadający? Wiem jedno: dając odpowiedź, czyli spełnia-
jąc prośbę pytającego, wiem już, co to znaczy być dobrym. (…) Lecz 
chciałbym już zakończyć moją odpowiedzialność, oddalić się i nie wró-
cić. Ocalam innego. Ale i siebie ocalam przed innym7. 

                                                           
4 Tamże, s. 42. 
5 J. Tischner, Filozofia dramatu, Wyd. Znak, Kraków 2006, s. 67. 
6 Tamże, s. 69. 
7 Tamże, s. 76. 
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Szkolna adaptacja tekstu, bo przecież interpretacja jest niczym innym jak 
adaptacją tekstu literackiego, jest obciążona dodatkowymi powinnościami 
wobec katalogu wymagań związanych z podstawą programową, w tym umie-
jętności ucznia; jest adaptacją przyciętą do czasu poświęconego danej lektu-
rze w programie nauczania, w końcu powinna być dostosowana do 45-
-minutowej lekcji, poziomu intelektualnego i emocjonalnego ucznia, a także 
nauczyciela. Zamiast rozdzierać szaty nad tym, co w systemie niepodważalne 
i w sumie konieczne, warto dokonać przewartościowania interpretacji. Niech 
bohaterem lekcji stanie się pytanie, które dedukcyjne polecenie „udowodnij” 
zmieni na indukcyjne „rozważ”. To ostatnie każe zrezygnować z fundamen-
talizmu odpowiedzi na rzecz wolności stawiania pytań. Skoro, jak twierdził 
Sartre, literatura jest aktem zaufania do wolności czytelnika, to odwołam się 
do kilku przykładów z tak zwanych godzin polskiego, na których taki akt 
może okazać się prawdopodobny. 

Jak powszechnie wiadomo, obecność IV części Dziadów Mickiewicza na 
lekcji polskiego zwykle zasadza się na opozycjach: racjonalizm – irracjona-
lizm, rozum – wiara, itp. To oczywiste, że klasyczność i kanoniczność pew-
nych dzieł zwalnia nauczyciela, jak również ucznia, z bliższego przyjrzenia 
się ich arcydzielności, zaś 

powtarzanie i wdrażanie gotowych schematów jest (…) – jak wiadomo – 
nie wychowaniem, ale tresurą. Nie pozwala uzewnętrzniać wartości, ale 
wyrabia odruchy myślowe, obyczajowe… najczęściej zaś słowne tylko. 
Nabyte na lekcjach „polskiego” frazesy zostają prędko – w dojrzalszym 
wieku – rozmyte przez rozsądek albo przez cynizm8. 

Broniąc się przed takimi stereotypami i przede wszystkim chcąc otworzyć się 
na tekst, a więc zadać mu pytanie, postanowiłam go „wspomóc” na lekcji Filozo-
fią dramatu Tischnera. Prezentując fragmenty Tischnerowskiego wywodu: 

Stanął przede mną człowiek i zadał mi pytanie. Nie wiem, skąd przy-
szedł, i nie wiem, dokąd zmierza. Teraz oczekuje odpowiedzi (…). Jeśli 
dam odpowiedź, to tylko dlatego, iż sam zechcę. Niemniej jednak chcę. 
Jak to się dzieje, że chcę? Chcenie zrodziło się z pytania9. Czym jest py-
tanie? Jest ono odmianą prośby. Kto stawia pytanie, prosi o odpowiedź. 
Pytanie i odpowiedź są możliwe tam, gdzie są możliwe prośby, a więc 

                                                           
8 J. Błoński, Głos złytoptaka, „Teksty” 1974, nr 3, s. 124. 
9 J. Tischner, Filozofia dramatu…, s. 67. 



MAŁGORZATA WÓJCIK-DUDEK: Szkoła adaptacji… 417 

w określonym świecie – w świecie biedy. Gdyby nie było biedy świata, 
nie byłoby próśb i nikt by nikogo o nic nie pytał. Każde pytanie, bezpo-
średnio lub pośrednio, świadczy o jakiejś biedzie10, 

odnosiłam wrażenie, że uczniowie są poruszeni, jak zawsze, gdy czują, że 
mówi się o nich, jak zawsze, gdy czują, że dotykają tekstu dzielącego się 
z nimi wielką tajemnica. I oto stają przed nimi Gustaw i Ksiądz, ale jakże 
inni – bo opowiedziani przez Tischnera. 

To wydarzenie spotkania nie tyle doprowadza do konfrontacji dwóch róż-
nych wizji świata, co przede wszystkim sprawia, że postacie zamieniają się 
rolami. Ksiądz z odpowiadającego staje się tym, który pyta. To on reprezen-
tuje całą biedę świata, którego nie może już scalić cytatami z Ewangelii. To 
on traci najwięcej, ale też najwięcej zyskuje. Dana zostaje mu kolejna szansa 
spojrzenia na świat. Spojrzenie Księdza się zmieniło – już nie syntetyzuje 
rzeczywistości, nie jest już spojrzeniem kartezjańskim – kontemplacyjnym, 
za którym stoi podmiot mogący posiąść i poznać wszystko. A jednak został 
przez młodzież uznany za zwycięzcę tego agonu, a już z całą pewnością nie 
za pokonanego. Być może za takim wyborem uczniów stoi fascynacja pato-
sem braku, a być może, zadziałało przeniesienie relacji Gustaw – Ksiądz na 
konkretne sytuacje czytania tekstów w klasie. Ów brak dotyczy tego, który 
zwykle wie lub wchodzi w rolę tego, który wie. Tym razem to nauczyciel 
właśnie jest tym, który zaczyna poszukiwać, powątpiewać, pozostając 
z pytaniem. 

A więc nie kontemplacja, ale niemoc ustalenia studium i punctum, rezygnacja 
z tyrady na rzecz przenicowania i rozkruszenia języka, zamiast pewników – 
hipotezy, zamiast typu – indywidualność, zamiast dynamiki – figura sedens. 

Albo jeszcze inaczej. Tym razem z pomocą przychodzą reguły etycznego 
czytania: 

1. Gdy otwieram książkę, to jednocześnie rozpoczynam dialog. Ktoś 
mówi do mnie i czeka na moją odpowiedź. 
2. Staram się go zrozumieć. Jestem otwarty na to, co do mnie mówi. Je-
stem także przygotowany na odpowiedź, bo ten który mówi, oczekuje jej 
ode mnie. 
3. Wysłuchanie nie oznacza akceptacji, jednak szacunek wobec rozmów-
cy – tekstu wymaga ode mnie uzasadnienia w wypadku odrzucenia jego 
mowy. 

                                                           
10 Tamże, s. 69. 
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4. Słucham tak, jak sam chciałbym być słuchany11. 

A zatem wyznacznikiem etycznego czytania byłaby zgoda na trud uważnej 
lektury i działanie, którego efektem jest odpowiedzialna odpowiedź udziela-
na nie tylko dziełu, ale w szerszym znaczeniu słuchaczom tworzącym zespół 
klasowy. Ten ciąg przyczynowo-skutkowy stwarzający specyficzną sytuację 
komunikacyjną czytelnika uwikłanego, właśnie uwikłanego a nie jedynie 
zaczytanego, w swoistego rodzaju prawo lektury, sprawia, że 

czytanie literatury nie jest czytaniem martwych, obojętnych znaków, któ-
re oderwały się na zawsze od żywej obecności wytwarzającego je czło-
wieka i teraz wyniośle milczą w obcym świecie, lecz otwieraniem okna, 
przez które widać inny, lecz także nasz świat, świat zamieszkany przez 
innych ludzi, którzy trudzą się, by zrozumieć świat za pomocą słów i za 
pomocą tych samych słów swoje rozumienie starają się nam przekazać12. 

Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć, przyjmując taki tryb lektury? 
Przede wszystkim przygotować się na powolność czytania, która naganna 
z punktu widzenia efektywności kształcenia, z pewnością przyniesie inne 
efekty, pozostające poza diagnozą i pomiarem dydaktycznym. Kolejną kon-
sekwencją będzie brak zaufania do kanonicznych odczytań najczęściej kano-
nicznych tekstów. Ucieczka z „gębą w rękach” i błaganie o nowego czło-
wieka najtrafniej chyba obrazują niechęć do lekcji polskiego ze Słowackim 
w tle. Zachęceni przez aktywną lekturę, sprawdzajmy literaturę sobą. Przyj-
mijmy ją powtórnie, przyjrzyjmy się jej bliżej i z większym zainteresowa-
niem, a okaże się, że „dobry znajomy” stracił rozpoznawalne rysy. 

Skoro już padła propozycja „sprawdzania sobą” literatury, to nie pozostaje 
nic innego, jak jeszcze raz uważnie przeczytać jeden ze sztandarowych, bo 
pojawiających się już w gimnazjum, tekstów Mirona Białoszewskiego. Karu-
zela z madonnami to tak zwany lekcyjny pewniak. Wystarczy ograniczyć się do 

                                                           
11 Por. A. Janus-Sitarz, Etyczne aspekty lektury a filozofia edukacji, w: tejże, Przyjemność i odpowie-

dzialność w lekturze. O praktykach literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Wyd. Universi-
tas, Kraków 2009, s. 180. 

12 M.P. Markowski, Życie na miarę literatury. Eseje, Wyd. Homini, Kraków 2009, s. 67. Po-
dobnie twierdzi P. Ricoeur: „Rozumienie siebie w obliczu tekstu nie polega na narzuceniu 
tekstowi kategorii naszej własnej ograniczonej zdolności rozumienia, lecz na wystawianiu się 
na jego działanie tak, by otrzymać od tekstu szersze Ja, które stanowiłoby sposób egzystencji 
najlepiej odpowiadający światu prezentowanemu przez tekst”. Zob. Tenże, Język, tekst, inter-
pretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff i K. Rosner, Wyd. PIW, Warszawa 1989, s. 23. 
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rytmiki i muzyczności tekstu, aby warstwa brzmieniowa i zabiegi językowe 
posłużyły do sformułowania niepodważalnej przecież tezy, że mistrz 
z „Chamowa” „bawił się słowami”, w związku z tym był poetą lingwistą. Do 
tego zestawu spostrzeżeń należałoby jeszcze dołączyć przekonanie o zamiło-
waniu poety do kiczu, najlepiej miejskiego. Pomijając oczywiście wszystkie 
przyjęte uproszczenia i dydaktyczne dyletanctwo, pozostaje nam miąższ 
informacji o poecie, jakim dysponuje przeciętny gimnazjalista czy licealista. 

Jednak skoro „nic na gębę”, to po pierwsze, konieczne jest przede wszyst-
kim przeczytanie Karuzeli z madonnami, a po drugie, niezbędna jest weryfika-
cja przyzwyczajeń, które trudno nazwać czytelniczymi. Raczej są to pewne 
„posądzenia” tekstu o sensy, które nigdy nie zostały sprawdzone, a jedynie 
przeniesione drogą analogii z tekstu na tekst, choć przecież i siermiężna 
prowincjonalna rozrywka, i językowa wariacja, i sacrum są w wiersz wpisane. 
Pytanie: jak to zobaczyć? 

Oczywiście, rezygnuję z tworzenia jakiejkolwiek spójnej interpretacji tek-
stu, na rzecz ukazania tego, co może przynieść staranna i powolna lektura. 
Przede wszystkim karuzela Białoszewskiego staje się swoistego rodzaju wi-
rówką mitu. Madonny, zwykłe przecież kobiety z dziećmi, przyprowadziły 
swoje pociechy, aby choć na chwilę wytrącić się z codzienności. To wytrące-
nie ma szczególny charakter, wsiadając na karuzelę, kobiety z dziećmi na 
ręku odchylane przez siłę odśrodkową, wchodzą w pewne ustalone przez 
sztukę pozy i role. Odwirowywanie przez karuzelę codzienności sprawia, że 
zwykłe kobiety przybierają miny narzucone przez Rafaela czy Leonarda, ale 
także przez prerafaelitów. Przechylenie sylwetek sugeruje z pewnością kon-
kretne ideograficzne typy madonn, np. może wśród nich być Eleusa z dzie-
ciątkiem/dzieckiem na ręku, obejmującym ją za szyję, czy Maestá tronująca, 
z dzieciątkiem/dzieckiem na kolanach, w otoczeniu świętych i aniołów, tu 
zaś na tle odrapanych figur karuzeli. 

Transformacja matek w madonny z obrazów wielkich mistrzów na tym się 
jednak nie kończy. Okrzyk „Magnifikat” otwiera nową przestrzeń prze-
kształceń. To przecież pieśń dziękczynna śpiewana przez Marię Pannę, wi-
taną przez swoją kuzynkę Elżbietę w domu Zachariasza. 

Otóż wirujący ruch karuzeli powoduje spiralne narastanie sensów: od pro-
fanum rozumianego jako spotkanie matek z dziećmi przy karuzeli – mało-
miasteczkowej rozrywce, przez wpisanie ich w uniwersalne kody kultury, aż 
po sacrum każące dostrzegać w nich powtórzenia maryjnej historii. Drama-
turgia przekształceń wzrasta wraz z prędkością wirowania karuzeli, jak gdyby 
wtrącenie z czasu w mityczny bezczas było koniecznym warunkiem do 
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uchwycenia migotliwych granic między światami, które, jak się okazuje, 
można przekraczać. Świat zaczyna wracać do normy od chwili, gdy karuzela 
zwalnia, dynamika tekstu maleje, a twarze kobiet znów nabierają rozpozna-
walnych i indywidualnych rysów. 

Jednak cała ta poetycka, nazwijmy ją „draka”, z wtrącaniem sensów i my-
leniem porządków, ma przede wszystkim charakter językowy. Ekstatyczna 
euforia przekształca język niemalże w bełkot, który w zasadzie przestaje być 
komunikatywny, raczej sugeruje niż nazywa. I choć, być może, porównanie 
jest zbyt ryzykowne, to jednak Karuzela z madonnami ma wiele wspólnego 
z Lokomotywą J. Tuwima, której to właśnie język był głównym bohaterem. 
I tak jak u Tuwima to właśnie język zaczarowywał pociąg, czynił z niego 
małą zabawkę, wpisując go w mitologię dzieciństwa, tak i u Białoszewskiego 
język, który oszalał, nakazuje szaleństwo światu poprzez ekstatyczną euforię 
towarzyszącą rytuałowi przejścia. 

Tekst momentami przeistacza się w „ekikiki”13, staje się czystą glosolalią, 
która już nic nie znaczy, a dzięki uwolnieniu z kontekstu staje się alogicznym 
bełkotem, który jednak może zostać uznany za język święty. Z kolei aseman-
tyczne „ekikiki” sytuuje oba wiersze w kategorii ilinx, swoistego rodzaju 
oszołomienia spowodowanego zapętleniem, lub – jak kto woli – wyzyskując 
metaforę karuzeli, wirowaniem. Zawrót głowy spowodowany ruchem do-
okoła wyzwala twórczą moc. Sam Tuwim zachwycił się dziecięcą translacją 
Lokomotywy wykonaną przez trzyletniego chłopca: 

Toi na tati koleja 
cieja omoma i pom ej pyja 
tusta oia 
Toi i hapie 
toi i mucha 
zaj z oajec jej bucha bucha14. 

Zaskakujące, że punktem wyjścia refleksji nad adaptacją tekstów literac-
kich w szkole jest dziecięca niewinność i naiwność w spotkaniu z tekstem. 
Być może warunkiem koniecznym dobrze skrojonego, przygotowanego do 
szkolnych działań tekstu jest właśnie dziecięcość, która nie jest tożsama 
                                                           

13 Por. J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci, 
Wyd. Ossolineum, Wrocław 1985, s. 246. 

14 J. Tuwim, Najpiękniejszy przekład, „Przekrój” 1948, nr 158. Za: J. Cieślikowski, Wstęp, 
w: Antologia poezji dziecięcej, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1980, s. 24. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że sam Tuwim uznał tę wypowiedź dziecka za najpiękniejszy przekład Lokomotywy. 
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z ignorancją, ale reprezentuje „myśl słabą”. Jednak to refleksja daleka od 
szkolnej praktyki. 

Jak twierdzi Baudrillard, w świecie „po orgii”, w którym 

wyzwoliliśmy wszystkie możliwości, przebiegliśmy wszystkie drogi, wy-
korzystaliśmy wszystkie środki produkcji, a nawet wirtualnej nadproduk-
cji rzeczy, ideologii, przekazów… W tym szaleństwie nasycenia, w tym 
obłędzie wyczerpania produkcyjnych możliwości, jak również w rozwoju 
psychologicznych i sportowych technik spełniania samego siebie, wyśru-
bowania naszej tożsamości i skuteczności, osiągnęliśmy – na podobień-
stwo niezużywalnej płyty kompaktowej – przerażający, niebezpieczny 
stan nasycenia, w którym nie ma miejsca na brak, stratę, na być może 
zbawienne w tej nowej sytuacji cywilizacyjnej stany melancholijne: wyob-
cowanie, różnicę, tęsknotę15. 

To uczucia niepopularne, niemal niepedagogiczne, ponieważ wywołujące 
niepokój, niedające się wmanewrować w standardy egzaminacyjne i podsta-
wy programowe, według których musi zwyciężyć uczucie swojskości będące 
efektem zrozumienia tekstu, zapewniające zdanie egzaminu. Owo uczucie 
swojskości, skądinąd pozytywne przecież, przybrało karykaturalne rozmiary 
w formule NaCoBeZU, czyli „na co będę zwracać uwagę”, która nakazuje 
na początku każdej lekcji wskazywać nauczycielowi najistotniejsze, można 
powiedzieć węzłowe, zagadnienia. Czy NaCoBeZU pomaga w zrozumieniu 
tego, co przeżyłam w obliczu tekstu czy pozostawia wrażenie niedosytu, czy 
chroni przed klęską nadmiaru? 

Flâneur, paryski włóczęga oglądający świat, może stanowić figurę czytelni-
ka, który nie tyle nie nadąża, ile nie chce nadążyć za zmieniającym się świa-
tem tekstów – nie nastawia się koniunkturalnie – w swoim czytaniu jest 
wolny. Z zewnątrz jednak ocenia się go inaczej: jako ociężałego, spowolnio-
nego. On zaś jest melancholikiem, jego stan powodowany jest „rozprosze-
niem przez uporczywe roztrząsanie straty, dryfowaniem wśród kalekich, 
naruszonych sensów”16. Postawmy pytanie, czy szkolne czytanie pozwala na 
„dryfowanie wśród kalekich sensów”? Paradoksalnie, pozwala. Paradoks 
polega bowiem na tym, że w większości „kalekie sensy” stają się domeną 
słabego ucznia i słabego nauczyciela, natomiast interpretacyjne pewniki 
uchodzą za emblemat dydaktycznej perfekcji. 

                                                           
15 M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Wyd. Sic!, Warszawa 2000, s. 8–9. 
16 Tamże, s.11. 
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I znów powróćmy do figury flâneura przechadzającego się paryskimi pasa-
żami, na dydaktyczny użytek wypełnionymi półkami z książkami. Pragnieniu 
posiadania i rozczytania tekstu towarzyszy chęć pokonania granicy szyby 
i wejście do księgarni, tak jak pragnieniu interpretacji służy obecność nau-
czyciela, pomoce, a ostatecznie konieczność przystąpienia do egzaminu. 
A więc tekst można posiąść, nawet posiłkując się tak prymitywną ars amandi 
jak NaCoBeZU. Do takiej myśli przyzwyczaja szkoła. 

A przecież jest inaczej. To właśnie do braku, niezaspokojenia, niewiedzy, 
tęsknoty należałoby przyzwyczajać ucznia, choć obawiam się, że odbywało-
by się to wbrew nauczycielskiemu rozsądkowi, który nakazuje przede 
wszystkim wyposażyć ucznia w konkretny egzaminacyjny oręż. Więc wciąż 
śnimy o potędze, śnimy o wiedzy totalnej, choć wiemy, że taka nie jest możli-
wa. Tym samym symbol czytelnika melancholika nie jest atrakcyjny dla współ-
czesnego świata. Siedząca postać w smutnym zamyśleniu nie oznacza przecież 
odniesionego zwycięstwa nad tekstem, a raczej zmęczenie i nienasycenie. 
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The school of adaptation – about reading on lessons of Polish 

The article constitutes a critical observation of interpretation’s place in the process of learning. 
The lack of one principle, methodological flow, using ready-made interpretational matrix are, 
according to the author, main problems that both teachers and students face at school. Pro-
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posals connected with re-interpretation of the meeting space in the interpreted text can affect in 
a crucial way the school powerlessness to read. Furthermore, out of the troublesome situation 
of a literary text they can create the factor making literature and reading closer to life. 

Keywords: school, interpretation, methodology 
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Ukraińskie adaptacje poezji Herberta 

Zbigniew Herbert – jeden z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku, 
człowiek o wyjątkowym autorytecie moralnym i bogatej myśli intelektualnej. 
Jest laureatem wielu polskich i zagranicznych nagród literackich. Jego poezja 
została przełożona prawie na wszystkie języki europejskie. Co więcej, należy 
do najczęściej tłumaczonych polskich poetów w świecie. Wiersze wielkiego 
Mistrza ze Lwowa nie tracą swojej odkrywczej aktualności i zachwycają co-
raz to nowych czytelników nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. 

Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta na Ukrainie jest dość specyficzna. 
Wśród odbiorców jego poezji na Ukrainie można wyróżnić dwa typy. Pierw-
szy z nich to odbiorca, który doświadczył reżymu totalitarnego, drugi zaś to 
ten, który nie ma w swej pamięci takiego doświadczenia. Dla tego pierwszego 
większość wierszy poety będzie posiadać antytotalitarny potencjał i będą one 
odbierane bardziej w skali narodowej niż osobistej. Przyczyną takiej interpre-
tacji jest wspólne doświadczenie historyczne, które spotkało oba narody 
w XX wieku. Natomiast dla współczesnego młodego czytelnika, który nie ma 
doświadczenia totalitarnej struktury państwowej, poezja ta zawiera bardziej 
problematykę ogólnoludzką i odczytywana jest z minimalnym kontekstem 
historycznym. Nie bez powodu Mariusz Olbromski, autor przedmowy do 
jednego z ukraińskich wydań wierszy Herberta, zaznacza, że dzieło poety 

wymaga od czytelnika przygotowania, aby mógł zrozumieć liczne odno-
śniki kulturowe. Jednak ten wysiłek ma wartość budującą. Można chyba 
powiedzieć, że w jakimś sensie, każdy czytelnik ma „swego Herberta”1. 

                                                           
1 M. Olbromski, Poeta wierności. Przedmowa, w: Z. Herbert, Wybrani Poeziji, przeł. W. Dmy-

truk, Wyd. Kameniar, Lwiw 2001, s. 15. 
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Postać Herberta na Ukrainie radzieckiej była prawie nieznana. Po wystą-
pieniach antyreżimowych na początku lat 70. ustanowiono zakaz czytania 
oraz upowszechniania jego twórczości. Później, ze względu na udział 
w ruchu „Solidarność”, restrykcje te stały się jeszcze ostrzejsze. W latach 70. 
kilka wierszy Herberta pojawiło się w czasopiśmie literatury zagranicznej 
„Wseswit”2. Cenzura radziecka nie pozwoliła włączyć utworów Herberta do 
dwutomowej Antolohiji polskoji poeziji (Antologii poezji polskiej) opublikowanej 
w 1979 roku w Kijowie. Warto zaznaczyć, że redaktorem pierwszego tomu 
był znakomity tłumacz Hryhorij Koczur. Natomiast Dmytro Pawłyczko – 
jeden z najbardziej znanych tłumaczy Herberta na język ukraiński oraz były 
redaktor drugiego tomu owej antologii – zaistniałą sytuację opisuje w nastę-
pujący sposób: 

Nie pozwolono mi włączyć utworów Zbigniewa Herberta i Wisławy 
Szymborskiej. Kiedy kijowscy cenzorzy odmówili mi, pojechałem do 
Warszawy, prosiłem o pomoc kierownictwo Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich. Natomiast tam się wyjaśniło, że takie sprawy muszę załatwiać 
w Konsulacie ZSRR. Zwróciłem się z pismem do Posła ZSRR w War-
szawie. W odpowiedzi, która została przysłana do Kijowa, do cenzury, 
stwierdzono, że publikacja utworów Zbigniewa Herberta oraz Wisławy 
Szymborskiej na Ukrainie jest niepożądana3. 

Nazwiska poety nie znajdziemy również w Sowieckom encykłopediczeskom 
słowarie (Radzieckim słowniku encyklopedycznym) (1988) czy Ukrajin’s’kij literatur-
nij encykłopediji (Encyklopedii literatury ukraińskiej) (1988). Z tego wynika, że 
wybitny twórca, który miał już za sobą liczne publikacje wierszy (debiutował 
przecież tomem Struna światła w 1956 roku), dla odbiorcy ukraińskiego był 
wciąż nieznany. Wyjątek stanowiło, o czym już wcześniej nadmieniłam, kilka 
wierszy o neutralnej wobec panującej władzy tematyce, które pojawiły się 
w literaturoznawczym czasopiśmie „Wseswit”. Jego czytelnikami byli jednak 
raczej naukowcy niż przeciętni odbiorcy. Świadczy to o głębokiej świado-
mości cenzury radzieckiej, że wiersze poety miały wydźwięk antykomuni-
styczny. Taka sytuacja wskazuje 
                                                           

2 Z. Herbert, Poeziji, „Wseswit” 1976, nr 5–6, s. 43–45. Korzystam również ze źródła: 

O. Nachlik, Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta na Ukrainie. Refleksje o człowieku i historii, w: R. Cudak, 
red., Literatura polska w świecie, t. 3: Obecności, Wyd. Gnome, Katowice 2010, s. 243–253. 

3 D. Pawłyczko, Moja antolohija polskoji poeziji, w: D. Pawłyczko, red., 50 polskych poetiw. Anto-
lohija polskoji poeziji, przeł. D. Pawłyczko, Wyd. Osnowy, Kyjiw 2001, s. 7 [wszystkie tłuma-
czenia z j. ukraińskiego na j. polski – Z.B.]. 
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na strach, jaki miał reżym totalitarny przed prawdą Herberta i także na 
to, o ile łatwiejsze były dla niego polskie kajdany, gdyż przebywając 
w nich, udało mu się rozwinąć i zrealizować swój wielki talent4. 

W latach 90., kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, poezja Herberta za-
częła docierać do szerszego grona czytelników. W 1995 roku w czasopiśmie 
„Wseswit” ukazało się kilka wierszy poety w tłumaczeniu Hryhorija Koczu-
ra5, wcześniej już przywoływanego. Mniej więcej w tym samym okresie po-
wstały także przekłady poezji Herberta sporządzone przez Stanisława Szew-
czenkę, które zostały opublikowane na łamach czasopisma „Wseswitnia 
literatura w serednich nawczalnych zakładach Ukrainy” („Literatura po-
wszechna w szkołach średnich Ukrainy”), przeznaczonego dla nauczycieli6. 
W 1996 roku w periodyku „Forum” swoje tłumaczenia Herberta przedsta-
wił ukraiński poeta Wasyl Machno7. Co więcej, w tymże roku zostało przez 
Machnę opublikowane pierwsze osobne ukraińskie wydanie wierszy poety 
Struna switła. Perekłady i perespiwy z polskoji Wasyla Machna (Struna światła. Prze-
kłady i przyśpiewy z języka polskiego Wasyla Machny)8. W jednym z wywiadów 
Machno zaznacza, że 

w poezji Herberta jest dziwne połączenie słowiańskiej emocjonalności 
oraz racjonalizmu zachodniego, katolickiej i bizantyjskiej kultury, głębo-
kiej myśli filozoficznej oraz ironicznego poglądu na świat9. 

Pośrednikiem między Herbertem a tłumaczem był polski literaturoznawca 
Bogusław Bakuła, który m.in. dostał pozwolenie poety na publikację jego 
wierszy w języku ukraińskim. Znany naukowiec był także autorem wstępu 
do owego wydania. Tłumaczenia Machny natomiast zostały bardzo skrytyko-
wane przez innych tłumaczy Herberta na język wschodnich sąsiadów Polski. 
Szczególną uwagę temu zagadnieniu poświęcę w dalszej części artykułu. 

                                                           
4 D. Pawłyczko, red., 50 polskych poetiw…, s. 385. 
5 Poety Polszczi w perekladi Hryhorija Koczura, przeł. H. Koczur, „Wseswit” 1995, nr 8–9, 

s. 71–92. 
6 Z. Herbert, Poeziji, przeł. S. Szewczenko, „Wseswitnia literatura w serednich nawczalnych 

zakładach Ukrainy” 1996, nr 12, s. 58. 
7 Z. Herbert, Poeziji, przeł. W. Machno, „Forum” 1996, cz. 1, s. 61–66. 
8 Z. Herbert, Struna switła. Perkłady i perespiwy z polskoji Wasyla Machna, przeł. W. Machno, 

Lileja, Ternopil 1996. 
9 W. Machno, Samotnist najbilsze blaho ludyny, kotra chocze zberehty sebe: http://www.rastko.rs 

/rastko-ukr/umetnost/knjizevnost/studije/vmahno-intervju_ukr.html. [dostęp: 05.11.2012]. 
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W 1996 roku powstała pierwsza za czasów niepodległości Ukrainy antolo-
gia współczesnej poezji polskiej Tomu szczo wony suszci (Dlatego, że są) Stani-
sława Szewczenki10. Twórczość Herberta reprezentowały jedynie cztery 
wiersze: Przesłanie Pana Cogito, Dwie krople, Dom i Mama. Cechą wyróżniającą 
ową antologię na tle pozostałych wydań była jej dwujęzyczność, która po-
zwala czytelnikowi porównać tekst oryginału z tłumaczeniem. 

W drugiej połowie lat 90. przekłady Herberta najczęściej pojawiały się 
w „Niezależnym ukraińskim czasopiśmie kulturoznawczym »Ji«” we Lwo-
wie. Ołesia Nachlik zaznacza, że 

warto zaakcentować wagę tych wszystkich przekładów, ponieważ prawie 
przez 10 lat (od 1991 po 1998 rok) były one jedynym przejawem obec-
ności poety w ukraińskim kręgu kulturowym11, 

nie licząc oczywiście kilku wydań, o których wspomniano wcześniej. Na 
łamach lwowskiego czasopisma publikowano nie tylko same wiersze poety, 
ale i różnego rodzaju artykuły poświęcone wielkiemu Mistrzowi ze Lwowa. 

W 2000 roku została wydana następna antologia polskiej poezji Dzwony 
zymoju (Dzwony zimą) w tłumaczeniu wybitnego ukraińskiego poety Dmytra 
Pawłyczki12. Ze względu na liczne uwagi polskich literaturoznawców 
w związku z pominięciem w antologii wielu nazwisk, bez których panorama 
poezji polskiej ostatnich dwu stuleci byłaby nie do końca pełna, w 2001 
roku powstało drugie wydanie owego dzieła 50 polskych poetiw (50 poetów 
polskich)13, które tłumacz uzupełnił o 22 autorów. Poprzednia książka zawie-
rała tylko 38 poetów. Zarówno pierwsze, jak i drugie wydanie mieściło 25 
wierszy Herberta, m.in.: Postój, Kamyk, Guziki, Siódmy anioł, Małe serce, Przebu-
dzenie, Powrót Pana Cogito, Pan Cogito szuka rady, Bajka ruska i inne. Antologia 
owa jest jednojęzyczna i zawiera krótką informację biograficzną o każdym 
z przedstawionych autorów, której również towarzyszą refleksje tłumacza 
o ich twórczości. Jak pisze Pawłyczko, poezja Herberta 

odzwierciedla stosunek człowieka XX wieku do europejskich tradycji 
kulturowych, do problemów historii oraz mitologii utrwalonych w ogól-

                                                           
10 S. Szewczenko, red., Tomu szczo wony suszci. Antolohija suczasnoji polskoji poeziji, przeł. 

S. Szewczenko, Wyd. Kameniar, Lwiw 1996. 
11 O. Nachlik, Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta na Ukrainie…, s. 247. 
12 D. Pawłyczko, red., Dzwony zymoju. Antolohija polskoji poeziji, przeł. D. Pawłyczko, Wyd. 

Osnowy, Kyjiw 2000. 
13 D. Pawłyczko, red., 50 polskych poetiw… 
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noludzkich zasadach moralnych. On cały czas dostrzega sprzeczności 
między bohaterską przeszłością a nikczemną współczesnością. Nato-
miast jego patos moralny przygłusza ironia oraz gorzki uśmiech. Herbert 
stworzył obraz Pana Cogito, czyli myślącego i wskutek swego myślenia 
człowieka istniejącego. Jest to uniwersalny obraz człowieka XX wieku, 
smutnie zapatrzonego w sens istnienia, człowieka duchowo rozdwojone-
go, który właśnie przez to objęty jest głębokim cierpieniem14. 

Autor antologii zwraca uwagę na ogólnoludzką tematykę wierszy, nie ak-
centując przy tym antykomunistycznego charakteru utworów, wspomina 
tylko o zakazie publikowania wierszy Herberta za czasów radzieckich. 
W tym samym okresie powstała także dwujęzyczna antologia Peredzwony 
polskoji lutni (Dźwięki polskiej lutni) w tłumaczeniu Włodzimierza Hucałenki15, 
w której pojawiły się tylko dwa utwory Herberta: Pan Cogito a myśl czysta oraz 
Zasypiamy na słowach. 

W 2001 roku została wydana także dwujęzyczna książka Wybrani poeziji 
(Poezje wybrane) autorstwa znanego literaturoznawcy ze Lwowa Wiktora 
Dmytruka16. Tłumacz przedstawił wybrane wiersze ze wszystkich tomików 
Herberta. Autor wstępu, Mariusz Olbromski, zaznacza, że owa książka 

stanowi obszerny wybór najbardziej interesujących i reprezentatywnych 
utworów wielkiego lwowianina i że w ten sposób poeta symbolicznie 
powróci do rodzinnego miasta i zamieszka w nim na stałe, trafi „na inny 
/ jeszcze wyższy / zamek”17. 

Przekłady Dmytruka zostały bardzo pozytywnie ocenione przez wielu na-
ukowców i tłumaczy, m.in. przez Andrija Pawłyszyna, ukraińskiego tłuma-
cza prozy Herberta oraz Bożenę Rafalską, redaktora naczelnego gazety 
„Lwowskie Spotkania”18. Wydanie to najobszerniej prezentuje twórczość 
poety na Ukrainie, gdyż zawiera najwięcej jego wierszy. 

Przy rekonstrukcji ogólnego zarysu stopniowego wkraczania Herberta 
w świadomość czytelnika ukraińskiego powstaje pytanie – czy twórczość 
wielkiego polskiego poety została odczytana przez tego odbiorcę w ten sam 
sposób, w jaki zrobił to odbiorca polski? I może najważniejsze – w jaki spo-
                                                           

14 Tamże, s. 385. 
15 S. Jakowenko, red., Peredzwony polskoji lutni, przeł. W. Hucałenko, Wyd. Warta, Kyjiw 2001. 
16 Z. Herbert, Wybrani poeziji… 
17 M. Olbromski, Poeta wierności…, s. 24–25. 
18 O. Nachlik, Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta na Ukrainie…, s. 250. 
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sób z poezją Herberta poradzili sobie tłumacze? Czy udało im się przedsta-
wić prawdziwy obraz twórcy? 

Historia wzajemnych kontaktów i wpływów kulturowych polsko-
-ukraińskich jest długa i trwa od czasu, kiedy narody te zamieszkały obok 
siebie. Szczególną uwagę należy zwrócić na bliskość języków, którymi one 
się posługują. Oba zespoły językowe bowiem wyodrębniły się z jednego 
pnia prasłowiańskiego. Pomijając jednak wszystkie te kwestie, problem dia-
logu dwóch kultur słowiańskich, polskiej i ukraińskiej, należy do najtrudniej-
szych i najbardziej aktualnych zagadnień literaturoznawstwa. Dotyczy to 
m.in. przekładu poezji polskiej na język ukraiński. Przy tym należy zazna-
czyć, że tak znani tłumacze ukraińscy, jak Maksym Rylski czy Mykoła Łu-
kasz, którzy mieli do czynienia z przekładem literatury polskiej XIX wieku, 
stosowali takie metody tłumaczeniowe, którymi teraz nie można raczej się 
posługiwać. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że we współczesnej poezji 
polskiej (Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz i in.) mamy do czynienia z zu-
pełnie inną metaforyką niż ta, która miała miejsce w literaturze XIX wieku. 
Oczywiście podstawowe zasady translatorskie są niezmienne. Każdy tłu-
macz stara się maksymalnie przybliżyć tekst do oryginału, odkryć jego twór-
czą dominantę i przekazać ją w taki sposób, aby z jednej strony zachować 
właśnie oryginalność oraz indywidualność tekstu (forma, treść), z drugiej zaś 
zrobić tak, żeby przetłumaczony tekst był bliski i zrozumiały odbiorcy doce-
lowemu, uwzględniając przy tym wszystkie zasady językowe i kulturowe 
społeczności mówiącej danym językiem. Natomiast tłumacząc poezję polską 
XX wieku, w tym również poezję Herberta, tłumacz musi być świadomy 
tego, że na pierwszy plan często wysuwa się umyślnie zwięzła, prozaiczna 
i konkretyzowana metaforyka, której zazwyczaj towarzyszą różnego rodzaju 
asocjacje. Co więcej, emocjonalność patosu autorskiego istnieje czasem tylko 
w podtekście, a granica gatunkowa między liryką a satyrą jest tak rozmyta, że 
nie da się po prostu jej określić. 

Natalia Sydiaczenko, znana tłumaczka ukraińska oraz autorka przedmowy 
do antologii Tomu szczo wony suszci, przedstawia problemy, z którymi musi 
zmierzyć się tłumacz ukraiński, podejmując pracę nad przekładami z języka 
polskiego. Zaznacza m.in., że 

trudno być absolutnie dokładnym w przekładzie. Chociaż języki nasze są 
bliskie, mają jednak istotne różnice. Nie jest łatwo przestrzegać ekwiline-
arności i ekwirytmiczności ze względu na niepowtarzalność rytmu 
dźwiękowego, który zostaje stworzony przez stały, padający na przedo-
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statnią sylabę akcent polski. Akcent ukraiński – swobodny i ruchomy 
często doprowadza do tego, że jednodźwięczny ekwiwalent leksykalny, 
na przykład pisky należy zastąpić synonimem barchany dla osiągnięcia wła-
ściwego akcentowania. Problem stanowią również polskie słowa, które 
zazwyczaj są krótsze niż ukraińskie (por. rzeź – бійня, myśl – думка, pła-
tek – пелюстка itp.). Brakuje sylab, zanika odpowiedni rytm… Semanty-
ka słowa wieloznacznego może w pełni nie pokrywać się w dwóch języ-
kach i wtedy znika ukryty podtekst, tak jak na przykład w tłumaczeniu 
słowa odejść – znaczy też ‘umrzeć’19. 

Takie spostrzeżenia świadczą o znacznej odmienności kultury języka pol-
skiego i ukraińskiego. Zmierzając się więc z przekładem, tłumacz podejmuje 
dialog nie tylko z oryginałem czy autorem, ale również z językiem, kulturą 
oraz literaturą zarówno rodzimą, jak i obcą. Karl Dedecius zaznacza, że 

przekład artystyczny opiera się na wielu paradoksach składających się na 
jego opalizującą naturę, w której przenikają się między innymi: obraz au-
tora i obraz tłumacza, artysty i rzemieślnika, kultury oryginału i kultury 
rodzimej, przeszłości i teraźniejszości20. 

Podejmując dialog z kulturą oryginału, w każdym przekładzie tłumacz do-
konuje także wyborów na różnych poziomach: na poziomie makro, w zakre-
sie epoki, autora, utworu, konwencji oraz na poziomie mikro, w ramach 
wyborów leksykalnych, morfologicznych, składniowych, stylistycznych oraz 
wersyfikacyjnych21. W naszym przypadku centrum zainteresowania będą 
stanowić wybory tłumacza na poziomie mikro, a dokładniej – w jaki sposób 
owe wybory zostają zrealizowane przez tłumaczy ukraińskich w przekładach 
poezji Herberta. 

Dokonując wyborów na poziomie mikro, tłumacze często zmieniają treść 
i formę tekstu wyjściowego, by był on zgodny z zasadami językowymi i kul-
turowymi społeczności mówiącej językiem docelowym. Taka procedura 
nazywana jest adaptacją tekstu. Strategia ta jest bardzo skutecznym sposo-
bem na radzenie sobie z kulturowo powiązanymi słowami, wyrażeniami, 
metaforami itp. Jest to pewnego rodzaju przepisanie tekstu w języku wyj-
ściowym z uwzględnieniem charakterystycznych elementów tekstu w języku 
                                                           

19 N. Sydiaczenko, Przedmowa, w: Tomu szczo wony suszci…, s. 7. 
20 K. Dedecius, Notatnik tłumacza, przeł. J. Prokop, Wyd. Literackie, Kraków 1974, cyt. za: 

B. Tokarz, Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego, Wyd. UŚ, Katowice 2010, s. 55. 
21 B. Tokarz, Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego…, s. 56. 
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docelowym. Adaptacja składa się z trzech głównych procedur: ze zmiany 
kulturowej, parafrazy i opuszczenia. Zmiana kulturowa polega na tym, że 
tłumacz zamienia wyraz nacechowany kulturowo w języku wyjściowym na 
wyraz o podobnym zabarwieniu w języku docelowym. Natomiast w sytuacji, 
kiedy tłumacz nie może znaleźć kulturowo nacechowanego wyrażenia będą-
cego odpowiednikiem wyrażenia w języku wyjściowym, stosuje parafrazę, 
która polega na wyjaśnieniach, dodaniu wyrazów oraz zmianie ich szyku 
w zdaniu. Kolejną procedurą adaptacji jest opuszczenie, czyli pominięcie 
słowa lub kilku słów z tekstu wyjściowego podczas tłumaczenia. Tłumacz 
często opuszcza wyrazy, które nie posiadają swoich odpowiedników w tek-
ście docelowym22. A więc, powstaje kolejne, a zarazem i najważniejsze pyta-
nie – czy dokonała się adaptacja poezji Herberta na Ukrainie? Jeśli tak, to 
w jaki sposób i jakie strategie jej towarzyszyły? 

Szczególnej analizie chciałabym poddać przekłady trzech najbardziej zna-
nych oraz najbardziej interesujących ze względu na prace translatorskie ukra-
ińskich tłumaczy poezji Herberta (wcześniej już przywoływanych): Wiktora 
Dmytruka, Dmytra Pawłyczki oraz Wasyla Machny. Zacząć należy od 
Machny. Autor ten jako pierwszy z tej wielkiej trójcy w 1996 wydał pierwsze 
osobne ukraińskie przekłady wierszy Herberta pod tytułem Struna switła. 
Perekłady i perespiwy z polskoji Wasyla Machna (Struna światła. Przekłady i przy-
śpiewy z języka polskiego Wasyla Machny). Uwagę przyciąga już sam tytuł, 
a mianowicie słowo przyśpiewy, które sugeruje, że przekład poezji nie jest 
dosłowny, lecz jest bardziej translacją, w której tłumacz ma możliwość in-
terpretacji tekstu. Ciekawy jest przekład wiersza Śmierć pospolita. Ostatnia 
strofa brzmi następująco: 

nie los nie piorun ale owad 
dosięgnie jak sosnową igłę 
poniesie w szczypcach chitynowych 
– ul serca pusty23 

ніщо не зведе нас бджола 
в соснових голках тінь на дотик 
несе у лапках світ чола 
і вулик серця в позолоті24 

W wolnym przekładzie filologicznym na język polski strofę tę można 
przetłumaczyć jako: 

                                                           
22 Zob. M. Zakhir, Procedury tłumaczeniowe, przeł. K. Fejklowicz: http://mlingua.pl/articles 

,show,pol,244,1 [dostęp: 16.11.2012]. 
23 Z. Herbert, Napis, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1969, s. 12. 
24 Z. Herbert, Struna switła…, s. 20. 
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nic nie złączy nas pszczoła 
w sosnowych igłach cień na dotyk 
niesie w łapkach świat czoła 
i ul serca w złoceniu 

W przekładzie tym zwrócić należy uwagę przede wszystkim na treść, która 
nie jest dosłownie przełożona. Tłumacz opuszcza wiele słów. Co więcej, 
w przekładzie pojawiają się takie słowa i wyrażenia, których nie ma w ogóle 
w oryginale. Na przykład autor pomija słowa los, piorun, chitynowych, zaś owad 
przekłada jako бджола, co znaczy dosłownie pszczoła, słowo dosięgnie zastępu-
je зведе, co znaczy ‘łączyć, zestawiać’, odpowiednikiem pusty jest в позолоті, 
czyli ‘w złoceniu’. Pojawiają się także dodatkowe słowa takie jak: світ 
(świat), чола (czoła), тінь (cień). Tego typu odejścia od oryginału świadczą 
o tym, że odbiorca ukraiński zupełnie inaczej odczytuje sens wiersza. Ponad-
to ostatni wers, który w oryginale brzmi dość smutno „ul serca pusty”, 
w języku ukraińskim zaś „і вулик серця в позолоті” (dosłownie ‘ul serca 
w złoceniu’) – gdzie to в позолоті najwidoczniej pasowało tłumaczowi do 
rymu – brzmi raczej optymistycznie i promiennie. Z tego wynika, że tłu-
macz przedstawia czytelnikowi ukraińskiemu przeciwne znaczenie niż to, 
które ma miejsce w oryginale. Przekłady Machny zostały bardzo krytycznie 
ocenione przez lwowskiego tłumacza Wiktora Dmytruka, który pisze, że 

tłumaczenia te zostały zrobione przez osobę, która ma bardzo ogólne po-
jęcie o języku polskim; czytając tekst, tłumacz go nie rozumie, nie rozumie-
jąc – zaczyna wymyślać coś takiego, czego w ogóle nie ma w tym wierszu, a 
potem pisze: Zbigniew Herbert, tłumaczenie z polskiego25. 

Istnieje również odmienność w wersyfikacji Herberta i Machny, ponieważ 
oryginał jest napisany wierszem wolnym, a przekład jest rymowany. Rytm jest 
również zmieniony. Takie różnice są zauważalne nie tylko w tym wierszu, ale w 
większości przekładów Machny. Świadczy to o tym, że przekłady te są bardzo 
zukrainizowane, czyli tłumacz w dużym stopniu adaptuje poezję twórcy. Nasu-
wa się więc pytanie, czy taki przekład jest wierny oryginałowi? W jednym ze 
swoich artykułów Machno tłumaczy się przed czytelnikiem, pisząc, że 

była to dla mnie pierwsza duża i trudna praca tłumaczeniowa, mówię duża 
– nie przez liczbę wierszy, które weszły do książki, ale przez poziom szko-

                                                           
25 W. Dmytruk, Zbigniew Herbert w ukrainskych perekładach:  
http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/2000/sem27-07.htm [dostęp: 16.11.2012]. 
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ły, z którą musiałem się zapoznać. Teksty Herberta – myślałem – muszą 
„brzmieć” w żywiole mojego języka ojczystego, czyli chciałem maksymal-
nie przybliżyć je czytelnikowi ukraińskiemu i jednocześnie nie zetrzeć wzo-
ru poezji herbertowskiej, która jest tak delikatna, jak wzór na skrzydłach 
motyla. Inne nastawienie, które wyznaję, jeśli chodzi o przekład poezji – 
jest to, że w tkaninie oryginału musi być mięsień tłumacza26. 

Może dlatego właśnie tytuł brzmi Perekłady i perespiwy (Przekłady i przyśpiewy). 
W 2001 roku swoje przekłady Herberta zaprezentowało dwóch znakomi-

tych tłumaczy poezji, Dmytro Pawłyczko oraz Wiktor Dmytruk. Przekłady te 
zachowują wierność metryczną oraz stanowią dobre, akceptowalne w kulturze 
ukraińskiej utwory poetyckie. Natomiast prawdopodobnie w trosce właśnie 
o akceptowalność w kulturze ukraińskiej, tłumaczenia te brzmią o wiele 
mniej niezwykle niż oryginały. Widoczne jest to m.in. w wierszu Dusza Pana 
Cogito w dwóch różnych tłumaczeniach. Warto przywołać i porównać kilka 
fragmentów z tego wiersza: 

myśli o duszy dobrze 
myśli o duszy z czułością 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

dusz jest stanowczo za mało 
jak na całą ludzkość 

Pan Cogito godzi się z losem 
nie ma innego wyjścia 

stara się nawet mówić 
– moja dusza moja – 

myśli o duszy tkliwie 
myśli o duszy z czułością 

więc kiedy się zjawia 
nieoczekiwanie 
nie wita jej słowami 
– dobrze że wróciłaś27 

про душу думає добре 
про душу думає з чулістю 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

душ як на все людство 
фатально невистачає 

Пан Когіто мириться з долею 
не має іншого виходу 

намагається навіть казати 
– моя ти душе моя ти 

про душу думає з чулістю 
про душу думає з  

[сентиментальністю 

тож коли несподівано 
знову назад приходить 
не вітає її словами 
– добре що повернулась28 

                                                           
26 W. Machno, Zbigniew Herbert: estetyka i etyka: http://www.vasylmakhno.us/es_zbig 

ney.htm [dostęp: 16.11.2012]. 
27 Z. Herbert, Wybrani poeziji…, s. 328. 
28 Tamże, s. 329. 
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Fragment ten można przetłumaczyć na język polski w następujący sposób: 

myśli o duszy dobrze 
myśli o duszy z czułością 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
dusz jak na całą ludzkość 
fatalnie nie wystarcza 

Pan Cogito godzi się z losem 
nie ma innego wyjścia 

stara się nawet mówić 
– moja ty duszo moja ty 

myśli o duszy z czułością 
myśli o duszy z sentymentem 

więc kiedy nieoczekiwanie 
znów z powrotem przychodzi 
nie wita jej słowami 
– dobrze że wróciłaś 

Pawłyczko proponuje zaś taki przekład: 

він думає про добрі душі 
він думає про чуйні душі 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
душ на світі замало 
для всієї людськості 

Пан Когіто погоджується зі своєю долею 
нема іншої ради 

намагається навіть казати 
– моя душе моя – 

він думає про душу ніжно 
він думає про душу чутливо 
отож коли вона раптом 
з'являється 
не вітає її словами 
– добре що ти повернулась29 

                                                           
29 Z. Herbert, Dusza Pana Cogito, w: D. Pawłyczko, red., 50 polskych poetiw…, s. 407. 
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W wolnym przekładzie fragment ten da się przetłumaczyć jako: 

myśli o dobrych duszach 
myśli o czułych duszach 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
dusz jest na świecie za mało 
jak na całą ludzkość 

Pan Cogito godzi się ze swoim losem 
nie ma innej rady 

stara się nawet mówić 
– moja duszo moja – 

myśli o duszy tkliwie 
myśli o duszy z czułością 

więc kiedy nagle 
się zjawia 
nie wita jej słowami 
– dobrze że wróciłaś 

W cytowanych przekładach przede wszystkim należy zwrócić uwagę na 
odpowiedniość wersyfikacyjną. Zarówno oryginał, jak i oba przekłady są 
napisane wierszem wolnym. Autorzy tłumaczeń nie dotrzymują ekwiryt-
miczności, chociaż zachowują ekwiliniowość. Należy również zaznaczyć, że 
oba przekłady stanowią semantyczną odpowiedniość z oryginałem, nie bio-
rąc pod uwagę oczywiście kilku fragmentów. Widać, że każdy z autorów 
starał się maksymalnie odtworzyć treść tekstu Herberta. Mimo wszystko 
przekład Dmytruka i Pawłyczki zawierają zauważalne różnice językowe. 

Dwa pierwsze porównywane wersy, „myśli o duszy dobrze / myśli o du-
szy z czułością”, Pawłyczko tłumaczy „він думає про добрі душі / він 
думає про чуйні душі”, co dosłownie znaczy ‘on myśli o dobrych duszach 
/ on myśli o czułych duszach’. Skutek jest taki, że semantycznie autor od-
chodzi od oryginału. Dmytruk zaś pod kątem znaczeniowym tłumaczy dane 
strofy dokładnie „про душу думає добре / про душу думає з чулістю”. 
Natomiast, kiedy strofa „myśli o duszy z czułością” powtarza się w wierszu 
po raz drugi, Dmytruk przekłada ją w następujący sposób: „про душу думає 
з сентиментальністю”, czyli zupełnie inaczej niż wcześniej. Wyraz czułość 
autor zastępuje сентиментальністю, co znaczy sentyment. Najwidoczniej tłu-
macz miał trudności z przekładem słowa tkliwie w poprzedniej strofie, które 
jest synonimem czule, więc tkliwie przetłumaczył з чулістю, a z czułością – 
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з сентиментальністю. Pawłyczko zaś tkliwie przełożył ніжно, a z czułością – 
чутливо, czyli nie odstąpił od dosłowności. Warto również zwrócić uwagę 
na trzeci wers, który w przekładzie Pawłyczki brzmi „душ на світі замало”, 
dosłownie ‘dusz na świecie za mało’, oryginał zaś głosi „dusz jest stanowczo 
za mało”. Z tego wynika, że autor opuszcza słowo stanowczo i używa zupeł-
nie innego słowa, a mianowicie світ, co znaczy świat. Dmytruk natomiast to 
stanowczo, które w języku ukraińskim brzmi категорично, tłumaczy фатально, 
co wprost oznacza fatalnie. Kulturowo słowo фатально w pewien sposób 
może być odpowiednikiem słowa stanowczo, ale należy pamiętać, że wyrazy te 
są różnie nacechowane emocjonalnie, co ma wielki wpływ na treść tekstu. 

Trudność sprawia również przekład wierszy religijnych Herberta, m.in. 
słowo litanie, które zazwyczaj jest tłumaczone po prostu молитва (modli-
twa). Wiąże się to głównie z odmiennością wyznaniową narodu polskiego 
i ukraińskiego. Problem także stanowi wieloznaczność semantyczna. Na 
przykład, w wierszu Brewiarz fragment: „strugi atramentu, zawsze / gościnne 
nie zapisane kartki papieru, przeźroczyste koszulki” Dmytruk tłumaczy 
„чорнил струмені, завжди/гостинно несписані картки паперу, легенькі 
сорочки”, co znaczy: ‘strugi atramentu, zawsze / gościnnie nie zapisane 
kartki papieru, leciutkie koszule’. Centrum zainteresowania stanowi wyraże-
nie „przeźroczyste koszulki”. Słowo koszulka w języku polskim ma dwa 
znaczenia: 1. ‘górna część kostiumu gimnastycznego lub sportowego bez 
rękawów’; 2. ‘rodzaj osłony nakładanej na jakiś przedmiot; futerał, pokro-
wiec’30. Z kontekstu wyraźnie widać, że wyraz ów użyty jest w tym drugim 
znaczeniu, podkreśla to również przymiotnik przeźroczyste. Tłumacz zaś posłu-
guje się w przekładzie pierwszym znaczeniem i słowo koszulki tłumaczy сорочки, 
a określenie przeźroczyste zamienia na легенькі, dosłownie ‘leciutkie’. Przykładów 
takich można przywoływać dużo, ponieważ prawie w każdym wierszu przekła-
dający napotyka na podobne problemy. Pomijając natomiast wszystkie te tłu-
maczeniowe niedoskonałości, można dojść do wniosku, że przekłady Pawłyczki 
i Dmytruka są zdecydowanie bliższe oryginałowi niż teksty Machny. 

Nasuwa się pytanie o herbertowską ironię. Czy została ona uchwycona 
przez tłumaczy ukraińskich? Można wyjść z założenia, że każdy z autorów 
doskonale uświadamiał sobie, iż cecha ta jest dominantą twórczości Herber-
ta i musi zostać, chociaż minimalnie, uchwycona przez tłumacza. Starania 
autorów doskonale widać choćby w wierszach o Panu Cogito, gdzie owa 
cecha często jest obecna. Utwory te oczywiście nie są tak doskonałe jak 

                                                           
30 Popularny słownik języka polskiego, E. Sobol, red., Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 367. 
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oryginały, ale zawierają elementy, tak charakterystycznej dla autora Studium 
przedmiotu, ironii. 

Herbert był bardzo krytyczny w stosunku do tłumaczy. W jednym ze swo-
ich wierszy porównuje jednego z nich do trzmiela, który siadł na kwiecie: 

Jak trzmiel niezgrabny 
siadł na kwiecie 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
do środka dąży 
gdzie aromat i słodycz jest 
i choć ma katar 
i brak mu smaku 
jednak dąży 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
trudno wniknąć 
przez kielich kwiatów 
do korzeni 
więc trzmiel wychodzi 
bardzo dumny 
i głośno brzęczy: 
byłem w środku 
tym zaś 
co mu nie całkiem wierzą 
nos pokazuje 
z żółtym pyłem31 

Zakładam, że wiersz ten nie zraził i nie zniechęcił tłumaczy ukraińskich 
do podejmowania prac przekładowych związanych z twórczością Herberta. 
Mam nadzieję, że wręcz odwrotnie, poprzez podbarwioną ironię zaprosił do 
przekładów wierszy poety. Twórczość autora Pana Cogito podejmuje tematy 
bliskie każdemu człowiekowi. Jest ponadnarodowa poprzez to, że porusza 
kwestie bliskie każdemu człowiekowi, niezależnie od kraju, z którego po-
chodzi oraz języka, którym się posługuje. Uważam, że ze względu na nie-
zwykle wartościowy przekaz, twórczość ta powinna być bardziej dostępna 
dla czytelników spoza granic Polski. Zwłaszcza zaś Ukraińców, którzy 
w szczególny sposób związani są zarówno historycznie, jak i kulturowo 
z Polakami. Być może będą potrafili oni znaleźć w wierszach Herberta takie 
sensy, których nawet rodzimi odbiorcy nie byli w stanie dostrzec. 
                                                           

31 Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1957, s. 66–67. 
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Ukrainian adaptations of Herbert’s poetry 

This article overviews the reception of Zbigniew Herbert’s work in Ukraine and analyses the 
Ukrainian translations of his poetry. It enumerates the translations: the early individual ones 
and the monographic volumes. The author of the article describes the content of major 
publications and comments on the quality of translations. She compares the works of the 
three most famous Ukrainian Herbert’s translators: Viktor Dmytruk, Dmytro Pavlychko and 
Vasyl Makhno. The article concludes with the critical reflection on their translations. 
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LI YINAN 
P e k i ń s k i  U n i w e r s y t e t  J ę z y k ó w  O b c y c h  

Adaptacje tytułów dzieł literatury polskiej  
w  przekładach na język chiński:  

problemy i strategia 

Wstęp 

Tytuły są bardzo ważnym elementem dzieła literackiego, są pierwszym sy-
gnałem dla czytelników, przykuwającym ich uwagę i skłaniającym do wstęp-
nej refleksji nad dziełem literackim. Dobry tytuł nie tylko zawiera najważ-
niejsze informacje, także odzwierciedla estetyczny gust autora, pobudza 
wyobraźnię odbiorcy. Wielu wybitnych pisarzy przywiązywało wagę do wy-
boru tytułu. Jako przykład możemy podać historię angielskiego pisarza 
Olivera Goldsmitha, który zaprosił znajomych literatów do domu, aby wy-
brali odpowiedni tytuł dla jego nowego dramatu She Stoops to Conquer. Utwór 
był o miłości między dziewczyną z zamożnej rodziny a przystojnym kawale-
rem o przeciętnym pochodzeniu. Razem ze znajomymi Oliver ustalił tytuł 
She Stoops to Conquer, czyli „Ona pochylała głowę, by zdobyć (miłość)”. Hu-
morystyczny tytuł idealnie pasuje do komediowej treści dramatu. Znany 
chiński literat i tłumacz, Ge Baoquan, powiedział kiedyś, że tytuł jest 
„okiem” danego dzieła, a jego ustalenie trwa miesiące. 

Adaptacja to pojęcie niezwykle pojemne, wieloznaczne i choć istotne, to 
jednocześnie znajdujące się na marginesie rozważań tłumaczy. Literackie 
tłumaczenie stanowi międzykulturową wymianę. Proces tłumaczeniowy 
zawiera nie tylko transformację między różnymi językami, lecz także repro-
dukcję artystyczną, bo sama literatura to dzieło sztuki. Ze względu na róż-
norodność i unikatowość języka każdego narodu oraz wyjątkową ekspresję 
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dzieła literackiego właściwe adaptacje językowe i kulturowe w procesie tłu-
maczeniowym są wielkim wyzwaniem dla tłumaczy. 

Język polski i język chiński są bardzo odległe od siebie pod względem 
wymowy, słownictwa, zasad gramatycznych, pisowni i (co najbardziej istot-
ne) rdzenia kulturowego. Logika językowa i sposób myślenia Polaków 
i Chińczyków w wielu punktach różnią się od siebie. Ten fakt powoduje, że 
tłumaczenie literatury polskiej na język chiński wymaga wielu umiejętności, 
od wysokiego poziomu języka ojczystego i obcego, po obszerną wiedzę 
o kulturze ojczystej i obcej, i zdolności reprodukowania artystycznego. 
Uwzględniając cechy tytułów dzieł literackich, należy podkreślić, że dobry 
tłumacz powinien w zasadzie wiernie i dosłownie przekazać czytelnikom 
treść zawartą w tytule i językową estetykę danego tytułu, a jednocześnie we 
właściwy sposób dopasować go do kontekstu kulturowego w celu zmniej-
szenia barier kulturowych i polepszenia komunikacji międzykulturowej. 

Tekst ten skupia się na refleksji o problemach i trudnościach pojawiają-
cych się w tłumaczeniu literackim oraz strategii adaptacyjnej. Na podstawie 
około stu zgromadzonych pozycji przekładu literatury polskiej na język 
chiński chcę zanalizować tego typu problematykę. 

Specyfika  
tytułów dzieł literackich 

Tytuł (wg Słownika terminów literackich) to „nazwa nadana dziełu przez jego 
autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyod-
rębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z podstawowych czynników 
umożliwiających identyfikację dzieła. Jego forma pozostaje w wielorakich 
związkach z treściami utworu, który nazywa i symbolizuje, a także ze sposo-
bami zapisu dzieła i materialnym kształtem jego przekazu”1. 

Tytuł odgrywa ważną rolę w utworze literackim. Nazywa główne treści, 
organizuje budowę, wydobywa podstawowe problemy, zdarzenia, motywy, 
podkreśla metaforyczny sens utworu. Czasami jest zabawą językową, mani-
festem światopoglądowym i artystycznym. Nawet pozorna zabawa lingwi-
styczna służy organizacji i odczytaniu treści utworu. 

                                                           
1 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów 

literackich, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1989, s. 547. 
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Specyfika kontekstu tytułu 

Tytuł i treść tekstu są związane ze sobą, stanowiąc kontekst, ale tytuł dzie-
ła literackiego nie ma wewnętrznego kontekstu, jego dosłowny sens czasami 
jest nawet odległy od znaczenia samego dzieła. Ze względu na brak bezpo-
średniej ramy semantycznej znaczenie tytułu często jest różne i niepewne, co 
jest trudne do określenia. 

Specyfika retoryczna 

Jako kluczowy element dzieła literackiego tytuł powinien odegrać „funkcję 
pobudzającą”. W związku z tym pisarze przywiązują wielką wagę do wykre-
owania ciekawej konstrukcji językowej, wykorzystując podwójne znaczenie, 
oksymoron, zmianę czcionki, gry słów, żeby styl językowy danego tytułu był 
żywy, interesujący, a czasami nawet dziwny. 

Specyfika konotacji duchowej 

Retoryczność tytułu, perswazyjność przekazu oraz nacechowanie styli-
styczne są tylko jednymi z wielu narzędzi przyciągania uwagi czytelników. 
Autorzy bardziej dbają o to, żeby tytuły pośrednio lub bezpośrednio repre-
zentowały konotacje duchowe i uczuciowe danego dzieła. Osiągają to 
w różny sposób, np. stosując proste wyrazy streszczające treść tekstu albo 
symbole uruchamiające podteksty i głębokie znaczenia. 

Problemy, zasady i strategie  
w tłumaczeniu tytułów literatury polskiej  

na język chiński 

Głównymi funkcjami tytułów dzieł literackich są m.in. nazwanie, komuni-
kowanie, wyrażanie uczucia i promowanie. Te funkcje spowodowały różno-
rodność struktury tytułu. Ogólnie mówiąc, tytułem może być słowo, wyraz, 
proste lub złożone zdanie. Zazwyczaj tłumaczone na chiński tytuły utwo-
rów literatury polskiej (badane przeze mnie) składają się z pojedynczych 
wyrazów i prostych zdań, w których są zawarte informacje, takie jak: czas 
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i miejsce akcji, bohaterowie, główny temat oraz ogólne wątki historyczne, np. 
Rok 1835, Nad Niemnem, Pan Tadeusz, Ogniem i mieczem, Podróże z Herodotem. 

Oprócz tych podstawowych informacji tytuły ponadto ewokują estetykę 
formalną, dźwiękową i znaczeniową. Taka właściwość tytułu ma wyższą 
rangę kulturową, która według wielu literaturoznawców zawiera nie tylko 
ludzkie osiągnięcia materialne i duchowe, ale także tradycję, bogactwo, zasa-
dy moralne, sposób zachowania, ustrój społeczny, obyczaje i warunki życia 
danego społeczeństwa. Tłumacze literatury polskiej powinni posiadać prze-
de wszystkim tego typu wiedzę, aby prawidłowo adaptować istotny sens 
kulturowy między dwoma językami2. 

Tłumaczenie literatury polskiej na język chiński sięga początku XX wieku, 
przez ponad sto lat zostało przełożonych wiele dzieł literackich. Patrząc na 
adaptowane wersje tytułów, można powiedzieć, że ich waga nie została 
szczególnie doceniona, istnieje, niestety, dużo niedociągnięć w chińskich 
wersjach. Przyczyna tego problemu tkwi w uproszczonej analizie i przeko-
naniu, że tytuł dzieł literackich powinien być krótki, żywy oraz powinien 
uogólniać i streszczać cały tekst. Żeby tłumaczona wersja osiągnęła podob-
ny efekt, tłumacz musi przede wszystkim dobrze zrozumieć głębokie zna-
czenie tytułu, a jednocześnie umieć przekazać je w języku ojczystym. Zada-
nie wcale nie jest łatwe. Co więcej, niektóre polskie tytuły pochodzą z le-
gend, mitologii czy Pisma Świętego. Interpretowanie ich w zrozumiały 
i przystępny dla Chińczyków sposób jest nie lada wyzwaniem dla tłumaczy. 

Należy przyznać, że adaptacje tytułów literatury polskiej w języku chiń-
skim są dość trudne, ale niektórzy chińscy poloniści z powodzeniem wyko-
nali prace tłumaczeniowe. Poniżej przedstawiam nadrzędne zasady, których 
powinno się przestrzegać w tłumaczeniu tytułów3. 

Zanim przetłumaczy się tytuł, należy przeczytać cały utwór,  
aby dokładnie zrozumieć ogólny sens  

i uniknąć błędnego lub fałszywego tłumaczenia. 

Tytuły literatury polskiej często są wyrazami lub krótkimi zdaniami, które 
trudno tłumaczyć bez uwzględnienia kontekstu. W związku z tym tłumacz 

                                                           
2 Li Liqun, Cao Yihong, Technika tłumaczenia tytułów literatury rosyjskiej, „Literatura i Sztuka 

Rosji” 2008, nr 5, s. 55–57. 
3 Niżej wymienione zasady zostały przeze mnie uogólnione na podstawie prac naukowych 

chińskich literaturoznawców: Liu Kongxi, Li Liqun, Cao Yihong, Hu Zhihui. 
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powinien przede wszystkim przeanalizować znaczenie tytułu w kontekście 
utworu i próbować odnaleźć sens i walory artystyczne dzieła. Na przykład 
Księga papugi W. Markowskiej i A. Milskiej została przetłumaczona jako Hi-
storie opowiadane przez papugę, a Marta E. Orzeszkowej w wersji chińskiej ma 
tytuł Łzy samotnej gęsi. W pierwszym przykładzie tłumaczka wyjaśniła zna-
czenie słowa księga, wersja chińska brzmi prościej i bardziej zrozumiale; 
w drugim przypadku imię głównej bohaterki nic nie oznacza w kulturze 
chińskiej (mimo że czasami tytuł utworu z literatury europejskiej składający 
się tylko z imienia i nazwiska głównego bohatera jest przekładany dosłow-
nie, np. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza), natomiast tytuł Łzy samotnej gęsi we 
wzruszający sposób streszcza tragiczny los wdowy Marty. 

Sporo jest niefortunnych przykładów. Przywołajmy powieść niepolską. 
Znany utwór Australijczyka Franka D. Davisona Man-Shy został pierwotnie 
przełożony na chiński jako Boi się spotkać mężczyznę. Podtytuł tej opowieści 
brzmi A story of Men and Cattle, a historia dotyczy małego byka i jego kole-
gów. Byczki ukrywają się w lesie, boją się ludzi i wolą życie na wolności. 
W tytule man nie oznacza ‘mężczyzny’, ale ‘człowieka’, dlatego tytuł powi-
nien brzmieć Boi się ludzi. Drugi przykład dotyczy utworu tego samego auto-
ra. Jego Dusty został w Chinach przetłumaczony jako Pochmurny, ale to histo-
ria psa, który nosi imię Dusty. Lepiej byłoby więc zostawić tytuł Dusty. 

Uważna i całościowa lektura dzieła literackiego gwarantuje, że po dokład-
nym zrozumieniu treści utworu przetłumaczony tytuł będzie ściśle związany 
z ideą autorską i przekaże najważniejsze jego myśli. Na przykład chińska 
wersja tytułu A wszystko przez faraona J. Dubois brzmi Kot jest świetnym detekty-
wem. Dubois opowiada w książce przygody ośmioletniego Stasia i trzynasto-
latka Michała. Ich ojciec jest archeologiem, znalazł w Egipcie niezwykły 
skarb, który znika z muzeum. Staś i Michał z pomocą niezwykłego kota 
znającego język zwierząt i ludzi szukają sprawców kradzieży. Jeśli tłumacz 
dosłownie przetłumaczyłby tytuł A wszystko przez faraona, chińscy czytelnicy, 
zwłaszcza dzieci, nie zrozumieliby, co on zapowiada. Natomiast dzięki tytu-
łowi Kot jest świetnym detektywem tłumacz w bardzo zwięzły sposób uogólnił 
informacje o głównym bohaterze i najważniejszym wątku. Ciekawy styl ję-
zykowy również przyciąga chińskie dzieci do lektury. 

Ponadto warto przypomnieć, że niektórzy autorzy korzystają z figury po-
minięcia albo dwuznaczności w tytułach, aby osiągnąć specyficzny efekt 
artystyczny. W takim przypadku poznanie całego utworu jest bardzo istotne 
dla znalezienia sensu kluczowych słów tytułu. 
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Jak tłumaczyć? Dosłownie, semantycznie czy adaptować? 

Od dawna w Chinach funkcjonuje opinia, że kryteria dobrego tłumaczenia 
to: wierność, ekspresyjność i elegancja4. Wydaje się, że to uniwersalna zasada 
tłumaczeniowa. Wierność jest jedną z najważniejszych zasad uznanych przez 
niemal wszystkich tłumaczy. Pierwszym zadaniem dla tłumacza jest to, żeby 
w miarę możliwości tłumaczyć dosłownie i utrzymywać oryginalną formę 
ekspresji. Czasami sama forma ekspresyjna tytułu jest tak ciekawa, że czytel-
nicy interesują się utworem od razu po przeczytaniu tytułu. W związku 
z tym ważne jest wierne tłumaczenie tytułu utrzymujące jego oryginalną 
formę. Wtedy adaptowana wersja posiada taki sam walor artystyczny jak jego 
oryginalny odpowiednik. 

Istnieją dwie metody tłumaczeniowe, które przywiązują wagę do wierności 
przetłumaczonego tekstu, ale mogą prowadzić do błędów. Pierwsza – „sło-
wo po słowie”, gdzie zachowana zostaje kolejność słów z języka źródłowe-
go, ale słowa są niewłaściwe, gdyż tłumacz wybrał ekwiwalenty znaczeniowe 
najczęstsze, niepasujące do kontekstu. Druga to tłumaczenie „dosłowne” – 
konstrukcje gramatyczne języka źródłowego mają ekwiwalent w języku do-
celowym, ale leksemy są też tłumaczone pojedynczo i nie pasują do kontek-
stu. Takie metody są przede wszystkim stosowane do tłumaczenia nazw 
własnych, takich jak nazwiska bohaterów, nazwy miejsc. Jeśli treścią tytułu 
jest data, miejsce lub abstrakcyjne pojęcie, takie zasady również są odpo-
wiednie. 

Bardzo wiele tytułów literatury polskiej zawiera nazwisko bohatera i bar-
dzo często poprzez los bohatera cały utwór obrazuje charakter ludzki albo 
problem społeczny. Do tłumaczenia tego typu tytułów potrzebna jest tran-
skrypcja. Ta technika ma zastosowanie w przypadku języków o różnych 
alfabetach. Choć funkcja ekspresywna w przypadku takiej adaptacji ponie-
kąd zanika, to trudno oczekiwać od chińskiego czytelnika, żeby znał system 
liter języka polskiego. Tego typu przykładów można wymienić wiele: Chopin 
i Żelazowa Wola Iwaszkiewicza, Konrad Wallenrod Mickiewicza, Michałko Pru-
sa, Hania Sienkiewicza, Jan Matejko Starzyńskiego, Chawa Rubin Świętochow-
skiego, Ferdydurke Gombrowicza. Jeśli wykonano tłumaczenie „słowo po 
słowie”, wtedy nazwisko bohatera staje się znane, a jego postać głębiej zako-
rzenia się w umyśle czytelnika. Z polskiego na chiński imię i nazwisko tłu-

                                                           
4 Ta opinia została po raz pierwszy sformułowana przez chińskiego literata Yan Fu w chiń-

skiej wersji Evolution and Ethics autorstwa angielskiego biologa Thomasa Henry’ego Huxley’a 
pod koniec XIX wieku. 
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maczy się zazwyczaj fonetycznie. Ponieważ w kulturze chińskiej nie ma 
imion chrześcijańskich, tłumaczy się je sylaba po sylabie. Trudność polega 
na tym, że w języku chińskim wymowa jest powtarzalna, czyli wiele znaków 
może mieć jednakowe brzmienie. Jak wybrać właściwy znak? Istnieją dwa 
rozwiązania: po pierwsze, standardowa tabela z ustalonymi znakami ozna-
czającymi poszczególne sylaby; trudniejsze jest to, żeby wybrany znak 
oprócz właściwego brzmienia miał jeszcze jakiś głębszy sens. Wzór stworzył 
chiński tłumacz Zhu Qingying, który przełożył z języka angielskiego Jane 
Eyre. Tytuł powieści został przetłumaczony jako 简·爱 (prosta miłość). 
Wymowa dwóch chińskich znaków jest idealnie zgodna z brzmieniem an-
gielskiego tytułu, przy tym tłumacz dobrze dobrał znaki: pierwszy znak 
oznacza prostotę, a drugi miłość. Bohaterka dzieła Charlotte Brontë – Jane 
– jest ubogą sierotą, prostą dziewczyną, która walczy o wolność i godność, 
by w końcu zdobyć miłość. Przetłumaczony tytuł idealnie odzwierciedlił 
ideę autorki. To tłumaczenie stanowi wzorzec adaptowania tytułów literatu-
ry zachodniej zawierających nazwy własne na język chiński. 

Główną zasadą tłumaczenia jest równorzędność między oryginalnym 
a przekładanym językiem. Równorzędność dotyczy konstrukcji językowych, 
gramatyki i znaczenia. Dosłowne tłumaczenie zachowuje treść i formę tytu-
łu, co pomaga w rozszerzaniu horyzontów kulturowych czytelników, pogłę-
bieniu wiedzy o obcej kulturze i wzbogacaniu językowych środków wyrazu. 
Jednak różnica między językiem polskim i chińskim jest tak wielka, że cza-
sami dosłowne tłumaczenie nie jest zrozumiałe dla czytelników. W takich 
przypadkach należy np. zmienić szyk zdania lub dodać wyrazy uzupełniające 
kontekst, aby transformacja była logiczna w języku docelowym. Ponadto 
trzeba zwrócić uwagę na to, żeby korzystać z odpowiednich metod w celu 
dopasowania przekładanego tekstu do obyczaju czytania odbiorców posłu-
gujących się językiem docelowym. 

Na przykład Bartek Zwycięzca został przetłumaczony jako Zwycięzca Bartek, 
Janko Muzykant jako Muzykant Janko, Pan Tadeusz jako Tadeusz Pan, Profesor 
Spanner jako Spanner Profesor, Pan Wołodyjowski jako Wołodyjowski Pan. W języ-
ku chińskim najważniejszy jest tytuł, stanowisko i w ten sposób zwracamy 
się do ludzi. Kiedy dodajemy nazwisko, w szyku zdania zajmuje ono pierw-
sze miejsce, np.: Yi laoski (nauczyciel Yi), Li tongzhi (towarzysz Li). Naj-
ważniejsza jest jednak funkcja, pozycja społeczna, stanowisko. 

Tytuł składający się z symboli często też tłumaczy się dosłownie. Taka 
strategia najbardziej pobudza zainteresowanie czytelnika i robi wrażenie. Na 
przykład Ogniem i mieczem Sienkiewicza, Sława i chwała Iwaszkiewicza, Prawiek 
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i inne czasy Tokarczuk. Preferencja dosłownego tłumaczenia dotyczy również 
tych tytułów, które składają się z rzeczowników oznaczających specyficzne 
daty, miejsca lub przedmioty i osoby, np.: Chłopi Reymonta, Potop i Latarnik 
Sienkiewicza, Sklepy cynamonowe Schulza, Ziemia wyzwolona Rymkiewicza, Złote 
okna Rudnickiego, Moja córeczka Tadeusza Różewicza, Cienie Prusa, Chustka 
Ożoga, Dar Miłosza, Pomnik Piotra Wielkiego Mickiewicza, Niemcy Kruczkow-
skiego, Kwiat paproci Kraszewskiego, Z 1835 roku Konopnickiej, Rozmowy 
z diabłem i 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych Kołakowskiego, 
Podróże z Herodotem Kapuścińskiego, Tatarak, Poziomka i Słońce w kuchni Iw-
aszkiewicza, Czysta miłość Iredyńskiego, Dom pod Oświęcimiem Hołuja, Plankto-
ny doktora X Hłaski, Małpa w kąpieli Fredry, Lipiec Ficowskiego, Słonecznik 
Czeszki, Tańcowała igła z nitką Brzechwy, Początek opowieści Brandysa, Proszę 
państwa do gazu i Kamienny świat Borowskiego, Szmaragdowe oczy Auderskiej. 

Tłumaczenie dosłowne stara się odtworzyć dokładne znaczenie kontek-
stowe oryginału, zachowując jednocześnie struktury gramatyczne języka. 
Natomiast czasami nie wystarczy tłumaczenie po kolei słów w tytule, bo 
różnice językowe sprawiają, że same słowa nie są zrozumiałe w języku doce-
lowym. W takim przypadku należy dodać wyjaśnienie. Na przykład, kiedy 
tłumaczono tytuł Cesarz, dodano do niego objaśnienie Obalanie reżimu autory-
tarnego, ponieważ pojęcie cesarz w kulturze chińskiej jest wieloznaczne i naj-
częściej kojarzy się z cesarzem z czasów dynastii feudalnych. Dodanie in-
formacji z jednej strony współgra z oryginalnym stylem artystycznym, nie 
psuje płynności czytania, a z drugiej ułatwia czytelnikom prawidłowe zro-
zumienie tekstu. Podobnie Maskarada Iwaszkiewicza została przetłumaczona 
jako Śmierć Puszkina – maskarada. Wtedy czytelnicy lepiej rozumieją główne 
wątki dramatu. Dodanie informacji zdarza się też wtedy, gdy to różnica gra-
matyczna staje się barierą w rozumieniu tytułu. Na przykład Dom z moich rąk 
został przetłumaczony jako Dom zbudowany moimi rękami, bowiem jeśli tłumacz 
słowo po słowie przetłumaczyłby ten tytuł, to brzmiałby on jak „Dom trzy-
many w moich rękach”. Czasami przeciwnie skraca się tytuł, np. Chłopak na 
opak, czyli z pamiętnika pechowego Jacka Ożogowskiej został przetłumaczony jako 
Chłopak zachowujący się na odwrót. Przyczyna takiego tłumaczenia jest podobna – 
Chińczycy posiadają swój zwyczaj czytania, który preferuje krótszy tytuł. Po-
dobnie Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie został przetłumaczony jako 
Tadeusz Pan, bez drugiej części tytułu oryginalnego, wtedy tytuł po chińsku 
brzmi bardziej zwięźle, czyli bardziej odpowiednio dla chińskiego czytelnika. 

Warto jeszcze dodać, że dobre adaptacje muszą być zgodne z tradycjami 
czytania i pisania, tzn. tłumaczona wersja powinna być zrozumiała dla Chiń-
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czyków i charakteryzować się urodą poetycką i finezją. Tytuł Dziurdziowie 
został przetłumaczony jako Rodzina Dziurdziów, bo w języku chińskim nie 
ma liczby mnogiej, więc Chińczycy nie zrozumieliby, że nazwiska w liczbie 
mnogiej oznaczają małżeństwo lub całą rodzinę. Wielu tłumaczy wykorzy-
stało literackie, poetyckie wyrazy w przekładaniu tytułów, aby zgadzały się 
one ze stylem artystycznym samego utworu. Czasami tłumacze sięgają po 
idiomy w celu odzwierciedlania walorów wersji oryginalnej. 

Traktując temat oryginalnego utworu jako „źródło”, należy parafrazować tytuł  
w języku chińskim – to tłumaczenie semantyczne lub adaptacyjne. 

Nie ulega wątpliwości, że tłumaczony tekst ma być zgodny z oryginalną 
wersją. Natomiast nie oznacza to, że trzeba sztywno i mechanicznie przeło-
żyć tekst słowo po słowie. Należy zwracać uwagę na to, że język chiński 
i polski nie tylko różnią się morfologią i retoryką, ale także pod względem 
słownictwa, frazeologii i nawet wzbudzanych u odbiorcy uczuć. Czasami 
należy kreatywnie zmienić konstrukcję językową danego tytułu, aby przeka-
zać sens oryginału. To właśnie tłumaczenie semantyczne, w którym przy-
kłada się większą wagę do wartości estetycznej tekstu źródłowego. Technika 
semantycznego tłumaczenia wymaga przede wszystkim właściwego rozu-
mienia całego tekstu. Wtedy tłumacz wybiera nie najbardziej popularne 
w słowniku, ale najbardziej pasujące znaczenie do słów kluczowych. Np. 
Wesele Pana Balzaca w chińskiej wersji jest oddane jako Sprawa małżeńska Pana 
Balzaca, bowiem słowo wesele po chińsku oznacza tylko uroczystość ślubną, 
„sprawa małżeńska” bardziej odpowiada treści utworu. 

Wśród zbadanych tytułów literatury polskiej adaptowanych na język chiń-
ski zdarzają się ogromne różnice między przełożoną wersją a oryginalną, 
czasami nawet w ogóle nie ma żadnego związku między nimi. Na przykład 
chińska wersja tytułu Dom dzienny, dom nocny brzmi Notatnik zbioru marzeń. 
Bohaterka ze swoim mężem przeniosła się do nowego mieszkania, wokół 
którego są ciekawi sąsiedzi. Rozmawiała z nimi i wymieniała się anegdotami, 
historyjkami i życiowymi refleksjami. Duża część tej książki traktuje o snach 
bohaterki i jej sąsiadów. Słowa sen i marzenie w języku chińskim można tłu-
maczyć jednakowym znakiem. W związku z tym „kolekcja marzeń” nie tylko 
pokazuje powierzchniowe znaczenie tytułu, tkwi w tym tytule głębia filozo-
ficzna autorki. Tego typu przykładów można wymieniać sporo, np. Pokolenie 
Czeszki zostało przetłumaczony jako Młoda Gwardia, bo samo słowo pokolenie 
jest zbyt abstrakcyjne dla Chińczyków, a „młoda gwardia” określa podmiot, 
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który symbolizuje pokolenie; Dom odzyskanego dzieciństwa Brandysa jako Kore-
ańskie dzieci w Polsce. Ta chińska wersja odwołuje się do wyrazu Korea, który 
miał w czasach tłumaczenia utworu znaczenie ideologiczne, bo wtedy Chiny 
i Korea Północna były w bloku komunistycznym. Za tamtych czasów ideo-
logia odgrywała bardzo istotną rolę w życiu kulturalnym5. Podobne pomysły 
mieli tłumacze Szumią lasy, szumią gaje Dziedzica (chińska wersja: Oda party-
zantów) i Przy budowie Konwickiego (chińska wersja: Nowa linia kolejowa); Zie-
mia obiecana Reymonta została przełożona jako Ziemia szczęścia. W kulturze 
chińskiej słowo szczęście jest powszechnie i często używane, zawsze związane 
z wyobrażeniem raju i bogactwa. Przyczyny takiej strategii tkwią głównie 
w tym, że oryginalna wersja tytułu nie jest wystarczająco jasna dla czytelni-
ków posługujących się językiem docelowym. Adaptowana wersja lepiej po-
kazuje motywację pisarza i bardziej pasuje do sposobu myślenia i wizji. 

Trzeba podkreślić, że ekspresja i elegancja tłumaczonego tekstu musi prze-
strzegać przede wszystkim zasady wierności utworu. Nie można starać się 
tylko o piękno języka, ignorując oryginalną treść samego utworu. Arcydzieło 
Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza zostało kiedyś przetłumaczone przez 
chińskiego tłumacza Mei Rukai jako Krwawa wojna w twierdzy na granicy. Prze-
tłumaczony tytuł brzmi po chińsku bardzo pięknie i ciekawie, natomiast na-
zwisko bohatera, którego dotyczy główny wątek historii, zostało niesłusznie 
pominięte. Tytuł Pan Wołodyjowski nie powstał bez przyczyny. Jest kluczowym 
elementem zamysłu autorskiego. W takim przypadku ważne są dekonstrukcja 
i rekonstrukcja. Dekonstrukcja, czyli tłumacz rozumie oryginalny sens, 
uwzględniając okoliczności komunikacyjne i tło kulturowe. W procesie rekon-
struowania często brano pod uwagę wiedzę o chińskiej kulturze, informacje 
kontekstowe w języku chińskim oraz sposób myślenia czytelników. 

Tłumacze często stają przed problemem nieprzekładalności, nie potrafią 
znaleźć odpowiednika w języku docelowym. Trudności w tłumaczeniu cza-
sem nie wynikają z różnic językowych, ale z niemożności znalezienia wyra-
żeń ekwiwalentnych. Wtedy należy poszukiwać innego słowa, które w kultu-
rze docelowej ma podobne znaczenie. Na przykład w związku frazeologicz-
nym ‘rosnąć jak grzyby po deszczu’ w języku chińskim słowo grzyby zastąpi 
leksem bambusy. Najwybitniejsza tłumaczka literatury polskiej na język chiń-
ski, Yi Lijun, spotkała się z takim problemem, tłumacząc Czupiradło. Słowo 
to jest definiowane jako ‘ktoś, zwykle kobieta, wyglądający śmiesznie, dzi-
wacznie, nieporządnie, zwłaszcza mający dziwaczną fryzurę, zachowujący się 
                                                           

5 Według zachodnich polityków Chiny i Korea Północna nadal znajdują się w świecie so-
cjalistycznym, ale rozchodzą się ich drogi rozwoju. 



LI YINAN: Adaptacje tytułów dzieł literatury polskiej w przekładach na język chiński… 453 

odstraszająco; straszydło, koczkodan’6. W języku chińskim nie ma takiego 
słowa, ale w Chinach na wsi rolnicy stawiają kukły zrobione ze słomy w celu 
odstraszenia wróbli. Przetłumaczona wersja Człowiek ze słomy (czyli strach na 
wróble) przywołuje wizerunek takiej kobiety. 

Zakończenie 

Różnica pomiędzy językiem źródłowym a docelowym i różnorodność kul-
turowa sprawiają, iż proces tłumaczenia okazuje się prawdziwym wyzwa-
niem. Poza czynnikami problematycznymi, takimi jak forma, znaczenie, styl, 
przysłowia, idiomy itd., praca koncentruje się na procesie dostosowania 
tytułu do danej kultury oraz w szczególności na strategiach mających pomóc 
oddać sens tematu. 

Przełożone tytuły literatury polskiej na język chiński należy podzielić na 
trzy grupy: dosłownie tłumaczone, semantycznie tłumaczone i kulturowo 
adaptowane. Każda grupa posiada swój charakter i zasadę tłumaczeniową. 
Ogólnie mówiąc, musimy jednocześnie uwzględniać prawidłowy sens tytułu 
i stylizację językową, aby efekt odbiorczy był idealny. 

W Chinach często się mówi, że dobry tytuł jest połową udanego tekstu. 
Na podstawie tego powiedzenia możemy stwierdzić, że właściwe tłumacze-
nie tytułu stanowi solidny fundament udanego przekładu. 
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Adaptation of the Polish literature titles in Chinese language: issues and strategies 

Polish literature translation activities in Chinese language dates back to the early twentieth 
century in China. Between over a hundred years many literary works has been translated 

                                                           
6 Uniwersalny słownik języka polskiego, Dubisz S., red., t. 1–6, Wyd. PWN, Warszawa 2003. 
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thanks to the efforts of Chinese translators. Because of the cultural and linguistic distance 
between Chinese and Polish languages and the property of titles literary adaptation becomes 
very difficult. In this paper I tried to analyze problems and difficulties in the literary transla-
tion and adaptation strategy on the above of about a hundred items translated from Polish to 
Chinese. Firstly the characteristics of literary titles had been mentioned in this article, and the 
most important translation principles had also been introduced. Generally speaking, we must 
take into account the correct meaning of the title and the style of language in order to get the 
perfect effect of receiving. 

Keywords: adaptation, translation, title, literary work, language style, cultural difference 
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