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Monika Dziedzic1, Beata Fornal-Pieniak2 

Wpływ struktury wiekowej i przestrzennej układów 

roślinności na percepcję estetyki i bezpieczeństwa 

w miejskich przestrzeniach publicznych 

1. Wprowadzenie  

W dyskusji odnośnie do kształtowania przestrzeni publicznej ludzkich osiedli często 

pojawia się stwierdzenie „potrzeba więcej zieleni”3, 4 – jednak samo zazielenianie 

przestrzeni publicznych nie jest gwarancją podniesienia ich jakości. Istotne jest, aby 

wziąć pod uwagę fakt, że ludzie od wielu wieków postrzegali gęstą zieleń jako element 

mogący skrywać potencjalne zagrożenie5, 6. To poczucie zagrożenia ma zwykle charakter 

obawy przed przestępczością7. Niepokój związany był z gęstą zielenią w kontekście 

ogólnym oraz przestępczości8, 9, 10, 11. Ludzie nie czują się bezpiecznie, jeśli nie mogą 

dostrzec bez przeszkód co dzieje się w swoim otoczeniu, lub jeśli potrafią zidentyfikować 

zbyt wiele potencjalnych kryjówek dla czynników zagrażających12, 13, 14, 15. Szczególnie 

z tym zagrożeniem kojarzy się duże krzewy, gęste zarośla na poziomie wzroku oraz 

gęste zadrzewienia16. Ich zagęszczenie może odcinać dostęp do fragmentów przestrzeni 

i ograniczać możliwości potencjalnej ucieczki, co również negatywnie wpływa na po-

 
1 monikad1096@gmail.com, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.  
2 beata_fornal_pieniak@sggw.edu.pl, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk 
Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. 
3 BES press redaction, New report highlights the benefits of bringing nature into our cities. 
https://www.britishecologicalsociety.org/new-report-highlights-the-benefits-of-bringing-nature-into-
our-cities-2. 
4 Robinson J., Nature needs cities, and cities need nature, https://news.mongabay.com/2020/06/nature-
needs-cities-and-cities-need-nature-commentary/. 
5 Pluncknett T.F.T., Edward I and criminal law, Cambridge University Press, UK, Cambridge 1960. 
6 Kuo F.E., Sullivan W.C., Environment and Crime in the Inner City: Does Vegetation Reduce Crime?, 
Environment and Behavior, 33(3), 2001. 
7 Tamże. 
8 Nasar J.L., Fisher B.S., "Hot spots" of fear and crime: A multi-method investigation, Journal of 
Environmental Psychology, 13, 1993, s. 187-206. 
9 Schroeder H.W., Anderson L.M., Perception of personal safety in urban recreation sites, Journal of 
Leisure Research, 16, 1984, s. 178-194. 
10 Shaffer G.S., Anderson L.M., Perceptions of the security and attractiveness of urban parking lots, 
Journal of Environmental Psychology, 5, 1985, s. 311-323. 
11 Talbot J., Kaplan R., Needs and fears: The response to trees and nature in the inner city, Journal of 
Arboriculture, 10, 1984, s. 222-228. 
12 Baran P.K., Tabrizian P., Zhai Y., Smith J.W., Floyd M.F., An exploratory study of perceived safety in 
a neighborhood park using immersive virtual environments, Urban Forestry & Urban Greening, 35, 2018, 
s. 72-81. 
13 Chiang Y.-C., Nasar J.L., Ko C.-C., Influence of visibility and situational threats on forest trail 
evaluations, Landscape and Urban Planning 125, 2014, s. 166-173. 
14 Herzog T.R. Kutzli G.E., Preference and Perceived Danger in Field/Forest Settings, Environment and 
Behavior, 34(6), 2002, s. 819-835. 
15 Mak B.K.L., Jim C.Y., Examining fear-evoking factors in urban parks in Hong Kong, Landscape and 
urban planning 171, 2018, s. 42-56. 
16 Kuo F.E., Sullivan W.C., dz. cyt. 



 

Monika Dziedzic, Beata Fornal-Pieniak 
 

8 

czucie bezpieczeństwa w danym miejscu17, 18. Szczególnie w takich sytuacjach odczu-

wają zagrożenie kobiety, ponieważ mężczyźni przywiązują mniej uwagi do fizycznej 

formy otoczenia w kwestii bezpieczeństwa19, 20, 21. Z drugiej strony są dowody na 

stwierdzenie, że postrzegana różnorodność gatunkowa i strukturalna roślin w terenach 

zieleni ma pozytywny wpływ na dobrostan psychiczny ludzi, którzy z nich korzystają22 – 

efekt ten pojawia się, nawet kiedy krajobraz ma formę postrzeganą jako naturalna 

i niezagospodarowana, która nie byłaby pierwszą preferencją użytkowników23. Z tego 

też względu oraz dzięki faktowi, że atrakcyjne tereny zieleni przyciągają ludzi chętnych 

do uczestniczenia w aktywnościach poza domem, współczesne badania wykazują, że 

mimo ludzkich uprzedzeń zieleń może zapobiegać występowaniu przestępczości24, 25, 26.  

Kwestią dyskusyjną jest jednak to, jak bardzo można polegać na naturalności układów 

zieleni dla utrzymania wrażenia ładu społecznego. Postrzegany nieład może potencjalnie 

kreować warunki, w których ludzie będą czuli atmosferę przyzwolenia dla zachowań 

antyspołecznych27, 28. Ludzie mogą postrzegać zieleń jako bezpieczną, jeśli posiadają 

poczucie i wyrobioną opinię o tym, że dana przestrzeń jest pielęgnowana i chroniona – 

są wtedy w stanie zaakceptować bardziej intymne, prywatne przestrzenie w krajobrazie, 

które w miejscach niepewnych budziłyby niepokój29. Zieleń w przestrzeni publicznej 

powinna więc być estetyczna i zachęcać do przebywania w jej otoczeniu30. Na takie jej 

postrzeganie wpływa wiele czynników. Dowodzi się, że bardziej złożone struktury 

roślinne, z różnorodnością form geometrycznych i gatunków, są postrzegane jako bar-

dziej interesujące i bardziej estetyczne, choć nie do stopnia przesady31, 32, 33, 34. Najwyżej 

 
17 Andrews M., Gatersleben B., Variations in perceptions of danger, fear and preference in a simulated 
natural environment, Journal of Environmental Psychology 30, 2010, s. 473-481. 
18 Herzog T.R., Kutzli G.E., dz. cyt. 
19 Brownlow A., A geography of men’s fear, Geoforum, 36, 2005, s. 581-592. 
20 Jasson M., Fors H., Lindgren T., Wistrom B., Perceived personal safety in relation to urban woodland 
vegetation – A review, Urban Forestry & Urban Greening, 12(2), 2013, s. 127-133. 
21 Polko P., Kimic K., Gender as a factor differentiating the perceptions of safety in urban parks, Ain 
Shams Engineering Journal, 2021. 
22 Fuller R.A., Irvine K.N., Devine-Wright P., Warren P.H., Gaston K.J., Psychological benefits of 
greenspace increase with biodiversity, Biology Letters, 3(4), 2007, s. 390-394. 
23 Berto R., Peron E., Purcell T., Restorativeness, Preference and the Perceived Naturalness of Place, 
Medio Ambientey Comportamiento Humano, 3(1), 2002, s. 19-34. 
24 Kuo F.E., Sullivan W.C., dz. cyt. 
25 Lis A., Iwankowski P., Why is dense vegetation in city parks unpopular? The mediative role of sense 
of privacy and safety, Urban Forestry & Urban Greening, 59, 2021. 
26 Wolfe M.K., Mennis J., Does vegetation encourage or suppress urban crime? Evidence from 
Philadelphia, PA, Landscape and Urban Planning, 108(2-4), 2012, s. 112-122. 
27 Donovan G.H., Prestemon J.P., The effect of trees on crime in Portland, Oregon, Environment and 
Behavior, 44(1), 2012, s. 3-30. 
28 Wilson J.Q., Kelling G.L., The police and neighborhood safety: Broken windows, Atlantic, 249, 1982, 
s. 29-38. 
29 Lis A., Iwankowski P., dz. cyt.  
30 Kuo F.E., Sullivan W.C., dz. cyt., Environment and Crime in… 
31 Home R., Bauer N., Hunziker M., Cultural and Biological Determinants in the Evaluation of Urban 
Green Spaces, Environment and Behavior 42, 2010. 
32 Hunziker M., Kienast F., Impacts of changing agricultural activities on scenic beauty – a prototype of 
an automated rapid assessment technique, Landscape Ecology, 14, 1999, s. 161-176. 
33 Misgav A., Visual preference of the public for vegetation groups in Israel, Landscape and Urban 
Planning, 48 (3-4), 2000, s. 143-159. 
34 Ulrich R.S., Aesthetic and affective response to natural environment. In I. Altman & J. Wohlwill, Human 
Behavior and Environment, Plenum, New York 1983, s. 85-125. 
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ceniona przez ludzi nie jest jednak zieleń zupełnie dzika, jeśli chodzi o jej walory 

estetyczne. Wysoką preferencją cechują się układy zieleni noszące ślady zarządzania 

i uporządkowania przez człowieka, a także widoki o złożonej strukturze roślinnej35, 36. 

Preferencja ta może mieć źródło w tym, że takie otoczenie wygląda znajomo dla prze-

ciętnego człowieka37. Na poczucie estetyki pozytywnie wpływają również określone 

formy drzew – najbardziej pozytywnie drzewa średniej wysokości, ale o szerokiej lub 

kulistej koronie38. Korona drzew preferowana jest też w formie w pełni ulistnionej 

niezależnie od jej zagęszczenia, choć podejrzewa się też istnienie preferencji dla 

gęstszych koron39. Kolor ulistnienia drzew też ma wpływ na ich oddziaływanie na 

emocje człowieka. Drzewa zielone uspokajają w większym stopniu niż obecność drzew 

o innych kolorach liści, jak na przykład żółte, które mogą sygnalizować niedobory 

składników odżywczych lub inne choroby drzewa40. Z tego można podejrzewać również, 

że odcień liści roślin krzewiastych oraz zielnych podobnie wpływałby na instynktowne 

preferencje estetyczne. Nie bez znaczenia przy ocenie estetyki otoczenia jest również to, 

ile roślinności jest w danym widoku41, 42 i czy ukrywa ona elementy zwyczajowo 

postrzegane jako mniej estetyczne, jak np. budynki.  

W badaniu sprawdzono na ile stadium wzrostu roślinności i jej zagęszczenie w polu 

widzenia wpływa na percepcję estetyki danego widoku oraz percepcję bezpieczeństwa 

otoczenia w konkretnych kontekstach krajobrazowych. Sprawdzono również czy 

istnieją zauważalne różnice w tendencjach preferencji respondentów ze względu na ich 

przynależność do określonych grup demograficznych. 

Celem badania było zidentyfikowanie tendencji do preferowania określonych sposo-

bów aranżacji roślinności w przestrzeni zielonej pod względem estetycznym i poczucia 

bezpieczeństwa, przy wyeliminowaniu wpływu zmienności dalszego otoczenia, by 

uzyskać stały kontekst krajobrazowy, na tle którego układy roślinności były porówny-

wane i ustalić, jak ten kontekst wpływa na tendencje w ich ocenie przez respondentów. 

2. Materiały i metody 

2.1. Oceniane układy zieleni  

Zostały wykonane fotografie za pomocą aparatu cyfrowego Canon Power Shot 

A2200 w trzech lokacjach na terenie miasta Warszawy, w godzinach przedpołu-

dniowych. Pierwsze na terenie parku Skaryszewskiego – jedno z wnętrz krajobrazowych 

odchodzących od głównej alei w pobliżu wyjścia od strony ronda Waszyngtona. Drugie 

zdjęcie zostało wykonane na przecięciu Kanału Gocławskiego z ulicą Jana Nowaka-

 
35 Błaszczyk M., Suchocka M., Maksymiuk G., Kultura czy natura? Mechanizmy percepcji i preferencji 

wobec krajobrazu i form roślinnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 36, 2017, s. 21-32. 
36 Hu S., Yue H., Zhou Z., Preferences for urban stream landscapes: Opportunities to promote unmanaged 

riparian vegetation, Urban Forestry & Urban Greening, 38, 2019, s. 114-123. 
37 Berto R., Peron E., Purcell T., dz. cyt. 
38 Summit J., Sommer R., Further Studies of Preferred Tree Shapes, Environment and Behavior, 31, 1999. 
39 Nelson T., Jhonson T., Strong M., Rudakewich G., Perception of Tree Canopy, Journal of Environ-

mental Psychology 21, 2001, s. 315-324. 
40 Kaufman A.J., Lohr V.I., Does it matter what color tree you plant?, Acta Horticulturae, 790, 2008,  

s. 179-184. 
41 Błaszczyk M., Suchocka M., Maksymiuk G., dz. cyt. 
42 Kaplan R., Kaplan S., The experience of nature: A psychological perspective, Cambridge University 
Press, Cambridge 1989. 
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Jeziorańskiego na terenie dzielnicy Praga Południe w Warszawie, zawierające fragment 

ogrodu działkowego. Trzecie zostało wykonane w przestrzeni osiedlowej pomiędzy 

budynkami Stanisława Rogalskiego 10 a Stanisława Rogalskiego 8 na terenie dzielnicy 

Praga Południe w Warszawie.  

Fotografie zostały zmodyfikowane, używając programu GNU Image Manipulation 

Program (GIMP), aby stworzyć 3 dodatkowe warianty dla każdej z nich, dodając 

elementy i roślinność pozyskaną ze zdjęć wykonanych tym samym aparatem fotogra-

ficznym w różnych miejscach w obrębie dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Do 

wariantów pierwszych, później oznaczonych jako warianty „B”, zostały dodane młode 

drzewa, czasami z konstrukcjami stabilizującymi, młode krzewy, fragmenty zróżnico-

wanej roślinności niskiej oraz w fotografii trzeciej głaz. W drugich wariantach, później 

oznaczonych jako „C”, młode drzewa i krzewy zastąpiono dojrzałymi drzewami 

i krzewami oraz dodano więcej zróżnicowania roślinności niskiej. W trzecich wariantach, 

później oznaczonych jako „D”, drzewa zostały powiększone i zostały dodane powalone 

pnie i fragmenty martwych drzew w dodatku do większego zróżnicowania roślinności 

niskiej. Oryginalne fotografie oznaczone zostały jako warianty „A”.  

Fotografie razem z ich modyfikacjami sklejono w 3 zestawienia (rys. 1-3). 

 

Rysunek 1. Zestawienie 1 – na podstawie zdjęcia pochodzącego z parku Skaryszewskiego –  

opracowanie własne 
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Rysunek 2. Zestawienie 2 – na podstawie zdjęcia pochodzącego znad Kanału Gocławskiego –  

opracowanie własne 

 

Rysunek 3. Zestawienie 3 – na podstawie zdjęcia pochodzącego z przestrzeni osiedlowej –  

opracowanie własne 

Zestawienia zostały wydrukowane w kolorze, każde na pojedynczym arkuszu A4. 
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2.2. Kwestionariusz 

Formą zbioru danych był kwestionariusz zawierający po jednym pytaniu na zesta-

wienie, z odpowiedzią podzieloną na dwa etapy. Pytanie brzmiało: Z zestawienia nr [x], 

który układ zieleni uważa Pan/Pani za najbardziej:  

• estetyczny;  

• bezpieczny.  

Pod każdą z części pytania znalazły się 4 kwadraty do zakreślenia, odpowiednio 

podpisane „A”, „B”, „C”, „D” odpowiadające nazwom wariantów na zestawieniach.  

Zadane zostały również pytania o płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania 

oraz poziom wykształcenia.  

Każdy egzemplarz kwestionariusza wydrukowany był w technice czarno-białej na 

pojedynczym arkuszu papieru w formacie A4, jednostronnie. 

2.3. Przebieg badania  

Respondenci byli pytani przez osobę badającą o chęć uczestnictwa w badaniu. 

W przypadku zgody otrzymywali długopis oraz arkusz z kwestionariuszem. Osoba ba-

dająca prezentowała podczas badania arkusze z wydrukowanymi zestawieniami wido-

ków, do których odnosiły się pytania, przymocowane do utwardzonej podkładki, aby 

były dobrze widoczne dla respondentów. Każdy sposób zakreślenia odpowiedzi był 

dozwolony.  

Po zgromadzeniu dostatecznej ilości odpowiedzi dane z nich zostały ręcznie wpro-

wadzone do tabel w programie Microsoft Excel w celu obliczenia ilu respondentów 

należało do poszczególnych grup demograficznych i ilu wybrało konkretne warianty 

spośród zestawień. Przy zestawianiu wyników grupy wiekowe podzielono na młodzież 

[poniżej 18 lat], młodych dorosłych [18-25 lat], ludzi dojrzałych [26-45 lat] oraz ludzi 

średniego wieku i starszych [46+ lat]. Taki podział wiązał się z niedostateczną ilością 

respondentów w wieku powyżej 65 lat, aby utworzyć dla nich oddzielną kategorię. Pod 

względem miejscowości zamieszkania podzielono respondentów na miejscowości małe 

[poniżej 10000 mieszkańców], średnie [od 10000 do 200000] oraz duże [powyżej 

200000 mieszkańców]. Pod względem poziomu edukacji podzielono respondentów na 

grupę z wykształceniem podstawowym, średnim oraz wyższym. Wykształcenie zawo-

dowe było uznawane za średnie.  

Po zliczeniu odpowiedzi ogółu próby badawczej podliczono również odpowiedzi 

uzyskane w obrębie konkretnych grup demograficznych oraz proporcje rozłożenia prefe-

rencji respondentów pomiędzy czterema odpowiedziami w każdym punkcie pytań, 

w postaci procenta respondentów preferujących dany wariant układu zieleni w zestawieniu. 

3. Wyniki i dyskusja  

3.1. Tendencje ogółu respondentów 

W tabelach 1, 2 i 3 przedstawiono procent preferencji dla wariantów „A”, „B”, „C” 

i „D” dla trzech zestawień, biorąc pod uwagę całość próby badawczej, bez podziału na 

grupy demograficzne. 
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Tabela 1. Wyniki wyboru poszczególnych wariantów dla zestawienia 1 (w %)  

Liczba 
respondentów 

Grupa 
demograficzna 

Najbardziej estetyczny Najbardziej bezpieczny 

A B C D A B C D 

340 Wszyscy 12% 46% 31% 11% 54% 32% 11% 3% 

Źródło: opracowanie własne 

W tabeli 1 blisko połowa respondentów oceniła wariant „B” jako najbardziej 

estetyczny. Zawierał on młode drzewa oraz niewielką ilość krzewów na bliższym planie 

widoku. Taki rozkład preferencji wydaje się zgadzać z założeniami, jakie można było 

przyjąć na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań. Zróżnicowanie form roślin-

nych było w nim połączone ze względną otwartością widoku na dalsze otoczenie43. 

Należy też zwrócić uwagę, że układ młodych drzew w stosunku do pozycji obserwatora 

na widoku spowodował przysłonienie widocznego przy wariancie „A” budynku w tle, 

który mógłby być opisany jako element dysharmonijny w kompozycji krajobrazu i jest 

elementem pochodzenia ludzkiego. Sugeruje to potwierdzenie stwierdzenia, że prefero-

wane są przez ludzi widoki zdominowane przez elementy przyrodnicze zaś widoczność 

elementów urbanistycznych ogranicza jakość estetyczną widoku44, 45. Niemal 1/3 re-

spondentów wybrała jako najbardziej estetyczny wariant „C”, w którym obecne są 

dojrzałe drzewa o szeroko eliptycznych kształtach koron oraz licznymi bujnie rozra-

stającymi się krzewami na dalszym planie, niemal całkowicie ograniczające widok na 

dalszą przestrzeń. W tym wariancie również występuje zróżnicowanie struktury roślinnej, 

dużo bogatszy jest też skład gatunkowy warstwy roślinności niskiej, widokowi brakuje 

jednak otwartości, co może być przyczyną mniejszej ilości respondentów typujących go 

jako najbardziej estetyczny w porównaniu do wariantu z młodymi drzewami. Warianty 

„A” i „D” wybrał podobny procent respondentów, w obu przypadkach był to jednak 

niewielki procent, mimo drastycznie różnego charakteru widoków. Można teoretyzować, 

że respondenci preferujący wariant „A” cenili go za otwartość widoku, chociaż nie był 

on aż tak bardzo popularnym wyborem jak warianty „B” oraz „C” najprawdopodobniej 

względu na małą złożoność kompozycji. Ciekawym spostrzeżeniem jest jednak przy-

równanie proporcji preferencji wariantu „A” do wariantu „D” z tabeli 1 do proporcji tych 

wyborów z tabeli 2 oraz tabeli 3 pod względem preferencji estetycznej. W zestawieniach 

2 i 3 liczba respondentów preferujących wariant „A” była ponad dwukrotnie mniejsza 

niż tych preferujących wariant „D” co może sugerować jeden z dwóch wniosków. 

Można założyć, że kontekst otoczenia parkowego i mała ilość elementów urbanistycz-

nych zwiększa atrakcyjność widokową prostych kompozycji przestrzennych zieleni 

w porównaniu do pozostałych kontekstów przestrzennych. Należy jednak zwrócić 

uwagę na to, że wariant „A” w zestawieniu 1 był fotografią z parku Skaryszewskiego 

w Warszawie, który jest znanym założeniem parkowym o charakterze ogólnomiejskim. 

Respondenci brali udział w badaniu na terenie miasta Warszawy i okolic, co zwiększało 

prawdopodobieństwo okoliczności, w których była to przestrzeń dla nich znajoma. 

Mogło mieć to wpływ na częstszy wybór wariantu „A” przez respondentów niż w przy-

 
43 Błaszczyk M., Suchocka M., Maksymiuk G., Kultura czy natura? Mechanizmy percepcji i preferencji…, 

dz. cyt. 
44 Tamże. 
45 Kaplan R., Kaplan S., dz. cyt. 
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padku pozostałych zestawień46. Wariant „D” w zestawieniu 1 również nie był wybierany 

często, można jednak wnioskować z wyników badania, że nie wywierał dużo gorszego 

wrażenia estetycznego na respondentach niż wariant „A”. Możliwe jest przypuszczenie, 

że respondenci, którzy go wybierali, cenili sobie jednak wyżej inne aspekty krajobrazu 

niż otwartość widokowa. Można wnioskować, że za tym wyborem musiała stać 

preferencja dla złożoności form roślinnych oraz różnorodności gatunków w widoku, jak 

i wysoki poziom naturalności. To, co dyskwalifikowało ten wariant w oczach większości 

respondentów mogło mieć związek z wrażeniem zaniedbania47 prawdopodobnie wywo-

łanego przez obecność martwych fragmentów drzew umieszczonych w sposób przy-

puszczalnie niezorganizowany. Towarzysząca temu bujna zieleń niska mogła potęgować 

to wrażenie, ponieważ koszenie jest jednym z podstawowych i znanych zabiegów 

pielęgnacyjnych wykonywanych przy obszarach pokrytych roślinnością zielną.  

Wrażenie zaniedbania przy wariancie „D” zestawienia pierwszego, połączone ze 

zdecydowanym ograniczeniem widoczności przez gęstą strukturę zieleni z całą pew-

nością wpłynęły jeszcze silniej na ocenę wariantu pod względem bezpieczeństwa. 

Jedynie 3% respondentów wybrało ten wariant jako najbardziej bezpieczny. Nie była 

niczym niespodziewanym obserwacja, że ponad połowa respondentów jako najbardziej 

bezpieczny określiła wariant „A” zestawienia pierwszego. Spełnia on wszystkie warunki 

rozpoznane w istniejącej literaturze jako dające poczucie bezpieczeństwa. Brak jest wi-

docznych ograniczeń przestrzennych dla możliwości ucieczki, pole widzenia obejmuje 

bardzo dużą przestrzeń i nie ma w pobliżu obserwatora kryjówek, w których mogłyby 

ukrywać się osoby biorące udział w zachowaniach antyspołecznych lub przestępczych48, 49. 

Liczba respondentów uznających wariant układu zieleni za najbardziej bezpieczny 

w tym przypadku zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się zagęszczenia zieleni, co su-

geruje, że mimo zbadanego restoratywnego wpływu zieleni oraz różnorodności gatunkowej 

na stan psychiczny ludzi50 nie jest w stanie on przeważyć nad poczuciem niepokoju 

i obawą przed przestępczością wynikającą z ograniczonej widoczności w danym wnętrzu 

krajobrazowym, szczególnie jeśli pojawiają się wizualne sugestie braku ludzkiej pielęg-

nacji w krajobrazie51, 52. Mimo wszystko należy pamiętać, że badanie nie obejmowało 

oceny czy respondenci obawialiby się przebywać w danej przestrzeni, polegało jedynie 

na porównaniu poczucia bezpieczeństwa w obecności różnych struktur zieleni, dlatego 

nie można bez dalszych badań wyciągać daleko idących wniosków o tym, że obecność 

zagęszczonej zieleni, niekoszonych trawników i martwego drewna kategorycznie odrzuca 

ludzi od przebywania w określonym wnętrzu krajobrazowym. Wynik pokazuje jedynie, 

że przestrzeń taka jest oceniana jako mniej bezpieczna niż przestrzenie bardziej otwarte 

widokowo i uporządkowane. 
  

 
46 Berto R., Peron E., Purcell T., Restorativeness, Preference and…, dz. cyt. 
47 Kuo F.E., Sullivan W.C., Environment and Crime in…, dz. cyt. 
48 Pluncknett T.F.T., dz. cyt. 
49 Kuo F.E., Sullivan W.C., Environment and Crime in…, dz. cyt. 
50 Fuller R.A., Irvine K.N., Devine-Wright P., Warren P.H., Gaston K.J., dz. cyt. 
51 Kuo F.E., Sullivan W.C., Environment and Crime in…, dz. cyt. 
52 Wilson J. Q., Kelling G.L., dz. cyt. 
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Tabela 2. Wyniki wyboru poszczególnych wariantów dla zestawienia 2 (w %)  

Liczba 

respondentów  
Grupa demograficzna  Najbardziej estetyczny  Najbardziej bezpieczny  

A  B  C  D  A  B  C  D  

340  Wszyscy  3%  40%  42%  15%  31%  48%  16%  5%  

Źródło: opracowanie własne 

Wyniki oceny zestawienia 2 przedstawione w tabeli 2 pokazują do pewnego stopnia 

odmienną tendencję. Jako najbardziej estetyczny, wariant „A” wybrany był jedynie 

przez 3% respondentów. Jest to ilość zdecydowanie niższa niż przy ocenie zestawienia 1. 

Zdecydowana większość pytanych osób wybierała warianty „B” i „C” z zestawienia 2, 

z brakiem silnej przewagi w preferencji dla jednego z nich. Możliwa interpretacja 

takiego rozłożenia wyborów respondentów zakłada fakt, że stadium rozwoju roślinności – 

jak drzewa młode czy dojrzałe – samo w sobie nie wpływa silnie na wrażenie estetyczne 

tak bardzo jak obecność roślinności skonfrontowana z jej brakiem, tak długo jak nie 

wpływa ono znacznie na inne czynniki widokowe, jak widoczność elementów urbani-

stycznych w porównaniu do jej braku. Ilość respondentów preferujących w kwestii 

estetyki wariant „D” zawierający fragmenty martwego drewna był wybierany jako naj-

bardziej estetyczny znacznie rzadziej, jednak w przypadku tego zestawienia – pięciokrotnie 

częściej niż wariant „A”. Jest to ciekawa obserwacja, ponieważ w zestawieniu 2 

zarówno wariant „A”, jak i „D” nosił wizualne ślady zaniedbania. W wariancie „A” był 

to przesuszony trawnik, miejscami odbarwiony do odcienia beżowego53. W wariancie 

„D” martwe drzewa i fragmenty ściętych konarów pozostawione na trawniku mogą 

dawać wrażenie nieporządku i braku pielęgnacji. W wariancie „D” zagęszczenie 

i różnorodność zieleni była jednak większa niż w wariancie „A” – a elementy urbani-

styczne mniej widoczne, co musiało wpłynąć na przewagę w liczbie respondentów, 

którzy ocenili wariant „D” jako najbardziej estetyczny w porównaniu do tych, którzy 

wybrali wariant „A”.  

Zestawienie 2 zaprezentowało również niecharakterystyczną tendencję w kwestii 

oceny poczucia bezpieczeństwa. Podczas gdy w zestawieniach 1 i 3 wariant „A” był 

faworytem większości respondentów, w zestawieniu 2 faworytem, także w niewiele 

mniejszym stopniu, był wariant „B”. Jest to ciekawa obserwacja, gdyż sugeruje, że poziom 

postrzeganego „zadbania” zieleni ma bardzo duże znaczenie dla poczucia bezpie-

czeństwa w przestrzeni zwłaszcza takiej, o której respondenci nie mieli wyrobionej 

opinii54, ponieważ fotografia, na której bazowane jest zestawienie 2 nie pochodzi 

z obiektu, który byłby znany dla ludzi niemieszkających w bliskim sąsiedztwie. Wnio-

skować tak można ze względu na to, że w zestawieniu 1 nawet nieznaczne zasłonienie 

widoku na dalszą przestrzeń przez młode drzewa znacznie ograniczyło liczbę respon-

dentów uznających warianty inne niż „A” za najbardziej bezpieczne. Bardzo podobną 

tendencję prezentowało też zestawienie 3 w kwestii poczucia bezpieczeństwa. W zesta-

wieniu 2 jednak ten wzór został zakłócony i niemal połowa respondentów jako naj-

bardziej bezpieczny wybrała wariant „B”, a wariant „A” jedynie około 1/3. Jedynym 

 
53 Kaufman A.J., Lohr V.I., dz. cyt. 
54 Lis A., Iwankowski P., Why is dense vegetation in…, dz. cyt. 
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znaczącym z punktu widzenia opublikowanych dotychczas badań55, 56 aspektem, który 

w teorii wpływałby negatywnie na postrzegane bezpieczeństwo przestrzeni w wariancie 

„A” zestawienia 2, którego brakuje w wariantach „A” pozostałych dwóch zestawień jest 

właśnie wrażenie zaniedbania roślinności niskiej. Warianty zestawienia 2 z większym 

zagęszczeniem roślinności niż wariant „B” zostały jednak, przewidywalnie, rzadziej 

wybierane, najprawdopodobniej ze względu na zmniejszoną widoczność na szersze 

otoczenie. Z tego można wnioskować zdrowie i poziom postrzeganej pielęgnacji zieleni 

jako czynnik, który dominuje nad brakiem przeszkód widokowych przy ocenie bezpie-

czeństwa w przestrzeni dla większości ludzi – chociaż ze względu na stosunkowo niską 

liczebność próby badawczej potwierdzenie tej skłonności dla ogółu populacji wyma-

gałoby pogłębionych badań w tym kierunku.  

Tabela 3. Wyniki wyboru poszczególnych wariantów dla zestawienia 3 (w %)  

Liczba 

respondentów  
Grupa demograficzna  Najbardziej estetyczny  Najbardziej bezpieczny  

A  B  C  D  A  B  C  D  

340  Wszyscy  7%  33%  44%  16%  49%  21%  24%  6%  

Źródło: opracowanie własne 

Zestawienie 3 przedstawiało kontekst przestrzenny wnętrza osiedlowego zabudowy 
wielorodzinnej. Pomimo zdrowego stanu roślinności wariant „A” był również najrza-
dziej wybieranym wariantem pod względem estetyki. Należy przy tym zwrócić uwagę 
na fakt, że elementy pochodzenia ludzkiego, jak bloki oraz samochody, były na nim 
dobrze widoczne ze względu na brak barier widokowych w postaci roślinności. W wy-
padku tego zestawienia wariant „C” uzyskał zauważalną przewagę, jeśli chodzi o często-
tliwość wyboru przez respondentów nad wariantem „B”, w przeciwieństwie do sytuacji 
występującej w zestawieniu 1. Sugerowaną przez wnioski wyciągnięte ze znanych 
badań przyczyną może być fakt, że w przeciwieństwie do wariantu „C” z zestawienia 1, 
wariant „C” z zestawienia 3 ciągle zachowywał większy stopień otwartości przestrzeni 
w centrum wnętrza krajobrazowego, a dodane rośliny znajdowały się w większej 
odległości od przyjętej pozycji obserwatora. W zestawieniu 1 zachodziła również sytuacja 
przestrzenna, w którym młode drzewo z wariantu „B” wystarczyłoby usunąć z widoku 
wszelkie elementy urbanistyczne. W zestawieniu 3 zajmowały one zbyt duży fragment 
widoku by skutecznie i w całości ukryć je roślinnością. Wielkość i zagęszczenie 
roślinności z wariantu „C” spełniały tę funkcję dużo lepiej. Ciągle jednak przewaga ta 
nie była drastyczna nad wariantem „B” wybranym jako najbardziej estetyczny przez  
1/3 respondentów, co dowodzi, że sama obecność różnorodności elementów przyrodni-
czych w widoku – jak drzewa, krzewy, a w wypadku zestawienia 3 także obecność głazu – 
silnie podnosi walory estetyczne miejsca57 w porównaniu do mało złożonych, „pustych” 
kompozycji, niezależnie od bardziej zurbanizowanego czy naturalnego charakteru tła. 
Wariant „D” jak można odczytać z tabeli 3 był wybierany jako najbardziej estetyczny 
rzadko, jednak ciągle ponad dwukrotnie częściej niż wariant „A”. Można wnioskować, 
że powody takiej proporcji w preferencjach są podobne jak w przypadku oceny 

 
55 Kuo F.E., Sullivan W.C., Environment and Crime in…, dz. cyt. 
56 Wilson J.Q., Kelling G.L., The police and neighborhood safety:…, dz. cyt. 
57 Home R., Bauer N., Hunziker M., Cultural and Biological Determinants…, dz. cyt. 
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estetycznej zestawienia 2, z wyjątkiem braku niezdrowego wyglądu roślinności niskiej 
w wariancie „A” – ludzie uważali bardziej złożone układy zieleni ukrywające fragmenty 
zurbanizowanego krajobrazu za bardziej estetyczne niż widok o niskiej złożoności 
z niezakłóconym widokiem na nieestetyczne budynki mieszkaniowe, nawet jeśli prze-
strzeń takich układów zieleni nosiłaby ślady przypuszczalnego nieporządku – jak pozosta-
wione fragmenty rozkładającego się ściętego drewna przy wariancie „D” w zestawieniu 3.  

Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa tabela 3 pokazuje, że generalna tendencja ludzi 
do wybierania przestrzeni najbardziej otwartej pod względem widoczności jako najbez-
pieczniejszej58, 59, 60, 61, 62 przy braku innych czynników kojarzonych z ryzykiem wystę-
powania zagrożeń potwierdza się. Najbardziej „nieuporządkowany” układ elementów 
przyrodniczych, z potencjalnymi przeszkodami dla ruchu63, 64, czyli wariant „D” jest 
najrzadziej wybierany jako najbezpieczniejszy. W przeciwieństwie do wyników dla 
pozostałych zestawień nie ma jednak dużej różnicy w liczbie respondentów, którzy 
wybrali warianty „B” i „C”. W obu przypadkach liczba osób preferujących je jest znacząco 
niższa od liczby respondentów faworyzujących wariant „A”. Nieznacznie więcej osób 
oceniło wariant „C” jako najbezpieczniejszy od „B”, mimo gęstszej zieleni, można jednak 
teoretyzować, że wynika to z zachowania dużego stopnia otwartości przestrzeni wnętrza 
niezależnie od fazy wzrostu roślin w obrębie widoku. Ciekawym spostrzeżeniem jest 
jednak to, że oba te warianty zawierają głaz, który nie pojawił się na preferowanym przez 
większość wariancie „A”. Nie zostało znalezione wiele materiałów analizujących pod 
względem naukowym wpływ obiektów przyrody nieożywionej jak głazy na percepcję 
bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, w której się znajdują. W przypadku zestawienia 
3 głaz wydaje się mieć jednak pewien wpływ na ten aspekt oceny przestrzeni, biorąc pod 
uwagę niecharakterystyczny układ preferencji. Potwierdzenie tego wpływu wymaga 
jednak pogłębionych badań w tym kierunku. 

3.2. Wpływ przynależności do grup demograficznych 

Tabela 4. Wyniki wyboru poszczególnych wariantów spośród zestawienia 1 z uwzględnieniem podziału na 
grupy demograficzne (w %)  

Liczba 

respondentów  
Grupa demograficzna:  Najbardziej estetyczny  Najbardziej bezpieczny  

A  B  C  D  A  B  C  D  
43  Wykształcenie 

podstawowe  
0% 49%  51%  0%  49%  51%  0%  0%  

155  Wykształcenie średnie  12%  43%  35%  10%  57%  28%  11%  4%  

142  Wykształcenie wyższe  16%  49%  20%  15%  52%  32%  13%  3%  
                    
53  Małe miejscowości  13%  43%  27%  17%  62%  25%  9%  4%  
65  Średnie miejscowości  9%  60%  28%  3%  52%  32%  14%  2%  
222  Duże miejscowości  13%  42%  33%  12%  52%  34%  11%  3%  

 
58 Baran P.K., Tabrizian P., Zhai Y., Smith J.W., Floyd M.F., dz. cyt. 
59 Chiang Y.-C., Nasar J.L., Ko C.-C., dz. cyt. 
60 Herzog T.R., Kutzli G.E., Preference and Perceived Danger…, dz. cyt. 
61 Kuo F.E., Sullivan W.C., Environment and Crime in…, dz. cyt. 
62 Mak B.K.L., Jim C.Y., dz. cyt. 
63 Herzog T.R., Kutzli G.E., Preference and Perceived Danger…, dz. cyt. 
64 Wilson J.Q., Kelling G.L., The police and neighborhood safety:…, dz. cyt. 
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44  Młodzież (12-18)  2%  48%  50%  0% 52%  46%  2%  0% 
150  Młodzi dorośli (18-25)  12%  45%  31%  12%  49%  33%  14%  4%  
97  Ludzie dojrzali (26-45)  10%  46%  27%  17%  63%  28%  8%  1%  
49  Wiek średni i starsi 

(45+)  
27%  45%  22%  6%  53%  27%  14%  6%  

                    

210  Kobiety  13%  48%  32%  7%  56%  30%  12%  2%  
130  Mężczyźni  12%  42%  29%  17%  50%  37%  9%  4%  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 5. Wyniki wyboru poszczególnych wariantów spośród zestawienia 2 z uwzględnieniem podziału 

na grupy demograficzne (w %)  

Liczba 
respondentów  

Grupa demograficzna:  Najbardziej estetyczny  Najbardziej bezpieczny  
A  B  C  D  A  B  C  D  

43  Wykształcenie 
podstawowe  

0  42%  58%  0  51%  47%  2%  0  

155  Wykształcenie średnie  3%  39%  38%  20%  29%  47%  16%  8%  
142  Wykształcenie wyższe  4%  41%  41%  14%  27%  49%  21%  3%  

                    
53  Małe miejscowości  5%  38%  38%  19%  34%  41%  19%  6%  
65  Średnie miejscowości  3%  52%  28%  17%  28%  48%  20%  4%  
222  Duże miejscowości  3%  37%  47%  13%  31%  49%  15%  5%  
                    
44  Młodzież (12-18)  0  46%  52%  2%  48%  50%  0  2%  
150  Młodzi dorośli (18-25)  1%  36%  44%  19%  23%  50%  21%  6%  
97  Ludzie dojrzali  

(26-45)  
6%  45%  34%  15%  32%  49%  17%  2%  

49  Wiek średni i starsi 
(45+)  

6%  37%  43%  14%  35%  37%  16%  12%  

                    
210  Kobiety  3%  41%  43%  13%  30%  50%  16%  4%  
130  Mężczyźni  4%  38%  40%  18%  31%  44%  18%  7%  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 6. Wyniki wyboru poszczególnych wariantów spośród zestawienia 3 z uwzględnieniem podziału 
na grupy demograficzne (w %)  

Liczba 
respondentów 

Grupa 
demograficzna: 

Najbardziej estetyczny Najbardziej bezpieczny 

A B C D A B C D 

43 Wykształcenie 

podstawowe 

2% 49% 49% 0 49% 2% 49% 0 

155 Wykształcenie 

średnie 

7% 29% 44% 20% 52% 21% 18% 9% 

142 Wykształcenie 
wyższe 

8% 32% 44% 16% 47% 26% 0,23 4% 
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53 Małe 

miejscowości 

4% 22% 55% 19% 47% 21% 21% 11% 

65 Średnie 

miejscowości 

17% 28% 37% 18% 51% 29% 17% 3% 

222 Duże 

miejscowości 

5% 37% 44% 14% 50% 18% 27% 5% 

          

44 Młodzież (12-18) 0 48% 50% 2% 50% 2% 48% 0 

150 Młodzi dorośli 
(18-25) 

4% 25% 49% 22% 44% 27% 21% 8% 

97 Ludzie dojrzali 
(26-45) 

11% 31% 39% 19% 60% 16% 22% 2% 

49 Wiek średni 

i starsi (45+) 

14% 45% 37% 4% 43% 29% 18% 10% 

          

210 Kobiety 6% 34% 48% 12% 50% 24% 23% 3% 

130 Mężczyźni 9% 30% 39% 22% 49% 16% 25% 10% 

Źródło: opracowanie własne 

W wynikach wszystkich trzech zestawień (tab. 4 do 6), po podzieleniu respondentów 
na grupy demograficzne według stopnia wykształcenia, wieku, płci oraz miejscowości 
zamieszkania najbardziej niecharakterystyczne były proporcje wyborów grup o wy-
kształceniu podstawowym i wieku młodzieżowego – których przedstawiciele w badaniu 
w zdecydowanej większości się pokrywali, ze względu na wiek będący czynnikiem 
ograniczającym ukończenie konkretnych etapów edukacji. Wybory tych osób były dużo 
bardziej jednorodne niż w przypadku innych grup, podzielone niemalże równomiernie 
pomiędzy dwa warianty, w szczególności „B” i „C” jako najbardziej estetyczne oraz 
„A” i „B” jako najbardziej bezpieczne – z wyjątkiem zestawienia 3, gdzie podobnie 
równy rozkład odpowiedzi występuje pomiędzy odpowiedziami „A” i „C”. Chociaż 
sugeruje to dużo niższą tolerancję tych konkretnych grup dla nieporządku w przestrzeni 
oraz „nudnych” widoków zawierających mało złożony zestaw elementów pod względem 
estetycznym, nie należy wyciągać z tych wyników pochopnych wniosków. Należy 
zwrócić uwagę na niską liczbę respondentów przypisanych do tych grup i założyć, że 
wyniki te mogą nie być do końca reprezentatywne. Jest to jednak ciekawe zjawisko, 
które warto przeanalizować dalszymi badaniami – zwłaszcza w przypadku zestawienia 
3, gdzie znów pojawia się niecharakterystyczna tendencja w preferencji pod względem 
poczucia bezpieczeństwa. Proporcje częstotliwości wyboru poszczególnych wariantów 
dla grup wykształcenia średniego i wyższego nie różniły się w wystarczająco dużym 
stopniu, by potwierdzić, że posiadanie wykształcenia wyższego w jakikolwiek sposób 
wpływa na zmianę preferencji. Wydaje się to przeczyć przypuszczeniom przedsta-
wionym w istniejącym badaniu wpływu przynależności do grup demograficznych65 
jakoby generalnie wyższe wykształcenie kształtowało silniejsze preferencje dla układów 
roślinności bardziej różnorodnych gatunkowo i funkcjonalnych ekologicznie. Należy 
przy tym zauważyć, że próba badawcza nie obejmowała wyboru w sposób celowy 
respondentów o wykształceniu ani zawodzie związanym z produkcją, pielęgnacją czy 
aranżacją roślinności, ani zarządzania przestrzenią publiczną. Możliwe jest, że brak 

 
65 Wang R., Zhao J., Demographic groups’ differences in visual preference for vegetated landscapes 
in urban green space, Sustainable Cities and Society, 28, 2017, s. 350-357. 
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ukierunkowanej edukacji ekologicznej w zakresie osiągniętego stopnia wykształcenia 
może zanegować kompletnie różnice pomiędzy preferencjami ludzi o wykształceniu 
średnim i wyższym przy odpowiednio dużej próbie losowej respondentów.  

Przy podziale respondentów pod względem wielkości miejscowości zamieszkania, 
dało się zauważyć, że w zestawieniu 1 i 2 (tab. 4 i 5) mieszkańcy miast średniej wielkości 
dużo częściej od innych preferowali warianty „B” – zawierające młode drzewa i krzewy. 
Próba badawcza z tych grup nie jest jednak wystarczająco duża, aby wyciągnąć pewne 
wnioski w tej kwestii. Wątpliwości odnośnie do natury czynników wpływających na 
preferencje estetyczne mieszkańców średnich miast budzi również fakt, że w zesta-
wieniu 3 (tab. 6) przewagę przejął wariant „C”, ale jednocześnie znacząco większy 
procent respondentów z tej grupy wybrał wariant „A” jako najbardziej estetyczny, 
w porównaniu do grup z małych miejscowości i dużych miast. Te dwie tendencje wydają 
się sobie przeczyć. Zainteresowanie wzbudza też fakt, że aż 11% respondentów z małych 
miast wybrało wariant „D” w zestawieniu 3 (tab. 6) jako najbardziej bezpieczny. Jest to 
przynajmniej dwukrotnie większy procent niż w grupie mieszkańców średnich i dużych 
miast. Tak drastyczna różnica w percepcji bezpieczeństwa przy wariancie „D” nie jest 
w tych grupach zauważalna w pozostałych zestawieniach (tab. 4 i 5), zwłaszcza mając 
na uwadze brak podobnie wyraźnych różnic w proporcjach wyborów pozostałych, 
wariantów. Chociaż ma tutaj ponownie miejsce okoliczność zbyt niskiej próby badawczej 
dla wyciągnięcia pewnych wniosków, można przypuszczać, że wiąże się to z obecnością 
dużych budynków wielorodzinnych w kontekście przestrzennym zestawienia 3. Takie 
budynki nie są zabudową charakterystyczną dla małych miejscowości i mogą przytła-
czać ludzi nawykłych do innej skali architektury. W tym przypadku obecność większej 
i gęstszej roślinności przysłaniającej te budynki w polu widzenia może podnosić 
poczucie bezpieczeństwa w tej przestrzeni dla takich osób, wprowadzając elementy oto-
czenia bardziej dla nich znajome. W zestawieniach 1 i 2 (tab. 4 i 5) brakuje rzucających 
się w oczy różnic w proporcjach procenta respondentów danej grupy preferujących 
konkretne warianty pod względem bezpieczeństwa.  

Jeśli chodzi o wiek, kwestia niecharakterystycznie wyrównanych proporcji wyborów 
grupy młodzieży została już omówiona. Warta uwagi jest jednak tendencja grupy młodych 
dorosłych do oceniania wariantów „A” jako najbardziej estetycznych zauważalnie rzadziej 
niż inne grupy wiekowe w zestawieniach 2 i 3 (tab. 5 i 6) z wyjątkiem grupy młodzieży. 
W zestawieniu 1 (tab. 4) ta wyraźna różnica jednak zanika. Należy zauważyć, że grupa 
młodych dorosłych przeważa również znacznie liczebnością w stosunku do pozostałych 
więc próby ludzi dojrzałych i starszych mogą nie być wystarczająco reprezentatywne do 
porównywania ich. Ludzie dojrzali i starsi wykazali niecharakterystycznie silną przewagę 
procentową osób oceniających wariant „A” zestawienia 1 jako najbardziej estetyczny 
w porównaniu do pozostałych grup wiekowych (tab. 4), podczas gdy w reszcie przy-
padków ich preferencje nie odbiegały tak silnie od innych grup.  

Do omówienia pozostała kwestia płci, okazuje się jednak, że proporcje procentowe 
w wyborach mężczyzn i kobiet są bardzo podobne, szczególnie biorąc pod uwagę 
mniejszą próbę badawczą mężczyzn w porównaniu do ilości respondentów płci żeńskiej. 
Jedyna zauważalna różnica tkwiła w fakcie, że w każdym z 3 zestawień nieco mniejszy 
procent mężczyzn niż kobiet oceniał warianty „B” i „C” jako najbardziej estetyczne, za 
to zdecydowanie większy procent mężczyzn w porównaniu do kobiet wybierał warianty 
„D”. Różnice te były jednak skali maksymalnie 10% i tylko w przypadku zestawienia 1 
(tab. 4) wpłynęły na zmianę kolejności od najczęściej do najrzadziej wybieranego wariantu 
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pod względem estetyki. W kwestii poczucia bezpieczeństwa, mimo istniejących badań 
twierdzących o tym, że układ i gęstość zieleni znacząco mniej wpływają na poczucie 
bezpieczeństwa mężczyzn niż kobiet66, brakuje wyraźnej, powtarzalnej w zestawieniach 
tendencji, która zdecydowanie by to potwierdzała. Da się jednak zauważyć, że proporcje 
mężczyzn faworyzujących konkretne warianty pod względem zarówno bezpieczeństwa, 
jak i estetyki, były bardziej równomiernie rozłożone niż u kobiet. Najczęściej fawory-
zowany wariant przez kobiety był preferowany przez większy procent kobiet niż procent 
mężczyzn preferujący wariant najczęściej wybierany przez mężczyzn. Wariant naj-
rzadziej wybierany przez kobiety był wybrany przez mniejszy procent kobiet niż procent 
mężczyzn, którzy wybrali najrzadziej wybierany przez mężczyzn wariant. Może mieć 
to związek z opisaną przez Brownlow’a67 tendencją. 

4. Podsumowanie 

Wyniki badań w większości potwierdziły wnioski wyciągnięte z przeglądu literatury 
odnośnie do czynników wpływających na percepcję bezpieczeństwa oraz estetyki prze-
strzeni wypełnionych roślinnością. Potwierdzono, że bardziej złożona struktura roślin-
ności jest generalnie postrzegana jako bardziej atrakcyjna estetycznie od prostych układów 
zieleni o niskiej dostrzegalnej różnorodności gatunkowej. Ta tendencja do preferowania 
widoków, w których roślinność w pełnej piętrowej strukturze pojawia się w bliskim oto-
czeniu obserwatora zwiększa się wraz ze stopniem urbanizacji otoczenia w tle, ponieważ 
ludzie preferują, kiedy elementy urbanistyczne ukryte są widokowo za elementami przy-
rodniczymi68, 69. Wykazano też, że przy oddzieleniu preferencji estetycznej i zapytaniu 
bezpośrednio o percepcję bezpieczeństwa w krajobrazie preferowane przez większość 
będą niemal zawsze widoki z jak najmniejszą ilością przeszkód widokowych, o ile nie 
wystąpią w nich czynniki budzące niepokój silniej od braku widoczności lub możliwości 
sprawnej ucieczki. Stwierdzono, że istnieją podstawy do uznania poziomu postrzeganego 
zadbania krajobrazu jako silniejszy czynnik w kwestii oceny poczucia bezpieczeństwa 
w przestrzeni, niż ograniczenia widokowe lub ich brak – a także tego, że można przy-
puszczać istnienie wpływu elementów przyrody nieożywionej wkomponowanej w układ 
roślinności. Tym samym badanie wskazało kierunek do dalszych badań pod kątem 
wpływu elementów przyrody nieożywionej towarzyszącej roślinności na odczucia ludzi 
wobec przestrzeni. Wskazano też warte eksploracji różnice w preferencjach różnych 
grup demograficznych, szczególnie młodzieży poniżej 18. roku życia w porównaniu do 
ogólnego rozłożenia proporcji preferencji. 
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Wpływ struktury wiekowej i przestrzennej układów roślinności na percepcję estetyki 

i bezpieczeństwa w miejskich przestrzeniach publicznych  

Streszczenie  

„Potrzebujemy więcej zieleni” – jest sloganem często powtarzanym we współczesnych czasach w odnie-
sieniu do miejsc życia człowieka – szczególnie miast. Zieleń ma cenne właściwości dla zdrowia psychicznego 

ludzi, uspokajając ich oraz, jeśli jest zdrowa, świadcząc o aktywnej pielęgnacji terenu przez mieszkańców lub 

służby. Projektując przestrzenie publiczne, powinno się dążyć do wypracowania złotego środka pomiędzy 

kreowaniem piękna i poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni w celu wyciągnięcia jak największej ilości 
korzystnych efektów z ograniczonych powierzchniowo przestrzeni pod zieleń w terenach zurbanizowanych. 

Dlatego też zbadano w formie ankiety ulicznej polegającej na ocenie wizualnej preferencje ludzi pod kątem 

postrzeganej estetyki i poczucia bezpieczeństwa wobec układów zieleni o zróżnicowanej strukturze wiekowej 

i przestrzennej na tle trzech różnych kontekstów krajobrazowych – parkowego, działkowego oraz osied-
lowego. Badanie to skonfrontowano z istniejącymi publikacjami omawiającymi podobne zagadnienia, dla 

lepszego zrozumienia przyczyn stojących za wyborami respondentów. Za ich pośrednictwem udało się 

wyjaśnić różnice w tendencjach preferencji pojawiających się w odpowiedziach przy zmiennych kontekstach 

krajobrazowych, wyizolować czynniki, które wpływają pozytywnie zarówno na estetykę, jak i percepcję 
bezpieczeństwa w przestrzeni – w szczególności był to zadbany stan roślin i zdrowe kolory ulistnienia – jak 

i te, które wpływając pozytywnie na estetykę, jak w przypadku gęstej zieleni ukrywającej nadmiar ele-

mentów urbanistycznych w widoku, wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa, ograniczając widocz-

ność ogólną w terenie. W wyniku rozbicia próby badawczej na grupy demograficzne dla bardziej szcze-
gółowej analizy napotkano również inspirację do dalszych badań nad wpływem indywidualnych czynników 

na niektóre z tych grup. 

Słowa kluczowe: zieleń, bezpieczeństwo, estetyka, percepcja, przestrzeń 
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Mieczysław Kozaczko1 

Formy spoiste, czyli piękno w oku patrzącego  

1. Teleonomia piękna  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest fenomen form spoistych2. To formy ważne 

z punktu widzenia ewolucji człowieka. Ich kształty mają strukturę strefową, stanowiącą 

lustrzane odbicie struktury stref anatomicznych oka. Prezentowane rozważania dotyczą 

teleonomii piękna: jego celu, zawartego implicite w dziełach sztuki wizualnej. Zakres 

tematyczny obejmuje istotę stref percepcji pola widzenia i ich lustrzanego odbicia: stref 

morfologicznych dzieł sztuki wizualnej. Omawiane badania dotyczą w zasadzie środo-

wiska architektonicznego. Jest ono dziś tworzone w coraz większej skali, z użyciem 

coraz bardziej odhumanizowanych, stechnicyzowanych metod. Konrad Lorenz3 konsta-

tuje: narastający szum wielkiego miasta coraz bardziej zagłusza gasnącą prawdę natury – 

niegdyś intuicję powszechną. Zatrata umiejętności odszyfrowywania prawdy natury staje 

się przyczyną ewolucji regresywnej naszego gatunku. Współczesny język sztucznej, 

architektonicznej przestrzeni wypiera szyfry natury. Musi jednak polegać na jej prawdzie. 

Jest to, zdaniem Lorenza, warunek konieczny pozytywnego scenariusza ewolucji homo 

urbanus. Twórca ładu przestrzennego i użytkownik „ładnej” przestrzeni muszą posłu-

giwać się wspólnym językiem pierwotnego piękna.  

Celem prezentowanych prac jest racjonalizacja pojęcia piękna po to, by możliwe było 

powtórne włączenie tego „parametru” do stechnicyzowanego dziś instrumentarium 

architektury. W badaniach formalnych zastosowano skalę logarytmiczną, której użyto 

do wykrywania regularności form wizualnych. Odniesienie tych regularności do praw 

fizjologii ujawnia strefową strukturę form spoistych. Powierzchniowa struktura – chciałoby 

się rzec za Chomskym – dzieła sztuki wizualnej jest tu ukazana na tle zróżnicowanej 

struktury anatomicznej pola widzenia (w szczególności prawa Webera-Fechnera). 

2. Szyfry 

Pytanie: „na czym polega piękno?”, stawiane w estetycznych dociekaniach od niepa-

miętnych czasów. Jest ono de facto stawiane w zastępstwie pytania właściwego: „czymże 

 
1 mieczyslaw.kozaczko@put.poznan.pl, Instytut Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, 

Wydział Architektury, Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl.  
2 Pojęcie formy spoistej sformułował Juliusz Żórawski (praca doktorska na Wydziale Architektury Poli-

techniki Warszawskiej, promotor: Wł. Tatarkiewicz, maszynopis, Warszawa 1943; Żórawski J., O budowie 

formy architektonicznej, Arkady, Warszawa 1962). Dalsze badania nad formami spoistymi prowadził 

Henryk Buszko (w: Buszko H., Badania zasad formowania architektonicznego w oparciu o analizę 
architektury historycznej, praca doktorska pod kierunkiem J. Żórawskiego – nieukończona; Buszko H., 

Pismo do Rady Wydziału Architektury w Krakowie, Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki 

Śląskiej, sygn. I/79). Definicja formy spoistej jest zakorzeniona w estetyce Romana Ingardena. Estetyka 

ta godzi dwa nurty: „obiektywistyczny” (skoncentrowany na przedmiocie, dziele sztuki) i „subiektywi-
styczny” (wyróżniający przeżycia podmiotu). Estetyka więc zajmuje się badaniem sfery spotkania 

przeżywającego podmiotu z przedmiotem. Przedmiot ten nie istnieje autonomicznie. Wywodzi się z aktów 

twórczych artysty, ale jest umieszczony w swojej podstawie bytowej, zakorzenionej w podstawie bytowej 

przeżywającego podmiotu, w: Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 1-3, PWN, Warszawa 1987.  
3 Lorenz K., Regres człowieczeństwa, przeł. Tauszyńska A.D., PIW, Warszawa 1986. 
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j e s t piękno?”. To „właściwe” pytanie pozostanie na zawsze bez odpowiedzi z – można 

by rzec – powodów organicznych. Wrażenia estetyczne powstają bowiem w najstarszej 

części ludzkiego mózgu. Stanowi ona genetyczne dziedzictwo prehistorii, gdy istotne 

dla życia sygnały były w tym stadium filogenezy człowieka oceniane według pierwotnej 

dychotomii: groźne-bezpieczne. Zarówno komunikacja werbalna, jak i język pozwalający 

na werbalne spekulacje wówczas jeszcze nie istniały, bowiem części mózgu odpowia-

dające za nią jeszcze nie były na tyle wykształcone4. Forma i treść jawiła się wówczas 

po prostu jako niepodzielna całość. To pierwotne rozumienie formy człowiek do 

pewnego stopnia współdzieli z gadami i ptakami, posiadając do dziś tę ponadgatunkową 

zdolność przekazu fundamentalnych znaczeń za pomocą układu ciała5. Nie sposób dziś 

eksplorować przy pomocy analizy treściowej te najbardziej pierwotne zakamarki 

naszego „myślo-działania”. 

Jedyne pytanie, które może otwierać jakiekolwiek rozważania oparte na faktach 

brzmi: „dlaczego piękno istnieje?”. Pytanie to dotyczy mechanizmów wyzwalających to 

odczucie. Pewną poszlaką jest fakt, że estetyka przez dwa tysiąclecia krąży wokół 

Wielkiej Teorii6 – uniwersalnego korzenia wszelkich sztuk: od tańca, po budownictwo. 

Wielka Teoria, jako kodyfikacja praw estetyki, powstała w prawie zamkniętym kształcie, 

niejako wprost osadzona w fizjologicznej substancji ludzkiego bytowania. Późniejsze 

poglądy estetyczne mierzyły się z potężnym gmachem Wielkiej Teorii, kontestując, 

odrzucając ją lub na nowo odkrywając jej aksjomatyczną spójność.  

Najszersze pole rozważań estetycznych zakreślił Kant, mianując je fizjologią trans-

cendentną. Nie odnosi się ona już bezpośrednio do przedmiotów danych nam w doświad-

czeniu, lecz do ich powiązania, któremu nie odpowiada w naszym doświadczeniu żadna 

naoczność7. Fizjologia transcendentna wznosi się za pomocą rozumu od poznania tego, 

co zmysłowe, do poznania tego, co nadzmysłowe8. Jeżeli zatem ogólne prawa przyrody 

dają się rozszyfrować rozumowo, to fakty empiryczne muszą być rozpatrywane pod 

kątem takiej jedności, która jak gdyby została ustanowiona dla użytku naszych władz 

poznawczych również przez jakiś (choć nie nasz) intelekt, aby umożliwić system 

doświadczenia9. Poznanie piękna wizualnej formy jest więc „odszyfrowaniem” prawa 

natury. Akt ten Kant nazywa syntezą ujmowania, ponieważ jest ona skierowana wprost 

na naoczność, która dostarcza wprawdzie czegoś różnorodnego, ale nie może bez 

dokonującej się przy tym syntezy nigdy uzyskać go jako takiego, a to jako zawartego 

w jednym wyobrażeniu10. Pamiętać przy tym należy o zastrzeżeniu Schnädelbacha, że ta 

poznawcza synteza musi się o b j a w i a ć i być doświadczana. Żaden dyskurs nie może 

zdefiniować istoty piękna. Nie da się jej metodycznie antycypować, czy wywodzić, bo 

tak uprawiana metafizyka pozytywna może stać się ideologią opartą na mniemaniu, że 

 
4 Hall E.T., Poza Kulturą, PWN, Warszawa 1984, s. 239. 
5 Począwszy od intuicji Darwina (w: Darwin C., The Expression of the Emotions in Man and Animals, 
John Murray, London 1872), pojęcie kinezyki jako komunikacji za pomocą ciała zostało sformułowane 

przez Birdwhistella w 1952 roku (w: Birdwhistell R.L., Kinesics and Context. Essays on Body Motion 

Communication, University of Pennsylvania Press, 2021). Stosowany tu zakres pojęcia kinezyki 

sformułował Hall (w: Hall E.T., dz. cyt., s. 114). 
6 Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1982. 
7 Łaciak P., Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla, Katowice 2003, s. 63. 
8 Kant I., O postępach metafizyki, przeł. Banaszkiewicz A., Gdańsk 2007, s. 17. 
9 Kant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. Żelazny M., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, § IV 25. 
10 Kant I., Krytyka czystego rozumu, przeł. Ingarden R., Wyd. Antyk, Kęty 2001, s. 99. 
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może bezpośrednio czynić tematem spekulacji obiektywne warunki piękna i jego wer-

balną definicję11. Nie sposób w badaniu piękna formy uciekać się do falsyfikacyjnych 

metod empiryzmu, a w szczególności do zracjonalizowania percepcji poprzez przyjęcie 

jakichś założeń wyjściowych.  

Wypada tu również zaznaczyć, że niniejszy tekst nie może także stanowić najskrom-

niejszej nawet próby ujęcia piękna w kategoriach periechontologii Jaspersa. Należy 

jednak uznać – w zgodzie z jego myślą – że poznanie transcendentalne zawsze polega 

na rozszczepieniu na podmiot i przedmiot. Nasze myślenie ma bowiem z konieczności 

strukturę podmiotowo-przedmiotową12. Znowu zatem szczególne miejsce należy przyznać 

tu pojęciu niedających się zwerbalizować „szyfrów”13, rozpiętych między Transcen-

dencją a Egzystencją. W tym świetle być może najbardziej obiecujące efekty przynoszą 

metody fenomenologii. Według Husserla14 fenomenologia ma charakter ejdetyczny: 

bada zjawisko nie w jego konkretnym ukształtowaniu, lecz jego i s t o t ę tzn. szuka jej 

cech niezmiennych w nieustannych zmianach formy. Idąc krok dalej, zastępując – 

tropem Heideggera – czyste ego terminem dasein (dosłownie: tu-bycie, rzeczywiste 

istnienie) fenomenologia przekształca się w antropologię15. Tak czy owak, metoda 

fenomenologiczna polega na opisie i oglądzie tego, co bezpośrednio jest dane. Jeśli więc 

„dane” zostanie opisane przy wykorzystaniu narzędzi antropologii, a zwłaszcza etologii, 

to można prowizorycznie zakreślić wycinek rozpatrywanej tu problematyki do pola 

fenomenologii form spoistych. 

3. Fenomenologia form spoistych 

Maurice Merleau-Ponty pokazał związek między przeżywaniem zmysłowym a pozna-

niem w następującym świetle: świadome życie nie zaczyna się […] od zera. Opiera się 

na znaczeniach, które już świadomość znalazła, znaczeniach wytworzonych w obrębie 

dialogu ciała ze światem16. Pamięć każdej krytycznej życiowej sytuacji w owym dialogu 

ciała ze światem jest magazynowana w strukturze neuronów organizmu, który tę sytuację 

przeżył. W przyszłości podobne zdarzenie zostanie pomyślnie rozwiązane dzięki naby-

temu wcześniej doświadczeniu. Zmodyfikowana stresorami, ulepszona w ciągu życia 

struktura neuronów, przy odrobinie szczęścia zostaje przekazana następnemu pokoleniu. 

Na gruncie ewolucjonizmu można zauważyć także inny pogląd: organizm przeżył kry-

tyczną sytuację właśnie dzięki odpowiedniej strukturze sieci neuronalnej, która ocaliła 

szczęśliwego posiadacza przez przypadek, niezależnie od ontogenetycznej spuścizny 

jego przodków. Tak czy owak, ulepszaną, czy losowo nabytą sieć osobnik ów przekazuje 

genetycznie następcom17. Na jeden z tych dwóch sposobów – niezależnie od zajmowa-

nego w łonie ewolucjonizmu stanowiska – przystosowawcze prawa ewolucji od niepa-

miętnych czasów uporczywie formują w nas narzędzie służące odruchowej ocenie wła-

 
11 Schnädelbach H., Rozum i historia, przeł. Krzemieniowa K., Warszawa 2001, s. 131. 
12 Jaspers K., Filozofia egzystencji. Wybór pism, przeł. Lachowska D., red. Tyrowicz S., Warszawa 1990, 

s. 91. 
13 Jaspers K., Szyfry transcendencji, przeł. Piecuch Cz., Toruń 1995, s. 19. 
14 Husserl E., Doświadczenie i sąd. Badania nad genealogią logiki, tłum. B. Baran, Aletheia, Warszawa 
2013. 
15 Jasiński B., Dwie fenomenologie. Husserl i Heidegger, Wydawnictwo Ethos, Warszawa 1997. 
16 Cyt. za: Maciejczak M., Świat według ciała w fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty’ego, 

Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 40. 
17 Hall E.T., dz. cyt., s. 234-271. 
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snego bezpieczeństwa. Tę wewnętrzną „kliszę”, ideę egzystencjalnego ładu – „ładnego” 

otoczenia nosimy w sobie stale, doskonaląc ją w przystosowawczych procesach filo-

genezy18. Poczucie strukturalnego ładu jest sukcesywnie ulepszane przez kolejne poko-

lenia. Klisza piękna jest nieustannie i podświadomie używana do oceny form w otoczeniu. 

Kunstenuss – przyjemność estetyczna – jest wyzwalana przez potwierdzenie wewnętrz-

nego, wdrukowanego poczucia piękna zewnętrznym ładem uporządkowanego otoczenia, 

z którego usunięto wszelkie egzystencjalne zagrożenia19. Poczucie bezpieczeństwa to 

oczywiście niejedyny, choć z pewnością kluczowy, ewolucyjnie najsilniejszy wektor 

estetycznych emocji.  

Człowiek pierwotny niewiele rozumiał z otaczającego go świata. Z filogenetycznego 

punktu widzenia dzieli nas od niego dystans nieomal tak wielki jak od współczesnych 

naczelnych człekokształtnych. Dlaczego więc widok jego wytworów potrafi i dziś 

zaprzeć nam dech w piersiach? Cóż takiego tkwi w niektórych formach, że pojmujemy 

je podobnie jak człowiek pierwotny? Mnogie kultury i religie powstawały i zanikały, 

przemijały cywilizacje i technologie, a piękno form sztucznie wytworzonych przemawia 

do nas niezmiennie.  

4. Krytyczny dystans obserwacji  

Zagrożenia, wyzwania i popędy przez tysiączne pokolenia krystalizowały strukturę 

oka, jego anatomiczną budowę. Nasz odległy przodek, napotkawszy w niepewnej sytuacji 

nieznaną formę – zwłaszcza ożywioną – musiał szybko odgadnąć jej zamiary, odczytać 

stan pobudzenia wywołany nagłym spotkaniem, ocenić anatomiczną budowę i siłę, więc 

i swe szanse w potencjalnej konfrontacji. Wszystko to musi być dokonywane odruchowo, 

z takiej odległości, która jeszcze umożliwia ucieczkę w przypadku niekorzystnego 

zbiegu okoliczności. Dystans ten, podświadomie utrzymywany wobec każdej nieznanej 

istoty jest nazywany szczątkowym dystansem ucieczki20.  

Jeśli więc napotkaną istotą jest człowiek – jedna z potencjalnie najgroźniejszych 

„form ożywionych”, to krytyczny dystans umożliwiający ucieczkę wynosi 3,6 metra. 

Przyjmując ten dystans za punkt wyjścia, na rysunku 1 w kartezjańskim układzie współ-

rzędnych ukazano zależność między stożkiem widzenia danej strefy anatomicznej oka 

(kątem obejmowanym przez tę strefę) a wielkością mieszczącą się w tym stożku widzenia. 

Z odległości 3,6 m cała obserwowana ludzka postać wypełnia stożek widzenia dokład-

nego (29,2°), wycinający z otoczenia obszar o średnicy 185 cm21. Powierzchnią żółtej 

plamki (części oka o kącie widzenia 7,04° i wyodrębniającej z tego dystansu pole o dia-

metrze 43,7 cm) można dokładnie oszacować budowę anatomiczną i pancerz mięśniowy. 

Żółta plamka obejmuje tzw. szerokość barkową postaci i pozwala odczytać komunikat 

kinezyczny – język ciała. Dołek środkowy oka (kąt 1,66°, pole widzenia 10,3 cm) obej-

muje z tej odległości wymiar całej dłoni, informując, czy jest ona przyjaźnie otwarta, 

czy może zaciśnięta w pięść. Ruchy fiksacyjne gałki ocznej (kąt 0,04°, pole 2,7 cm) 

polegające na fizjologicznej oscylacji gałek ocznych poszerzają pole maksymalnej 

rozdzielczości. Fiksacja gałki pozwala dostrzec znaczący układ powiek i brwi, czy też 

 
18 Lorenz K., dz. cyt., s. 82. 
19 Klasyfikacja ta następuje w tzw. pozaświadomym procesie kognitywno-afektywno-wolicjonalnym 

(w: Pytlak A., Wartości i kryteria oceny dzieła muzycznego, PWM, Kraków 1979, s. 46-58). 
20 Hall E.T., Ukryty wymiar, MUZA SA, Warszawa 2001, s. 22, 157. 
21 Wykowska M., Ergonomia, Wydawnictwo AGH, Kraków 1994. 
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napięcie mięśni mimicznych. Ujawnia też siłę dłoni, reprezentowaną przez grubość 

kciuka – palca przeciwstawnego. Wreszcie rozdzielczość oka obejmuje pole o średnicy 

7 mm, pozwalając zmierzyć z odległości dystansu krytycznego wielkość źrenicy, stan 

pobudzenia, zatem i nastawienie psychiczne.  
 

 

Rysunek 1. Co widzimy – czym dostrzegamy (jaką strefą oka). Układ współrzędnych ukazujący zależności 
między kątem widzenia poszczególnych stref anatomicznych oka (stożkiem widzenia) a wielkością części 

formy (tu: części ciała). Części te, uszeregowane w kolejności, układają się w ciąg antropometryczny. 

Opracowanie własne 

Co więcej, stojąc w takim bezpiecznym dystansie od nieznanej postaci, jesteśmy 

w stanie jednym rzutem oka ocenić przestrzenny kontekst sytuacji (np. czy napotkanemu 

osobnikowi nie towarzyszą inni, czy nie stoimy mu na drodze itp.). Widzenie stereo-

skopowe obejmuje bowiem kąt 90° i pole o średnicy 8,7 m. Wewnątrz kąta 90° obrazy 

pochodzące z obu oczu są identyczne i różnią się jedynie paralaksą. Stąd wyłącznie 

wewnątrz tego kąta widzenia możliwa jest ocena wzajemnych odległości i relacji między 

formą widzianą a jej tłem. Sumaryczne pole widzenia obu oczu sięga 180-200°, umożli-

wiając śledzenie przebiegu zdarzeń wokół obserwowanej sytuacji (peryferyjne obszary 

oka są bowiem wyczulone na ruch).  

Pole widzenia dzieli się na tworzące kontinuum strefy. Każda z nich jest wyspecja-

lizowanym kanałem informacyjnym i zbiera dane wizualne charakterystyczne tylko dla 

siebie. Specyfika odfiltrowywanych danych wynika z mikrostruktury poszczególnych 

stref siatkówki oka. Węższe strefy dostarczają precyzyjnych informacji o geometrii 

i jakości tworzywa widzianej formy, szersze pozwalają ocenić układ części i ich wza-
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jemne relacje. Strefy peryferyjne, kosztem odwzorowania geometrycznego wykrywają 

ruch w tle – a więc dynamikę przestrzennego kontekstu. Sama fizjologia zatem, bez woli 

obserwatora, automatycznie rozkłada obserwowaną formę na części. Nasz mózg pod-

świadomie oczekuje takiej wielokanałowej informacji docierającej równocześnie ze 

wszystkich stref pola widzenia w dawkach niezależnych, lecz spójnych.  

5. Fizjologiczna skala percepcji form w przestrzeni  

Krytyczny dystans to jedyna odległość, która pozwala obserwatorowi na jednoczesną 

ocenę całej widzianej formy, a zarazem jej wszystkich ważnych części. Stojąc tylko trochę 

bliżej lub nieco dalej, nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkich niezbędnych informacji.  

 

Rysunek 2. Strefy percepcyjne w układzie arytmetycznym i logarytmicznym. Skala arytmetyczna ukazuje 

zależność między wielkością bodźca wizualnego B a wrażeniem W przezeń wywoływanym. Skala 

logarytmiczna ujawnia regularność wynikającą z fizjologii percepcji: wrażenie W wywoływane przez bodziec 
wizualny jest proporcjonalne do logarytmu wielkości tego bodźca (c logB). To właśnie strefy anatomiczne 

oka wykazują ową logarytmiczną proporcjonalność. Opracowanie własne 

Arytmetyczny, kartezjański układ współrzędnych (znajdujący się z lewej strony 

rysunku 2), nie ukazuje żadnych prostych, czytelnych związków między budową oka 

a strefami pola widzenia. Sytuacja zmienia się po zastosowaniu skali logarytmicznej, 

wynikającej z fizjologii percepcji. Skutek tego zabiegu ukazuje układ współrzędnych 

z prawej strony rysunku 2. W układzie logarytmicznym regularność obserwowanych form 

ujawnia się w postaci linii prostej utworzonej przez harmonijne wielkości pól widzenia 

odpowiadające strefom anatomicznym oka. Ciąg antropometryczny – ciąg dobrych pro-

porcji układa się w nim w linię prostą. Zgodnie z prawem Webera-Fechnera: wrażenie 

wywoływane przez bodziec (w tym przypadku – dosłownie – jego wielkość) jest wprost 

proporcjonalne do logarytmu tego bodźca (W = c logB). Ta sama linia prosta utworzona 
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przez ciąg antropometryczny precyzyjnie reprezentuje kolejne wartości ciągu Fibo-

nacciego, a także innych kanonów piękna wizualnego (w tym tych nowoczesnych, jak 

np. czerwonej serii modulora Le Corbusiera). 

Miary zakorzenione w anatomii oka odpowiadają z dużą dokładnością istotnym 

„detalom budowy” człowieka22. Nie tworzą przy tym przypadkowych i nieprzystających 

do siebie wartości, lecz spójny matematyczny ciąg antropometryczny. Oto zawarty 

w oku szablon-miara, stale gotowa do użycia. 

6. Spoista forma architektoniczna 

Jak dotąd, analizowaliśmy widzianą z krytycznego dystansu 3,6 m formę człowieka 

(lub inną formę jego wielkości). Harmonia obiektów architektury dociera do nas 

jednakże z dystansu większego niż 3,6 metra.  

Jeżeli miara formalnego ładu, tkwiąca w naszych oczach jest nie tylko miarą ważnych 

dla życia informacji, lecz także miarą harmonii, to rzeczy piękne, tworzone dla budzenia 

przyjemności estetycznej muszą tę miarę ucieleśniać. Tezę tę łatwo zweryfikować 

poddając analizie strefowej dowolny obiekt sztuki plastycznej.  

Być może najlepszym materiałem do takich analiz byłby Partenon. Wcielona 

w strukturę świątyni Wielka Teoria Estetyczna jest poza wszelkim podejrzeniem o fałsz 

wynikający z jakichś nadmiernie zintelektualizowanych doktryn. Architektura grecka 

jest projekcją fizjologii widzenia głoszonej z arystotelejską prostotą: dusza jest tym dla 

ciała, czym wzrok jest dla oka. Należy zatem wpierw ustalić krytyczny dystans obser-

wacji, z którego można formę świątyni w pełni ocenić. Trzeba więc stanąć w takiej 

odległości od Partenonu, by zawierał się całkowicie w strefie widzenia dokładnego. 

Nieprzypadkowo dystans ten jest zbieżny z długością odcinka między Propylejami 

a Partenonem. W czasach świetności, gdy wszystkie elementy kompozycji istniały, 

realizował się świadomie zaprogramowany scenariusz estetyczny. Mianowicie tuż po 

wyjściu z Propylejów na plateau Akropolu świątynia ukazywała się w swej harmo-

nijnej pełni między ramionami kąta widzenia dokładnego: idąc od wnętrza Propylejów 

ku posągowi Ateny Promachos mijało się punkt A na rysunku 3. Wówczas to złoty 

hełm Ateny jawił się na granicy (górnej) pola widzenia stereoskopowego. W polu tym 

znajdowała się cała bryła świątyni oraz jej kontekst: zespół Akropolu kadrowany 

kolumnadą Chalkoteki i budynkiem Arreforejonu (Arrechorejonu). 

Po skierowaniu wzroku na Partenon kąt widzenia dokładnego obejmował bryłę 

budowli w całości. Wówczas to wszystkie strefy pola widzenia były natychmiast, 

w całości i bez reszty wypełniane odpowiednimi strefami formy Partenonu. 

Rozkład stref ukazuje rysunek 4. Jak widać, ornamenty i ozdobniki (teniae, kanelury, 

guttae; por. też strefę 1 u dołu rysunku 3) mieszczą się w limicie rozdzielczości. Fiksacja 

gałki ocznej pozwala „estetycznie skonsumować” głowice kolumn i ich zdobienia – 

tysiącletni estetyczny motor architektury (także strefa 2 – rys. 3). Moduł (za jaki przyjęto 

promień kolumny u stylobatu), a także wysokość tryglifonu są w całości obejmowane 

strefa dołka środkowego (por. strefa 3 – rys. 3). Części „zespolone” (tympanon z archi-

trawem – por. strefa 4 – rys. 3) wypełniają pole żółtej plamki. Bryła świątyni i jej strefy 

formalne, a także przestrzenny kontekst – wszystko to zostało precyzyjnie dostrojone do 

odległości krytycznej oraz do wszystkich stref pola widzenia. 

 
22 Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projekto-
wania, Instytut Wzornictwa Przemysłowego PAN, Warszawa 1974. 
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Rysunek 3. Fragment Akropolu. U góry: plan istotnej części wzgórza, na dole: części formy Partenonu 
odpowiadające strefom anatomicznym oka (1 – zdobienia najdrobniejsze, 5 – szerokość frontonu świątyni; 

opis w tekście). Środkowy pas rysunku stanowi przekrój przez Propyleje i Partenon – z zachowaniem 

rzeczywistych proporcji geometrycznych. Opracowanie własne 

7. Spoistość form w różnych skalach 

Omawiany wyżej mechanizm percepcji dotyczy także najdrobniejszych dzieł sztuki 

lub przyrody. Na rysunku 5 zestawiono ze sobą dużą formę architektoniczną Partenonu 

oraz formę miniaturową. Jest nią secesyjna broszka – ważka René Lalique’a (Dragonfly 

woman 1897-1898 r.). Jej wielkość jest przystosowana do obserwacji z odległości 20 cm 

(z której emanuje swoją estetyczną siłą na tle kobiecego popiersia, stanowiącego kontekst 

miniatury). Z tej odległości forma ważki także ujawnia strefową budowę odpowiadającą 

strefom anatomicznym oka. Jak widać na wykresach (w centralnie umieszczonym na 

rysunku 5 układzie współrzędnych), w skali logarytmicznej ujawniają się czyste harmonie 

form zarówno największych, jak i najmniejszych. Harmonie te działają w pełni podczas 

ich oglądania z krytycznego dystansu, zależnego od wielkości obserwowanej formy. 

Dystans ten jest atawistycznym spadkiem po dawnych pokoleniach: podświadomie 

przyjmowaną odległością, z której oczekujemy by spoiste formy do nas mówiły.  
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Rysunek 4. Strefy percepcyjne (budowa anatomiczna oka) a strefy kompozycyjne formy Partenonu (budowa 
strefowa formy), widziane z punktu A u wyjścia z Propylejów (por. rys. 3). Precyzyjne wymiary stref ujęte 

w układzie logarytmicznym ukazują harmonię formy architektonicznej, obserwowanej z dystansu spoistości. 

Opracowanie własne 

 

Rysunek 5. Formy widziane z dystansów spoistości mają identyczną strukturę strefową, ujawniającą się 
w logarytmicznym układzie współrzędnych (pośrodku rysunku). Zarówno Partenon, widziany z odległości 

ok. 60 m (z lewej strony, wykres górny), jak i broszka, widziana z dystansu ok. 20 cm mają tę samą strukturę 

formalną (wykres dolny), dostosowaną do anatomicznej budowy oka. Między wykresem górnym a dolnym, 

środkowa linia wykresu odpowiada częściom formy człowieka widzianego z odległości 3,6 m  

(por. prawa strona rysunku 2). Opracowanie własne 
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8. Podsumowanie 

Środowisko człowieka, tworzone w coraz większej skali, z użyciem coraz bardziej 

odhumanizowanych technologii przestaje być językiem prawdy natury. Nie niesie z sobą 

kantowskich szyfrów przyrody ani nie formuje ludzkiego ducha w jaspersowskich 

szyfrach transcendencji. Nie dostarcza ludzkiej egzystencji nic ponad zaszyfrowaną 

technologię sztucznych procesów. Wkroczyliśmy – zdaniem etologów – na ścieżkę ewo-

lucji regresywnej, niebezpiecznie zacieśniając granice naszego świata do granic języka 

naszych technologii. Wyzwaniem współczesności jest wznoszenie się ponad te granice. 

Kształty form sztucznie tworzonych muszą, jak niegdyś, stanowić motory, które wiodą 

nas ku pięknu, prawdzie i dobru – oto definicja form spoistych. Są one wyzwalaczami 

poczucia harmonii i ładu. Podobnie jak ucho wyławia fałszywe tony, tak i oko widzi 

formy dysonansowe. Architektoniczna, sztuczna przestrzeń może tworzyć „wyspy egzy-

stencjalnego ładu”, podobnie jak utwór muzyczny, organizujący tworzywo dźwiękowe 

w obiektywny porządek akustyczny, swą harmonią wyodrębnia się z przestrzeni 

dźwięków przypadkowych.  
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Formy spoiste, czyli piękno w oku patrzącego 

Streszczenie  
Współczesny język sztucznej, architektonicznej przestrzeni wypiera język natury. Musi więc przejmować 

komunikacyjną funkcję języka wypieranego. „Prawda form natury”, przekazywana w czytelny sposób jest – 

zdaniem Konrada Lorenza – koniecznym warunkiem pozytywnego scenariusza ewolucji homo urbanus. 

Twórca ładu przestrzennego i użytkownik „ładnej” przestrzeni muszą posługiwać się wspólnym językiem 
rudymentarnego piękna. W rozdziale omówiono metodę badania form wizualnych, polegającą na zastosowa-

niu skali logarytmicznej. Skala ta jest używana jako narzędzie do wykrywania strukturalnych regularności. 

Odniesienie tych formalnych regularności do praw fizjologii (w szczególności prawa Webera-Fechnera) 

ujawnia strefową budowę form spoistych. Są one swego rodzaju projekcją stref w oku: od jego środka ku 
światu zewnętrznemu, projekcją krystalizowaną w artefaktach sztuki wizualnej. Wykryte regularności są 

przejawami „uniwersalnych struktur języka przestrzeni”. Harmonia piękna wizualnego – niczym harmonia 

w muzyce – podobnie organizuje materię form naocznych. 

Słowa kluczowe: forma spoista, strefowa budowa formy 
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Wojciech Mościbrodzki1  

Na styku sztuki i filozofii. Ilustracja alchemiczna 

jako język symboli 

1. Wprowadzenie 

Na pierwszy rzut oka alchemia może wydawać się nieco dwuznacznym obszarem 

badawczym. Uważamy ją bowiem za nienaukową (zwłaszcza w kontekście oświece-

niowej definicji nauki przyrodniczej i metody naukowej – wszak w dużej mierze jest 

ona postrzegana jako poprzedniczka chemii). Stanowisko takie należy jednakże uznać 

za uproszczone – już choćby z tego tylko punktu widzenia, że można odwołać się do 

tradycji historiografii alchemii.  

Przyznać jednak należy, że w stosunku do innych dziedzin historii nauki, w przy-

padku alchemii mamy do czynienia ze sporymi zaniedbaniami i brakami, o czym pisze 

m.in. Rafał Prinke w swojej monografii poświęconej piśmiennictwu alchemicznemu: 

historiografia alchemii stanowi najlepszy przykład ułomności wiedzy prezentowanej 

przez wielu historyków nauki2. Braki te wynikają zarówno ze skąpego materiału źród-

łowego, jak i z hermetycznego podejścia adeptów Sztuki Królewskiej, dla których 

mistyczny i pełen niejednoznaczności język był praktyką codzienności. Alchemicy nie 

tylko chcieli ukrywać tok swojego rozumowania, ale wręcz zaciemniać go i przykrywać 

prostszymi, wiodącymi na manowce alegoriami. 

Być może właśnie dlatego dotychczasowe kierunki badań, zwłaszcza obszar zaintere-

sowania trzech wielkich szkół historiografii alchemii (niemieckiej, francuskiej i angiel-

skiej) koncentrowały się raczej wokół zagadnień historii nauki, łącząc alchemię z chemią 

przednaukową. Niemniej jednak, w podejściu szkoły francuskiej, wywodzącej się od 

Marcelina Berthelota (opisanej w najbardziej znanym jego dziele „Les Orgines 

de l’Alchemie”) zwraca uwagę podkreślanie fundamentalnych związków alchemii 

z filozofią. Fenomen ten jest tym mocniej zrozumiały, jeśli uświadomimy sobie, że 

w okresie kształtowania się alchemii religia, nauka i filozofia pozostawały w nierozer-

walnym związku. 

Z biegiem lat okazało się, że niezwykle ciekawe obszary badawcze otwierają się na 

styku dyscyplin – w tym łączników historiografii nauki z historią powszechną, historią 

idei, a nawet politologią: niektóre traktaty alchemiczne dojrzałego średniowiecza były 

świadomie tworzonymi instrumentami gry politycznej (istnieją poszlaki, że dwugłowy 

orzeł będący cesarskim herbem Zygmunta Luksemburskiego wywodzi się z traktatu 

alchemicznego, znanego jako Księga Świętej Trójcy, w którym stanowił on echo dwu-

głowej postaci Alchemicznego Hermafrodyty3 – p. rys. 1). 

 
1 wmoscibrodzki@wsb.gda.pl, Wydział Informatyki i Nowych Technologii, Wyższa Szkoła Bankowa 

w Gdańsku. 
2 Prinke T.R., Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do XVIII w., Wydawnictwo PAN, 

Warszawa 2014, s. 11. 
3 Tamże, s. 325. 
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Rysunek 1. Ilustracja alchemiczna w Księdze Świętej Trójcy4, datowana 1492  

Wydaje się zatem właściwe, aby rozszerzyć stosowane dotychczas podejście histo-

riograficzne o analizę kolejnych pól badawczych – w tym wizualnego języka alchemii. 

Analiza tego zagadnienia wydaje się stosunkowo mało obecna w dyskursie badawczym, 

zwłaszcza w literaturze polskiej. 

Niniejszy artykuł jest próbą wstępnego przedstawienia styku filozofii i języka sztuki 

w odniesieniu do alchemii średniowiecznej i renesansowej, zwłaszcza w kontekście ich 

wspólnego operowania symbolem, jako fundamentalną metodą komunikacji. Punktem 

wyjścia do rozważań jest naszkicowanie istoty i znaczenia symbolu zarówno w świecie 

filozofii, jak i w dziedzinie sztuk plastycznych. Następnie przedstawiono krótką analizę 

specyfiki alchemii, wraz z zarysem jej historii i wskazaniem silnego związku z ówczesną 

kulturą filozoficzną. W ostatniej części autor prezentuje wybrane ilustracje z najważniej-

szych i najbardziej reprezentatywnych traktatów alchemicznych, dokonując ich oglądu 

zarówno z punktu widzenia wizualnego, jak i filozoficznego. W podsumowaniu przed-

stawiono wnioski płynące z treści i wskazano kierunki dalszych badań. 

2. Symbol i jego znaczenie w filozofii i sztuce 

Etymologia słowa symbol prowadzi nas w kierunku greckiego terminu symbolon, 

łączącego w sobie dwa elementy: syn (oznaczające złączenie lub istnienie jednoczesne) 

i bole (rzucanie, odrzucanie, rozdzielanie). Sýmbolon oznacza więc przedmiot, który 

powstaje po zestawianiu ze sobą dwóch osobnych, lecz przystających do siebie części5. 

Rozumieć przez to należy, że symbol składa się niejako z pary: treści oczywistej, wi-

dzialnej oraz ukrytej, do której zrozumienia wymagana jest określona wiedza. Oczywiście 

dekompozycję znaczeń symbolu można prowadzić na większej liczbie płaszczyzn. Przy-

kładowo ikona lwa może przedstawiać zwierzę (warstwa dosłowna), siłę (warstwa ukryta), 

królewskość (kolejny poziom znaczenia) lub majestat Chrystusa (króla królów). 

Istotą symbolu jest więc jego wielopoziomowość i wieloznaczność, ułatwiająca prze-

kazywanie skomplikowanych treści za pomocą lapidarnej, skondensowanej formy co 

podkreśla Mari Wormack w swoim znanym opracowaniu „Symbols and Meaning”:  

 
4 Buch der heiligen Dreifaltigkeit manuskrypt Mscr.Dresd.N.110 (https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/ 

dlf/5987/1) [dostęp: grudzień 2021]. 
5 Więcej na ten temat w: Mościbrodzki W., Alchemia. Geneza, symbolika, ikonografia, praca magisterska 
na Wydziale Grafiki (część opisowa), AHE, Łódź 2021, s. 244. 
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Symbole reprezentują pojęcia, które są zbyt złożone, aby można je było wyrazić 

bezpośrednio słowami6.  

Podobne stanowisko przedstawia antropolog Raymond Firth:  

Symbole komunikują znaczenia na wielu poziomach rzeczywistości; treści 

będące niedostępnymi poprzez bezpośrednie doświadczenie lub konceptualną 

myśl. Te znaczenia są często złożone i mają różne warstwy interpretacyjne7. 

Warto także dodać, że w wielu wypadkach symbol wzmacnia siłę przenoszonej treści 

poprzez zbudowanie narracji wokół przeciwstawienia sobie opozycyjnych treści (np. 

dziewica Maria jako matka Jezusa). 

Wielu badaczy kultury zauważa, że zdolność do kodowania i dekodowania symboli 

rozwijała się wraz z rozwojem cywilizacji. Zdolność ta nie zależy od konkretnej kultury, 

etnosu czy lokalizacji geograficznej. Badacz cywilizacji afrykańskich, Maduabuchi 

Dukor, stwierdza to porównując różne widzenie symbolu w wielu kulturach: Ewolucji 

ludzkiego umysłu towarzyszyła ewolucja symboli i pojęć8. 

W antropologii często zestawia się ze sobą pojęcia znaku i symbolu. Ten pierwszy 

ma jasne i dobrze określone przesłanie, podczas gdy drugi jest wielopłaszczyznowy 

i poddaje się różnym interpretacjom. Znamienne jest, że interpretacje te mogą prowadzić 

w różnych, a nawet przeciwstawnych kierunkach: woda może być zarówno symbolem 

życia i spokoju, jak i chaosu oraz zniszczenia. 

Prawdopodobnie pierwszym, który zbadał wnikliwie wzajemne relacje pomiędzy 

oboma formami komunikacji (znakiem i symbolem), był Carl Gustaw Jung, który pod-

kreślał też zmienność znaczenia symbolu w czasie:  

Symbol to nieokreślone wyrażenie o wielu znaczeniach, wskazujące na coś, co 

nie jest łatwe do zdefiniowania, a zatem nie do końca znane. Z kolei znak zawsze 

ma stałe znaczenie, ponieważ jest umownym skrótem lub powszechnie akcepto-

waną referencją do czegoś znanego9.  

Doskonale widać to na przykładzie swastyki stosowanej na polskim Podhalu, która 

jeszcze 150 lat temu niosła ze sobą pozytywne, solarne (i chrześcijańskie) przesłanie – 

ale na skutek związania jej z hitleryzmem stała się symbolem wartościowanym zdecy-

dowanie negatywnie. Uzmysłowienie sobie tego faktu jest podstawą dla zrozumienia 

przesłania symboliki alchemicznej, która ewoluowała przed wieloma wiekami, w wa-

runkach zupełnie innej od naszej kultury. 

Rozwijająca się na styku antyku i średniowiecza alchemia była inspirowana przede 

wszystkim filozofią neoplatońską, warto więc zwrócić uwagę na specyfikę operowania 

symbolem w obszarze tego prądu umysłowego. 

Na szczególną rolę symbolu jako narzędzia do wyrażania i opisywania prawd, które 

wymykają się prostemu określeniu, zwraca uwagę m.in. ks. Stępień w swojej analizie 

języka filozofii neoplatońskiej, zawartej w aktach Studia Theologica Varsaviensia:  

 
6 Womack M., Symbols and Meaning: A Concise Introduction, AltaMira Press, California 2005, s. 22. 
7 Firth R., Symbols: Public and private, Ithaca, Cornell University Press, New York 1973, s. 49. 
8 Dukor M., African philosophy in the global village, Lambert Academic Publishing Saar-brücken, 2010, 

s. 200. 
9 Jung C., Symbols of transformation: Volume jive of the collected works. 2nd ed, Princeton University 
1956, s. 1, 24. 
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Należy podkreślić, że podstawowym celem filozofii w tamtym czasie nie było 

jedynie teoretyczne poznanie prawdy, ale dążenie do zjednoczenia z najwyższą 

rzeczywistością. Religia zaś nieodłącznie wiąże się z problematyką symbolu 

i symboliki, które mają wyrażać to, czego nie da się wyrazić w żaden inny sposób. 

Jak podkreślają współczesne opracowania dotyczące rozumienia symbolu, jest 

on typem znaku, który zwłaszcza na gruncie religijnym odnosi do przedmiotu 

transcendentnego i niemożliwego do pełnego wyrażenia w pojęciu10.  

Uważa on także, że sama metoda przedstawienia symbolicznego w wywodzie zwią-

zana jest z wcześniejszą filozofią platońską, a ściślej z koncepcją niematerialnej i dosko-

nałej idei. Z drugiej strony odmawia on cechy symbolizmu rozważaniom szkoły pita-

gorejskiej, przedstawiając liczbę pitagorejską nie jako formułę abstrakcyjną, ale prak-

tyczną, rzeczywistą i konkretną. Autor niniejszego artykułu wyraża jednak wątpliwość 

dla takiej oceny. Wszak niewymierność liczb (znana pitagorejczykom) wskazywałaby 

właśnie na to, że wartości te nie dają się oddać w świecie materialnym, a zatem wykra-

czają poza niego. Z punktu widzenia rozpatrywanych tu zagadnień nie ma to jednak 

większego znaczenia – faktem jest, że pojęcie symbolu jest głęboko zakorzenione 

w kulturze greckiej i nie jest ważne, czy pochodzi ono od Pitagorasa czy Platona. 

Neoplatonicy dokonywali swoistego stopienia tradycji myśli czysto filozoficznej 

z tradycją religijną (co pokazuje wspomniany wcześniej ks. Stępień w swojej analizie 

dialogu Jamblicha i Porfiriusza dotyczącego rytuałów teurgicznych). Co więcej, stawali 

oni często na stanowisku, że istota symbolu jest autonomiczna i niezależna od działal-

ności człowieka, będąc reprezentantem doskonałego świata idei. Jak pisze Jamblich: 

Ponieważ nawet kiedy nie używamy naszego rozumienia, symbole same z siebie, 

przez siebie, wykonują właściwą im pracę; i niewysłowiona moc bogów, do 

których te symbole się odnoszą, sama odnajduje właściwy sobie obraz, nie 

dlatego, że jest wzbudzona przez naszą myśl11.  

W myśli neoplatońskiej symbole są metodą przekazywania przez Absolut prawd 

fundamentalnych, językiem komunikacji, którego elementy niosą ze sobą aspekt wręcz 

kosmogoniczny12. Jednocześnie, zgodnie z koncepcją emanacji poprzez poziomy, 

można tu mówić o stopniowej materializacji idei i traceniu pierwiastka doskonałości 

wraz z oddalaniem się od źródła – Pierwotnego Ojca. W konsekwencji, język symbo-

liczny można uznać za rodzaj języka Boga, którym można przekazać najważniejsze 

i najświętsze treści, wymykające się opisowi językiem ludzkim. Jak pisze Józef Marceli 

Dołęga: symbol jest typem znaku, który zwłaszcza na gruncie religijnym odnosi do 

przedmiotu transcendentnego i niemożliwego do pełnego wyrażenia w pojęciu13. Takie 

rozumienie symbolu jest bardzo bliskie rozumieniu alchemicznemu, w którym jest on 

znakiem wiodącym adepta do doskonałości i oświecenia (której reprezentantem jest naj-

częściej Kamień Filozofów, Eliksir Życia bądź Rozpuszczalnik/Katalizator Uniwersalny). 

W podobnym duchu rolę symbolu (zwłaszcza w odniesieniu do jego roli w rytuale 

teurgicznym) widzi S. Rape, który zauważa, że wykorzystanie symbolu w obrzędzie 

 
10 Stępień T., Rola symbolu w filozofii neoplatońskiej, Studia Theo. Varsaviensia, UKSW 45, 2007, nr 2, 

s. 79. 
11 Cytat z De misteriis, za: Stępień, dz. cyt., s. 84. 
12 Shaw G., Theurgy and the soul. The neoplatonism of lamblichus, Pennsylvania 1995, s. 162. 
13 Dołęga J., Znak-Języki-Symbol. Z podstawowych zagadnień komunikacji, Warszawa 1991, s. 55. 
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zapewnia automatycznie jego powodzenie, z uwagi na boski pierwiastek tkwiący w nim 

samym14. Warto przy tym zaznaczyć, że u pierwszych alchemików (m.in. Zosimosa) 

dość mocno akcentuje się astrologiczne, mistyczne bądź rytualno-magiczne wątki 

poszukiwania Kamienia Filozofów (np. określone produkty można było uzyskać wyłącznie 

dzięki zastosowaniu receptury określonego dnia). 

Jeśli chodzi o sztuki piękne, symbol jako środek wyrazu artystycznego był stosowany 

od wieków. Właściwie można mówić o pierwszym jego użyciu w momencie, gdy obraz 

stracił swoją pierwotną funkcję odtwórczą i naśladowczą (mimetyczną). Wypada jednak 

zauważyć, że o istotnej roli symbolu możemy mówić dopiero wówczas, gdy jego treść 

ukryta zaczęła przeważać nad treścią dosłowną. Oczywiście takie rozważania nieod-

miennie prowadzić muszą do postawienia fundamentalnych (i bynajmniej nie nowych) 

pytań: o istotę procesu twórczego, o rolę sztuki i misję artysty, o fenomen procesu kreacji 

oraz jego źródła.  

Analizą roli sztuki zajmowali się już starożytni filozofowie (stąd arystotelesowskie 

zestawienie koncepcji czysto naśladowczej zestawione z odtwarzaniem rzeczywistości 

nie poprzez jej bierne kopiowanie, ale poprzez uzewnętrznienie istoty zjawisk, czyli 

tego, co jest w nich ogólne, typowe i istotne).  

Chrześcijańskie koncepcje średniowiecza przeniosły zainteresowanie misją sztuki 

z kopiowania natury na próbę przedstawienia świata transcendentalnego (o czym pisali 

m.in. Dionizjusz Aeropagita i Augustyn z Hippony). Alan z Lille dowodził nawet, że 

sztuka mimetyczna jest jedynie małpowaniem prawdy (co rozumiał jako prymitywne, 

tzn. pozbawione zrozumienia i refleksji odtwarzanie). Warto przy tym zauważyć, że 

z formalnego punktu widzenia Biblia zakazywała (w pierwotnym brzmieniu drugiego 

przykazania Dekalogu) tworzenia wizerunków rzeczywistości, co było przedmiotem 

zainteresowania filozofów wczesnego średniowiecza (por. Tertulian „De spectaculis”, 

XXII), burzliwych sporów epoki ikonoklazmu i do dziś jest obecne w islamie, a w pewnym 

wymiarze – w chrześcijaństwie reformowanym. 

Sztukę mimetyczną odkrył na powrót renesans i choć wielu teoretyków i praktyków 

sztuki stanęło na stanowisku, że artysta powinien przekraczać ramy narzucone mu przez 

naturę i rzeczywistość, tendencja ta utrzymała się faktycznie do XIX wieku, osiągając 

apogeum w szkole malarstwa akademickiego (było to zjawisko na tyle silne, że w pew-

nym okresie przez mimetyzm rozumiano wręcz nie tyle naśladowanie dzieł natury, ile 

naśladowanie antycznych wzorców estetycznych).  

Wiek XIX przyniósł odrzucenie naturalizmu i realizmu w sztukach plastycznych (ale 

także w literaturze, muzyce i innych dyscyplinach). Zwrócono uwagę na pierwiastek 

transcendentalny, mistyczny i na konieczność odwołania się do innych środków wyrazu 

niż te, która postulowała sztuka akademizmu15. Z tego ducha wywodził się założony 

w 1890 roku Salon Róży i Krzyża, ugrupowanie artystyczne, któremu patronował 

Joséphin Péladan, francuski pisarz, mistyk i martynista. Przesłanie Salonu było jednym 

ze źródeł, z których wywodził się nowożytny symbolizm, kierunek w plastyce, który 

podkreślał rolę i znaczenie komunikacji alegorycznej. W podobnym duchu napisany był 

Manifest Symbolistyczny Jeana Moreasa opublikowany w „Le Figaro” kilka lat wcześniej. 

 
14 Rape S., Reading neoplatonism. Non-discursive Thinking in the Texts of Plotinus, Proclus, and 

Damascius, Cambridge 2000, s. 12n. 
15 Balakian A., The Symbolist Movement: a critical appraisal, Random House, 1967, ch. 2. 
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Malarze i graficy symbolistyczni używali w swojej twórczości obrazów mitologicz-

nych i wyobrażeń sennych (p. rys. 2). Symbole używane przez nich nie są wyłącznie 

znanymi emblematami ikonografii głównego nurtu, ale odniesieniami dogłębnie osobi-

stymi, prywatnymi, niejasnymi i niejednoznacznymi. Można więc twierdzić, że ich kon-

cepcja zakłada odsłonięcie prawdziwej natury rzeczywistości poprzez wykorzystanie 

wielopłaszczyznowej alegorii. W odróżnieniu jednak od neoplatoników pojmowali oni 

symbol nie jako rodzaj komunikatu zbliżonego do doskonałego języka Absolutu, ale 

jako ekspresję własnego stanu duchowego. Stąd zresztą liczne odwołania do prywatnych 

ścieżek doskonalenia i poszukiwań mistycznych. Zwraca uwagę, że w malarstwie sym-

bolicznym często odchodzono od biegłości warsztatowej, przedkładając nad nią głębię 

przemyśleń i prostotę formy (p. rys. 2 i 3). 

 

 

Rysunek 2. Wykorzystanie symbolu w sztukach wizualnych (od lewej: William Blake, „Urizen”, Armand 

Point „Isis”, Gustav Klimt „Medicine”, Mikolaus Čiurlionis, „Dar przyjaźni”) 

 

Rysunek 3. Na styku sztuki i filozofii: Paul Gauguin: „Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy, dokąd dążymy” 

Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów symbolizmu w malarstwie 

jest praca Gauguina (rys. 3). Można ją odbierać wręcz jako próbę rozważań filozoficz-

nych, realizowaną jednak nie za pomocą słów, lecz obrazów. Skądinąd warto zauważyć 

rzecz charakterystyczną: do zdekodowania treści konieczna jest znajomość pewnych 

faktów, które mogą być poznane dopiero po podjęciu przez widza określonego wysiłku 

(poszukiwania, budowa erudycji malarskiej i kulturowej, rozmowa z artystą itp.). Przy-

kładowo: obraz „Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy, dokąd dążymy” należy odczytywać 

w nietypowy i niezgodny z tradycją malarską sposób: od prawej do lewej. Sugeruje on 
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swoistą drogę od narodzin, przez wzrost, upadek niewinności, grzech i śmierć16. Jedno-

cześnie jedna z postaci, błękitny bożek, który Gaugin opisał jako Zaświat, jest wyłączona 

(także poprzez środki wyrazu wizualnego) z przeznaczonego ludzkości losu. W swoich 

wypowiedziach ustnych i epistolarnych artysta niejednokrotnie podkreślał, że dla zrozu-

mienia jego pracy ważna jest znajomość tego sposobu odczytania obrazu. 

To wszystko każe postawić pytanie o rolę i znaczenie symbolu jako środka wyrazu 

artystycznego. Interesującą obserwację zaprezentował Schopenhauer. W jego opinii, 

estetyczna kontemplacja dzieła sztuki (która mówi przez symbole) jest jedną z metod na 

uwolnienie się od cierpienia związanego z prymatem woli17:  

Przyjemność estetyczna w sztuce polega w dużej mierze na tym, że kiedy wcho-

dzimy w stan czystej kontemplacji, jesteśmy na chwilę podniesieni ponad wszelkie 

chęci, ponad wszelkie pragnienia i troski; tak, że można mówić o pozbyciu się 

samego siebie18. 

 Warto także zwrócić uwagę, że zdaniem Schopenhauera, to właśnie przeżycie sztuki 

(zwłaszcza wizualnej) dostarcza niezbędnej wiedzy o świecie w sposób głębszy niż 

nauka czy codzienne doświadczenie. Zatem: to nie komunikacja dosłowna, opisana 

słowami jest najlepszą drogą, lecz pozostawiająca szerokie pole do interpretacji kon-

templacja dzieła artysty, który pozostawia odbiorcy pewną swobodę, zakreśloną nie-

oznaczonością i wieloznacznością symbolu. Warto przy tym zwrócić uwagę, że filozof 

niejednokrotnie podkreślał, że im bardziej umysł człowieka zajmuje się światem jako 

reprezentacją (a jak wcześniej wskazano, symbol niesie ze sobą właśnie ideę głębokiej, 

niejednoznacznej interpretacji), tym mniej odczuwa wolę stanowiącą źródło cierpienia 

świata. Konsekwencją takiego spostrzeżenia była hierarchia sztuk, w której najniższą rolę 

zajmowały dziedziny proste i bezpośrednie (jak architektura), zaś najwyższą – najbar-

dziej abstrakcyjne i pozwalające na swobodną interpretację estetyczną (jak muzyka). 

Warto też dodać, że Schopenhauer przedkładał oderwanie reprezentacji (wizualnej) 

przedmiotu nad jego doczesność (choć nie postrzegał tego wprost w kategorii symbolu): 

Być może powodem, dla którego zwykłe przedmioty w martwej naturze wydają 

się tak przemienione i ogólnie wszystko, co namalowane, pojawia się w nad-

przyrodzonym świetle, jest to, że nie patrzymy już na rzeczy w przepływie czasu 

i w połączeniu przyczyny i skutku, lecz przeciwnie, zostajemy wyrwani z tego 

wiecznego przepływu wszystkich rzeczy i przeniesieni do martwej i cichej 

wieczności19. 

 W dalszej części wywodu zestawienie to staje się jaśniejsze w świetle odwołania do 

platońskiej idei: W swojej indywidualności sama rzecz została określona przez czas 

i przyczynowe warunki rozumu; tutaj widzimy ten związek zniesiony i pozostała tylko 

idea platońska20. 

 
16 Por. Andersen W., Gauguin and a Peruvian Mummy, Burlington Magazine 109, no. 769, 1967, s. 238-43. 
17 Szczegółową analizę poglądów Schopenhauera na sztukę znaleźć można m.in. w: Diffey T.J., 
Schopenhauer's Account of Aesthetic Experience, The British Journal of Aesthetics, 1990. 
18 Schopenhauer A., Świat jako wola i reprezentacja, t. I, § 68, Dover strona 390. 
19 Schopenhauer A., Manuscript Remains, Volume I: Early Manuscripts (1804-1818), Berg Publishers, 

Londyn 1988, tom I, s. 80. 
20 Tamże, s. 81. 
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Na zakończenie tego krótkiego opisu roli sztuki symbolicznej i jej zmian w historii 

pozostaje dodać, że dopiero eksperymenty formalne, poszukiwania istoty procesu two-

rzenia w sztuce współczesnej i prace Auerbacha („Mimesis”, 1946) oraz Gombricha 

(„Sztuka i złudzenie”, 1960) po raz kolejny postawiły nowe pytania dotyczące stosunku 

rzeczywistości i dzieła. 

Nie można jednak nie zauważyć, że sztuka ilustracji alchemicznej jest przypadkiem 

sui generis w tradycji sztuk wizualnych, bowiem w przypadku ikonografii hermetycznej 

metoda symboliczna jest wykorzystywana w sposób specjalny: służy ona nie tyle 

przekazaniu komunikatu widzowi za pomocą wielu warstw, lecz właśnie ukryciu podsta-

wowego znaczenia (treści), tak aby stała się ona dostępna jedynie dla adeptów (wtajem-

niczonych). 

3. Specyfika alchemii 

Wypada zacząć o konstatacji, że na pozór prosty termin „alchemia” po bliższej analizie 

okazuje się wcale nie tak jednoznaczny jak z pozoru. Alchemię można rozpatrywać jako 

poprzedniczkę chemii, jako nienaukową (ściślej: jako przednaukową w sensie modelu 

oświeceniowego) metodę badawczą, jako rzemiosło, jako sztukę metalurgiczną (poszu-

kującą nierealnych metod transmutacyjnych) lub wręcz jako swego rodzaju system 

filozoficzny oparty o analogię uzdrawiania żywego (sic!) metalu do procesu doskona-

lenia człowieka. Aby nie popadać w zbyt głębokie dygresje, przyjmijmy więc na potrzeby 

niniejszego artykułu, że alchemia jest związkiem pierwotnej chemii metali z koncepcją 

człowieka dążącego do podążenia ścieżką ascendenci mającym korzenie w filozofii 

neoplatońskiej21. 

Okres, który można nazwać protoalchemicznym, rozpoczyna się wraz z opanowa-

niem technologii metali. Wnioski płynące z badań wykopaliskowych sprawiają, że 

większość uczonych zgadza się, że opanowanie otrzymywania ołowiu miało miejsce 

ok. 8000 roku p.n.e.22, miedzi – ok. 5000 roku p.n.e.23, zaś złota, srebra, żelaza i cyny – 

ok. 4000 roku p.n.e. Najtrudniejsze było uzyskanie rtęci – jedynego metalu występu-

jącego w postaci płynnej w warunkach normalnych, przez co przypisywano mu niezwykłe 

własności magiczne. „Srebrną wodę” (bo tak nazywano rtęć) pozyskiwano z cynobru od 

ok. 1500 roku p.n.e. Najwybitniejszy polski badacz pism alchemicznych, prof. Rafał 

Prinke uważa zresztą, że właśnie pojawienie się metod pracy z rtęcią wyznacza moment 

powstania pierwszych traktatów alchemicznych24. 

Metalurgia i pojawienie się zawodu kowala (który cieszył się niezwykłą pozycją 

w społeczeństwie, o czym przekonują liczne wątki mitologiczne25) sprawiło, że przed 

ludzkością stanął problem wyjaśnienia istoty procesu zmiany jednej substancji 

(np. rudy) w inną (metal w postaci czystej). Tak narodziła się idea transmutacji. Miała 

ona nie tylko wymiar praktyczny (chemiczny), ale także metafizyczny. Co więcej, jest 

możliwe, że dla alchemików, jako praktyków, dość szybko stało się wiadome, że proces 

transmutacji nie jest możliwy do osiągnięcia, lecz nadaje się do budowania alegorii 

 
21 Zob. Mościbrodzki W., dz. cyt., s. 16-20. 
22 Potts D.T. (red.), Northern Mesopotamia. A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East, 
John Wiley & Sons, 2012, s. 302. 
23 Antonovic D., Prehistoric copper tools from the territory of Serbia, Journal of Mining and Metallurgy, 

2009, http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-5339/2009/1450-53390902165A.pdf. 
24 Prinke T.R., dz. cyt., s. 72. 
25 Szerzej na ten temat w: Mościbrodzki W., dz. cyt., s. 71-73. 
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spekulatywnej – na co zwracają uwagę m.in. Prinke26, Needham27 i Sivin28. Z drugiej 

strony wskazuje się na odrębność rozumienia pojęcia pierwiastka dzisiaj i w czasach 

starożytnych, co podkreśla m.in. Taylor29. 

Filozoficzne źródła alchemii wyrastają z bardzo starych korzeni. Taylor30, a za nim 

polski badacz hermetyzmu R. Bugaj31, wskazują, że alchemicy korzystali już z wyników 

rozważań kapłanów (a także metalurgów) egipskich oraz z myśli jońskich filozofów 

przyrody (od VII wieku p.n.e.). 

To właśnie tu powstała koncepcja arche (obecna już u Talesa), emanacji przeci-

wieństw z neutralnej pustki apeironu pochodząca od Anaksymandra (co alchemicy 

przekształcili w odwrotną zasadę łączenia), zgęszczania i rozrzedzania powietrza 

widoczna u Anaksymenesa (zasada alchemiczna solve et coagula), ogólna idea wiecznie 

przekształcającego się świata (co implikowało możliwość przekształcania się substancji). 

Ze starożytnej myśli greckiej wywodziła się też hylozistyczna koncepcja pierwiastka 

życia znajdującego się w każdej materii. Dało to asumpt do pojmowania metali nie-

oczyszczonych jako istoty chorej, którą można było przywrócić do stanu idealnego za 

pomocą odpowiedniego eliksiru bądź Kamienia Filozoficznego. Na ten fakt zwraca 

uwagę m.in. Read:  

Alchemiczne rozumowanie miało głównie charakter dedukcyjny i bazowało na 

dwóch przyjętych a priori założeniach: po pierwsze – o jedności materii; po 

drugie – o istnieniu potężnej substancji transmutacyjnej (…), zdolnej do 

uzdrawiania chorób metali, co prowadziło do uzyskiwania doskonałych sub-

stancji takich, jak srebro czy złoto32. 

Istnienie ciała i duszy metalu w traktatach alchemicznych zauważa także Grimes: 

Alchemicy grecko-egipscy często mówią o ciałach i duszy substancji. Ciała są fizycznymi 

metalami, a termin „duchy” (pneumata) odnosi się do nich zawartego w nich barwnika 

czy też tynktury33. Warto przy tym zauważyć, że według Zosimosa proces barwienia 

metali był w pewnym sensie uważany za ich rzeczywistą (w sensie spekulatywnym, 

a nie chemicznym) transmutację, zaś jego technologia była otoczona pilnie strzeżoną 

tajemnicą: 

Ten podstawowy przepis był główną wartością i był starannie strzeżony. 

Tajemnica nie tylko była obowiązkiem, ale była również obwarowana przez 

święte przysięgi, które składał każdy, by tajemnica byłaby bezpieczna34. 

Z kolei szkole eleackiej alchemia zawdzięcza fundamentalną zasadę czterech równo-

rzędnych i opozycyjnych zasad (Empedokles i Ksenofanes). Skądinąd, u tego pierwszego 

 
26 Prinke T.R., dz. cyt., s. 70. 
27 Needham J., Science and Civilisation in China vol. 5, Cambridge University Press 1974, s. 15-16. 
28 Sivin N., Chinese alchemy. Preliminary studies, Harvard Univesity Press 1968, s. 22-23. 
29 Taylor F., Founders of Modern Chemistry, Melbourne, London-Toronto 1951, s. 34. 
30 Tamże, s. 35. 
31 Bugaj R., Hermetyzm, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 6. 
32 Read J., From Alchemy to Chemistry, Dover Publications, Inc., New York 1995, s. 15. 
33 Grimes S.L., Zosimus of Panopolis, Alchemy, nature and religion in late antiquity, Syracuse University, 

2006, s. 23. 
34 Tamże, s. 36. 
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pojawiło się przypisanie zasadom kolorów (barw czystych), które w procesie alche-

micznym odpowiadają fazom Opus Magnum: nigredo, albedo, citrinias i rubedo. 

Szkoła pitagorejska (VII-VI wiek p.n.e.) zainspirowała późniejszych alchemików do 

idei ukrywania wiedzy przed niepowołanymi i przekazywania jej za pomocą systemu 

symboli i alegorii. Z kolei mistyczny i ezoteryczny aspekt pitagorejczyków rozbudował 

Platon. Jego koncepcja doskonałej idei była natchnieniem dla wielu alchemików rozu-

miejących poszukiwania Kamienia Filozofów jako postawy filozoficznej wyrażającej 

się w ciągłym procesie oczyszczania i doskonalenia duszy. 

Arystotelicy przekazali alchemikom rozbudowaną koncepcję czterech żywiołów 

oraz opisy zjawisk fizycznych zawartych w „Meteorologice”. Za czasów Arystotelesa 

opanowano też technologię procesów destylacji i sublimacji – fundamentalnych 

przemian alchemicznych. Wkrótce potem podano sposób na otrzymywanie wody desty-

lowanej. Nie należy jednak koncentrować się na technologicznym kontekście alchemii – 

zwraca na to uwagę Grimes w swojej dysertacji doktorskiej poświęconej jednemu 

z najwybitniejszych alchemików epoki neoplatońskiej – Zosimosowi z Panopolis:  

Postępy technologiczne nie są tym, co odróżnia alchemię od starożytnego 

rzemiosła. To, co odróżnia alchemię, polega na zastosowaniu hellenistycznych 

teorii filozoficznych i religijnych do tych rzemiosł35. 

Dalszy rozwój filozofii zaowocował wykształceniem się alchemii hellenistycznej 

(III wiek p.n.e.). Należy jednak także dodać, że epoka ta zaznaczyła się otwarciem 

szlaków wymiany naukowej i kulturowej z Bliskim Wschodem, burzliwym rozwojem 

kultów misteryjnych36 (z natury odwołujących się do rytuału i symboliki), neoplato-

nizmem oraz pojawieniem się wątków gnostyckich37, mitraistycznych i wczesno-

chrześcijańskich w pismach alchemicznych. 

Idee gnostyckie, pojęcie monady i emanacji istoty boskiej do niższych form istnienia 

były obecne zwłaszcza w alchemii żydowskiej, a później także w kabalistyce. 

Kolejny etap w rozwoju alchemii przebiegał dwutorowo. Chrześcijańska Europa, 

odcięta od zapomnianej w większości myśli antyku (jeśli nie liczyć Arystotelesa, który 

dał fundament rozwojowi scholastyki) poszła własną drogą. Niektórzy poszukiwacze 

Kamienia Filozofów podążyli ścieżką naturalistyczną, traktując swoje badania jako 

próbę wyjaśnienia procesów fizycznych. Trzeba też zauważyć, że rozwojowi filozofii 

alchemicznej nie sprzyjał generalny upadek piśmiennictwa (umiejętności czytania 

i pisania ograniczyły się przede wszystkim do kleru katolickiego). Inni kontynuowali 

ścieżkę prac badawczych, czasem włączając do kanonu elementy myśli chrześcijańskiej 

(symbolika zmartwychwstania Chrystusa nadawała się doskonale do wytłumaczenia 

śmierci metalu prowadzącej do jego uzdrowienia i ponownych narodzin jako Kamienia 

Filozofów – p. rys. 3).  

 
35 Tamże, s. 23. 
36 Szerzej na ten temat: Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków. T. III: Okres 

hellenistyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 495-501. 
37 Pearson B.A., Gnosticism as Platonism: With Special Reference to Marsanes (NHC 10,1), The Harvard 
Theological Review, 77 (1), 1984, s. 55-72. 
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Rysunek 4. Ilustracja do Rosarium Philosophorum, alegoria chrystologiczna w alchemii38 

Jeszcze inni oddawali się rozważaniom często przekraczającym granice wyznaczone 

przez dogmaty kościelne. 

W tym samym czasie rozkwit sztuki alchemicznej miał miejsce na Bliskim Wschodzie. 

Islamskie państwa dbały o rozwój intelektualny, organizowano ośrodki tłumaczeń z greki 

i łaciny, poznawano i interpretowano dzieła starożytności. Robert Halleux wyróżnia 

kilka typów pism tego okresu, pisząc, że tłumaczono: 

zarówno teksty praktyczne (Liber secretorum, De aluminibus, Liber sacerdotum), 

jak i teoretyczne (Liber trium verborum), traktaty w duchu arystotelowskim (De 

perfecto magisterio), platońskim (Liber Platonis quartorum) lub tradycji 

Awicenny (De anima in arte alchemiae, Epistola ad Hasen regem) bądź dzieła 

wysoce ezoteryczne (Tabula smaragdina)39. 

Arabia wzbogaciła skarbnicę alchemiczną niezwykłą ornamentyką i bogatym 

warsztatem plastycznym, często sięgającym zarówno własnej tradycji, jak i wpływów 

perskich i bizantyńskich. Skądinąd to właśnie dzieła arabskie, ponownie tłumaczone na 

języki europejskie przyczyniły się do ponownego rozwoju Sztuki Królewskiej wśród 

łacinników. 

Najważniejszymi traktatami powstającymi w chrześcijańskim kręgu kulturowym 

były „Liber Morieni” (1144), będący zresztą interpretacją tekstu arabskiego, „Speculum 

Maius” dominikanina Wincentego z Beauvais, „De mineralibus” Alberta de Groot (Albert 

z Kolonii, doktor Kościoła i praktyk chemik), „Opus maius” (1297) Roberta Bacona, 

pisma Ramona Lulla czy pseudo-Gebera. Przez pewien czas sugerowano nawet powstanie 

zamkniętego, hermetycznego kręgu alchemików wywodzących się ze środowiska libe-

 
38 Anonnymous, Rosarium Philosophorum Band 1 Faksimile 1, VCH Verlagsgesellschaft, 1992, s. 190. 
39 Halleux, Przyjęcie alchemii arabskiej na Zachodzie, 154, za Prinke T.R., dz. cyt., s. 153. 
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ralnie myślących franciszkanów. To właśnie z tego okresu wywodzą się niezwykle intere-

sujące przedstawienia symboliczne: teorię rtęciowo-siarkową przedstawiano wówczas 

jako zespolenie kochanków, króla i królowej bądź żywiołów. Była to kreatywna w sferze 

alegorycznej i ciekawa plastycznie (p. rys. 5) interpretacja zasady przeciwieństw wywo-

dzącej się jeszcze z czasów antyku.  

 

Rysunek 5. Ilustracje do Rosarium Philosophorum40 

Można w tym miejscu postawić pytanie, w jakim stopniu wykorzystanie symboliki 

było świadomym zabiegiem narracyjnym (chęć odwołania się do znanych adeptom 

skojarzeń, mitów i odniesień), na ile zaś naturalną, nieuświadomioną drogą duchowych 

poszukiwań (taka interpretacja byłaby bliska średniowiecznej interpretacji myśli 

neoplatońskiej – jak wskazano wyżej). Znana interpretatorka pism C.G. Junga, Marie 

von Franz zauważa:  

Alchemicy, obserwując i doświadczając swe symbole i dokonując ich zapisu, 

pracowali bez jakiegokolwiek świadomego czy religijnego programu, w odróż-

nieniu od materiału symbolicznego pochodzącego z innych źródeł, który podda-

wany był przeważnie poprawkom. Dzięki temu ich konkluzje są spontanicznymi, 

pozbawionymi korekty wrażeniami płynącymi z nieświadomości, a zakłócenia 

pochodzące ze świadomości są minimalne41. 

4. Wizualny język alchemii 

Jeśli przyjąć, że pierwsze traktaty alchemiczne zaczęły powstawać w epoce helle-

nistycznej, którą zazwyczaj określa się od śmierci Aleksandra w 323 roku p.n.e. po bitwę 

pod Akcjum w 31 roku p.n.e. (alternatywą cezurą jest śmierć Hadriana w 138 roku jako 

kres integracji kultury Grecji i Rzymu), to warto zauważyć, że sztuka iluminacji manu-

skryptów stała już na stosunkowo wysokim poziomie. 

 
40 Źródło: Rosarium Philosophorum, dz. cyt., s. 77 i 85. 
41 Franz von M., Alchemia. Wprowadzenie do symboliki i psychologii, s. 28. 
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Tekst i ilustracja, dzięki piśmienniczej formule mogły się wzajemnie przenikać 

i uzupełniać. Widać to choćby po jednym z najstarszych zachowanych diagramów mate-

matycznych (rys. 6), pochodzących z I wieku p.n.e.: 

 

Rysunek 6. Diagram w traktacie z epoki hellenistycznej42 

Już w tym okresie pojawiają się też przedstawienia symboliczne, wykorzystywane 

jako uzupełnienie traktatu naukowego (rys. 7): 

 
Rysunek 7. Grecka ilustracja alchemiczna z II wieku p.n.e.43 

Pozostawione wolne miejsce w niektórych manuskryptach sugeruje, że już w tym 

okresie oddzielano funkcję kopisty (tekstu) od ilustratora. Ten element będzie miał szcze-

gólne znaczenie w przypadku ilustracji alchemicznej, gdzie często starano się ukryć 

istotę rysunku poprzez przesunięcie elementów istotnych w miejsca mało znaczące 

z punktu widzenia kompozycji wizualnej. Ilustrator, nie mając wiedzy o naturze opisy-

wanego wizualnie i symbolicznie procesu alchemicznego mógł po prostu omijać na 

pozór niepotrzebne szczegóły, pozbawiając alegorię pierwotnego sensu. 

 

 
42 Wietzmann K., Ancient Book Illumination, Harvard University Press, Massachusetts 1959, s. 5. 
43 Tamże, s. 63. 



 

Wojciech Mościbrodzki 
 

48 

 

Rysunek 8. Przykład techniki ilustratorskiej z traktatu De Materia Medica44 

Oprócz oczywistego postępu w dziedzinie plastycznej, który pozwalał na wręcz natu-

ralistyczne przestawianie rzeczywistości (por. rys. 8), w zakresie ikonografii alche-

micznej można wskazać na trzy istotne przełomy technologiczne. Pierwszym z nich jest 

pojawienie się kodeksu jako formy istnienia dokumentu pisanego, która zastąpiła 

tradycyjny zwój. Kodeks pozwalał na łatwy dostęp do każdego miejsca dokumentu 

i zapis obustronny, co przyczyniało się do wygodniejszego użytkowania, a zatem lepszego 

rozpowszechniania dzieł. Formę kodeksową systematycznie dopracowywano, przecho-

dząc od typografii stychometrycznej do kolometrycznej, zastępując luźny układ kart – 

klejonym itp. Pierwsze kodeksy powstały mniej więcej na początku okresu helleni-

stycznego, ale ich rozkwit zaczął się kilkaset lat później45, w związku z czym wiele 

traktatów alchemicznych znamy w formie zwoju. Drugim wynalazkiem była sprowa-

dzona przez Arabów z Chin technologia wytwarzania papieru, który zastąpił pergamin 

(ok. 1100 rok). Papier dobrze przyjmował tusz, był wygodniejszy i łatwiejszy w obróbce. 

Również wynalazek druku miał korzenie dalekowschodnie (wbrew obiegowej opinii 

Johannes Guttenberg nie wynalazł samodzielnie druku46 ani ruchomej czcionki drukar-

skiej, którą na 500 lat wcześniej stosowano w Państwie Środka47). 

 
44 Tamże, s. 190. 
45 Niektórzy badacze historii książki, w tym Theodore Skeat uważają, że Ewnagelia św. Marka była 

spisana od razu na stronach kodeksu (por. Skeat T., The Birth of the Codex, Oxford University Press, New 
York-Cambridge 1983, pp. 38-61). 
46 Przed Guttenbergiem w Europie stosowano druk ksylograficzny, polegający na odbijaniu całostroni-

cowych drzeworytów. 
47 Jest prawdopodobne, że na pomysł zastosowania prasy i drewnianych czcionek Guttenber wpadł, 
zapoznając się ze spisana i ilustrowaną relacją Marco Polo. 
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5. Symbol w ilustracji alchemicznej 

Pierwsze pisma alchemiczne (Papirus Lejdejski, Papirus Sztokholmski) pozbawione 
są ilustracji. Kłopot z interpretacją ich następców polega m.in. na tym, że warstwa 
ikonograficzna często zmieniała się przy tworzeniu kolejnych kopii. W przeciwieństwie 
do kopisty, iluminator nie posługiwał się słowem, lecz obrazem – w większości przy-
padków nie zastanawiając się nad znaczeniem szczegółów. W konsekwencji mogło dojść 
do sytuacji, że przekaz znaczeniowy, ulotny i subtelny w przypadku symboliki herme-
tycznej, mógł zostać zafałszowany, tym bardziej że pamiętać należy o niedoskonałości 
technik ilustratorskich. Wystarczyło, żeby ilustrator, zamiast skopiować wizerunek 
kruka, namalował po prostu jakiegokolwiek ptaka – i zmieniał się cały sens obrazu 
(czarny kruk, związany ze śmiercią i czarną magią jest zazwyczaj symbolem procesu 
umierania i gnicia – alchemicznej fazy nigredo). 

Jednym z pierwszych znanych traktatów alchemicznych są „Cztery Księgi” przypi-
sywane Demokrytowi (co jest dość oczywistym i charakterystycznym zabiegiem pseudo-
epigraficznym). Nie zachowały się one w oryginale do naszych czasów, ale ich fragmenty 
znane są dzięki późniejszym traktatom „Physika kai mystika” („O rzeczach fizycznych 
i mistycznych”) i „Peri asemou poieseos” („O wytwarzaniu srebra”). Uzupełnieniem 
tych traktatów jest, także przypisywana Demokrytowi, lista substancji alchemicznych 
znana jako „Katalogoi”48. Traktaty pseudo-Demokryta rekonstruowane są głównie na 
podstawie późniejszych streszczeń i odpisów, zwłaszcza czterech manuskryptów 
bizantyńskich, znanych jako Marcianus GR.299, Parisinus GR.2325, Parisinus GR.2327 
i Vaticanus GR.1174. Trzeba pamiętać, że mówimy tu o materiałach, z których 
najstarszy datowany jest na X wiek, czyli kilkaset lat(!) po prawdopodobnym czasie 
powstania „Physika kai mystika”49. Manuskrypty będące streszczeniami syryjskimi są 
jeszcze bardziej oddalone w czasie, bo pochodzą z XV wieku (Manuskrypty z Cambridge 
MM6.29, Oriental 1593 i Egerton 709). 

Wprawdzie z braku dostępu do oryginalnego manuskryptu nie możemy twierdzić, że 
zawierał on symbole ikonograficzne, ale analiza jego rekonstruowanej treści dobitnie 
pokazuje, że już sam język alchemiczny pełen był niejasnych alegorii:  

Nauczywszy się tych rzeczy od wspomnianego mistrza i poznawszy różnice 
w materii, starałem się łączyć natury. Lecz względem tego, że nasz mistrz zmarł 
wcześniej niż nasza inicjacja została zakończona, próbowałem wywołać go 
z Hadesu [dla poznania Tajemnicy]. Próbowałem tego kilka razy, pytając, jak 
łączyć natury, lecz odpowiedział mi, że trudno mu to wyrazić, bo nie pozwolił 
mu na to jego daimon. Rzekł mi tylko, iż księgi są w Świątyni (…). Zaglądając 
[do ksiąg] z zaskoczeniem [stwierdziliśmy], że niczego uprzednio nie przeoczy-
liśmy, poza tym bardzo ważką prawdą, którą tam znaleźliśmy: Natura lubuje się 
w naturze, natura zwycięża naturę, natura zapanuje nad naturą50. 

 
48 Bogato argumentowana próba rekonstrukcji oryginalnej treści przedstawiona jest w: Martelli M., 

The Four Books of Pseudo-Democritus, Maney Publishing: Society for the History of Alchemy and 

Chemistry, 2013, s. S1. 
49 Skądinąd analiza tych manuskryptów pozwala Marellemu odrzucić przyjmowaną jeszcze niedawno 

hipotezę łączącą postać Pseudo-Demokryta z Bolosem z Mendes (por. Caley E., The Leyden and 

Stockholm Papyri. Greco-Egyptian Chemical Documents From the Early 4th Century AD, University of 

Cincinnati, 2008). 
50 Za Martelli, dz. cyt., s. S83-S85. 
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Równie ważnym elementem tradycji alchemicznej są pisma Zosimosa z Panopolis51. 

Jest on pierwszym alchemikiem, którego tożsamość jest niepodważalna. Mieszkał 

i pracował w obszarze kultury hellenistycznej, czerpiąc z tradycji Egiptu, Grecji i Rzymu, 

był chrześcijańskim gnostykiem, prawdopodobnie czerpał też z tradycji judaistycznej. 

Najbardziej kompletne wydanie dzieł Zosimosa, które jest uznawane za kanoniczne, to 

słynna XIX-wieczna praca M. Berthelota i C. E. Ruelle pt. „Collection des Alchimistes 

Grecs”. Jak zauważa Grimes w swojej pracy doktorskiej, o ile wcześniejsze traktaty 

alchemiczne rozdzielały praktykę laboratoryjną, a kwestie filozoficzno-religijne, o tyle 

w przypadku Zosimosa występuje już ścisłe powiązanie tych kwestii. Tym ciekawszy 

jest to materiał do analizy (zarówno w warstwie języka, jak i – stosunkowo nielicznych – 

elementów ilustratorskich). Treść pism pozostawionych przez alchemika zawiera często 

mgliste przypowieści i napomnienia duchowe:  

Jeśli jesteś nieczysty, nie będziesz dobrze pracować, nie zrozumiesz… Wiedzcie, 

że będziecie poddawani próbom w sprawach duchowych i cielesnych, aż 

osiągniecie doskonałość (…) a wtedy odnajdziesz (przedmiot swego pragnienia) 

porzucając sztuki cielesne. Dlatego nie przestawaj medytować i pracować, 

a zrozumiesz52. 

Pierwotne ilustracje pism Zosimosa mają charakter techniczny i schematyczny, 

jednak w kolejnych kopiach pojawiają się już uzupełnienia o charakterze zdecydowanie 

symbolicznym. I tak, w traktacie z X wieku mamy już zestawiony szkic aparatury 

alchemicznej z wizerunkiem Oroborosa (rys. 9): 

 
Rysunek 9. Ilustracja do Authentic Memoirs (ok. 300 rok n.e.) Zosimosa, w traktacie pochodzącym z X 

wieku, Venise, Biblioteca nazionale Marciana, ms. gr. 299, fol. 188v53 

 
51 Grimes S.L., dz. cyt., s. 25. 
52 Mościbrodzki W., dz. cyt., s. 124. 
53 Obrist B., Visualization in Medieval Alchemy, HYLE, 9 (2), 2008, s. 131-170. 
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Równie ciekawe są ilustracje alegoryczne z arabskich tłumaczeń Zosimosa. Mają one 

charakter złożony, symboliczny i niewątpliwie autor rozumiał, że do ich zrozumienia 

wymagana jest wiedza hermetyczna (rys. 10). 

 

Rysunek 10. Ilustracje do arabskich tłumaczeń pism Zosimosa54 

Warto przy tym zauważyć, że w pismach Marii Żydówki, żyjącej prawdopodobnie 

mniej więcej w czasach Zosimosa większość ilustracji ma charakter czysto techniczny 

(rys. 11), choć sam zapis procedur alchemicznych brzmi podobnie hermetycznie jak 

w innych traktatach alchemicznych:  

Odwróć naturę, a znajdziesz to, czego szukasz (…) Rozcierasz na proch w święty 

sposób, z prostotą, wyłącznie w miejscu świętym; wówczas ma miejsce właściwe 

rozpuszczanie i osadzanie. Połącz razem, mówi Maria, mężczyznę i kobietę, 

a znajdziesz to, czego szukasz55. 

 

Rysunek 11. Kerotakis i tribkos z traktatu alchemicznego56 

 
54 Zosimos z Panopolis, The Book of Pictures Mushaf as-suwar, Daimon Verlag, 2007. 
55 Patai R., The Jewish Alchemists, a History and Source book, Princeton Legacy Library, 1995, ISBN 

0 691 03290 4, s. 63. 
56 Tamże, s. 69. 
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Warto przy tym dodać, że postać Marii Żydówki może być uzasadnieniem centralnej 

roli Marii (matki Jezusa) w wielu traktatach alchemicznych – wśród chrześcijańskich 

kopistów mogło dojść do wymieszania się tych postaci, tym bardziej że Maria Alche-

miczka była otaczana wielką czcią (choć była Żydówką, zachowały się opisy apokry-

ficzne, w których Chrystus objawił się jej fizycznie i współżył z nią57). Przykładem może 

być ilustracja z „Księgi Świętej Trójcy”, jednego z ciekawszych przykładów piśmien-

nictwa alchemicznego bogato ilustrowanego w tekście. Wyobrażenie Marii (rys. 12) 

przedstawia kobietę siedzącą na tronie (!) z płomieni, zwieńczoną stylizowaną koroną. 

Ma ona ręce złożone do modlitwy i błękitną suknię (prawdopodobnie podkreślenie typo-

wej kolorystyki związanej z Marią, matką Jezusa), jej stopy spoczywają na odwróconym 

księżycu, o zdecydowanie podkreślonej antropomorficznej twarzy. Nad postacią 

umieszczono sylwetkę ukrzyżowanego Chrystusa. 

 

Rysunek 12. Maria w chwale płomieni – ilustracja z XV wieku traktatu alchemicznego „księga św. Trójcy” 

Późne ilustracje alegoryczne wspominające Marię lub nawiązujące do jej pism są 

znacznie bogatsze w formie ilustracyjnej, dojrzalsze plastycznie – a jednocześnie niosą 

treść odpowiadającą późnej alchemii średniowiecznej. Przykładowo, XVII-wieczna 

rycina barwiona z Viridianum chymicum przedstawia Marię Alchemiczkę wskazującą 

na wazę, z której wydobywa się rozdwojony dym. Otacza on roślinę o 5 kwiatach, która 

prawdopodobnie jest wizerunkiem Alchemicznego Drzewa, reprezentującego doskona-

lenie metalu w kierunku otrzymania Kamienia Filozofów (Drzewo Alchemiczne bywa 

przedstawianie w bardzo różnych wersjach – od małej roślinki aż po wielki dąb).  

Na jeszcze wyższym poziomie artystycznym, wyrażającym się m.in. dokładnym 

cieniowaniem, bogatą kolorystyką i przemyślaną kompozycją plastyczną (zwraca uwagę 

choćby umiejętne operowanie linią horyzontu, który wbrew narzucającej się, lecz prymi-

tywnej metodzie znajduje się nie w połowie obrazu, tylko zgodnie z zasadą złotego 

podziału mniej więcej w 1/3 planu), a nawet śmiało operujący kompozycją otwartą 

(w której elementy istotne wychodzą poza kadr) stoi „Book of Lambspring”, datowany 

na 1625 rok. Jest to manuskrypt o wybitnej typografii, pisany ostrą, gotycką frakturą. 

 
57 Tamże, s. 70. 
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Rysunek 13. Maria Żydówka w ujęciu XVII-wiecznego traktatu Viridarium chymicum58 

 

Rysunek 14. Ilustracje do XVII-wiecznego traktatu Book of Lambspring 

Jest to jeden z najdoskonalszych przykładów ilustracji alchemicznej, w której tekst 

(hermetyczny i zakodowany współgra z narracją wizualną). Aforyzm towarzyszący 

karcie po lewej stronie brzmi: Strzeż się bestii straszliwej w leśnym ostępie. Odnosi się 

on do fazy gnicia (zniszczenia), podczas której substancja niedoskonała pod działaniem 

alchemicznej rtęci (Czerwony Rycerz) umiera, aby umożliwić postępy w rektyfikacji 

(faza nigredo). Ilustracja po stronie prawej opatrzona jest tekstem: Oto przed tobą wielki 

cud: dwa lwy złączone w jedności, co jest alegorią połączenia Ducha i Duszy w Ciele 

(zgodnie z ideą trójpodziału Paracelsusa) lub połączenia Siarki i Rtęci (Czerwony Lew 

i Metaliczna Lwica)59. 

Znamienne jest, że z racji na sposób kopiowania manuskryptów, często możemy 

obserwować niewielkie (choć czasem znamienne) zmiany w treści ilustracji. Dosko-

nałym tego przykładem jest porównanie ceremonii Chymicznych Zaślubin (będąca sama 

w sobie archetypicznym hierogamos) z manuskryptów „Donum Dei”, „12 Kluczy Basila 

Valentine” oraz „Splendor Solis” (rys. 15). 

 
58 Źródło: https://innergarden.org/artwork/viridarium_chymicum.html. (dostęp: grudzień 2021). 
59 Mościbrodzki W., dz. cyt., s. 178. 

https://innergarden.org/artwork/viridarium_chymicum.html
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Każda z ilustracji przedstawia symbole Czerwonego Mężczyzny (Rycerza, Króla), 

przeciwstawione Białej Kobiecie (Dziewicy, Królowej). Te miana zazwyczaj odpowiadają 

gorącemu, suchemu, aktywnemu pierwiastkowi męskiemu (lub „elementalnemu zaczy-

nowi” metali = siarka) i zimnej, wilgotnej, receptywnej zasadzie żeńskiej (której odpo-

wiada rtęć lub argent vive). Jest to jednocześnie odpowiednik prastarych poglądów filo-

zoficznych wskazujących, że świat tworzą zestawione ze sobą przeciwieństwa, które 

alchemik musi połączyć w chymicznych zaślubinach w celu stworzenia „kamienia 

filozoficznego”. Ta koncepcja przewija się przez wiele pism alchemicznych. Na ścianie 

domu nadwornego alchemika Rudolfa II w Pradze, znaleziono następujące słowa: Jeśli 

biała kobieta poślubi czerwonego męża, obejmą się połączą by począć. Rozpuszczając się 

w sobie, prędzej czy później dojdą do doskonałości. Zwraca przy tym uwagę, że w każdej 

z ilustracji, główne elementy otacza inne tło: kolba, z której wyrastają kwiaty, stojący 

w oddali zamek lub wizerunki Słońca i Księżyca.  

 

Rysunek 15. Chymiczne zaślubiny Czerwonego Króla i Białej Królowej, od lewej: Donum Dei,  

12 Kluczy Basila Valentine i Splendor Solis 

6. Podsumowanie 

Podobnie jak u neoplatoników, także u twórców alchemicznych ilustracji symbol 

ujawnia swoją wieloznaczną i wielopłaszczyznową naturę. W obu wypadkach odpowie-

dzialność za jego zrozumienie jest podzielona pomiędzy Twórcę i Odbiorcę, choć sens 

tego wspólnego obowiązku jest inny. Filozofia przede wszystkim używa symbolu jako 

pojemnego komunikatu, który (jak chcą neoplatonicy) z uwagi na swoją transcen-

dentalną proweniencję jest w stanie pomieścić i przekazać więcej treści niż najlepiej 

nawet dobrane słowa. Alchemicy stosują symbol jako metodę hermetyczną, która pozwala 

na przekazanie treści zrozumiałej jedynie dla adeptów.  
Korzenie obu tych podejść tkwią głęboko w antyku, zwłaszcza w myśli platońskiej 

o doskonałej, niematerialnej idei. Co ciekawe, znany badacz ikonologii, Abe Warburg, 
uważany za prekursora historii kultury wizualnej twierdził, że to właśnie ze starożytnej 
Grecji wywodzą się najsilniejsze archetypy, symbole i alegorie, charakterystyczne dla 
całej kultury europejskiej. Uważał on, że symbole są elementami rytuału (jego językiem), 
którymi pierwotna wspólnota oswajała lęki, emocje i przeżycia świata otaczającego. 
Dominium sztuki leży w sferze symbolu, który pomaga wyobraźni uwolnić się z głębo-
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kości i wyrazić siebie. Konieczne jest znaleźć te symbole, które z ostateczną siłą ekspre-
syjnej syntezy, reprezentują eksternalizację wewnętrznego świata tak, by powierzyć to 
zmysłom, które to odbierają, i intelektowi, który to ocenia. 

Niniejszy artykuł stanowi zaledwie wstęp do szerszej analizy ikonografii alchemicznej. 
Jego zadaniem było wskazanie filozoficznych korzeni, z których czerpie alchemia i które 
zrealizują w sferze wizualnej elementy niezwykle bogatego świata imaginarium wizual-
nego. Jest to także zapowiedź dalszego zainteresowania autora tą tematyką – zarówno 
z punktu widzenia filozoficznego, jak i artystycznego. 
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Na styku sztuki i filozofii. Ilustracja alchemiczna jako język symboli 

Streszczenie 
Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów języka traktatów alchemicznych z interdyscyplinarnego 
punktu widzenia, łączącego w sobie podejście stosowane w sztukach plastycznych (sztuki wizualne, ilumi-
nacja manuskryptów), filozofii (symbol jako forma komunikacji) i historiografii alchemii. Alchemia bywała 
rozumiana jako nauka (w jej rozumieniu przedoświeceniowym), jak i sztuka (sposób rozumowania i działania 

opierający się na intuicji oraz czynnikach transcendentalnych). Współcześnie określana jest zwykle jako 
poprzedniczka chemii, ale pogląd ten nie wyczerpuje całości zagadnienia. Alchemicy byli bowiem nie tylko 
badaczami przyrody, ale także filozofami odwołującymi się do nauk moralnych i etycznych Persji, Egiptu, 
świata hellenistycznego i Arabii. Przez setki lat rozwoju tradycji alchemicznych: od II wieku p.n.e. po czasy 
Sędziwoja kształtował się tajemniczy język alchemiczny: hermetyczny, ezoteryczny i symboliczny. 
W literaturze przedmiotu nie raz podejmowano analizę piśmiennictwa alchemicznego, przedstawiając je 
z punktu widzenia historii, historii idei, filozofii, a nawet antropologii. Traktaty alchemiczne poddawano 
badaniom w warstwie chemicznej, przyrodniczej i filozoficznej. Stosunkowo niewielu autorów podejmowało 
jednak zagadnienie ikonografii alchemicznej jako unikalnego, symbolicznego języka wizualnego posługują-
cego się alegorią i aluzją do wykładu moralnego. 
W niniejszej pracy autor przedstawia propozycję spojrzenia na ikonografię alchemiczną jako na specyficzną 
metodę komunikacji treści filozoficznych. W oparciu o przedstawione przykłady rozważana jest metoda 
komunikacji alchemicznej jako wykładu etycznego.  
W dalsze perspektywie badawczej autor planuje dokonać systematycznego przeglądu symboliki alchemicznej, 
bazując na dostępnym materiale źródłowym, wskazując jednocześnie zarówno korzenie filozoficzne wybranej 
ikonografii, jak i szukać nawiązań w kulturze współczesnej – zwłaszcza w zakresie ornamentyki i filozofii 
wolnomularskiej. 
Słowa kluczowe: alchemia, iluminacja manuskryptów, symbolika, estetyka 
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Joanna Szweda1 

W kręgu praskich alchemików –  

kulturowe interakcje śląskiej neoawangardy 

Nie śpię i nie czuwam, ale w półśnie w duszy  

to, co przeżyłem, z tym, com czytał i słyszał,  

miesza się jak strumienie  

o różnych barwach i przejrzystości 

(Meyrink G., „Golem”) 

I 

Środowisko artystyczne Katowic lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych to obszar 

pomijany dotychczas w narracji naukowej. Górny Śląsk doby PRL-u określa stereotyp 

„przestrzeni byle jakiej kulturowo”2, pozbawionej zaplecza artystycznego. Rewizja tak 

ukształtowanego podejścia pozwala jednak na odkrycie fenomenów kulturowych, do 

jakich zaliczyć można formację Oneiron. 

Szkoła artystyczna zainicjowana przez: Urszulę Broll, Andrzeja Urbanowicza, 

Henryka Wańka, Zygmunta Stuchlika i Antoniego Halora, znana jest dziś przede 

wszystkim ze swego dorobku malarskiego. Zasadniczym celem powziętych przeze mnie 

badań jest jednak odpowiedź na pytanie o rolę słowa i l i teratury w działalności  

Oneironu.  Okazuje się bowiem, że zakres zainteresowań wymienionych artystów nie 

zamyka się w ramach sztuk wizualnych. Spośród licznych i różnorodnych pasji członków 

katowickiej grupy wyłania się kilka wiodących obszarów:  

1. Kwestia relacji słowa i obrazu – najpełniej ukazana na przykładzie trzydziestu kart 

„Leksykonu”, kolektywnego dzieła zwanego również „Czarnymi kartami”, „Cha-

osem w obrazkach” lub „Encyklopedią”. Projekt ten korzystał z kabały, a także 

stanowił różnicujące powtórzenie gry surrealistów – „wybornego trupa” (fr. cadavre 

exquis)3. Widoczne w nim fascynacje okultyzmem i alchemią, a w zamyśle również 

nawiązanie do teorii nieświadomości zbiorowej Carla Gustawa Junga czynią 

„Encyklopedię” dziełem o wielkiej sile ekspresji. „Leksykon” świadczy również 

o wyborze alfabetu jako ogniwa łączącego i porządkującego chaos wyobraźni. 

2. Ekspresja duchowych doświadczeń – wątek New Age, czyli obszar związany z zaini-

cjowaną w pracowni przy ulicy Piastowskiej alternatywną formą duchowości – 

buddyzmem4.  

 
1 joanna.szweda94@wp.pl, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, www.us.edu.pl. 
2 Waniek H., Przeciw ubezwłasnowolnieniu. Oneiron, [w:] Katowicki underground artystyczny po 1953 
roku, red. J. Zagrodzki, oprac. S. Ruksza, Katowice 2004, s. 173. 
3 Zob. Taborska A., Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk 2013, s. 62. 
4 Środowisko katowickie zainicjowało w latach siedemdziesiątych XX wieku powstanie wspólnoty 

buddyjskiej Sangha. Zob. Kosior K., Buddyzm w Katowicach, [w:] Katowicki underground artystyczny 
po 1953 roku, red. J. Zagrodzki, oprac. S. Ruksza, Katowice 2004, s. 254. 

http://www.us.edu.pl/
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3. Kwestia inspiracji literackich „Oneironu” – pisma spod pióra oneironautów, a także 

praca translatorska, czyli pierwsze tłumaczenia tekstów Jorge’a Luisa Borges’a, 

Mircea Eliadego, Gustawa René Hockego, Gustava Meyrinka, Carla Gustava 

Junga, czy przekłady świętych ksiąg buddyzmu autorstwa Urszuli Broll, Andrzeja 

Urbanowicza czy Antoniego Halora. 

Niniejszy referat będzie zaś propozycją swoistego studium przypadku, którego 

materiał zasadniczy stanowią kolejno 1) pismo „Ouroboros. Panopticum Oneironu” – 

almanach artystyczny redagowany przez oneironautów, poświęcony Pradze Rudolfa II 

oraz 2) karta „G” wraz z wizerunkiem legendarnego monstrum z gliny i liter – golema. 

II 

Punktem zwrotnym dla katowickiej neoawangardy okazał się rok 1968, wówczas też 

uwaga oneironautow została skupiona na środowisku „praskiego kręgu” Rudolfa II 

Habsburga. Źródłem wiedzy początkowo stał się „Die Welt as Labirynth” („Świat jako 

labirynt”) Hockego w roboczym tłumaczeniu Broll. W rozdziale „Rudolfińska Praga” 

autor przedstawia ideę internacjonalizmu – ponadnarodowego, intelektualnego  

porozumienia, do którego dążył „cesarz alchemików”5 Rudolf II: 

pragnął duchowo-politycznego zjednoczenia różnorodnych elementów w zagro-

żonym imperium, Europy połączonej poprzez ducha […]. Właśnie z Pragi wyszła 

siła – a także dążenie do europejskiej jedności duchowej – która odzywała się 

później raz po raz, na przykład w afektownym (nieraz nazbyt) poecie, jakim był 

Rilke, czy w tak enigmatycznym pisarzu jak Kafka, nie mówiąc o wielu innych6. 

Konsekwentnie realizowany w latach 1576-1612 plan cesarza, doprowadził do ukształ-

towania się w Pradze środowiska intelektualno-artystycznego, zrzeszającego malarzy, 

uczonych, wizjonerów, postaci nietuzinkowe, gotowe zmieniać kształt ówczesnego 

świata nauki i sztuki.  

Miasto staje się miejscem spotkań wszystkiego, co dziwaczne, cesarz bowiem 

lubi niezwykłości. Dwa lata przed męczeńską śmiercią na stosie most Karola 

przemierza Giordano Bruno. Miasto wystawia na światło dzienne to, co gdzie 

indziej jest chowane głęboko7. 

Pod przewodnictwem Johannesa Keplera Rudolf II studiował nauki ścisłe i obser-

wował gwiazdy. Szukając pomostu pomiędzy irracjonalnym a naukowym i spajając 

„wszystkie przeciwieństwa w iskrzącym synkretyzmie”8, poszerzał zasięg swych wpły-

wów. Siła oddziaływania „Rudolfińskiego kręgu” przetrwała, by w kolejnych stuleciach 

inspirować entuzjastów maniery i manii. Należeli do nich także oneironauci, którzy 

w 1968 roku postanowili zgłębić historię Pragi Rudolfa, poznać tajniki alchemii i kabały. 

Co ważne, zainteresowania te stały się pretekstem do wyrażenia negatywnego stanowiska 

artystów wobec inwazji wojsk polskich na Czechosłowację. Jak zauważa Weronika 

Parfianowicz: 

 
5 Określenie zapożyczone z tytułu biografii cesarza autorstwa Jacqueline Dauxois, zob. Douxois J., 
Cesarz alchemików Rudolf II Habsburg, tłum. R. Niziołek, Kraków 1997. 
6 Hocke G.R., Świat jako labirynt. Maniera i mania w sztuce europejskiej w latach 1520-1650, tłum. M. 

Szalsza, Gdańsk 2003, s. 245-246. 
7 Dauxois J., Cesarz alchemików..., dz. cyt., s. 149. 
8 Tamże, s. 247. 
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Rok 1968 stanowił kolejną cezurę w relacjach między Polską i Czechosłowacją, 

podwójnie znaczącą: był to okres kolejnego pogorszenia stosunków oficjalnych 

po inwazji na Czechosłowację, w której brało udział także polskie wojsko, zara-

zem jednak wydarzenie to stało się katalizatorem dla fali gestów solidarności 

z południowymi sąsiadami, wyrażanych w formie listów protestacyjnych czy 

ulotek i plakatów9. 

Zarówno „Ouroboros”, jak i obrazy Urbanowicza, „Dłoń pamięci”10 i Wańka, 

„Pamięci Jana Palacha”11, stanowiły odpowiedź na politykę przemocy – były przejawem 

buntu wobec działań sprzecznych z założoną w Pradze ponad trzy stulecia wcześniej 

ideą kooperacji i artystyczno-intelektualnej jedności Europy12.  

Stawianie znaku równości pomiędzy środowiskami katowickim i praskim byłoby 

zapewne rażącym uproszczeniem czy nadużyciem, trudno jednakże zaprzeczyć niebaga-

telnemu wpływowi hermetycznego kręgu Rudolfa na grupę Oneiron. Eksperymenty 

w obszarze świadomości, czynione przy Piastowskiej mogłyby odnaleźć paralelę w nie-

konwencjonalnych metodach lecznictwa czy alchemicznych inicjacjach cesarza Habs-

burgów13. Idea jedności sztuki i nauki oraz łączenie rejestrów na pozór nieprzystawalnych 

także zdają się wspólne dla obu środowisk. Charyzmatyczny władca, otaczający się 

licznymi autorytetami w dziedzinie nauki i artystami, przywodzi na myśl frontmana 

grupy Oneiron, Andrzeja Urbanowicza, orędownika „alchymii”14, który, z budzącą 

podziw łatwością, przyciągał do pracowni przy Piastowskiej ludzi wielu pasji15. Samo 

poddasze – wypełnione przedmiotami o znaczeniu symbolicznym i magicznym – 

przypominać może gabinet osobliwości Rudolfa. Wreszcie kwestia wybranej estetyki – 

zamiłowanie do nieregularności, nielinearności, uwydatnianie paradoksów, frenetyczny, 

a jednocześnie niepozbawiony humoru styl, w jakim osadzono „Karty…”, decydują 

o podobieństwach pomiędzy praskimi i katowickimi „alchemikami słowa”.  

 
9 Parfianowicz W., Alternatywny szlak przyjaźni polsko-czechosłowackiej, [w:] Awangarda underground. 

Idee, historie, praktyki w kulturze polskiej i czeskiej, red. A. Karpowicz, W. Parafinowicz, X. Stańczyk, 

Kraków 2018, s. 185.  
10 Zob. Urbanowicz A., Dłoń pamięci, olej, płótno, sierpień 1968, [w:] Oneiron. Ezoteryczny krąg artystów 

z Katowic, red. P. Mrass, A. Urbanowicz, H. Waniek, Katowice 2007, dz. cyt., s. 63. 
11 Waniek H., Pamięci Jana Palacha, olej na desce, 1968, tamże, s. 65. 
12 Warto dodać, że w mieszkaniu Henryka Wańka odbywały się spotkania studenckie, dotyczące wydarzeń 
z marca 1968 roku. Młodzi ludzie redagowali liczne listy protestacyjne i manifesty. Działalność ta była 

obserwowana przez władze (Urbanowicz A., Dotknięcia, ślady, [w:] Oneiron. Ezoteryczny krąg…, 

dz. cyt., tamże, s. 59). 
13 W tym miejscu warto przywołać anegdotę, dotyczącą Andrzeja Urbanowicza, Henryka Wańka i Zygmunta 
Lisa, którzy zgodzili się na okazjonalne i kontrolowane przyjmowanie LSD. Eksperyment medyczny 

przeprowadzony został 20 kwietnia 1970 roku w szpitalu psychiatrycznym w Stroniu Śląskim. Zob. 

Urbanowicz A., Serpentyny, [w:] Katowicki underground…, dz. cyt., s. 319. 
14 Zob. Urbanowicz A., Chemia i alchymia, [w:] Katowicki underground…, dz. cyt., s. 85. 
15 Grupa Oneiron nie posiadała zhierarchizowanej struktury, choć rola Urbanowicza, jak mogłoby się 

wydawać, wysuwała się na prowadzenie: O ile trzymać się określenia, że Urszula była duchowym akumu-

latorem naszej grupy, to Henryk był jej filarem intelektualnym […], Andrzej zaś dynamem – znakomitym 

organizatorem i uosobieniem niebywałej energii, bez której większość naszych dokonań nie mogłaby się 
udać (Zob. Illg J., Podziemne poddasze, [w:] Katowicki underground…, dz. cyt., s. 274). Grono zaintere-

sowanych niezależną działalnością artystów z Katowic liczyło nawet setkę osób. Jak notuje Urbanowicz, 

do stałych satelitów należeli między innymi Andrzej Kostołowski, Mariusz Tchorek, Stefan Morawski, 

Wojciech Skrodzki, Jarosław Markiewicz, Jerzy Illg czy Zdzisław Beksiński. Zob. Oneiron. Ezoteryczny 
krąg…, dz. cyt., s. 81. 



 

Joanna Szweda 
 

60 

III 

Twarde oprawy w formacie nieco większym niż A4 opatrzone tytułem „Astronomicum 

Cesareum” (rys. 1), od wewnętrznej strony mapa Europy w kształcie koła z usytuowaną 

centralnie Pragą (rys. 2), rycina przedstawiająca kalendarz solarny, herb Karola V 

Habsburga (rys. 2), dziada Rudolfa II – w taki właśnie sposób prezentują się okładki 

„Ouroborosa”, których wygląd wiele mówi o tematyce i charakterze przedsięwzięcia – 

hermetycznego i pełnego powagi, a także naznaczonego zgoła geopoetycko, a więc przy 

uwzględnieniu „pojęcia w działaniu”16, znaczącego miejsca, terytoria i mapy. Pismo 

oneironautów zostało przygotowane w dziesięciu podobnych egzemplarzach. 

 

Rysunek 1. Grupa Oneiron, Ouroboros. Panopticum Oneironu [oprawa przód], [w:] Oneiron. Ezoteryczny 

krąg artystów z Katowic, Katowice 2006, s. 69 

 
16 Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, 
Kraków 2014, s. 92.  
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Rysunek 2. Grupa Oneiron, Ouroboros. Panopticum Oneironu [oprawa wnętrze], [w:] Oneiron. Ezoteryczny 

krąg artystów z Katowic, Katowice 2006, s. 69 

Wygląd „Ouroborosa” skłania do refleksji nad jego przynależnością gatunkową. Być 

może warto rozpatrywać pismo oneironautów w kategoriach książki artystycznej. Piotr 

Rypson za jej podstawowy wyznacznik uważa – z ducha awangardowe – przekraczanie 

granic pomiędzy słowem i materialnością książki: Najogólniej rzecz ujmując, artystyczne 

prace książkowe miały przełamywać podział na tekst (rozwijający się w czasie) i grafikę 

(oglądaną w przestrzeni)17. Jak zauważa z kolei Paweł Bernacki, próba zdefiniowania 

zjawiska „książki artystycznej” i określenia jej wyznaczników gatunkowych wiąże się 

z kłopotami terminologicznymi. Istotną rolę gra rozróżnienie pomiędzy rodzimą „książką 

artystyczną” a zakorzenionym w tradycji zachodniej artists’ bookiem. Według propono-

wanej przez Bernackiego klasyfikacji „Ouroboros” stanowiłby realizację typu drugiego. 

Artists’ booki 

były to wszak niewielkie, liczące sobie kilkadziesiąt stron i wydane niskim kosztem 

w miękkiej oprawie publikacje, zawierające na ogół ułożone w odpowiedniej 

sekwencji zdjęcia bądź ilustracje. Stanowiły pewien całościowy projekt od 

początku do końca zaplanowany, a najlepiej także wykonany przez artystę […] 

Wybierając książkę, twórca niezwiązany wcześniej przecież z rynkiem wydaw-

niczym, opowiadał się po stronie demokratyzacji sztuki. Trzeba jednak w tym 

miejscy nadmienić, że owa broszura nie miała stanowić jedynie środka do 

rozprzestrzeniania dzieła, ale nim być18.  

Podobnie w przypadku „Ouroborosa”, który różni się od pozostałych pism redago-

wanych przez oneironautów lub katalogów wystaw właśnie tym, że nie stanowi wyłącznie 
 

17 Rypson P., Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, Warszawa 2000, 

s. 11. 
18 Bernacki P., Polska książka artystyczna po 1989 roku w perspektywie bibliologicznej, Wrocław 2020, 
s. 31. 
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nośnika treści artystycznej czy literackiej, lecz sam w sobie jest interesującym i autono-

micznym dziełem wykraczającym poza ramy słowa, obrazu, formy. Ilość stron różni się 

co prawda od przyjętych przez Bernackiego standardów, choć zauważyć trzeba, że 

obszerne części „Ouroborosa” stanowiły tłumaczenia wybranych książek19.  

Numer praski otwierają „Praga roku 1510. Centrum magii” F.R. Dumasa oraz tekst 

Stuchlika o Janie Husie, opublikowany skądinąd w 2008 roku w książce „Relacje 

z nocnych podróży”20. Z zachowanej strony spisu treści wynika, że w skład teczki 

„Panopticum Oneironu” wchodziły także: „Praga jako centrum ezoteryki” i „Magica 

z czasów Rudolfa II” Gertrude von Schwarzenfeld, „Ezoteryka praska” i „Gustaw 

Meyrink” Arnolda Keyserlinga21, fragmenty części czwartej „Świata jako labiryntu” 

Hockego: „Rudolfińska Praga”, „Arcimboldi i arcimboldeski”, „Antropomorficzny kraj-

obraz i podwójna twarz” (w tłumaczeniu z Piastowskiej „Antropomorficzny krajobraz 

i podwójne oblicze”), streszczenie artykułu Lilly von Sauter „Zamek Ambras”, 

„Zegarmistrz”, „Szum w uszach”, „Chimera”, „Przedmowa do Bo Yin Ra” i „Zielona 

twarz” Gustawa Meyrinka, a także „Notatki wokół Meyrinka i Golema” i „W teatrze” 

Franza Kafki. W komentarzu do spisu treści „Ouroborosa” Urbanowicz notuje22:  

Jan z Husi Zygmunta Stuchlika jest tekstem autorskim. Notatki wokół Meyrinka 

i Golema sporządził Urbanowicz, Nowela Franza Kafki jest pastiszem autorstwa 

Wańka. Wydawnictwo udostępnione było w formie teczki zawierającej ponad 

setkę stronnic. Ostatnią pozycją spisu rzeczy jest Zielona Twarz Gustawa 

Meyrinka. To odrębna książka, pożyczana razem z Ouroborosem lub osobno. 

Maszynopisowi towarzyszyły winiety autorstwa Wańka. Za podstawę posłużyło 

wydanie przedwojenne23. 

Tekst o Janie z Husi autorstwa Stuchlika, oniryczna opowieść o czeskim reforma-

torze Kościoła, okazuje się zapisem powracającej wizji lub reminiscencją pewnych 

głęboko skrywanych wyobrażeń. Narrator rozpoczyna historię od słów: Ilekroć zaistnieje 

okoliczność, która zmusza pamięć do ożywienia postaci Jana, wówczas nieodmiennie 

pojawia się w mojej wyobraźni ten sam obraz […]24. Obraz ów przedstawia tytułowego 

Jana, rzucającego o ściany domów złotymi owocami. Kiedy bohater opowieści dociera 

do końca labiryntu ulic, zostaje napadnięty przez hordę szczurów. Zwierzęta ocierają się 

o suknie dostojnika, który, próbując wydostać się z piekielnego kłącza, rzuca się w ogień. 

Następuje swoiste oczyszczenie w ogniu – purificatio, będące najpewniej analogią do 

tragicznej śmierci Husa. W opowieści Stuchlika Jan jednak nie płonie na stosie, lecz, 

odziany w czarne sukno, stoi pośrodku ognistego kręgu, w dłoni zaś trzyma złoty owoc, 

 
19 By wymienić chociażby „Zegarmistrza” Gustawa Meyrinka w przekładnie Antoniego Halora. 
20 Stuchlik Z., Janowi z Husi, [w:] tegoż: Relacje z nocnych podróży, Katowice 2008, s. 24. 
21 Artykuł został przetłumaczony i opublikowany przez Leszka Matelę w 1992 roku (Keyserling A., 

Metafizyka zegarmistrza, „Nie z Tej Ziemi” 1993, nr 2, s. 11-12). 
22 Dziennik Urbanowicza służy pomocą w identyfikacji osób i zdarzeń. Obsesyjna niemal potrzeba 

dokumentowania i zapisywania, jaką odczuwał autor „Domu Boga”, pozwala dziś nie tylko zidentyfi-
kować nazwiska twórców odpowiedzialnych za teksty, ale i poznać szczegóły, dotyczące konkretnych 

części „Ouroborosa”. Szczególnie pomocna okaże się uwaga Urbanowicza na temat, załączonego 

w „Ouroborosie”, tekstu Kafki, czyli trawestacji autorstwa Wańka. 
23 Urbanowicz A., Dotknięcia…, dz. cyt., s. 69. 
24 Stuchlik Z., Janowi z Husi, dz. cyt., s. 24. 
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symbol władzy i zwycięstwa. Na jego infule25 pojawiają się wizerunki diabłów, a napis 

herezjarcha oznajmia powstanie nowego , nowego, choć od początku skazanego na 

potępienie. 

Do szczególnie interesujących fragmentów „Ouroborosa” należy opowiadanie Franza 

Kafki „W teatrze”, które – jak wynika z notatek Urbanowicza – było zmyślną mistyfi-

kacją spod pióra Henryka Wańka26. Tekst ten liczy bez mała sześć stron maszynopisu 

w formacie A4, a w spisie rzeczy opatrzony zostaje nazwiskiem Kafki. Aby zachować 

pozory autentyzmu, Waniek lub Urbanowicz poprzedzili opowiadanie notą edytorską, 

z której jasno wynika, że miniatura należy do dzieł niepublikowanych związanego z Pragą 

pisarza. Dołożono więc wszelkich starań, aby ów żart literacki zachował niezbędną 

wiarygodność, a prawda o autorstwie utworu „W teatrze” nie wyszła na jaw. Zdaje się, 

że sam pomysł miał za zadanie oddać esencję „czeskiego humoru”, o którym w swym 

eseju „Czeska tradycja humoru i mistyfikacji” traktował Štěpán Balík: 

Przyglądając się czeskiej „kulturze śmiechu”, przede wszystkim zwracamy uwagę 

na mistyfikacje rozumiane jako próba „zrobienia kogoś w konia” czy „nabrania 

kogoś”. Jednak my, Czesi, słyniemy również z tradycji wytwarzania falsyfikatów 

[…] Celem mistyfikacji, podobnie jak „recese” czy happeningu, także jest 

„nabranie”, zaszokowanie kogoś, wyrwanie człowieka z rutyny, zmuszenie go 

do uporania się z niespodziewaną sytuacją, w której musi się jakoś odnaleźć. 

Jednak mistyfikacja nie zawsze jest wydarzeniem jednorazowym, może składać 

się z wielu kolejnych etapów i trwać kilkadziesiąt lat. Jej autor nie musi się też 

nigdy ujawnić27. 

Pojawienie się mistyfikacji Wańka w praskim numerze czasopisma oneironautów 

świadczyć mogło o entuzjazmie, jakim darzono Czechów w Katowicach. Oneironautom 

imponowało, zakorzenione, między innymi w dorobku praskich dadaistów i surreali-

stów28, poczucie humoru południowych sąsiadów. Już nie tylko wdzięczna próba stylizacji 

tekstu, ale z ducha performatywna roszada autorstwa Wańka świadczyły o dystansie 

artysty, przejawianym wobec poważnych zjawisk oryginalności i autentyczności, uka-

zując jednocześnie swobodną grę ze znaczeniem autora czy kategorią prawdy. Sedno 

eksperymentu tkwi, jak się zdaje, w intertekstualności, którą trudno jednak powiązać 

wyłącznie z parodiowaniem, próbą parafrazowania czy trawestacją. Te, z założenia 

polegać miały na wykorzystaniu konkretnego wzorca w celu przekształcenia go i nadania 

mu innego charakteru. Waniek zaś tworzy własną fikcję, w której pozostawia Kafkowskie 

 
25 Wedle legendy infuła Jana Husa nie spłonęła w czasie egzekucji (Ulryk z Richental, O straceniu Jana 

Husa, [w:] Historia prawa wyznaniowego. Wykaz tekstów źródłowych, oprac. Z. Zarzycki, Kraków 2004, 

s. 55). Może zatem zostać odczytana jako symbol niezniszczalnego dziedzictwa. 
26 Henryk Waniek potwierdził swoje autorstwo opowiadania „W teatrze”, dodając, że nie pamięta jego 
tytułu, a zaledwie zamysł przedsięwzięcia polegającego na podszyciu się pod Kafkę [Wywiad własny 

z Henrykiem Wańkiem, Warszawa 23.08.2019 r.]. 
27 Balik Š., Czeska tradycja humoru i mistyfikacji, „Teksty Drugie” 2010, nr 4, s. 251. 
28 Choć nie tylko. Autor szkicu „Czeska tradycja…” początków czeskich „mistyfikacji” upatruje się 
w działalności Jaroslava Haška, który w czasopiśmie „Świat Zwierząt” umieszczał informacje o nieistnie-

jących gatunkach fauny wraz z fotomontażami, rzekomo ilustrującymi nowo odkryte okazy. Miało to 

miejsce przed I wojną światową. Jak wspomina Balik: Po ujawnieniu tych mistyfikacji wyrzucono Haška 

z pracy, jednak ze względu na popularność jego tekstów pośród czytelników przywrócono mu stanowisko 
redaktora (Tamże, s. 248). 

http://tekstydrugie.pl/auth/stepan-balik/
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ślady: motywy typowe dla „Przemiany”, „Procesu” czy „Kolonii karnej”29. Sygnując 

utwór nazwiskiem praskiego pisarza czy dodając do tekstu komentarz o historii niepubli-

kowanych dotąd maszynopisów, utwierdza czytelników w przekonaniu, że istotnie, 

autorstwo przypisać należy Kafce. Jednocześnie tożsamość praskiego pisarza jest swo-

istym dopełnieniem opowieści, sugestywnym kluczem, przy pomocy którego nie tyle 

łatwiej, co z większą fascynacją podąża się labiryntem szczegółów, symboli i zjawisk, 

a tych – jak przystało na Wańka-Kafkę – nie zabrakło. 
Integralną część „Ouroborosa” stanowią „Notatki wokół Meyrinka i Golema”. Choć 

uporządkowane, zapiski oneironautów sprawiają wrażenie labiryntu cytatów, swobod-

nych myśli i inspiracji, powstałych pod wpływem tłumaczonych i czytanych uprzednio 

tekstów. „Notatki…” oddają także samokształceniowy walor kolektywnej pracy – 

szczegółowość i wnikliwość, z jaką Urbanowicz zgłębiał wybrane zagadnienia oraz 

jakość przekładów, uzmysławiają powagę przedsięwzięcia, które po latach Waniek 

wspomina w następujących słowach: Do dziś trudno mi zrozumieć skąd mięliśmy tyle 

czasu i energii na zupełnie altruistyczne – bo przecież bardziej kosztowne niż zyskowne – 

działania30. 

Zbiór „Notatek…” sporządzonych przez Urbanowicza otwiera obszerny cytat z roz-

prawy Junga „O rozwoju osobowości”. Fragment opatrzony został przypisem zawiera-

jącym wyłącznie tytuł w języku niemieckim „Vom Werden der Persönlichkeit”, z moich 

ustaleń wynika jednak, że przekładu dokonała Urszula Broll31. Fragment rozprawy 

Junga dotyczy stawania się psychicznym indywiduum . Psychoanalityk nawią-

zuje w swym tekście do pojawienia się na świecie postaci osobliwych i wyjątkowych, 

takich jak golem czy homunkulus. Temat wpisuje się w podjęte w „Ouroborosie” rozwa-

żania oneironautów o monstrualności i inności, której przykładem byłyby obiekty, znaj-

dujące się w kolekcji zamku Ambaras: 

portrety odmieńców pojawiających się w łonie własnego społeczeństwa, wywo-

łujących reakcje inne od tych, które wzbudzają odmieńcy przybysze. Lęk przed 

spojrzeniem na monstrum zrodzone z kobiecego łona może przeplatać się 

z ekscytacją – trudno oprzeć się pokusie patrzenia32.  

Przekład Junga autorstwa Broll charakteryzują prostsza niż u Prokopiuka składnia i, 

będące niejako jej następstwem, bardziej swobodne brzmienie słów. W obliczu pracy 

malarki translacja Prokopiuka mogłaby zdawać się niepotrzebnie upoetyzowana, zbyt 

 
29 Przemiana, na myśl przywodząca nieprawdopodobne przygody Gregora Samsy o tym właśnie tytule, 

dotyczy również bohatera Wańka, kelnera teatralnej kawiarni, który w ciągu kilku chwil starzeje się. Jego 
twarz staje się nie do poznania, choć nie wiadomo, czy metamorfoza stanowi efekt charakteryzacji czy 

też trudnych do wytłumaczenia zdarzeń (Kafka F., Przemiana, tłum. J. Kydryński, [w:] F. Kafka, Wybór 

prozy, oprac. Ł. Musiał, Wrocław 2018, s. 24). Podziemia teatru z miniatury oneironautów stanowią cele 

więzienne. Szczegółowy opis narzędzi, służących do wykonania wyroku śmierci i cel przywodzą na myśl 
„Kolonię karną” (F. Kafka, Kolonia karna, tłum. J. Kydryński, tamże, s. 84). Wyrok, dokonywany 

potajemnie, bez świadków i poczucie niesprawiedliwości, nasuwa skojarzenia z „Procesem” (F. Kafka, 

Proces, tłum. B. Schulz, J. Szelińska, tamże, s. 118).  
30 Waniek H., Przeciw ubezwłasnowolnieniu. Oneiron…, dz. cyt., s. 178.  
31 Tłumaczenie, jak wspominałam w poprzednich rozdziałach, było zwykle wspólną pracą Broll i Urba-

nowicza, który nadawał tekstom literacki sznyt. 14. Listopada 1965. Dziś skończyłem poprawiać przekład 

Hockego „Die Welt als Labirinth”, kończyliśmy też z Urszulą tłumaczyć Junga „Symbole indywiduacji”. 

Urbanowicz A., Dotknięcia, ślady…, dz. cyt., s. 45. 
32 Wieczorkiewicz A., Monstruarium, Gdańsk 2009, s. 11. 
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zawiła. Skądinąd ciekawe, jaki wpływ na późniejszą pracę w roli tłumacza miało dla 

Prokopiuka obcowanie z przekładami Junga z Piastowskiej. W jakim stopniu jego 

„interpretacyjne usytuowanie”33, by posłużyć się słowami Stanleya Fisha, wynikało 

z doświadczenia wspólnoty czytelniczej z Piastowskiej?  

Na uwagę zasługuje krytyczny walor kolejnych zapisków. Fragment z artykułu 

Schwarzenfeld, dotyczący „Golema” Meyrinka, zostaje opatrzony komentarzem, 

z którego wynika, iż niełatwo o wnikliwą interpretację utworu praskiego ezoteryka. 

Sama Schwarzenfeld uznana zostaje przez oneironautów za pozbawioną zaangażowania 

w proces „inicjacyjnej” lektury. Porównanie Meyrinka do Edgara Alana Poego oraz 

analiza poetyki związanego z Pragą pisarza, pozwalają postawić tezę, że Meyer to twórca 

skłaniający czytelnika do spojrzenia w głąb własnej duszy. Stwierdzenie to opatrzono 

jednak stosownym komentarzem, któremu nie brak naukowego dystansu. Skoro każda 

lektura jest procesem angażującym i inicjacyjnym, czymże wyróżniać miałyby się 

utwory Meyrinka? Według Oneironautów chodziłoby o specyficzny rodzaj transgresji, 

której źródeł szukać należy w idei słowa jako elementu sprawczego, transferu przemiany. 

Konsekwencją tegoż przekonania będą – czynione na łamach „Ouroborosa” – rozwa-

żania dotyczące „świętych liter” i działalności średniowiecznych kabalistów, takich jak 

Eliasz ben Jehuda z Chełma, praski rabin Jehuda Loew czy Salomon ibn Gabirol, którym 

przypisuje się stworzenie golema.  

Monstrum z gliny i liter staje się łącznikiem pomiędzy polskimi Katowicami 

a czechosłowacką Pragą. Mimo że golem kojarzony jest dziś częściej z tradycją czeską, 

oneironauci przywołali pamięć o polskim poprzedniku glinianego olbrzyma – Golemie 

z Chełma. Powołując się na autorytet Pierre’a Mariela34, autor „Notatek…” zwraca 

uwagę na mistyczne słowa, możliwe do usłyszenia przez podmioty pozaludzkie lub 

humanoidalne. Być może ma to związek z podświadomością i intuicją, niezbywalnie 

jednak stanowi przełęcz do tematyki sztucznej inteligencji, o której traktuje się w dalszym 

ciągu „Notatek…”.  

Postać Golema zostaje poddana wnikliwej analizie liczącej osiemnaście stron maszy-

nopisu. Tekst Urbanowicza przeplatają fragmenty czytanych przy Piastowskiej książek 

i artykułów. Oprócz zawartych w spisie treści pozycji „Ouroboros” posiada cytaty 

tekstów Jana Marquesa Riviere’a, Jarosława Marka Rymkiewicza, Johna Cohena, 

a także treść Psalmu 139 „Bóg wszystko przenika”, będącego rozbudowaną apostrofą 

Adama – utożsamianego tu z golemem – do Boga: […] Nie tajna Ci moja istota / kiedy 

w ukryciu powstałem / utkany w głębi ziemi35.  

  

 
33 Fish S., Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, wstęp R. Rorty, tłum. K. 
Arbiszewski, Kraków 2002, s. 381. 
34 Nazwisko to pojawia się między innymi w artykule Jerzego Prokopiuka, dotyczącym idei wolności 

według Rudolfa Steinera (Prokopiuk J., Rudolf Steiner a impuls wolnomularski, „Ars Regia” 2006, nr 9, 

s. 275). 
35 Psalm 139, Ks. Ps 139, 15-16.  
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IV 

 

Rysunek 3. Grupa Oneiron, Leksykon – Karta G (fragment), [w:] U. Broll, Atman znaczy oddech [Kat. wyst.], 

red. K. Kucharska, J. Hobgarska, Warszawa 2019, s. 224. 

Rodowód Golema przywodzi na myśl sam „Leksykon” oneironautów, w którym jako 

pierwsze pojawić miało się hasło Broll – atman (hin. Aatma – duch, oddech). Na karcie 

„G” należącej do „Encyklopedii” Oneironu dostrzec można ilustrację, przedstawiającą 

kabalistyczne monstrum. „Magiczna kombinacja liter”, która uaktywnia kreację postaci 

i wprawia w ruch nowe istnienie, została przeniesiona na ideę powstania „Czarnych 

kart”. Każdemu z trzydziestu kwadratów odpowiadała jedna litera alfabetu. Akt twórczy 

uzależniono od litery – świętej, dominującej, centralnej, wokół której krążyć miało, 

niczym mandala, dzieło z wykorzystaniem złota, bieli i srebra. Nie bez powodu w dalszej 

części „Notatek” wokół Meyrinka i Golema czytamy o „potędze słowa” ukazanej 

w fińskim micie Kalevali. Bohater podania, Väinämöinen, przedostaje się do świata 

zmarłych, by następnie wskrzesić olbrzyma, spoczywającego na „zaklęciach słów”. 

Ścinając porastające go drzewa, wnika do wnętrza potwora Wipunena i wydostaje z niego 

tajemną wiedzę o kombinacji liter. Niewykluczone, że inspiracją dla gry nieświado-

mości, jaką zainicjowali oneironauci, była właśnie owa wizja „magicznej” hierarchii, 

wytyczonej przez słowo. Podanie o Väinämöinenie i literach o magicznych właściwo-

ściach koresponduje nie tylko z otaczającą golema z kart legendą, ale przede wszystkim 

hebrajskimi spółgłoskami G, L i M, umieszczonymi na karcie „G”, nieco powyżej 

ilustracji.  
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Rysunek 4. Grupa Oneiron, Leksykon – Karta G, [w:] U. Broll, Atman znaczy oddech [Kat. wyst.],  

red. K. Kucharska, J. Hobgarska, Warszawa 2019, s. 224. 

Można odnieść wrażenie, że znajdujący się na stronach „Ouroborosa” konglomerat 

źródeł, stanowi obszerne zaplecze intelektualne karty „G”. Umieszczony na niej wize-

runek golema – otoczonego labiryntem słów opowiadających legendę Rabina Loewa 

i monstrum z gliny, które obróciło się przeciw swemu stwórcy – byłby zaś swoistą 

projekcją kontekstów literackich zawartych w „Panopticum…”. Dochodzi do „sprzężenia 

zwrotnego” pomiędzy słowem i obrazem spod znaku praskiej alchemii.  
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W kręgu praskich alchemików – kulturowe interakcje śląskiej neoawangardy 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wybrane aktywności neoawangardowej i kontrkulturowej grupy Oneiron z Katowic, 

a także podjęto próbę analizy i interpretacji pism i obrazów, których tematem przewodnim stała się kultura 
Pragi z czasów cesarza Rudolfa II. Punktem zwrotnym dla środowiska katowickiej neoawangardy okazał się 

rok 1968, w którym – na znak protestu wobec agresji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji – 

członkowie legendarnej Śnialni: Andrzej Urbanowicz, Urszula Broll, Henryk Waniek, Zygmunt Stuchlik 

I Antoni Halor, skupili swoje zainteresowania wokół tak zwanego „praskiego kręgu”, a więc historii Rudolfa II 
i jego ekstrawaganckiego dworu. Cesarz z rodu Habsburgów pragnął zaszczepić w Pradze ideę ponadnaro-

dowej, kulturowej współpracy, która kilkaset lat później stała się inspiracją dla członków grupy Oneiron. 

Autorka referatu przygląda się wpływowi hermetycznego kręgu praskiego na środowisko katowickie. Przy-

bliżając i analizując pisma spod pióra oneironautów oraz obrazy powstałe pod wpływem praskich impresji 
buduje narrację o przenikaniu się środowisk kulturalnych – niezależnie od czasu i miejsca ich funkcjono-

wania. W pismach alchemików, praskich legendach i kabale katowiccy twórcy poszukiwali świata alterna-

tywnego, który przetransponowali następnie do własnych dzieł. Referat składa się z dwóch zasadniczych 

części, które dotyczą kolejno pisma „Ouroboros”, redagowanego przez wszystkich oneironautów oraz karty 
„G”, jednej z trzydziestu prac składających się na „Leksykon”, kolektywne dzieło z pogranicza obrazu i słowa. 

Słowa kluczowe: Oneiron, Katowice, Praga, alchemia, neoawangarda
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Małgorzata Nieszczerzewska1 

Mówi się, że giną dziesiątki tysięcy ludzi. 

Retoryka epidemii w filmie „Siódma pieczęć”  

oraz w wybranych współczesnych  

narracjach medialnych 

W moim filmie krzyżowiec wraca z wyprawy krzyżowej tak jak dzisiaj żołnierz 

wraca z wojny. W średniowieczu ludzie żyli pod terrorem zarazy. Dzisiaj żyją 

w strachu przed bombą atomową  

I. Bergman2 

1. Wprowadzenie: epidemie wciąż aktualne 

Obok naturalnych katastrof to właśnie epidemie należą do tych czynników, które od 

dawna znacząco wpływają na rozmaite aspekty życia człowieka (biologiczny, społeczny 

i gospodarczy) oraz przekształcają kulturę, często niosąc ze sobą przede wszystkim 

konsekwencje polityczne. Choroby zakaźne uważane są wciąż za jeden z największych 

dramatów, jaki może spotkać ludzkość. Dlatego też zupełnie nie dziwi wzrastająca – 

również na polskim rynku wydawniczym – ilość publikacji im poświęconych, których 

autorzy zwracają uwagę na niezwykle zróżnicowane wymiary epidemii jako zjawiska 

społeczno-kulturowego3. Przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych interesuje 

przede wszystkim język źródeł oraz terminologia, używana w różnych okresach do opisu 

epidemii i chorób zakaźnych. Kolejnym aspektem badań nad epidemiami jest sposób ich 

przedstawiania, narratywizowania zarazy (np. opis chorego ciała, wpływ zarazy na sferę 

emocjonalną, zachowanie i mentalność ludzi)4.  

Jak przypomina Edyta Rudolf, zaraza/epidemia funkcjonują jako pojęcia poliseman-

tyczne, posiadające również sensy pierwotne, metaforyczne5. Przez wieki zjawisko zarazy 

starano się opisać przede wszystkim językiem literatury, który ujmuje w słowa głębokie 

i skomplikowane doświadczenie zagrożenia i nagłej śmierci. Jednakże obrazy epidemii 

są również od wielu lat obecne w innych obszarach kultury popularnej. Ich wzrastająca 

powszechność może skłaniać ku stwierdzeniu, że jednym z głównych aspektów epide-

 
1 malgorzata.nieszczerzewska@amu.edu.pl, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Antropologii i Kulturo-

znawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
2 Cyt. Za: Tomasik T., Czy „Siódma pieczęć” jest filmem o średniowieczu?, Słupskie Prace Filologiczne, 

Seria Filologia Polska, 6, 2008, s. 154. 
3 Por. np. Polek K., Sroka T.Ł. (red.), Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze 

i kulturowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016; Dzieduszycki W., 

Wrzesiński J. (red.), Epidemie, klęski, wojny, Poznań 2008; Wrzesiński Sz., Epidemie w dawnej Polsce, 

Replika, Zakrzewo 2011. 
4 Polek K., Sroka Ł.T., Epidemie w badaniach historyków. Zagadnienia wstępne, s. 12-14, [w:] Polek K., 

Sroka T.Ł. (red.), Epidemie w dziejach Europy, dz. cyt. 
5 Rudolf E.I., Od dżumy do eboli. Sposób przedstawiania wybranych chorób zaraźliwych w przykła-

dowych tekstach literatury popularnej, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 
Wrocław 2019, s. 8. 

mailto:malgorzata.nieszczerzewska@amu.edu.pl


 

Małgorzata Nieszczerzewska 
 

70 

micznych opowieści jest uświadomienie współczesnym odbiorcom, jak podobni jesteśmy 

do ludzi żyjących w minionych stuleciach. Jak trafnie zauważa Szymon Wrzesiński, 

mimo że przewyższamy populacje żyjące niegdyś pod względem osiągnięć techniki, 

poziomem higieny, wykształceniem, dobrami użyteczności publicznej oraz możliwością 

szybszego i rzetelniejszego przekazywania informacji – psychicznie nadal jednak pozo-

stajemy słabi6. 

Z uwagi na fakt, że głównym tematem niniejszych rozważań jest retoryka, warto zatem 

zacząć od przypomnienia definicyjnej różnicy pomiędzy epidemią a pandemią. Te dwa 

terminy funkcjonujące od dawna w naukach medycznych zadomowiły się bowiem 

z biegiem czasu niemal we wszystkich dyskursach, uruchamiając – co zrozumiałe – nowe 

konteksty interpretacyjne. Z epidemią mamy do czynienia wówczas, gdy liczba zakażeń 

lub zachorowań w danym rejonie jest znacząco większa niż przewidywana norma. 

W przeciwieństwie do pandemii, epidemia posiada definicję również w polskim ujęciu 

normatywnym. Artykuł 2 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi definiuje to zjawisko jako wystąpienie na danym obszarze zakażeń 

lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym 

okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących, 

stan epidemii natomiast – sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku 

z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepide-

micznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii7. 

We współczesnym dyskursie medialnym dotyczącym wirusa SARS-CoV-2 najbar-

dziej popularną jest definicja pandemii przedstawiona w dokumentach Światowej Orga-

nizacji Zdrowia (WHO), według której pandemia to po prostu „rozprzestrzenianie się 

nowej choroby na całym świecie”. WHO wskazuje, że cechy choroby sprzyjające roz-

wojowi pandemii to m.in. niska śmiertelność zakażonych osób, wysoka zaraźliwość, 

długi okres zaraźliwości, w tym zaraźliwość w okresie bezobjawowego przebiegu choroby 

oraz brak naturalnej odporności populacji. Za jedną z najbardziej istotnych cech pandemii 

uznano natomiast „ciężki przebieg”, który jednocześnie służy jako główny czynnik przy 

podejmowaniu decyzji o tym, jakie działania zapobiegawcze lub zaradcze podjąć. Speł-

nienie kryterium „ciężkiego przebiegu” nie jest jednakże konieczne, aby dany wzrost 

liczby zachorowań uznać za pandemiczny8. Pandemia to zatem, innymi słowy, epidemia, 

która przez swoją „zjadliwość” objęła zasięgiem kilka krajów lub nawet występuje na 

wszystkich kontynentach.  

Ogłoszenie stanu pandemii koronawirusa sprawiło, że takie słowa jak epidemia czy 

zaraza powróciły ze zdwojoną siłą do różnych dyskursów i na nowo zagościły zarówno 

w oficjalnych komunikatach (np. konferencjach polityków), artykułach naukowych, 

narracjach medialnych, jak i w języku potocznym.  

Zaraza faktycznie wróciła, ale wielu jednostkom językowym taki powrót się nie 
udał. W przeszłości choroby zakaźne określano na wiele sposobów. Mówiono 
np. o chorobach nagminnych, czyli tych powszechnych albo o chorobach 

 
6 Wrzesiński Sz., dz. cyt., s. 9. 
7 Dz.U.2021.0.2069 t.j. – Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D200 

81570Lj.pdf. 
8 Poradnik Świadomi w pandemii, https://www.zpp.pl/storage/files/2021-09//54242e590320d6e03f7bc6 
bf0a1ed1792722.pdf [URL: 25.01.2022]. 

https://www.zpp.pl/storage/files/2021-09/54242e590320d6e03f7bc6bf0a1ed1792722.pdf
https://www.zpp.pl/storage/files/2021-09/54242e590320d6e03f7bc6bf0a1ed1792722.pdf
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przymiotnych. Mieliśmy też choroby przerzutne. Te wyrażenia nie wróciły. 
Kiedyś np. używano słowa rekluzja, które funkcjonowało na pograniczu medycyny 
i religii, a oznaczało pozostawanie w odosobnieniu, odseparowanie od ludzi9.  

Aktualność epidemii oznacza zatem uaktualnienie języka, który te epidemie opisuje. 
Poza nagminnym użyciem terminów „epidemia” i „pandemia”, współczesny język 
wzbogacił się również o słowa nowo utworzone (np. samoizolacja, koronaparty, info-
demia), co jest zjawiskiem zupełnie naturalnym. Czy słowa te staną się trwałym ele-
mentem języka, czy okażą się zjawiskiem krótkotrwałym, pozostaje oczywiście pytaniem 
otwartym. Część z nich być może zniknie, gdyż są one powiązane z konkretną sytuacją, 
nie noszą zatem znamion uniwersalności. Warto jednakże podkreślić, że współcześnie 
epidemia jest również terminem używanym do definiowania wielu problemów, które 
wymknęły się spod kontroli, co tylko podkreśla dwojaką naturę definicyjną tego pojęcia 
i jest bardzo istotne w kontekście retorycznym. Możemy bowiem mówić nie tylko 
o epidemii w odniesieniu do konkretnej choroby, ale także chętnie używamy metafor, 
takich jak np. epidemia śmiechu, epidemia strachu, epidemia kłamstwa, epidemia niena-
wiści, epidemia ignorancji czy epidemia głupoty. 

Retoryka epidemii stanowi jednakże niezwykle pojemne zagadnienie. Nie jest zatem 
możliwe sformułowanie wszystkich pytań badawczych, które powinny pojawić się 
podczas analizy pandemicznych opowieści, warto jednak przedstawić te najważniejsze: 
1) jakie są retoryczne sposoby wpływania na percepcję stanu epidemii; 2) jakie postawy 
oraz indywidualne i kolektywne emocje pojawiają się w trakcie pandemii; 3) jaki jest 
ich potencjał retoryczny i w jaki sposób te emocje wykorzystywane są w działaniach 
perswazyjnych (kto i w jakim celu instrumentalizuje np. strach, czy śmiech); 4) jakie 
sposoby racjonalnego radzenia sobie z kryzysem epidemicznym odnaleźć możemy 
w narracjach medialnych (np. wypowiedziach ekspertów, hasłach reklam i kampanii 
społecznych, debatach telewizyjnych, konferencjach prasowych), 5) czy sposób narraty-
wizowania pandemii koronawirusa charakteryzuje się specyficznymi wzorcami reto-
rycznymi, czy schematy te są jednak podobne lub identyczne z tymi, które wykorzystuje 
się do opisu innych typów katastrof?  

Gdy film „Siódma pieczęć” w reżyserii Ingmara Bergmana pojawił się na ekranach 
w 1957 roku, nikt nie zakładał, że prawie siedemdziesiąt lat później ogłoszona zostanie 
światowa pandemia koronawirusa, która w niespotykany dotychczas sposób naznaczy 
egzystencję miliardów ludzi. Przyglądając się współczesnym retorycznym kontekstom 
światowej katastrofy epidemicznej, warto zatem powrócić do tego niezwykle aktualnego 
dzieła filmowego, w którym zaraza – stanowiąca społeczno-kulturowe tło egzystencji 
bohaterów – ukazana została jako jeden z elementów narracji eschatologicznej, mającej 
proweniencję religijną, zakładającej interwencję Boga i nieodwołalny moment Sądu 
Bożego nad światem. Nie ulega wątpliwości, że w pojedynczym artykule nie sposób 
pochylić się nad większością z wyżej wymienionych zagadnień. Postanowiłam jednakże 
zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, interesuje mnie, jakie środki retoryczne 
użyte zostały w ramach konstruowania językowego opisu i niewerbalnego przedstawienia 
epidemii w „Siódmej pieczęci” i wybranych współczesnych narracjach i komunikatach 
medialnych. Po drugie natomiast, jakie postawy i emocje (jednostkowe i zbiorowe) oraz 
konkretne reakcje na epidemiczny kryzys możemy wyróżnić w zależności od sposobu 
jego narratywizowania.  

 
9 Koronawirus ubrany w słowa, czyli wpływ pandemii na nasz język okiem eksperta z UwB , 
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wywiady/koronawirus-ubrany-w-slowa-czyli-wplyw-pandemii-na-
nasz-jezyk-okiem-eksperta-z-uwb.html [URL: 25.01.2022]. 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wywiady/koronawirus-ubrany-w-slowa-czyli-wplyw-pandemii-na-nasz-jezyk-okiem-eksperta-z-uwb.html
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wywiady/koronawirus-ubrany-w-slowa-czyli-wplyw-pandemii-na-nasz-jezyk-okiem-eksperta-z-uwb.html
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2. Posępna wymowa zarazy 

Apokaliptyczne wyobrażenia, które często towarzyszyły epidemicznym obrazom, 
charakteryzują się zawsze pewną uniwersalną perspektywą, rzutując na dzieje powszechne, 
na wyobrażenia o końcowym momencie dziejów świata. Sama historia powszechna 
natomiast jest widziana w apokaliptycznych narracjach w perspektywie dualistycznej, 
jako walka różnych mocy przeciwko Bogu, który ostatecznie zwycięża10. Jak podkreśla 
Dariusz Czaja w „Scenariuszach końca”, historia zachodniej mentalności bez wątpli-
wości wskazuje, że Apokalipsa św. Jana to tekst wyjątkowo pojemny i plastyczny, 
wczytać w niego można bowiem dowolne wydarzenie, uznane – z konkretnej perspektywy 
czasowej – za ostateczne. Sezonowa aktualizacja niejednoznacznego, symbolicznego 
i parabolicznego przesłania księgi Objawienia to ważna cecha jej nieprzemijającej 
obecności w naszej zbiorowej wyobraźni11. 

Katastroficzny wydźwięk utraty zdrowia i życia w wyniku epidemii, który odwołuje 
się w tym wypadku jednocześnie do eschatologicznego kontekstu rozważań, należy 
oczywiście do przednowoczesnego porządku metafizycznego. Wszelkie niebezpieczeń-
stwa, takie jak wojny, głód, pomór postrzegane były wówczas przez pryzmat przyczyn 
metafizycznych, ponadnaturalnych, wskazywano bowiem na takie siły sprawcze wsze-
lakich klęsk, jak klątwa, opatrzność, kara czy przeznaczenie12. Jak pisze Mateusz 
Antoniuk, cytując fragment powieści Marka Pallena: 

Racjonalne argumenty mogą się złościć, że przypisywanie inicjatywy, motywu 
czy nawet winy czemuś, całkowicie bezrefleksyjnemu, jest zwodnicze. Ale reakcje 
emocjonalne nie są sterowane czystym rozumem. Gdyby jakiś człowiek zabijał, 
okaleczał i przerażał tak, jak czyniła to czarna ospa, rozlegałoby się głośne 
wołanie o sprawiedliwość13. 

Zaraza ukazana w dziele Bergmana stanowi tło egzystencjalnych rozważań rycerza 
Antoniusa Blocka wracającego z wyprawy krzyżowej. Tomasz Tomasik podkreśla, że 
Bergman stworzył w tym dziele swój fantazmat średniowiecza, w którym wyobrażenia 
na temat historycznej epoki skonfrontował z osobistymi, duchowymi i intelektualnymi 
zmaganiami.  

Podobnie jak artystów romantycznych, a także jego mistrza, Augusta Strindberga, 
średniowiecze fascynowało go swoim metafizycznym zmysłem, intuicyjnym 
wyczuciem tego, co przekracza fizykalny i dosłowny wymiar świata, wreszcie 
umieszczeniem człowieka w relacji do rzeczy ostatecznych. Ale równocześnie 
niepokoiło nazbyt oczywistym, przyjmowanym na wiarę, trudnym do podtrzy-
mania dla nowoczesnej umysłowości, ukształtowanej przez sceptycyzm i scjentyzm, 
rozstrzygnięciem podstawowych dylematów człowieka14. 

 
10 Mollat SJ D., Apokalipsa dzisiaj, przeł. Zychowicz J., Wydawnictwo M, Kraków 1992, s. 15-27. 
11 Czaja D., Figury końca. Przybliżenia, s. 12-13, [w:] Czaja D. (red.), Scenariusze końca. Zmierzch, kres, 

apokalipsa, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015. 
12 Afeltowicz L., Wróblewski M., Epidemie, nowoczesność i apokalipsa zombie. Motyw chorób zakaźnych 

w kulturze popularnej jako wyraz lęków społecznych, Kultura Współczesna, 2, 2018, s. 97. 
13 Antoniuk M., O dwu ospowych opowieściach (czytanych w covidowym świecie), „Konteksty kultury”, 

z. 3, 17, 2020, s. 340.  
14 Tomasik T., dz. cyt., s. 151. 
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Przewodnim motywem, obrazującym trapiące głównego bohatera wątpliwości 

w obliczu wielokrotnego zagrożenia życia, jest symboliczna gra w szachy, pojedynek, 

który rycerz rozgrywa z antropomorficzną Śmiercią. Block podejmuje wyzwanie, chcąc 

jak najdłużej odwlec moment, w którym przyjdzie mu pożegnać się z życiem. Przeżył 

już wiele, ale do tej pory radził sobie z wszelkimi zagrożeniami. Gdy Śmierć – krocząca 

za nim od dawna – wychodzi z ukrycia i staje przed nim w całej okazałości, rycerz nie 

ma już złudzeń. Domyśla się, że szanse na wygranie tej partii są nikłe, ale pomimo tego, 

postanawia grać na zwłokę. Dopóki nie przegram, będę żył, jeśli zaś wygram, uwolnisz 

mnie, mówi15. Odwlekanie w czasie końcowego starcia ze śmiercią potrzebne jest mu 

do rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii, czyli istnienia Boga i jego wpływu na losy 

człowieka. Główny bohater „Siódmej pieczęci” to bowiem jednostka wątpiąca i poszuku-

jąca, z jednej strony satysfakcjonującej odpowiedzi, z drugiej zaś, racjonalnych dowodów. 

Jadąc przed siebie Block i Jöns rozprawiają zatem o otaczającej ich rzeczywistości, 

która do złudzenia przypomina apokaliptyczny krajobraz. Sceptycyzm obecny w ich 

dialogu skontrastowany jest z ludowymi opowieściami. Wokół nich panuje bowiem 

atmosfera grozy, wystraszeni ludzie opowiadają sobie o różnych niby-prawdopodobnych 

zjawiskach. Ludzie gadają o złych wróżbach i innych okropnościach. W nocy zagryzły 

się dwa konie, na cmentarzu rozwarły się groby i trupy walały się po okolicy. Wczoraj 

cztery słońca ukazały się na nieboskłonie. Jak podkreśla Wrzesiński, tego typu narracje 

należały między innymi do tzw. astrologicznych teorii epidemii, które dowodziły, jakoby 

wszelkie ciała niebieskie potrafiły wpływać na płyny ustrojowe człowieka, powodując 

zachwianie proporcji i przyczyniając się do rozwoju choroby. W opinii zarówno dawnych 

autorytetów medycznych, jak i zwykłych ludzi, znaki pojawiające się na niebie stanowiły 

zapowiedź zbliżającego się pomoru. Wywołać popłoch wśród ludu można było bardzo 

łatwo; wystarczyło bowiem wskazać mu choćby niewielką anomalię pogodową. Brak 

wiedzy o tym, czym są zarazy i w jaki sposób się rozprzestrzeniają, powodował, że 

najczęściej zestawiano ze sobą poglądy starożytnych medyków, rozmaite zabobony 

i ludową medycynę, narracje zawarte w Piśmie Świętym oraz ustalone dogmaty religii 

chrześcijańskiej16. 

O katastrofach i towarzyszących im tajemniczych i niepokojących zjawiskach mówi 

się zatem w określony sposób. Dyskurs publiczny zdominowany jest przez opowieści 

przekazywane z ust do ust, pełne metafor, symbolicznych przedstawień i domysłów. To 

one właśnie są podstawowym elementem retoryki epidemii. „Ludzie gadają…”, „mówią, 

że…”, „ktoś powiedział, że…”, „mówi się, że…” to wyrażenia mające uwiarygodnić 

katastroficzny przekaz. Na ofiarę epidemii, która stanowi w pewnym sensie potwierdzenie 

złowrogich wróżb i niesamowitych opowieści rycerz i jego giermek natykają się przy-

padkiem. To postać martwego mężczyzny, leżącego przy drodze. Z daleka wygląda on 

jak ktoś, kto odpoczywa, więc giermek pyta go o drogę do karczmy. Postać milczy i za 

chwilę okazuje się, że mężczyzna jest martwy. Ciało, leżące przy drodze, jest zniekształ-

cone przez symptomy choroby, która doprowadziła do śmierci. Dialog pomiędzy gierm-

kiem a Antoniusem Blockiem jest bardzo sugestywny w kontekście retorycznym. 

  

 
15 Ten cytat i następne zawarte w tekście pochodzą z filmu pt. „Siódma pieczęć” (szw. „Det sjunde 

inseglet”), reż. Ingmar Bergman, data premiery: 16 lutego 1957 r.  
16 Wrzesiński Sz., dz. cyt., s. 16-18. 
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– Wskazał ci drogę? 

– Niezupełnie. 

– Co powiedział? 

– Nic. 

– Niemowa? 

– Raczej nie, panie. Właściwie był wielce wymowny. Posępna ta wymowa, 

można rzec. 

Martwe ciała leżące przy drodze są zatem niezwykle „wymowne”. W przeciwień-

stwie do nieprawdopodobnych znaków występujących w ludowych opowieściach, które 

można podważyć lub nie uwierzyć w ich prawdziwość, ciała naznaczone przez chorobę 

to oznaki bezpośrednie, świadkowie zarazy. To ciało ludzkie – widoczne i obecne – 

„mówi” i tym samym potwierdza prawdziwość katastrofy. Okaleczone i martwe jest 

komunikatem drastycznym w swej anatomiczno-fizjologicznej rzeczowości. To dosłowna 

ilustracja panującej epidemii. Już Tukidydes, opisując szalejącą zarazę, nie snuł domysłów 

na temat jej domniemanych powodów i pochodzenia, skupił się jednakże na dokładnym 

zobrazowaniu medycznych symptomów epidemii, takich jak silnie rozpalona głowa, 

wymioty żółcią, wielkie bóle, pęcherze i wrzody, ropienie17 itp.  

Motywem przewodnim w filmie Bergmana jest nie tylko gra w szachy ze Śmiercią, 

która jest metaforycznym obrazem próby oszukania losu, ale również motyw doskonale 

znany z ikonografii, czyli korowód śmierci „tańczącej ze wszystkimi”. Takie przedsta-

wienie malowane jest między innymi w jednym z kościołów, do którego przybywają 

Block i jego giermek. Na pytanie, w jakim celu to malowidło powstaje na ścianie świątyni, 

Jöns otrzymuje następującą odpowiedź: żeby ludzie pamiętali, że umrą. (…) Dobrze jest 

nieco postraszyć. Co jednak w sytuacji, gdy ludzie nie będą chcieli patrzeć? Będą 

patrzeć, bo trupia czaszka ciekawsza niż goła dziewka, odpowiada artysta. Rozmowa 

pomiędzy giermkiem a malarzem zawiera interesujące konteksty retoryki strachu. W jakim 

celu mają to oglądać?, pyta giermek. Żeby zacząć myśleć, pada odpowiedź. Wywoły-

wanie lęku w odbiorcy przy pomocy obrazu ma zatem na celu przede wszystkim uaktyw-

nienie ludzkiej refleksji nad życiem i śmiercią. Pojawia się jednak w tej wypowiedzi 

ciekawa zależność. Gdy zaczną myśleć, wtedy będą żyć w jeszcze większym strachu, 

mówi malarz.  

 
17 Czerwińska J., Patologia zarazy i patologia wojny w ujęciu Tukidydesa, [w:] Epidemie, klęski, wojny, 

dz. cyt., s. 27. Sugestywny opis takiego ciała – chorującego i umierającego – odnajdujemy też w źródłach 

relacjonujących epidemię „zarazy morowej” cytowanych przez Franciszka Giedroycia: Dymienice 

powstawały w węzłach chłonnych na trzeci dzień choroby, najczęściej były bolesne, osiągały wielkość 
orzecha, czasem pięści. Najpierw twarde, po trzech dniach zazwyczaj miękły, czwartego pękały. Niekiedy 

dymienic w ogóle nie było, innym razem występowały w wielkiej ilości głęboko w ciele i długo utrzy-

mywały się twarde. Ulegały one bądź resorpcji, bądź tez zropieniu. Wydzielina ropna była zwykle cuchnąca. 

Okres gojenia trwał od ośmiu do czternastu dni albo przewlekał się do kilku miesięcy, pozostawiając 
przetoki. Karbunkuł dżumowy zaczynał się zazwyczaj od małej, czerwonej plamki, potem przechodził 

w owrzodzenie sięgające niemal do kości, z którego wyciekała krwawa lub szara wydzielina. Prócz tego 

niejednokrotnie występowały na skórze różne wybroczyny – nadając jej charakterystyczny czarny kolor. 

Cyt. za: Burchardt J., Burchardt D., Morowe powietrze – krótki szkic do historii zarazy na ziemiach 
polskich w pierwszej połowie XVIII wieku, Nowiny Lekarskie, 4, 2008, s. 336. 
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Nie ulega wątpliwości, że w powyższej scenie mamy do czynienia z ukazaniem 

perswazji w szerokim znaczeniu, obejmującej sferę poznawczą, emocjonalną i beha-

wioralną. Zaraza jest w filmie przywoływana kilkakrotnie jako „coś straszniejszego, niż 

cokolwiek innego”. Umiejętnie przedstawiona epidemia i konsekwencje, które ze sobą 

niesie, a w szczególności długotrwałe cierpienie i śmierć, to komunikaty służące 

celowemu oddziaływaniu zmierzającemu do zmiany myślenia, odczuwania i działania18 

nie tylko poszczególnych jednostek, ale całych grup i klas społecznych. Nie bez powodu 

zatem jednym z elementów obrazu jest znowu figuratywne przedstawienie dotkniętego 

epidemią, umierającego ciała. Jeżeli ktoś jeszcze przypadkiem nie widział ciała leżącego 

w domu, przy drodze, czy w innym miejscu publicznym to nic straconego; zobaczyć 

może bowiem jego sugestywną reprezentację.  

– Zaraza? To jest straszne.  

– Powinieneś zobaczyć te wrzody na szyi chorego, to usychające ciało, jego 

kończyny przypominają powrozy. 

– Straszny widok. 

– Tak, straszny widok. 

(…) 

– Chory rozdrapuje wrzody, gryzie z bólu palce, rozrywa żyły pazurami, 

wszędzie słychać jego krzyki… 

Epidemia ukazana w filmie nie jest zatem kwestią przypuszczeń lub przedmiotem 

wiary. Są na nią dowody. Ona po prostu jest, widać ją wszędzie. Ludzie chorują i umierają 

w ten sam sposób. Ciała ofiar zarazy są rzeczywiste, namacalne, skala epidemii jest 

ogromna, można więc się na nie natknąć. Objawów szalejącej choroby zakaźnej nie da 

się pomylić z niczym innym, nieznana jest jedynie jej skala. Brak narzędzi statystycz-

nych, które pozwolą policzyć ofiary, sprawia, że w tej kwestii trzeba ufać pogłoskom. 

A one nie pozostawiają wątpliwości co do rozmiaru katastrofy: Mówią, że giną dziesiątki 

tysięcy ludzi. Kontekst wiary – tym razem wiary w Boga i jego sprawiedliwe wyroki – 

pojawia się jednak w obliczu zarazy, która „jest” realna i widoczna, i uruchamia tym 

samym strach przed śmiercią.  

3. Performatywność zarazy 

Obraz korowodu śmierci namalowany na ścianie oraz pochód pokutników to podsta-

wowe elementy retoryki epidemii w filmie Bergmana, zawierające w sobie perswazję, 

czyli oddziaływanie na wolę, rozum i uczucia innych w ściśle określonym celu, przeko-

nywanie o czymś, wpływanie na kogoś w celu skłonienia go, by w coś uwierzył, zaufał, 

zrobił to, o co jest proszony19. Strach przed katastrofą i jej skutkami łatwo bowiem wyko-

rzystać w procesie manipulacji odbiorcą. Z racji społeczno-kulturowego tła obecnego 

w „Siódmej pieczęci” to przekazy religijno-moralne stanowią podstawowy element 

perswazyjno-manipulacyjnej retoryki epidemii w kontekście apokaliptyczno-eschatolo-

 
18 Krok D., Perswazja w przekazie religijno-moralnym, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 31. 
19 Sobczak B., O definicjach retorycznych (na przykładzie hasła gender), Forum Artis Rhetoricae, 4, 2014, 
s. 41. 
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gicznym. Dlatego Jöns podchodzi do aspektu podkręcania strachu sceptycznie, pod-

kreślając – jego zdaniem negatywne – skutki tego procesu. Gdy będą się bać, wtedy 

wpadną w łapy klechów, mówi. Rozpocznie się zatem proces „zarządzania strachem”, 

związany z dostępem do jeszcze żywych ciał jednostek opanowanych przez lęk. Odpo-

wiedź, którą otrzymuje Jöns, może brzmieć zaskakująco: To nie moja rzecz. Ja tu tylko 

maluję. Trzeba z czegoś żyć. Malarza nie interesują zatem konsekwencje społeczno-

kulturowe, które mogą się pojawić jako efekt kontemplacji ściennego malowidła. Uznaje 

się jedynie za rzemieślnika działającego na zlecenie i zrzeka się odpowiedzialności za 

ewentualne strategie manipulacyjne, w ramach których obraz przez niego stworzony 

zostanie wykorzystany w celu wywierania wpływu na wystraszone masy. Ja tylko poka-

zuję jak jest, a każdy zrobi, co zechce, mówi z przekonaniem. To ostatnie stwierdzenie 

odsyła nas zatem do aspektu jednostkowej woli i rozumu, dzięki którym jednostka może 

oprzeć się procesowi zmiany swojej opinii i postawy. Opór musi jednakże poprzedzać 

proces weryfikacji treści, które niesie ze sobą perswazyjny przekaz.  

Sposób odbioru dzieła wynikać może również z poziomu zaangażowania odbiorcy 

ogólnie w problematykę religijną. Jak czytamy w książce „Perswazja w przekazie 

religijno-moralnym”: 

…zaangażowanie odbiorcy w problematykę religijną wydaje się być kluczowym 

czynnikiem związanym ze sferą motywacji i zarazem właściwym dla zbadania 

procesu perswazyjnego oddziaływania informacji religijno-moralnych kazania. 

Powyższe czynniki (…) decydują o tym, które treści zostaną przyswojone i pozy-

tywnie zinterpretowane, a które pominięte lub odrzucone jako nieprzydatne 

z punktu widzenia jednostki20.  

Życie w cieniu katastrofy, naznaczone strachem przed zarazą i konsekwencjami, które 

ta ze sobą niesie, uruchamia w ludziach konkretne mechanizmy obronne. Metaforyczny 

obraz Bergmana pokazuje przede wszystkim dwa z nich, zupełnie skrajne. Kultura 

strachu, która uwidacznia się w zbiorowej histerii reprezentowanej przez pochód biczu-

jących się, ascetycznych pokutników skontrastowana została z kulturą śmiechu, czyli 

zabawą i lekceważeniem nadchodzącej katastrofy. Jak podkreśla Tomasik, w „Siódmej 

pieczęci” w obliczu tego, co nieuchronne, ludzie oddają się albo umartwiającej pokucie, 

albo nieskrępowanemu hedonizmowi21. Moment, w którym pokutnicy wkraczają do 

miejsca, gdzie rozbawieni ludzie oglądają przedstawienie kuglarzy, również jest wysoce 

symboliczny. Dwie postawy zostają ze sobą skonfrontowane, ale to jedna z nich okazuje 

się bardziej emocjonalna, perswazyjna i dominująca. Rozbawieni, jeszcze przed chwilą 

śmiejący się i cieszący się życiem zarówno starsi, jak i najmłodsi, zaczynają się żegnać, 

klękać i płakać. Zbiorowa histeria również okazuje się zatem swoistą „chorobą zakaźną”. 

Na wielu twarzach maluje się nawet wyrzut sumienia, że zamiast pokutować i błagać 

Boga o litość, w obliczu epidemii dziesiątkującej okoliczne miasta i wsie ludzie hołdują 

rozrywce i żyją tak, jakby nic się złego nie działo.  

Zmiana postawy w wyniku perswazyjnej retoryki zawartej w gestach i zachowaniu 

pokutników oraz w przemówieniu kaznodziei jest dowodem na to, że chociaż jednym 

z podstawowych narzędzi perswazji jest język, to skutecznie przekonywać można też 

bez jego pomocy. Przekonać mogą również gesty, emocje i sposób ich wyrażania, wygląd 

 
20 Krok D., dz. cyt., s. 101. 
21 Tomasik T., dz. cyt., s. 151. 
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mówcy, a nawet samo pokazanie się jakiegoś konkretnego człowieka22. Fragment ten 

pokazuje też przede wszystkim, jaką rolę w kształtowaniu retoryki epidemii pełni tłum 

i jego zbiorowe cechy, które w obliczu zagrożenia się uwydatniają. Idąca przez miasteczko 

grupa pokutników, śpiewająca niezwykle sugestywny hymn „Dies Irae”, wzbudza pewien 

rodzaj zbiorowej psychozy, której poddają się nawet ci, którzy przed chwilą śmiali się 

najgłośniej. Jedynymi „niezarażonymi” pozostają właściwie Block i jego giermek, czyli 

ci, którzy w filmie Bergmana ukazani są jako, z jednej strony, doświadczeni wieloma 

groźnymi sytuacjami, a z drugiej, jako osoby wątpiące, zadające mnóstwo pytań i poszu-

kujące odpowiedzi. Jako jedyni próbują bowiem zracjonalizować epidemiczną katastrofę. 

4. Gra w szachy z wirusem 

Metaforyczny obraz „Siódmej pieczęci” warto zatem zestawić z wybranymi wątkami 

obecnymi we współczesnych narracjach epidemicznych, które pojawiły się w wyniku 

ogłoszenia w skali globalnej pandemii COVID-19. Oczywiste jest, że największą rolę 

w kreowaniu retoryki epidemii odgrywają współcześnie media, zarówno te tradycyjne, 

jak i społecznościowe23. Współczesne lokalne epidemie i globalna pandemia nie są przede 

wszystkim przekazywane z ust do ust, jak ma to miejsce w filmowym obrazie Bergmana. 

Epidemiczna katastrofa jest głównie oglądana na ekranach telewizorów oraz relacjono-

wana w Internecie. Można zatem sparafrazować słowa Konrada Wojnowskiego, że 

pandemia, której się obecnie przyglądamy i próbujemy stworzyć jakiś uniwersalny model 

jej zrozumienia, przydarzyła się w świecie w pełni zmediatyzowanym i stechnologizo-

wanym, w czasie maszyn, narzędzi badawczych i innych, dzięki którym próbujemy 

przekształcać naszą planetę i skonstruować jej najpełniejszy obraz. Wojnowski słusznie 

zauważa, że ta paradygmatyczna współczesna zmiana, która nakazuje zrozumieć komu-

nikację raczej w kontekście sieci niż prostych kanałów informacyjnych, ma fundamen-

talne znaczenie dla zrozumienia fenomenu katastrof. W przekształconym przez techno-

logie i media świecie, epidemia jako katastrofa nie pojawia się po prostu „z zewnątrz”, 

gdyż tradycyjnie pojęte „zewnętrze” po prostu nie istnieje24.  

Należy zaznaczyć, że obecnie w wielu publikacjach akcentuje się rolę i znaczenie 

przetwarzania informacji przez odbiorców, szczególnie w kontekście ich procesów po-

znawczych i emocjonalnych. Związane jest to z teorią dwutorowych modeli perswazji, 

która mówi, że to właśnie w odbiorcach tkwią najważniejsze wyznaczniki tego, aby 

perswazja była skuteczna. Wiążą się one przede wszystkim z ich procesami psychicznymi, 

które, występując w trakcie perswazji, decydują o charakterze końcowych rezultatów 

perswazyjnego oddziaływania. Sposób, w jaki odbiorcy przetwarzają informacje, w znacz-

nym stopniu określa, czy wysiłek nadawcy będzie korzystny z punktu widzenia „eko-

 
22 Por. Sobczak B., dz. cyt., s. 41. 
23 Na ten temat zob. np. Frach S., Retoryka strachu w czasie pandemii COVID-19. Przypadek Emmanuela 

Macrona, Athenӕum. Polskie Studia Politologiczne, vol. 70 (2), 2021, s. 7-19; Siwek A., Epidemia strachu, 

strach przed epidemią. Rola mediów w kreowaniu zbiorowej histerii, Lublin 2007 (praca magisterska): 

https://docplayer.pl/4069798-Epidemia-strachu-strach-przed-epidemia.html0; Kosmalska W., Język w czasie 
epidemii, epidemia w języku, Polonistyka. Innowacje, 12, 2020, s. 209-219; Hodalska M., Pandemie 

w kulturze strachu, s. 234-245, [w:] Goban-Klas T. (red.), Komunikowanie w ochronie zdrowia – inter-

personalne, organizacyjne i medialne, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014; Sobczak K., 

Kultura strachu. Dyskurs i retoryka strachu w mediach, Tekst i Dyskurs, 6, 2013 (brak numerowanych stron). 
24 Wojnowski K., Pożyteczne katastrofy, Universitas, Kraków 2016, s. 100-101. 

https://docplayer.pl/4069798-Epidemia-strachu-strach-przed-epidemia.html0
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nomii poznawczej” i czy zamierzony przez niego cel zostanie osiągnięty25. Nie bez 

powodu zatem, samą definicję pandemii zaliczyć możemy do tak zwanych definicji 

retorycznych, które, jak pisze Barbara Sobczak, są nastawione na odbiorcę, a ich celem 

jest wpływanie na jego sposób postrzegania świata, determinowanie lub próba zdetermi-

nowania jego działań mentalnych lub fizycznych. W definicjach retorycznych zawarty 

jest obraz świata wyeksponowany poprzez nałożenie na znaczenie słowa określonego 

filtru, perspektywy nadawcy, który w akcie językowym realizuje swoje cele26.  

Cele perswazyjne we współczesnych narracjach epidemicznych są bardzo widoczne; 

obrazowe i słowne przedstawienie zjawiska pozwala natomiast na uwydatnienie celu 

perswazji. Obserwujemy tu zatem ciekawe przejście od metaforycznego wydźwięku 

zarazy jako fatum do problematyki nowoczesnej inżynierii społecznej. Jak trafnie przy-

pominają bowiem Jacek Wasilewski i Adam Skibiński w książce „Prowadzeni słowami”: 

Czarodziejom wystarczy dobrze wypowiedziane zaklęcie, żeby zakląć kogoś 

w żabę, czy zmienić Kopciuszka w księżniczkę. Zarówno dawni praktycy voodoo, 

jak i dzisiejsi terapeuci też to potrafią. Przemienienie takie opisuje niemal każdy 

magazyn kobiecy. Jeśli wiek Oświecenia w ogóle nadszedł, to zapewne nie 

zadomowił się na długo, w każdym razie szybko odszedł wraz z upowszech-

nieniem się radia i telewizji27. 

Z zarazą w minionych wiekach, rozumianą i wyjaśnianą w kontekście eschatolo-

giczno-apokaliptycznym, w zasadzie nie dało się walczyć. Można było tylko liczyć na 

łut szczęścia i próbować jak najdłużej cieszyć się życiem. Dlatego obraz Bergmana 

pokazuje swoistą bezsilność ludzi w tej „grze ze śmiercią w szachy”. Można ją jedynie 

wykorzystać do ostrzegania przed konsekwencjami, jakimi jest utrata życia wiecznego. 

Metafizyczny kontekst implikuje rozumienie epidemii jako kary za grzeszne życie 

i jednocześnie przestrogi. Współcześnie w tak zwaną „walkę z pandemią” zaangażowany 

jest cały świat. Metafory wojenne stanowią zatem podstawowy element epidemicznej 

retoryki. Wróg, którym jest wirus SARS-CoV-2, zaatakował znienacka i odebrał nam 

tym razem nie ziemię ojczystą, ale tak zwaną „normalność”. W dyskursie publicznym 

niezmiennie od dwóch lat odnajdujemy liczne frazy związane z językiem wojny. Jak 

pisze Filip Brzeźniak: 

Przede wszystkim z epidemią się „walczy”, ta z kolei najczęściej „wybucha” 

(…) Jeśli chodzi o przeciwników pandemii, to mówi się o „staczaniu walki”, 

„walczeniu z nim”, z jego skutkami, „pokonywaniu”, „opieraniu się epidemii”, 

„skutecznym zabijaniu”. Z kolei sam wirus „wybucha”, „niszczy”, „torpeduje”, 

„przetrzebia”, „dziesiątkuje”, „uciska”, „demoluje”…28 

  

 
25 Za: Krok D., dz. cyt., s. 6. 
26 Sobczak B., dz. cyt., s. 43-44.  
27 Wasilewski J., Skibiński A., Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Difin, 
Warszawa 2008, s. 9-10. 
28 Brzeźniak F., Epidemia strachu i wojenna mobilizacja. Pierwsze miesiące pandemicznego dyskursu 

publicznego w Polsce, Dyskurs & Dialog, 4, 2020, s. 82; zob. również Jankosz M., Perswazyjna funkcja 

werbalnych i niewerbalnych metafor na przykładzie konferencji polskiego rządu podczas tzw. trzeciej fali 
epidemii COVID-19, Res Rhetorica, 8 (3), 2021.  
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Zastosowana w dyskursie pandemicznym metaforyka walki sugeruje, że wroga można 

pokonać, chociaż nie jest to łatwe. Poszczególne etapy tej wojny można zatem przyrównać 

do gry w szachy, o której była mowa powyżej w kontekście metaforycznego i alego-

rycznego wydźwięku filmowego obrazu Bergmana. Narzędzia zastosowane do pokonania 

wroga, którego nie widać, w gruncie rzeczy nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Gdy 

powrót tak zwanej „normalności” – która została utracona w wyniku wrogiego natarcia – 

już jest zapowiadany w rozmaitych przemówieniach polityków i lekarzy oraz narracjach 

medialnych, nadchodzi znienacka kolejna fala; gdy wydaje się, że „wirus jest 

w odwrocie”, nagle znowu coś staje na przeszkodzie. Jak prześmiewczo komentują to 

internauci, zamiast zapowiadanej od dawna „ostatniej prostej” mamy do czynienia 

z „rondem”. Nic zatem dziwnego, że hasło to jest jednym z popularnych elementów 

umieszczanych w treści najnowszych memów. Te natomiast, jak określa je Paweł Sarna, 

same mają tendencję do infekowania kultury internetu. 

Interesująca jest prosta forma, która sprawia, że każdy użytkownik Internetu 

może być twórcą memu, a także jego dystrybutorem poprzez fora internetowe, 

serwisy społecznościowe itd. – można powiedzieć, że w zasadzie każdy został 

w ten sposób „zawirusowany”29. 

Metafora ronda jest niezwykle sugestywna. Odwołuje się bowiem mimowolnie do 

kwestii, o której wspominał już Michel Foucault w swoich wykładach. Obecna walka 

z wirusem dotyczy przecież nie konkretnego, zainfekowanego obszaru, ale całej ziemskiej 

populacji. To problem ukazywany nie w skali regionalnej, a globalnej. Jak podkreśla 

Agnieszka Doda-Wyszyńska, komentując wypowiedź Foucaulta, na drodze obserwacji 

i statystyki zawsze możemy dojść do wniosku, że głód, choroby i inne niedobory wciąż 

w populacji występują. Głównym problemem jest zatem kontrolowanie ich nasilenia 

w stosunku do ustalonej a posteriori normy, nie zaś eliminowanie tych niedoborów 

i zagrożeń, bowiem wyeliminować ich tak naprawdę nie można. Kontrola nasilenia 

niedoborów to jeden ze współczesnych sposobów rządzenia ludźmi zredukowanymi do 

populacji. Dominującą dziś formą racjonalności jest ta ściśle związana z urządzaniem 

życia złożonym z ciał masom, które domagają się odpowiedzi na jakieś konkretne 

niedobory, pisze Doda-Wyszyńska30.  

Pandemiczny język sprawia zatem wrażenie z jednej strony bardzo dynamicznego, 

obfituje w retoryczne odwołania do wojny, walki, totalności, globalności, epokowości, 

kontroli i nadzoru, władzy oraz decyzji, reagowania i trzymania „ręki na pulsie”. Człon-

kowie konkretnych populacji chcą bowiem od racjonalnej władzy adekwatnej reakcji na 

ogłoszoną globalną katastrofę. Tak zwane zdrowie populacji staje się sprawą polityczną, 

dlatego perswazyjna retoryka pandemii obfituje w wyrażenia zakładające konkretne 

mechanizmy odbioru. Wymienia je między innymi Stanisław Barańczak w klasycznym 

już „Człowieku ubezwłasnowolnionym”; odwołuje się do nich również Piotr Lewiński 

w „Retoryce reklamy”31. Jest to m.in. mechanizm emocjonalizacji odbioru, czyli speł-
 

29 Sarna P., Memy w perspektywie retorycznej, s. 124, [w:] Sarna P. (red.), Sęk-Iwanek M., Dyskursy 

widzialności: słowa a obrazy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016. 
30 Doda-Wyszyńska A., Zarządzanie martwymi. Ironia eschatologii, Wydawnictwo Naukowe Wydziału 

Nauk Społecznych, Poznań 2019, s. 17. 
31 Barańczak S., Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL, Libella, 

Paryż 1983, s. 33-35; Lewiński P.H., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2008, s. 62.  
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nienie warunku bezrefleksyjnej percepcji poprzez spotęgowanie odczuwania emocji. 

Służy temu, po pierwsze, ciągłe przypominanie o tym, że pandemia trwa i „zbiera swoje 

żniwo”, z drugiej natomiast epatowanie wspomnianą już metaforyką wojenną. Odbiorca – 

członek danej populacji – czuje się w ten sposób zwolniony z racjonalnej analizy 

sytuacji. Nie oznacza to jednak, że skłania się ku przesądom, czy religijnym dyskursom 

(jak ma to miejsce w alegorycznym obrazie średniowiecza w filmie Bergmana). Walka 

z wirusem jest bowiem prowadzona przy pomocy najnowszych osiągnięć technologii, 

medycyny oraz poszczególnych struktur i systemów społecznych, przede wszystkim 

dzięki systemowi kontroli i nadzoru, wprowadzania kolejnych zaleceń i restrykcji. 

Walkę tę prowadzą specjalne oddziały i powołane do tego służby. Jak podkreśla również 

Brzeźniak, oprócz aktywnej walki jest jeszcze rządowa „ochrona”, „pomoc” i „wsparcie”. 

Stąd pojawiają się słynne tarcze (antykryzysowa, finansowa, gospodarcza, czy antyinfla-

cyjna32). Populacja żyjąca w cieniu katastrofy powinna się bowiem czuć odpowiednio 

„zaopiekowana”, chociaż nie brakuje wypowiedzi podkreślających, że walka z Covidem 

przypomina kalejdoskop, w którym wszystko się obraca i nic nie jest przewidywalne. 

Można spotkać nawet tak radykalne oceny, że wojna z pandemią ujawniła totalną 

kompromitację państwa33. 

Dlatego w oficjalnych narracjach pandemicznych odnajdziemy również drugi mecha-

nizm wymieniony przez Barańczaka, czyli mechanizm wspólnoty świata i wspólnoty 

języka. Ma on na celu wytworzenie tzw. pełnego porozumienia. Odbiorcę pandemicz-

nych komunikatów przekonuje się, że wszyscy – zarówno rządzący, jak i rządzeni – są 

w takiej samej sytuacji i doświadczają tego samego. Wszyscy muszą zatem wziąć na 

siebie ciężar tej walki. Prowadzi to w konsekwencji to zastosowania mechanizmu 

odbioru bezalternatywnego, czyli spełnienia warunku zwolnienia od decyzji. Chwyty 

perswazyjne oraz inne, stopniowo wprowadzane regulacje życia społecznego sprawiają, 

że odbiorca, pomimo że teoretycznie może dokonać wyboru, kierując się indywidu-

alnymi intencjami (nie nosić maseczki, nie dezynfekować rąk, wyjść z domu podczas 

nałożonej na niego kwarantanny, złamać zasady lockdownu, czy nie przyjąć szcze-

pionki), ma w zasadzie tylko jedno wyjście.  

Ten mit współdzielonej odpowiedzialności jest jednakże naprzemiennie kontrasto-

wany z tzw. dystansem społecznym. W filmie Bergmana ludzie oswajają zagrożenie 

przede wszystkim będąc razem, szukając towarzyszy niedoli. Razem płaczą, modlą się, 

razem się bawią i wędrują. Obecność Innego pomaga oswoić strach przed śmiercią. 

Retoryczny wymiar koronawirusowej pandemii opiera się na założeniu zupełnie odwrot-

nym. Inny to ktoś, kto w każdej chwili może stać się elementem „odczłowieczonej, 

zakażonej populacji”. Z tego powodu w medialnych narracjach pandemicznych pojawiają 

się takie określenia Innych, jak „cisi roznosiciele wirusa”, „tajni nosiciele” (np. dzieci), 

„nosiciel bezobjawowy”, czy „rozsadniki koronawirusa”34. Wygranie walki z pandemią 

uzależnia się również przede wszystkim od skali „wyszczepienia” konkretnych populacji. 

Osoby, które nie zdecydowały się przyjąć preparatu przeciw COVID-19 w narracjach 

medialnych obarczani są winą za kolejne „przegrane bitwy” i powrót wirusa w nowych 

odsłonach. Przed sceptykami i przeciwnikami szczepienia przeciw COVID-19 należy 

 
32 Brzeźniak F., dz. cyt., s. 82.  
33 https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa-rok-w-pandemii-jakub-wygnanski-czas-malych-zwinnych-

ssakow-wywiad [URL: 25.01.2022]. 
34 Brzeźniak F., dz. cyt., s. 88. 
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zatem bronić pozostałą część społeczeństwa. Walka z pandemią toczy się bowiem na 

różnych frontach. Podkreśla to między innymi wypowiedź naukowców z zespołu PAN, 

w opublikowanym na stronie Polskiej Akademii Nauk stanowisku pt. „Omikron atakuje – 

ratujmy siebie i państwo”: 

Pora odrzucić założenie, że pewna część społeczeństwa to osoby o zrozumiałych 

wątpliwościach co do restrykcji i szczepień. Nadszedł etap walki z groźnymi dla 

społeczeństwa działaniami dobrze zorganizowanej – choć mniej licznej, niż się 

wydaje – grupy antyszczepionkowców, którzy otumaniają dużą jego część. Trzeba 

im się zdecydowanie przeciwstawiać w polityce, w instytucjach publicznych  

i w życiu społecznym35.  

Walkę z tymi, którzy utrudniają prowadzenie udanej kampanii przeciw koronawiru-

sowi, zapowiadają również popularne portale i strony internetowe. Między innymi, 

poszerzenie frontu walki z tzw. „antyszczepionkowcami” zapowiedział serwis YouTube. 

Platforma poinformowała, że wszystkie filmy zawierające informacje twierdzące, iż 

jakiekolwiek dopuszczone do obrotu szczepionki (a nie tylko te, zwalczające COVID-19) 

są niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia, będą blokowane, natomiast konta osób i organi-

zacji, które głoszą podobne tezy – usuwane36. 

Z drugiej strony natomiast, pandemiczny język jest jednak stosunkowo niezmienny. 

Od dwóch lat dominują w nim wielokrotnie powtarzane elementy retoryki strachu, 

paniki, groźby, ryzyka. Mowa jest wciąż o „życiu w cieniu pandemii”, czy „widmie 

zakażenia”. Hasła te, jak podkreśla Brzeźniak, oprócz wywoływania niepokoju, czy 

wzbudzania panicznego strachu, po prostu nieustannie stresują37, służą utrzymywaniu 

ciągłego napięcia, ale też po jakimś czasie nużą. Jednym z głównych elementów retoryki 

pandemii jest bowiem tak zwana perseweracja, czyli regularne i konsekwentne powta-

rzanie najważniejszych haseł, czy punktów epidemicznych komunikatów i narracji. 

Główne portale informacyjne (m.in. Radio Zet, Onet Wiadomości, Medonet, Wirtualna 

Polska), na swoich stronach internetowych i profilach na Facebooku kilka razy dziennie 

powtarzają wymiennie następujące hasła: Pilne!, Pękła kolejna granica, Tak źle jeszcze 

nie było, Padł kolejny rekord zakażeń, Bardzo duży wzrost zakażeń, Dramatyczny apel 

lekarza, COVID-19 jest już WSZĘDZIE, Odnotowano rekord zgonów!, Dramatyczne 

dane, Zatrważające dane, … fala się nie zatrzymuje!, …fala przybiera na sile, Tak zabija 

koronawirus. Dramatyczne relacje!, Wzrost zakażeń w ujęciu tydzień do tygodnia, Tak 

źle nie było od początku pandemii…, Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo, itp.38 

Celem ciągłego powielania wciąż tych samych, określonych haseł (clickbaitów, 

nagłówków, wypowiedzi), liczb (ilości osób zakażonych i zmarłych), wizerunków służb 

biorących udział w tej wojnie oraz sposobów „walki z wirusem” jest między innymi 

niedopuszczenie do zaniku efektów perswazji. Jak podkreśla Lewiński, jeżeli odbiorca 

jest silnie zaangażowany w przedmiot perswazji i w komunikatach medialnych znajduje 

 
35 https://bip.pan.pl/artykul/209/911/omikron-atakuje-ratujmy-siebie-i-panstwo-stanowisko-nr-28-z-24-

stycznia-2022-r [URL: 25.01.2022]. 
36 Chustecki J., YouTube nasila walkę z antyszczepionkowcami, https://www.computerworld.pl/news/ 
YouTube-nasila-walke-z-antyszczepionkowcami,432201.html [URL: 25.01.2022]. 
37 Brzeźniak F., dz. cyt., s. 85. 
38 Zob. np. https://www.facebook.com/radiozet, https://www.facebook.com/tvp.info, 

https://www.facebook.com/search/top?q=onet, https://www.facebook.com/medonetpl, 
https://www.facebook.com/WirtualnaPolska [URL: 25.01.2022]. 

https://bip.pan.pl/artykul/209/911/omikron-atakuje-ratujmy-siebie-i-panstwo-stanowisko-nr-28-z-24-stycznia-2022-r
https://bip.pan.pl/artykul/209/911/omikron-atakuje-ratujmy-siebie-i-panstwo-stanowisko-nr-28-z-24-stycznia-2022-r
https://www.computerworld.pl/news/YouTube-nasila-walke-z-antyszczepionkowcami,432201.html
https://www.computerworld.pl/news/YouTube-nasila-walke-z-antyszczepionkowcami,432201.html
https://www.facebook.com/radiozet
https://www.facebook.com/search/top?q=onet
https://www.facebook.com/medonetpl
https://www.facebook.com/WirtualnaPolska
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uzasadnienie dla swojego stanowiska, uzyskany efekt perswazyjny jest prawdopodobnie 

trwały. Jeśli jednak zaangażowanie audytorium jest nikłe, odbiorca komunikatu odrzuca 

treść nadawcy, wysuwa kontrargumenty i nie znajduje w oficjalnych narracjach uzasad-

nienia dla zmiany swojego stanowiska, wywołanie lub utrzymanie pożądanego efektu 

wymaga ciągłego powtarzania39. W tym drugim przypadku prowadzić to jednak może 

do widocznej zmiany postaw wśród publiczności, która te komunikaty odbiera i przetwarza. 

Stąd coraz więcej retoryki podejrzliwości, buntu czy zniechęcenia, zarówno w nie-

oficjalnych wypowiedziach, jak i w narracjach medialnych. Natkniemy się również na 

postawę, którą nazwać można tzw. znudzoną tolerancją40 czy po prostu zwyczajnym 

zobojętnieniem. Na ten ostatni mechanizm obronny zwracają także uwagę eksperci. 

Zdaniem dr Agaty Rudnik z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, poprzez 

ponowne zastosowanie odpowiednich zabiegów retorycznych dużą rolę w tym, aby 

uniknąć zobojętnienia na pandemię, mogą odegrać te same media, które do owego 

zobojętnienia część odbiorców doprowadziły. 

Oczywiście możemy ten kryzys pokazać, jako ciąg liczb, strumień suchych 

wypowiedzi polityków czy ekspertów. Możemy jednak zrobić to zupełnie inaczej – 

przypomnieć, że za każdą liczbą, apelem lekarzy stoi wnuczka, która płacze po 

utracie babci, zrozpaczony małżonek, który musiał pochować ukochaną żonę 

czy matka, która już nigdy nie przytuli córki41. 

Zniechęcenie pandemicznymi narracjami i brak jakiejkolwiek lub powszechnie 

oczekiwanej reakcji na nie nazywane jest również „gruboskórnością”.  

Zapał i wypalenie są ze sobą ściśle powiązane. Zadziałało tu przede wszystkim 

spowszednienie. To nieuchronny mechanizm, choć wydawać by się mogło, że 

przy tej skali zakażeń paradoksalny. Przyzwyczailiśmy się do nowego zagrożenia 

i wypracowaliśmy reakcję obronną w postaci specyficznej gruboskórności42. 

Obojętność lub negowanie stanu epidemii określa się w retoryce pandemii przede 

wszystkim jako brak społecznej odpowiedzialności. Poprzez przywołanie socjologicznego 

terminu „anti-social behaviour” zwraca się uwagę między innymi na łamanie norm 

społecznych, nakazów i ograniczeń wymienionych w rządowych rozporządzeniach oraz 

ignorowanie ryzyka. Dzisiaj bardzo to widać, chociażby w postaci abnegacji w kwestiach, 

od których zależy nasze wspólne bezpieczeństwo, podkreśla Jakub Wygnański43.  

Zostało już wspomniane, że współczesna walka z wirusem toczy się w świecie 

zracjonalizowanym i wysoce stechnologizowanym. Podobnie jednak jak w filmie 

Bergmana, w narracjach medialnych oraz debatach i dyskusjach również pojawia się 

niezwykle ciekawe zagadnienie „wiary” lub „niewiary” w istnienie pandemii lub sposoby 

walki z nią. Kontekst wiary w osiągnięcia współczesnej medycyny może być także 

 
39 Lewiński P.H., Retoryka reklamy, dz. cyt., s. 61. 
40 Tamże.  
41 Dr Rudnik: Pandemia trwa, ale w naszych głowach wyłączył się alarm, 1.11.2021, https://forsal.pl/ 
lifestyle/psychologia/artykuly/8282953,dr-rudnik-pandemia-trwa-ale-w-naszych-glowach-wylaczyl-sie-

alarm.html. 
42 https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa-rok-w-pandemii-jakub-wygnanski-czas-malych-zwinnych-

ssakow-wywiad [URL: 25.01.2022]. 
43 Tamże. 

https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa-rok-w-pandemii-jakub-wygnanski-czas-malych-zwinnych-ssakow-wywiad
https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa-rok-w-pandemii-jakub-wygnanski-czas-malych-zwinnych-ssakow-wywiad
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elementem narracji eksperckiej. Jedna z takich wypowiedzi pojawia się między innymi 

w kontekście szczepień dzieci i młodzieży przeciw COVID-19: 

Eksperci alarmują jednak, że odsetek zaszczepionych dzieci jest wciąż niewy-

starczający. – Musimy dyskutować z rodzicami, ponieważ to oni przesądzają 

o zaszczepieniu własnego dziecka, i zachęcać tych rodziców do uwierzenia 

[podkr. M.N.] w przedstawiane informacje, których źródłem są firmy farma-

ceutyczne – uważa specjalistka ds. chorób zakaźnych, prof. Anna Boroń-

Kaczmarska44. 

Osoby kwestionujące skalę i zagrożenie, jakie przypisuje się kolejnym wariantom 

koronawirusa, nawet gdy próbują argumentować swoje zdanie, przywołując konkretne 

źródła naukowe, nazywane są najczęściej tymi, którzy nie wierzą w pandemię. Szcze-

gólnie widoczne jest to w niekończących się dyskusjach w mediach społecznościowych. 

Osobom „niewierzącym w pandemię” zarzuca się między innymi podważanie wiary-

godności demokratycznej władzy, jako tej, która służy konkretnemu społeczeństwu, 

brak zaufania do narracji dziennikarzy i kwestionowanie paradygmatów współczesnej 

nauki, czyli podważanie statusu ekspertów wypowiadających się w mediach lub będących 

członkami konkretnych gremiów doradczych jako obiektywnych i rzetelnych badaczy.  

5. Straszno czy śmieszno? 

Podobnie jak w metaforycznym obrazie Bergmana, w którym kultura strachu skon-

frontowana została z kulturą zabawy, również we współczesnych narracjach epidemia 

strachu rywalizuje przede wszystkim z epidemią śmiechu. Można ją zanalizować na 

kilku poziomach. Po pierwsze, jak pisze chociażby Weronika Kosmalska w artykule 

„Język w czasie epidemii, epidemia w języku”,  

użytkownicy języka polskiego nie poprzestali jednak na odświeżeniu li tylko 

słowa epidemia, które zahibernowane czekało na swój czas, ale stworzyli szereg 

neologizmów, innowacji językowych i metafor, które wzbogaciły polszczyznę 

i pomogły w opisywaniu nowej, trudnej rzeczywistości45. 

Można zaryzykować twierdzenie, że zaistnienie zjawiska nazywanego epidemią 

śmiechu jest efektem dwóch podstawowych postaw. Z jednej strony, może wynikać 

z procesu oswajania strachu, przede wszystkim strachu przed śmiercią, i właśnie na ten 

aspekt zwraca uwagę Kosmalska. Proces ten ma za zadanie m.in. rozładować napięcie 

związane z powszechnym zagrożeniem życia i zdrowia, a zatem obśmiać pandemię, 

zlekceważyć ją, dać ujście emocjom46. To nie jest zabieg nowy, pisał o nim bowiem 

również Bergman w kontekście „Siódmej pieczęci”. 

Odkąd sięgam pamięcią, byłem opanowany chorobliwym strachem przed 

śmiercią (…). Myśl, że śmierć mogłaby mnie unicestwić, że miałbym przejść 

przez ciemną bramę, że istniało coś, nad czym nie mogłem zapanować, czego 

nie mogłem przewidzieć, była dla mnie źródłem ustawicznego przerażenia. To, 

że nagle nabrałem odwagi i przedstawiłem Śmierć jako białego klowna, postać 

 
44 https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/2807550,Eksperci-zachecaja-uczniow-i-rodzicow-do-szczepien 

[URL: 25.01.2022]. 
45 Kosmalska W., dz. cyt., s. 210. 
46 Tamże, s. 210. 

https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/2807550,Eksperci-zachecaja-uczniow-i-rodzicow-do-szczepien
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konwersujacą, grającą w szachy i właściwie pozbawioną tajemnic, było pierw-

szym krokiem w mojej walce ze strachem przed śmiercią47. 

Zamiana wizerunku trupiej czaszki symbolizującej śmierć na maskę klauna to jeden 

z zabiegów retorycznych, w których znany w kulturze obraz zaczyna mówić innym 

językiem. Śmierć nie jest już taka straszna, staje się zabawna. Maska klauna w tym 

wypadku nieco odrealnia lęk, przekierowując emocje w stronę żartu i ironii.  

Z drugiej strony, epidemia śmiechu to efekt negowania samego istnienia korona-

wirusowej pandemii. Jak wspomniane zostało powyżej, zaraza w filmowym obrazie 

Bergmana, na istnienie której dowodem są chorujące i martwe ciała, na które każdy może 

się natknąć, wzbudza „straszny widok”. Współczesną pandemię charakteryzuje brak 

naoczności w kwestii zarażonego i martwego ciała. Przestrzenią umierania są bowiem 

szpitale lub ich przekształcone w izolatoria covidowe oddziały, przejawiające cechy 

nowoczesnej instytucji totalnej opisanej przez Ervinga Goffmana. Stąd często w wypo-

wiedziach kwestionujących w ogóle istnienie epidemii lub jej skalę pojawia się argument 

odwołujący się do braku dowodów na nią w postaci „trupów leżących na ulicach”. Nie 

ma trupów, nie ma ciał, więc pandemia „nie istnieje”. Trudno zatem mówić o „strasznym 

widoku” panującej zarazy, której na ulicach nie widać, jednak narracje i obrazy przypo-

minające o tym, że trwa, są nieustannie kreowane. W opowieściach medialnych wciąż 

„mówi się”, że jest pandemia. Przypomina się również nagminnie o konieczności utrzy-

mania zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). Warto w tym kontekście zwrócić 

uwagę na charakterystyczną wypowiedź Jarosława Pinkasa, Głównego Inspektora 

Sanitarnego, z września 2020 roku, który w trakcie wywiadu radiowego poruszył temat 

noszenia maseczek ochronnych48: 

To jest taka maseczka, która powoduje to, że myślę, że muszę zachować dystans, 

nie dotykać twarzy. Ta maseczka ma oczywiście także w jakiejś mierze, no nie 

w pełni oczywiście, zatrzymać patogeny. Ale ta maseczka świadczy o tym, że jest 

pandemia. (…) Im więcej ludzi nosi maseczkę, tym się bardziej racjonalnie 

zachowują i pamiętają o tym, że jesteśmy w bardzo trudnym czasie49. 

Nawiązując do powyższej wypowiedzi, tzw. maseczki ochronne służą zatem nieko-

niecznie ochronie przed patogenami50, a przede wszystkim ciągłemu przypominaniu 

o istniejącej pandemii. W prasie codziennej i w komunikatach na portalach interneto-

 
47 Bergman I., Obrazy, przeł. Szczepański T., Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1993, 

s. 240. 
48 Przez osoby negujące w ogóle istnienie pandemii lub skalę epidemicznego zagrożenia w komentarzach 
do artykułów internetowych nazywane potocznie „kagańcami” lub „pieczęcią niewolnika”: Niewolnicy 

muszą mieć jakieś oznaczenie, maseczka też jest dobrym znakowaniem; (…) Od poczatku cyrku covido-

wego nie nosilem, nie nosze i nie bede nosil kaganca, a z policja przyszlo mi juz kilka razy sie klocic I poki 

co nigdy nie dostalem mandatu. Tak dlugo jak nie ma stanu wyjatkowego kagance moga byc jedynie 
zaleceniem, nikt nie ma prawa tego egzekwowac. Juz szumowski wysmiewal kagance” (pisownia oryginalna); 

https://propolski.pl/szef-sanepidu-sie-wygadal/ [URL: 25.01.2022]. 
49 https://dziejesienapodkarpaciu.pl/maseczki-nie-sa-po-to-by-chronic-a-przypominac-o-pandemii/ 

[URL: 25.01.2022]. 
50 Szczególnie, że kilka miesięcy wcześniej Jarosław Pinkas kwestionował w ogóle noszenie masek przez 

osoby zdrowe, wskazując na ich bezużyteczność, a publiczne nakłanianie do ich nakładania motywował 

„nabijaniem kabzy”, https://opolskatv.pl/2021/07/18/maseczki-to-tylko-nabijanie-kabzy-glowny-inspektor- 

sanitarny-jaroslaw-pinkas/; jaroslaw-pinkas-koronawirus-maseczki-nie-sa-przeznaczone-dla-osob-
zdrowych.html [URL: 25.01.2022]. 

https://propolski.pl/szef-sanepidu-sie-wygadal/
https://dziejesienapodkarpaciu.pl/maseczki-nie-sa-po-to-by-chronic-a-przypominac-o-pandemii/
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1456186;%20jaroslaw-pinkas-koronawirus-maseczki-nie-sa-przeznaczone-dla-osob-zdrowych.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1456186;%20jaroslaw-pinkas-koronawirus-maseczki-nie-sa-przeznaczone-dla-osob-zdrowych.html
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wych nieustannie powielane są obrazy przedstawiające anonimowych pacjentów w anoni-

mowych szpitalach, badanych przez anonimowych lekarzy ubranych w przeciwwirusowe 

uniformy, fotografie przedstawiające zamknięte trumny ustawione obok siebie lub zdjęcia 

czarnych worków umieszczonych w korytarzu prowadzącym do szpitalnej chłodni. 

Obrazy te jednakże, wyrwane z oryginalnego kontekstu, który jest właściwie niemożliwy 

do zrekonstruowania, zaczynają żyć swoim własnym życiem. Wiele z nich wykorzysty-

wanych jest wielokrotnie, służąc do zobrazowania różnych tekstów, krążą też powielane 

w komentarzach internautów lub są przerabiane na satyryczne memy. Jak podkreśla 

bowiem Michał Rusinek, fotografie w dyskursie retorycznym funkcjonują zawsze na 

zasadzie elementów wspomagających perswazję. Po pierwsze, przyciągają uwagę 

(w prasoznawstwie funkcjonuje od pewnego czasu pojęcie „oglądactwa” prasy, zastę-

pujące właściwe czytelnictwo). To obrazy najczęściej skłaniają czytelników do przeczy-

tania artykułu, który ilustrują. Po drugie, obrazy stanowią naoczne exemplum argumentów 

zawartych w artykule. W obu wypadkach jednakże, ilustracja traktowana jest jako element 

perswazji, bardzo często jako element rozstrzygający51. Tym bardziej że większość osób 

przeglądających strony internetowe lub profile facebookowe zatrzymuje się jedynie na 

tytule, nagłówku opatrzonym odpowiednią ilustracją, nie czyta natomiast całości tekstu. 

Jednym z elementów narracyjnych służących podtrzymywaniu lęku przed szalejącą 

na całym świecie zarazą są również opisy nowych wariantów koronawirusa. 

Zmutowany szczep COVID-19, znany dotąd pod nazwą B.1.1.529, został ozna-

czony grecką literą Omikron; Wykryto w nim 50 mutacji. Już teraz jest opisy-

wany w mediach jako „prawdopodobnie najgorszy zidentyfikowany dotychczas 

wariant”52.  

WHO, oprócz nadania nazwy, sklasyfikowało zatem ten wariant jako tzw. variant of 

concern, czyli budzący obawy. W taki sposób nazywane są bowiem warianty bardziej 

zaraźliwe lub wymykające się odporności wynikającej z przechorowania czy zaszcze-

pienia. Podobne narracje powielają również eksperci, m.in. w biuletynie zamieszczonym 

na stronie internetowej Państwowej Akademii Nauk: 

Przez swą wysoką zaraźliwość Omikron wywołuje falę zachorowań o niespo-

tykanej dotąd skali. Choć odsetek hospitalizacji będzie w przypadku Omikrona 

niższy, niż to miało miejsce w przypadku wariantów, z którymi mieliśmy dotąd 

do czynienia, jednak będzie to odsetek od dużo większej liczby zakażeń. 

W szpitalach nie leżą „odsetki”, lecz ludzie „w liczbach bezwzględnych”, 

a będą to niespotykanie jak dotąd duże liczby. Wzrost liczby hospitalizowanych 

z reguły jest opóźniony o około 2 tygodnie od odnotowanego wzrostu zakażeń53.  

Nowe warianty mogą przybrać również zaskakującą postać. Wzrost zaniepokojenia, 

lub nawet paniki wśród populacji może wywołać np. jednoczesne zakażenie grypą 

i koronawirusem. Opinię publiczną próbowano zatem zelektryzować informacją o pierw-

 
51 Rusinek M., Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
2012, s. 53. 
52 https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,omikron--nowy-wariant-covid-19-ma-

nazwe--dlaczego-to-wazne-,artykul,38158792.html [URL: 25.01.2022]. 
53 https://bip.pan.pl/artykul/209/911/omikron-atakuje-ratujmy-siebie-i-panstwo-stanowisko-nr-28-z-24-
stycznia-2022-r [URL: 25.01.2022]. 

https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,omikron--nowy-wariant-covid-19-ma-nazwe--dlaczego-to-wazne-,artykul,38158792.html
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,omikron--nowy-wariant-covid-19-ma-nazwe--dlaczego-to-wazne-,artykul,38158792.html
https://bip.pan.pl/artykul/209/911/omikron-atakuje-ratujmy-siebie-i-panstwo-stanowisko-nr-28-z-24-stycznia-2022-r
https://bip.pan.pl/artykul/209/911/omikron-atakuje-ratujmy-siebie-i-panstwo-stanowisko-nr-28-z-24-stycznia-2022-r
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szych przypadkach… flurony. Służba zdrowia w krajach, w których się pojawił ten 

„wróg”, zakłada, że już wcześniej musiały zdarzać się przypadki podwójnego zakażenia, 

jednak nie zostały one wykryte54. 

Podobnie jak Śmierć w obrazie filmowym Bergmana, wirus jest wrogiem, którego 

przeciętny człowiek nigdy nie zobaczy. Personifikacja tego niewidocznego, aczkolwiek 

bezwzględnego zabójcy staje się wobec tego kolejnym zabiegiem retorycznym. Opisy 

i ilustracje dotyczące poszczególnych wariantów wirusa krążą w przestrzeni medialnej 

niczym specyficzne „portrety pamięciowe” zabójczego przestępcy. Kolejne mutacje 

wirusa porównywane są do coraz lepiej uzbrojonych zabójców. Jak czytamy między 

innymi na jednym z popularnych quasi-medycznych portali, wariant Delta jest skutecz-

niejszy w przenikaniu do komórek w porównaniu z innymi wariantami, ponieważ jest 

uzbrojony w więcej przylegających białek kolca na swojej powierzchni. Mają one także 

inny kształt. Wariant ten jest również lepszy w uciekaniu (podkr. M.N.) przed odpo-

wiedzią immunologiczną, niezależnie od tego, czy jest ona wywołana szczepieniem, czy 

wcześniejszą infekcją55. Podobne do powyższych opisy pojawiają się w mediach nagle, 

niczym kolejne, jeszcze bardziej makabryczne przedstawienia „trupiej czaszki” w obra-

zach danse macabre z minionych wieków.  

6. Epilog: mówi się, że to jeszcze nie koniec 

Szachowe starcie z pandemią koronawirusa przybiera w narracjach medialnych 

różną postać. Od opisu COVID-19 jako wroga, z którym nie można wygrać całej wojny, 

a jedynie poszczególne bitwy, po takie, które oswajają ze stanem już nie tak groźnej, ale 

permanentnej endemii. Charakterystyczny dla epidemicznych narracji jest zatem ich 

szczególny profetyzm, w filmie Bergmana obecny między innymi w poruszającej 

mowie kaznodziei i przedstawieniach dance macabre jako elementu „Biblii pauperum”. 

Specyficzne przepowiadanie przyszłości odnajdziemy również we współczesnych ko-

munikatach medialnych. Chociaż w styczniu br. dyrektor regionalny WHO zapo-

wiedział, że prawdopodobnie zbliżamy się do końca pandemii, grona eksperckie i media 

na całym świecie starają się nie wzbudzać optymizmu wśród poszczególnych populacji. 

Eksperci są zgodni. To nie jest ostatnia pandemia, Po omikronie przyjdzie omega i da 

nam popalić?, Szef WHO zapowiada koniec pandemii. Prof. Pyrć: to nie oznacza, że 

wirus zniknie, Koronawirus SARS-CoV-2 jest nieobliczalny i nieprzewidywalny. Kolejne 

warianty będą się pojawiały56 – to tylko niektóre hasła studzące zapał i nadzieję na 

rychły koniec pandemii i tak zwany „powrót do normalności”. Wręcz przeciwnie, 

kolejna odmiana może pojawić się w każdym momencie. Pojawienie się Omikronu 

i związane z nim łagodne przypadki zachorowań u większości osób, sprawiło, że 

wiele osób było przekonanych, że jest to już koniec pandemii. (…) Tymczasem 

(…) dziś musimy założyć, że będzie kolejny wariant. Ten kolejny wariant może 

 
54 https://www.tvp.info/57771995/pandemia-covid-19-hiszpania-izrael-pierwsze-przypadki-flurony-czyli- 

jednoczesnego-zakazenia-koronawirusem-i-wirusem-grypy?fbclid=IwAR1P2mdwUvkQC0A 

4ov7_kfKG84a938sxzBkpYQQhYBrNUJwm1c0y2PaNJW4 [URL: 25.01.2022]. 
55 https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dlaczego-wariant-delta-tak-latwo-przenosi-

sie-miedzy-ludzmi-,artykul,12316191.html [URL: 25.01.2022]. 
56 https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-na-swiecie,szef-who-zapowiada-koniec-pandemii-

-wirusolog--to-nie-oznacza--ze-wirus-zniknie,artykul,25745189.html; 
https://www.facebook.com/tvn24pl [URL: 25.01.2022]. 

https://www.tvp.info/57771995/pandemia-covid-19-hiszpania-izrael-pierwsze-przypadki-flurony-czyli-jednoczesnego-zakazenia-koronawirusem-i-wirusem-grypy?fbclid=IwAR1P2mdwUvkQC0A4ov7_kfKG84a938sxzBkpYQQhYBrNUJwm1c0y2PaNJW4
https://www.tvp.info/57771995/pandemia-covid-19-hiszpania-izrael-pierwsze-przypadki-flurony-czyli-jednoczesnego-zakazenia-koronawirusem-i-wirusem-grypy?fbclid=IwAR1P2mdwUvkQC0A4ov7_kfKG84a938sxzBkpYQQhYBrNUJwm1c0y2PaNJW4
https://www.tvp.info/57771995/pandemia-covid-19-hiszpania-izrael-pierwsze-przypadki-flurony-czyli-jednoczesnego-zakazenia-koronawirusem-i-wirusem-grypy?fbclid=IwAR1P2mdwUvkQC0A4ov7_kfKG84a938sxzBkpYQQhYBrNUJwm1c0y2PaNJW4
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dlaczego-wariant-delta-tak-latwo-przenosi-sie-miedzy-ludzmi-,artykul,12316191.html
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dlaczego-wariant-delta-tak-latwo-przenosi-sie-miedzy-ludzmi-,artykul,12316191.html
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-na-swiecie,szef-who-zapowiada-koniec-pandemii--wirusolog--to-nie-oznacza--ze-wirus-zniknie,artykul,25745189.html
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-na-swiecie,szef-who-zapowiada-koniec-pandemii--wirusolog--to-nie-oznacza--ze-wirus-zniknie,artykul,25745189.html
https://www.facebook.com/tvn24pl
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być dużo gorszy i wszystko zacznie się od nowa. Dlatego musimy cały czas 

trzymać rękę na pulsie i myśleć co robić, żeby do tej sytuacji nie dopuścić. 

Kolejny wariant może być: dziś, jutro, pojutrze w najbliższym czasie57. 

Wypowiedzi wirusologów i innych ekspertów również w tej kwestii charakteryzuje 

szczególna jednomyślność. W masowo powielanych komunikatach medialnych koniec 

pandemii nie oznacza absolutnie, że wirus zniknie. Wirus z nami zostanie, lecz przestanie 

być problemem społecznym, więc de facto skończy się pandemia. Co jednak nie oznacza, 

że ludzie przestaną umierać lub wrócimy do tzw. stanu sprzed epidemii koronawirusa. 

Fascynacja mediów wirusem SARS-CoV-2 w jego kolejnych odsłonach jak dotąd nie 

słabnie, więc z pewnością nie można mu przypisać miana „zarazka dnia”, o którym 

wspomina Magdalena Hodalska. Wygląda na to, że w przeciwieństwie do epidemii 

świńskiej czy ptasiej grypy58, które kilka lat temu święciły triumfy w narracjach 

medialnych przez kilka, kilkanaście tygodni, opowieści o pandemii SARS-CoV-2 wciąż 

cieszą się niesłabnącym powodzeniem. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że współczesna retoryka pandemii hołduje tej samej 

zasadzie, którą odnaleźć można w metaforycznym obrazie Bergmana. Musi istnieć ta 

sama treść, ta sama opowieść o świecie, która będzie podzielana, lub – jak piszą 

Wasilewski i Skibiński – którą można zarazić, zainfekować innych, wypowiedzieć to za 

nich, narzucając własną perspektywę59. Wypowiedzi podobne do powyższych, chociaż 

firmowane są nazwiskami konkretnych ekspertów, przyrównać można w pewnym sensie 

do przysłowiowego wróżenia z fusów. Ich funkcja perswazyjna jest jednakże ściśle 

określona. Światowa populacja ma zostać przekonana, że globalna wojna z wirusem 

SARS-CoV-2 wreszcie, mimo wszystko, w jakimś stopniu dobiega końca. Jednakże 

warto zwrócić uwagę na fakt, iż poprzednie, występujące lokalnie epidemie, przygotowały 

członków poszczególnych populacji do stanu ciągłego oczekiwania, że następna zaraza 

może być jednak straszniejsza, a dziennikarskie relacje jeszcze bardziej dramatyczne. 

Jak podkreśla Hodalska, sensacyjny charakter medialnych przekazów sprawia, że za 

każdym razem poprzeczka podnoszona jest coraz wyżej, a w polu zainteresowania 

wszystkich mediów znajdują się kolejne, tylko „najbardziej zakaźne” choroby i najdziw-

niejsze aberracje natury60.  

Filmografia 

Siódma pieczęć (szw. Det sjunde inseglet), reż. Ingmar Bergman, 1957. 
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Mówi się, że giną dziesiątki tysięcy ludzi. Retoryka epidemii w filmie „Siódma 

pieczęć” oraz w wybranych współczesnych narracjach medialnych 

Streszczenie 

Artykuł poświęcony został retorycznemu wymiarowi epidemii jako zjawiska społeczno-kulturowego. Przy-
glądając się współczesnym językowym kontekstom pandemii COVID-19, autorka jednocześnie poddaje 

ponownej interpretacji film „Siódma pieczęć” w reż. Ingmara Bergmana, w którym epidemia stanowi 

społeczno-kulturowe tło egzystencji bohaterów. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytania 

badawcze: 1) jakie środki retoryczne użyte zostały w językowym opisie i niewerbalnych aspektach przedsta-
wienia epidemii w filmie Ingmara Bergmana oraz w wybranych współczesnych narracjach i komunikatach 

medialnych; 2) jakie jednostkowe i kolektywne postawy i emocje oraz konkretne reakcje na epidemiczny 

kryzys możemy wyróżnić w zależności od sposobu jego narratywizowania w analizowanych źródłach.  

Słowa kluczowe: retoryka epidemii, pandemia COVID-19, epidemia w filmie, epidemia strachu, epidemia 
śmiechu 
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Małgorzata A. Szyszkowska1 

O uczestniczeniu w kulturze  

w odniesieniu do interpretacji i oceny zjawiska flash mob 

1. Wprowadzenie  

Jeszcze niedawno flash mob był zjawiskiem, które wzbudzało ogólny entuzjazm, 

było cool (pretty domn cool, jak mówi jeden z bohaterów filmu z 2011 roku)2. W jaki 

sposób można się stać częścią flash mobu? Wydarzenie tego typu wydaje się dostępne 

jedynie dla wtajemniczonych. Z drugiej jednak strony, to właśnie „otwarcie” flash 

mobu; to, że w działanie to włączyć się może każdy, kto tylko może i chce, czyni to 

wydarzenie atrakcyjnym. Jedną z zalet flash mobu jest przekonanie (ewentualnie repre-

zentacja tego przekonania) o powszechności oraz wspólnotowości tego wydarzenia.  

Flash mob stanowi coś w rodzaju sztuki ulicy, wydarzenia jarmarcznego. Nieocze-

kiwanie spośród przechodniów, klientów sklepów spożywczych lub pasażerów czeka-

jących na pociąg, grupa osób zaczyna wykonywać jakieś działania w zsynchronizowany 

sposób. Może to być śpiew, gra na instrumentach, taniec lub coś zupełnie innego, np. 

zamarcie w przypadkowej pozie. Wydarzenia takie przyciągają uwagę przechodniów, 

zatrzymując ich w miejscu i czyniąc widzami, co umieszcza je pośród wydarzeń, do 

których odwoływał się w swojej estetyce pragmatycznej John Dewey3. Wskazując na 

zapośredniczenie oraz współzależność pomiędzy tym, co potoczne i spontaniczne, 

a tym, co uporządkowane i udoskonalone, Dewey postulował poznanie i zrozumienie 

tego, co masowe, zanim będzie można poznać i zrozumieć sztukę. Zanim będzie można 

zrozumieć estetyczne procesy, konieczne jest poznanie procesów, które przenikają życie 

codzienne. W efekcie wykonanej pracy zadaniem badacza było, jak sądził Dewey: 

przywrócenie ciągłości między wysubtelnionymi i zintensyfikowanymi formami 

doświadczenia, jakim są dzieła sztuki, a codziennymi wydarzeniami, poczyna-

niami, cierpieniami, które powszechnie uznaje się za treści doświadczenia4.  

I dalej:  

trzeba zająć się wydarzeniami i obrazami, na których oko i ucho zatrzymuje 

uwagę człowieka, które rozbudzają jego zainteresowania i sprawiają mu 

zadowolenie, kiedy patrzy i słucha5.  

Zjawiska typu flash mob, stanowią znakomity przykład tego, o czym pisał Dewey. 

Są tym, co nieoczekiwane, głośne, przyciągające uwagę, generują nowe sensy i zmieniają 

znaczenie zarówno przestrzeni, w jakiej są tworzone, jak i samych uczestników. Stanowią 

połączenie tego, co żywe na poziomie uczestnictwa oraz tego, co ożywione na poziomie 

 
1 malgorzata.szyszkowska@chopin.edu.pl, Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych, Uni-
wersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. 
2 Pretty damn cool jak mówi bohater filmu „Friends with benefits”, reż. Will Glich (2011). 
3 Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, Ossolineum, Wrocław 1975. 
4 Dewey J., dz. cyt., s. 6. 
5 Tamże, s. 7. 
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obserwacji6. W swojej pełni stanowią realizację doświadczenia estetycznego, a na pozio-

mie potocznym stanowią surowy element estetyczny, który rozwinięty i udoskonalony 

przekształci się w sztukę7.  

Pomimo dużego zróżnicowania wydarzeń, które określa się tym mianem, zastana-

wiając się nad zjawiskiem flash mobu można, jak się wydaje, odsłonić pewne charakte-

rystyczne cechy wspólne. Pytając o flash mob, pytamy również o kulturę, rozumianą 

jako suma elementów koniecznych (podłoże), wypadkowa wzajemnego oddziaływania 

tych elementów (proces i praca), ale także jako sfera wartości, wizja, ideał, a wreszcie 

o to, jak jest ona postrzegana przez odbiorców i uczestników. 

Flash mob, jako zjawisko, w oczywisty sposób stanowi odbicie współczesnej kultury. 

Odwołuje się do elementów, jakie charakteryzują kulturę współczesną, jak na przykład 

jej osadzenie w wirtualnej rzeczywistości – w rzeczywistości Internetu oraz związanej 

z tym technologii przekazywania informacji. Interpretacja Flash mobu wskazuje również 

na sprzeczności, jakie są elementem współczesnej kultury. Na przykład organizowanie 

spotkań w przestrzeni fizycznej dzięki sieci internetowych kontaktów. Pytając, na czym 

polega nasze uczestniczenie w wydarzeniu typu flash mob, moglibyśmy jednocześnie 

zapytać, na czym polega uczestniczenie we współczesnej kulturze. Jaką funkcję pełnią 

w niej zjawiska estetyczne oraz jaką formę odpowiedzi generują? Dewey, do którego 

nawiązuję, miał świadomość dynamiczności życia i kultury, i tę dynamikę uznawał na 

podstawę naszego funkcjonowania. Odwołując się do doświadczenia, zauważał nie-

adekwatność ostrego podziału na pracę i wiedzę, działanie i obserwowanie. Pisał: 

Doświadczenie w stopniu, w jakim rzeczywiście jest doświadczeniem, prowadzi 

do wzmożonej żywotności. Nie tylko nie oznacza zamknięcia się wewnątrz 

własnych, osobistych uczuć i wrażeń, lecz prowadzi do czynnej i żywej wymiany 

ze światem8. 

Właśnie owa „wymiana ze światem” jest jedną z bardziej istotnych funkcji zjawiska 

flash mob. Podobnie uczestniczenie, od którego zaczęłam, choć niezwykle ważne, 

okazuje się o wiele bardziej problematyczne. Spróbujmy pomyśleć o zjawisku flash 

mobu nie tylko w kategoriach fizykalnej obecności i konkretnego działania, ale w kate-

goriach podmiotowego doświadczenia oraz zawiązywania się tymczasowej wspólnoty 

opartej na uczestnictwie zarówno pomiędzy „uczestnikami”, jak i „widzami”.  

W dalszym ciągu będę chciała zwrócić uwagę jeszcze na dwa pojęcia oraz obszary, 

które wiążą się z wydarzeniami flash mob. Pierwsze z nich to przestrzeń, a szczególnie 

sfera przestrzeni publicznej, w ramach której zjawisko flash mobu zaistniało oraz 

kontrowersji, jakie się z zajmowaniem owej przestrzeni wiążą. Chciałabym także 

przemyśleć relacje między publicznością i uczestnikami omawianych zjawisk, które 

wydają się kluczowe dla zrozumienia ich złożoności.  

Samo uczestniczenie we współczesnej kulturze przestało być dziś czytelnie definio-

wane poprzez odwołanie do ciała i cielesności, czasowej jednoczesności czy wiedzy. 

Współczesność oferuje liczne i różnorodne sposoby tworzenia i korzystania z kultury. 

Poziom wirtualnej obecności, a zatem także doświadczenia, które uzyskuje się przez 

odtworzenie minionych wydarzeń, okazują się równie cenne w określeniu tego, czym 

 
6 Tamże, s. 25. 
7 Tamże, s. 25-27. 
8 Tamże. 
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jest flash mob. Innymi słowy, uczestniczenie w kulturze współczesnej nie daje się spro-

wadzić do fizycznej obecności na spektaklach, ale rozszerza się na znajomość trendów, 

obrazów i meme’ów, co z kolei wymaga posługiwania się mediami, takimi jak komputer, 

telefon czy tablet oraz komunikator sieciowy. Nie znaczy to jednak, wbrew obawom 

i sugestiom ze strony literatury i filmu, że ci, którzy nie korzystają z tych narzędzi, nie 

mają dostępu do kultury. Flash mob wychodzi ze sfery wirtualności do sfery doświad-

czenia codziennego, łącząc w jakiś sposób je obie. A jednocześnie sygnując zmianę 

zarówno postrzegania, jak i uczestniczenia w kulturze. Nawet sam podział na bierne lub 

czynne uczestniczenie w kulturze wydaje się już dziś nieadekwatny. Nawet więcej, można 

powiedzieć, że jednoznaczny podział na to, co bierne i to, co czynne jest już niemożliwy. 

Jak bowiem rozstrzygnąć, czy nagrywanie na telefonie relacji z danego wydarzenia lub 

obserwowanie tego, co się odbywa z uśmiechem na ustach jest bierne czy czynne? Czy 

pitagorejski podział na trzy typy uczestniczenia w kulturze ma jeszcze dzisiaj sens? 

2. Definicja i historia zjawiska 

Czym jest flash mob? Zjawiska, które określa się tą nazwą, są w rzeczywistości 

niezwykle różnorodne i zmienne w swoim wyglądzie, wyrazie i zasadach nimi rządzą-

cych. Tak różnorodne, że jakakolwiek ich interpretacja napotyka trudności już na 

poziomie identyfikacji. Potoczna (słownikowa) definicja flash mobu określa to zjawisko 

jako akcję zainicjowaną… 

za pośrednictwem Internetu, w której uczestniczą nieznani sobie ludzie, znający 

tylko godzinę i miejsce spotkania oraz zaplanowane działanie. Uczestnicy zbie-

rają się w miejscu publicznym i przeprowadzają krótkotrwałe zdarzenie, które 

jest zazwyczaj zaskakujące dla przypadkowych świadków9. 

Wychodząc od empirycznego opisu organizacji takiego wydarzenia za Rebeccą 

Walker, można by powiedzieć, że: 

Flash moby zaczynają się zazwyczaj od emaila (…) ogłaszającego datę i czas 

wydarzenia wraz z zestawem instrukcji lub obietnicą dostarczenia ich na 

miejscu. (…) Z założenia, flash moby nie trwają dłużej niż 10 min. Uczestnicy 

zaludniają dane miejsce, wykonują jakieś czynności, a następnie opuszczają je 

często tuż przed przybyciem policji10. 

Pierwsze akcje typu flash mob, z tego, co wiemy, bazowały na zaproszeniach wysy-

łanych emailem. Być może brak szczegółowych informacji dotyczących charakteru 

spotkania i rodzaju „zadania” stanowił element zabawy. Tego typu działania, miały być, 

przede wszystkim, rodzajem żartu, kawału, którego krytyczne ostrze pozostawało zawsze 

na drugim planie. Wspomniana już Rebecca Walker pisze:  

 flash mob jest dowcipem rozgrywającym się na quasi-publicznej przestrzeni 

kapitalistycznego miasta, odsłaniającym jego jeszcze niezrealizowane metody 

funkcjonowania…11 

 
9 https://www.wirtualnemedia.pl/slownik/flash-mob, dostęp: 03.09.2021. 
10 Walker R.A., Walker R.A., Fill/flash Memory: A History of Flash Mobs, Text and Performance 

Quarterly, 2/33, 2013, s. 118 (tłumaczenie własne, o ile nie podaję inaczej). 
11 Walker R.A., Eight is not enough: a historical, cultural, and philosophical analysis of the flash mob, 
LSU Doctoral Dissertations, Louisiana 2011, s. 7. 

https://www.wirtualnemedia.pl/slownik/flash-mob
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Flash mob mieści się gdzieś na styku performansu, sztuki konceptualnej i ekspery-

mentu społecznego. Bill Wasik, który przypisuje sobie zorganizowanie pierwszego flash 

mobu, wykorzystał nowoczesne środki komunikacji oraz podatność młodych pracowni-

ków korporacji na sugestię, a także charakterystyczną dla nowojorczyków potrzebę 

wynajdywania ciągle czegoś nowego. Wasik określił swoje działanie, jako rodzaj 

eksperymentu polegającego na tworzeniu sztucznego tłumu12. W swoim raporcie z 2006 

roku przedstawia zarówno wydarzenia, które się odbyły, jak i sytuacje oraz tendencje, 

które je umożliwiły. Jego wypowiedź umieszcza flash mob w obszarze eksperymentów 

odsłaniających pustkę i absurdalność współczesnego życia młodych mieszkańców 

metropolii13. Życia, które z punktu widzenia estetycznego wydawało się całkowicie 

podporządkowane grupie lub stylowi, w jakim dana grupa działa.  

W swoich późniejszych wypowiedziach Wasik określa flash mob, przede wszystkim, 

jako zjawisko wynikające z rozwoju mediów; stanowiące demonstracje tego, co może 

współczesna technologia14. Zwraca również uwagę na skupienie się flash mobu wokół 

przestrzeni publicznej, a raczej przestrzeni, która wydaje się pełnić funkcję publiczną. 

W wydarzeniu zorganizowanym przez Wasika w 17 marca 2003 roku w Nowym 

Yorku w domu towarowym Macy’s kilkuset uczestników o wyznaczonej wcześniej 

godzinie pytało o dywanik miłości (love rag). Po kilku minutach uczestnicy rozproszyli 

się zgodnie z planem15. Najbardziej charakterystycznym dla tego i podobnych wydarzeń 

wydaje się być przemiana z grupy indywidualnych osób w tłum albo inaczej dezindy-

widualizacja. Czy jednak to właśnie ma wówczas miejsce? Wydaje się, że mamy tutaj 

do czynienia z płynnym przechodzeniem z jednego stanu w drugi. Ze stanu zbiorowiska 

indywidualnych osób w stan tłumu, tj. podążającego za jednym impulsem, rozkazem 

czy celem zbioru osób, które zrzekły się swojej indywidualności. To, z czym ma się tu 

do czynienia nie jest jednak powstaniem tłumu przez zawiązanie się pewnej relacji lub 

rozpoznanie własnej sytuacji społecznej, a jedynie tymczasową i całkowicie dobrowolną 

realizacją tych samych działań w tym samym czasie. Innymi słowy, podczas gdy 

zawiązanie się tłumu jest konsekwencją pewnych procesów społecznych prowadzących 

do zmiany indywidualnego nastawienia, w przypadku flash mobów ma się do czynienia 

jedynie z pozorem tłumu lub sytuacją zewnętrznie przypominającą tłum. Synchronizacja, 

która ma miejsce, jest spontaniczna, lecz nie jest konieczna. Również dezindywiduacja, 

o której pisał sam Wasik, i której oczekujemy w sytuacji tłumu, stanowi sugestię  

i w pewnym ograniczonym stopniu, w jakim może dotyczyć każdego z nas, warunek 

początkowy flash mobu raczej niż jego charakterystykę.  

3. Charakterystyka zjawiska 

Pomimo ogromnej różnorodności wydaje się, że istnieją cechy, które charakteryzują 

wszystkie tego typu wydarzenia. Zakładam, że przynajmniej 4 z zaproponowanych 

poniżej, niekoniecznie w tym samym porządku, mogą zostać uznane za określające flash 

mob. Są to cechy, takie jak: (1) masowość wydarzenia (2) synchronizacja (jednoczesność 

realizacji lub stopniowość realizacji osiągająca docelowo znaczną synchronizację), 
 

12 Wasik B., My Crowd, or Phase 5: A Report from the Organizer of the Flash Mob, Harper’s Magazine, 
Marzec 2006, s. 56. 
13 Tamże, s. 57. 
14 Wasik B., Bill Wasik on Big Think, https://www.youtube.com/watch?v=Nks1Iq8NX0U, dostęp: 

09.09.2021.  
15 Wasik B., dz. cyt., 56. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nks1Iq8NX0U
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(3) anonimowość (pomijanie lub ignorowanie identyfikacji uczestników), (4) zaskoczenie 

(utajnienie mającej nastąpić akcji), (5) chwilowość16.  

Jednym z elementów flash mobu, który wydaje się niezmienne towarzyszyć tym 

wydarzeniom, jest z pewnością element zaskoczenia. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego 

tak jest i czemu służy owo zaskoczenie? Odnosząc się do przebiegu pierwszych organi-

zowanych wydarzeń flash mob, można zauważyć, że zarówno element zaskoczenia, jak 

i zachowanie anonimowości, związane było ze społecznym i zarazem publicznym 

charakterem wydarzeń, a także z niebezpieczeństwem zatrzymania przez policję. Autor 

pierwszych flash mobów zakładał, że rozsyłanie poczty elektronicznej do większej 

liczby odbiorców może być monitorowane, zaś osoba uznana za odpowiedzialną za 

rozsyłanie „zaproszeń” możne zostać pociągnięta do odpowiedzialności za nielegalne 

organizowanie zrzeszeń17. W rezultacie element zaskoczenia i niespodzianki został 

włączony w strukturę wydarzeń flash mob już na etapie rozwijania się i przekształcania 

tej praktyki. Być może to, co pierwotnie stanowiło jedynie zabezpieczenie przed nie-

powodzeniem, stało się następnie elementem „zabawy”. Do dziś najbardziej charakte-

rystycznym elementem zjawiska wydaje się „konspiracyjne” działanie. Uczestnicy 

nadchodzą z różnych stron, a po zakończeniu „zabawy” rozchodzą się pojedynczo. (…) 

jak najszybciej opuszczamy miejsce akcji i jak najszybciej rozchodzimy się na cztery 

strony świata, jakby zupełnie nic się nie wydarzyło – można przeczytać na stronie 

Warszawskiego Frontu Abstrakcyjnego na temat akcji z 2006 roku18. W wielu przy-

padkach zanim nastąpi właściwa akcja, przybywający uczestnicy starają się wydawać 

zajęci czymś innym, noszą stroje, które okazują się przebraniem. Związana jest z tym 

założona anonimowość wydarzenia, tj. uczestnicy nie są przedstawiani nawet wówczas, 

gdy wykazują się dużymi umiejętnościami i prezentują wysoki stopień profesjonalizmu, 

np. w tańcu czy śpiewie19. 

Zapytajmy jeszcze raz, na czym polega flash mob. Bill Wasik w swoich wypo-

wiedziach na ten temat mówił o wykorzystaniu czasu na zrobienie czegoś nieocze-

kiwanego i niespodziewanego; o braniu udziału w czymś niezaplanowanym (element 

spontanicznej improwizacji); o wspólnym działaniu oraz przedstawieniu czegoś zabaw-

nego (realizacji żartu)20. Pierwszy organizator flash mobu twierdził, że media – a właści-

wie wzrost ich popularności i stopniowe zmiany w przeżywaniu i ocenianiu kultury 

związane z komunikacją internetową – poddały mu pomysł na stworzenie czegoś nie-

oczekiwanego dzięki rozrastającej się sieci internetowych kontaktów, co miało również 

charakter społecznego eksperymentu. Flash mob pokazuje, na ile sieć internetowa 

funkcjonuje „samodzielnie”, niezależnie od innych środków i kanałów komunika-

cyjnych, a także na ile umożliwia ona realizację danego celu. W przypadku flash mobu 

 
16 Jak pisze autor tekstu „Flash mobs and the diffusion of audience” większość wydarzeń typu flash mob 

zostaje udokumentowana, a wobec tego ich tymczasowość i nietrwałość zostaje przekroczona na rzecz 
długotrwałej obecności medialnej. Por. Muse John H., Flash mobs and the diffusion of audience, Theater 

40/3, 2010, s. 9-10. 
17 Wasik B., My Crowd, Or, Phase 5: A Report from the inventor of the Flash Mob, dz. cyt. 
18 Warszawski Front Abstrakcyjny „Ostatni flash mob”, http://wfa.prv.pl/akcja26.htm, dostęp 09.09.2021. 
19 Bywa także inaczej. W wielu wydarzeniach, które mają charakter promocyjny i które należałoby 

zakwalifikować do akcji typu „smart mob” przedstawienie wykonawców ma miejsce. Często po skoń-

czonej akcji rozwieszane są plakaty z nazwą grupy, tytułem spektaklu czy okazji, jakiej poświęcone było 

wydarzenie. 
20 Wasik B., My Crowd, dz. cyt. 

http://wfa.prv.pl/akcja26.htm
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#2 z 2003, który zorganizował Bill Wasik, sieć kontaktów w Internecie okazała się 

całkowicie wystarczająca, aby zgromadzić na miejscu wydarzenia około 100 osób. Po 

realizacji tego wydarzenia, podobne i podobnie liczne akcje zostały podjęte w wielu 

innych miastach i krajach21.  

Określając własne działania, Wasik pisze o sceneryzmie, rozumianym jako kreowanie 

sceny, i sugeruje, że zorganizowanie tego typu wydarzenia – w momencie pojawienia 

się wszystkich „zaproszonych” osób – stanowi rodzaj artystycznego „manifestu” 

(tj. właśnie sceny). Dzisiaj możemy powiedzieć, że najsilniej w zjawisku flash mob 

rozwinęły się dwa nurty: nurt artystyczny i społeczny.  

Należałoby zapytać, w jaki sposób można odróżnić flash mob od przygotowywanego 

profesjonalnie występu artystycznego czy też teatralnego spektaklu? Czy jest coś, co 

dodatkowo wyróżnia te wydarzenia na tle innych artystycznych lub społecznych zjawisk 

kultury? 

Zanim zastanowię się nad tą ostatnią kwestią, chciałabym zwrócić uwagę na różno-

rodność zjawiska flash mob, proponując tymczasową typologię oddzielającą od siebie 

przynajmniej niektóre typy wydarzeń. Pozwoli to zauważyć tymczasowość i niepełność 

wcześniej zasugerowanej charakterystyki. Różnice dotyczą zarówno funkcji, wykorzy-

stanych środków, odzewu [wśród publiczności], zajmowanej przestrzeni itd.  

Zacznijmy od tego, co można by nazwać typem tradycyjnym (typ 1). Z pewnością 

pierwsze wydarzenia tego typu, a więc pierwsze wydarzenia flash mob, jakie odbyły się 

w Nowym Yorku około 2003 roku, wyznaczają standard dla tego typu. Dla ułatwienia 

sięgnę do definicji, jaką przedstawiła w swoim omówieniu businessowych funkcji flash 

mobu Magdalena Cyrklaff:  

Tradycyjny flash mob można zdefiniować jako grupę anonimowych ludzi, którzy 

spotykają się we wcześniej umówionym miejscu (zaproszenie na to spotkanie 

rozesłane poprzez e-maile i/lub sms-y), wykonują krótkie czasem abstrakcyjne, 

ekscentryczne działanie, po czym rozchodzą się bez słowa komentarza22.  

Ten typ wydarzenia jest być może również najbardziej spontaniczny, a także nie 

wymaga wcześniejszego przygotowania. Z założenia uczestnicy nie byli proszeni o przy-

noszeni niczego ze sobą, nie wymagano od nich także, aby byli ubrani czy uczesani 

w szczególny sposób.  
O innym typie zdarzenia można mówić, kiedy mamy do czynienia z tańcem, śpiewem 

czy działaniami teatralnymi. Nazywam ten rodzaj działania artystycznym flash mobem 
(typ 2). Ten drugi typ, z którym, jak można podejrzewać, większość osób ma współ-
cześnie najczęściej do czynienia, zawiera w sobie taniec, śpiew lub inne elementy wyma-
gające przygotowania. Tego typu działania odwołują się często do wykonawców zawo-
dowych. A jeśli w wydarzeniu tego rodzaju biorą udział amatorzy, to są oni z pewnością 
dobrze przygotowani23. W przypadku zorganizowanej grupy artystów flash mob staje 
się dla nich narzędziem autopromocji. Dzięki występowi wykonawcy zyskują dodatkową 
przestrzeń lub dodatkową scenę. Chóry, wokalne i wokalno-instrumentalne zespoły 

 
21 Tamże. 
22 Cyrklaff M.J., Flash mob jako narzędzie marketingowe. Wykorzystywanie psychologii tłumu w promocji 

instytucji i produktów kultury, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 13, 2014, s. 54. 
23 W przypadku wydarzenia, w którym biorą udział amatorzy czy też osoby przypadkowe, organizatorzy 

często publikują materiały informujące o tym, jaka choreografia i jaka muzyka będą wykorzystane podczas 
spotkania. Czasem organizowane są również próby. 
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artystyczne, studia tańca, nieformalne grupy taneczne mają w ten sposób możliwość 
zaistnienia, pokazania się, a czasem również możliwość przyciągnięcia dodatkowych 
uczestników. 

Jako odrębny typ należałoby wyróżnić te zdarzenia, które są organizowane ze względu 
na konkretne zapotrzebowanie, bez względu na to, czy będą to urodziny, oświadczyny 
czy rocznica funkcjonowania firmy. Ten rodzaj flash moby nazywam okazjonalnymi 
(typ 3). Wyróżnienie tego typu wiąże się z faktem organizowania ściśle zaplanowanego 
wydarzenia przez instytucje, firmy czy promocyjne działy firm. Dzieje się to zazwyczaj 
poprzez wynajęcie grupy artystów, tzw. Smart mob, (typ 3.1) lub poprzez zorganizo-
wanie spontanicznego występu (nieopłacanych) zaproszonych osób (typ 3.2).  

Autor artykułu „Flash Mob dla kultury – kultura we flash mobach” pisze:  

Siłę tkwiącą we flash mobach szybko dostrzegli specjaliści od marketingu. (…) 
Ich celem przestała być dobra zabawa, straciły też swoją spontaniczność. 

Ale także:  

…flash moby kreowane wedle pomysłu marketingowców okazywały się bardzo 
spektakularne i produkowane z dużym rozmachem24. 

Większość wydarzeń typu flash mob ma wyraźnie charakter spontaniczny. Wyróżnia 
je również zasadniczo „otwarty” charakter. Dotyczy to wydarzeń, które zakładają 
całkowity brak przygotowania oraz jak największą liczbę uczestników (np. zastyganie 
w jednej pozie, pytanie o książkę, która nie została wydana, bitwa na poduszki). Wiele 
wydarzeń tego typu zakłada rozprzestrzeniający się charakter, zwiększanie się liczby 
uczestników przez wciągnięcie ich do zabawy. Przykładem może tu być wydarzenie, 
które odbyło się 30 stycznia 2011 w na rynku Krakowa, tj. „frozen” flash mob, czy też 
zupełnie inne wydarzenie z lutego 2006 roku zorganizowane przez Front Abstrakcyjny 
w Warszawie przed Pałacem Kultury polegające na symulacji zabawy sylwestrowej 
(znane z opisu na Internecie)25.  

Dodatkowo można by zwrócić uwagę, że niektóre flash moby mają typowo społeczny 
(a nawet polityczny) charakter. Wydaje się, że wszystkie takie działania, które zakładają 
wspólne działanie, cel lub konkretny sposób wykonania, mają ewidentnie charakter 
społeczny. Jednak można zwrócić uwagę, że niektóre flash moby są używane wyłącznie 
dla osiągnięcia celów społecznych, pomocy konkretnej osobie, wsparcia celu charyta-
tywnego lub zwiększenia znajomości jakiejś sprawy. Najistotniejsza jest wówczas 
mobilizacja jak największej liczby osób, odzew społeczny lub przyciągnięcie uwagi 
mediów. Przykładem takiego działania może być, np. „Random Acts of Culture”26 lub 
„I believe she’s amazing”27, a także liczne wydarzenia stanowiące podziękowania 
szpitalom, ratownikom i wiele innych28. 

 
24 https://businessandculture.wordpress.com/2013/11/24/flash-mob-dla-kultury-kultura-we-flash-mobach/, 

dostęp: 03.09.2021. 
25 http://wfa.prv.pl/akcja26.htm, dostęp: 02.09.2021. 
26„Random acts of culture” (nieuporządkowane akty kultury) stanowią jeden z programów wspieranych 

przez fundacje Knight Foundation, obejmujący teatr, taniec i muzykę i zakładający pojawia się artystów 

w najmniej spodziewanych miejscach. Przykłady działania RAC można znaleźć tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=RgZZkY4QIYc&t=230s, dostęp: 05.12.2021. 
27 https://www.youtube.com/watch?v=qfcKvevod3k, dostęp: 05.12.2021. 
28 Przykładem mogłoby być wykonanie arii „Nessum Dorma” na dziedzińcu Szpitala Bielańskego 

w Warszawie jako symboliczne podziękowanie lekarzom i pielęgniarkom, https://www.youtube.com/ 
watch?v=Yt1qsloRFcM, dostęp: 05.12.2021.  

https://businessandculture.wordpress.com/2013/11/24/flash-mob-dla-kultury-kultura-we-flash-mobach/
http://wfa.prv.pl/akcja26.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RgZZkY4QIYc&t=230s%20
https://www.youtube.com/watch?v=qfcKvevod3k
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4. Uczestnictwo 

Zjawisko flash mob jest interesujące właśnie ze względu na założoną „otwartość”, 

rozumianą albo jako brak kryteriów „wstępu”, albo jako stałą możliwość przyłączenia 

się. Innymi słowy, ktoś wysyła zaproszenie do kilkunastu osób, prosząc ich o to, aby 

rozesłali to zaproszenie dalej. W ten sposób liczba osób uczestniczących w zdarzeniu 

zwiększa się o nieznaną liczbę osób. Całość wydarzenia bazuje na dołączaniu do niego 

chętnych osób. Jednak tego, ile osób dołączy tym razem, nie można zawczasu określić. 

Oczywiście nie wszystkie zdarzenia typu flash mob są równie „otwarte”. Niektóre 

wydarzenia bazują na ścisłym gronie powiadomionych pocztą elektroniczną osób 

i wówczas liczbę uczestników dosyć łatwo jest określić w przybliżeniu, inne natomiast 

funkcjonują poprzez „zaproszenie” na wydarzenie utworzone na portalu Facebook. 

Informacja o mającym nastąpić wydarzeniu, służy jednocześnie zapoznaniu się z planem 

wydarzenia łącznie ze szczegółową jego choreografią. Tego typu wydarzenia są 

„otwarte” dla dowolnej liczby uczestników, a jednocześnie liczba ta jest zasadniczo 

nieprzewidywalna. Być może najcenniejszą charakterystyką flash mobów jest właśnie 

owa otwarta formuła, która umożliwia uczestniczenie w zdarzeniu osobom, które się 

zupełnie nie znają – umożliwia im nie tylko wspólne przebywanie w jednej przestrzeni 

w tym samym czasie, ale również realizację pewnego celu wymagającego często dużo 

pracy i przygotowania. Wreszcie, przyłączając się do planowanego zdarzenia, uczestnicy 

pokonują swoje własne obawy i często wykraczają daleko poza swoje przyzwyczajenia, 

w zamian za wspólne doświadczenie29. Przypomnijmy, co Dewey mówi o sztuce: 

Sztuka jednoczy w swej formie dokładnie te same zależności między działaniem 

i doznawaniem, między wyładowaniem a pobieraniem energii, jakie powodują, 

że zwykłe doświadczenie staje się doświadczeniem rzeczywistym30. 

5. Medytacja na temat przestrzeni  

Mówiąc o przyłączaniu się i budowaniu wspólnoty, mówimy o relacjach pomiędzy 

wykonawcami a publicznością, pomiędzy uczestnikami a obserwatorami. Można powie-

dzieć, że relacja z widownią, podobnie jak relacja z przestrzenią jest, w przypadku działań 

określanych jako flash moby, niejasna lub co najmniej zmienna. Z jednej strony działania, 

takie jak dyskusje z personelem w domu towarowym na temat poszukiwanego – wymy-

ślonego – towaru nie wymagają ani nie zyskują dzięki obecności publiczności. Zabawa 

odbywa się dzięki wielu powtarzającym się przypadkom tego samego, „pomyłkowego” 

wezwania, jednak w wielu innych przypadkach obecność widowni odbija, jak w zwier-

ciadle, masowość wydarzenia, albo nawet konstytuuje wydarzenie, przyczyniając się do, 

np. zatrzymania ruchu, zmiany sytuacji, podkreślenia sukcesu wydarzenia itd. Zaryso-

wuje się tutaj problem wynikający, także z przekształcenia się współczesnej kultury. 

Problem uczestniczenia, o którym już wcześniej była mowa, staje się coraz trudniejszy 

do oceny. Przybyło, bowiem, wiele nowych sposobów uczestniczenia. Przede wszystkim 

ogromna liczba mediów, narzędzi oraz środków spowodowała, że wiele osób uczest-

niczy w kulturze w sposób zapośredniczony, nie odczuwając żadnego dyskomfortu z tej 

przyczyny. Uczestniczenie nie jest również definiowane w odwołaniu do czasu, 

 
29 Bergstein C., Dance, Pop Culture and Community: A Tale of Two Flash Mobs, Journal of Dance 

Education, 11/4, 2011, s. 141. 
30 Dewey J., dz. cyt., s. 61. 
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przestrzeni czy cielesności. Wirtualne uczestniczenie, uczestniczenie intencjonalne staje 

się równie ważne i obecne w kulturze nie tylko, jako temat, ale przede wszystkim jako 

opcja. 

Relacja z przestrzenią jest równie interesująca. Wydaje się, że – jak mówi o tym 

Wasik – zdarzenia, które, z jakiegokolwiek powodu, odbywają się w przestrzeni 

publicznej (np. na dworcach miejskich, placach, ulicach) lub quasi-publicznej, tj. 

w przestrzeniach prywatnych, które funkcjonują jak przestrzeń publiczna, np. galerie 

handlowe i wnętrza sklepów, ukazują pozorną otwartość i przyjazność tej przestrzeni, 

podporządkowanej jednak realizacji wyznaczonych celów i wobec tego de facto 

zamkniętej na inne działania. Wasik w jednej ze swoich wypowiedzi nazywa flash mob 

medytacją na temat przestrzeni publicznej... 

6. Niegroźna zabawa oraz rozproszona publiczność  

W „Gazecie Współczesnej” w artykule „Flash mobs – o co chodzi?” socjolog Barbara 

Borawska, mówi o zjawisku flash mob w następujący sposób: 

Flash moby organizowane są przede wszystkim dla zabawy. Uczestników 

interesuje też reakcja przechodniów, którzy stają się widzami. Chcą wywołać 

ich zdziwienie, zaskoczenie, ale też refleksję. Takie akcje służą też mobilizacji, 

a uczestnictwo w nich spowodowane jest potrzebą wspólnoty i potrzebą 

przynależności31. 

Te ostatnie określenia wydają mi się najcenniejsze. Należałoby jednak przemyśleć, 

na czym polega i jak wygląda współczesna wspólnota oraz co może być obecnie 

znakiem przynależności do niej. Innymi słowy, jeśli „wspólna zabawa” jest jedynym 

jawnym celem flash mobu, to pojawia się pytanie, jak wspólna jest owa zabawa? 

A także, podejmując raz jeszcze wcześniejszy temat, kto oraz w jaki sposób może w niej 

uczestniczyć? Można by się również zapytać, czy uczestniczeniem we flash mobie jest 

wyłącznie czynne uczestniczenie, jak np. wspólny taniec, śpiew, czy też może po prostu 

bycie w tym samym miejscu w czasie wydarzenia. Osoby, które przychodzą w wyzna-

czone miejsce, z założenia sytuują się jako „uczestnicy” zdarzenia. Jednak, jak widać na 

zdjęciu zamieszczonym w raporcie Wasika, można być w miejscu wydarzenia i wyraźnie 

się z nim nie utożsamiać. Podobnie w przedstawieniu flash mobu w filmie z 2011 roku, 

para głównych bohaterów nie „uczestniczy” w wydarzeniu, a jedynie mu się przygląda, 

sugerując, że „zabawne” jest właśnie obserwowanie i bycie na miejscu32. Należałoby 

wobec tego uściślić, co traktujemy jako uczestniczenie we flash mobie. A także, można 

by zapytać, czy i jak można się do tej zabawy przyłączyć?  

W przypadku tańca sprawa jest wyjątkowo trudna, ale też dość jasna, bez znajomości 

choreografii, a także bez dodatkowych ćwiczeń, nie można się przyłączyć, przynajmniej 

w tym sensie, że wówczas nie można założyć ani zrealizować postulowanej jedno-

czesności (synchronizacji) wykonywania zadania. Inaczej może być w przypadku śpiewu. 

Wystarczy znać tekst i muzykę, aby się przyłączyć, a zatem także stać się „uczestni-

 
31 Por.: https://wspolczesna.pl/flash-mob-o-co-chodzi/ar/5605004 (dostęp: 02.09.2021). 
32 De facto sposób uczestniczenia w wydarzeniu opisanych osób zmienia się, tak, że pod koniec cytowanej 

sceny obydwoje wykonują gesty wpisujące się w zaproponowaną choreografię, a także angażują się we 

wzajemną relację. Jeśli przynależność do wspólnoty, jest potrzebą, na która wskazują flash moby, to film 
Glicha również to sugeruje. Por. Friends with benefits, dz. cyt. 

https://wspolczesna.pl/flash-mob-o-co-chodzi/ar/5605004
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kiem” wydarzenia. Przykładem takiego działania, jest namawianie pasażerów metra do 

śpiewania „Somewhere over the rainbow”33 lub w innym przypadku wspólne wykony-

wanie utworu „Legiony to…” na Dworcu Centralnym w Warszawie34. 

Współczesna kultura wyznacza nowe role, a także rozszerza i zmienia rozumienie 

pojęcia widowni oraz uczestniczenia. W swojej pracy Nicholas Abercrombie i Brian 

Longhurst zaproponowali pojęcie rozproszonej widowni (ang. diffused audience), które 

wydaje się odpowiadać sytuacji, z jaką mamy do czynienia w dobie masowej komuni-

kacji35. Pojęcie to odsyła do różnych typów doświadczenia, jakie były i są obecnie udzia-

łem odbiorców (widowni/publiczności): zwykły, masowy oraz rozproszony36. Zwracając 

uwagę, że sytuacje spektaklu czy przedstawienia zawierające w sobie odniesienie do 

widowni dotyczą nie tylko sytuacji związanych z teatrem czy koncertem muzycznym, 

ale, w dużym stopniu, życia codziennego, autorzy podkreślają współwystępowanie 

różnych typów widowni wynikające ze zmiany w sposobie odbioru rzeczywistości.  

Jeśli nawet w stosunku do akcji, które były całkowicie spontaniczne i nie wymagały 

żadnego przygotowania, flash mob przekształcił się w ciągu następnych 15 lat w zupełnie 

inną praktykę, tj. taniec, śpiew lub inne działania odbywają się zgodnie z planem, 

choreograficznym układem, teatralnym lub innym rozplanowaniem zadań, elementem 

wspólnym jest chęć działania w ramach większej wspólnoty poprzez mobilizację jak 

największej liczby osób. Akcje te wskazują na wspólne działanie, jako wartość. Przed-

stawiają możliwość wykonania czegoś niezależnie od instytucji, presji „występu” oraz 

całkowicie niezależnie od ekonomicznej gratyfikacji.  

7. Wspólnota 

Czy można założyć, że podczas słuchania i oglądania wydarzenia typu flash mob 

zawiązuje się tymczasowa wspólnota? A jeśli tak, to na czym miałaby ona polegać? 

W przypadku akcji flash mobowych, poza samym działaniem (np. zastygnięciem 

w miejscu, wykonaniem układu choreograficznego), ważnym elementem „występu” 

wydaje się być zaskoczenie publiczności oraz zorganizowanie wydarzenia tak, aby udało 

się zrealizować zamierzony cel. Wobec tego działanie nie jest tutaj jedynie konkretnym 

działaniem, które podejmuje dana osoba, ale częścią całości, w której owo działanie 

pojawia się jako element scenariusza i niezbędny element programu. Zwróćmy uwagę, 

że współczesna kultura umożliwia zawiązywanie się wspólnoty wirtualnie, podczas gry, 

spotkania online czy pomiędzy oddalonymi od siebie uczestnikami lub zwolennikami 

danego zjawiska, spotykającymi się w chatroomie, na Facebooku czy na liście dysku-

syjnej. Zdarzenia te jedynie imitują wspólnotę w sensie tradycyjnym, znanym z teorii 

społecznych37. Współcześnie wspólnota może również oznaczać bliskość, która w sposób 

realny pojawia się pomiędzy obcymi sobie ludźmi ze względu na podejmowane przez 

nich działania, wyznawane idee lub preferencje estetyczne. 

 
33 Por. https://www.youtube.com/watch?v=xctzp0dp9uc, dostęp: 05.12.2021. 
34 Por. https://www.youtube.com/watch?v=XwTSMnFrAk8, dostęp: 09.09.2021. 
35 Abercrombie N., Longhurst B., Audiences: Sociological Theory of Performance and Imagination, 

Londyn 1998, s. 39 i dalej. 
36 Tamże, s. 39. 
37 E. Tönnies w swojej teorii wspólnoty podkreślał jej powszechność, zamkniętość i związek z życiem 

codziennym, widząc wspólnotę np. w rodzinie. Por. Tönnies E., Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa 

o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz, PWN, Warszawa 
1988, s. 22. 

https://www.youtube.com/watch?v=xctzp0dp9uc
https://www.youtube.com/watch?v=XwTSMnFrAk8
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8. Przestrzeń raz jeszcze 

Jednym z elementów flash mobu, na które zwrócił uwagę Wasik, jest szczególne 

wykorzystanie dostępnych publicznie przestrzeni, takich jak wnętrza domów towarowych, 

galerii handlowych czy lotnisk. Są to przestrzenie, które z założenia „służą wszystkim”, 

jednak ich właściwa funkcja związana jest z prywatnym, choć nie zawsze wymiernym, 

celem. W odróżnieniu od publicznych przestrzeni miejskich, przestrzenie tego typu, są 

wykorzystywane publicznie jedynie przy milczącym założeniu, że nie uszczupli to, 

a raczej zwiększy zyski generowane przy ich pomocy. Być może celem Wasika było 

zwrócenie uwagi na owe quasi-publiczne przestrzenie, które, stając się miejscem 

nieoczekiwanego wydarzenia, przy okazji odsłaniały limity tego pozornego „upublicz-

nienia”. Wasik mówi o wykorzystaniu przestrzeni, a właściwie o podporządkowaniu 

własnym celom i przeformułowaniu dostępnej publicznie przestrzeni. O ile do tej pory, 

jak się wydaje, wykorzystanie publicznie dostępnej przestrzeni wiązało się z jasnym 

określeniem celu takiego działania, o tyle wykorzystanie przestrzeni w przypadku flash 

mob, dokonywało się bez wiedzy i zgody właścicieli, a także same cele wydarzenia 

pozostawały niejasne. Zgodnie z wypowiedziami Wasika czy też informacjami dostęp-

nymi na stronach, przy których pomocy wydarzenia takie są organizowane, flash mob 

nie mają politycznych celów. Ich celem nie jest krytyka czy podważenie status quo. 

W przypadku „zamieszania” w Macy’s, można powiedzieć, że przestrzeń sprzedaży 

oraz prezentacyjna domu towarowego została przekształcona w przestrzeń spontanicznej 

zabawy lub performansu. Jeśli nawet nie miało to celu politycznego, to z pewnością 

z jednej strony postawiło pytanie o właściwe funkcje owej przestrzeni, a z drugiej strony 

przeformułowało w czasie trwania flash mobu przestrzeń zastaną, podporządkowując ją 

zabawie.  

9. Flash mobs a performans  

Czy z tego, co zostało do tej pory powiedziane nie wynika, że wydarzenia flash moby 

są rodzajem performansu? Wydarzenia flash mob są rodzajem sztuki, ale czy są 

rodzajem performansu? Jeśli nie myślimy o flash mobie w ten sposób, to z kilku, jak się 

wydaje, powodów. Po pierwsze traktujemy flash mob jako działalność kolektywną, 

w odróżnieniu od sztuki, którą traktujemy jako działalność autorską, wyraz indywidualnej, 

wyrafinowanej intencji. Wywyższanie sztuki, jak o tym mówił Dewey, – traktowanie jej 

jako niedoścignionego ideału i wyniku działalności geniuszu – powoduje, że tymczasowe, 

niepozostawiające po sobie żadnych śladów uliczne wybryki kilkunastu lub kilkuset 

osób nie wydają się kwalifikować jako sztuka. Flash mob wydaje bliższy ulicznym, 

spontanicznym działaniom o niesprecyzowanym celu. Ale wobec tego jest bliski sztuce 

ulicznej – czy to jako taniec, czy śpiew, czy teatr – funkcjonuje w tej samej przestrzeni, 

w której funkcjonuje teatr uliczny. Poza tym, że działania typu flash mob są nieocze-

kiwane i instytucjonalnie nieosadzone, tj. ani miejsce, ani czas funkcjonowania z założenia 

nie może być zarezerwowany, „umówiony” – „cała zabawa” polega na tym, aby zasko-

czyć nie tylko widzów, ale również właścicieli czy managerów danej przestrzeni. W tym 

sensie flash moby bliższe są happeningom z lat 70. XX wieku jednak ich celem nie jest 

przywołanie czy też przeniesienie wydarzeń z życia na scenę, wydaje się raczej, że celem 

flash mobu jest realizacja sztuki (działalności artystycznej) w samym życiu. Jednak to 

właśnie – zarówno cel, jak i intencja wydarzeń flash mob – oraz ich miejsce w ramach 

działalności artystycznej pozostaje niejasne i mało czytelne. Tam, gdzie flash mob ma 
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być spontaniczną, nieograniczoną „zabawą” w zaadoptowanej do tego celu (tj. zaanekto-

wanej bez pozwolenia) przestrzeni (np. bitwa na poduszki lub bitwa na pistolety 

z palców), tam nie ważna jest synchronizacja ruchu ani umiejętności, nie potrzebna jest 

również choreografia, ponieważ wszystko to jest z założenia „wielką rozrubą”, „zabawą” 

i niczym więcej, inaczej jest jednak, gdy w grę wchodzi wykonanie wspólnego tańca lub 

śpiewu. Im ciekawsza i lepiej wykonana choreografia, tym bardziej wartościowy jest 

dany flash mob. Jego sukces niewątpliwie zależy od liczby wykonawców, ale także od 

ich umiejętności, od elementów składowych całego występu, np. włączania się w wyko-

nanie osób, które początkowo wydają się nie brać w nim udziału, a zatem element 

teatralny, który dodatkowo prezentuje to właśnie, co wydaje się być jedną z najistotniej-

szych wartości zjawiska flash mob – potrzeby przynależności).  

W wywiadzie na Bigthink.com Bill Wasik mówi, że dla niego flash mob był 

rodzajem performansu (for me flash mob was a kind of performans art38). Zastanówmy 

się, czy należałoby się z tym zgodzić. W książce na temat performansu Erica Fischer-

Liche jako przykład kluczowy opisuje performans Mariny Abramovitcz „Lips of 

Thomas” (1975), w czasie którego artystka nacinała własną skórę oraz naga leżała na 

lodzie, a widoczne oznaki jej bólu wywoływały silne reakcje wśród widzów39. Czynności 

w ramach działań Abramovitcz nie nosiły typowych znamion teatralności, ale były 

najbardziej realnym i jednorazowym wydarzeniem. Jako takie oscylowało ono jednak 

pomiędzy rytuałem a widowiskiem. Podejmowane przez artystkę działania, wydawały 

się zamierzone dla wywołania w widowni silnych emocji oraz emocjonalnych reakcji. 

W efekcie tego procesu – jak zauważa Erica Fischer-Lichte – dychotomiczna relacja 

podmiot-przedmiot zmieniła się w dynamiczną współzależność40, a wydarzenie artystyczne 

redefiniuje nie tylko przestrzeń, w której zaistniało, ale i wyznacza nową przestrzeń, 

w której odbywa się spektakl. Czy wydarzenia typu flash mob oddziałują w podobny 

sposób? Wydaje się, że nie. Przede wszystkim na wydarzenia flash mob zaproszeni są 

jedynie wykonawcy. To oni są zarazem kreatorami i odbiorcami wydarzenia. Publiczność, 

o której już wcześniej była mowa, która staje się publicznością dopiero w momencie 

zatrzymania się i (choćby przelotnego) pozostania na miejscu w celu obejrzenia tego, co 

się dzieje, i która także swoim byciem w danym miejscu wyznacza przestrzeń spektaklu, 

nie musi w jakiś szczególny sposób uczestniczyć w spektaklu. Wystarczy, że poprzez 

obiektyw wbudowanego w telefonie aparatu fotograficznego będzie obserwować wido-

wisko. Jeśli zapytamy się, czy i w jaki sposób są oni (tj. widzowie) uczestnikami flash 

mobu, okaże się, że dzieje się to w bardzo różny sposób.  

Możemy śmiało założyć, że współczesna kultura zakłada dziś inne typy uczestnictwa 

niż te, jakie wydawały się dominować 20 czy 30 lat temu. Nagrywanie telefonem tego, 

co dzieje się wokół nas j e s t  sposobem uczestniczenia w życiu i jego przejawach. Od 

uśmiechu, poprzez zainteresowane spojrzenia, gesty czy zdjęcia, uczestnikami flash 

mobu stają także ci, którzy pełnią funkcję publiczności. Ich zaangażowanie może się 

wydawać ograniczone, ale, podobnie jak ma to miejsce w przypadku sztuki ulicy, tj. 

występów śpiewaków, tancerzy, instrumentalistów oraz aktorów, nagradzanych brawami, 

sama ich obecność determinuje i określa występ. Wydarzenia typu flash mob mają 

w sobie coś, co wydaje się zarazem redefiniować potoczne postrzeganie uczestnictwa, 

 
38 https://www.youtube.com/watch?v=bmKIEHwMY80&t=7s, dostęp: 16.09.2021. 
39 Fischer-Lichte E., Estetyka performatywności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008. 
40 Tamże, s. 18 i 24. 

https://www.youtube.com/watch?v=bmKIEHwMY80&t=7s
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jak i umożliwiać uczestnictwo na wielu różnych poziomach. Flash mob, o czym pisałam 

na początku, ma charakter powszechny i otwarty. Z założenia w wydarzeniach tego typu, 

może wziąć udział każdy i ktokolwiek. Ze względu na brak osadzenia instytucjonalnego, 

w tradycyjnym flash mobie, biorą udział wszyscy, którzy chcą, z tych, którzy zostali 

powiadomieni. Uczestnictwo w flash mobie jest wobec tego pochodną funkcjonowania 

w sieci internetowej. 

10. Uwagi końcowe  

Flash mob, który jako typ wydarzenia artystycznego nie tylko zmienił się i prze-

kształcił, ale można powiedzieć, że rozwinął w nowe typy wydarzeń, będące działaniami 

artystycznymi lub społecznymi, bazował i bazuje na wspólnych działaniach oraz 

przyłączaniu się widzów. Owo przyłączanie się ma albo charakter zamierzony i celowy, 

albo spontaniczny i tymczasowy. W wielu przypadkach bazuje ono na obserwacji poprzez 

obiektyw aparatu fotograficznego (tj. telefonu). Te różne i w różny sposób aktywne formy 

współuczestnictwa są równie chętnie witane i traktowane niemal równorzędnie. 

W niektórych flash mobach „scena”, wytyczona linią [stojącej] widowni, do końca 

spektaklu pełni funkcję ramy, tj. zamyka czy też definiuje przestrzeń wydarzenia. Jednak 

w innych działaniach typu flash mob, sama przestrzeń pozostaje zmienna, uniemożli-

wiając jej zamknięcie czy nawet bierną obserwację. Uniemożliwia to również czytelny 

i klarowny podział na wykonawców i widzów. Zmieniający się i rozwijający (powięk-

szający) spektakl staje się miejscem przemiany widzów w aktorów w sposób płynny. 

Wciąż jednak charakterystycznym elementem spektaklu staje się przyłączanie się 

i współtworzenie. Flash moby wskazują na wiele charakterystycznych dla ostatnich lat 

zmian w kulturze i sposobach uczestniczenia w niej. To jednak, co pozostaje niezmienne 

i ważne, to sam fakt uczestniczenia oraz potrzeba przyłączania się, na którą zwracają 

uwagę właśnie flash moby.  
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O uczestniczeniu w kulturze w odniesieniu do interpretacji i oceny zjawiska  

flash mob  

Streszczenie 
Celem referatu jest pytanie o współczesną potrzebę uczestniczenia w kulturze i sztuce z punktu widzenia 
estetyki. Referat stawia pytanie na tle konfrontacji flash mob ze współczesnym rozumieniem i filozoficznym 
badaniem zjawisk kultury. Przywołując historię zjawiska oraz jego szalony rozwój i transformacje, propo-
nuje zastanowienie się nad aktualnością wizji kultury jako wspólnego obszaru tworzenia oraz wyznaczania 
wartości i wskazuje na paradoksy związane z próbą zrozumienia oraz oceny flash mob. Wychodząc z zało-
żenia o estetycznych wartościach i artystycznym, a nie tylko społecznym, rodowodzie zjawiska, nawiązując 
do estetyki pragmatycznej Johna Deweya (1934) oraz estetyki performatywności Eriki Fischer-Lichte 
(2008), praca przedstawia flash mob oraz pytania, które towarzyszą interpretacji tego zjawiska. Zwracając 
uwagę na połączenie indywidualnego uczestnictwa oraz społecznego i wspólnotowego znaczenia flash mob, 
zastanawia się nad problemami, które to i podobne zjawiska przywołują. Czy nie jest tak, że kultura w swojej 
najprostszej formie, nie tylko zapowiada i umożliwia sztukę, ale stanowi jej elementarny, a zarazem niezbędny 
trzon? Czy nie jest również tak, że takie zjawiska dają możliwość uczestnictwa w sztuce (również przeżycia), 
jakiego ta już nie zapewnia? Przedstawiając wstępne wyniki analiz, praca sugeruje trzy sposoby oceny 
estetycznej i kulturotwórczej roli zjawiska: jako (1) zjawiska spontanicznego, tj. wspólnotowego, (2) zjawiska 
artystycznego oraz (3) zjawiska społecznego/politycznego. Jednocześnie postulując zwrócenie uwagi na 
publiczne i wspólnotowe wartości, jakie mogą się wiązać z flash mob, sugeruje sens stawiania pytań na temat 
współczesnej roli kultury i sztuki – pytania o estetyczne wartości uczestniczenia, tworzenia i transformowania. 
Słowa kluczowe: flash mob, wirtualna kultura, uczestniczenie, wspólnota 
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Motyw inicjacyjnej wędrówki w „Ferdydurke”  

Witolda Gombrowicza 

1. Podróż życia, czyli wędrówki Gombrowicza po Europie i Argentynie 

Witold Gombrowicz nie był typem podróżnika, wędrowca czy poszukiwacza przygód. 

Podróży i długich wypraw, zakłócających bezpieczną rutynę codziennego życia, zdecy-

dowanie nie lubił. W dwudziestoleciu międzywojennym, po studiach prawniczych, odbył 

jedną dłuższą podróż po Europie Zachodniej, sfinansowaną przez ojca. Możemy na nią 

spojrzeć poprzez pryzmat dalekich kulturowych refleksów Grand Tour, będącej ukoro-

nowaniem wykształcenia synów bogatych rodów szlacheckich w wieku VIII i XIX2. Był 

Witold we Francji, przejazdem przez Włochy. W Paryżu nie chciał odwiedzić Luwru, 

narzekając na ogrom zgromadzonych tam dzieł sztuki, wywołujących u niego niemiłe 

poczucie nadmiaru. Nie zwiedzał kościołów ani muzeów, nie zachwycał się sztuką 

i ogrodami Luwru. W Polsce rzadko wyjeżdżał poza Warszawę. Czasem odwiedzał 

swego przyjaciela Tadeusza Kępińskiego w Krakowie, a w Zakopanem spotykał się 

z Witkacym. Częściej, a właściwie regularnie gościł na wsi, w rodzinnych majątkach 

braci, Małoszycach, Potoczku i we Wsoli. Jednak najchętniej Gombrowicz przebywał 

w Warszawie, spędzając czas w towarzystwie akolitów, przyjaciół i znajomych ze świata 

literackiego oraz kawiarnianego stolika w „Ziemiańskiej” czy „Zodiaku”, gdzie odgrywał 

swój niezwykły teatr jednego aktora. Najważniejszą i chyba jedyną w życiu pisarza wielką 

przygodą, była podróż trans Atlantykiem „Chrobry” do Argentyny3. Nie tylko spowo-

dowała emigrację (także duchową) Gombrowicza, ale najprawdopodobniej uratowała 

mu życie. Matka i siostra pisarza przeszły przez powstanie warszawskie i obóz 

w Pruszkowie, jeden z braci, Janusz wraz z synem Józefem trafili do niemieckiego 

obozu koncentracyjnego Auschwitz, potem Mauthausen, które cudem przeżyli.  

Pesymistyczny w dwudziestoleciu międzywojennym, w swych przewidywaniach 

nadciągającej katastrofy, Witold pisał:  

Wojna? Zagłada Polski? Los bliskich, rodziny? Moje własne losy? Czy mogłem 

przejmować się tym w sposób, jak powiedzieć, w sposób normalny, ja, którem 

 
1 Prof. UŁ dr hab. Marcin Kępiński, Uniwersytet Łódzki, marcin.kepinski@uni.lodz.pl. 
2 Na temat Grand Tour, czyli Wielkiego Objazdu zob.: Markiewicz A., Podróże edukacyjne w czasach 
Jana III Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011; Roćko A. 

(red.), Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 

Warszawa 2014. 
3 Na temat szczegółów podróży Gombrowicza do Argentyny ciekawie pisze Kelementyna Czernicka-
Suchanow. Zob. tejże: Podroż Gombrowicza na Chrobrym oraz jego pierwsze dni w Argentynie, „Teksty 

Drugie”, 2002/3 oraz Rozmowa ze Zbigniewem Małeckim o podróży Witolda Gombrowicza do Argentyny 

w 1939 roku na statku Chrobry, „Teksty Drugie”, 2006/3. Zob. też: Melbechowska-Luty A., Cywilizacja 

Trans-Atlantyk. Ocean, Okręty, Przystanie Norwida i Gombrowicza, „Konteksty. Polska Sztuka 
Ludowa”, 2002/1-2. 
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u to wszystko z góry było wiadome, który tego dawno doznałem – tak, nie kłamię, 

mówiąc, że od lat obcowałem w sobie z katastrofą4.  

Znajomi z kawiarnianego stolika w „Ziemiańskiej” wspominają, iż jego prorocze 

słowa, że Polska będzie w stanie bronić się przed hitlerowskimi Niemcami najwyżej dwa 

tygodnie, potraktowali jako kolejny żart. Stefanowi Otwinowskiemu i Gizeli Ważyk 

Gombrowicz, całkiem poważnie, Gombrowicz radził postarać się o truciznę. Latem 

1939 roku powiedział do przyjaciół: Państwo nie umieją czytać gazet. Ja likwiduję swoje 

interesy na trzy lata i wyjeżdżam z Europy razem z poetą Straszewiczem5. 

Nieco inaczej o wyjeździe Witolda Gombrowicza do Ameryki Południowej pisze 

Tadeusz Kępiński:  

zastanawiał się długo, czy jechać (...). Propozycja, sposobność były kuszące: 

bezpłatny przejazd transatlantykiem Chrobry, udającym się w pierwszy rejs do 

Argentyny i dwutygodniowy pobyt w Buenos Aires. Dla każdego – z jego wyjąt-

kiem. Takie robił wrażenie – przeciwnik manii podróżowania. Po co? Wszędzie 

jest w istocie tak samo. (...) Ja ze swej strony zagrzewałem do czynu. Poznasz 

coś nowego, poszerzysz horyzont... Kiwał się w fotelu i wydymał policzki. (...) 

Po namysłach i konsultacjach Itek wreszcie przychylnie rozpatrzył propozycję 

i postanowił jechać6.  

O swym stanie ducha wobec nadciągającej wojny, pisał Witold Gombrowicz 

w Dzienniku:  

Gdy płynąłem z Polski do Argentyny, byłem doszczętnie zdemoralizowany – 

nigdy (pomijając może okres spędzony w Paryżu na wiele lat przedtem) nie 

znajdowałem się w stanie takiego rozprężenia. Literatura? Nic mnie nie 

obchodziła, po wydaniu „Ferdydurke” postanowiłem odpocząć. A gdy na 

Chrobrym mijałem brzegi niemieckie, francuskie, angielskie, wszystkie te ziemie 

Europy zastygłe w lęku nie urodzonej jeszcze zbrodni, w klimacie duszącym 

oczekiwania, zdawały się krzyczeć: bądź lekkomyślny, nic nie znaczysz, nic nie 

zdziałasz, jedyne co ci pozostało to pijaństwo! Upijałem się przeto na swój 

sposób, to jest niekoniecznie alkoholem – ale płynąłem pijany, doszczętnie 

prawie zamroczony7.  

Wyjazdu do Argentyny Gombrowicz nie planował na długi czas. Zabrał z Polski 

kilkaset dolarów i trochę ubrań. Z pewnością nie sądził, że przyjdzie mu pracować jako 

sekretarz prezesa Banco Polaco, mieszkać w podrzędnych hotelikach czy włóczyć się 

po portowej dzielnicy Buenos Aires, niebezpiecznej Retiro. Witold nigdy by nie przy-

puszczał, że po latach spędzonych w Argentynie zawędruje jako polski pisarz do Berlina 

Zachodniego, na stypendium Forda, by potem osiąść na stale w Vence, we Francji, aż 

do śmierci w 1969 roku.  

W czasie emigracji okazało się, że Gombrowicz był bardzo silnie, emocjonalnie 

związany z polską wsią i nostalgicznie za nią tęsknił. Słynny fragment „Berlińskiego 

 
4 Gombrowicz W., Dziennik 1953-1956, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 205. 
5 Siedlecka J., Jaśniepanicz. O Witoldzie Gombrowiczu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 216. 
6 Kępiński T., Witold Gombrowicz i świat jego młodości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 388. 
7 Gombrowicz W., Dziennik 1953-1956, s. 204. 
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Dziennika”8, w którym pisarz spaceruje po parku Tiergarten, traktuje właśnie o tęsknocie 

za Małoszycami, Polską i wsią, mówi o przeczuciu własnej śmierci, podróży powrotnej 

do Europy jako dopełnieniu losu emigranta. Paradoksalnie bardzo polski, Gombrowicz 

był przecież nastawiony przeciwko bezkrytycznemu zaufaniu pokładanemu w kulturach 

narodowych. Pozostawał również, niekiedy skrajnie krytyczny, wobec pewnych ele-

mentów polskiej tożsamości zbiorowej.  

Wyjazd do Argentyny miał być ucieczką od historii:  

Tak też podsumował Gombrowicz swój pobyt w Argentynie: Dwadzieścia cztery 

lata tego wyzwolenia z historii. Autor Dziennika bardzo chciał uchodzić za 

pisarza ahistorycznego, w swej twórczości unikał polityki, choć nigdy do końca 

nie udawało mu się umknąć ani przed polityką, ani przed historią. Upatrywał 

w nich kolejne próby zniewolenia swego ja i poddania go woli jakiejś zbiorowości, 

uważając za jedne z wielu ograniczeń nakładanych na twórczą indywidualność9.  

Był także ucieczką od rodziny i wiecznie go oceniających braci, siostry oraz 

nadopiekuńczej matki10. Bez Argentyny nie byłoby z pewnością Gombrowicza, jakiego 

znamy. Nie byłoby też tak, a nie inaczej ukształtowanej twórczości pisarza, jej tematów 

i kulturowych motywów. Argentyna pozwoliła w pełni rozwinąć się niewątpliwemu 

talentowi. Sprawiła, że stał się pisarzem w pełni dojrzałym. Zderzenie z odmienną kulturą, 

społeczeństwem, obyczajowością, zaowocowało zdobyciem wiedzy o sobie samym 

i świecie. Antologia argentyńskich krytyków literackich i egzegetów pisarza przedstawia 

go nawet jako: 

pisarza argentyńskiego – którego osobowość twórcza została, jeśli nie ukształ-

towana, to przynajmniej rozwinięta w kontakcie z rzeczywistością Argentyny, 

i którego teksty czyta się jako twory tamtejszej kultury. Dane biograficzne tylko 

taką literacką uzurpację wspierają: Gombrowicz spędził w Argentynie ponad 

dwadzieścia lat i tam napisał gros swojej twórczości (Trans-Atlantyk, Ślub, 

Pornografię, większość Dziennika, w dużej mierze także Kosmos)11.  

I w tym rozumieniu biografii Gombrowicza jako wędrowca poznającego tożsamości 

zbiorowe, pisarza co najmniej dwóch kultur, choć jednego literackiego języka, można 

stwierdzić, że duchowa podróż okazała się owocna12. Wyjazd do Argentyny (Gombro-

wicz mówi – przypadkiem, innym znów razem – ręka opatrzności tak go prowadziła) 

i decyzja o pozostaniu na emigracji, wiązały się z całkowitą utratą pozycji społecznej, 

zerwaniem bliskich więzi z rodziną i kulturą polską, niemożnością mocnego zako-

rzenienia w argentyńskim środowisku literackim, wyobcowaniem, nędzą i samotnością. 

 
8 Zob.: Gombrowicz W., Dziennik 1961-1969, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 140. 
9 Kowalska M., Gombrowicz w Berlinie, czyli Gombrowicz uwikłany w historię, „Pamiętnik Literacki”, 
XCV, 2004, s. 94. 
10 Zob.: Kowalczyk A., Rodzina jako źródło cierpień w twórczości Witolda Gombrowicza, Universitas, 

Kraków 2006. 
11 Kobyłecka-Piwońska E., Wstęp. Odmiany szumu, [w:] Witold Gombrowicz Pisarz Argentyński 
Antologia, E. Kobyłecka-Piwońska (red.), Wydawnictwo Universitas, Łódź–Kraków 2018, s. 5. 
12 O spotkaniu Gombrowicza z innością Argentyny pisali: Klementyna Suchanow, Argentyńskie przygody 

Gombrowicza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005; Marian Bielecki w rozdziale Wędrówki po 

Argentynie, czyli Witold Gombrowicz na tropach Inności, tegoż Kłopoty z innością, Universitas, Kraków 
2012, s. 37-50. 
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Argentyna zaszokowała pisarza i zarazem uwiodła jako kraj stosunkowo mody, o świeżej 

historii, zwłaszcza w porównaniu do Polski. Zachwycony jej świeżością, swobodą 

i pięknem, Gombrowicz zauważył odmienność kulturowych wzorów męskości, ról 

społecznych, w tym roli pisarza – intelektualisty13. Jako przybysz zatopiony w tłumie 

podobnych mu emigrantów z różnych miejsc Europy nie musiał być skazany na stałe 

odnoszenie się w swej twórczości do tożsamości zbiorowej oraz polskiej kultury. Mógł 

za to pozostawać swobodnie indywidualny, a nie wciąż zanurzony w narodową społecz-

ność ze wszystkimi jej historycznymi uwarunkowaniami. O odświeżającym spotkaniu 

z innością pisze Gombrowicz w „Dzienniku”, ale przede wszystkim w „Trans-

Atlantyku”. Poznawana Argentyna w całej swej okazałości  

jawi się Gombrowiczowi jako tymczasowa, zmieniająca się kombinacja różno-

rodnych elementów, mieszanina ludności tubylczej oraz imigrantów, których 

uznaje za siłę przekształcającą tożsamość narodu. Dla polskiego imigranta to 

także wyzwolenie z historii i wojennego nacjonalizmu. (…) W rezultacie nowo-

czesna Argentyna ukształtuje w Gombrowiczu nową, radykalną w swoim 

wymiarze, nienormatywną antropologię14.  

Musiał rozpocząć na nowo kreację siebie samego jako genialnego twórcy literatury, 

intelektualisty, wirtuoza zobowiązanego do konstruowania swego życia jako formy 

sztuki. Walka o uzyskanie wysokiej pozycji w międzynarodowym świecie literatury 

zajęła Gombrowiczowi resztę życia, jakie miał spędzić w Europie.  

To jednak są już elementy późniejszej biografii Witolda Gombrowicza, wciąż jednak 

związane z podróżą do Argentyny i motywem wędrówki, stale ważnym w życiu pisarza. 

W Argentynie czuł się swobodnie jako wygnaniec z Polski, płynnie mówił po hisz-

pańsku, miał przyjaciół zarówno wśród polskich emigrantów, jak i Argentyńczyków. 

Przedstawiał się jako „El Comte” Gombrowicz, podkreślając swe, jak mawiał, arysto-

kratyczne korzenie. W Berlinie był zaś podwójnie obcy – jako Polak i jako Argen-

tyńczyk, odwykły od zimnego klimatu Europy Środkowo-Wschodniej. Nie odpowiadała 

mu architektura i chłód tej wielkiej metropolii, brak poczucia humoru Berlińczyków, ich 

szorstki i twardy język. Berlin był dla Gombrowicza miastem demonicznym, dziwacznie 

pustym, pozbawionym ludzi, zanadto uporządkowanym, gdzie idylla szła w parze 

z potwornością15. Efektem była astma i depresja pisarza, z których otrząsnął się dopiero 

w Vence. Stamtąd już nigdzie nie wyjeżdżał, pozostając w cieple południa Francji do 

końca życia. 

Skoro sam Gombrowicz podróży nie lubił, skąd więc obecny w pierwszej powieści 

„Ferdydurke”, a potem powtórzony (choć w nieco inny sposób) w „Trans-Atlantyku” 

i „Ślubie” kluczowy motyw wędrówki głównego bohatera? Dlaczego już w tej powieści 

Gombrowicz wykorzystuje jeden z ważkich dla literatury motywów kulturowych, sięga-

jących swymi korzeniami do wielkich opowieści mitycznych, poruszających tematy 

istotne dla ogólnoludzkiej duchowości? 

  

 
13 Zob.: Kaliściak T., Męskości argentyńskie a Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza, „Autobiografia”, 

nr 1(6)/2016.  
14 Tamże, s. 63. 
15 Kowalska M., dz. cyt., s. 96. 
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2. Kulturowy motyw wędrówki w literaturze 

Podróż, wędrówka jako topos w dawnej i współczesnej literaturze funkcjonuje jako: 

forma literacka o ogromnej tradycji, znana i rozpoznawana w całym kręgu kultury 

europejskiej. Nieostrość gatunkowa tych tekstów, wynikająca z wzajemnego 

przekraczania granic pomiędzy różnymi formami gatunkowymi – przy zacho-

waniu wyraźnej cechy gatunkotwórczej, jakim jest temat oparty na zewnętrznym 

wobec tekstu fakcie podróżowania i następnie opisywania własnych przeżyć – 

wpłynęła na elastyczność tej formy i spowodowała, że jest ona ciągle nośna 

i otwarta na modyfikacje16.  

Epopeja, pamiętniki, biografie, powieści podróżnicze i przygodowe oraz wiele 

innych gatunków czerpią z tego motywu, ukazując losy bohatera w drodze, w konfrontacji 

z nieznanym. Biblia, Odyseja, literatura Romantyzmu, powieść pikarejska, powiastka 

filozoficzna, duchowe i metafizyczne peregrynacje w literaturze, pełne są odniesień do 

wędrówki i postaci wędrowca, związanych ze zdobywaniem doświadczenia i wiedzy. 

Choć topos i symboliczne znaczenie podróży ulegały różnorodnym przemianom, wciąż 

pozostały związane z potrzebą wyjścia poza ramy własnej egzystencji. Nawet współ-

czesne relacje podróżnicze  

wpisane w kontekst nowoczesności – postęp cywilizacyjny, rozwój komunikacji, 

mediów i turystyki masowej – zawierają niejednokrotnie treści i wartości obecne 

w dawnych pismach wędrówek, odnoszą się bowiem do tych samych co dawniej 

przeżyć związanych z opuszczeniem własnego domu i poznawaniem nowych 

przestrzeni, jak też do wcześniejszych tekstów podróżniczych; poszukują głębo-

kich sensów i w doświadczeniu, i w samej idei podróżowania17.  

Wiemy też, że: 

kojarzenie motywu trudnej drogi z ideą próby, rozumianej jako sprawdzian 

przymiotów bohatera, sprawia, że – mówiąc słowami mitoznawców – biografia 

bohatera kulturowego sama nabiera charakteru paradygmatycznego, również 

jako łańcuch krytycznych zdarzeń życia, skorelowanych z obrzędami przejścia, 

wśród których inicjacja często przesłania wszystkie inne. (…) Myśl mityczna 

przekazuje myśli literackiej całe bogactwo aspektów, w jakie obfituje wizja 

bohatera wędrującego, podróżującego, czy też błądzącego w labiryncie18.  

Postać wędrowca pozostaje jedną z ulubionych w repertuarze bohaterów tekstów 

literackich opartych na schemacie inicjacyjnej podróży. We wspomnieniach i relacjach, 

zwłaszcza z przymusowych wędrówek, podróż – tułaczka stanowi (…) jeden z naj-

ważniejszych elementów traumatycznych przeżyć, związanych z utratą domu, poczuciem 

wygnania i rozpadu starego świata19. Przebyta droga, podróż, o jakiej opowiada 

Gombrowicz w „Ferdydurke”, jest nie tylko oparta o określone schematy narracyjne, 

 
16 Kozicka D., Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Universitas, 
Kraków 2003, s. 15-16.  
17 Kozicka D., dz. cyt., s. 10.  
18 Wieczorkiewicz A., Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz i włóczęga, Wydawnictwo 

Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1996, s. 6. 
19 Kozicka D., dz. cyt., s. 52. 
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nawiązujące do wielkich i mniejszych tekstów kultury, mitologii i narracji mitycznych. 

Stanowi też uniwersalny wzorzec człowieczego losu, w którym do nieba spełnienia 

wiedzie droga przez koszmar piekła, zła, z jakim przychodzi się zmierzyć jednostce20. Dla 

Gombrowicza to zło stanowi zawsze przymus formy, kultury normatywnej i systemu 

społecznego, dehumanizującego jednostkę i przysparzającego jej cierpienia. 

3. Antropologiczne spojrzenie na obrzędy przejścia. Inicjacja i wędrówka 

bohatera 

Antropologiczna teoria obrzędów przejścia ma swój początek w rozważaniach 

Arnolda van Gennepa, zawartych w fundamentalnej pracy „Les rites de passage”. We 

wstępie do niej czytamy:  

Życie jednostki niezależnie od typu społeczności zasadza się na sukcesywnym 

przechodzeniu z jednej grupy wieku do drugiej, od jednego typu zajęć do dru-

giego. Tam, gdzie ten podział jest wyraźny, przejściu towarzysza specjalne akty21.  

W społecznościach ludzkich istnieje niezliczona mnogość różnorodnych grup. 

Każdemu do nich wejściu towarzyszą stosowne obrzędy. W niesłychanej wielkości 

i różnorodności tego typu obrzędów obowiązuje podobny schemat trzech faz:  

1. przynależność do stanu (statusu) pierwotnego, z którego jednostka ma być wyłą-

czona, wyłączenie z tego dotychczasowego statusu (rites de separation); 

2. faza marginalna, przynależność do stanu „anormalnego” (rites de marge),  

3. włączenie do nowego statusu; przynależność do stanu „normalnego” (rites de 

agregation).  

Życie ludzkie w doświadczeniu egzystencjalnym nie jest jednorodne, istnieją w nim 

momenty o większym i mniejszym dla jednostki znaczeniu. Cykl życia zawiera w sobie 

zmiany ról społecznych, statusów i tożsamości. Każde społeczeństwo można potraktować 

jako rodzaj domostwa podzielonego na pokoje i korytarze – pisze van Gennep – im 

bardziej dana cywilizacja jest zbliżona do naszej, tym cieńsze są ścianki działowe po-

między pomieszczeniami i tym większe oraz szerzej otwarte drzwi umożliwiające komu-

nikację22. Obrzędy przejścia oparte są o kategorie zmian, przez socjologów ujmowanych 

jako zmiany społeczne. W świecie kultury archaicznej człowiek był poddany unikalnym 

rytuałom, związanym z ceremoniami zmian statusów społecznych. Van Gennep zakładał, 

że po segregacji i okresie marginesu (choć nie zawsze), nastąpi agregacja do wspólnoty 

grupy. Poprzez obrzędy przejścia (traktowane jako kategoria badawcza mająca odnie-

sienie w społecznej rzeczywistości) antropologia kulturowa rozumie działania wyrażające 

i podkreślające w symboliczny sposób zmianę statusu jednostki, związaną z przeło-

mowymi momentami życia człowieka (narodziny, zmiana grupy wiekowej, małżeństwo, 

śmierć) oraz rzadziej, ze zmianą pozycji jednostki w strukturze społecznej. Zwraca się 

ponadto uwagę na integracyjno-organizacyjną funkcję obrzędu przejścia i konieczność 

towarzyszenia mu określonych treści światopoglądowych, utożsamiających symbo-

liczne akty z ich odniesieniami przedmiotowymi. Inicjacja w społecznościach plemien-

 
20 Kowalski P., Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, 

Wydawnictwo ATLA 2, Wrocław 2001, s. 134. 
21 van Gennep A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, (tłum.) B. Biały, PIW, Warszawa 

2006, s. 30.  
22 van Gennep A., dz. cyt., s. 50.  
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nych funkcjonowała jako jeden z rodzajów obrzędów przejścia, najczęściej związany 

z przyjęciem młodych do grona dorosłych, po uzyskaniu przez nich dojrzałości płciowej. 

Otoczona zwykle atmosferą tajemniczości i nadzwyczajności, inicjacja łączyła się 

z uzyskaniem praw, ale i obowiązkami wynikającymi z nowego statusu23. Odmiennym 

jej rodzajem jest przyjęcie w poczet tajemnego stowarzyszenia, męskiego bądź kobiecego 

bractwa. W ich arkana wprowadzają inicjowanych doświadczeni przedstawiciele grupy 

przyjmujących, często rodzina inicjowanego członka społeczności. Uświadamiają oni 

kandydatowi odpowiedzialność za życie całej zbiorowości rodowej i plemiennej, wyja-

śniają kosmogonię i kosmologię, znaczenie poszczególnych ceremonii, wierzeń i prze-

różnych sfery kultury. Na inicjowanych nakładane są zwykle liczne i uciążliwe wyma-

gania (głodówka, brak snu i medytacja, odosobnienie, stosowanie środków odurzających, 

okaleczenia ciała). Ich spełnienie stanowi próbę męstwa i wytrwałości, a niespełnienie 

ośmiesza osobnika i wyłącza go z grupy. W zawężonym zakresie inicjacja jest właśnie 

rytuałem przyjęcia do tajemnego związku lub kultur misteryjnych. Częścią składową 

tych obrzędów bywa zwykle symboliczna śmierć jednostki i duchowe zmartwych-

wstanie na wyższym ontologicznie poziomie24.  

Akcentację symbolicznego znaczenia kosmosu, zmian kosmicznych i świata natury 

dla człowieka, który bierze na siebie odpowiedzialność za jej rytm, antropologia kultury 

zawdzięcza właśnie Mircei Eliademu25. Przyznaje on wielką rolę sakralnemu aspektowi 

inicjacji w kształtowaniu wewnętrznego świata jednostki. Zdaniem Eliadego u podstaw 

najwcześniejszych form religii leżało poczucie jedności indywidualnego ducha jednostki 

z wszechświatem. Zajmując się obrzędami przejścia, podkreśla, że cała ludzka egzystencja 

składa się z serii prób inicjacyjnych. Człowiek powstaje w procesie świadomych 

i nieświadomych inicjacji26. Liczne prace Eliadego zawierają rozważania o inicjacji, 

utożsamiające ją z obrzędami przejścia. Zwraca uwagę na ich aspekt indywidualny, 

łączący je ze sferą ontologii jednostki i przydający fundamentalnego znaczenia światu 

wewnętrznemu uczestnika rytuałów inicjacyjnych. Eliade pisze, że: inicjacja odgrywa 

zasadniczą rolę już na archaicznych stadiach rozwoju kultury, jej przeznaczenie polega 

przede wszystkim na tym, by zmienić status ontologiczny neofity27. Eliade nie łączy 

inicjacji tylko i wyłącznie z przeżyciem o charakterze stricte religijnym czy to w spo-

łecznościach plemiennych, czy we współczesnych zlaicyzowanych społeczeństwach. 

Religijność przeżycia inicjacyjnego wiąże się z jego symboliką i wszechobecnością 

mitu. Mit nie tylko opowiada o początkach i niesie wartości, ale też łagodzi trwogę, daje 

poczucie bezpieczeństwa28. Inicjacja jest wedle Eliadego demistyfikacją, która pozwala 

jednostce na przejście do wyższego poziomu rozumienia świata i siebie. Taką właśnie 

 
23 O refleksji antropologicznej na temat inicjacji zob.: Leach E., Rytuał i narracja, (tłum.) M. Buchowski 

i in., PWN, Warszawa 1989; Czapiga-Klag M., Labirynt – inicjacja, podróż i zbłądzenie: figura ludzkiego 

losu w kulturze europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013; Buchowski 
M., Burszta W., O założeniach interpretacji antropologicznej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1992. 
24 Zob.: Buchowski M., Inicjacja, [w:] Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny: terminy ogólne, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, s. 160-161. 
25 Zob.: Eliade M., Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne, (tłum.) K. Kocjan, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 1997. 
26 Eliade M., Próba labiryntu, (tłum.) K. Środa, Wydawnictwo KR, Warszawa 1992, s. 34. 
27 Eliade M., Sacrum a profanum: o istocie sfery religijnej, (tłum.) B. Baran, Wyd. Aletheia, Warszawa 

2008, s. 154. 
28 Eliade M., Próba labiryntu, s. 169. 
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demistyfikującą system normatywny i społeczny inicjacją, jest podróż bohatera 

„Ferdydurke”. Jak już wspominaliśmy, jednym z ważnych i obecnych współcześnie 

sposobów na wprowadzenie wątku inicjacji w literaturze, pozostaje kulturowo nośny 

wzorzec podróży, inicjacyjnej wędrówki, drogi prowadzącej jednostkę do poznania 

prawdy o świecie i sobie samej. Co było, już od czasów kultury tradycyjnych, jednym 

z głównych celów inicjacji. 

Mityzacja rzeczywistości jest funkcją wielkiej literatury; wymieńmy tu choćby 

Tomasza Manna, Brunona Schulza, Bohumila Hrabala, Jamesa Joyce`a, czy wreszcie 

Witolda Gombrowicza. Literatura, której autorów przywołuję, choć różni ją wiele, ma 

właśnie tę wspólną cechę, o której mówi Campbell. Pozwala uważnemu czytelnikowi w 

relacji z tekstem poznać własne ja, odkryć pewne strony swej natury, dostrzec własną 

egzystencję w innym, nowym świetle. Campbell mówi: Mit trzeba utrzymać przy życiu. 

Ludźmi, którzy mogą to zrobić, są wszelkiego rodzaju artyści. Funkcją artysty jest 

mitologizacja otoczenia i świata29. Ten wielki znawca mitów czerpał swą życiową 

wiedzę i wskazówki z: 

lektury Tomasza Manna i Jamesa Joyce`a; obaj stosowali podstawowe wątki 

mitologiczne do interpretacji problemów, zagadnień i trosk młodych ludzi, 

wzrastających we współczesnym świecie. Motywy mityczne, kierujące twoim 

własnym życiem, możesz odnaleźć w utworach dobrego powieściopisarza30.  

Jednym z najczęściej spotykanych toposów mitologii świata są opowieści 

o wędrówkach bohatera. Jaki jest zwykle ich początek? Otóż:  

komuś coś zostaje zabrane albo ten ktoś czuje, iż w normalnych doświadcze-

niach, dostępnych bądź dozwolonych członkom jego społeczności, czegoś brak. 

Ta osoba podejmuje wówczas serię przygód wykraczających poza normalność, 

ażeby odzyskać to, co zostało utracone, albo odkryć jakiś eliksir życia. Zazwyczaj 

tworzy to wszystko cykl – wędrówkę i powrót31.  

Częścią wyprawy bohatera są wszelkiego rodzaju próby, niosące ze sobą różne 

przeciwności, zadania, cierpienie i ból. Te próby prowadzą do celu, jakim jest zmiana 

samoświadomości bohatera: głównym tematem wszystkich mitów jest taka bądź inna 

przemiana świadomości. Dotychczas myślałeś w pewien sposób, odtąd musisz myśleć 

w inny sposób32. Ta zmiana dokonuje się właśnie poprzez próby, a w wyniku ich po-

myślnego przejścia inicjowany zyskuje uniwersalną wiedzę o sobie i świecie. Bohater 

wcale nie chce wybierać się na poszukiwanie prawdy, jest „wrzucony” w sytuację 

wędrówki, zmuszony do odejścia, opuszczenia znanego mu świata i ludzi przez okolicz-

ności zewnętrzne. Joseph Campbell był zainteresowany tym, co dzieje się pomiędzy 

momentem odejścia i powrotu, czyli „wędrówką bohatera”. Bohater narracji mitologicz-

nych, ale i literackich, chcąc nie chcąc odchodzi ze swej społeczności, by zdobyć 

doświadczenie w czasie długiej wędrówki. Zdobyta czy objawiona wiedza nie musi 

wcale być dobra i krzepiąca (tak jak i zmiana tożsamości bohatera). Bohater, wrzucony 

w przygodę czy uprowadzony przez trickstera, w trakcie wyprawy poddany jest licznym 

 
29 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, (tłum.) A. Jankowski, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 140.  
30 Tamże, s. 227. 
31 Tamże, s. 196. 
32 Tamże, s. 201. 
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próbom inicjacyjnym. Takim właśnie bohaterem jest Józio z „Ferdydurke” Witolda 

Gombrowicza, wędrujący w poszukiwaniu wolności od narzuconej mu formy. Spotyka 

pomocników i przewodników prowadzących go w nie znane mu obszary. Po wielu przy-

godach zdobywa wiedzę i powraca do swej społeczności albo też z różnych powodów 

tego powrotu odmawia. Tak wygląda schemat inicjacyjnej wyprawy bohatera wedle 

Eliadego i Campbella. Podobny, bogaty w wątki inicjacyjnych prób układ podróży, 

możemy odnaleźć w „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.  

4. Porwanie bohatera i schemat inicjacyjnej wędrówki    

Punktem wyjścia do wkroczenia mrocznych sił w życie Józia jest niebezpieczna pora, 

granica między nocą a dniem, snem a jawą:  

We wtorek zbudziłem się o tej porze dusznej i nikłej, kiedy właściwie noc się 

jeszcze nie skończyła, a świt nie zdążył jeszcze zacząć się na dobre. Zbudzony 

nagle, chciałem pędzić taksówką na dworzec, zdawało mi się bowiem, że 

wyjeżdżam – dopiero w następnej minucie z biedą rozeznałem, że pociąg dla 

mnie na dworcu nie stoi, nie wybiła żadna godzina. Leżałem w mętnym świetle, 

a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał 

ciało (…)33.  

Noc to pora działania groźnych, taksonomicznych sił, pozostających poza kręgiem 

ludzkiej ekumeny. Nocą rozpoczyna się inna słynna wędrówka po zaświatach, znana 

z „Boskiej Komedii” Dantego. W „Ferdydurke” czytamy: w połowie drogi mojego 

żywota pośród ciemnego znalazłem się lasu34. Gombrowicz odwołuje się więc otwarcie 

do wielkiego toposu literackiego, wędrówki bohatera, rozpoczynającej się w nocy: 

w połowie drogi naszego żywota w pośród ciemnego znalazłem się lasu, albowiem 

z prostej zbłąkałem się ścieżki – oto dobrze znany początek pierwszej pieśni „Boskiej 

Komedii” w tłumaczeniu Antoniego Roberta Stanisławskiego. Dante używa metafory 

ciemnego lasu, określając w ten sposób własną niepewność teraźniejszości i przyszłości, 

postawy grzesznika świadomego własnych słabości, ale nie wiedzącego, jak poza nie 

wykroczyć. Dla Gombrowicza ciemny las grzechów i cierpienia jest przestrzenią niedoj-

rzałości, braku określonego miejsca jednostki w kulturze, niepewności co do kształtu 

tożsamości indywidualnej, wobec oczekiwań wspólnoty, ale przede wszystkim przymusu 

odczuwanego ze strony instytucji systemu społeczno-kulturowego. Zawieszony pomiędzy 

niższością i wyższością, młodością i dojrzałością, Józio czuje się rozdarty. Choć pragnie 

żyć w sposób uporządkowany, to tak naprawdę wcale nie chce należeć do świata 

dorosłych i przekraczać granicy dojrzałości. Stąd już tylko krok do pojawienia się Pimki, 

porwania i wrzucenia bohatera w wędrówkę. Przedstawiciel sił nadprzyrodzonych – jak 

nazwałby go Joseph Campbell – T. Pimko na pierwszy rzut oka przedstawia sobą 

niegroźną postać:  

Doktor i profesor, a właściwie nauczyciel, kulturalny filolog z Krakowa, drobny, 

mały, chuderlawy, łysy i w binoklach, w spodniach sztuczkowych, w żakiecie, 

z paznokciami wydatnymi i żółtymi, w bucikach gimezowych, żółtych35.  

 
33 Gombrowicz W., Ferdydurke, PIW, Warszawa 1956, s. 5. 
34 Tamże, s. 6. 
35 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 18. 
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Ten staroświecki i pozornie dobrotliwy nauczyciel, budzi niepokój swą doszczętnie 

zbanalizowaną formą. Przychodzi nagle, niby to z wizytą. Nie mówi otwarcie o przy-

czynie wtargnięcia do domu bohatera, naruszenia tej bezpiecznej i znanej przestrzeni. 

Składa kondolencje, które są pretekstem do wygłoszenia monologu o pamięci zmarłych, 

wyliczenia wad i zalet ciotki nieboszczki, a w końcu negatywnej oceny rękopisów 

powieści Józia i porwania go z domu.  

Pimko zaczyna zadawać Józiowi pytania-zagadki, czym wprawia go w konsternację, 

stopniowo podporządkowując swej woli. Mowa Pinki jest dziwna i niezwykła. Józio ma 

wrażenie, że belfer bełkocze, nie mówi z sensem, miesza ciotkę z książką, wtrącając 

łacińskie maksymy. Zagadki, kłamstwa, mówienie wspak, niepodawanie prawdziwego 

powodu przybycia, są charakterystyczne dla mediacji między światami i obrzędów 

inicjacyjnych. Obrzędową oprawą dla zagadek są rytuały przejścia, zaś problematyka 

zagadek wiąże się nierozdzielnie ze zjawiskiem maskowania językowego w kontakcie 

z tamtym światem: tabuizacja słów, omówienia metaforyczne, języki sztuczne, sekretne36. 

Józio wyraźnie maleje, zostaje odmieniony, cofnięty w dzieciństwo i niedojrzałość:  

Świat się skurczył w belfra. (...) Uczyniłem kurczowy wysiłek, by powstać, lecz 

w tym momencie spojrzał na mnie spod binokli pobłażliwie i nagle – zmalałem, 

noga stała się nóżką, ręka – rączką, osoba – osóbką, istota – istotką, dzieło – 

dziełkiem, ciało – ciałkiem, on zaś wzrastał i siedział spoglądając oraz czytając 

skrypt mój na wieki wieków amen – siedział37.  

Stwierdzając, że nad Józiem trzeba popracować, Pimko daje mu złą ocenę, wpisując 

ją do notesu, czym całkowicie pogrąża niedoszłego autora. W końcu wyraźnie wzywa 

do wyprawy i przekroczenia progu, ukazując tym samym prawdziwy powód odwiedzin: 

No, Józiu, chodź, pójdziemy do szkoły. (…) Już tam w szkole zrobią z ciebie ucznia38. 

Pimko, poprzez zanegowanie statusu, wieku i dojrzałości bohatera, dokonuje ostatecz-

nego wyłączenia go z porządku kulturowego, do którego ten przynależy. Upływ czasu 

traci prawidłowy kierunek. Dla Józia czas zaczyna płynąć do tyłu, a on sam zostaje 

cofnięty w dzieciństwo i młodość. Zauważmy, że w szkole i w domu Młodziaków czas 

nadal płata bohaterowi figle. Dni stają się rozciągnięte i rozwlekłe, monotonnie i nie-

znośnie się powtarzają, a Józio gubi się w ich rachubie i czuje się uwięziony.  

5. Scenariusz śmierci inicjacyjnej. Szkoła i ryty separacji 

Przejście przez furtkę prowadzącą do szkoły oznacza zmianę statusu. Ponieważ 

bohater broni się przed tą zmianą, w istocie dla niego regresywną, Pimko zmusza go do 

przekroczenia granicy, wrzucając Józia w obcą przestrzeń. Porwany i poddany inicja-

cyjnym obrzędom Józio, znajduje się teraz pośród innych uczniów, na terenie szkoły. 

Przypisano mu status równy pozostałym uczestnikom obrzędu inicjacji. Nikt, ani 

uczniowie, ani nauczyciele, nie zauważa jego prawdziwego wieku. Józio ze zdumieniem 

obserwuje dziwne zachowanie uczniów zanurzonych w grotesce: awali sobie sójki albo 

prztyczki (…) jeszcze inni przedrzeźniali się albo podstawiali nogi, a ich wzrok błędny 

 
36 Tokarska J., Wasilewski J. Sł., Zmysłowska M., Śmierć jako organizator kultury, „Etnografia Polska”, 

t. XXVI, 1982, z. 1, s. 86.  
37 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 20. 
38 Tamże, s. 23. 
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i tumanowaty ślizgał się po mnie39. Chłopcy używają wulgaryzmów i jakiegoś dziwnego 

języka, dodając łacińskie końcówki do słów. Ich wygląd jest odpychający:  

Słysząc tę pokraczną mowę umilkłem, jakby mi kto język skręcił, oni zaś nie 

przestawali, jak gdyby nie mogli – lecz im okropniejsze były te wyrazy, z tym 

większą lubością, z maniackim uporem babrali w nich siebie i wszystko wokoło. 

(…) Wyglądali jak wetknięci w coś, jak umieszczeni w czymś niedobrze, źle 

umiejscowi w przestrzeni i w czasie40.  

Choć szkoła staje się miejscem symbolicznej inicjacyjnej śmierci bohatera, to Gom-

browicz odwraca mit inicjacyjny. Inicjacji poddaje się tu dorosłego mężczyznę, który na 

powrót staje się chłopcem. Ten stan sztucznej niedojrzałości Pimko pragnie za wszelką 

cenę utrzymać. W przypadku Józia okres marginesu jest wyjątkowo długi, jego błądzenie 

zaczyna się opuszczeniem domu, później miasta, trwa aż do ucieczki z dworu Hurlec-

kich i próby powrotu do Warszawy. Najgorsze męczarnie to dla Józia niemożność, nuda 

i zdrabnianie oraz miłość do Nowoczesnej Pensjonarki, w jaką zapędza go Pimko. Twarz 

bohatera staje się stopniowo groteskową gębą. Normalnych twarzy nie mają też Miętus, 

Pimko, a nawet Młodziakowie (ten problem „przemiany” nie dotyka jedynie nowo-

czesnych: Pensjonarki i Kopyrdy).  

Józio, poddany w szkole torturze wieszcza, łacińskiej gramatyki i groteski, chce wyrwać 

się z nierzeczywistości. Wrócić do mężczyzny, jakim był. Uciec od smarkacza, którym 

uczynił go Pimko. Nie może po prostu wyjść ze szkoły, bo został uwięziony, a przestrzeń 

wokół niego zamknięta. Pogrzebanie przeszłości Józia, jego tożsamości mężczyzny 

i poczucia integralności jaźni, symbolizuje inicjacyjną śmierć. Bohater odczuwa więc 

wewnętrzny niepokój, a silne emocje, strach, trwoga muszą być rozważane jako męki 

inicjacyjne41. Józio, pozbawiony możliwości wyrwania się z zamkniętej inicjacyjnej 

przestrzeni (szkoła i dom Młodziaków), jest zmuszany do trwania w stanie bezruchu, 

niemożności i strachu w niemiłosiernie rozciągniętym czasie lekcji języka polskiego 

i łaciny. Wiedza, jaką wtłaczają Józiowi do głowy nauczyciele, to w istocie nic nie warte, 

powtarzane w nieskończoność banały.  

6. Józio przełamuje izolację. Inicjacyjne węzły i dalsza wędrówka 

Pimko zaprowadza Józia do domu inżyniera Młodziaka, który jest siedliskiem prądów 

epoki nowoczesności. Bohater zostaje tam określony jako pozer, udający starszego, niż 

jest w rzeczywistości. Dom Młodziaków staje się dla niego miejscem uwięzienia i izolacji. 

Jest zamknięty w jego przestrzeni, wychodzi tylko do szkoły, która jako miejsce akcji 

schodzi na dalszy plan. Józio jest zakochany w Nowoczesnej Pensjonarce, zauroczony 

jej młodością, naturalnością i bezpretensjonalnością. Nie może uwolnić się spod jej 

niebezpiecznego uroku:  

Rozpoczął się różaniec dni monotonnych. Byłem uwięziony. Cóż mam powie-

dzieć o tych dniach bliźniaczych? Rano chodziłem do szkoły, ze szkoły wracałem 

na obiad do Młodziaków. Nie zamierzałem już uciekać ani wyjaśniać, ani 

 
39 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 27. 
40 Tamże, s. 28. 
41 Eliade M., Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne…, s. 56. 
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protestować – owszem, z przyjemnością stawałem się uczniem, jako uczeń 

bliższy przecież byłem pensjonarki niż jako człowiek samodzielny42.  

Zdawałoby się, że Józio jest zgubiony, na zawsze pozostanie uczniem i więźniem 

sfery marginesu. Utrzymanie go w tym stanie staje się wspólną troską Pimki i Młodzia-

kowej. Centrum nowoczesnego domu – stancji czyni Gombrowicz ubikację i łazienkę. 

Rytualne czynności jego mieszkańców, wydalanie i ablucje, stają się ich sposobem na 

nowoczesne odrzucanie zbędnych tabu, związanych z ludzkim ciałem. Młodzikowa 

idąca do toalety:  

Szła z pewnym nawet nabożeństwem, w imię świętej naturalności i prostoty. 

Wyszła stamtąd dumniejsza niż weszła, jakby – pokrzepiona, rozjaśniona 

i uczłowieczona, wyszła jak gdyby ze świątyni greckiej!43 

Z kolei inżynier Młodziak, przeciwnie niż jego żona, korzystając z ubikacji, staje się 

sprośny, krotochwilny i naznaczony cielesnością.  

Niewielki i nowoczesny dom Młodziaków sprawia na bohaterze „Ferdydurke” wra-

żenie odhumanizowanego swoją pragmatycznością, funkcjonalnością i czystością. Wnętrza 

są naznaczone piętnem nowoczesnego, mieszczańskiego utylitaryzmu. Jego porządek 

burzy Józio, który funkcjonując niczym złośliwy Demiurg, stwarza elementy rzeczy-

wistości dekomponujące skończone, skostniałe kształty struktury – formy nowoczesności. 

Jego działanie jest w części podświadome, intuicyjnie wie, jak sprofanuje kosmos Mło-

dziaków.  

Józio, chcąc się wyzwolić z kręgu tej małej, mieszczańskiej awangardy postępu, po-

stanawia obalić panujący tam kult nowoczesnej młodości. Dodajmy, że jest to młodość 

technicznie zimna i wyprana z uczuć, teatralnie reżyserowana (kreująca przy tym pozę 

naturalności).  

Późnym wieczorem do okna Zuty pukają zaproszeni przez Józia goście. „Pedagog 

zmysłowy” i „nowoczesny chłopiec” (jak nazywa ich Gombrowicz) zaskoczeni przez 

kontrolującego bieg wydarzeń bohatera, ukrywają się w szafie. Zaalarmowani jego 

krzykiem, do pokoju wpadają rodzice Zuty Młodziakówny. Józio na początek otwiera 

połowę szafy zawierającą ukrytego Kopyrdę. To budzi śmiech rodziców, bo przecież nie 

stało się nic nadzwyczajnego ani zdrożnego – nowoczesny, sympatyczny chłopiec 

odwiedził po kryjomu nowoczesną dziewczynę. Forma młodości i piękności na chwilę 

zmienia zasady interakcji. Niedługo, bo Józio szykuje się do kolejnego destrukcyjnego 

działania:  

Dotychczas umyślnie nie otwierałem szafy z Pimką. Szło mi o to, żeby sytuacja 

ustaliła się w swoim charakterze, osiągając pełnię stylu nowoczesnego i młodego. 

Teraz w milczeniu otworzyłem szafę. Pimko, skulony, zaszył się pomiędzy suknie 

(…). Wrażenie było wywracające, przewracające. Śmiech zamarł na ustach 

Młodziaków44. 

 Inżynier znów staje się ordynarny, policzkuje profesora, Kopyrdę łapie za pod-
bródek. Groteska wprowadzona przez Józia do domu Młodziaków osiąga swój moment 

 
42 Kowalski P., Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, PWN, Warszawa 1989, s. 139. 
43 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 175. 
44 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 189-190. 
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kulminacyjny, a sprawca całego zamieszania szykuje się do opuszczenia przestrzeni 
marginesu. Przystaje jednak na chwilę, obserwując niezwykły dramat rozgrywający się 
w pokoju Zuty: Czegoś podobnego nie zdarzyło mi się nigdy widzieć. Inżynierowa 
rzuciła się mężowi na ratunek, złapała Kopyrdę za nogę i ciągnęła ze wszystkich sił. 
Zakłębiło się i runęło do reszty45. Wir wciąga pensjonarkę i Pimkę. Chaos wyzwolony 
z więzów porządku zapanował nareszcie nad postępem i Nowoczesną Pensjonarką. 
W tym miejscu zauważmy, że charakterystyczne dla „Ferdydurke” jest zamykanie 
segmentów powieści swoistym węzłem, zawiązywanym przez Gombrowicza w szkole, 
domu Młodziaków i dworze Hurleckich. Przypomnijmy, że określeniem magii Alkmeny 
w inicjacyjnej wędrówce antropologia określa: 

kompleks zachowań magicznych i rządzącą nimi ogólniejszą zasadę. Zacho-
wania te dotyczą głównie gestów otwierania i zamykania (...), a także i wszelkich 
innych działań prowadzących do zmiany stanu rzeczy bądź statusu jednostki 
(przemiany te wymagają symbolicznej śmierci i narodzin)46. 

7. Nocne błądzenie bohatera. Miasto i pozamiejskie pustkowie 

Józio odchodzi z domu Młodziaków, pozostawiając za sobą chaos. Wydaje się, że 
bohater jest wolny i może opuścić sferę marginesu. Jednak musi podjąć dalszą wędrówkę. 
Zostaje przyłapany przez Miętusa, który woła:  

Uciekasz? To i ja ucieknę. Pójdziemy razem. (...) Chcesz – uciekniemy na wieś. 
Na wieś pójdziemy. Tam są parobki! (...) Do parobka Józio, od parobka – 
powtarzał zapamiętale. Miętusie, co mi po twoim parobku? – Ale kiedy zacząłem 
iść, on poszedł za mną, ja z nim poszedłem – i poszliśmy razem47.  

Na zaskakujące zwroty akcji, zamykanie i otwieranie kolejnych części przygód Józia, 
autor „Ferdydurke” wybiera porę nocną. W powieści Gombrowicza dylematy bohaterów 
rodzą się w dzień, narastają w nocy, a tuż przed świtem następuje punkt kulminacyjny 
określonego segmentu narracji. Mrok i noc należą oczywiście do diametralnie różnego 
porządku rzeczywistości kulturowej niż światło i dzień. Łatwo się w nich zagubić 
i zabłądzić. Sama zaś idea błądzenia i zgubienia drogi nieodłącznie wiąże się z inicja-
cyjną podróżą. Dla skazanego na przebywanie w ciemnościach mrok oznacza: 

utratę wszelkiej pewności, niemożliwość wyznaczenia czy odnalezienia kierunku, 
orientowania się w odległościach, itd. Już z tych elementarnych doświadczeń 
wynikają przesłanki, dla których ciemność nocy okazuje się metonimią śmierci: 
znaleźć się w ciemności to tyle, co zanurzyć się w chaosie48.  

Brak kształtu nocnego pejzażu odpowiada innej kulturowej metonimii śmierci – 
ciszy. W zaświatach nie odbywa się bowiem żadna komunikacja, nie można również 
niczego nazwać, nieprzydatna staje się wiedza, którą posługujemy się w swoim świecie. 
Wszelkie czynności i działania wykonywane nocą wpisują się w porządek zaświatowy – 
mrok natychmiast lokuje je w obcej przestrzeni świata duchów i czasie mitycznego 
początku49. 

 
45 Tamże, s. 196. 
46 Kowalski P., Leksykon znaki świata…, s. 300. 
47 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 199. 
48 Kowalski P., Leksykon znaki świata…, s. 351. 
49 Tamże, s. 352. 
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Po ucieczce z domu Młodziaków dalsza droga prowadzi Józia i Miętusa na przed-

mieścia. Wychodząc poza granicę miasta, bohater czuje strach i zastyga w bezruchu. 

Wokół panuje cisza, a przez chwilę Józio nie może wydobyć z siebie głosu. Na pust-

kowiu, w oczywisty sposób przypominającym swą symboliką zaświaty, prócz Miętusa 

nie ma nikogo. Przekroczenie granicy dwóch światów, ludzkiego (kultury) i nieludzkiego 

(natury), wprawia bohaterów w konsternację, bowiem:  

Poza terenem znajdującym się we władaniu człowieka i przez niego zdefinio-

wanym, wypełnionym znaczeniami, a więc obszarem Kultury, znajduje się świat 

pozbawiony sensów, amorficzny, nieokreślony i niebezpieczny50.  

Pustkowia są miejscem, gdzie dokonuje się przemiana inicjowanych, poddanych 

różnorakim obrzędom przejścia. Wędrując, mijają kilka opuszczonych wiosek, opusto-

szałych i wyludnionych. Nigdzie nie napotykając śladu parobka, spotykają za to Ciotkę 

Hurlecką, która zabiera ich do swego samochodu i uwozi w gościnę do dworu. Na 

pytania ciotki Józio odpowiada kłamstwem, zgodnie z regułami języka inicjowanych, że 

obaj z Miętusem wybrali się na wycieczkę. Ciotka zaś, wykluczając protesty, wiezie ich 

do posiadłości wiejskiej, Bolimowa. Są coraz dalej od miasta:  

Pędzimy, wjeżdżamy w ogromny bór (…) okolica jest zła i złowieszcza. Jakże 

daleko jesteśmy! Gdzieżeśmy zajechali! Olbrzymi kawał brutalnej, czarnej 

prowincji, śliskiej od deszczu i ociekającej wodą (...)51.  

8. Trickster. Mediator i błazen  

Wiadomo, że obrzędy inicjacyjne zakładają obecność opiekunów – mediatorów 

przejścia, którzy czuwają nad przebiegiem całej celebry, tkają inicjacyjny scenariusz 

i mnożą przeszkody na drodze do wyższego modusu bycia. Opiekunowie utrudniają 

drogę do nowej rzeczywistości, kulturowej i społecznej wspólnoty, poddają inicjowanego 

próbom fizycznym i duchowym. Obecność mediatorów przejścia podkreśla niedojrza-

łość bohatera obrzędu, który skierowany w głąb swej psychiki ma przygotować się na 

spotkanie z sacrum i ponowne narodziny. Miętus, szkolny kolega Józia, jest ogromnie 

ważną postacią powieści Gombrowicza. Jest typowym przykładem błazna – trickstera, 

noszącego groteskową maskę i posługującego się poetyką groteski52. Rolą tego mediatora 

obrzędu przejścia jest ośmieszanie bohatera, wikłanie go w szkolne rozgrywki ideałami 

młodości, wciąganie w inicjacyjną wędrówkę i mnożenie przeszkód na jego drodze. 

Temu powieściowemu archetypowi mediatora Gombrowicz przydaje groteskowych 

cech już na samym początku: Miętus pluje i krzyczy, pobladły i spocony miota się po 

podwórzu szkoły. Jego atrybutami są: destrukcyjna aktywność, chaotyczność, cielesność, 

sprośność, śmieszność i obsceniczność. Miętus jest zarazem postacią tragiczną, targaną 

sprzecznymi uczuciami i pragnieniami niemożliwymi do spełnienia. Moc tego świętego 

błazna jest możnością ośmieszania świętej modlitwy, łamania praw i hierarchii, 

 
50 Tamże, s. 489. 
51 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 219.  
52 Na temat literackich wymiarów groteski zob. m.in.: Groteska, M. Głowiński (red.), Słowo/Obraz 

Terytoria, Gdańsk 2003; Speina J., Typy świata przedstawionego w literaturze, Wyd. Adam Marszałek, 

Toruń 2002; Pawłowska-Jądrzyk B., Sens i chaos w grotesce literackiej: od „Pałuby” do „Kosmosu”, 

Universitas, Kraków 2002; Kayser W., Próba określenia istoty groteskowości, „Pamiętnik Literacki” 
LXX, 1979, z. 4. 
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parodiowania powagi. Wprowadza karnawalizację do życia ludzkiej ekumeny, odwraca 

istniejący porządek norm i wartości, przynosi „świat na opak”. Towarzyszący Józiowi 

w wędrówce mityczny dubler, jest jego drugą, groteskową stroną w odczuwaniu świata. 

O takiej postaci Eleazar Mieletinski pisze: 

Mityczni bohaterowie często posługują się w działaniu przebiegłością i prze-

wrotnością, gdyż w pierwotnej świadomości ‘rozum’ łączy się z przebiegłością 

i czarami. Dopiero w miarę jak świadomość mitologiczna wytwarza pojęcie 

różnicy między sprytem i rozumem, kłamstwem i szlachetną prostolinijnością, 

organizacją społeczną i chaosem – wykształca się postać mitologicznego 

łotrzyka jako sobowtóra bohatera kulturowego53.  

Na twarzy Miętusa malują się na przemian pospolita grubiańskość i idealizm:  

Zapadł w jedno z tych swoich bolesnych przemyśleń, na chwilę porzucił trywial-

ność i robione chamstwo, twarz mu się rozkurczyła. (…) Ponownie spokraczniał 

do obrzydliwości i bluznął stekiem ohydy (…). Z brutalności przerzucił się 

w śpiewność. Biorąc mnie za swego, przestał się maskować i wydobył tęsknotę 

i liryzm54.  

Powtórzmy, że to postać pełna sprzeczności, charakteryzująca się wyobcowaniem 

spośród szkolnej braci. Skupia w sobie wątki komiczne i demoniczne:  

Błazen jest więc marginalną, ‘wyłączoną’ sakralną istotą (…). Fascynuje, ale 

jednocześnie budzi głęboki lęk. Jest zawsze kimś obcym, outsiderem w kulturach 

dawnych i w kulturze dzisiejszej, mediatorem dokonującym nieustannych przejść 

pomiędzy rozmaitymi stanami i światami: pomiędzy tym i tamtym światem, po-

między kosmosem i chaosem, pomiędzy życiem i śmiercią, mądrością i głupotą, 

kulturą i naturą (…). Jego żarty mogą mieć lekkość psoty dziecka lub ciężar 

złowieszczego uczynku55.  

Miętus oszukuje i sam jest oszukiwany, jest komiczny, ale i groźny, pomaga i dopro-

wadza do zguby. Pragnie tegoż samego, co i Józio: kulturowej i egzystencjalnej pełni. 

Rozbudzona tęsknota za parobczańskim życiem na łonie natury, będzie prześladować 

Miętusa i Józia aż do końca powieści. A „po…bratanie się” z chłopami przyniesie 

katastrofalne skutki jemu i gospodarzom ziemiańskiego dworu. 

9. Między naturą a kulturą. Dwór ziemiański i dekonstrukcja „pańskiej” 

formy 

Bohaterowie Gombrowicza zamieszkujący ziemiański dworek stale przebywają, 

odizolowani od ludzkiej ekumeny, niejako w czasie świątecznym. Na co dzień otoczeni 

nadmiarem, jedzą, próżnują, grają w karty i polują dla rozrywki. Wieczorem, po kolacji 

kuzyn Zygmunt mówi o możliwości polowania na kuropatwy, a zaraz po śniadaniu 

kuzynka Zosia zaprasza gości do gry w karty: dla zabawy zaproponowała tę grę towa-

rzyską, nam zaś nie wypadało odmówić – i do obiadu zabawa nas ujęła w karby56. 

 
53 Mieletinski E., Poetyka mitu, (tłum.) J. Dancygier, PIW, Warszawa 1981, s. 233. 
54 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 58. 
55 Sznajderman M., Błazen. Maski i metafory, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000, s. 24. 
56 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 243. 
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Hurleccy jedzą na pokaz, by nadmiarem podkreślić swą wyższość w hierarchii socjalnej. 

Próżnują również na pokaz, by nadać sens istnienia swej klasie społecznej. Wuj 

Konstanty zajada ze smakiem, wypluwa kawałek grzanki, który mu nie zasmakował57. 

„Ostentacyjna sytość” państwa koliduje z biedą i głodem panującymi na wsi: Jedliśmy, 

choć już nie bardzo mogliśmy (…) żołądek pełny, duszno, za oknem szaruga, nadmiar, 

przesyt, za dużo, bogactwo straszne58. Kiedy zaś dochodzi do nocnego „tresowania” 

parobka, jedzenie i picie połączone jest z biciem po twarzy i poniżającymi rozkazami: 

Całuj mnie w nogę! Ukłoń się! Padaj do nóg!59 Wydawanymi tylko po to, by ukazać 

wyższość pańskiego stanu i moc dworskiego obyczaju nad zanurzonym w sferze natury 

parobkiem. Bicie po gębie to odwieczny przywilej pańskości, tu mający namacalnie 

unaocznić słudze różnice statusów60. A jednak Miętusowi udaje się te różnice zniwe-

lować. Z początku tylko patrzy na parobka, wręcz oszołomiony jego naturalnością 

i brakiem pozy. Chcąc go ośmielić, zagaduje w kredensie i prosi, by ten podał mu rękę. 

Parobek nie rozumie, czego chce zwariowany panicz. Wtedy Miętus każe mu dać sobie 

po gębie:  

Na szczęście syna ludu rozśmieszyły pańskie fanaberie. Prawdopodobnie doszedł 

do wniosku, że jaśnie pan jest pomieszany na umyśle (a nic tak nie ośmiela 

gminu jak choroba umysłowa państwa), i jął z chłopska pokpiwać sobie, co 

wytworzyło komitywę61.  

Parobek i kuchta śmieją się z Miętusa, ale stopniowo i z pańskich przyzwyczajeń, 

zachcianek i zdrowotnych niedomagań. Ostentacyjna konsumpcja, fizyczna słabość 

i delikatność państwa śmieszą lud, przebywający w „niższym” segmencie kulturowego 

porządku. Od momentu kredensowego pobratania się z parobkiem wieść o głupawym 

paniczu z miasta rozchodzi się lotem błyskawicy po dworskich czworakach. Czyn Miętusa 

odwraca świat dominacji kultury „pańskości” do góry nogami, burzy odwieczny ład 

ziemiańskiego dworu. Tworzy napięcie, którego narastająca fala znajdzie ujście w scenie 

szturmu ciemnej jak sama noc chłopskiej masy na dwór. Również i tym razem Miętus 

znajduje się w centrum wydarzeń. Chowa się za parobka:  

A ten, jakby odzyskał hardość i śmiałość wobec państwa wskutek zbratania się 

z Miętusem, w nagłym spoufaleniu grzmotnął po mordzie Konstantego. – Co się 

pchosz? – krzyknął ordynarnie. Pękła mistyczna klamra! Ręka sługi spadła na 

pańskie oblicze. Konstanty tak był nieprzygotowany, że wywalił się. Niedojrzałość 

rozlała się wszędzie. Brzęk stłuczonej szyby. Ciemność. Kamień, frygnięty celnie, 

stłukł lampę. Puściły okna – lud sforsował i zaczął włazić powoli, zaludniło się 

w ciemnościach chłopskimi częściami ciała62.  

 
57 Hurleccy posiadają więc najważniejsze z cech przypisywanych przez Thorsteina Veblena klasie 
próżniaczej. Zob.: tegoż, Teoria klasy próżniaczej, (tłum.) J. Frentzel-Zagórka, Wydawnictwo Literackie 

MUZA, Warszawa 2008. 
58 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 226. 
59 Tamże, s. 275. 
60 Ciekawie o tych fragmentach „Ferdydurke” pisze Kacper Pobłocki. Zob. tegoż.: Chamstwo, Wydaw-

nictwo Czarne, Wołowiec 2021, s. 170. Autor postrzega niższość Walka jako wyraz kultury przemocy, 

„pańskości” realizującej swe przywileje i władzę za pomocą dominacji nad klasami niższymi. 
61 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 235. 
62 Gombrowicz W., Ferdydurke, s. 276. 
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Chłopi zapragnęli pobratać się z jaśnie państwem. Tabu zostało przełamane, zapano-

wało pomieszanie form i kształtów, zniwelowano hierarchię statusów. Józio znów czuje 

się dzieckiem i chce pędzić przed siebie, „dudniąc bosymi nóżkami”. Nie bardzo wie, 

co ma dalej czynić, znów próbuje uciekać, biegnie przed siebie, w ciemności parku.  

10. Zakończenie i wnioski. „Ferdydurke” jako gra z powieścią edukacyjną 

W „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza odnajdujemy pewne elementy przynależne 

gatunkowi powieści edukacyjnej i inicjacyjnej. Bohater prowadzi walkę o własną, 

autentyczną egzystencję, na tym jednak podobieństwa się kończą. Świat, w jakim go 

spotykamy, jest światem groteski, której nie ma w powieści dydaktycznej. Widzimy, że 

bohater kończy swoją inicjacyjną wędrówkę w dziwny sposób. Nie doszedł do celu, nie 

zdobył ważnej dla siebie i społeczności wiedzy o charakterze pozytywnym, nie dostąpił 

też żadnego wtajemniczenia. Zakończenie „Ferdydurke” nie zawiera w sobie budującej 

nauki, prawdy objawionej czy korzystnej dla wspólnoty nauki moralnej. Inicjacyjna 

wędrówka nie zmieniła bohatera w mężczyznę gotowego stawić czoła światu. Pozo-

stanie na zawsze niedojrzały. Częścią wyprawy bohatera w narracjach mitycznych są 

wszelkiego rodzaju próby, niosące ze sobą różne przeciwności, zadania, cierpienie i ból. 

Te próby prowadzą do celu, jakim jest zmiana samoświadomości bohatera. Gombrowicz 

pozbawia bohatera tej zmiany, a jeśli możemy ją dostrzec w ostatnich słowach Józia, to 

zawiera ona w sobie sens negatywny w porównaniu do treści mitów inicjacyjnych czy 

nauk płynących z powieści dydaktycznych. Inicjacja jest również demistyfikacją gry 

konwencjami kultury, odsłonięciem prawdy, która pozwala jednostce na przejście do 

wyższego poziomu rozumienia. W przypadku inicjacyjnej podróży bohatera „Ferdy-

durke”, choć poznaje on pewną gorzką prawdę – nie jest mu dane osiągnięcie egzysten-

cjalnej i kulturowej pełni. Gombrowicz pozostawia swego bohatera stojącego samotnie 

poza wspólnotą, uporządkowanym i bezpiecznym światem ludzi. Etyczny priorytet 

egzystencji i doświadczenie młodości pozostają od początku w sferze zainteresowań 

literatury edukacyjnej, nie są też obce powieści inicjacyjnej. Traktuje ona o odkrywaniu 

własnego wnętrza i jak pisze Maria Janion, jest nurtem charakterystycznym dla 

literatury dwudziestowiecznej, obfitującej w powieści inicjacyjne szczególnego typu: 

psychologistyczne63. „Ferdydurke” jest z pewnością grą z konwencjami literackimi, 

w której Gombrowicz odrzuca wzorce mitu inicjacyjnego, otwarcie kpi z moralizator-

skiego tonu powieści edukacyjnej i nauk powiastki filozoficznej. Bohaterowie powieści 

inicjacyjnych toczą walkę o swoją duchowość, w nieco jednak innym stylu niż w powieści 

edukacyjnej, gdzie ważną rolę odgrywają napotkani podczas wędrówki mistrzowie – 

nauczyciele. W „Ferdydurke” takich nauczycieli nie odnajdziemy, zamiast tego bohater 

spotyka tylko przedstawiciela instytucji opresyjnego systemu społeczno-kulturowego. 

Gombrowicz, zaprzysięgły piewca młodości, odrzuca dorosłość jako wyraz opresyjności 

kultury prawomocnej i normatywnej. 

Pisarz wielokrotnie zwracał uwagę, że dzieciństwo i młodość niosą ze sobą zupełnie 

odmienne, nieznane dorosłym rozumienie świata i własnej osoby. Gombrowicz nie lubił 

starości, brzydoty, pozy, nienaturalności, wyższości. Młodość, piękność, niedojrzałość, 

niższość: oto świat jemu drogi, przez niego idealizowany. To jego mitologia, mitologia 

młodości. Niesłychanie napięta relacja pomiędzy tymi dwoma, skrajnie różnymi, 

 
63 Janion M., Dusza wychowanka Torlessa, [w:] Dzieci, Janion M. i Chwin St. (red.), Wydawnictwo 
Morskie, Gdańsk 1988, t. 1, s. 270. 
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stanami ludzkiej osoby i zarazem porządkami kultury, tkwiła w centrum literackiej wizji, 

którą tworzył. Jeśli zaś przyjmiemy, że młodość i niedojrzałość są bliskie światu natury, 

to dojrzałość i związana z nią forma leżą oczywiście po stronie świata kultury. 

Wkraczanie w wiek dorosły, to zarazem wejście w świat i osiąganie pełnej świadomości 

własnej osoby, w miarę stałej tożsamości, to wreszcie przyjęcie odpowiedzialności za 

swoje czyny, pełna akulturacja i zdobywanie wiedzy. Wiedza jest zaś, powtórzmy za 

Eliadem, ogromnie ważnym elementem inicjacji. Gombrowicz w „Ferdydurke” zwraca 

się przeciwko dorosłości i odrzuca tradycyjny wymiar obrzędów przejścia, wychodząc 

poza obręb inicjacyjnego mitu. Bohater książki jest zmuszony wrócić do etapu modelo-

wania tożsamości, ponieważ jego dorosłość nie jest zupełna i określona. 

Wędrówka jest toposem, który pojawia się w rozmaitych tekstach literackich, we 

wszystkich epokach twórcy, których pojmowali peregrynację nie tylko w jej fizycznym, 

ale przede wszystkim duchowym aspekcie. Wędrowiec, pielgrzym może przemierzać 

ziemię i zaświaty. Motyw i jednocześnie metafora drogi w literackich tekstach kultury, 

wiązała się z poszukiwaniem i zdobywaniem doświadczeń przez jednostkę. Takie właśnie 

odczytanie pierwszej mitotwórczej powieści Gombrowicza proponuję. Mnogość inter-

pretacji i punktów hermeneutycznego odniesienia, jakie pozostawił nam do wyboru 

Gombrowicz, kusi wieloma możliwościami. Odczytanie „Ferdydurke” jako niespeł-

nionej wędrówki bohatera, niepełnej, nieudanej inicjacji jest tylko jedną z wielu inter-

pretacji. Ukazuje, że choć umożliwienie objęcia w posiadanie swego własnego „ja” jest 

jednym z podstawowych zadań kultury, to nie zawsze musi przybrać normatywny 

wymiar przez kulturę narzucony. Czy więc ostatecznie Gombrowicz opowiada się po 

stronie chaosu przeciw kosmosowi porządku kultury? Trudno na to pytanie udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi. Strukturalne, kluczowe opozycje, za pomocą których możemy 

odczytać twórczość pisarza, to: „wyższość-niższość”, „dojrzałość-niedojrzałość”, „forma-

chaos”. Chaos jest tu utożsamiony z ruchem, zaś forma z jego brakiem. W takim ujęciu 

forma może być równoznaczna tradycyjnemu, statycznemu wzorowi kulturowemu. 

W świetle tego ujęcia pisarz optuje za ruchem, za wszelkim procesem, za niegotowością – 

a przeciw znieruchomieniu, utrwaleniu, skostnieniu, czy też uwięzieniu. Witold Gom-

browicz był pisarzem postrzegającym kulturę jako źródło cierpień. Forma w przypadku 

przygód Józia oznacza znieruchomiałą maskę, narzuconą przez normy kulturowe, 

społeczne interakcje i przymus konwenansu. Dlaczego Gombrowicz wysyła Józia na 

wędrówkę bohatera, prowadząc go poprzez przygody i inicjacyjne próby w poszuki-

waniu wolności? Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć:  

Opcja na rzecz egzystencji uwolnionej od formy jest opcją na rzecz wolności 

i jako taka nie wymaga uzasadnień, bo rodzi się w mitycznych złożach świado-

mości. Chcemy być wolni nie dlatego, że wiążą się z tym jakieś zyski, ale przede 

wszystkim dlatego, że każde zniewolenie, każdy gatunek zniewolenia uznajemy 

za zło. I każdy człowiek, który wstępuje na podobną drogę, uzyskuje naszą 

aprobatę przez sam fakt takiego właśnie wyboru64. 

  

 
64 Maciąg Wł., Antropologia Gombrowicza, [w:] Gombrowicz filozof, wybór i opracowanie: Fr. M. Cattalucio 
i J. Illg Wydawnictwo Znak, Kraków 1991, s. 241-242. 
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Motyw inicjacyjnej wędrówki w „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza  

Streszczenie  

Celem wystąpienia jest kulturowa, antropologiczna analiza motywu wędrówki w powieści Witolda Gombro-

wicza, jako niepełnej, nieudanej inicjacji. Umożliwienie objęcia w posiadanie własnego, dojrzałego i dorosłego 
ja jednostce, jest jednym z podstawowych zadań kultury, jednak nie zawsze musi przybrać normatywny 

wymiar przez tę kulturę narzucony. Bohater kulturowy to postać mityczna, której przypisuje się rolę twórcy, 

kreatora wielkich i mniejszych czynów i dokonań. Podążając jego śladem, kroczymy ścieżką uświęconego 

odtwarzania wzorów kultury i jej mitów. Bohater kulturowy występujący jako trickster, błazen posiada 
cechy komiczne, łamie społeczne nakazy i obyczaje. Witold Gombrowicz, tworząc postać Miętusa, uczynił 

z niej takiego właśnie trickstera, burzącego kulturowe normy i ład, społeczną międzyludzką formę. Jest on 

alter ego bohatera, postacią graniczną, bliską sferom tak sacrum, jak i profanum. Działa desakralizując sym-

bole, w tym uświęcone symbole narodowe i literackie. Wywraca także społeczny porządek, doprowadzając 
do rewolty zbuntowanych chłopów po uciecze z miasta na wieś. „Ferdydurke” jest powieścią antyinicja-

cyjną, choć zawiera także pewne elementy powieści edukacyjnej. Świat i bohaterowie, jakich w nim spoty-

kamy, funkcjonują w ramach groteski, tego potężnego literackiego narzędzia dekonstrukcji wszelkich zasta-

nych form kulturowych. Pisarz pozostawia czytelnikowi wybór pomiędzy światem wolności i karnawału 
a schematycznym kulturowym ładem społecznych norm, choć nie jest to wybór do końca możliwy właśnie 

z powodu opresji systemu normatywnego kultury – przez Gombrowicza zwanego „Formą”. „Ferdydurke” 

jest więc literacką grą z mitem inicjacyjnym oraz kulturowym motywem wędrówki bohatera. 

Słowa kluczowe: wędrówka, inicjacja, bohater kulturowy, natura, wolność, przymus systemu normatywnego 
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Koniec życia – koniec epoki – koniec czasu. 

Obraz katastrofy w utworze „Czarnobylska modlitwa. 

Kronika przyszłości” Swietłany Aleksijewicz 

1. Katastrofa jako intelektualna prowokacja i przebudzenie kultury 

Mitem założycielskim kultury nie jest opowieść kosmogoniczna, jest nim akt roz-

dzielenia, dzielenia, wytyczania granic. (…) Na początku jest więc chaos. (…) 

Z jednej strony to zapowiedź tego, co może być, z drugiej zaś – coś niewy-

obrażalnego, bo przedludzkiego, niedającego się ogarnąć, w istocie swojej 

przerażającego2.  

W świadomości człowieka na przestrzeni wieków i kultur ów chaos, który pochłaniał 

znane, wyobrażalne i ludzkie, nierozerwalnie łączy się z pojęciem katastrofy. Katastrofa 

zaskakuje, zastaje człowieka nieprzygotowanym, zdarza się nagle i całkowicie nieprze-

widziana, przychodzi z pozaludzkiego porządku rzeczy3. Burząc go, zmienia sposób 

postrzegania oraz myślenia o świecie, czym uruchamia jeden z największych lęków 

człowieka – lęk przed utratą zróżnicowania4. A to właśnie zróżnicowanie, jak zauważa 

Piotr Kowalski, stanowi punkt wyjścia procesu, który w ciągu wieków doprowadził do 

tego, co w humanistycznej myśli wydaje się kluczem: do poczucia odrębności jednostki, 

jej wyróżnionego statusu i przeświadczenia o niepowtarzalności każdego z członków 

społeczności5. 

Jednocześnie jednak, jak zauważa Krzysztof Moraczewski, katastrofa stanowi zawsze 

rodzaj intelektualnej prowokacji: można będzie przyjąć ją jako nieciągłość, jako to, co 

niewyjaśnione i bez precedensu, aby kosztem ciągłości dziejów zachować spójność 

kulturowego obrazu świata. Można też jednak przebudować własną wiedzę tak, aby wy-

kazać prawidłowy charakter katastrofy i dzięki takiemu zabiegowi uczynić świat zrozu-

miałym6. Niezależnie od wybranej perspektywy, katastrofa daje się postrzegać jako 

chwilowy koniec świata7, któremu towarzyszy rozpad rzeczywistości pełnej znaczeń 

i ładu8. Przywrócenie lub skonstruowanie nowego porządku i nowej taksonomii, wśród 

których katastrofa znajdzie swoje miejsce, będzie zatem decyzją i wysiłkiem jedno-

cześnie: jednostki i instytucje muszą zacząć eksperymentować z własną kulturą, wyszu-

kiwać w niej nowe rozwiązania i podpowiedzi, modyfikować jej elementy, odrzucać te, 

 
1 jolagren@interia.pl, Katedra slavistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, www.ff.osu.cz. 
2 Kowalski P., Niezróżnicowanie, czyli nasza byle jaka katastrofa, s. 7, [w:] K. Konarska, P. Kowalski (red.), 

Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012. 
3 Moraczewski K., Katastrofa i nieciągłość historyczna, s. 30, [w:] tamże. 
4 Kowalski P., dz. cyt., s. 8. 
5 Tenże. 
6 Moraczewski K., dz. cyt., s. 31. 
7 Kowalski P., dz. cyt., s. 20. 
8 Tamże. 



 

Jolanta Greń 
 

126 

które się już nie sprawdzają9. Ów stan „po katastrofie” niesie w sobie zatem potencjał, 

daje się metaforycznie uchwycić jako przebudzenie kultury10. Będzie też jednak przerwą 

w normalnym funkcjonowaniu, niebezpieczną, dziką, pełną odwróconych wartości, 

chaotyczną i poddaną żywiołowi przypadkowości11. Będzie ona trwać dotąd, aż uczest-

nicy kultury nie zdołają skonstruować narracji na powrót przywołującej porządek, a ich 

wysiłek intelektualny zaowocuje nową kulturową konstrukcją świata12.  

Wysiłek przebudowania wiedzy o świecie i regułach nim rządzących podejmują 

bohaterowie „Czarnobylskiej modlitwy…” Swietłany Aleksijewicz. Pisarka wsłuchuje 

się w głosy ludzi, których wybuch czwartego reaktora elektrowni atomowej zastał zako-

twiczonych w codzienności, to znaczy – do katastrofy nieprzygotowanych. Jeśli zaś – 

jak pisze Moraczewski – katastrofa zastaje nas nieprzygotowanymi, jeśli stanowi prawdzi-

wą nowość, to znaczy, że w całym naszym wyposażeniu kulturowym brak wystarczają-

cego aparatu, by poradzić sobie z tą sytuacją13. Opowieści zebrane przez Aleksijewicz 

potwierdzają tę tezę; chór głosów – świadków tragedii i tych, którzy jej skutki odczuwali 

przez całe życie – układa się w opowieść o dotarciu do kresu życia, świadomości, 

pamięci i języka.  

Lektura „Czarnobylskiej modlitwy…” to trudne doświadczanie. Czytelnik staje się 

świadkiem historii opowiedzianych z trudem, często ze wstydem, intymnych. Boha-

terowie, w których opowieści wsłuchuje się pisarka, wyciągają z pamięci doświadczenia 

upychane w zakątkach świadomości, niedające się uporządkować, rozsadzające dotych-

czasowe rozumienie świata, graniczne. Klaudia Muca pisze o takiej sytuacji jak o: 

unikalnej narracji o zdarzeniu, które miało charakter cięcia epistemologicznego, 

traumatycznej wyrwy egzystencji, zmuszającej podmiot tego zdarzenia do pod-

jęcia językowego wysiłku, zmierzającego do ujęcia w słowa (…) egzystencjal-

nego ekstremum14.  

I mimo że jest to „narracja początku” – bohaterowie Aleksijewicz ocaleli i stoją 

u progu innego już życia – to ciągle wracają do przeszłości, poświadczając jednostkowe 

doświadczenie absolutnej nieciągłości, niezrozumiałości poprzedzającej jeszcze wspól-

notowy wysiłek interpretacji15. A wysiłek ów będzie się wiązał ze spojrzeniem wstecz, 

na doświadczenie końca.  

2. Katastrofa jako kres życia 

W „Czarnobylskiej modlitwie…” uwidoczniają się trzy perspektywy końca. Pierwsza 

z nich dotyczy biologicznego porządku rzeczy, „życia w ogóle”. Katastrofa niesie śmierć 

ludziom, zwierzętom, roślinom, ziemi.  

 
9 Moraczewski K., dz. cyt., s. 31. 
10 Tamże. 
11 Kowalski P., dz. cyt., s. 21. 
12 Moraczewski K., dz. cyt., s. 31. 
13 Moraczewski K., dz. cyt., s. 30. 
14 Muca K., Obraz katastrofy. Niwelińska, Aleksijewicz i krytyka nuklearna, http://machinamysli.org/ 

obrazy-katastrofy-niwelinska-aleksijewicz-krytyka-nuklearna/ [28.12.2021]. 
15 Moraczewski K., dz. cyt., s. 36. 
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Człowieka zaskoczono nagle, nie był na to wszystko przygotowany. Nie był gotów 

jako gatunek biologiczny, nie zadział cały jego naturalny aparat, nastawiony na 

to, żeby zobaczyć, posłuchać, dotknąć16.  

Czytelnik musi zmierzyć się z naturalistycznymi opisami śmierci likwidatorów, 

umierania dzieci, masowym zabijaniem napromieniowanych zwierząt czy grzebaniem 

ziemi w ziemi17. Jednak wybuch reaktora odmienił i śmierć, i umieranie. Jeden z bohaterów 

mówi: Gdybym mógł prosić o śmierć, to o zwyczajną. Nie czarnobylską18. Czarnobylska 

śmierć odsłania bowiem to, co kultura umieściła poza ludzkim wzrokiem – rozkład ciała; 

tymczasem świadectwa żon likwidatorów przywracają ów rozkład spojrzeniu ocalałych – 

mówią o rozpadaniu się żyjącego wciąż człowieka; jak zracjonalizować takie doświad-

czenie? Jak je nazwać, by potem oswoić? W eseju o granicach językowego wyrazu do-

świadczenia Paweł Majewski pisze, że w sferze ludzkiego przeżywania istnieją nieprze-

kraczalne bariery obcości – jak bowiem zrozumieć opowieści oprawców z Auschwitz19? 

Tymczasem zdaje się, że konsekwencje wybuchu elektrowni atomowej przesuwają 

niemożność opowieści o cierpieniu i śmierci jeszcze bardziej, czyniąc taką opowieść 

prawie niemożliwą. Bezradny wobec takiego obrotu spraw język podpowiedział: Niech 

pani pamięta, że ma przed sobą już nie męża, nie ukochanego, ale obiekt radioaktywny 

o wysokiej gęstości skażenia20. Nieprzystawalność perspektywy spojrzenia na śmierć 

przez różne osoby – medyka i żonę – obrazuje rozmiar czekającego kulturę i człowieka 

wysiłku:  

(…) wobec doświadczeń zbyt skrajnych albo zbyt odległych wszyscy jesteśmy 

ślepi i głusi, zamknięci w klatce własnego „tu i teraz”, a „skrajność” i „zbytnia 

odległość” mają dla poszczególnych ludzi bardzo odmienne znaczenia21.  

Dotychczas znane odchodzenie/umieranie musiało ustąpić miejsca nowemu, dotąd 

niewidzianemu – niebezpiecznemu w niespotykany dotąd sposób. Czarnobylska śmierć 

to spotęgowana samotność odchodzenia; umierającego można było zobaczyć, ale 

dotknąć – już nie. Za towarzyszenie umierającemu likwidatorowi jego bliscy płacili 

najwyższą cenę – sami chorowali, ciężarne kobiety rodziły martwe lub chore dzieci. 

Czarnobylska śmierć odebrała bliskim już umarłych, ponieważ pochówek w znanej 

formie nie mógł się odbywać. Ciała zmarłych na chorobę popromienną synów i mężów 

chowano w zalutowanych cynkowych trumnach, pod betonowymi płytami – taka ostroż-

ność miała ograniczyć wpływ martwych – ale wciąż zagrażających, bo radioaktywnych 

ciał – na ziemię i to, co w niej żyło: Jeśli ktoś się oburzał, chciał wywieźć trumnę w rodzinne 

strony, przekonywano go, że zmarły jest bohaterem i nie należy już do rodziny22.  

Okazuje się, że czarnobylska śmierć może się człowiekowi przydarzyć zupełnie 

niechcący – oto ojciec po powrocie z Zony wyrzucił skażoną odzież, ale nie pozbył się 

 
16 Aleksijewicz S., Czarnobylska modlitwa. Kronik przyszłości, przeł. Czech J., Wydawnictwo Czarne, 

Wołowiec 2018, s. 35. 
17 Tamże, s. 37. 
18 Tamże, s. 93. 
19 Majewski P., Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 64. 
20 Aleksijewicz S., dz. cyt., s. 22. 
21 Majewski P., dz. cyt., s. 64-65. 
22 Aleksijewicz S., dz. cyt., s. 25. 
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furażerki, bo o takiej marzył syn. Zachwycony chłopiec nie zdejmował jej z głowy, a po 

roku zmarł na raka mózgu. Śmierć czarnobylska zakrada się cichaczem, może czaić się 

w wywiezionych z porzuconych domów ubraniach, przedmiotach domowego użytku 

czy pamiątkach. To, co zwykle udomawia przestrzeń – po wybuchu staje się niebez-

pieczne, a posiadacze skażonych rzeczy – bezbronni wobec niewidocznego zagrożenia. 

Zachwiana zostaje również dotychczasowa logika przetrwania:  

Kiedy wracałem z Afganistanu, wiedziałem, że będę żył. A w Czarnobylu akurat 

na odwrót: śmierć może dosięgnąć człowieka wtedy, kiedy już jest w domu. 

Wróciłem… I wszystko się zaczyna23.  

Bezprecedensowy charakter czarnobylskiej śmierci przewija się we wszystkich opo-

wieściach ludzi, których wysłuchuje Aleksijewicz. Równie mocno daje się usłyszeć 

bezradność opowiadających wobec doświadczenia katastrofy i jej skutków: Wszystko 

przeżywamy sami, nie wiemy, co z tym zrobić. Nie mogę tego ogarnąć umysłem24. 

Wyjątkowość tego doświadczenia interpretowanego jako absolutne novum poświadcza 

wspomniane już doświadczenie absolutnej nieciągłości, niezrozumiałości25; doświad-

czenie to ciągle jednak czeka na rzetelne „opracowanie” i umiejscowienie je w kulturze – 

bohaterowie Aleksijewicz trwają bowiem w tragicznym szachu między własnym 

pragnieniem zrozumienia katastrofy a milczeniem władz na jej temat.  

3. Katastrofa jako koniec epoki. 

Druga perspektywa końca, jaka daje się usłyszeć w przepełnionych cierpieniem i roz-

paczą opowieściach bohaterów Aleksijewicz, skłania ku zastanowieniu się nad końcem 

porządku świata opartego na wierności idei socjalizmu i podążaniu za nią. Czarnobyl 

okazał się bowiem potężnym wstrząsem dla ZSRR, (…) bo nigdy jeszcze w tak krótkim 

czasie nie doszło do tak wielkiego międzynarodowego blamażu: ujawnienia radzieckich 

kłamstw, przeinaczeń i zatajeń (…)26. O ile na arenie światowej ów blamaż stał się 

wyraźnie widoczny, o tyle wspomniane kłamstwa, przeinaczenia i zatajenia rozsadziły 

świadomość homo sovieticusa. W wielu wypowiedziach świadków czarnobylskiej 

katastrofy wybuch elektrowni łączy się z rozpadem kraju, który znali i uznawali za swój:  

Nie, nie odbiegłem od naszego tematu… Niech się pani nie irytuje… Chciałem 

przypomnieć, jacy byliśmy wtedy, gdy zdarzył się Czarnobyl. Bo w historii na 

zawsze pozostaną razem… Upadek socjalizmu i katastrofa czarnobylska. To się 

połączyło. Czarnobyl przyśpieszył rozpad Związku Radzieckiego27. 

Zanim w grudniu 1991 formalnie położono kres istnieniu ZSRR, wielkie państwo 

upadało stopniowo, w głowach i sercach swoich obywateli, których w 1986 roku 

postawiło przed zadaniami nie do wykonania. Większość rozmówców Aleksijewicz 

wspomina wydarzenia po awarii reaktora jako wojnę. I choć radziecki człowiek zawsze 

był gotów do wojny jądrowej czy ataku kapitalistycznych wrogów, to przyszło mu 

umierać od skutków awarii wzorcowej elektrowni atomowej ZSRR.  

 
23 Tamże, s. 86. 
24 Tamże, s. 114. 
25 Moraczewski K., dz. cyt., s. 36. 
26 Smaga J., Rosja w 20. stuleciu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2002, s. 269. 
27 Aleksijewicz S., dz. cyt., s. 143. 
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Całe życie szykowaliśmy się do wojny, tyle o niej wiedzieliśmy, a tu nagle! Obraz 

wroga się zmienił. (…) Zabijały nas skoszona trawa, złowiona ryba, upolowana 

zwierzyna. Jabłko…28. Wojna ta przybrała charakter totalny, wręcz apokalip-

tyczny: Czarnobyl… To wojna nad wojnami. Człowiek nigdzie się nie ukryje. 

Ani na ziemi, ani w wodzie, ani na niebie29.  

Zanim jednak stało się to wiadome, aparat państwowy użył znanych i wypracowa-

nych przez dziesięciolecia instrumentów zażegnania kryzysu – rzucił ogromne ilości 

wojska i sprzętu do walki ze skutkami wybuchu; energicznie wykorzystywał sprawdzony 

przez lata materialny nośnik idealnej informacji30, czyli socjalistyczny język; uruchomił 

sferę symbolicznych odniesień, na które zareagowały masy ochotników gotowych stać 

się bohaterami wobec nieznanego (choć ciągle oczekiwanego!) wojennego zagrożenia. 

Jednak utrwalony w świadomości narodowej etos wojny i bohatera rozpadł się wraz 

z 4 reaktorem. Ogrom broni i ludzi z automatami na nic zdał się w skażonej strefie, jak 

i na nic były kontrole KGB w gruzach elektrowni – przedczarnobylski porządek rzeczy 

zakładał bowiem istnienie dywersantów i szpiegów, którzy winni stać za katastrofą 

pojmowaną jako stan wojny. Oto jak relacjonuje te wydarzenia rozmówca określony 

przez pisarkę: 

obrońcą władzy radzieckiej: Gorbi działał zgodnie z ich planem, z planem 

CIA… Co pani mnie tutaj przekonuje? Patrzcie ich… Wysadzili Czarnobyl… CIA 

i demokraci… Czytałem w gazetach… Gdyby Czarnobyl nie wyleciał w powietrze, 

toby państwo nie upadło. Potężne państwo!31 

Tymczasem promieniowanie było niewidoczne, nieuchwytne, a prawdziwi bohate-

rowie, wyprawieni z łopatą na atom32 – anonimowi: któż zna rzeczywistą liczbę 

likwidatorów? Tajemnica, która zawsze towarzyszy katastrofie, została zwielokrotniona 

przez zakaz informowania ludzi o ilości przyjętego promieniowania, chorobach, śmierci. 

Zza opresyjnego milczenia wychynęło kłamstwo władzy – wszakże radzieckie elek-

trownie atomowe są absolutnie bezpieczne, można je budować na placu Czerwonym. 

W pobliżu Kremla. Są bezpieczniejsze niż samowar33. Tzw. pokojowy atom okazał się 

przyczyną wybuchu czarnobylskiej wojny, która rozsadziła komunistyczne imperium od 

wewnątrz. Wypada zatem zgodzić się z Moraczewskim, który uważa, że wobec katastrofy 

zawodzi najpierw kultura – jeden z bohaterów „Modlitwy…” mówi: Ta kultura wojny 

runęła na moich oczach. Weszliśmy do świata nieprzejrzystego, w którym zło nie daje 

żadnych wyjaśnień, nie odsłania się i nie uznaje żadnych praw34. Postawiony w tak 

ekstremalnej sytuacji radziecki człowiek najpierw utracił narzędzia do walki z zagro-

żeniem, a później legł w gruzach cały jego aparat pojęciowy, bowiem, jak twierdzi 

 
28 Aleksijewicz S., dz. cyt., s. 35. 
29 Aleksijewicz S., dz. cyt., s. 60. 
30 Zwoliński A., Nowomowa komunizmu, [w:] Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003, 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/zwolinski-slowo-03.html (10.02.2012), cyt. za: Zawiercan M., 

Radziecka eschatologia: tożsamość człowieka czasów ostatecznych, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/ 

handle/item/87928/zwiercan_radziecka_eschatologia_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
[28.12.2012]. 
31 Aleksijewicz S., dz. cyt., s. 239. 
32 Tamże, s. 92. 
33 Tamże, s. 102. 
34 Tamże, s. 36. 
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Moraczewski, katastrofa przychodzi spoza świata ogarniętego przez naszą kulturową 

konstrukcję rzeczywistości, uchwyconej w Guriewiczowski „kulturowy obraz świata”: 

Nieważne, czy chodzi o nierozpoznany mechanizm biologiczny, geologiczny czy inny bicz 

Boży w postaci najazdu barbarzyńców spoza znanej części świata: wiedza lizbończyka 

z XVIII wieku nie pozwala mu na przewidzenie trzęsienia ziemi, które zniszczy jego 

miasto (…)35, tak i wiedza obywatela radzieckiego nie miała instrumentów do określenia 

przyczyn i skutków wybuchu elektrowni: Zdarzyło się coś gorszego od wojny… Nawet 

nie umieliśmy sobie wyobrazić co…36 W zaistniałej sytuacji – nieadekwatności środków 

obrony i nieprzystawalności pojęć – zaistniała nagła konieczność przewartościowania 

świata, ułożenia go na nowo, przekomponowania i uczynienia zrozumiałym. Możemy 

zatem przyjąć, że na stan z 1986 roku można spojrzeć jak na moment „przebudzenia 

kultury” – Moraczewski pisze o tym następująco: 

W stanie uśpionym kultura była matrycą działania i myślenia, której szczegółów 

nie było potrzeby sobie uświadamiać, w stanie przebudzonym staje się narzę-

dziem do radzenia sobie ze światem, narzędziem, którego niezawodności nic nie 

gwarantuje, w posługiwaniu się nim musimy się wykazać inicjatywą, a więc 

czymś, czego kultura uśpiona bynajmniej od nas nie oczekiwała37. 

Wraz z upadkiem znanego porządku świata roztopiona w socjalistycznej masie 

jednostka również stanęła wobec konieczności spojrzenia na siebie inaczej, niż pryzmat 

„człowieka-śrubki”:  

Nagle doświadczyliśmy nowego, nieznanego uczucia, że każdy ma swoje własne 

życie – przedtem było jakby niepotrzebne. A tu ludzie zaczęli się zastanawiać, 

co jedzą, czym karmią dzieci. Co jest bezpieczne dla zdrowia, co nie?38 

Inny z bohaterów wyrazi tę myśl dużo dosadniej: Czarnobylski wybuch rozsadził 

także mój mózg… Zacząłem myśleć39. Perspektywa końca świata, jaka otwiera się przed 

czytelnikiem utworu Aleksijewicz, będzie zatem związana z doświadczeniem upadku 

paradygmatu kultury radzieckiej, zawiodło bowiem całe jej instrumentarium. Jednak 

wspomniana już w kontekście stanu katastrofy nieciągłość historyczna powinna i – jak 

pokazuje lektura „Czarnobylskiej modlitwy…” – może zostać odczytana nie tylko jako 

koniec świata, ale również jego początek.  

4. Katastrofa jako koniec czasu 

Trzecia dająca się uchwycić w utworze Swietłany Aleksijewicz perspektywa to ta 

związana z końcem czasu; nierozerwalnie wiąże się ona z rozpadem komunistycznej 

wizji świata uchwyconego w ramy normatywno-dyrektywalne. Dzięki nim ludzkie 

wyobrażenia i doświadczenia mieściły się nie tylko w określonej przestrzeni, ale  

i w czasie. Warto przypomnieć, że celem komunistycznego eksperymentu było zbudowanie 

ateistycznego raju już za czasu trwania ziemskiego życia, a miało się ono odbywać drogą 

podporządkowania masie ludzkiej ziemi i wszechświata dzięki nauce i technologii. 

 
35 Moraczewski K., dz. cyt., s. 31. 
36 Aleksijewicz S., dz. cyt., s. 216. 
37 Moraczewski K., dz. cyt., s. 31. 
38 Aleksijewicz S., dz. cyt., s. 198. 
39 Tamże, s. 81. 
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Postęp techniczny miał nie tylko galaktyczny wymiar – miał służyć również pokonaniu 

słabości jednostki, jej udoskonaleniu, mającemu służyć dobru państwa40. Odrzucenie 

wszelkiej transcendencji miało więc bardzo daleko idące skutki – od deformacji systemu 

aksjologicznego po wynaturzenie natury ludzkiej. Sytuując cele egzystencji człowieka 

w społecznym układzie i materialnym dobrobycie komunizm zawęził pojmowanie czasu 

do mieszczących się w jednostkowym doświadczeniu kilkudziesięciu lat bytowania 

w ramach wojennego porządku. Pomimo pretensji eschatologicznych wizja komunistów 

legła w gruzach w chwili wybuchu elektrowni atomowej – katastrofa zaistniała jako 

wyrwa w czasie, który okazał się niemożliwy do opanowania. Aleksijewicz ujęła to 

następująco:  

Czas uległ rozpadowi… Przeszłość nagle okazała się bezużyteczna: nie było 

w niej nic, na czym moglibyśmy się oprzeć, wszechobecne (jak sądziliśmy) 

archiwum ludzkości nie zawierało odpowiednich kluczy, którymi moglibyśmy 

otworzyć te drzwi41.  

Rozpowszechnione przez komunistów przekonanie o tym, że proces regeneracji 

świata i człowieka został zainicjowany dzięki rewolucji i nic nie jest w stanie go zatrzymać 

czy odwrócić, a nadejście wieszczonego raju (…) jest nieuniknione42, jest wyraźnie 

słyszalne w opowieściach bohaterów „Czarnobylskiej modlitwy…”. Większość z nich 

doświadcza przedłużającej się chwili oniemienia43. Okazało się bowiem, że precyzyjnie 

podzielony na kilkuletnie plany, zamknięty w chwytliwych i motywujących do pracy 

hasłach oraz bardzo konkretnych celach czas – zatrzymał się. Rozmówcy Aleksijewicz 

stoją przed koniecznością odnalezienia siebie, sensu swego strachu i cierpienia w zaist-

niałej jakby „poza czasem” sytuacji, i nie jest to dla nich łatwe, bo jak stwierdza pisarka:  

czas ugryzł się w ogon, początek i koniec się połączyły. Dla tych, którzy tam 

trafili, Czarnobyl nie skończył się w Czarnobylu. Wrócili nie z wojny, ale… 

jakby z innej planety… Zrozumiałam, że własne cierpienia całkiem świadomie 

przekształcili w nową wiedzę i nas nią obdarzyli: patrzcie, będziecie musieli coś 

z tą wiedzą zrobić, jakoś ją wykorzystać44. 

 Owa wiedza nadal wymyka się znanym słowom i choć nie daje się z niczym po-

równać, bohaterowie podejmują próby zwerbalizowania tego granicznego doświadczenia:  

Tam się od razu trafiło do rzeczywistości fantastycznej, gdzie koniec świata 

nałożył się na epokę kamienną. A we mnie w dodatku wszystko było wyostrzone… 

Obnażone… Mieszkaliśmy w lesie. W pałatkach. Dwadzieścia kilometrów od 

reaktora45; Utraciliśmy poczucie wieczności46; Nasza wieczność to Czarnobyl47; 

Czas biegnie inaczej… Dzień dłuży się jak w dzieciństwie48. 

 
40 Zawiercan M., dz. cyt., s. 192-194. 
41 Aleksijewicz S., dz. cyt., s. 33. 
42 Zawiercan M., dz. cyt., s. 195. 
43 Aleksijewicz S., dz. cyt., s. 33. 
44 Tamże, s. 37. 
45 Tamże, s. 103. 
46 Tamże, s. 231. 
47 Tamże, s. 232. 
48 Tamże, s. 209. 
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Ani fizyka, ani matematyka, ani postęp, ani partia nie były w stanie udzielić żadnej 

adekwatnej odpowiedzi na zadawane przez bohaterów pytania:  

Tylko któremu z bogów złożono ofiary? Bogu nauki i wiedzy, czy też bogu ognia? 

W tym sensie Czarnobyl sięga dalej niż Auschwitz i Kołyma. Dalej niż Holo-

caust. Bo dotyka końca. Opiera się o nicość49. 

Obdarzona cechami Absolutu materia nie dość, że nie jest władna objaśnić sensu 

tragicznych wydarzeń, to zaistniała w refleksji rozmówców pisarki jako powód cier-

pienia i utraty tożsamości. Bezduszna reakcja łańcuchowa rozsadziła porządek pojmo-

wania rzeczywistości, uczyniła wyrwę w materialistycznym światopoglądzie i skłoniła 

czarnobylskiego człowieka ku transcendencji: Kiedy jechaliśmy z Prypeci i po drodze 

widzieli jakąś cerkiew, to zaraz wszyscyśmy tam szli. Nie można się było dopchać. Ateiści 

czy komuniści – wszyscy50. 

5. Podsumowanie 

U progu XX stulecia, gdy materialistyczny światopogląd bolszewików z impetem 

rozsadzał paradygmat kultury rosyjskiej ufundowanej na prawosławiu, Jewgienij 

Zamiatin powiedział, że literatura rosyjska ma przed sobą tylko jedną przyszłość: swoją 

przeszłość51. Zamiatinowska wizja antyutopii realizowała się w ZSRR poprzez zane-

gowanie istnienia jakiejkolwiek transcendencji i tajemnicy, czyli tego wszystkiego, co 

wykraczało poza sferę noszącej cechy Absolutu materii. Rozpoczęty w 1917 roku ekspery-

ment z materialistyczną wizją świata gwałtownie skończył się wraz z wybuchem 4 reaktora.  

Aleksijewicz nadała „Czarnobylskiej modlitwie…” podtytuł: „Kronika przyszłości”. 

Pisarka uważa, że Czarnobyl to przede wszystkim katastrofa czasu52 i szuka perspektywy, 

jaką mógłby przyjąć człowiek wobec rozrzuconych po ziemi radionuklidów, które będą 

żyć dłużej niż on. Jako kronikarz zebrała opowieści sprzed ponad 20 lat, ale w pytaniach 

bohaterów „Modlitwy…” słychać lęk o przyszłość. Stają oni przed koniecznością przy-

wrócenia ciągłości, a co za tym idzie – do sięgnięcia do wiedzy sprzed katastrofy nie 

tyle reaktora, co humanizmu. Dlatego słowa Zamiatina po 100 latach nadal są aktualne – 

w poszukiwaniu sensu, porządku i ciągłości należy zwrócić się ku rzeczywistości sprzed 

katastrofy, nie tylko tej z 1986 roku, ale przede wszystkim tej z października 1917 roku.  
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Koniec życia – koniec epoki – koniec czasu. Obraz katastrofy w utworze 

„Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości” Swietłany Aleksijewicz 

Streszczenie  

W artykule podjęto próbę spojrzenia na katastrofę elektrowni jądrowej w Czarnobylu, któremu to wydarzeniu 

poświęca swój utwór „Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości” Swietłana Aleksijewicz. Powracając 

do wydarzeń sprzed i po tragicznym wybuchu, bohaterowie-rozmówcy pisarki z perspektywy czasu wydo-
bywają z pamięci straszne wypadki wiosny 1986 roku. Z ludzkich opowieści, jakie zebrała Aleksijewicz, 

wyłania się obraz katastrofy totalnej – takiej, która dotknęła podstaw bytu i ludzkiej świadomości oraz 

rozumienia czasu. W artykule przedstawiono trzy perspektywy pojmowania i odczuwania doświadczenia 

Końca, jakie dają się uchwycić w opowieściach bohaterów utworu. Pierwsza z nich dotyka schyłku życia 
w jego biologicznym rozumieniu; druga traktuje o upadku wielkiego mocarstwa, które rościło sobie prawo 

do odpowiedzi na wszystkie ludzkie pytania i decydowania o wszystkich płaszczyznach życia homo sovieti-

cusa. Trzecia z przedstawionych w artykule perspektyw wiąże się z kresem umiejętności pojmowania czasu, 

który to okazał się nie być – jak chcieli tego radzieccy ideolodzy – tym „ostatecznym”.  

Słowa kluczowe: katastrofa, homo sovieticus, wybuch elektrowni w Czarnobylu, upadek ZSRR, schyłek 

kultury radzieckiej 
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Aleksandra Bak-Zawalski1 

Einmal ging ich unterwegs verloren, einmal kam ich 

an wo ich nicht war/Raz zgubiłam się po drodze, 

raz dotarłam tam, gdzie mnie nie było – 

Heimatlosigkeit/wysiedlenie i ucieczka np. pisarki 

wykorzenionych Herty Müller 

1. Moją ojczyzną jest pestka jabłka, między sierpem a gwiazdą czyha 

pułapka2 – brutalizm totalitaryzmu w Rumunii 

Herta Müller urodziła się w 1953 roku w Nitzkydorfie w Rumuńskiej Republice 

Ludowej jako przedstawicielka niemieckiej mniejszości w Banacie. Miejsce to można 

nazwać małą ojczyzną/Heimatem – określenie to w odróżnieniu od ojczyzny eksponuje 

przywiązanie nie do państwa, czyli według Stanisława Ossowskiego do ojczyzny ideolo-

gicznej, ale do znacznie węższej, osobistej – tj. lokalnej przestrzeni i społeczności. W uję-

ciu metaforycznym […] rozumiany bywa jako miejsce spędzania dzieciństwa i staje się 

synonimem bliskości, prywatności […]3. W latach 1972-1976 studiowała filologię 

germańską i rumuńską w Temeswarze. W latach 1977-1980 pracowała jako tłumaczka 

w fabryce maszyn. Została zwolniona za odmowę współpracy z tajną służbą, Securitate’: 

Pewnego ranka przyszłam do pracy, a moje słowniki leżały na podłodze przed 

drzwiami biura. Moje dotychczasowe miejsce przydzielono jakiemuś inżynie-

rowi, nie wolno mi już było wchodzić do biura. Nie mogłam wrócić do domu, bo 

by mnie od razu zwolniono. […] Przez dwa dni siedziałam przekornie przez te 

osiem godzin ze słownikami na betonowych schodach między parterem a pierw-

szym piętrem, starając się nadal tłumaczyć, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że 

nie pracuję. Ludzie z biura przechodzili obok mnie, milcząc. Moja przyjaciółka 

 
1 Aleksandra.Bak@germanistik.uni-giessen.de, Arbeitsstelle Holocaustliteratur, Institut für Germanistik, 
Justus-Liebig-Universität Gießen, https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/germanistik/index_html/koope-

rationen/internkooperationen/holocaustliteratur. 
2 Müller H., Klammer A., Moja ojczyzna była pestką jabłka, przeł. Leszczyńska K., Wydawnictwo 

Czarne, Wołowiec 2016, s. 44. Tę rymowankę pisarka ułożyła, idąc na przesłuchanie do Securitate. 
3 Majer A., Miasto osobiste, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 36, 2011, s. 20. Cyt. za: 

Altmann J., Herta Müller: pisarka z obrzeży w przekładzie na język czeski, Przekłady Literatur Słowiań-

skich, T. 10, cz. 1, 2020, s. 244. W odniesieniu do ,Heimat’ Jacob Altmann zwraca uwagę na „ważne 

zagadnienie przekładownicze”. ‘Heimat’ to właściwie heteronim zerowy w przekładzie na język polski, 
jest to jak wyjaśnia Altmann termin stosowany dla określenia sytuacji, w której słowo oryginalne nie ma 

heteronimu w języku przekładu (E. Balcerzan): O trudności przetłumaczenia wyrazu Heimat świadczy 

właśnie w języku polskim powszechnie stosowane wyrażenie mała ojczyzna, które jest używane z braku 

lepszych alternatyw. Ekwiwalencja między określeniami Heimat i mała ojczyzna obecna jest bowiem 
jedynie na poziomie funkcjonalności kulturowej, a rozwiązanie takie w przypadku słowa klucza nie jest 

pożądane. Rozróżnienie między pojęciami Heimat i Vaterland okazuje się niemożliwe w języku polskim, 

gdyż zarówno w ojczyźnie, jak i w małej ojczyźnie obecny jest semem ojciec (a więc Vater). W niemieckiej 

nazwie Heimat rdzeniem słowa jest natomiast Heim, czyli ,dom’ w znaczeniu ‘czyjeś mieszkanie, dom 
(pod względem poczucia bezpieczeństwa, przyjemnej domowej atmosfery)’. 

mailto:Aleksandra.Bak@germanistik.uni-giessen.de
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Jenny, inżynier, zdawała sobie sprawę z tego jak daleko sprawy zaszły. […] 

Przychodziła do mnie w czasie przerwy obiadowej, siadała na schodach. Jad-

łyśmy razem, jak to bywało dawniej w biurze. W głośnikach, jak zwykle, roz-

brzmiewały chóry robotnicze, śpiewające o szczęściu ludu. Ona jadła i płakała 

nade mną, ja nie. Musiałam wytrzymać. Trzeciego dnia zainstalowałam się przy 

biurku Jenny, która wydzieliła dla mnie kąt. […] Piątego dnia rano czekała na 

mnie przed drzwiami: „Nie mogę cię już wpuścić do biura. Wyobraź sobie, że 

moi koledzy mówią, że jesteś szpiegiem. – Jak to możliwe?”, zapytałam. […] 

Robotnicy gwizdali za mną, krzycząc: „Securystka!”. To był kociołek cza-

rownic. […] Zaczęłam spisywać swoje dotychczasowe życie – to doprowadziło 

do powstania opowiadań „Niederungen” [„Niziny”]. To, że teraz uznano mnie 

za szpicla, ponieważ odmówiłam zostania nim, było gorsze niż próba zwer-

bowania mnie i groźba śmierci. […] Jenny i garstka kolegów wiedzieli, w jaką 

grę ze mną grano. Ale wszyscy inni, którzy znali mnie tylko z widzenia, już nie. 

Jak mogłam im wszystkim wytłumaczyć, co się dzieje, jak mogłam udowodnić, 

że się mylą? To było po ludzku niemożliwe, a Securitate o tym wiedziało i właśnie 

dlatego mi to zrobiono4. 

Herta Müller cierpiała z powodu sankcji politycznych. Permanentny strach przed 

reżimem, pomówienia i oszczerstwa stały się częścią jej codziennego życia. W ten 

sposób rumuńskie służby specjalne chciały odwieść ją od pisania. Wydanie pierwszej 

książki „Niederungen”/„Niziny” było przez lata uniemożliwiane, gdyż Securitate nie 

chciało dopuścić, by prawda o ówczesnej Rumunii ujrzała światło dzienne, bo – jak pisze 

Andrzej Stasiuk – świat przedstawiony w literaturze Müller to: 

świat w stanie zagłady. Zaludniają go żywe trupy albo ludzie duchowo okaleczeni, 

zwyrodniali. Trzeba przy tym pamiętać, czym był rumuński komunizm, zwłaszcza 

za ,późnego’ Ceausescu, w drugiej połowie lat 80. To była bezlitosna tyrania 

z maniakiem czy też szaleńcem sprawującym władzę. Terror, strach, wszech-

obecna Secirutate, nędza, dzieci umierające z głodu i chłodu w szpitalach, 

elektryczność cztery godziny dziennie, comiesięczne ginekologiczne kontrole 

kobiet, by sprawdzić, czy nie używają środków antykoncepcyjnych albo czy nie 

dokonały aborcji, bo ,Słońce Karpat’ miało demograficzną obsesję. A jedno-

cześnie Wódz (z zawodu szewski czeladnik) buduje sobie w Bukareszcie pałac 

z marmuru i złota, poza amerykańskim Pentagonem największy budynek na 

świecie. Z takiej rzeczywistości wywodzi się pisarstwo Müller. Jej książki są 

napisane niezwykle poetyckim, pięknym językiem, a jednocześnie przypominają 

halucynację, chory sen5. 

W 1982 roku po interwencji cenzury książka „Niederungen” ukazała się w Rumunii, 

a w 1984 roku w wersji oryginalnej w Niemczech. Od momentu publikacji tego dzieła 

prowadzono przeciwko Müller m.in. w gazecie „Banater Post” nie tylko kampanię 

nienawiści, ale wręcz kampanię nawołującą do zamachu na jej osobę: Język fekaliów, 

proza urynowa, partyjna dziwka kalająca gniazdo były powszechnymi ocenami ich 

 
4 Müller H., Die Securitate ist noch im Dienst, Die Zeit, 23.07.2009, s. 44.  
5 Stasiuk A., Herthy Müller studium totalitarnego szaleństwa, Super Express, 14.10.2009, https://www.se.pl/ 
wiadomosci/polityka/herthy-muller-studium-totalitarnego-szalenstwa-aa-MRAA-pK46-cBvM.html. 
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wewnętrznej ‘krytyki literackiej’. […] Ci, którzy mnie oczerniali, udowodnili swoją miłość 

do ojczyzny6 – wspomina Müller. Mimo że „Niederungen” były książką już mocno 

okrojoną przez cenzurę, wyrok rumuńskich służb specjalnych był stanowczy: w tajnych 

aktach dotyczących autorki, otwartych w marcu 1983 roku, w odniesieniu do „Niederungen” 

napisano: Tendencyjne zniekształcanie rzeczywistości w kraju, zwłaszcza w środowisku 

wiejskim7. Krytykuje i jeszcze raz krytykuje, krytykuje w tak destrukcyjny sposób, że 

człowiek zastanawia się, jaki sens mają w ogóle te teksty!8 – tymi słowami kończy się 

tajna ocena pierwszej książki Herty Müller. W 1985 roku pisarka otrzymała zakaz publi-

kowania w Rumunii. Jej bezceremonialne przedstawianie i krytykowanie rzeczywistości 

dyktatury Ceausescu w zachodnich mediach doprowadziło do coraz większych represji, 

a nawet do gróźb śmierci. Rumunia stała się dla niej nie do zniesienia. Przesłuchania, 

pobicia, permanentna inwigilacja, terror psychiczny, oskarżenia, że utrzymuje się z pro-

stytucji i czarnorynkowego handlu, obelgi, że jest elementem pasożytniczym9, były na 

porządku dziennym. Securitate wykorzystywała wszystkie dostępne jej metody zdyskre-

dytowania i zastraszania pisarki. Rumuńskim służbom udało się nawet przedstawić ją 

w zachodnioniemieckiej prasie jako tą, która kala własne gniazdo (Nestbeschmutzerin), 

która w swoich tekstach obraża swoich rodaków rumuńsko-niemieckiego pochodzenia, 

opisując ich jako moralnie zdeprawowanych. W liście, który Herta Müller rzekomo 

otrzymała od oburzonych czytelników z Republiki Federalnej Niemiec, napisano: Pani 

książki powinny zostać spalone, a Pani powinna trafić do więzienia. Niech Pani zostanie 

tam, gdzie jest, w Republice Federalnej nie ma dla Pani miejsca10. Ówczesny wewnętrzny 

raport Securitate odnotował z satysfakcją, że w wyniku ich działań dyskredytujących 

pisarkę wzrosła liczba doniesień przeciwko Hercie Müller. Jednak dzięki popularności 

jej książek i nagrodom literackim w Niemczech zaniechano w końcu przygotowanego 

procesu karnego o szpiegostwo na rzecz Federalnej Służby Wywiadowczej11. W 1987 

roku udało jej się wyjechać do Niemiec. Od tego czasu mieszka w Berlinie.  

Również na niemieckiej emigracji cieniem na jej życiu położyły się rumuńskie tajne 

służby. Jakkolwiek nieprawdopodobnie by to nie brzmiało, Herta Müller była ofiarą 

Securitate nie tylko przed opuszczeniem Rumunii, lecz pozostała nią na emigracji.  

Na przykład rok po wyjeździe Müller do Berlina odwiedziła ją przyjaciółka Jenny, 

przysłana przez rumuńskie służby specjalne z zadaniem zdobycia informacji o życiu 

Müller na Zachodzie. Okazało się, że była to w pewnym sensie przyjaźń na zlecenie 

Securitate. Anonimowe telefony z pogróżkami, nękanie, próby zrujnowania jej reputacji 

poprzez próbę skompromitowania jej jako agentki z ramienia Securitate nie miały 

końca12. W swoich tekstach Herta Müller zastanawia się, jaką rolę w procesie zniewo-

lenia jednostki przez system totalitarny odgrywa język i czy możliwa jest ucieczka od 

przeszłości. 

 
6 Schwarz K.-P., Herta Müller und der lange Arm der Securitate, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

08.10.2009. 
7 Müller H., Die Securitate…, dz. cyt. 
8 Müller H., Im Visier der Securitate, SPIEGEL Kultur, 09.10.2009.  
9 Kiedy Securitate zadbała o to, by Müller straciła pracę tłumaczki w fabryce, w dyktaturze socjalistycznej 

uznano ją za ‘pasożyta’, jako osobę bezrobotną, ponieważ istniał obowiązek pracy. 
10 Tamże. 
11 Por. Müller H., Die Securitate ist noch im Dienst, Die Zeit, 23.07.2009, s. 45-46. 
12 Por. Tamże. 
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2. Wewnątrz wciąż czuję się uchodźcą13 – egzystencjalna bezdomność 

podróżniczki na jednej nodze14 

Noblistka porusza tematykę utraconego ,Heimatu’ w rumuńskim Banacie, nowego 

,Heimatu’ w Republice Federalnej, ale głównie „egzystencjalną bezdomność”: 

Heimat/Dom to miejsce, w którym człowiek się urodził i mieszka. Albo urodził 

się, żył przez długi czas, potem odszedł, wrócił i znów odszedł. Dla uratowanych 

prześladowców dom to miejsce, gdzie się urodzili, mieszkali przez długi czas, 

uciekli i nie wolno im już do niego wracać. Człowiek mówi do siebie: niech ją 

szlag. Ale to nie działa. Ojczyzna pozostaje najbardziej intymnym wrogiem, 

jakiego się ma. Zostawiło się za sobą wszystkich, których się kocha15.  

Ale Herta Müller nigdy nie mogła zostawić Rumunii i przeszłości za sobą, wyjazd 

okazał się pozornym poczuciem ukojenia, ulgi czy szczęśliwego zakończenia: 

Nie mam wyboru, siedzę przy biurku, a nie w sklepie z butami. Czasami mam 

ochotę zapytać na głos: Czy słyszałeś kiedyś o szkodach? Uciekłam od Rumunii 

dawno temu. Nie uciekłam jednak od kontrolowanego zaniedbywania ludzi 

w dyktaturze, od jej wszelkiego rodzaju spuścizny, która co jakiś czas się ujawnia. 

Nawet jeśli Niemcy Wschodni już nic o tym nie mówią, a Niemcy Zachodni nie 

chcą o tym słyszeć, ten temat nie daje mi spokoju. W moim pisaniu muszę pozostać 

tam, gdzie najbardziej jestem wewnętrznie zraniona, w przeciwnym razie nie 

musiałbym pisać w ogóle16. 

Herta Müller wyjechała do Niemiec, by tam rozpocząć nowe życie, jednak myśli 

i uczucia pisarki stale pozostają w kraju, w którym się urodziła. Jest podróżniczką, która 

wyjechała, nie przybywając/die wegging, ohne anzukommen17, gdyż ciągle waha się 

między teraźniejszością a przeszłością, fizycznie tkwi w nowym kraju, a psychicznie 

w starym. 

W 1990 roku, w odniesieniu do swojego wymuszonego wyjazdu do Republiki Fede-

ralnej Niemiec, mówi o ograniczeniach językowych słowa Heimat: 

Kiedy wyjechałam z Rumunii, nazwałam ten wyjazd ,zmianą miejsca’. Oparłam się 

wszelkim emocjonalnym słowom. Nigdy nie używałam terminów ,Heimat’/,dom’ 

 
13 Ich bin innerlich immer noch ein Flüchtling und man bleibt es auch, glaube ich, wenn man mal gegangen 

ist, weil man musste und nicht weil man wollte/Wewnątrz nadal jestem uchodźcą i myślę, że pozostaje 

się nim, gdy opuściło się kraj, ponieważ musiało się to zrobić, a nie dlatego, że się chciało. Das sagte 
Herta Müller beim Symposium des Deutschen Literaturarchivs Marbach.  
14 Müller H., Reisende auf einem Bein, Rotbuch-Verlag, Berlin 1989.  
15 Müller H., Diesseitige Wut, jenseitige Zärtlichkeiten. Herta Müller über Liao Yiwu, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 08.2011. Rede anlässlich der Vorstellung seines Buches Für ein Lied und hundert 
Lieder in Berlin: Heimat, das ist der Ort, wo man geboren ist und lebt. Oder geboren ist, lange gelebt hat, 

dann gegangen und immer mal wieder zurückgekehrt und wieder gegangen ist. Für gerettete Verfolgte ist 

Heimat ein Ort, wo man geboren ist, lange gelebt hat, geflohen ist und nicht mehr hin darf. Man sagt sich: 

Hol sie der Teufel. Doch das klappt nicht, Diese Heimat bleibt der intimste Feind, den man hat. Man hat 
alle, die man liebt, zurückgelassen. 
16 Müller H., Bei uns in Deutschland: Vortrag für die Frankfurter Römerberggespräche 2000, [w:] 

eadem., Der König verneigt sich und tötet, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, Frankfurt-Main 2009, 

s.184-185.  
17 Müller H., Reisende auf einem Bein, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 1995. 
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i ,tęsknota za domem’ w odniesieniu do siebie. A to, że kiedy słyszę przypad-

kowych nieznajomych mówiących po rumuńsku obok mnie na ulicy, mój oddech 

przyspiesza, to nie jest tęsknota za domem. Nie jest to też zakazana, tłumiona, 

skrywana tęsknota za domem. Nie mam na to słowa: to jak strach, że było się 

kimś, kogo się nie znało. Albo strach, że można stać się kimś takim jak ktoś inny – 

i zabrać go18. 

W rozmowie z Renatą Schmidtkunz z 2009 roku stwierdza: Myślę, że dom jest tym, 

czego nie możesz znieść i czego nie możesz się pozbyć19. Dla Müller zarówno Heimat/ 

ojczyzna, jak i Exil/wygnanie w ogóle nie istnieją, bo jeśli Rumunia nie była jej ojczyzną/ 

domem, to Niemcy też nie są jej wygnaniem. Pisarka właściwie nie wie, co począć ze 

słowem dom/Heimat, nie lubi tego słowa, ponieważ w rumuńskiej wiosce czuła się obco, 

a w obcym kraju, jakim są Niemcy, nie czuje się jak w domu. Müller mówi:  

Kiedy czuję się jak w domu, nie potrzebuję ,domu'/,Heimat’. A kiedy nie czuję 

się jak w domu, to też nie. Zdarza mi się, że kiedy budzę się rano, ściana mojego 

pokoju wydaje mi się bardziej obca niż dworzec kolejowy poprzedniego dnia20.  

I choć Herta Müller zapewnia, że nie potrzebuje domu, to dyskusja nad tym pojęciem 

jest wszechobecna w jej literaturze. Skupia się na analizie jego instrumentalizacji przez 

systemy totalitarne i represyjne. 

Herta Müller nazywana jest die Heimatlose/wykorzeniona/pozbawiona ojczyzny. 

W swej literaturze nie ogranicza się jedynie do opisu życia pod państwową dyktaturą i jego 

konsekwencji: opresje, permanentne szpiegowanie, upokorzenia, ale ukazuje również jak 

trudno było jej egzystować jako przedstawicielka niemieckojęzycznej mniejszości 

w zamkniętej enklawie, wiejskim mini-świecie. I zawsze jest to wieś jako metafora, 

ponieważ jej zdaniem dyktatura nie może mieć miast, bo wszystko jest małe, kiedy jest 

strzeżone21. Daleko od bukolicznej idylli, spędza swoje dzieciństwo wśród zdemorali-

zowanych mieszkańców wsi, z których część pracuje dla totalitarnego rządu Ceausescu, 

a którzy nie rozliczyli się ze swoim współudziałem w nazistowskim systemie totalitar-

nym. Ojciec był esesmanem, matka spędziła pięć lat na przymusowej pracy w rosyjskim 

obozie pracy. Uraza i nieufność, egoizm i niesprawiedliwość to pierwsze, czego do-

świadczyła w dzieciństwie.  

W pracach Herty Müller jednostka nie jest częścią kolektywu, lecz jego wrogiem. 

Jednostka istniała tylko wtedy, gdy państwo miało coś przeciwko danej osobie, gdy ta 

osoba była prześladowana. Państwo uważało człowieka za jednostkę tylko wtedy, gdy 

był wrogiem państwa22. Obie ojczyzny, tę wiejską i tę państwową, charakteryzuje ucisk, 

przemoc, nadzór, kontrola, wykluczenie i represje, w których przymus dostosowania się 

i podporządkowania nie pozostawia miejsca na indywidualność. Müller przypisuje im 

funkcję kontrolną i strategie wykluczające, a każdy, kto nie jest gotów przekształcić 

 
18 Müller H., Das Land am Nebentisch, [w:] Müller H., Eine warme Kartoffel ist ein warmes Bett, 

Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1992, s. 10.  
19 Müller H., Schmidtkunz R., Ich glaube nicht an die Sprache, Wieser Vertag, Klagenfurt 2009.  
20 Müller H., Heimat oder Betrug der Dinge, [w:] Ecker G., Kein Land in Sicht. Heimat – weiblich?, 

Wilhelm Fink Verlag, München 1997, s. 219. 
21 Müller H., Herztier, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994, s. 52. 
22 Por. Müller H., Verfolgung und Entwurzelung – ein Gespräch mit Herta Müller, Gespräch mit Rainer 
Moritz vom Hamburger Literaturhaus im Deutschen Historischen Museum, 05.2015.  
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wszystkiego w tym trzystuletnim, upartym, bezwładnym [wiejskim] domu, zostaje przez 

ten dom naznaczony jako obcy, a nawet uczyniony wrogiem23. W obu ojczyznach stała 

się podwójnie zmarginalizowaną outsiderką:  

Tak zwani rodacy z Banatu nazywali mnie Nestbeschmutzerin [ta, co kala 

własne gniazdo], dziwką i czarownicą, tajne służby uznały mnie za wroga 

państwa. Obie strony agitowały przeciwko mnie, pracowały ręka w rękę, nawet 

jeśli o tym nie wiedziały. Nie potrzebowali zmowy, bo mieli te same powody: nie 

znosili mieszania w swoim uregulowanym świecie24.  

Pisarka jest ofiarą podwójnego wykorzenienia: z jednej strony została wyobcowana 

z ojczyzny przez władze komunistyczne, z drugiej strony wyrzucona z wiejskiej społecz-

ności lokalnej: Ja dotarłam na margines podwójnie, jednocześnie na margines ojczyzny 

wiejskiej i państwowej25. Motyw wyobcowania towarzyszy również jej twórczości na 

emigracji:  

W tej codzienności powstało obce spojrzenie. Stopniowo, cicho, bezlitośnie na 

swojskich ulicach, w znanych ścianach i przedmiotach. Ważne cienie snują się 

i okupują kolejne terytoria. Podąża się za nimi z wyczuloną świadomością, która 

wciąż migocze i pali od środka. Tak mniej więcej wygląda głupie słowo 

„prześladowanie”. I z tego powodu nie chcę pozostać przy tym znaczeniu 

Obcego Spojrzenia, jakie utworzono dla mnie w Niemczech. Obce spojrzenie 

jest stare, w gotowym kształcie zabrane ze znanego świata. Nie ma nic wspólnego 

z emigracją do Niemiec. Obce nie jest dla mnie przeciwieństwem znanego, lecz 

swojskiego. Nieznane nie musi być obce, ale znane może stać się obce26. 

W Niemczech nadal pisze o swoich przeżyciach i sytuacji w ojczyźnie, a w zasadzie 

pisze wyłącznie o Rumunii, bo to właśnie ona najbardziej ją zraniła27. Wrodzona 

w stalinizm28 pisarka mentalnie, a co za tym idzie literacko pozostała w nim na zawsze. 

Wszystko, co przeżyła przez ponad trzy dekady życia pod pręgierzem skrajnie destrukcyj-

nego reżimu, przywiozła ze sobą do Niemiec i na tych przeżyciach wyrosło jej pisarstwo. 

Na emigracji jej twórczość rozkwita: w ciągu dziesięciu lat, między 1984 a 1994 rokiem, 

na rynek trafia dziesięć książek. Zwłaszcza jej powieść „Herztier”/„Sercątko” (1994) 

przyciąga uwagę szerokich kręgów czytelników. Wraca tu do czasów studenckich 

i opowiada o grupie, która potajemnie czyta zachodnią literaturę i wkrótce jest ścigana 

przez Securitate. Groźby fizyczne i presja psychiczna doprowadziły niektórych z przyja-

ciół do popełnienia samobójstwa, w jednym przypadku nawet do samobójstwa już na 

wygnaniu/emigracji. Ale zmiana miejsca zamieszkania nie jest wyzwoleniem, nie jest 

 
23 Müller H., Man will sehen, was nach einem greift. Zu Canettis ‚Masse‘ und Canettis ‚Macht‘, Vortrag 

im Literaturhaus Graz am 23.06.2005, [w:] Müller H., Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel, 
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München 2011, s. 172. 
24 Müller H., Die Anwendung der dünnen Straßen, Klagenfurter Rede zur Literatur am 23. Juni 2004 , 

[w:] Müller H., Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 

München 2011, s. 114. 
25 Müller H., Nadal ten sam śnieg…, dz. cyt., s. 111. 
26 Müller H., Król kłania się i zabija, przeł. Leszczyńska K., Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009. 
27 Glazor K., Herta Müller – Wrodzona w stalinizm, 19.11.2009, https://ownetic.com/magazyn/2009/ 

karolina-glazor-herta-muller-wrodzona-w-stalinizm. 
28 Tamże. 
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zwycięstwem młodej autorki. Pisarka postrzega swoje odejście raczej jako rezygnację 

i porażkę. I zadaje sobie pytanie, co to za kraj, który rozdziera palce, gdy podnosisz 

walizkę. Müller jest niczym podróżniczka na jednej nodze („Reisende auf einen Bein”), 

która z uporem maniaka waha się między pozostaniem a odejściem. W ten sposób znalazła 

swój przewodni temat, temat, którym jest mroczny motyw ,niemożliwej’ ojczyzny, 

której obraz nie ,jaśnieje’ nawet na obczyźnie. Okres represji wpisał się w jej osobę na 

zawsze, jej gesty są oszczędne, jej sposób komunikowania się z ludźmi jest zauważalnie 

powściągliwy. Wydaje się, że między nią a światem jest często spora porcja bezpiecz-

nego dystansu, który może być niezbędny do przetrwania w czasach dyktatury29. Poczucie 

nieprzynależności bierze się u Müller z doświadczenia totalitaryzmu, wszechobecności 

strachu, nieufności i przemocy. Pamięć o dyktaturze Ceausescu i trudności z zadomo-

wieniem się na Zachodzie stanowią biograficzny rys jej literatury. Tylko literatura daje 

możliwość wyodrębnienia jednostki z historii. Osiąga swoją prawdę poprzez inwencję, 

wyobraża ją sobie poprzez język30 – wyjaśnia Müller. Język stał się dla niej zastępczym 

domem w trudnych czasach Banatu i pozostał nim do dziś. Dla Herty Müller język 

niemiecki jest najbezpieczniejszym i najbardziej potrzebnym, jaki posiada31. A jednak 

Müller nie znajduje ,domu w języku’, ponieważ zarówno język ojczysty w jej domu 

rodzinnym, jak i język narodowy w Rumunii były nadużywane przez autorytarną władzę. 

W swoich esejach Müller zaciekle sprzeciwia się tym wszystkim niemieckim myślicie-

lom i pisarzom, którzy nigdy nie żyli na emigracji, ale którym zbyt lekko ciśnie się na 

usta sformułowanie język jest domem32. Według Müller sformułowanie to sugeruje, że 

język ojczysty w głowie jako przenośny dom może zrekompensować wszystko, co 

człowiek utracił na emigracji lub wygnaniu, zmniejszając tym samym nędzę i samotność 

wykorzenionych33. O wykorzenieniu i języku traktuje wydana w 2009 roku powieść 

„Atemschaukel”/„Huśtawka oddechu”, w której autorka przeplata oba aspekty bezdom-

ności-wygnanie, jak i duchową bezdomność w ,fizycznej przestrzeni pochodzenia’. 

3. Chciałem uciec jak najdalej z naparstka małego miasteczka, gdzie 

wszystkie kamienie mają oczy34 – świat wypędzonego np. „Huśtawki 

oddechu” 

Ciesząca się dużym uznaniem powieść „Atemschaukel” traktuje o wstrząsających 

losach młodego człowieka, którego biografia jest zbieżna z historią życia poety Oscara 

Pastiora. Siedemnastoletni Leopold Auberg został w styczniu 1945 roku deportowany 

do sowieckiego obozu karnego, gdzie przez cztery lata pracował przymusowo. Deportację 

przeżywa początkowo jako odejście i wyzwolenie spod nadzoru rodziny i państwa, 

ponieważ główny bohater właśnie odkrył swój homoseksualizm, co w komunistycznej 

Rumunii było surowo zabronione i karane więzieniem. Niepisanym prawem homo-

seksualizm jest zakazany również w rodzinie Leo, który musi ukrywać swoje preferencje 

seksualne. Przed, w czasie i po pobycie w obozach, przez dwadzieścia pięć lat żyłem 

 
29 Por. Müller H., Schröder L., Die Heimatlose, Rheinische Post, 8.10.2009, https://rp-online.de/kultur/ 

herta-mueller-die-heimatlose_aid-8732733. 
30 Müller H., Schröder L., Durch Sprache zur Wahrheit, Rheinische Post, 24.09.2009, https://rp-online.de/ 
kultur/kunst/durch-sprache-zur-wahrheit_aid-12093119. 
31 Müller H., Schock R., Heimat ist das, was gesprochen wird, Gollenstein Verlag, Blieskastel 2001, s. 18. 
32 Tamże, s. 23-25. 
33 Por. Tamże, s. 24-25. 
34 Müller H., Atemschaukel, Hanser Verlag, München 2009, s. 7. 
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w strachu, przed państwem i przed rodziną, […] która wyklucza mnie jako hańbę35 – 

wyznaje Leo na pierwszych stronach powieści. 

W fazie poprzedzającej deportację bohater jest ,bezdomny’, ponieważ zdaje sobie 

sprawę, że nie spełnia oczekiwań zarówno rodziny, jak i ojczyzny, które potępiłyby go, 

gdyby jego homoseksualizm wyszedł na jaw. Przygnębiony tą podwójną egzystencją 

outsidera Leo nie przyjmuje wiadomości o deportacji do Rosji z lękiem i rozpaczą, jak 

to miało miejsce w przypadku wszystkich innych ofiar, ale raczej postrzega tę deportację 

jako rodzaj wybawienia: Chciałem uciec od małego miasteczka, gdzie wszystkie kamienie 

miały oczy. […] Chciałam pojechać do miejsca, które mnie nie znało36. Leo więc nie 

tylko akceptuje swoją deportację, ale wręcz oczekuje na wyprowadzkę z domu z ukrytą 

niecierpliwością37. Ma szczególną tęsknotę za tym ,obcym/nieznanym’, którego wszyscy 

inni się boją, ponieważ jego dom nie dał mu ciepła i bezpieczeństwa prawdziwego 

rodzinnego ogniska. Zarówno w bliskim otoczeniu rodziny, jak i w kraju pochodzenia 

Leo nie był u siebie ze względu na swoje homoseksualne preferencje, dlatego pragnął 

uciec z tego małego miasteczka. 

Życie Leopolda Auberga naznaczone jest podwójnym wyobcowaniem: jako homo-

seksualista Leo czuje się wyobcowany w Rumunii – kraju swojego pochodzenia, a jako 

zesłaniec sowieckich obozów doświadcza wyobcowania na obcej ziemi. Te dwie sytuacje 

wyobcowania łączy podwójna pozycja outsidera, ale tym, co tworzy najściślejszy 

związek między nimi, jest język. Przez fikcyjny świat powieści Müller bada granice 

wyobcowania i możliwość ,bycia u siebie w języku’38. I choć konkluzja Müller nie jest 

jednoznacznie pozytywna, że samą utratę domu można zastąpić językiem, to jednak 

autorka przedstawia język jako miejsce schronienia dla wyobcowanych – miejsce, 

w którym można doświadczyć, choćby na chwilę, bezpieczeństwa domu i w którym może 

zakiełkować nadzieja na odnalezienie drogi do prawdziwego, docelowego domu. Ale 

instynktowne zaufanie do języka ojczystego może zostać przekreślone. Według Müller 

język nie może funkcjonować jako dom dla osoby, dopóki jego treść – to, co się mówi 

[das, was gesprochen wird] – jest wymierzone w życie tej osoby39. Jako przykład Müller 

podaje Paula Celana, którego język ojczysty (Muttersprache) okazał się nagle językiem 

morderców jego matki. Ale nawet gdy pachniało kominami obozów koncentracyjnych40, 

Celan musiał pozwolić, by ten język pozostał jego najbardziej intymnym językiem41. Co 

więcej, Herta Müller sama doświadczyła nadużywania języka; w języku jej domu 

rodzicielskiego i w języku jej kraju pochodzenia nadużywano słowa Heimat/ojczyzna. 

Müller wspomina na przykład, że w dzieciństwie po raz pierwszy zetknęła się ze słowem 

Heimat w pijackich piosenkach ojca, który często śpiewał pieśni o ojczyźnie/ 

Heimatlieder (takie jak Nach meiner Heimat, da zieht's mich wieder/Ciągnie mnie 

 
35 Tamże. 
36 Tamże, s. 5.  
37 Tamże, s. 7. 
38 Por. Müller H., Schock R., Heimat ist das, was gesprochen wird, Gollenstein Verlag, Blieskastel 2001, 

s. 18. 
39 Por. Tamże, s. 26-27. 
40 Müller H., Sprache ist Heimat… 
41 Por. Tamże. 
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z powrotem do mojej ojczyzny42). Dopiero później autorka rozpoznała tęsknotę w pieśniach 

ojca: nie chodziło o tęsknotę za ojczyzną, ale o tęsknotę za wojną, podczas której tę 

ojczyźnianą pieśń śpiewali żołnierze. Z zadekretowanym językiem Müller stykała się 

codziennie w szkole, gdzie słowo Heimat było nadużywane w inny sposób niż w pijac-

kich piosenkach. Müller wskazuje na jego państwowe zastosowanie wykorzystywane 

w celach propagandowych, jako sposób na bezwarunkowe posłuszeństwo i jako zapobie-

ganie własnemu myśleniu i wszelkim cechom indywidualnym, jako środek nacisku 

i represji. Wskutek tej nieprzystawalności zdaniem autorki słowo ojczyzna jest besoffen 

und verlogen/pijana i obłudna, a obłuda ta wzrosła, gdy ojczyzna była w dyktaturze 

rumuńskiej używana – jako polityczna funkcjonalizacja i instrumentalizacja – w połą-

czeniu z partią i rządem43. Obie koncepcje Heimatu określa jako prowincjonalne, 

ksenofobiczne i aroganckie. Tak więc słowa też się rozbijają [gdy nic nie jest w porządku 

z życiem]44. Język nie może funkcjonować jako ojczyzna, gdy słowa nie są już znajome, 

lecz wydają się obce, a treść – to, co się mówi/das, was gesprochen wird – nie odpowiada 

już życiu jednostki. Podobnie Leo nie może znaleźć domu w języku, który kieruje swoje 

treści przeciwko jego tożsamości. Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno 

mi się rozpakować w słowach45 – mówi na wstępie bohater. Leo bezskutecznie próbuje 

zastąpić utratę poczucia bezpieczeństwa w rodzinie i w kraju za pomocą języka. Jako 

homoseksualiści prześladowani przez władze, Leo i jego partnerzy próbują bronić się za 

pomocą słów. Umawiając się w tajemnicy na małe randez-vous, kochankowie przybie-

rają fałszywe imiona. Godne uwagi jest to, że nie używają oni prawdziwych imion, ale 

innych słów – nazw zwierząt, roślin i rzeczy:  

Poszedłem na drugą randkę z tym samym mężczyzną. Nazywał się DIE 

SCHWALBE/JASKÓŁKA. Drugi nazywał się DIE TANNE/CHOINKA. Trzeci 

z nich nosił nazwę DAS OHR/UCHO. Potem przyszedł DER FADEN/NIĆ, 

następnie DIE MÜTZE/CZAPKA. Później ZAJĄC, KOT, FOKA. Następnie DIE 

PERLE/PERŁA. Tylko my wiedzieliśmy, które nazwisko należy do kogo46.  

Jednak słowa te, które homoseksualiści przyjmują jako pseudonimy, zapewniają im 

jedynie tymczasową ochronę przed władzami i resztą społeczeństwa. W tym procesie 

słowa te są przywłaszczane przez homoseksualistów. Nie odpowiadają one już swojemu 

rzeczywistemu znaczeniu: choinka nie jest już choinką, kot nie jest już kotem, fortepian 

nie jest już fortepianem. To sprzeniewierzenie, które początkowo daje Leo pewne 

poczucie bezpieczeństwa, wkrótce obraca się przeciwko niemu. Nie rozpoznaje już ich 

codziennego, konkretnego znaczenia w słowach swojego języka ojczystego, co pozbawia 

go zaufania do tego języka i niszczy możliwość przeżywania w nim poczucia bezpie-

czeństwa ojczyzny. Tak więc dla Leo, jak wiele słów w dziełach Herty Müller, słowa 

tracą swój pierwotny sens. I w ten sposób zaufanie Leo do tych słów maleje, a on sam 

czuje się przez nie jedynie prześladowany. Na przykład jakiś czas po powrocie z obozu 

Leo przyjmuje pseudonim Pianista, ale zamienia go na pseudonim Fortepian, gdyż znów 
 

42 Müller H., Heimat oder der Betrug der Dinge, [w:] Solms W., Dichtung und Heimat: sieben Autoren 

unterlaufen ein Thema: Silvio Blatter, Gert Jonke, Sibylle Knauss, Helga Königsdorf, Herta Müller, 
Christine Nöstlinge, Guntram Vesper, Hirtzeroth, Marburg 1990, s. 69-70. 
43 Por. Tamże, s. 70-71. 
44 Müller H., Der König verneigt sich und tötet, s. 12. 
45 Müller H., Atemschaukel, s. 9. 
46 Tamże, s. 6. 
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ma wrażenie, że słowa są na jego tropie. Leo siedzi więc w restauracji po powrocie 

z obozu z Emmą, z którą ożenił się z przymusu społecznego. Kelner, nalewając wino, 

mówi do niego: Cały czas zapewniałem szefa, że fortepian źle gra. I co zrobił, wyrzucił 

pianistę47. Po wyjściu kelnera Emma odpowiada: No, widzisz, zawsze dostaje się pianiście, 

nigdy fortepianowi48. Leo interpretuje to zdarzenie po raz kolejny z własnej perspektywy 

i z lękiem przed przyłapaniem; grającym nie jest już rzeczywisty pianista, ale on sam, 

Leo, homoseksualista. W obawie przed przyłapaniem zmienia teraz pseudonim na 

Fortepian, co ma mu zapewnić większe bezpieczeństwo, bo przecież fortepianu nigdy 

nie da się obwinić. Ochrona nowo przyjętego pseudonimu nie trwa jednak długo, ponie-

waż kilku wspólników Leo zostaje aresztowanych, a on wie, że oni też mają go na oku49.  

4. Podsumowanie 

Podobnie autorka jako dziecko marzyła o zaufaniu do języka ojczystego, ale do dziś 

tego zaufania nie zdobyła. Zadekretowany język państwa staje się dla człowieka równie 

wrogi jak sama degradacja. Język stał się narzędziem władzy. W jej książce o dzieciń-

stwie spędzonym w banackiej wsi rumuński wydawca ocenzurował nawet słowo walizka. 

Stało się ono słowem drażniącym, ponieważ emigracja mniejszości niemieckiej musiała 

stać się tematem tabu. Wielu niemieckich pisarzy łudzi się, że język ojczysty, gdyby do 

tego doszło, mógłby zastąpić wszystko inne. Choć w ich przypadku nigdy do tego nie 

doszło, dla nich, jak mówią, język jest domem. Autorzy, których ojczyzna jest niepod-

ważalna, którym nic groźnego nie grozi w domu, drażnią Hertę Müller tym stwier-

dzeniem. Niemcy, którzy mówią, że język jest domem, mają obowiązek odnieść się do 

tych, którzy to powiedzenie ukuli, a ukuli je emigranci, uciekając przed mordercami 

Hitlera – podsumowuje Müller. A w stosunku do nich sformułowanie „język jest domem” 

kurczy się do gołej pewności siebie. Oznacza to jedynie „ja ciągle istnieję”. Ludzie, 

którym ojczyzna pozwala przychodzić i odchodzić, kiedy tylko chcą, nie powinni 

nadwyrężać tego zdania. Mają bezpieczny grunt pod nogami; płynące z ich ust zdanie 

ukrywa tragedię tych, którzy uciekli. Bo sugeruje, że emigranci mogą się uchronić przed 

kryzysem egzystencjalnym, przed samotnością i wiecznie rozbitym obrazem siebie, bo 

język ojczysty w ich czaszkach jako przenośna ojczyzna wszystko rekompensuje50. 
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Einmal ging ich unterwegs verloren, einmal kam ich an wo ich nicht war/Raz 

zgubiłam się po drodze, raz dotarłam tam, gdzie mnie nie było – 

Heimatlosigkeit/wysiedlenie i ucieczka np. pisarki wykorzenionych Herty Müller 

Streszczenie 

Heimatlosigkeit/wysiedlenie/bezdomność i ucieczka to centralne tematy literatury Herty Müller. Powód tkwi 

w jej biografii. Herta Müller urodziła się w 1953 roku we wsi Nitzkydorf w rumuńskim Banacie, zamiesz-

kałej przez mniejszość niemiecką. W 1987 roku dzięki staraniom Republiki Federalnej Niemiec udało jej się 

wyjechać do Berlina Zachodniego. Do opuszczenia Rumunii została zmuszona przez tamtejsze tajne służby 

Securitate, prześladujące ją po odmowie współpracy. Herta Müller w kraju swojego urodzenia czuła się obca, 

doświadczyła opresji, permanentnego szpiegowania, upokorzenia. Zmiana miejsca zamieszkania nie jest 
wyzwoleniem, nie jest zwycięstwem młodej autorki, która żegna się z Banatem tomem prozy „Niederungen”, 

gdyż na obczyźnie czuje, że również nie jest u siebie. Herta Müller postrzega swoje odejście raczej jako 

rezygnację i porażkę. Müller mówi o sobie, że jest „podróżniczką na jednej nodze”, która z uporem maniaka 

waha się między pozostaniem a odejściem. W 2009 roku otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Herta Müller 

rysuje pejzaże pozbawienia ojczyzny za pomocą kondensacji poezji i obiektywizmu prozy – brzmiało 

uzasadnienie Komitetu Sztokholmskiego. W swoich pracach Herta Müller wielokrotnie poruszała temat 

prześladowań i wysiedlenia, zmiany miejsca zamieszkania i nowych początków. Tematyczne kamienie 

węgielne wywodzą się z jej własnego, trudnego życia. Głównym tematem utworów Müller jest mroczny 
motyw „niemożliwej” ojczyzny, która nie jaśnieje nawet na obczyźnie. Jej tom prozy „Niederungen” ukazał 

się w pełnej, nieocenzurowanej wersji w Niemczech w 1984 roku po „prawdziwej odysei” przez cenzurę. 

Herta Müller podkreśla, że do dziś czuje się uchodźcą. 

Słowa kluczowe: Herta Müller, Heimat/ojczyzna, dyktatura, „Huśtawka oddechu”, emigracja 
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Zuzanna Wiechno1 

Kosmiczne drzewo, Nawia i ciałopalenie, czyli mity  

i obrzędy pogrzebowe w wierzeniach dawnych Słowian 

1. Wprowadzenie  

Polska tradycja religijna jednoznacznie asocjowana jest z wyznaniem katolickim, 

w mniejszym stopniu – z innymi odłamami chrześcijaństwa, a wcześniej także z juda-

izmem. Homogeniczność religijna Rzeczpospolitej sprawia, że do dzisiaj w świadomości 

Polaków tworzona jest dychotomia jedynie na osoby wierzące oraz ateistów i agno-

styków, a co za tym idzie, zarówno zwyczaje pogrzebowe, ogół obrzędów związanych 

ze śmiercią, jak i wizje życia pośmiertnego są w Polsce związane z perspektywą obecną 

w religii chrześcijańskiej. Rzecz nie jest jednak tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. 

Istotne w posiadającej status świeckiego państwa Polsce ogromna większość obywateli 

pozostaje formalnie katolikami, a procentowy udział innych religii jest znikomy – 

zwłaszcza rodzimowierców słowiańskich2. W rzeczywistości jednak tylko nieco ponad 

połowa badanych Polaków (56%) deklaruje silne przekonania religijne, a naukę kościoła 

o niebie, piekle i czyśćcu przyjmuje jeszcze mniej (36%). Relatywnie duża część 

respondentów (31%) wierzy wprawdzie w pewną formę pozagrobowej egzystencji, nie 

wyraża jednak w tym kierunku sprecyzowanych przekonań, a reszta dystansuje się bądź 

całkowicie wyklucza taką perspektywę. Wiara w pochodzącą z tradycji duchowych 

subkontynentu indyjskiego reinkarnację stanowi wśród Polaków zjawisko marginalne3. 

2. Odrodzenie rodzimej wiary we współczesnym słowiańskim świecie 

Mimo że wiary w znaną z chrześcijaństwa wizję zbawienia lub potępienia nie podziela 

wcale większość Polaków, trudno zaprzeczyć temu, że chrześcijańska spuścizna kultu-

rowa jest w Polsce dominującą, a przez to także w dużym stopniu kształtującą świa-

domość wielu obywateli. Także celebracje świąt i duża ilość obrzędów związanych 

z różnymi sferami życia, mimo iż oczywiste jest, że są to pozostałości pogańskich zwy-

czajów, asocjowane są, zapewne w dużej mierze podświadomie, jako element tradycji 

katolickiej. Mogłoby się zatem wydawać, że taki grunt nie sprzyja rozwojowi duchowych 

tradycji innych niż chrześcijaństwo. Jednak w Polsce, podobnie jak w innych krajach 

słowiańskich, rodzimowierstwo (jak na ogół określa się powrót do przedchrześcijańskiej 

religii Słowian i próbę jej rekonstrukcji) nie tylko istnieje, lecz również stale się rozwija. 

Słowiańskie neopogaństwo cechuje jednak wiele problematycznych kwestii niewynika-

jących z tego, że na ogół funkcjonuje ono w krajach o silnie ugruntowanej tradycji 

chrześcijańskiej – katolickiej w Polsce i prawosławnej na wschodzie. Kwestią, która 

istotnie opóźniła nie tylko rozwój ruchów wyznających wiarę przedchrześcijańskich 

Słowian, ale także badania naukowe nad ową religią jest oczywiście fakt, że dawni Sło-

 
1 zuzanna.wiechno@edu.uni.lodz.pl, Instytut Germanistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, 

filolog.uni.lodz.pl. 
2 Dane podane za badaniem GUS: Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 

2009-2011, rok 2013. 
3 Dane podane za badaniem CBOS: Kanon wiary Polaków, rok 2015.  

mailto:zuzanna.wiechno@edu.uni.lodz.pl
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wianie byli niepiśmienni4. Źródła, które przybliżają dzieje ziem słowiańskich, są frag-

mentaryczne5, ponadto pisane z obcych, niesłowiańskich perspektyw6, w tym z wrogiej 

pogańskim religiom perspektywy chrześcijańskiej. Są one narażone na oczywiste przekła-

mania, co stawia słowiańskich rodzimowierców w sytuacji o wiele gorszej niż rzeczy-

wistość wyznawców wierzeń dawnych German, którzy są dzisiaj istotnym elementem 

kultury germańskich krajów. Maria Janion wskazuje, iż kluczowym problemem w re-

konstrukcji wierzeń słowiańskich, prowadzącym często do błędnego przekonania, iż 

wiara Słowian mogła w ogóle nie istnieć jest fakt, że w czasach chrystianizacji misjonarze 

nie zadali sobie odpowiedniego trudu zrozumienia duchowości ludów, które przyszło im 

nawracać. Stąd mitologia słowiańska jest swego rodzaju białą kartą historii, odkrywaną 

po wielu latach mimo trudów i przeszkód. Dziś nie ma już większych wątpliwości, że 

Słowianie posiadali swoją religię i mitologię. Gdyby było inaczej, czyniłoby ich to 

ewenementem wśród praktycznie wszystkich poznanych dawnych kultur7. 

Na destruktywną dla słowiańskiej tradycji rolę chrześcijaństwa w radykalny sposób 

wskazywał Zorian Dołęga-Chodakowski, prekursor badań nad religią Słowian. Dołęga-

Chodakowski w swoich pracach podjął próbę rekonstrukcji wierzeń słowiańskich. 

W rozprawie „O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem” pisał on, że owo nie tylko 

zatarło cechy wyróżniające Słowian, lecz wręcz zniszczyło całkowicie dorobek kulturowy 

i duchową tradycję. Dołęga-Chodakowski nie tylko był jednym z pierwszych, którzy 

pochylili się nad historią narodów słowiańskich – sam także utożsamiał się z pogańską 

wiarą8. Chrzest i jego konsekwencje dla Słowian podsumowywał w następujący sposób: 

Od wczesnego polania nas wodą [...] kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec 

sami sobie cudzymi9. 

Historia słowiańskiego neopogaństwa jest w dużym stopniu związana ze spuścizną 

romantyków, zwłaszcza – na co wskazywał Dołęga-Chodakowski10 – pierwszym ich 

pokoleniem, które cechował zwrot ku kulturze słowiańskiej, idealizacja czasów przed-

chrześcijańskich i topos życia zgodnie z cyklicznością natury, ale także z bardziej naocz-

nymi zjawiskami – rozczarowaniem, dotykającym zwłaszcza młodych ludzi, duchowością 

i obyczajowością chrześcijańską bądź swego rodzaju ogólnym kryzysem wartości ducho-

wych, które obecne jest w całej zglobalizowanej Europie. Dziś rodzimowiercy słowiańscy 

największą widoczność zyskali w Ukrainie. Tamtejsi wyznawcy dawnej wiary w ciągu 

zaledwie 30 lat stali się poniekąd wzorem dla innych pogan. Chociaż trudno oszacować 

ilość wyznawców owej religii (prawdopodobnie właściwsze byłoby być może mówienie 

o religiach, nie religii – rodzimowierstwo ukraińskie nie jest wewnętrznie homogenicznie, 

a grupy różnią się między sobą zarówno panteonem czczonych bóstw, jak i kształtem 

obrzędów), z pewnością można mówić o kilkudziesięciu odrębnych organizacjach, 

 
4 Piekosiński F.K., Studya, rozprawy i materiały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego: Tom 1, 

nakł. aut., Kraków 1897, s. 28-29. 
5 Stawarz N., Koncepcje słowiańskich zaświatów, s. 111, [w:] Banasiak P., Freygant M. (red.), Świat 

Słowian na pograniczu chrześcijaństwa i pogaństwa, ArchaeGraph, Łódź-Toruń 2020. 
6 Strzelczyk J., Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Rebis, Poznań 2007, s. 9. 
7 Janion M., Niesamowita słowiańszczyzna: fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2006, s. 13. 
8 Tamże, s. 55.  
9 Dołęga-Chodakowski Z., O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, s. 19. 
10 Gajda A., Pogańska Słowiańszczyzna w literaturze polskiej, Państwo i Społeczeństwo, 4, 2008, s. 168. 
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w tym czterech – Rodzima Ukraińska Wiara Narodowa (Рідна Українська Національна 

Віра) zwana potocznie RUNWirą, Cerkwa Ukrajinskych Jazycznykiw (Церква 

Українських Язичників), Zjednoczenie Rodzimowierców Ukrainy (Об’єднання 

Рідновірів України) oraz Rodowe Ognyszcze Ridnoj Prawosławnoj Wiry (Родове 

Вогнище Рідної Православної Віри) – uznanych rządowo za podmioty religijne oraz 

o kilku charyzmatycznych liderach nowych ruchów, takich jak ukraińska etnolożka 

Halyna Lozko. Podobnie jak w Polsce, w Ukrainie pogańskie zwyczaje nigdy tak 

naprawdę nie zanikły, a uległy asymilacji i wchłonięciu przez kulturę chrześcijańską. 

Właściwsze jest zatem mówienie o odkryciu słowiańskich zwyczajów niż ich odro-

dzeniu – w istocie od czasów chrystianizacji do ich nagłego renesansu w wieku XX chrze-

ścijaństwu nie udało się przerwać stale praktykowanych obrządków o pogańskim cha-

rakterze. Ukraińskie rodzimowierstwo różni jednak od polskiego nie tylko skala zjawiska, 

obecność znanych w całym rodzimowierczym świecie miejsc kultu, takich jak Góra 

Starokijowska, czy uznanie państwowe, lecz przede wszystkim jego polityczny wymiar. 

Manifestuje się to na wielu poziomach i w kilku kluczowych aspektach: walce neopogan 

o posąg Peruna na Górze Starokijowskiej (usuwany prawdopodobnie przez Berkut przy 

poparciu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej oskarżającej rodzimowierców o bezczesz-

czenie chrześcijańskiego miejsca kultu), sugestiach, jakoby neopogaństwo na terenach 

Ukrainy było podsycane przez reżim sowiecki i używane w charakterze ideologicznej 

walki z zachodem oraz przede wszystkim w znaczącym udziale rodzimowierców 

w wojnie w Donbasie (gdzie walczyli oni zarówno po stronie Ukrainy, jak i Rosji). Cały 

kontekst ukraińskiego neopogaństwa jest oczywiście o wiele szerszy i trudny do ujęcia 

w sposób pobieżny. Nie ulega jednak wątpliwości, że pozostając nadal kulturowym 

i religijnym marginesem, rodzimowiercy są dziś niezwykle ważnym i zdobywającym 

coraz większe wpływy zjawiskiem, które na stale zagościło na religijnej mapie kraju. 

Chociaż o odrodzeniu pogańskich tradycji i wierzeń można z pewnością mówić w całym 

słowiańskim świecie, który powoli przestaje ustępować rodzimowierstwu germańskiemu 

jako swego rodzaju „naczelnemu” neopogaństwu Europy, Ukraina pozostaje nie tylko 

pionierem tychże zjawisk, lecz także miejscem, w którym ich rozwój i wpływ jest 

nieporównywalnie większy niż gdziekolwiek indziej. Polscy neopoganie nie zdobyli 

dotąd tak dużej widoczności, jaka dziś cechuje analogiczne zjawiska na gruncie 

ukraińskim. Mimo to w Polsce działa kilka niezależnych gromad i organizacji, z których 

kilka powołało do życia Konfederację Rodzimowierczą – związek mający na celu zrze-

szanie i reprezentację polskich wyznawców słowiańskiej wiary.  

Religia i kultura dawnych Słowian, chociaż nie uległa całkowitej anihilacji, pozostaje 

tematem niszowym. Nie poświęca się jej należytego miejsca ani w programach eduka-

cyjnych, ani też w dyskursach historycznych. Chociaż nauka, mimo wspomnianych 

wcześniej trudności, osiąga na tym polu coraz większe sukcesy, mogąc już do pewnego 

stopnia zrekonstruować historię Słowian, nadal pozostaje to tematem dyskutowanym 

w hermetycznym gronie badaczy oraz rodzimowierców. Trudno jednak podać w wątpli-

wość fakt, że z dostępnych źródeł wyłania się obraz niezwykle bogatej tradycji, rytualistyki 

oraz rozbudowanego panteonu bóstw i innych duchowych istot. Tak jak większość 

rdzennych kultur, Słowianie wytworzyli nie tylko liczne obrzędy pogrzebowe, ale także 

mieli swoją unikalną perspektywę dotyczącą natury egzystencji, śmierci, relacji między 

nimi oraz oczywiście życia pośmiertnego. Zmieniała się ona w czasie, słowiańska wiara 

ewoluowała, bogowie odchodzili w zapomnienie, będąc zastępowanymi kolejnymi, 
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a także później, w czasach kontaktu z chrześcijaństwem, Słowianie przekształcali swoje 

wierzenia na wzór biblijny. Niemiecki biskup Thietmar w swojej Kronice napisał, że 

Słowianie nie wierzą w życie wieczne, a wraz ze śmiercią następuje według nich koniec 

bytu11. Była to oczywista nieprawda, chociaż można przypuszczać, że teza postawiona 

przez duchownego dotyczyła jedynie braku wiary Słowian w perspektywę chrześcijańską, 

bowiem w dalszej części Kroniki w jasny sposób zaprzecza on własnemu twierdzeniu.  

3. Słowiańska dusza  

Dusza jest pojęciem kluczowym dla zrozumienia nie tylko słowiańskiej, lecz wy-

tworzonej w dowolnym kręgu kulturowym wizji życia pozagrobowego. U dawnych 

Słowian dusza była bytem kluczowym dla całokształtu ich wierzeń i obrzędów. Nie 

posiadali oni rozróżnienia między duszą a duchem – były to dla nich wymiennie używane 

pojęcia o szerokim zakresie znaczeniowym12. Rozumienie duszy-ducha było dla dawnych 

ludów Słowiańskich wielowymiarowe, znali oni duszę postrzeganą jako rodzaj jaźni, 

świadomości; duszę oznaczającą życie, pewną witalną siłę oraz duszę-widmo, kopię 

świadomości człowieka za życia, która po śmierci mogła powracać do świata żywych 

jako mara13. Doświadczenia duchowe stanowiły dla Słowian immanentną część życia 

nie tylko jednostki, lecz także całej społeczności. Chociaż było to element łączący różne 

obszary Słowiańszczyzny, w aspekcie wierzeń dotyczących życia po śmierci mogły się 

one znacząco od siebie odbiegać. Były bowiem niesamowicie różnorodne, nierozerwalnie 

połączone z rozbudowanymi wierzeniami kosmologicznymi, który to kosmos zamiesz-

kiwali bogowie, lecz także żywi, umarli i istoty demoniczne14. Samą naturę życia po-

śmiertnego u Słowian można określić jako swoistą syntezę koncepcji życia wiecznego, 

reinkarnacji oraz wiary w istniejące realnie krainy zamieszkiwane przez zmarłych. Nie 

ulega natomiast wątpliwości, że Słowianie w życie po śmierci wierzyli – przyjmowali 

zarówno istnienie krainy rządzonej przez bóstwa chtoniczne, jak i obecny był u nich kult 

zmarłych, przejawiający się w bogatej rytualistyce15. Mieli oni w przekonaniu Słowian 

istotny wpływ na rzeczywistość, mogli sprawować funkcje opiekuńcze16, jako członkowie 

rodu pozostawać w kontakcie ze swoimi bliskimi, wierzono także, że w określonych 

momentach roku powracają oni z zaświatów. Nieobecny był natomiast system pośmiert-

nych kar za złe uczynki ani nagród za dobre, bynajmniej nie w takiej postaci, jaka znana 

jest z religii chrześcijańskiej. To, co działo się z duszą po śmierci, zależało w mniejszym 

stopniu od jej moralności za życia, w kluczowym zaś od tego, w jaki sposób umarła 

i jakie obrzędy pogrzebowe na nią odprawiono17. Nobilitowano oczywiście śmierć natu-

ralną jako tę, która nie zaburzała porządku natury18. Ponadto można podejrzewać, że 

w świecie Słowian dusza nie była jednym elementem, tj. następowała jej dwudzielność – 

jedna z części duszy udawała się po śmierci do krainy zmarłych, druga zaś zostawała 

 
11 Thietmar, Kroniki biskupa merseburskiego Thietmara, s. 22, Microsoft Word – thietmar_kronika.doc 
(kijowski.pl).  
12 Gieysztor A., Mitologia Słowian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 259. 
13 Tamże. 
14 Szczepanik P., Słowiańskie zaświaty: Wierzenia, wizje i mity, Triglav, Szczecin 2018, s. 163-164. 
15 Stawarz N., Koncepcje…, s. 113. 
16 Bylina S., Człowiek i zaświaty: Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej, Instytut Historii 

PAN, Warszawa 1992, s. 23-24. 
17 Szyjewski A., Religia Słowian, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 207. 
18 Stawarz N., Koncepcje…, s. 129. 

http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/thietmar%20-%20kronika%20biskupa%20merseburskiego%20thietmara.pdf
http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/thietmar%20-%20kronika%20biskupa%20merseburskiego%20thietmara.pdf
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przy ciele i mogła powstać z grobu jako jeden ze słowiańskich demonów, np. jako strzyga 

lub upiór. Na obecność większej ilości duchowych bytów lub wieloelementowość samej 

duszy wskazuje także obecność w słowiańskim folklorze takiego zjawiska, jak współ-

istnienie dwóch dusz w jednym człowieku. Dotyczyło to np. kobiet ciężarnych, które 

nosiły w sobie ducha zarówno swojego, jak i dziecka. Dwie dusze, jedną ludzką, a drugą 

zwierzęcą posiadały też dzieci, które przyszły na świat z różnymi anomaliami. Niektóre 

podania wskazują także na istnienie w kulturze Słowian swego rodzaju duchowego 

pierwiastka, iskry bożej, który to element reinkarnuje się w danym rodzie19, 20. Zwyczaj 

nadawania dzieciom imion po przodkach stanowi spuściznę owych wierzeń21. 

4. Trójpodział i kosmiczne drzewo  

Niewiele niestety można powiedzieć o dokładnych wyobrażeniach kosmologicznych 

wśród Słowian. W dużej mierze badacze zmuszeni są opierać się na przypuszczeniach. 

Niemniej jednak obraz, jaki przedstawia nam ogół kształtów, jakie owe spekulacje przyj-

mują, sprawia, iż można podejrzewać, że tym, co łączy dawnych Słowian z wierzeniami 

wielu innych plemiennych ludów indoeuropejskich jest przekonanie o istnieniu trzech 

odrębnych, ale pozostających ze sobą w trwałej relacji sfer. Mimo sugestii ze strony 

chrześcijaństwa, że owa perspektywa została przez Słowian zaadaptowana ze źródeł 

biblijnych istnieją istotne przesłanki, że Słowianie widzieli świat podzielony na trzy 

przestrzenie na długo przed chrystianizacją. Trójpodział ten charakteryzuje istnienie 

opozycyjnych wobec siebie rzeczywistości: wyższej, niebiańskiej oraz niższej, podziemnej 

krainy zmarłych. Ziemia jest tym, co znajduje się pomiędzy nimi, miejscem pośredni-

czącym, mediującym, zamieszkiwanym przez ludzi22. Prawdopodobnie Słowianie powią-

zania między światami widzieli jako Kosmiczne Drzewo (koncepcja drzewa-łącznika, 

na którym oparte są różne duchowe krainy, nie jest zresztą typowa tylko dla Słowian – 

w germańskich wierzeniach analogiczną funkcję pełnił jesion Yggdrasil23, podobny 

schemat można odnaleźć także w syberyjskim szamanizmie24), którego korona znajduje 

się w sferze wyższej, natomiast jego korzenie znajdują się w Nawii, słowiańskiej krainie 

umarłych25.  

5. Nawia  

Koncepcja słowiańskich zaświatów, podobnie jak kosmologii, zrekonstruowana jest 

na podstawie fragmentarycznych źródeł i jej opisy u różnych badaczy mogą się od siebie 

różnić. Nierozstrzygnięta pozostaje np. kwestia mitu o powstaniu świata – przyjęło się 

 
19 Łowmiański H., Ochmański J., Słowianie w dziejach Europy, Wydawnictwo UAM, Poznań 1974, s. 136. 
20 Dowodem na istnienie w wierzeniach słowiańskich koncepcji reinkarnacji jest także fragment 

„Powieści minionych lat”, staroruskiej księgi dziejopisarskiej, której autorstwo przypisywano Nestorowi 

(wśród badaczy brak obecnie konsensusu, wydaje się jednak, że teoria, jakoby Nestor był autorem, jest 

na ogół podważana), gdzie pogańscy żołnierze księcia Igora składają przysięgę słowami: a ilu ich jest nie 
ochrzczonych, niech nie mają pomocy od Boga ani od Peruna, niech własne tarcze ich nie chronią 

i mieczami własnymi niech będą posiekani, niech giną od własnych strzał i od innego oręża swojego i niech 

będą niewolnikami w tym życiu i przyszłym. 
21 Szyjewski A., Religia…, s. 204-205. 
22 Szyjewski A., Religia…, s. 69-72. 
23 Tamże, s. 80. 
24 Gulak P., Odradzanie się kultury słowiańskiej w Polsce, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2012, 

s. 13-14. 
25 Szyjewski A., Religia…, s. 79. 
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uważać, że u Słowian funkcjonował tzw. mit o pojedynku26 bądź mit wyłowienia27. 

Pierwszy z nich, obecny w mitologiach wielu indoeuropejskich ludów, mówi, że świat 

powstał w wyniku walki pomiędzy dwoma przeciwstawnymi sobie co do natury i funkcji 

bóstwami, drugi natomiast – że pierwotnie świat pokryty był wielkim praoceanem, bo 

którym pływał bóg. Alternatywną, lecz na ogół odrzucaną koncepcją jest mit o kosmicz-

nym jaju, w którym to świat powstaje w wyniku rozbicia pierwotnego jaja. Taką wersję 

postulował badacz kultury Władimir Toporow28. Metodyka jego badań poddana została 

jednak dużej krytyce.  

Ze względu na brak słowiańskich źródeł pisanych niezwykle trudne jest nie tylko 

odtworzenie kształtu, jaki przyjmowały pozaziemskie światy u Słowian, ale także wła-

ściwe zrozumienie ich natury i roli w życiu ludzi. Z dostępnych źródeł i ich późniejszego 

naukowego opracowania można wnioskować, że usytuowana u korony drzewa niebiańska 

kraina była według Słowian zamieszkiwana przez bogów. Ludzkie dusze po śmierci 

trafiały natomiast do Nawii, krainy rządzonej przez chtoniczne bóstwo. Długosz wspo-

mina o bogu imieniem Nyja (org. Nya). Chociaż istnieją sugestie, że Nyja był bogiem 

lub boginią29 o znaczącym kulcie, część badaczy wskazuje, że jest to po prostu zdefor-

mowana nazwa Nawii30. Konsensus panujący wśród naukowców zajmujących się 

historią Słowiańszczyzny wskazuje, że bogiem rządzącym Nawią był Weles, nie tylko 

władca krainy umarłych, ale także patron magii, płodności oraz bóg bydła31. Nie do końca 

jasna etymologia imienia związana jest prawdopodobnie z indoeuropejskim Welos bądź 

wedyjskim Valah oznaczającym boga lub demona zmarłych32. Postrzeganie Welesa jako 

boga śmierci byłoby dużym uproszczeniem. Jego rola w panteonie słowiańskich bogów 

była szeroka, tak jak resztę bóstw cechowała go duża wielofunkcyjność 

Etymologicznie nazwa Nawii związana jest z prasłowiańskim źródłosłowiem nawь 

oznaczającym „świat zmarłych” bądź „trupa”, obecnym w różnych formach w później-

szych językach słowiańskich. W późnośredniowiecznej formie języka czeskiego nav było 

określeniem na zaświaty bądź chrześcijańskie piekło33. Co ciekawe, Nawia w wyobra-

żeniu Słowian nie była krainą duchową, lecz prawdopodobnie miała swój wymiar fi-

zyczny. Wierzyli oni bowiem, że to do Nawii odlatują na zimę ptaki, co chronologicznie 

umiejscawia się wcześniej niż wiarę w Nawię jako krainę dusz umarłych. Początkowo 

Słowianie widzieli bowiem jedne, duże zaświaty. Rozdzielenie na kilka krain, a także 

wyobrażenie Nawii nastąpiło później34. Zamieszkiwali ją nie tylko zmarli, lecz także 

duchy i demony, często nieprzychylne ludziom, co prawdopodobnie przyczyniło się do 

jej negatywnych konotacji i późniejszego utożsamiania z chrześcijańskim piekłem35. 

 
26 Tamże, s. 59-64.  
27 Tamże, s. 30-38. 
28 Toporow W., Wokół rekonstrukcji mitu o jaju kosmicznym, s. 132-133, [w:] Janus E., Mayenowa M.R. 

(red.), Semiotyka kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977. 
29 Szczepanik P., Słowiańskie zaświaty…, s. 91-94. 
30 Szyjewski A., Religia…, s. 207. 
31 Gieysztor A., Mitologia…, s. 63-66, 137-142. 
32 Stawarz N., Koncepcje…, s. 121. 
33 Tamże, s. 116. 
34 Szyjewski A., Religia…, s. 77. 
35 Tamże, s. 78-79. 
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Niektórzy badacze istotne wskazują, że Nawia była krainą pozbawioną światła, ciepła 

i pożywienia36, skojarzenia z piekłem są więc niejako uzasadnione.  

Według wierzeń Nawia otoczona była wielką wodą, a droga do niej prowadziła 

zarówno przez tę wodę, jak i ogień bądź popiół ze stosów pogrzebowych37. Przepra-

wienie do Nawii, prawdopodobnie odbywane przez duszę pod przewodnictwem Welesa, 

trwało czterdzieści dni. Chociaż z otoczonej bramą krainy po zakończeniu wędrówki nie 

było już odwrotu, obrzędy Słowian wskazują, że dusze okresowo mogły ją opuszczać, 

aby uczestniczyć w rytuałach bądź udzielać wsparcia swoim rodzinom38.  

Cały obraz Nawii w słowiańskich wierzeniach nie jest do końca jasny. Bywa ona 

nazywa także rajem, jednak nie w dzisiejszym znaczeniu – to ukształtowało się później, 

słowo raj rozumiane jako chrześcijańskie niebo pochodzi właśnie od słowiańskiego 

źrodłosłowia, gdzie oznaczało, tak jak Nawia, po prostu krainę, w której po śmierci 

przebywają dusze39. Mimo przedstawiania jej na ogół jako krainy zimnej i nieprzyjaznej 

można odnaleźć także podania mówiące o bardziej pozytywnej naturze zaświatów, 

nazywające ją krainą przodków, magii lub nawet wielką łąką40. Perspektywa ta przyjęta 

jest czasem przez grupy rodzimowiercze. Sam negatywny wizerunek krainy umarłych 

może wynikać z tego, że dla Słowian człowiek był istotą, która łączyła w sobie dobro 

i zło, światło i ciemność, siły twórcze i destrukcyjne41. W przeciwieństwie do perspektywy 

chrześcijańskiej dawni Słowianie nie widzieli jednostki ludzkiej jako wystawionej na 

działanie zła. Dla nich ciemna strona ludzkiej natury była jej inherentną częścią. Wspo-

mniana wcześniej wiara w niejednorodność duszy skutkowała także tym, że do Nawii 

prawdopodobnie według słowiańskich ludów trafiała tylko jedna z części duszy. Inna 

szła zaś do niebiańskich zaświatów, świata bogów. Pewna grupa ludzi, takich jak zna-

chorzy i wiedźmy, licznie obecni w słowiańskim świecie, była postrzegana jako osoby, 

które znalazły w swego rodzaju stanie zawieszenia pomiędzy światami, zdecydowały 

się jednak powrócić do świata żywych. Ich rolą w dawnych społecznościach było zatem 

pośredniczenie między światami, kontakt z duchami zmarłych, duchowymi przewod-

nikami. Pełniły one także funkcję pierwotnych psychologów, próbując zapanować nad 

demonicznymi siłami obecnymi w człowieku, przywrócić mu duchową równowagę42. 

6. Słowiańskie obrządki pogrzebowe  

Słowiańska obrzędowość związana z pogrzebami była oczywiście bardzo bogata, 

jednak zupełnie odbiegająca od współczesnej, będącej pod silnym wpływem tradycji 

chrześcijańskich. Wprawdzie niektóre zwyczaje dawnych ludów przetrwały na ziemiach 

słowiańskich do dziś, chociażby palenie zniczy ma pogański rodowód, jednak kontekst, 

w jakim są osadzone, uległ znacznej zmianie. Co istotnie różniło Słowian od kultury 

współczesnej to żegnanie zmarłych w radosnej atmosferze odbiegającej znacząco od 

żałobnego, negatywnego obrazu pogrzebu. Na owo zjawisko duży wpływ miała zapewne 

powszechna u Słowian wiara w życie pośmiertne, która dziś wydaje się być bardziej 

zachwiana oraz swego rodzaju obycie ze śmiercią, z trudnymi aspektami życia. Sło-

 
36 Szczepanik P., Słowiańskie zaświaty…, s. 116. 
37 Szyjewski A., Religia…, s. 79-80. 
38 Tamże. 
39 Kowalczyk M., Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów, Wyd. Łódzkie, Łódź 1968, s. 36 
40 Stawarz N., Koncepcje…, s. 122. 
41 Gulak P., Odradzanie…, s. 16. 
42 Szyjewski A., Religia…, s. 205. 
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wianie zdawali się traktować śmierć jako część natury w sposób pełen głębokiego zrozu-

mienia. Huczne i pełne radości świętowanie pogrzebów może z kolei wskazywać, że 

wbrew wnioskom płynącym z wielu źródeł Nawia wcale nie była postrzegana negatywnie, 

można przypuszczać, że w mniemaniu Słowian był to jednak lepszy świat, miejsce spot-

kania z przodkami – chociaż jak w wielu kwestiach słowiańskich brak tutaj jednoznacz-

nego konsensusu.  

Rzeczą, której badacze mogą być dziś pewni jest obecne u Słowian ciałopalenie. 

Chociaż występowały także tradycyjne pochówki, były one praktykowane wiele później. 

Wielowiekowa historia wczesnych Słowian zawierała w sobie obrządek palenia ciała 

zmarłego, podobnie zresztą jak wiele innych ludów indoeuropejskich był to główny 

zwyczaj pogrzebowy. Tradycja ta wskazuje także na to, iż kult ognia był niezwykle silny 

na dawnej Słowiańszczyźnie. Wnioskować o tym można nie tylko z licznych obrzędów 

związanych z ogniem rytuałów, wśród których poza ciałopaleniem można wymienić 

palenie ognia w święto Dziadów i ogniska ofiarne, lecz także zapisów pochodzących od 

Arabów, którzy zetknęli się ze Słowianami43. Wszystko wskazuje na to, że ogień był na 

ziemiach słowiańskich elementem łączącym świat żywych z zaświatami i duchami, 

stąd jego ogromna rola w życiu uduchowionych i związanych z przodkami Słowian. 

Spalenie ciała było dla dawnych ludów także gwarantem, że zmarły nie powróci jako 

jedna z licznych złowrogich istot z bogatej słowiańskiej demonologii. Na niektórych 

obszarach Słowianie byli bardziej zapobiegawczy, sytuując cmentarze, gdzie składano 

prochy zmarłych, nieco dalej od własnych osad, najczęściej za rzeką bądź potokiem – 

prawdopodobnie wierzono, że zapewnia to dodatkową ochronę przez nieprzyjaznymi 

duchami przodków44. Nie jest niestety wiadome, kiedy Słowianie przeszli z obrzędu 

ciałopalnego do pochówków szkieletowych oraz w jakim zasięgu i w jak długim czasie 

się to stało. Hipotezy są dwie: pierwsza, że grzebanie ciał było tylko i wyłącznie 

wynikiem chrystianizacji (na co mogą wskazywać przekazy, że w trakcie jej trwania 

i jeszcze na długo potem zdarzały się przypadki palenia ciał zmarłych45) oraz druga, 

sugerująca, że przejście to nastąpiło w wyniku bliżej nieokreślonej zmiany, co do czasu, 

o którym niestety niewiele wiadomo. Nieznanym pozostaje także potencjalny powód tak 

dużego przewrotu w jednym z najważniejszych obrzędów pogańskich, niemniej prze-

mawia za tym fakt, iż badacze są przekonani, że poza Słowianami we wczesnośrednio-

wiecznej Europie występowały przypadki społeczeństw, które dokonały takiej przemiany 

w swojej rytualistyce. Możliwe wydaje się, że w czasach, gdy na ziemie słowiańskie 

przywędrowało chrześcijaństwo, ciałopalenie nie było już tak kluczowym obrzędem, co 

nie zmienia faktu, iż z pewnością było nadal praktykowane – prawdopodobnie tylko 

w pewnych częściach Słowiańszczyzny, które były najwolniej chrystianizowane46.  
Chociaż palenie ciał zmarłych przodków nie wydaje się być zagadnieniem kontro-

wersyjnym, do dzisiaj bowiem w wielu częściach świata kultywowana jest kremacja, 
w tym także w społeczeństwie zachodnim (naturalnie nie jest to jednak w tym przypadku 
szczególnie popularne, zwłaszcza że ta forma obchodzenia się z ciałem po śmierci 
uznawana jest za opozycyjną wobec tradycyjnego pochówku) – w słowiańskiej kulturze 

 
43 Tamże, s. 110. 
44 Bylina S., Słowiański świat zmarłych u schyłku pogaństwa: wyobrażenia przestrzenne, Kwartalnik 

Historyczny, 4, 1993, s. 77. 
45 Gieysztor A., Mitologia…, s. 252. 
46 Bylina S., Słowiański świat…, s. 74. 
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istniały także tradycje z perspektywy współczesnego człowieka trudne do zrozumienia. 
Tak jak w przypadku kultu ognia, informują o tym przekazy arabskie: Kiedy kto z nich 
umrze, palą go w ogniu, zaś ich kobiety, gdy kto im umrze, krają sobie nożem ręce i twarze. 
Gdy zmarły zostanie spalony udają się do niego nazajutrz, biorą popiół z owego miejsca, 
dają go do popielnicy i stawiają ją na pagórku47. Zwyczaj okaleczania się przez bliską 
zmarłemu kobietę, najpewniej żonę nie ma sprecyzowanego pochodzenia, można nato-
miast przypuszczać, że nie był to obrzęd rdzennie słowiański. Na taki trop naprowadza 
postawienie go w kontekście innych okrutnych dla kobiet zwyczajów, takich jak 
rytualne samobójstwa, bądź w niektórych źródłach także zabójstwa wdów48 oraz chyba 
najbardziej skrajny przykład brutalnej obrzędowości Słowian: składanie żony zmarłego 
wraz z nim w mogile, co można określić jako podyktowane tradycją samobójstwo – 
badacze dowodzą bowiem, że kobiety poddawały się owemu rytuałowi dobrowolnie49. 
Zwyczaje te dotarły na Słowiańszczyznę z ziem irańskich50. Możliwe zatem, że były 
obcym elementem religijnym wprowadzonym do tradycji słowiańskiej wraz z wędrówką 
ludów, która pozwoliła na duży przepływ kulturowy. Ten kontrowersyjny obrzęd zwią-
zany ze śmiercią był silnie umotywowany tym, iż dawni Słowianie wierzyli, że zmarłego 
należy spalić lub pochować w obecności rzeczy mu drogich bądź darów od społeczności. 
Miało to zapewnić nie tylko łatwiejszą drogę w zaświaty, ale także oddać mu cześć, 
podziękować za wspólne życie i sprawić, że osoba ta pozostanie przychylna ludowi 
także po śmierci i nie powróci jako istota demoniczna. Niejednokrotnie stwarzało to 
problemy przy próbach pochowania osoby z jej wozem, końmi lub było okrutnym 
zwyczajem, jak w przypadku dobrowolnego oddania się żony. Niektóre przekazy mówią 
także, że obok żony wraz ze zmarłym chowano jego służbę. Wskazuje się natomiast, iż 
praktyka ta odbywała się stosunkowo rzadko i dotyczyła tylko bardzo bogatych rodów. 
Wśród biedniejszej ludności w standardowym zwyczaju do grobu składano potrawy, 
napoje, rośliny i przedmioty codziennego użytku. Słowianie w swej silnej wierze w nad-
przyrodzone istoty i podziale na dobre i złe duchy widzieli naturalną śmierć jako 
w gruncie rzeczy pozytywne zjawisko – duch takiej osoby był zawsze duchem sprzyja-
jącym, chowano ich w zgodzie z panującą tradycją i z szacunkiem, w określonych 
okresach roku wracali oni według wierzeń do domostwa, w którym żyli. Relacja po-
między duchami a społecznością była obustronna, zarówno zmarli mogli przysługiwać 
się żywym przez swoją opiekę, jak i żywi mogli okazywać sympatię i szacunek duchom, 
zapraszając je do celebracji rytuałów i otwierając przed nimi swoje domy. Na taką 
perspektywę nie mogły liczyć natomiast osoby, których śmierć Słowianie postrzegali 
jako zaburzającą porządek natury. Nie mogły one w sposób właściwy odbyć wędrówki 
na tamten świat, w perspektywie dawnych ludów stwarzali zatem zagrożenie dla żywych. 
Do tej grupy należały osoby zmarłe tragicznie, zwłaszcza te, które zginęły pokonane 
przez siły natury (szczególny lęk budziły osoby, które utonęły lub zginęły w wyniku 
uderzenia pioruna), osoby zmarłe przedwcześnie lub nagle. Ich ciała po śmierci bywały 
okaleczane, co miało zagwarantować niemożliwość powrotu do świata żywych51. 
Niektóre dusze, będące pod wpływem złych istot, tak samo jak tragicznie zmarli, nie 

 
47 Lewicki T., Obrzędy pogrzebowe pogańskich Słowian w opisach podróżników i pisarzy arabskich, 
głównie z IX-X w., Archeologia, 5, 1952/1953, s. 122-154. 
48 Gieysztor A., Mitologia…, s. 289. 
49 Tamże, s. 252. 
50 Tamże, s. 289. 
51 Bylina S., Słowiański świat…, s. 74-75. 
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mogły dostać się do Nawii – takie duchy bytowały w pewnym zawieszeniu między świa-
tami, skąd mogły powracać do świata ludzi. Niekiedy, mimo że były to duchy nieprzy-
jacielskie, próbowano nawiązać z nimi kontakt, aby je obłaskawić. Tak, jak duchy 
przodków zapraszano je do domu, karmiono i pojono. Chociaż z obecnej perspektywy 
trudno oprzeć się wrażeniu, że niektóre obrzędy były nie tylko wyjątkowo brutalne, ale 
też hańbiące dla zmarłych, z perspektywy ówczesnych ludzi były one podyktowane chęcią 
ochrony swoich rodzin i zachowania porządku w danej zbiorowości. Lęk dawnych 
Słowian przed złymi duchami istotnie był ogromny, wierzono nawet, że mordują one 
żywych. Słowianie byli bowiem ludami niesamowicie rodzinnymi, społecznymi i goto-
wymi na wiele w imię obrony bliskich. Stąd w ich kulturze tak wiele hucznych, biesiad-
nych zwyczajów, rytuałów pogrzebowych mających pomóc duszom w pośmiertnej 
rzeczywistości i trwała pamięć o przodkach.  

Tradycja pogrzebowa Słowian, mimo że w wielu aspektach podobna do zwyczajów 
praktykowanych przez inne ludy plemienne, posiadała z pewnością unikalny charakter 
związany z bogatą mitologią i kosmologią. Niestety duża część ich kultury zaginęła 
bezpowrotnie, a jeszcze większa pozostaje spekulacją. Wiele elementów tej niekiedy 
pięknej i ujmującej, a niekiedy niezrozumiałej tradycji została wchłonięta przez chrze-
ścijaństwo, jak ogień na grobach czy odświętne szykowanie ciała do pogrzebu. W wyniku 
wzrostu zainteresowania kulturą przodków wzrasta świadomość dotycząca niekiedy tra-
gicznej historii Słowian, zdominowanych przez wpływy obcej religii nie pozostawiwszy 
po sobie żadnych pisanych źródeł. Współczesne grupy rodzimowierców starają się zacho-
wać chociaż część tej wielowiekowej tradycji, powracając do świętowania Dziadów, 
Nocy Kupały czy Jarych Godów, biorąc po słowiańsku śluby i wychowując w starej 
religii swoje potomstwo. Mimo że nadal jest to religijna mniejszość i z pewnością duża 
część Słowian współcześnie nie tylko nie czuje się związana ze swoją historią, ale nie 
jest z nią w ogóle zaznajomiona, owa niewielka grupa ludzi jest kulturowo niesamowicie 
istotna. Nie tylko bowiem chronią wiele wieków historii przed zapomnieniem, ale 
przede wszystkim walczą o ochronę słowiańskiej tożsamości, szerzenie świadomości 
dziejów ziem słowiańskich i szacunek do przodków. Trudno dziś oszacować prawdziwą 
liczbę rodzimowierców, tak samo jak spekulować, czy będzie ona w przyszłości istotne 
wzrastać, ale na pewno można powiedzieć, że – chociaż powoli i nie bez problemów – 
słowiańskie tradycje wracają na Słowiańszczyznę.  

7. Podsumowanie  

Kultura dawnych Słowian przez brak bezpośrednich źródeł pisanych i wiele wieków 
dominacji chrześcijaństwa jest jedną z najsłabiej zachowanych i poznanych wśród 
ludów indoeuropejskich. Dzięki wysiłkowi wielu wybitnych badaczy Słowiańszczyzny 
dziś nie ma już wątpliwości, że Słowianie posiadali szeroko rozwiniętą w wielu 
aspektach życia kulturę, własne, unikalne tradycje i religię, które niczym nie ustępowały 
innym społeczeństwom dawnej Europy. Mimo tak problematycznej sytuacji w kwestii 
historycznych i archeologicznych źródeł, zainteresowanie kulturą i wiarą Słowian stale 
rośnie – zarówno w aspekcie badawczym, jak i w postaci powiększającego się grona 
neopogan kultywujących stare tradycje. Słowiańskie mity o bogach, zaświatach i życiu 
po śmierci zostały wprawdzie wyparte przez tradycję chrześcijańską, lecz elementy ich 
zwyczajów pogrzebowych przetrwały do dziś. Inne są z kolei coraz częściej wprowa-
dzane do codziennego życia nie tylko przez ludzi wyznających słowiańską wiarę, lecz 
także przez tych, którzy chcą oddać szacunek własnej historii i pochodzeniu.  
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Kosmiczne drzewo, Nawia i ciałopalenie, czyli mity i obrzędy pogrzebowe 

w wierzeniach dawnych Słowian 

Streszczenie 
Tekst jest wprowadzeniem do bogatej historii słowiańskich wierzeń, szczególnie ich wizji dotyczącej 

budowy wszechświata, natury śmieci, życia pozagrobowego i słowiańskiej demonologii. Ta zapomniana 

dziś kultura zyskuje coraz większą popularność wśród ludzi, określających się jako rodzimowiercy – 

wyznawców dawnej wiary ziem słowiańskich. Jest to temat historycznie trudny, niejednoznaczny, z którego 
różni badacze wyciągają niejednokrotnie odmienne wnioski, dlatego też odkrywanie słowiańskiej kultury 

nadal ewoluuje. Praca przedstawia także najważniejsze słowiańskie zwyczaje pogrzebowe i ich historię – 

przejście z tradycji ciałopalenia do pochówków szkieletowych, obdarowywanie zmarłych mające wspierać 

ich w drodze do Nawii, słowiańskiej krainy zmarłych oraz kontrowersyjny zwyczaj poświęcenia kobiet po 
śmierci męża. Perspektywa dawnych Słowian jest istotne różna od współczesnego postrzegania śmierci 

i może budzić ciekawość, ale także wywoływać sprzeciw i niezrozumienie. Ich odkrycie było jednak 

i pozostaje nadal kluczem do zrozumienia nie tylko bogactwa słowiańskiej kultury, lecz także jej wagi dla 

historii Europy.  
Słowa kluczowe: Słowianie, rodzimowierstwo słowiańskie, neopogaństwo, obrzędy pogrzebowe 
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Wojciech Mościbrodzki1  

Rola człowieka wobec społeczeństwa i państwa 

w świetle „Morals and Dogma” Alberta Pike’a  

1. Wprowadzenie 

Albert Pike jest jedną z największych amerykańskich ikon XIX wieku. O jego znaczeniu 

świadczyć może fakt, że choć był zasłużonym generałem Konfederacji, został (jako 

jedyny!) uhonorowany pomnikiem w stolicy USA. W ostatnim czasie jednak, wyda-

rzenia polityczne i zmiana nastrojów społecznych spowodowała, że postać Pike zaczyna 

być także postrzegana w innym świetle – zwłaszcza poprzez pryzmat jego poglądów2, 

uznawanych wedle współczesnych norm za rasistowskie3. Ponadto Pike, jako jeden z naj-

wybitniejszych amerykańskich masonów, praktyczny twórca współczesnej postaci Rytu 

Szkockiego Dawnego i Uznanego (jednego z najbardziej rozpowszechnionych systemów 

wolnomularskich) był też od zawsze obiektem ataków środowisk konserwatywnej 

prawicy chrześcijańskiej (choć trzeba mieć świadomość, że bardzo często krytyka ta 

była bardzo powierzchowna i publicystyczna). Tym bardziej więc warto analizować 

i poddawać nowym interpretacjom twórczość Pike’a. Trzeba przy tym pamiętać, że Pike 

nie był naukowcem ani filozofem (przynajmniej w ścisłym tego słowa znaczeniu). 

Niemniej jednak jego wpływ na kulturę anglosaską i znacząca rola w wolnomularstwie 

są argumentami za prowadzeniem badań jego dzieł. 

Wśród nich najbardziej znaczącą pozycję zajmuje, fundamentalne dla systemu Rytu 

Szkockiego Dawnego i Uznanego dzieło – „Morals and Dogma” będąca wyjaśnieniem 

symboliki i aksjologii jednego z najbardziej rozpowszechnionych systemów wolnomu-

larskich. Jest ono podzielone na 33 rozdziały poświęcone kolejnym stopniom wtajemni-

czenia, zgodnie z przyjętą w masonerii metodą inicjacyjną. 

Dla przeprowadzenia wartościowej analizy książki Pike’a trzeba jednak zacząć od 

korzeni, tzn. przedstawić choćby pokrótce specyfikę masonerii i wyjaśnić znaczenie 

systemów rytów (w tym zwłaszcza Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego, którego 

dotyczy „Morals and Dogma”).  

Wydaje się także nieodzowne by przy interpretacji poglądów Pike’a odwołać się do 

jego życiorysu oraz wyjaśnić tło społeczne epoki początku XIX wieku w USA. Nie sposób 

wreszcie abstrahować od kontekstu politycznego i religijnego Nowego Świata, na który 

składały się zarówno stosunki pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem (część spośród 

Trzynastu Kolonii wywodziła się z prostuartowskich katolików, a część z radykalnych 

purytańskich separatystów), jak i wzajemne relacje w łonie amerykańskiego protestan-

tyzmu. Wydaje się zatem uzasadnione, aby do dyskusji na temat filozofii Alberta Pike’a 

włączyć podejście historyczne. 

 
1 wmoscibrodzki@wsb.gda.pl, Wydział Informatyki i Nowych Technologii, Wyższa Szkoła Bankowa 

w Gdańsku. 
2 Zob. Arroyo J., Hauntings: Americanisms in Andrés Cassard and Albert Pike, 1850-1870, s. 35-70. 
3 https://historicsites.dcpreservation.org/items/show/476 [dostęp: grudzień 2021]. 

https://historicsites.dcpreservation.org/items/show/476
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Niniejszy artkuł jest (prawdopodobnie pierwszą w polskojęzycznej literaturze po-

święconej masonerii) próbą przedstawienia interpretacji „Morals and Dogma” na gruncie 

społeczno-filozoficznym. W związku z tym w naturalny sposób wśród wniosków znajduje 

się wytycznie dalszych kierunków badań na przyszłość. 

W treści artykułu przyjęto za punkt wyjścia krótkie objaśnienie historii masonerii, 

a następnie zreferowano istotę tzw. wyższych stopni (ryty wolnomularskie), ze szczegól-

nym uwzględnieniem Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego (RSDiU). Autor uważa, 

że bez podania tej charakterystyki (nawet jeśli sięga ona daleko w historię) nie jest 

możliwe właściwie zrozumienie przesłania „Morals and Dogma”. Następnie pokrótce 

przedstawiono sylwetkę samego Alberta Pike’a i jego czasów, co umożliwia odwoły-

wanie się do nich w dalszej części wywodu w celu wyjaśnienia niektórych kwestii inter-

pretacyjnych. Na koniec warto dodać, że niniejszy artykuł odnosi się przede wszystkim 

do systemu wartości pierwszych trzech stopni wtajemniczenia opisanego w „Morals and 

Dogma”, uznając, że analiza tego blisko tysiącstronicowego dzieła przekracza ramy jed-

nego referatu i pozostawiając analizę kolejnych stopni do kolejnych badań w przyszłości. 

2. Krótki zarys historii wolnomularstwa 

W historiografii masonerii toczy się do dziś spór o przyczyny ukształtowania się nowo-

żytnej4 masonerii5 oraz o społeczne interpretacje tego zjawiska. Jeden z najwybitniej-

szych współczesnych masonologów brytyjskich, D. Stevenson w swojej arcyciekawej 

monografii „Origins of Freemasonry”6 proponuje niezwykle interesującą tezę. Oto 

niedługo po ukazaniu się Statutów Schawa, wydanych w latach 1598 i 1599 stare loże 

operatywne7 były już ze względów ekonomicznych i społeczny przeżytkiem. Ani 

Anglia, ani Szkocja nie były już wszak państwami średniowiecznymi. Wprawdzie do 

publikacji Dwóch Traktatów o Rządzie Johna Locke'a pozostawało jeszcze blisko 80 lat, 

ale zbliżające się oświecenie miało już swoje fundamenty intelektualne i społeczne. 

Kamieniarskie gildie rzemieślnicze nie miały już też swojej niszy rynkowej (wzrastała 

presja ze strony tzw. wolnych kompanii). Operatywni masoni – podaje Stevenson – stawali 

się właściwie anachronizmem. Zamykali się w swoich warsztatach i pielęgnowali sny 

o minionej potędze, przechowywali z czcią tajne rytuały cechowe, ale coraz mocniej 

uświadamiali sobie, że stają się folklorem. Otwarcie lóż na ludzi spoza rzemiosła budow-

lanego nie było tylko efektem edyktów królewskich za czasów pierwszych Stuartów na 
 

4 Zazwyczaj za początek współczesnej masonerii przyjmuje się założenie Wielkiej Loży Londynu (1717), 

choć loże o profilu filozoficznym istniały oczywiście dużo wcześniej, zaś najstarsze warsztaty, których 

tradycje kontynuowane są do dziś pozostawiły ślady w dokumentach pochodzących z XIV wieku. 
5 Trzeba przy tym dodać, ze samo zjawisko masonerii (wolnomularstwa) samo w sobie pozostaje przedmiotem 
dyskusji. Niektórzy bowiem za masonerię uznają jedynie tzw. regularne loże konserwatywne (oparte 

o Wielką Zjednoczoną Lożę Anglii), inni – równoprawnie traktują wolnomularstwo romańskie (przede 

wszystkim nawiązujące do tradycji Wielkiego Wschodu Francji) oraz zakony masońskie powstałe 

w wyniku podziału w starych lożach. Jeszcze inni rozciągają granice wolnomularstwa na organizacje 
pokrewne, nawet jeśli one same podkreślają, że nie kontynuują tradycji kamieniarskich (Old Fellows, 

Bnai’ Brit itp.). Szczegółowa analiza tego zagadnienia zob. Wojciechowski K., Bitwa o sztukę królewską. 

Traktat o masonerii i regularności, Wrocław 2011. 
6 Zob. Stevenson D., Origins of the Freemasonry, Cambridge University Press, Cambridge 1990. 
7 Masonologia posługuje się terminem wolnomularstwa operatywnego dla oznaczenia cechów o charak-

terze czysto budowlanym (choć posługujących się skomplikowanym systemem znaków, gestów i symboli 

hermetycznych) dla odróżnienia od wolnomularstwa spekulatywnego, w którym znaczącą rolę zaczynają 

odgrywać elementy rozważań etycznych i praca intelektualne niezwiązana z dziełem budowlanym. W termi-
nologii anglosaskiej stosuje się także pojęcia stonemasonry i freemasonry o podobnym zakresie znaczeniowym. 
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tronie Anglii (choć stały się one czynnikiem inicjującym), ale właściwie naturalnym 

przekształceniem się organizacji, która rozumnie dojrzewała do nowych czasów. Można 

więc pokusić się o tezę8, że proces kształtowania się masonerii spekulatywnej był 

w istocie odpowiedzią na zmiany w strukturze politycznej, społecznej i filozoficznej 

Anglii początków XVII wieku. 

Masoneria znalazła oparcie w intelektualistach, artystach i ludziach wolnych zawodów 

wywodzących się z kręgów mieszczańskich. Wolnomularstwo z jego coraz głębszym 

rozumieniem nowych czasów, z ideałami wiary w naukę, z odrzuceniem przesądów 

i postulowaną równością było miejscem, gdzie wykuwały się kadry zbliżającego się 

oświecenia. To właśnie tutaj mogli oni realizować swoją energię i swój potencjał – 

bowiem w innych wymiarach życia szlachta i arystokracja zazdrośnie strzegła swoich 

przywilejów. 

O popularności masonerii w kręgach burżuazji może świadczyć wzmianka zawarta 

w dziele „Natural History of Staffordshire” autorstwa Roberta Plota:  

Co warto dodać w opisie zwyczajów hrabstwa, które tutaj panują, to przyjmo-

wanie mężczyzn do Stowarzyszenia Wolnych Masonów, w którym to członkostwo 

cieszy się wielkim szacunkiem, większym niż cokolwiek innego, choć zwyczaj ten 

rozpowszechnia się w mniejszym lub większy stopniu wśród całego naszego 

narodu9. 

Z punktu widzenia socjologicznego ukształtowanie się wolnomularstwo można uważać 

jako przejaw zmian stosunków społecznych i przejścia od społeczeństwa post-średnio-

wiecznego do czasów oświecenia (i późniejszych). Interesująca wydaje się także analiza 

z punktu widzenia polityki XVIII i XIX wieku. Konserwatywna masoneria anglosaska 

była oparciem początkowo elit stuartowskich, a po zmianie władzy – stała się funda-

mentem nowej, protestanckiej struktury społecznej (w dużej mierze wspierając komu-

nikację na styku arystokracji i bogatej burżuazji). Masoneria francuska, wywodząca się 

przede wszystkim od jakobitów10, 11, była głęboko chrześcijańska w swojej wizji świata 

(legenda niesprawiedliwej śmierci Hirama, należąca do jądra alegorii masońskich była 

postrzegana jako aluzja do ścięcia prokatolickiego Karola Stuarta lub nawet odczyty-

wana jako analogia misterium śmierci Jezusa12). Dopiero po Wielkiej Rewolucji rozpoczął 

się systematyczny pochód masonerii francuskiej w stronę laickości. 

Z drugiej strony, wolnomularstwo trzeba także rozpatrywać jako rodzaj systemu 

etycznego, przekazywanego w formie misteriów inicjacyjnych za pomocą bogatej sym-

boliki i licznych alegorii, pogrupowanych w kolejnych stopniach wtajemniczenia. Ten 

punkt widzenia jest kluczem do zrozumienia specyfiki „Morals and Dogma” – systemu 

odzwierciedlającego jeden z wariantów tzw. stopni wyższych. 

  

 
8 Szerzej na ten temat zob. Mościbrodzki W., Wolnomularstwo. Historia, struktura, organizacja, AHE, 

Łódź 2016, s. 29-31. 
9 Plot R., Natural History of Staffordshire, EJ Morten Publishers, 1973, s. 316. 
10 Murphy S., Irish Jacobitism and Freemasonry, Eighteenth-Century Ireland, 9, 1994, s. 75-82. 
11 Fox W., Lodge of the Double-Headed Eagle. Two Centuries of Scottish Rite Freemasonry in USA SJ, 

University of Arkansas Press, Fayetville 1997, s. 25. 
12 Wojciechowski K., Ryt Francuski. Od alchemii do racjonalizmu, Racjonalista, Wrocław 2009, s. 39. 



 

Wojciech Mościbrodzki 
 

160 

3. Systemy stopni wyższych. Geneza Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego 

W XVII wieku, a nawet na początku XVIII wieku wolnomularstwo było jeszcze 

tradycyjnie dwustopniowe13 (rozróżniało kategorię przyjętego ucznia i członka cechu14), 

ale stosunkowo szybko wprowadzono kategorię mistrza15 (początkowo oznaczał on 

osobę stojącą na czele loży), co ukształtowało istniejący do dziś paradygmat masonerii 

trójstopniowej16. Struktura ta okazała się jednak zbyt mało pojemna, w konsekwencji 

prowadząc do pojawienia się systemów stopni wyższych17. 

Warto także w tym miejscu przypomnieć rozumienie anglosaskiego pojęcia rite na 

gruncie masonologii, który w polskiej nomenklaturze przyjęło się tłumaczyć w zależ-

ności od kontekstu jako ryt lub rytuał18. O ile to ostatnie słowo, odnoszące się do wyłącznie 

do ceremoniału uroczystości nie budzi wątpliwości, o tyle słowo ryt identyfikowane 

w kontekście systemów stopni wyższych pojawiło się po raz pierwszy dopiero w połowie 

XVIII wieku we Francji. Warto jednak zauważyć, że termin ten w Anglii pojawił się 

znacznie później19, bowiem jeszcze w połowie XIX wieku słowo rite oznaczało wyłącznie 

rytuał20. Dopiero później termin ryt wszedł do słownika anglosaskiego, głównie dzięki 

rozpowszechnieniu go przez Alberta Mackeya. 

Pisze on:  

W przeszłości był tylko jeden ryt, nazywany rytem Dawnym, Wolnych i Przy-

jętych Masonów, składający się trzech stopni (…). Jednak na kontynencie euro-

pejskim, a zwłaszcza we Francji i Niemczech, pomysłowość niektórych i próżność 

innych dodała do tych stopni niewiarygodną liczbę stopni wyższych, wraz 

z ceremoniami nieznanymi pradawnej Sztuce21.  

Co interesujące, Mackey, stojący na stanowisku, że ryty są zjawiskiem nowym, sam 

działał w Radzie Najwyższej22 Jurysdykcji Południowej USA i był tym, który zaprosił 

do niej Alberta Pike’a.  

Mackey wymienia 17 takich rytów m.in. York, Ryt Szkocki Dawny i Uznany, Ryt 

Szkocki Filozoficzny itp. Coil z kolei wskazuje, że po upływie pół wieku funkcjonowało 

już ponad 100 różnych rytów, opisujących łącznie ponad 1000 stopni wyższych (sic!)23. 

Warto tu także zaznaczyć, że W. Coil podkreśla, iż wiele spośród rytów nigdy nie zostało 

 
13 Zob. https://scottishrite.org/about/history/ [dostęp: grudzień 2021]. 
14 Świadectwem tego są współczesne nazwy pierwszych stopni wtajemniczenia: Entered Apprentice 

I Fellowcraft (dawniej: Fellow of the Craft). 
15 Zob. Powell Ch., The Hiramic Legend and the Creation of the Third Degree, [w:] Proceedings of 

Quatuor Coronati, Volume 133, 2020, s. 1-27. 
16 Określa się ja zwyczajowo jako masonerię błękitną, symboliczną albo świętojańską. W anglosaskiej 

literaturze przedmiotu używa się także terminu Craft Masonry, co podkreśla, że trójstopniowy podział 

wywodzi się właśnie od cechów rzemieślniczych. 
17 Innymi słowy: wszystkich stopni powyżej stopnia mistrza. 
18 Mościbrodzki W., dz. cyt., s. 42. 
19 Waite A.E., A New Encyclopaedia of Freemasonry, University Books, 1970, s. 254. 
20 Zob. Oliver G., The Historical Landmarks and Other Evidences of Freemasonry, Explained, Forgotten 

Books, Londyn 2017. 
21 Mackey A., Lexicon of Freemasonry, Londyn 1845, Andesite Press 2015 (reprint), s. 626. 
22 Rada Najwyższa jest organem zarządzającym dla stopni wyższych RSDiU. W świetle Wielkich 

Konstytucji (podpisanych przez Fryderyka Wielkiego) w każdym kraju (z wyjątkiem USA) mogła istnieć 

tylko jedna Rada Najwyższa. 
23 Coil H.W., Coil’s Masonic Encyclopedia, Macoy Publishing, Nowy Jork 1961, s. 529-30. 

https://scottishrite.org/about/history/
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oficjalnie zainaugurowanych, ustanowionych, nadanych czy w inny sposób uprawo-

mocnionych, zaś ich istnienie wywodzi się raczej ze zwyczaju czy praktyki lożowej. 

Warto w tym miejscu podkreślić: choć pierwotne znaczenie słowa ryt w kontekście 

opisu masonologicznego odnosi się do struktury stopni wyższych oraz do filozoficznego 

przesłania związanego z każdym z tych stopni, to w związku ze stopniowym „przesą-

czaniem się” elementów stopni wyższych do ceremoniału lóż niebieskich okazało się, 

że ryt wpływa na rytuał stopni błękitnych. I tak, przykładowo, kolorystyka i ornamen-

tyka stosowana w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym, choć teoretycznie zastrzeżona 

dla lóż wyższych stopni wpłynęła na kolorystykę fartuszka mistrza24. Znaczącej przebu-

dowie uległ także ceremoniał prac (przykładowo, w zlaicyzowanym Rycie Francuskim 

Nowoczesnym nie używa się pojęcia Wielkiego Architekta Wszechświata, co przeniosło 

się także do lóż symbolicznych). To właśnie dlatego „Morals and Dogma” zawiera 

rozdziały opisujące aksjologię wynikającą z trzech pierwszych stopni inicjacyjnych 

(choć formalnie pozostają one poza zakresem stopni wyższych – a więc: rytu). Wspo-

mniany już Henry W. Coil zauważa wręcz, że wiele organów Rytu Szkockiego (jak Rada 

Najwyższa) uważa, że dysponuje władztwem nad lożami błękitnymi. Podkreśla jednak, 

że takie stanowisko jest jedynie uzurpowaniem sobie władzy i w żaden sposób nie jest 

oparte w Tradycji. Zwraca uwagę, że tzw. Wyższe stopnie (Haute Grades) nie są nigdzie 

wzmiankowane przed rokiem 1737.  

Rzeczywiście, pierwsza aluzja do mistrza szkockiego pojawia się w 1744 roku 

w broszurze „Le Prafait Macon”, gdzie wspomina się prawdziwe sekrety czterech 

stopni: Ucznia, Czeladnika, Mistrza Zwykłego oraz Mistrza Szkockiego oraz sugeruje się 

istnienie kolejnych trzech, podkreślając, że tradycja ta rozpowszechnia się głównie we 

Francji25. 

W rozwoju RSDiU konieczne jest wspomnienie kilku kamieni milowych (należy 

przy tym zauważyć, że wydarzenia te można śledzić zarówno w perspektywie chronolo-

gicznej, jak i geograficznej – analizując rozwój rytu we Francji, Prusach i w Nowym 

Świecie): 

• wprowadzenie do mitologii masonerii wątków templariuszowskich przez kawalera 

de Ramsay (ok. 1740); 

• powołanie Kapituły Clermont, która zarządzała 7-stopniowym rytem wprowadza-

jącym akcenty jakobickie (1754);  

• patent Moriena przenoszący stopnie wyższe na grunt Nowego Świata (1761);  

• stopniowe wykształcenie się 25-stopniowego Rytu Doskonalenia i zjednoczenie 

ciał zarządzających stopniami wyższymi we Francji (1762); 

• wykształcenie 25-stopniowego Rytu Królewskiej Tajemnicy (działalność Morina 

i Franckena) w Nowym Świecie (1765-1783); 

• pojawienie się pierwszych Lóż Doskonalenia Szkockiego na terenie Trzynastu 

Kolonii (1767), a następnie Wzniosłej Wielkiej Loży Doskonalenia (1783); 

• ukonstytuowanie Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego, przypisywane Frydery-

kowi Wielkiemu w Prusach (1786), mającego korzenie m.in. w Kapitule Clermont; 

 
24 Dlatego właśnie różnią się wyglądem fartuszki mistrzów (choć mistrz jest stopniem masonerii sym-

bolicznej). 
25 Anonim, Le parfait maçon ou Les veritables secrets des quatre grades d'aprentis, compagnons, maîtres 

ordinaires & ecossois de la franche-maçonnerie, 1745, National Library of the Netherlands reprint 2013, 
s. 97. 
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• utworzenie Rady Najwyższej RSDiU – Matki w Charleston (1801). Na jej czele 
w randze Suwerennego Wielkiego Komandora Albert Pike stał w latach 1859-91; 

• spisanie zasad RSDiU w formie „Morals and Dogma” przez Pike’a w 1781 roku. 
Spróbujmy naszkicować kolejne, wyżej wymienione elementy procesu. 
Andrew Michael Ramsey był zdolnym i energicznym człowiekiem – w wieku 

zaledwie 14 lat wstąpił na Uniwersytet Edynburski, by po trzech latach studiów stać się 
nauczycielem dzieci lokalnych arystokratów. Następnie pobierał nauki u katolickiego 
arcybiskupa Cambrai, Fenelona (pod jego wpływem dokonał konwersji na katolicyzm). 
Umożliwiło mu to objęcie posady mentora i nauczyciela synów wygnanego Jakuba III 
Stuarta, co jak uznają było przejawem jakobickich sympatii późniejszego kawalera 
Remseya. W 1728 roku Ramsey powrócił do Anglii, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa 
cywilnego na Oxfordzie (jako pierwszy katolik od czasu reformacji) i został inicjowany 
do wolnomularstwa. Po roku 1730 Ramsey powrócił do Francji, gdzie został Wielkim 
Kanclerzem jednego z ciał masońskich w Paryżu (historycy nie mają informacji, o jaką 
strukturę chodzi). W jednym ze swoich wystąpień po raz pierwszy przedstawił koncep-
cję, w myśl której istniało połączenie pomiędzy Wolnomularstwem a Zakonem Templa-
riuszy, co było absolutnym przełomem w tradycji masonerii26 i nie znajdowało potwier-
dzenia historycznego (jak zauważył Hamill: kasacja Templariuszy i śmierć Jakuba de 
Molay w 1314 nadal była intrygującą, romantyczną inspiracją, ale zupełnie nie miała 
związku z powstaniem lóż błękitnych ani RSDiU27). 

Trzeba przy tym pamiętać, że początek XVIII wieku to okres zaogniającego się sporu 
kościoła katolickiego z masonerią (w 1730 roku pojawia się pamflet Pritcharda „Maso-
neria wyjawiona”28, a w 1738 roku papież opublikuje bullę „In Eminenti Apostolerum”29). 
Co ciekawe, Ramsey przedstawił, że loża św. Jana30 bierze swoją nazwę od zakonu Joan-
nitów, z którymi Templeriusze mieli zawrzeć bliskie przymierze. To niemające oparcia 
w rzeczywistości stwierdzenie jest jednakże ciekawym argumentem za tezą, że elity 
wolnomularskie starały się doprowadzić do zbliżenia z katolicyzmem (warto przypomnieć, 
że pod koniec XVII wieku papiestwo dyskretnie wspierało rozwój loż masońskich we 
Francji, licząc, że zasilający je jakobici będą rzecznikami przywrócenia do władzy 
prokatolickich Stuartów na tron angielski). Historycy masonerii nie są do końca zgodni, 
czy to wystąpienie Ramseya dało asumpt to rozwoju wyższych stopni (a może ich 
powołania?), czy też odwrotnie – to właśnie istnienie pierwszych koncepcji wyższych 
stopni skłoniło Ramseya do opracowania swojego tekstu. 

Kolejny krok do powstania RSDiU należy umieścić w połowie XVIII wieku.  
W 1754 roku kawaler de Bonneville powołał w Paryżu do życia Kapitułę Clermont 
(Chapter of Clermont)31. Istnieją dwie hipotezy co nazwy tego zgromadzenia: jedna wy-
wodzi ją od kolegium jezuickiego, które miało być miejscem spotkań (to właśnie tu 
przebywać miał jakobicki pretendent to tronu angielskiego), druga – raczej właściwsza – 
wiąże nazwę z nazwiskiem Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Francji, Ludwika Burbona 
księcia Clermont (1709-1771)32. 

 
26 Hutchens R.R., Magister Interior: The Inward Master, Nobury and Wilson, 1990. 
27 Hamill J., The History of English Freemasonry, Lewis Masonic Books, Londyn 1994, s. 24-25. 
28 Zob. Prichard S. Masonry Dissected, Kessinger Publishing, LLC 2010. 
29 Warto przy tym przypomnieć, że bulla ta nie została ogłoszona i przyjęta we Francji. 
30 Terminem tym określa się lożę praktykującą pierwsze trzy stopnie wtajemniczenia. 
31 Coil W., dz cyt., s. 101. 
32 Coil W., dz. cyt., s. 135. 
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Kapituła z Clermont była tylko jednym z ówczesnych ciał powołanych do zarzą-

dzania wyższymi stopniami. System Kapituły składał się z trzech stopni błękitnych oraz 

czterech dodatkowych: 4° Mistrza Szkockiego, 5° Rycerza Wschodu (zwanego także 

Mistrzem Wybranym), 6° Rycerza Znakomitego (lub Templariusza) oraz 7° Wzniosłego 

Rycerza Znakomitego. Zwraca uwagę silne włączanie symboliki rycerskiej do mitologii 

wolnomularskiej. W tej wersji aksjologii masońskiej wolnomularze byli spadkobiercami 

tradycji chrześcijańskich zakonów – zobowiązanymi do podkreślania mistyczno-religij-

nego charakteru procesu samodoskonalenia. Skądinąd, można tu także mówić o wątkach 

neoplatońskich (zarówno w wymiarze koncepcji stopniowego rektyfikowania się czło-

wieka na drodze wolnomularskiej od zagadnień materialnych do poznania jednostkowej 

duszy, a dalej do wszechludzkiego ducha, jak i renesansowego humanizmu bliskiego 

ideałom indywidualnego rozwoju m.in. Giovanni Pico della Mirandoli). 

Podobna fascynacja chrześcijańską i rycerską filozofią miała miejsce w Prusach, 

gdzie sprzyjały temu silne tradycje junkierskie. Osadzenie tej odmiany masonerii na zie-

miach niemieckich odbyło się przede wszystkim za pośrednictwem barona von Hunda, 

członka Kapituły Clermont. W latach 1758-1763 na terenie Prus utworzono około 10 przed-

stawicielstw Kapituły, przeszczepiając na podatny grunt wizję masonerii wyższych stopni 

o specyfice rycerskiej (z kolei we Francji Kapituła straciła samodzielny byt po roku 

1763, prawdopodobnie na skutek włączenia w Ryt Imperatorów Wschodu i Zachodu). 

W Prusach w 1786 roku pojawił się dokument określany jako Wielka Konstytucja, 

podpisana przez Fryderyka Wielkiego. Dokładne datowanie tego dokumentu, jak i jego 

związek z królem bywają przedmiotem dyskusji. Albert Pike, ale także Henry Clausen 

są zgodni co do prawdziwości Konstytucji. Z kolei Robert Folger, Harold Voorhis czy 

R. Lindsey są jej przeciwni, podważają również autorstwo Fryderka II (który zmarł 

w roku podpisania dokumentu – łatwo więc było o fałszerstwo). Tezie tej sprzyja fakt, 

że forma podpisu złożona pod dokumentem odbiega od wzoru sygnatury władcy33. 

Mackey podaje34, że istniały dwie wersje tego dokumentu: francuska i łacińska35, różniące 

się nieco w treści, co uznaje za przesłankę do podważania autentyczności rodowodu 

wywodzącego się od Fryderyka. 

Nie można jednak lekceważyć faktu, że Wielkie Konstytucje są w istocie pierwszym 

dokumentem sankcjonującym (czy też raczej: konstytuującym) nowy Ryt, choć odnoszą 

się do wcześniejszych, francuskich Konstytucji z 1762 roku (dotyczyły one jednak Rytu 

Doskonalenia – por. niżej). Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, 

określana jako Nowe Tajemne Instytucje opisuje system 33-stopniowy i nadaje mu 

nazwę RSDiU, jednocześnie wyraźnie podporządkowując stopnie błękitne kolejnym 

stopniom wyższym. Zwraca uwagę, że tego typu hierarchiczne podporządkowanie bardzo 

dobrze odpowiadało duchowi pruskiej masonerii i jednocześnie wizji zcentralizowanego, 

odgórnie zarządzanego państwa. Warto tu także przypomnieć niemieckie powiedzenie: 

„być brandemburczykiem to znaczy umieć być posłusznym” (co znajduje oddźwięk 

w wielu wartościach przypisywanych poszczególnym stopniom rytu, zwłaszcza w 4° 

Mistrza Tajnego). 

W Konstytucji Fryderyk Wielki określony zostaje tu jako Suwerenny Wielki Protektor, 

Wielki Komandor, Wielki Mistrz i Obrońca na całym świecie niezwykle starożytnego 

 
33 Fox W., dz. cyt., s. 19. 
34 Mackey A., dz. cyt., s.184. 
35 Wersja łacińska stała się podstawą wydanej przez Pike’a edycji amerykańskiej z 1859 roku. 
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i szacownego Związku Dawnych Masonów (…)36. W dalszej części władca podkreśla, 

że w związku z przyjęciem tytułu Protektora czuje się w obowiązku doprowadzić do 

zebrania i zunifikowania rytów masonerii szkockich, których doktryny są zgodne lub 

bliźniaczo podobne do pradawnych instytucji masońskich, jako pochodzące z tego samego 

drzewa i różniące się jedynie nielicznymi słowami. Wymienia się przy tym ryt: Ryt 

Dawny, Ryt Dziedzictwa (Perfekcji), Ryt Wschodu Kilwinning37, Ryt św. Andrzeja,  

Ryt Perfekcji zwany rytem Królewskiej Tajemnicy, Ryt Szkocki Filozoficzny oraz Ryt 

Szkocki Pierwotny. Po wymienieniu tychże rytów pada następująca konkluzja: przyj-

mując nazwę od pierwszego z rytów i liczbę stopni z ostatniego z nich, ustanawiamy 

jeden ryt, który zawiera wierzenia i czyste doktryny starożytnej masonerii pod nazwą 

Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego. 

Warto też dodać, że Wielka Konstytucja FrydeZryka odwołuje się wprost do 

wzmiankowanej wcześniej konstytucji z 1762 roku, podkreślając, że wszelkie jej 

postanowienia – o ile nie są sprzeczne z nowym dokumentem – należy uznać za 

obowiązujące. Wielkie Konstytucje ustanawiały także Radę Najwyższą liczącą 9 człon-

ków, określając, że może istnieć tylko jedna Rada dla każdego kraju (z wyjątkiem USA, 

gdzie mogą istnieć dwie). 

Zanim jednak nastąpiło ukonstytuowanie rytu na terenie Prus, doszło do istotnych 

zmian sytuacji stopni wyższych we Francji. 

Oprócz wspomnianej wcześniej Kapituły Clermont, promującej ryt 7-stopniowy 

działały dwa silne, rywalizujące ze sobą systemy: Ryt Imperatorów Wschodu i Zachodu 

oraz Ryt Rycerzy Wschodu.  

Pierwszy z nich powstał dzięki założonej w 1758 roku Kapitule Imperatorów Wschodu 

i Zachodu (jej członkowie przybrali tytuły Suwerennych Książąt Masońskich). Rytu 

Doskonalenia utworzony przez kapitułę składał się z następujących stopni38: 1. Uczeń, 

2. Czeladnik, 3. Mistrz, 4. Secret Master, 5. Perfect Master, 6. Intimate Secretary, 

7. Intentant of the Building, 8. Provost and Judge, 9. Elect of the Nine, 10. Elect of Fifteen, 

11. Illustious Elect, 12. Chief of the Twelve Tribes, 13. Royal Arch of Solomon, 14. Grand 

Elect, Ancient Perfect Master, 15. Knight of the Sword, 16. Prince of Jerusalem, 17. Knight 

of the East and West, 18. Knight Rose Croix, 19. Grand Pontiff, 20. Grand Patriarch, 

21. Grand Mater of the Key of Masonry, 22. Prince of Libanus, 23. Soverign Prince Adept 

Chief of the Grand Consistory, 24. Illustrious Knight commander of the Black and White 

Eagle, 25. Most Illustrious Sovergin Prnce of Masonry, Sublime Commander of the Royal 

Secret39. W Rycie Doskonalenia dominuje odwołanie się zarówno do tradycji rycerskiej40, 

ale także do wątków judaistycznych (reprezentowanych przez Świątynię Salomona, na 

co niewątpliwie wpływ miała mitologia templariuszy) oraz symbolika różokrzyżowa 

(jako forma ezoterycznego chrześcijaństwa). Ten typ mistycznego wyjaśnienia korzeni 

masonerii był dość powszechny w połowie XVIII wieku. Waite wskazuje, że Kapituła, 

choć jej dokładny skład nie był znany składała się przede wszystkim z przedstawicieli 

arystokracji oraz kręgów wojskowych.  
 

36 Red. Pike A., Ancient and Accepted Scottish Rlte. Constitutions and Regulations of 1762. Statutes, 

Regulations, etc, of 1786 (…), Masonic Publishing Company, Nowy Jork 1932, s. 217. 
37 Fox W., dz. cyt., s. 14. 
38 Zostały one upublicznione w formie pisemnej przez mistrza Loży La Candeur, Pincemaille’a w latach 

1763-1766. 
39 Waite E., dz. cyt., s. 255. 
40 W 1758 roku system został zaakceptowany w niemieckiej Wielkiej Loży Pod Trzema Globami. 



 

Rola człowieka wobec społeczeństwa i państwa w świetle „Morals and Dogma” Alberta Pike’a 
 

165 

Z kolei Ryt Rycerzy Wschodu powstał w roku 1760, a następnie został przeorga-

nizowany, aby otworzyć się przede wszystkim na klasę średnią (która nie mogła być 

przyjęta do Kapituły z Clermont ze względów „ideologicznych”) i bogatą burżuazję. 

Jednym z nielicznych przedstawicieli arystokracji był baron Louis Theodore Tschoudy 

(1720-1769), badacz i reformator wolnomularstwa, autor wielu publikacji z tej dziedziny – 

a jednocześnie wybitny hermetyk i alchemik. Ryt Rycerzy Wschodu miał początkowo 

6 stopni wyższych (niektóre źródła wskazują 7), stopniowo jednak zbliżał się do Rytu 

Doskonalenia. 

Konkurencja obu rytów na terenie Francji doprowadziła w 1762 roku do kongresu, 

który odbywał się w Paryżu i Bordeaux (choć niektórzy uważają, że drugim miastem 

był Berlin). Były one elementem trójstronnej dyskusji pomiędzy Wielką Lożą Francji 

a kapitułami rytu Rycerzy Wschodu oraz rytu Imperatorów Wschodu i Zachodu. W wyniku 

porozumienia powstała Konstytucja, składająca się z 35 artykułów i regulująca zasady 

Rytu Doskonalenia. Nawiązywała ona do ustanowionej rok wcześniej tzw. Tajemnej 

Konstytucji (do obu tych dokumentów odnosi się późniejsza konstytucja RSDiU). To 

właśnie w tym dokumencie zawarto po raz pierwszy stopień (bądź funkcję) oznaczony 

jako Inspektor 33 stopnia. Warto także wspomnieć, że postępujący rozłam w Wielkiej 

Loży Francji (głównie powodowany walką pomiędzy Rycerzami Wschodu a Impera-

torami) doprowadził do królewskiego edyktu antymasońskiego 21 lutego 1767 roku. Te 

historyczne uwagi mogą być znaczącym argumentem w dyskusji, na ile systemy rytów 

były nowymi prądami filozoficznymi w obrębie wolnomularstwa, a na ile stanowiły 

rezultat konfliktu frakcji (a więc należałoby je rozpatrywać przede wszystkim na gruncie 

politologicznym bądź socjologicznym). 

27 sierpnia 1761 rok jest kolejnym punktem zwrotnym w historii masonerii, a w historii 

RSDiU w szczególności. Tego dnia wydano patent pozwalający na przeniesienie tradycji 

Rytu Doskonalenia na teren amerykański. Jest to jednocześnie pierwszy historyczny 

dokument tego typu. Otrzymał go Stepen (Etienne) Morin (1717-1771). Dokument po-

siada nagłówek Wielkiej Loży, ale jego treść sugeruje, że jest to dzieło wspólne z Suwe-

renną Wielką Radą Paryża. Co intrygujące, patent podpisany jest nie przez Wielkiego 

Mistrza ani przez Wielkiego Komandora Rytu, lecz przez ich zastępców, oficerów lóż oraz 

ciał wyższych stopni41. Współcześnie sądzi się, że oryginalny patent dawał Morienowi 

zwierzchność jedynie nad lożami błękitnymi, ale w praktyce został przedstawiony tak, 

jakby nadawał również uprawnienia do zarządzania stopniami wyższymi42 (Morin został 

określony Inspektorem Generalnym, ale w dokumencie nie ma informacji o przyznaniu 

bądź posiadaniu 33 stopnia43). 

W treści patentu Morina kreślono jako Inspektora, ale mniej więcej w tym samym 

czasie na inspektorów powołano też Lemoliere de Fauillasa oraz Bertranda Bartholomieu. 

Gorąca i zajadła rywalizacja pomiędzy nimi o „wyższość” swojego umocowania zaowo-

cowała przyznaniem Morinowi nowego tytułu – Wielkiego Inspektora Generalnego. Są 

to trzy pierwsze znane historyczne wydane patenty inspektorskie – przy czym praktyka 

szybko znalazła naśladowców. Wydawano najróżniejsze patenty i certyfikaty, najczęściej 

 
41 Coil W., dz. cyt., s. 428. 
42 Jackson A., Cosby F., Rose Croix: A History of the Ancient & Accepted Rite for England and Wales, 

Londyn 1997, s. 31-45. 
43 Fox W., dz. cyt., s. 15. 
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potwierdzające przyznanie określonych stopni bądź uprawniające do zakładania ciał 

wykonawczych związanych z danym rytem. Interesującą obserwację podaje Coil:  

nadawanie patentów inspektorskich było przydatne dla propagowania rytu, ale 

wysoce szkodliwe z uwagi na wprowadzenie uznaniowości oraz tajności. Pry-

watne ambicje człowieka wyposażonego w patent niosły poważne zagrożenie, 

a jeśli dodatkowo potrzebował on pieniędzy – kończyło się to katastrofalnie44. 

Dysponując otrzymanymi uprawnieniami, Morin przybył do Ameryki (której ziemie 

były nadal koloniami brytyjskimi i francuskimi) i zabrał się do propagowania zasad rytu. 

Szybko ustanowił swoim zastępcą Holendra, Henry Andrew Franckena, który natych-

miast udał się do Nowego Yorku i rozpoczął nadawanie stopni wyższych w 1767 roku. 

Francken jest autorem niezwykle ważnego dokumentu, zwanego Manuskryptem Franckena 

(1783). Opisuje on dokładnie zasady 25-stopniowego Rytu Doskonalenia (zwanego też 

Rytem Królewskiej Tajemnicy). Ciekawostką jest, że każdemu stopniowi przypisano 

ścisłą minimalną lat praktykowania, które po łącznym zsumowaniu dają 81, nazywaną 

Liczbą Doskonałą. Francken określał także, że Loża Doskonalenia nie może nigdy liczyć 

więcej niż 27 członków. Inspektor ten założył także (z upoważnienia Morina) Wielką 

Kapitułę Rytu (1770) w Kingston. W 1768 roku Francken założył w Alabamie pierwszą 

anglojęzyczną Lożę Doskonalenia (pracującą w stopniach 4-14) pod nazwą Loża 

Niewysłowiona (Lodge Ineffable).  

W 1788 roku powołano Wielką Radę Książąt Jerozolimskich, która szybko uznała 

swoją zwierzchność nad Lożami Doskonalenia. Trudno powiedzieć, ile takich lóż działało 

rzeczywiście wówczas w Ameryce, choć prawdy wydaje się być bliska liczba ośmiu. 

Działała też Wzniosła Wielka Rada Książąt Królewskiej Tajemnicy założona w 1797. 

W latach 1761-1809 działało w sumie 80 inspektorów rytu Doskonalenia na terenie 

tworzącego się państwa USA. W 24 maja 1801 roku zastępcą Inspektora Generalnego 

Rytu Królewskiej Tajemnicy (Ryt Perfekcji) został pastor, wielebny Frederick Dalcho 

(pochodzenia pruskiego, choć urodzony w Londynie). Zaledwie tydzień później utwo-

rzono Radę Najwyższą 33 Stopnia dla USA, zgodnie z Wielką Konstytucją z 1786 roku. 

Administrowała ona 33 stopniami, włączając w to Ryt Perfekcji Morina.  

Jak pokazano wyżej, RSDiU był wynikiem przekształceń wolnomularstwa przede 

wszystkim we Francji (dlatego nazwa „ryt szkocki” bywa bardzo myląca). Wiązały się 

one z tradycją jakobicką i z poszukiwaniem przez szlachtę coraz bardziej rozbudowanej 

tytulatury (co jest dość charakterystyczne dla tej warstwy społecznej). Rozszerzeniu 

ulegała także warstwa filozoficzna, wzbogacając się o wątki kabalistyczne, alchemiczne 

i różokrzyżowe. Szczególnie silnie akcentowano również tradycję chrześcijańskich 

zakonów rycerskich, co miało miejsce zwłaszcza w Prusach. Tendencje te były tak silne, 

że stopniowo na bazie tradycji templariuszowskiej wykształcił się zupełnie nowy system – 

tzw. Stricta Observantia (rycerski ryt ścisłego posłuszeństwa), którego zwolennicy po 

podważeniu jego zasadności historycznej rozpadli się na dwa stronnictwa – jedno 

przyłączyło się do RSDiU, a drugie kontynuowało ściśle rycerską tradycję, powołując 

Ryt Szkocki Rektyfikowany.  

Po przeszczepieniu RSDiU na grunt amerykański, na przełomie XVIII i XIX wieku 

RSDiU dało się jednak odczuć, że nie współgra on najlepiej z równościową tradycją 

 
44 Coil W., dz. cyt., s. 427. 



 

Rola człowieka wobec społeczeństwa i państwa w świetle „Morals and Dogma” Alberta Pike’a 
 

167 

Nowego Świata. W dodatku początek prac Rady Najwyższej zbiegł się w czasie z obję-

ciem urzędu przez prezydenta Thomasa Jeffersona. Jego głęboko humanistyczne, demo-

kratyczne i bardzo odważne społecznie poglądy doprowadziły do przyśpieszonych zmian 

w społeczeństwie amerykańskim w duchu egalitaryzmu. Sytuacja polityczna (wojna 

z Wielką Brytanią, poszukiwanie wolności od opresji politycznej i religijnej) sprawiała, 

że ostrze niechęci społecznej było wymierzone w szlachtę, arystokratów i monarchię. 

Wpłynęło to na zmianę podejścia do wyższych stopni szkockich, bowiem barokowo roz-

budowane, arystokratyczne tytuły zaczęły być odbierane jako bufonada i łamanie świeżo 

uchwalonej Konstytucji USA (która w egalitarnym duchu Art. I wyraźnie wskazywała, 

że żadne państwo nie może nadawać tytułów szlacheckich). To właśnie między innymi 

dlatego Albert Pike podjął się reformy RSDiU, której ukoronowaniem było wydanie 

„Morals and Dogma”. W porównaniu z Rytem Szkockim Rektyfikowanym RSDiU 

pozbawiono większości odwołań do katolickich zakonów rycerskich, zastępując je 

szeroko pojętymi wątkami judeochrześcijańskimi. 

4. „Morals and Dogma” – świat wartości RSDiU 

„Morals and Dogma” jest dziełem pomyślanym jako rodzaj katechizmu czy też 

podręcznika dla wolnomularzy RSDiU. Jednak, na co warto zwrócić uwagę, nie jest to 

(niejako wbrew tytułowi) tekst dogmatyczny, zawierający prawdę objawioną. We wstępie 

autor pisze:  

Prawem każdego czytelnika jest nie zgadzać się z poglądami tu zawartymi  

i w całości je odrzucić. Proszę jedynie, aby raczył w skupieniu zastanowić się 

nad treścią tych kart i otworzyć rozum na ich treść, unikając przedwczesnych 

osądów45.  

Skądinąd antydogmatyczny charakter niektórych prądów wolnomularstwa stał się 

podstawą do krytyki masońskiego relatywizmu. Jeśli bowiem dopuszcza się równo-

znaczność wielu sądów (czy też postaw) moralnych, to można takie podejście za prowa-

dzące do nihilizmu. Wydaje się jednak, że gros lóż wolnomularskich deklaruje dopusz-

czalność wielu postaw pod warunkiem należenia ich do określonego spektrum46. 

Dzieło Pike’a nie jest traktatem naukowym (choć zawiera liczne wzmianki erudycyjne, 

zapewne niezwykle inspirujące dla przeciętnego amerykańskiego masona w początku 

XIX wieku), lecz raczej luźnym esejem, swobodnie prowadzącym narrację od jednego 

opisu symbolu do drugiego.  

Zgodnie z tradycją wolnomularską, wywód uzupełniany jest licznymi alegoriami 

i przypowieściami. Jest to jednocześnie zachęta do samodzielnego badania wniosków 

wypływających z interpretacji symboli, co zasadniczo jest typową realizacją metody 

wolnomularskiego samodoskonalenia (w loży, jej członkowie wygłaszają własne referaty 

i przemyślenia na temat określonych symboli). 

 
45 Wszystkie cytaty z „Morals and Dogma” pochodzą z tekstu oryginalnego przytoczonego w wydaniu 

krytycznym: Hoyos de A., Albert Pike’s „Morals and Dogma” of AASR of Freemasonry, Supreme Council 

Southern Jurisdiction, Waszyngton 2011, s. 73-178. 
46 James Anderson twierdził więc, że z jednej strony wolnomularstwo umożliwia spotkanie się ludzi, 

którzy w innych warunkach nie mogliby nawet rozmawiać, ale z drugiej podkreśla, że do loży wstęp ma 

wzbroniony libertyn nieuznający żadnych wartości, ani głupi ateista. Skądinąd ta ostatnia uwaga stała się 

przyczyną (czy raczej: pretekstem) zerwania stosunków konserwatywnych lóż angielskich z masonerią 
francuską pod koniec XIX wieku. 
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Dominantami rozdziału I, poświęconego stopniowi Ucznia są cztery zagadnienia: 

znaczenie i rola zmian społecznych, rola Boga w masonerii, symbolika Świątyni Jerozo-

limskiej oraz wystrój loży (analiza tych dwóch ostatnich tematów wykracza poza ramy 

niniejszego opracowania). 

Szczególnie ciekawe jest spojrzenie Pike’a na rolę jednostki i społeczeństwa 

w dziejach. Świat ucznia wolnomularskiego w „Morals and Dogma” jest ukształtowany 

w dużej mierze przez wątki oświeceniowe (rozum, intelekt, prawo, walka z przesądami). 

W tej wizji szczególna rola przypada człowiekowi, organizującemu otaczającą go rzeczy-

wistość i nadającemu jej racjonalne znaczenie. Pike stawia jednak wyraźne rozróżnienie 

między nieukształtowaną (nieświadomą) częścią społeczeństwa a tą grupą, która świa-

domie używa rozumu dla osiągania postawionych przez siebie celów: 

 Ślepa siła ludzkości musi być właściwie użyta i zarządzana, jak siła pary, która 

odpowiednio użyta podnosi ciężkie żelazne tłoki, obraca koła, zdolna zarówno 

stworzyć ciężką armatę, jak i utkać najdelikatniejszą koronkę. Musi nią kierować 

Rozum. Intelekt jest tym dla ludzi i ich Siły, czym smukła igła kompasu dla statku – 

jego duszą, zawsze pomagającą wielkiej masie drewna i stali i zawsze wska-

zującą północ. 

Warto przy tym zaznaczyć, że Pike wyraźnie opowiada się za rewolucją i odrzuce-

niem starych wartości. Postuluje on jednak to jednak nie bunt chaotyczny i nierozumny, 

ale właśnie przeciwnie: planowy i postępowy. W wizji Pike’a brzmią echa doświadczeń 

Europy, gdzie zazwyczaj obalenie monarchii kończyło się prędzej czy później przy-

wróceniem systemu (choć może z inną władzą). Postulowana rewolucja jest więc raczej 

świadomym działaniem na rzecz poprawy losu ludzkości i dla jej dobra – w przeciwnym 

wypadku z pewnością poniesie porażkę:  

Rewolucje kończą się klęskami, gdy Siła jest niewłaściwie skierowana. To właśnie 

dlatego tak często światłe powstania, zaczynające się na majestatycznych szczy-

tach wznoszących się nad moralnym horyzontem Sprawiedliwości, Mądrości, 

Rozumu, Słuszności, bielejące ideami czystszymi niż śniegi, stopniowo staczają 

się w dół, od głazu do głazu i choć odbija się w nich doskonałość niebios, to 

przecież na swojej wspaniałej drodze gubią się w grzęzawiskach niczym rzeka 

pośród kalifornijskich piasków.  

Zatem Pike jest nie tyle zwolennikiem zastąpienia jednego władcy – innym w ramach 

tego samego systemu, lecz raczej zmiany paradygmatu postrzegania organizacji państwa. 

 Trudno się zresztą temu dziwić, biorąc pod uwagę sytuację polityczną w nowo-

utworzonych USA. Zarówno w czasach Trzynastu Kolonii, jak i na przełomie XVIII 

i XIX wieku Nowy Świat stawał w ostrej opozycji do przeszłości. Migranci przybywający 

na podbój Ameryki byli zarówno motywowani politycznie (chęć uwolnienia się spod bez-

pośredniej kontroli króla), jak i ekonomicznie (status w Koloniach miał być wynikiem 

zaangażowania na rzecz społeczności, a nie – praw wynikających z urodzenia) oraz 

religijnie47. 

 
47 Paradoksalnie dotyczyło to protestanckich purytanów, a właściwie jednego z odłamów tego ruchu. 

Stopniowo wyłonił się w nim podział na umiarkowanych prezbiterian (popieranych przez bogatą szlachtę 

i mieszczan) opowiadających się za kościołem angielskim zorganizowanym na wzór Szkocji oraz 
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Pike już w tym miejscu daje wyraz politycznym elementom swojego systemu wartości. 

Wolnomularz jest w nim przedstawiony jako twórca nowego państwa, wolnego od 

tyranii, systemu feudalnego i opresji religijnej. Co interesujące, Pike wielokrotnie pod-

kreśla związek zagadnień społecznych i bytowych z poziomem świadomości populacji: 

Wielkie są siły kłębiące się w przepastnych jaskiniach zła pod społeczeństwem. 

W ohydnej degradacji, nędzy, waśniach, upadku, występkach i zbrodniach, 

które cuchną i gotują się w ciemnościach w ludzkich wegetujących u korzeni 

wielkich miast. Tu nie istnieje bezinteresowność, zaś każda jednostka niczym 

zwierzę wyje, gryząc innych, pożąda i pragnie – tylko dla własnej korzyści. To 

pożałowania godne pospólstwo ma wie matki, z których każda jest niczym zła 

macocha, zaś są nimi Ignoracja i Nędza. Własne pragnienia mają za swój jedyny 

cel – obie pragną tylko zaspokojenia swojego głodu. 

Trzeba przy tym zauważyć, że Pike, wywodzący się z Bostonu, ale związany był 

przede wszystkim z szeroko pojętym Południem i Charleston. Było ono niewielką miejsco-

wością, charakterystyczną dla krajobrazu południa Trzynastu Kolonii48. W związku 

z tym dla przywiązanego do otwartych przestrzeni (i na poły wiejskiego krajobrazu) 

Pike’a miasta mogły rzeczywiście wydawać się odrażające. Nie bez związku były też 

zapewne doświadczenia wczesnej młodości i braku finansowej stabilizacji (w wieku 16 lat 

Pike zdał egzaminy na Uniwersytet Harvardzki, ale nie podjął nauki z braku środków49) – 

stąd świadomość biedy jako czynnika ograniczającego ludzką podmiotowość i możli-

wości rozwoju. 

W innym miejscu w tekście autor proponuje taką, również rewolucyjną, obserwację 

społeczną:  

Wolni ludzie, zapominając, że mają dusze, o którą trzeba się troszczyć, całą 

energię poświęcają swojemu rozwojowi materialnemu. Jeśli prowadzą wojnę, 

to służy ona wyłącznie celom handlowym. Obywatele naśladują postępowanie 

państwa i traktują bogactwo, przepych, i luksus jako najważniejsze dobra życiowe. 

Taki naród tworzy bogactwo szybko, lecz źle je rozdziela. Stąd dwie skrajności: 

potworne bogactwo i potworna nędza; cała przyjemność dla nielicznych, wszystek 

niedostatek dla reszty, to znaczy dla ludzi. Przywilej, Wyjątek, Monopol, Feudal-

ność, wyrastająca z Pracy tworzą pełną fałszu i niebezpieczną sytuację, która 

sprawia, że praca jest zaślepiona i spętana łańcuchami niczym Cyklop, w kopalni, 

w kuźni, w warsztacie, na krośnie, w polu, pośród trujących oparów, w izbach 

przepełnionych wyziewami, w niewentylowanych fabryk. Tak oto władzę pub-

liczną wspiera się na prywatnej nędzy i buduje wielkość państwa na cierpieniu 

 

separatystów, którzy żądali całkowitej niezależności swoich kongregacji. W oczywisty sposób prowa-

dziło to do konfliktu z władzą królewską (dla której jednym z fundamentów oparcia był episkopat), a co 
za tym idzie do prześladowań. To właśnie chęć organizacji społeczeństwa w duchu kongregacjonalnym 

I kalwińskim była impulsem, który pchnął wiele purytańskich rodzin do emigracji. 
48 Karolina jako kolonia była założona na patencie prywatnym, zaś jej prominentnymi postaciami byli 

przede wszystkim ludzie związani ze Stuartami (pierwotna nazwa miasta to Charles Town). Dość szybko 
obszar ten podzielił się wyraźnie na uboższą Karolinę Północną i Południe, zdominowane przez wielko-

skalowe plantacje, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do trudności w rozwoju ośrodków miejskich 

(za: Rozbicki M., Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku, Oficyna Wydawnicza 

Interim, 2000, s. 96). 
49 Warto jednakże zauważyć, że w 1859 roku uniwersytet przyznał mu honorowy dyplom magisterski. 
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jednostki. Taka wielkość jest źle ukonstytuowana, bo choć znajdują się w niej 

połączone wszystkie elementy materialne, to nie ma miejsca na żaden składnik 

moralny. 

W narracji Pike’a zwracają uwagę liczne odniesienia do starożytności, zarówno 

w wymiarze historycznym, jak i w wątkach mitologicznych. Przykładowo, autor „Morals 

and Dogma” tak wyjaśnia trwałość systemów despotycznych:  

Ludzie mają wielką, brutalną siłę niczym MŁOT50, a siła ta może zostać wyko-

rzystana w słusznej sprawie, jeśli uderzać będzie w kierunku wskazanym LINIAŁ 

określony przez mądrość i rozwagę. Jednak ta sama Siła ludzi, ta tytaniczna moc 

godna gigantów, buduje cytadele tyranów i zapewnia potęgę w ich armiom. Stąd 

możliwość trwania takich tyranii, choćby jak te, które upamiętnia przypowieść 

o tym, że Rzym pachnie gorzej pod Witeliuszem niż pod Sullą. Także i za Klau-

diuszem oraz Domicjana panowała podłość odpowiadająca brzydocie tyranów 

(…). Władze publiczne są zbrukane, serca zdradliwe, sumienia złamane a dusze 

mizerne. Tak było za Karakalli, Kommodusa, za Heliogabala. Z senatu rzym-

skiego, już za Cezara podnosił się tylko smród padliny niczym z orlego gniazda. 

Pike podkreśla, że rolą człowieka jest przeciwstawianie się złu, ale jest to możliwe 

tylko wówczas, gdy elity tworzą ludzie światli. Autor zdawał sobie sprawę, że szeroko 

rozumiane społeczeństwo może się stać zarówno przyczyną pozytywnych zmian, jak 

i czynnikiem hamującym:  

To siła ludu podtrzymuje wszystkie te despotyzmy, zarówno najgorsze, jak i naj-

lepsze. Działa poprzez armie, które częściej zniewalają niż wyzwalają. (…) Siła 

jest stalowym morgensternem przy łęku siodła rycerza lub odzianego w zbroję 

biskupa. Bierne posłuszeństwo wspiera trony i oligarchie, królów hiszpańskich 

i senatów weneckich. Potęga armii, którą włada tyran jest sumą wielkiej liczby 

słabości indywidualnych ludzi. I tak oto Ludzkość toczy wojnę przeciwko 

Ludzkości, nie bacząc na Ludzkość. Lud chętnie poddaje się despotyzmowi, jego 

synowie pokornie poddają się pogardzie, a jego żołnierze przyjmują chłostę. 

Piętnowanie gnuśności społeczeństwa i przywiązania do przebrzmiałych tradycji 

odnaleźć można także i w tym (patetycznym i nieco poetyckim) fragmencie:  

Nieustannie ludzie wykazywali ogromną determinację, by przedłużać trwanie 

w społeczeństwa ogromnej słabości. Siła ludzkości wyczerpuje się poprzez nie-

skończone przedłużanie istnienia rzeczy dawno umarłych; w rządzeniu ludźmi 

przez balsamowanie martwych tyrani starych Wiar; poprzez umacnianie wcześ-

niej podważonych dogmatów; pozłacanie wyblakłych ścian świątyń, dawno 

stocoznych przez robaki; poprzez wybielanie i uwznioślanie starożytnych i jało-

wych przesądów. Ratowanie społeczeństwa próbuje się dokonać poprzez pomna-

żanie żywiących się nim pasożytów; utrwalanie przestarzałych instytucji; wymu-

szanie kultu symboli jako rzeczywistych środków zbawienia. Wiąże się w ten sposób 

zwłoki Przeszłości, przytykając ich zimne usta do ust żywej Teraźniejszości. 

 
50 Wyróżnienie w cytacie (to i następne) pochodzi od Alberta Pike’a i jest odniesieniem do jednego 
z symboli przypisanych do stopnia Ucznia. 
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Pike jest krytyczny nie tylko w stosunku do ośrodków władzy cywilnej, ale także do 
kleru (i to również protestanckiego):  

Tyrani używają siły ludu do krępowania i podporządkowywania – a zatem do 
ujarzmiania ludzi. Potem orzą nimi niczym wołami. W ten sposób duch wolności 
i innowacji zostaje stłamszony przez bagnety, a zasady są ogłuszone armatnimi 
salwami. Mnisi mieszają się z żołnierzami i Kościoł – jednako katolicki czy 
purytański – staje się wojujący i radosnym, śpiewają chwalebne Te Deum dla 
wiktorii nad buntem. 

I dalej:  

Wolność obywatelska i religijna muszą iść w parze; zaś prześladowania każdej 
z nich przydają dojrzałości. Ludzie zadowoleni z myśli stworzonych dla nich 
przez księży i kapłanów kościoła będą zadowoleni z monarchy rządzonego 
z bożej łaski. To prawda – Kościół i Tron wspierają się nawzajem. Będą dusić 
schizmy, wypalać niewierność i indyferentyzm; a gdy wokół nich toczyć się będzie 
walka o wolność, tym bardziej pogrążą się apatycznie w niewolę i głęboki stupor, 
z rzadka przerywany paroksyzmami wściekłego szału, po którym następuje 
bezradne wyczerpanie. 

Trzeba także pamiętać, że (wbrew funkcjonującej do dziś) opinii masoneria nie miała 
nigdy bynajmniej charakteru antychrześcijańskiego. Wręcz przeciwnie – była silnie 
związana z konfesją protestancką (pierwszy Wielki Mistrz Wielkiej Loży Londynu, filozof 
i naukowiec John Theophilus Desaguliers był duchownym protestanckim, podobnie jak 
James Anderson – twórca obowiązujących do dziś Konstytucji Masońskich z 1723 roku51). 

Pike daje też interesującą i aktualną do dziś ocenę skłonności społeczeństwa do zapo-
minania dawnym systemom ich wad:  

Dlatego losem ludzkości jest wieczne zmaganie się z upiorami przeszłości, z prze-
sądami, bigoterią, hipokryzją, uprzedzeniami, błędami i wypaczeniami tyranii. 
Despotyzmy przeszłości stają się w oczach ludzi godne szacunku, niczym góra 
jeżąca się wypaloną wulkaniczną skałą, surowa i okropna, gdy widziana 
z odległości zdaje się niebieska, gładka i piękna. 

Myliłby się jednak ktoś, kto oceniałby autora „Morals and Dogma” jako anarchizują-
cego buntownika, który marzy o obalaniu starych form z czystej chęci ich niszczenia. 
Pike podkreślał, że w nowym państwie (w sposób oczywisty miał na pewno na myśli budo-
wane Stany Zjednoczone) siła administracyjna musi być ograniczona i kontrolowana:  

SIŁA ludu nie może, poprzez brak pohamowania i kapryśność swojego działania, 
właściwie wspierać i podtrzymywać działania utworzonego wolnego rządu. Ta 
Siła musi być ograniczona, powstrzymywana, dystrybuowana poprzez w liczne 
kanały i działać nie bezpośrednio, lecz drogami okrężnymi, aby realizować się 
poprzez prawo, działania i właściwe decyzje Państwa. Mądrzy egipscy królowie 
starożytności siłę wielkiej rzeki przekazywali Egiptowi przez sieć kanałów, by 
potęgę wezbranych wód Nilu skierować właściwie i by służyła ona do użyźniania 
ziemi, a nie jej zniszczenia. Musi istnieć „jus et norma”, Prawo i Reguła lub 
swego rodzaju Miara, którą są konstytucja i prawa, wewnątrz których działać 
musi siła publiczna. 

 
51 Drugie wydanie, zmienione i uzupełnione, uznawane za kanoniczne, pochodzi z 1738 roku. 
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Konkluzja tego wątku w opisie stopnia Ucznia brzmi następująco:  

SIŁA ludu lub wola ludu w działaniu i wywierana, symbolizowana przez MŁOTEK, 

kierowana, prowadzona i działający w ramach granic PRAWA i PORZĄDKU, 

symbolizowanego przez LINIJKĘ O 24 CZĘŚCIACH, przynosi owoce WOL-

NOŚCI, RÓWNOŚCI i BRATERSTWA. Wolność ograniczana jest przez prawo; 

równość wobec prawa jest zasadą usakncjonowaną; braterstwo przeplata pły-

nące z niego obowiązkami się z wynikającymi z nich korzyściami. 

Warto przy tym zauważyć, że wymowa tekstu Pike’a jest silnie nacechowana wątkami 

politycznymi i społecznymi. Jest to zasadnicza różnica w stosunku do angielskiego wolno-

mularstwa konserwatywnego, które programowo odcina się od dyskusji religijnych 

i politycznych (które są zabronione w lożach – także tych pracujących współcześnie 

w RSDiU). To niewątpliwie odzwierciedlenie różnic w społecznej roli wolnomularstwa: 

brytyjskie było elementem utrwalającym system polityczny i społeczny, zaś w USA 

tworzyło zręby nowego porządku i nowego społeczeństwa. Podobne zjawisko odnosi się 

zresztą do masonerii francuskiej, która początkowo opierała się na tych samych zasa-

dach, co jej wyspiarski analog, ale od końca XVIII wieku przeszła na pozycje laickie 

i państwotwórcze. 

Zwieńczeniem uwag politycznych Pike’a może być określenie jego spojrzenia na 

funkcję wolnomularstwa. Jest nią przeciwstawianie się opresji i tyranii (t.j. władzy 

jednostki sprawowanej niesprawiedliwie):  

A masoneria, podobnie jak Historia i Filozofia, ma wieczne obowiązki: przeciw-

stawić się Kajfaszowi jako biskupowi, Drakonowi jako sędziemu, Trimalcionowi 

jako prawodawcy i Tyberiuszowi jako cesarzowi. To są symbole tyranii, która 

degraduje i miażdży, a także korupcji, która kala i zaraża. 

Warto także odnieść się do drugiego z nurtów dominujących w ujęciu Pike’a: Boga 

i religii. 

Postawa Pike’a w stosunku do świata nie jest czysto materialistyczna. Wymiar aksjo-

logiczny dają jej odwołania do wartości oraz liczne wątki deistyczne: Gdy bowiem 

POTĘGA Boskości jest w równowadze z Jego MĄDROŚCIĄ, wszystkie dzieła są pełne 

HARMONII. Choć autor nie opowiada się za żadną z religii (co jest typowo wolno-

mularskim podejściem), to jednak podkreśla, że duchowość (także ta pojmowana reli-

gijnie) jest koniecznością:  

Chociaż wolnomularstwo ani nie uzurpuje sobie miejsca, ani nie naśladuje 

religii, modlitwa jest istotną częścią naszych ceremonii. To dążenie duszy ku 

Absolutnemu i Nieskończonemu Rozumowi, który jest Jedynym Najwyższym 

Bóstwem, bardzo niedoskonale i omylnie określanym jako ARCHITEKT. Za-

uważmy, że pewne działania człowieka zawsze skierowane są ku Nieznanemu – 

myśl, medytacja, modlitwa. Owo Nieznane to ocean, w przemierzaniu którego 

sumienie jest kompasem. Myśl, medytacja, modlitwa są niczym wspaniałe 

i tajemnicze działanie końcówki igły. To duchowy magnetyzm, który w ten sposób 

łączy duszę ludzką z Bóstwem. Te majestatyczne przejawy działania duszy są 

niczym promienie przebijające się przez cień ku światłu. 
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Pike nie jest więc przeciwnikiem wiary, a nawet uznaje ją za konieczne dla rozu-
mienia istoty człowieczeństwa. Co więcej, postrzega on rolę człowieka właśnie jako 
skromnego realizatora planów Istoty Najwyższej:  

To tylko płytkie szyderstwo powiedzieć, że modlitwa jest absurdalna, ponieważ 
nie jesteśmy za jee pomocą przekonać Boga do zmiany Jego plany. Wywołuje 
On sobie znane i zamierzone efekty poprzez działanie sił Natury, z których 
wszystkie są Jego siłami. Z kolei nasze działania są częścią tej większej całości, 
w tym nasze wolne czyny i nasza wolna wola. 

Zwraca przy tym uwagę, że człowiek Pike’a może zaufać Bogu nie tyle przez jego 
Omnipotencję i rolę Stwórcy, ile przez Harmonię i Równowagę, które są atrybutami 
Najwyższego (co jest oczywistą konsekwencją otwarcia na oświeceniowy deizm): 

Mądrość i Moc Boga są w równowadze. Prawa natury i prawa moralne nie są 
jedynie despotycznymi nakazami Jego Wszechmocnej woli; bo wtedy mogły by 
być przez Niego zamienione. Porządek stał by się wówczas chaosem, a dobro 
i słuszność złem i wypaczeniem. Uczciwość i lojalność byłyby wadami; a oszustwo, 
niewdzięczność i występek – cnotami. Wszechmocny, nieskończony i istniejący 
w samotności, niekoniecznie musiałby być spójna. Jego dekrety i prawa nie byłyby 
niezmienne. Prawa Boże nie obowiązują nas dlatego, że są aktami Jego SIŁY 
lub wyrazem Jego WOLI, ale ponieważ wyrażają Jego nieskończoną MĄDROŚĆ. 
Nie mają słuszne, ponieważ są Jego prawami, ale są Jego prawem, ponieważ są 
słuszne.  

Dalej, zgodnie z wolnomularską metodą stopniowego wtajemniczania Pike dodaje: 
Mądrość, Siła i Harmonia stanowią jedność w masońskiej triadzie. Mają one jeszcze inne, 
głębsze znaczenia, które w pewnym momencie mogą Ci zostać objawione. 

Występujące w całym tekście podkreślenie zasad równowagi (także w rozumieniu 
opozycji sił) prawdopodobnie można uznać za zapowiedź odwołań do kabalistycznego52 
Drzewa Sefirot w wyższych stopniach wtajemniczenia (kabalistyczne Drzewo Życia 
składa się z trzech kolumn, przy czym ten sam wymiar boskości na kolumnie lewej 
i prawej odpowiada komplementarnym zasadom odczytania pojęcia – np. sefira Geburah 
reprezentuje surowość prawa, zaś odpowiadająca jej Chesed przedstawia miłosierdzie/ 
wyrozumiałość prawa). 

Last not least, Pike proponuje również swego rodzaju Dekalog wolnomularski, 
wieńcząc go podobną do ewangelicznej konkluzją:  

Ale największym przykazaniem wolnomularstwa jest to:  

Nowe przykazanie daję wam: abyście się wzajemnie miłowali! Kto mówi, że jest 
w świetle, i nienawidzi swego brata, pozostaje w ciemności. 

Takie są moralne obowiązki masona. Ale jest również obowiązkiem wolnomu-
larstwa pomagać w podnoszeniu moralnego i intelektualnego poziomu społe-
czeństwa; w wykuwaniu wiedzy, wprowadzaniu idei w obieg i pobudzaniu umysłu 
młodych do rozwoju. Celem Wolnomularstwa jest także stopniowo wprowadzać 
właściwe nauki założeń i upowszechniać pozytywne prawa, dzięki czemu ród 
ludzki pozostanie w harmonii z jego przeznaczeniem.  

 
52 Więcej na temat elementów filozofii neoplatońskiej i gnostycyzmu w interpretacjach kabalistycznych 
zob. Mościbrodzki W., Alchemia. Geneza, symbolika, ikonografia, AHE, Łódź 2021. 
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5. Podsumowanie 

Największe dzieło Pike’a było w jego czasach znane większości masonom RSDiU, 

bowiem dostawał je każdy wolnomularz podnoszony do 32 stopnia (inne źródła podają – 

14). Tradycja ta w USA została zarzucona dopiero w 1974 roku. Przypuszczać jednak 

należy, że z racji solidnego rozmiaru książki, która liczy ponad 1000 stron, jedynie część 

obdarowanych przestudiowała je do końca, co zresztą przyznają sami wolnomularze. 

Jeden z nich powiedział: Spośród stu masonów zapewne mniej niż 10 posiada Morals 

and Dogma. Spośród nich, najwyżej 8 sięgnęło po tę lekturę – pozostali dostali ją jako 

prezent lub pamiątkę. Spośród tych 8, całość do końca przeczytało zaledwie 3. Być może 

jeden z nich zrozumiał, o co chodziło Pike’owi. 

Wydaje się, że pierwsze trzy stopnie RSDiU mają uświadomić adeptom wolnomular-

stwa ich służebną rolę wobec ludzkości. W „Morals and Dogma” znajdujemy krytykę 

zarówno współczesnego Pike’owi świata (tyrania możnych, korupcja polityczna na 

każdym szczeblu władzy, marazm i płytkość społeczeństwa wynikająca z biedy i braku 

oświaty), jak i odwołania do czasów historycznych. Zgodnie z oświeceniową tradycją 

ostrze krytyki skierowane jest zarówno w stronę egoistycznych władców, jak i zorgani-

zowanej religii (przy czym Pike jest surowy również w stosunku do protestantów).  

Pike stoi na stanowisku, że zadaniem człowieka jest ciągłe doskonalenie (prowadzone 

jako wypełnianie planu Istoty Najwyższej, ale z własnej woli i w wyniku racjonalnego 

wyboru). Ma być ono użytecznym narzędziem dla zmiany systemu politycznego oraz 

dla szeroko rozumianego postępu społecznego. Wolnomularze mają misję naprawy ota-

czającej rzeczywistości, działania dla dobra Ludzkości i – by skorzystać z typowej masoń-

skiej alegorii – wytężonej pracy na placu budowy Doskonałej Katedry Humanizmu. 

Niniejszy artykuł z racji ograniczoności miejsca jest jedynie pierwszą próbą inter-

pretacji postawy Pike’a. Wskazuje on jednocześnie dalszą drogę badań – i to badań 

interdyscyplinarnych, łączących elementy masonologii, historii, semiotyki (interesujący 

obszar badania symboliki wolnomularskiej), kulturoznawstwa i filozofii. 
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Rola człowieka wobec społeczeństwa i państwa w świetle „Morals and Dogma” 

Alberta Pike’a 

Streszczenie 
Albert Pike jest ważnym punktem na historycznej i kulturowej mapie USA. Był dziennikarzem, politykiem, 
żołnierzem, ale przede wszystkim znany jest jako wolnomularz i twórca nowożytnej postaci Rytu Szkockiego 
Dawnego i Uznanego – systemu filozofii wolnomularskiej, wywodzącej się od anglosaskich jakobitów 
osiedlających się we Francji w XVII wieku i ukonstytuowanego w Prusach przez Fryderyka Wielkiego. 
Choć Pike nie był filozofem w wąskim tego słowa znaczeniu, jego koncepcja wolnomularstwa wyrażona 
w „Morals and Dogma” jest fundamentem społecznej postawy masonerii amerykańskiej, a także źródłem 
inspiracji dla lóż europejskich pracujących w RSDiU. 
 „Morals and Dogma” wydane w roku 1871 jest wykładem etyczno-filozoficznym (niemającym jednak cech 
rozprawy naukowej i pomyślanym raczej jako podręcznik dla adeptów wolnomularstwa) omawiającym 
m.in. rolę i obowiązki człowieka wobec społeczeństwa i państwa. Bywa często określane jako traktat filozofii 
ezoterycznej – w związku z licznymi odniesieniami do protestantyzmu, różokrzyża i alchemii. 
W artykule zaprezentowano pierwszą w polskiej literaturze analizę treści „Morals and Dogma” (w odnie-
sieniu do stopni masonerii błękitnej). Myśl społeczno-polityczną Pike’a (model świata i człowieka) zestawiono 
z jej praktycznymi interpretacjami z punktu widzenia różnych odłamów wolnomularstwa. Autor artykułu ukazuje 
system filozoficzny Pike’a jako logiczną konsekwencję doświadczeń życiowych Pike’a, a także jako emanację 
społeczno-politycznych nastrojów epoki, jednocześnie stawiając pytanie o jego relację do współczesności.  
Analiza tekstu Pike’a ujawnia interesującą obserwację – choć współczesna konserwatywna masoneria 
anglosaska (zwłaszcza brytyjska) programowo podkreśla swoją apolityczność, to wymowa „Morals and 
Dogma” wskazuje, że autor miał interesujący i bardzo praktyczny program społeczno-polityczny. Taka postawa 
jest znacznie bliższa francuskiej wizji wolnomularstwa (lecz, paradoksalnie, większość lóż we Francji 
pracuje wedle Rytu Francuskiego Nowoczesnego, dalece różnego od koncepcji Pike’a).  
W kolejnych artykułach autor zamierza przedstawić rozszerzone badania wpływu Pike’a na poglądy współ-
czesnych wolnomularzy. 

Słowa kluczowe: filozofia masonerii, wolnomularstwo, Albert Pike, Morals and Dogma 



 

176 

Aleksandra Golik-Prus1 

O przyjemnościach i rozrywkach  

w „Diariuszu” Stanisława Reszki 

1. Wstęp 

Fascynacja otaczającą rzeczywistością zawsze wzbudzała w człowieku ciekawość 

i pragnienie jej zaspokojenia. Mogło ono przybierać różne formy. Od czasów renesansu 

ustalił się schemat podróży edukacyjnych, których tradycje sięgały wprawdzie średnio-

wiecza2, ale w epoce renesansu zyskały nowy wymiar, widoczny również w nazew-

nictwie. W odniesieniu do podróży edukacyjnych3 podejmowanych przez przedstawi-

cieli warstw niższych, dążących do zdobycia gruntownego wykształcenia, koniecznego 

dla dalszej kariery, stosowano określenie peregrinatio academica4, to w stosunku do 

podróży młodzieży szlacheckiej zaczęto już w XVI wieku stosować określenie grand 

tour5, a później także Kavalierstour6. Ten właśnie aspekt wyjazdów zagranicznych był 

przedmiotem zainteresowań badaczy, których uwaga skupiała się często na wybranych 

ośrodkach akademickich stanowiących miejsce docelowe, ze szczególnym uwzględnie-

niem: wykładanych tam przedmiotów, osób przekazujących wiedzę i stosowanych metod. 

Na wybór trasy i ośrodka akademickiego miało też wyznanie, ale generalnie profil edu-

kacji pozostawał bardzo podobny7. Zmiany w terminologii wyraźnie wskazują też na 

motywy podejmowania zagranicznych wyjazdów8. Osoby spoza stanu szlacheckiego, czy 

magnackiego dalej dążyły do gruntownego poznania określonej dyscypliny i uzyskania 

tytułu naukowego szlachta natomiast i magnateria zdobywała wiedzę określoną potrze-

bami stanowymi9. W obrębie tej dziedziny należy wspomnieć kluczowe pozycje Mariana 

 
1 aleksandra.golik-prus@us.edu.pl, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Śląski.  
2 Michałowska T., Topika pielgrzyma i pielgrzymki w literaturze polskiego średniowiecza, [w:] Mani-
kowska H. i Zaremska H. (red.), Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, IH PAN, 

Warszawa 1995. 
3 Literatura poświęcona fenomenowi podróży edukacyjnych jest bardzo obszerna. Z ostatnich opracowań, 

zob. Black J., The British Abroad. The Grand Tour in the Eighteenth Century, London 2003; tenże, 
France and the Grand Tour, New York 2003; Chaney E., The Evolution of the Grand Tour: Anglo-Italian 

Cultural Relations since the Renaissance, London 2002; Leibetseder M., Die Kavalierstour. Adlige 

Erziehungreisen im 17. Und 18. Jahrhundert, Köln 2004. 
4 Żołądź-Strzelczyk D., Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na aka-
demiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1996, s. 23-24. 
5 Markiewicz A., Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae, 

DiG, Warszawa 2011, s. 22-24. 
6 Berns J.J., Peregrinatio academica und Kavalierstour. Bildungsreisen junger Deutscher in der Frühen 

Neuzeit, [w:] Rom – Paris – London. Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller und Künstler 

in den fremden Metropolen. Ein Symposion, hrsg. C. Wiedemann, Stuttgart 1988, s. 155-160. 
7 Pietrzyk Z., W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży Rzeczpospolitej polsko-litewskiej w latach 
1538-1621, przeł. Golik-Prus A., Collegium Columbinum, Kraków 1997, s. 302. 
8 Tygielski W., Na cóż te koszta i trudy. W jakim celu w XVII wieku wysyłano młodzież szlachecką na 

zagraniczne studia?, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2006, t. 50, s. 141-156. 
9 Żołądź D., Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne szesnastego 
I siedemnastego wieku, PWN, Warszawa-Poznań 1990, s. 65-78. 
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Chachaja10 i Karoliny Targosz11 traktujące o przyczynach i przebiegu zagranicznych 

peregrynacji przedstawicieli najmożniejszych rodów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 

zapoznających się z nowoczesnymi wzorcami politycznymi i ustrojowymi, wojskowo-

ścią, dworską etykietą, językami obcymi oraz zawierających przydatne w późniejszej 

karierze politycznej znajomości. W większości wymienionych opracowań podejmowano 

też zagadnienia związane z wyborem guwernera, organizacją i przebiegiem wieloletnich 

często podróży edukacyjnych. Innym powodem wyruszenia w podróż były wszelkiego 

rodzaju misje dyplomatyczne12. Niezależnie jednak od przyczyny podjęcia podróży, 

często ich istotnym elementem wędrówki stawała się jej rejestracja zarówno werbalna, 

jak i ikonograficzna. Pierwsza z wymienionych postaci opisania rzeczywistości mogła 

z kolei przybierać formę: dziennika podróży, pamiętnika, sprawozdania, itinerarium, 

descriptio, wspomnień czy sztambuchów13. Na tego typu różnorodnym materiale źród-

łowym i zawartych w nim obserwacjach oraz refleksjach podejmujących podróż piel-

grzymów, dyplomatów, dworzan, studentów czy uczonych oparł swoją pracę Antoni 

Mączak14. Autor przedstawił podróżowanie jako ważki czynnik rozwoju kultury euro-

pejskiej, jak też gospodarki określonych regionów. W przekazach rejestrujących podróż 

przeważała proza, chociaż nie brakowało i mowy wiązanej15. Niezależnie zaś od autora 

pojawiały się w nich stałe elementy, zarówno w odniesieniu do treści, jak i jej konstrukcji. 

W pierwszym przypadku można było wyróżnić podstawowe części składowe: miejsce 

rozpoczęcia podróży, jej przebieg, cel oraz drogę powrotną. W drugim, zgodnie z dedyko-

wanym tytułem, stosowano formułowanie notatek w przyjętym trybie zapisu np. chrono-

logicznego i topograficznego16. Taki, utrwalony konwencją sposób rejestracji podróży 

odznaczał się występowaniem komponentów charakterystycznych dla jej autora. Obiektem 

analizy stał się specyficzny aspekt spisanego po łacinie „Diariusza” Stanisława Reszki, 

a mianowicie przyjemności i rozrywki w oparciu o wydanie krytyczne Jana Czubka: 

„Diarium. 1583-1589”17. Istotnym elementem przy dziennym zapisie przebiegu podróży 

jest podwójna rola autora, według słów Magdaleny Horodeckiej jednocześnie: obserwa-

tora i uczestnika zdarzeń, a także – podmiotu doświadczającego, a potem narratywizu-

jącego doświadczenie18. Stąd wyselekcjonowanie rozrywek opisanych przez Stanisława 

Reszkę i wprowadzenie ich umownego podziału według ogólnego kryterium: nauka 

oraz rozrywka, ze skupieniem się na tej ostatniej, będzie służyło wykazaniu ich istotnej 

roli dla uczestników wyprawy do Rzymu. W relacji autora „Diariusza” przewija się 

wiele innych wątków związanych z samą podróżą i życiem codziennym stanowiących 

doskonałe źródło do badań nad mentalnością staropolskich peregrynantów, szczególnie 

 
10 Chachaj M., Zagraniczna edukacja Radziwiłłów wieku, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 1995, s. 13-16. 
11 Targosz K., Jana Sobieskiego nauki i peregrynacje, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985. 
12 Makowski T., Poselstwo Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633, Warszawa 1996. 
13 Prokop K.R., Staropolskie diariusze z XVI stulecia jako źródło informacji do dziejów hierarchii 
kościelnej państwa polsko-litewskiego doby Złotego Wieku, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. LX, 

2010, s. 47-54. 
14 Mączak A., Peregrynacje. Wojaże. Turystyka, Książka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 121-134. 
15 Sokołowska J., Od renesansu do baroku (Swoistość przełomu barokowego w Polsce), [w:] Hernas Cz., 
Hanusiewicz M. (red.), Religijność literatury polskiego baroku, Lublin 1995, s. 13-26. 
16 Zob. Pietrzyk Z., dz. cyt., s. 33-180. 
17 Czubek J., Diarium. 1583-1589, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. 15, Kraków 1915. 
18 Horodecka M., Słowo wstępne, [w:] Horodecka M. (red.), Reportaż literacki. Pogranicza, „Jednak 
Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”, Wydział Filologiczny UG, 2016, nr 5, s. 10. 
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w tak specyficznej wyprawie, jak podróż podjęta w celach dyplomatycznych, gdyż jak 

słusznie skonstatowała Anna Markiewicz: Każdy typ źródeł pozwala na zarysowanie 

innego aspektu zagranicznej wyprawy, ale wszystkie pochodzące z nich informacje 

budują interesujący, barwny obraz […] podróży19. 

2. Autor i jego rola w podróży do Rzymu 

Polemista i pamiętnikarz, Stanisław Reszka (1544-1600)20 wywodził się z rodziny 

mieszczańskiej. Wykształcenie zdobywał w „Collegium Lubranscianum” w Poznaniu, 

we Frankfurcie nad Odrą, a także w Wittenberdze i Lipsku. Chociaż Reszka uchodził za 

biegłego teologa i polemistę, to nie posiadał jeszcze stopnia naukowego. Dopiero za 

namową Stanisława Hozjusza, wracając z pielgrzymki do Loreto, postarał się o uzy-

skanie w Perugii w 1579 roku stopnia doktora. Zdobycie bowiem odpowiedniego zasobu 

wiedzy i umiejętności stawało się podstawowym warunkiem umożliwiającym aktywny 

udział w życiu społecznym i politycznym, co miało również miejsce w odniesieniu do 

Reszki. Od chwili dostania się na dwór Stanisława Hozjusza pozostawał z kardynałem 

w ścisłych relacjach aż do śmierci tego ostatniego. W roku 1559 został jego sekretarzem, 

towarzysząc mu w zagranicznych podróżach do Wiednia, Trydentu i Rzymu. Był zało-

życielem i fundatorem jedynego w Buku szpitala, opatem jędrzejowskim, kanonikiem 

kilku kapituł. W 1565 roku przyjął w Rzymie święcenia diakonatu, a w 1571 roku został 

kanonikiem warmińskim. Po wstąpieniu na tron Stefana Batorego, Reszka został w 1583 

roku mianowany jego sekretarzem, a także sekretarzem Anny Jagiellonki. W tym czasie 

stał się opiekunem i doradcą królewskiego bratanka Andrzeja, któremu towarzyszył 

w jego podróżach edukacyjnych do Włoch, wypełniając także poselstwa dyplomatyczne 

do Stolicy Apostolskiej, zlecone przez króla. Od 1592 roku przebywał w Neapolu jako 

poseł Rzeczypospolitej. Tam też zmarł. W Kurii Rzymskiej był protonotariuszem apo-

stolskim. Ogłaszał pisma polemiczne przeciwko innowiercom21, opracował pierwszą 

biografię kardynała Stanisława Hozjusza i wydał w 1584 roku w Kolonii jego wszystkie 

dzieła „Opera omnia”22. Utrzymywał kontakty z wybitnymi przedstawicielami kultury 

europejskiej. Był osobą cenioną i szanowaną w społeczeństwie. 

3. Andrzej Batory, jako główny bohater „Diariusza” 

Andrzej Batory, bratanek króla Polski Stefana, kształcił się w Kolegium Jezuickim 

w Pułtusku pod okiem samego Jakuba Wujka, potem w Rzymie. W 1584 roku otrzymał 

nominację papieską na biskupa koadiutora ordynariusza warmińskiego Marcina Kromera. 

Nie przyjął święceń biskupich, ograniczył się jedynie do święceń subdiakonatu, przyję-

tych dopiero w 1597 roku. Głównym celem podjętej w 1583 roku podróży do Rzymu 

 
19 Markiewicz A., Kilka uwag o zagranicznej podróży edukacyjnej młodych Tarłów (1663), Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 144, z. 3, 2017, s. 483. 
20 Życiorys Stanisława Reszki opracował Jan Czubek, dz. cyt., s. V-XV; Bibliografia Literatury Polskiej – 

Nowy Korbut, t. 3, Piśmiennictwo Staropolskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965, s. 173-

176; Kalinowska J.A., Reszka Stanisław, Polski Słownik Biograficzny, t. XXXI, 1988-1989, s. 129-133; 
Kowalczyk A., Zarys dziejów miasta, https://web.archive.org/web/20140517155012/ http://www.buk. 

friko.pl/wybitni.html [dostęp 2021-10-16]. 
21 Dzieła Stanisława Reszki: https://polona.pl/search/?filters=public:1,creator:%22Reszka,_Stanis%C5%82aw_ 

(1544--1600)%22 [dostęp 2021-10-16]. 
22 Hozjusz St., Opera omnia, T. 1-2, Kolonia 1584. 
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było uzyskanie kapelusza kardynalskiego23. W lipcu 1584 roku papież Grzegorz XIII, 

chcąc uzyskać w królu polskim sojusznika w walce z Turcją, mianował królewskiego 

bratanka kardynałem diakonem, z tytułem Sancti Adriani in Foro, zmienionym w 1587 roku 

na Sancti Angeli in Foro Piscium, po której nominacji Batory powrócił na Warmię. 

Ponownie przybył do Rzymu w 1586 roku jako królewski wysłannik do kolejnego 

papieża, Sykstusa V. 

4. Zasady podziału opisanych rozrywek i przyjemności 

Reszka odbył zatem podróż z racji nazwijmy to umownie wykonywania funkcji 

zawodowych, zwracając jednak często uwagę na szczegóły przydatne dla innych. W tego 

typu formułowanych przez niego informacjach, które mógłby nosić znamiona turystycz-

nych widoczne jest powielenie, konwencjonalne zresztą i bardzo zwięzłe, ogólnie znanych 

sądów. Oryginalnie zaś przedstawia się opisanie przyjemności i rozrywek, których 

uczestnikami był sam Reszka, jak i jego towarzysze podróży. Prześledzenie ich stanowić 

będzie istotny element zbadania życia obyczajowego w jego szczególnym aspekcie, 

jakim jest podróż. Sposób przedstawiania opisów stanowi wyraz żywej i niewyczerpanej 

ciekawości świata oraz pasji dokumentalistycznej autora, a także jego wrażliwości 

estetycznej i sposobu obserwacji otaczającej rzeczywistości charakterystycznych dla epoki 

baroku. 

W charakterystyce opisów czynności edukacyjno-ludycznych (określenie ludycznych 

funkcjonuje tu w znaczeniu: służących rozrywce) zastosowano podział ogólny: 

1. Zwiedzanie. 

2. Różnego, innego rodzaju działania o charakterze ludycznym. 

Następnie w obrębie tego ogólnego podziału wprowadzony został szczegółowy. Wy-

różniono w nim rozrywki quasi neutralne emocjonalnie i te z różnie definiowaną dozą 

emocji. 

Zastosowany podział oparty został na bazie werbalnej, którą posługiwał się autor, 

przede wszystkim zaś na zestawie użytych przez autora: przymiotników, przysłówków 

i czasowników. Do przyjemności, o których nie wspomina autor w swoim „Dzienniku”, 

należała często również lektura różnego rodzaju pozycji książkowych24. W czasie pobytu 

zaś w Wenecji, Paryżu czy w „wiecznym Mieście” niektórzy, inni podróżnicy mieli 

możliwość brać udział np. w triumfach i entratach25. 

5. Rodzaje rozrywek i przyjemności26 

Przyjęty podział ma oczywiście charakter umowny, ponieważ jego zadaniem jest 

jedynie umożliwienie przedstawienia swoistego wykazu różnego rodzaju działań, o któ-

rych przynależności do określonej grupy decyduje sposób ich opisania przez autora. I tak 

 
23 Zob. Czubek J., dz. cyt., s. IX: […] dowiadujemy się o kilku sprawach, jak ustanowienie kolegium 

jezuickiego w Brześciu Litewskim i sprawa kolegium polsko-węgierskiego S. Stefano Rotondo w Rzymie; 
najważniejszą jednak sprawą, o której nasz ostrożny dyplomata zamilczał, było wprowadzenie Andrzeja 

w świat rzymski i wyjednania dlań – mimo młodego wieku i braku święceń – kapelusza kardynalskiego. 
24 Gruchała J.S., Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Universitas, 

Kraków 2002, s. 172. 
25 Walawender-Musz D., Entrata księcia Radziwiłła do Rzymu, czyli triumf po polsku, Warszawa 2009, 

s. 24-25; Pietrzyk Z., dz. cyt., s. 115, 125; Makowski T., Poselstwo Jerzego Ossolińskiego do Rzymu 

w roku 1633, Warszawa 1996. 
26 Wójciuk A., Rozrywki w czasach staropolskich: bawić się każdy może, https://histmag.org/Rozrywki-
w-czasach-staropolskich-bawic-sie-kazdy-moze-20864 [dostęp 2021-10-16]. 

https://histmag.org/Rozrywki-w-czasach-staropolskich-bawic-sie-kazdy-moze-20864
https://histmag.org/Rozrywki-w-czasach-staropolskich-bawic-sie-kazdy-moze-20864
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zestaw czasowników: perlustravit, inspexit wskazuje na duże zaangażowanie uczestni-

ków zwiedzających wyliczone przez Reszkę obiekty:  

Hora 2 Ill-mus curru civitatem Pisaurum perlustravit et hortos vicinos Ducis, 

tum ecclesias aliquot inspexit, in palatio autem ipso bibliothecam, armamen-

tarium et guardarobam Ducis ibidem inspexit27. (O godzinie 2 Znamienity na 

wozie zwiedził Pesaro i sąsiednie ogrody księcia. Obejrzał też kilka kościołów, 

w samym zaś pałacu bibliotekę, zbrojownię i garderobę księcia)28. 

Zwiedzaniu różnego rodzaju obiektów, w tym szczególnie kościołów i klasztorów 

towarzyszyło często nawiedzenie relikwii świętych. W takich sytuacjach autor posługi-

wał się przymiotnikiem dignus połaczonym z supinum w ablatiwie w znaczeniu „godny 

zobaczenia, wart zobaczenia”, niekiedy z dodatkowym wzmocnieniem adwerbialnym: 

certe – „z pewnością, zaprawdę”. 

Circumspexit Ill-mus, quae digna sunt visu eo in loco, sacristiam, bibliothecam 

et monasterium S. Catharinae Bonon[i]ensis ordinis S. Clarae, ubi vidit corpus 

istius sanctae adhuc integrum, quae floruit circa annum Domini 146429. ([…] 

Znamienity zwiedził godne obejrzenia w tym miejscu: zakrystię, bibliotekę 

i klasztor Św. Katarzyny Bolońskiej zakonu św. Klary. Widział tam ciało tej 

świętej wciąż nienaruszone, a żyła ona około roku Pańskiego 1464). 

Res certe digna visu (Rzecz zaprawdę warta zobaczenia). 

Niekiedy twórca „Diariusza” używał prostego zwrotu ad videndum – „do/dla 

zobaczenia”: 

Illustrissimus Dominus abiit ad videndum Albanum30. ([…] Znamienity wyje-

chał, aby zwiedzić Albano). 

Poza wymienionymi sposobami rejestracji zwiedzania miejsc i rzeczy polecanych do 

obejrzenia Reszka przytaczał dłuższe opisy, uwzględniające cały harmonogram dnia. 

Składał się nań zarówno posiłek, jak i samo zwiedzanie. Te dłuższe opisy zbudowane 

były u większości twórców różnego rodzaju relacji podróżnych na zasadzie swoistego 

zestawu zawartości wszelkich kościelnych czy pałacowych zbiorów:  

Mane cum D. Rugiero Fuglino exivi eques ad S. Mariam de Portiuncula seu de 
Angelis, ubi S. Franciscus obdormivit in Domino, et in capella Beatissimae 
Virginis missam celebravi. Prandio sumpto veni Assisium et quae sunt ibi digna 
visu, inspexi, vestigia et monumenta s. Francisci et s. Clarae veneratus. 
Subsecutus est nos Cardinalis hora 21 Assisium et memorata s. Francisci 
inspexit. Reliquiae omnes ostensae, inter alias velum Beatissimae Virginis, quo 
Christum natum in praesepio contexit. Cenam ibi sumpsit Illmus et hora circiter 
vigesima quarta egressus carozza rediit prima et media Fulignum, ubi hoc isto 
die pransus erat. Vidimus etiam Assisi capellam s. Stanislai et reliquias eius in 
quodam tabernaculo inclusas. (Rano razem z p. Rugiero [z] Fuglino udałem się 
konno do S. Maria de Portiuncula czy też de Angelis, gdzie św. Franciszek 

 
27 Czubek J., tamże, s. 46. 
28 Wszystkie tłumaczenia A. Golik-Prus. 
29 Tamże, s. 49. 
30 Tamże, s. 20. 
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zasnął w Panu i w kaplicy Najświętszej Panny odprawiłem mszę. Po śniadaniu 
udałem się do Asyżu i rzeczy godne zobaczenia zwiedziłem, uczciwszy ślady 
i świadectwa św. Franciszka i św. Klary. Kardynał dotarł do nas o godzinie 21 
do Asyżu i obejrzał pamiątki po św. Franciszku. Pokazano wszystkie relikwie, 
między innymi welon Najświętszej Panny, którym owinęła narodzonego 
Chrystusa w żłóbku. Posiłek Znamienity tam spożył i wyszedłszy około godziny 
dwudziestej czwartej powrócił karetą na wpół do pierwszej do Fulignum, gdzie 
w tym dniu wcześniej spożył śniadanie. W Asyżu zwiedziliśmy też kaplicę św. 
Stanisława i zobaczyliśmy jego szczątki zamknięte w jakimś tabernaculum)31. 

Różnicując opis, Reszka posługiwał się zestawami czasowników np.: visitavit, 
vidimus, wyraźnie wskazującymi rodzaj podjętej czynności, ale uzupełnionymi emotyw-
nym elementem wyrażającym przyjemność, płynącą ze zwiedzania visitatio valde grata: 

Inde profectus visitavit D. Paulum Iordanum, Braccani ducem, apud quem 
multa varia vidimus, fuitque illi visitatio haec valde grata32. ([…]. Potem udał 
się z wizytą do p. Pawła Jordanusa, księcia Bracciano, u którego obejrzeliśmy 
wiele różności i była dla owego ta wizyta wielce przyjemna). 

Często używanym zwrotem było połączenie przyimka gratia z gerundiwum wyra-
żającym konieczność np. „videndus: 

Tybur profecti sumus videndi gratia33. (Pojechaliśmy razem z p. Scypionem 
Gonzagą i p. Crescencjuszem do Tybur, aby pooglądać widoki). 

Sumpto prandio Romam rediimus visis videndis34. (Po śniadaniu zwiedziwszy 
godne zwiedzenia powróciliśmy do Rzymu). 

Niekiedy Reszka korzysta z prostego zwrotu animi gratia: 

Nos Grotaferratam sumus profeci animi gratia35. (Papież pojechał do Grota-
ferrata. My wyruszyliśmy do Grotaferrata dla przyjemności). 

Deliberavimus exire Urbe animi gratia36. (Zastanawialiśmy się nad wyjazdem 
z Rzymu dla przyjemności). 

Volebamus exire foras animi gratia. Misi ad DS. Paulum Sforza pro Rufinae 
suae usu. Libenter concessit. ([…] Chcieliśmy dla przyjemności wyjść na 
zewnątrz. Posłałem do Pawła Sforzy w sprawie udostępnienia swojej Rufiny. 
Chętnie się zgodził). 

Połączenie zwiedzania z jakąś inną rozrywką było często naturalną koleją rzeczy, 
często też wiązało się ze składaniem przy tej okazji wizyt (niekiedy, jak wynika z notatek 
Reszki, wymuszonych) lub ze spotkaniem z ciekawymi ludźmi: 

A prandio extra civitatem spatiabamur. In reditu ad hortum burgimagistri von 
der Linden divertimus inde ad Geldam, ubi in librum coactus est precibus 

 
31 Tamże, s. 44. 
32 Tamże, s. 30. 
33 Tamże, s. 34. 
34 Tamże, s. 34. 
35 Tamże, s. 19. 
36 Tamże, s. 19. 
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nomen suum Cardinalis inscribere ‘Andreas Battorius de Smolio’. Inde 
templum parochiale ab haereticis profanatum vidimus37. (Po posiłku udaliśmy 
się na spacer za miasto. W czasie drogi powrotnej skręciliśmy do ogrodu 
burmistrza von der Linden, a stąd do Geldy, gdzie kardynał został przymuszony 
prośbami wpisać swoje imię do księgi kardynalskiej: „Andreas Battorius de 
Smolio”. Potem zwiedziliśmy świątynię parafialną sprofanowaną przez heretyków).  

Zwyczajowym punktem w czasie podróży było zwiedzanie ogrodów, nie tylko ze 
względów rekreacyjnych i estetycznych, ale też dla degustacji miejscowych specjałów: 

In horto nostro fuimus38. (W naszym ogrodzie byliśmy). 

In horto fuimus cum musica39. (Byliśmy w ogrodzie z muzyką). 

A prandio ivimus ad hortum Domini Patrici elegantem, ubi cardinalis Seonensis 
venit et simul inambulaverunt; postea discessimus facta collatione fructuum40. 
(Po śniadaniu udaliśmy się do wytwornego ogrodu p. Patrycego. Zjawił się tu 
też kardynał Seonensis i razem spacerowali. Potem oddaliśmy się na przekąskę 
z owoców). 

Autor „Diariusza” zarejestrował w nim też bardzo skrótowo jedną z rozrywek dostar-
czanych podróżnym w trakcie postoju w karczmach przez miejscowych skoczków czy 
aktorów, którą można opisać jako quasi widowisko: 

Erant ibi quoque galli cum tympanis etc. (Niedziela […] Byli tam też Francuzi 
z bębenkami i etc.). 

Podróż podejmowana dla osiągnięcia określonego celu nie wykluczała jednak odda-
wania się tak specyficznej rozrywce, jak łowienie ryb, często w specjalnie przygoto-
wanym otoczeniu: 

Piscati sumus cum musica41. ([…] Łowiliśmy ryby przy dźwiękach muzyki). 

Vesperi accessit ad mare ad piscationem42. ([…] Wieczorem udał się nad morze, 
aby łowić ryby). 

Illustrissimus fuit in piscatione sub glacie43. (Znamienity […] był na łowieniu 
ryb pod lodem). 

Sprawą naturalną było wzajemne nakładanie się na siebie działań o charakterze: 
załatwiania spraw życia codziennego, edukacyjnym, religijnym i ludycznym: 

Hora circiter vigesima post prandium laute apparatum ivit ad ecclesiam 
cathedralem Ill-mus et reliquias sanctorum, quorum insignis(s) ibi habentur, illi 
ostensae sunt, videlicet dexterae p[ars] S. Annae, aviae Domini, bracchium 
s. Antonii, abbatis Aegiptii illius magni, caput s. Iacobi Minoris, apostoli, fratris 
Domini, digitus S. Thomae, caput S. Candidae et alterius quoque Virginis et 

 
37 Tamże, s. 104. 
38 Tamże, s. 35. 
39 Tamże, s. 35. 
40 Tamże, s. 20. 
41 Tamże, s. 31. 
42 Tamże, s. 45. 
43 Tamże, s. 84. 
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Martyris, particula clavis Domini etc. Postea ivit ad portum et navicula 
conscensa piscationem in portu Anconitano aspexit […]. (Około godziny 
dwudziestej po posiłku wystawnie podanym, Znamienity udał się do kościoła 
katedralnego i pokazano mu relikwie świętych, które są tam w wielkiej ilości 
przechowywane, czyli: część prawej ręki św. Anny, babki Pana, ramię św. 
Antoniego, owego wielkiego opata Egiptu, głowę św. Jakuba Mniejszego, apo-
stoła, brata Pana, palec św. Tomasza, głowę św. Kandydy i jeszcze drugiej także 
Dziewicy i męczennicy, część gwoździa Pana i inne. Potem udał się do portu 
i wsiadłszy na stateczek przyglądał się połowowi ryb w porcie ankońskim)44. 

Do staropolskich rozrywek szlachty i magnatów zwyczajowo należały też: spacery 
na świeżym powietrzu, jazda konna i polowanie, które było największą, najpowszech-
niejszą i przez możnych najwyżej cenioną rozrywką45 (poza będącym niezwykle kosz-
townym sposobem spędzania czasu, jakim było sokolnictwo). Reszka wspomina o prze-
jażdżkach konnych, odbywanych dla przyjemności, często w towarzystwie wysoko 
postawionych osobistości: 

Post horam undecima[m] venit ad Ill-mum D. dux Ferrarensis cum cardinali 
Cananio et recreationis causa curru profecti sunt per vallum civitatis usque ad 
pontem […]46. (Po godzinie jedenastej przybył do Znamienitego książę Ferrary 
razem z kardynałem Cananio i dla odpoczynku wykonali przejażdżkę powozem 
przez dolinę aż do mostu). 

Wreszcie autor „Diariusza” wspomniał też o zażywaniu kąpieli. Z tej formy rozrywki 
sam zresztą skorzystał po czternastu latach przerwy: 

Ill-mus D. Cardinalis cum D. Principe et ibidem cum pluribus aliis nobilibus in 
flumine hoc corpus abluerunt et natarunt cymba eos semper comitante et 
pervenerunt ad locum, ubi grex equarum asservatur ducis Mantuae, ex iis unam 
donavit Ill-mo D. Princeps. Ego quoque vespero cum capellano Ill-mi in flumine 
lavi, quod a 14 annis non feci47. (Znamienity wraz z księciem i z wieloma innymi 
szlachcicami wykąpali się w tej rzece i pływali, zawsze z towarzyszącą im łódką. 
Dotarli do miejsca, gdzie stado klaczy książęcych pasie się. Jedną z nich książę 
podarował Znamienitemu. Również i ja wraz z kapelanem Znamienitego pły-
wałem w rzece, czego od 14 lat nie robiłem). 

6. Wnioski 

Różnorodność opisanych przez Stanisława Reszkę rozrywek oraz stosunkowo częste 
wzmianki o nich potwierdziły po pierwsze fakt odgrywania ich znacznej roli w odniesieniu 
przede wszystkim do głównego uczestnika podróży do Rzymu, a tym samym i osób 
towarzyszących mu. Po drugie zaś wykazały ich rolę jako swoistej cechy charakterystycz-
nej „Diariusza”. Owo zamiłowanie do rozrywek i przyjemności było zresztą zjawiskiem 
powszechnym wśród magnaterii i szlachty, które przejawiało się np. w siedzibach rodo-

 
44 Tamże, s. 64. 
45 Por. Haur J.K., Oekonomika ziemiańska generalna, wydawca Marcin Bystrzycki, Kraków 1675, s. 82: 
Do Myśliwych. Po pracach trudach, y kłopotach gospodarskich, nie zawadzi czasem zabawić się 

Myślistwem Gospodarzowi […]; Ryś J., Żołnierska paideia. Wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce 

XVI-XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii „Ignatianum”, Kraków 2019. 
46 Czubek J., tamże, s. 50. 
47 Tamże, s. 53. 
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wych m.in. w ucztowaniu48, w różnych grach towarzyskich, tańcach, czy śpiewie oraz 
w zależności od stanu majątkowego w myślistwie49. Te wspólne spotkania pozwalały 
oderwać się od codzienności oraz sprzyjały zacieśnianiu wszelkiego rodzaju więzi, co 
w ograniczonym stopniu ze względu na specyficzne warunki, można było zobaczyć także 
w czasie podróży. Relacja z podróży autorstwa Stanisława Reszki jest dla historyka kultury 
cennym źródłem wiedzy, poszerzającym postrzeganie świata przez szesnastowiecznych 
peregrynantów. 
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O przyjemnościach i rozrywkach w „Diariuszu” Stanisława Reszki 

Streszczenie 

Staropolskie wyjazdy zagraniczne były zogniskowane przede wszystkim na dwóch głównych celach: eduka-
cyjnym i dyplomatycznym. Rejestracja jednak ich realizacji opierała się na podobnych wyznacznikach 
konstrukcyjnych, wynikających ze specyficznej formy odbioru rzeczywistości, jaką narzucała podróż. Treść 
umieszczana w ramach konstrukcyjnych była różna, ale składające się na nią elementy składowe wyka-
zywały właśnie ze względu na aspekt mobilności, konieczny do osiągnięcia celu duże podobieństwo. Sposób 
dotarcia do określonego miasta, wybór trasy, kwatery, czy miejsc i osób koniecznych do odwiedzenia opierał 
się często na sprawdzonych wcześniej doświadczeniach innych podróżników. Utrwalenie przebiegu misji 
dyplomatycznej w „Diariuszu” Stanisława Reszki stanowi właśnie typowy dla epoki zapis dzienny podróży, 
w którym istotną rolę odgrywał opis rozrywek i przyjemności, którym oddawali się uczestnicy orszaku 
Andrzeja Batorego. 
Słowa kluczowe: Stanisław Reszka, diariusz podróży, rozrywki staropolskie 
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Teresa Wilkoń1 

Ciemność dziś zwycięsko wróciła.  

Szkic o katastrofizmie w liryce Antoniego Słonimskiego 

1. Wprowadzenie 

Niniejszy szkic nawiązuje do katastrofizmu poetyckiego lat 1930-1939 jako jednego 

z najważniejszych okresów w rozwoju literatury polskiej. Uwaga autorki koncentruje się 

na poezji Antoniego Słonimskiego (1895-1976), współtwórcy „Pikadora” (warszawskiej 

kawiarni poetów) i Skamandra – grupy, która w okresie dwudziestolecia międzywojen-

nego przez dłuższy czas odgrywała pierwszorzędną rolę. Katastroficzne motywy 

w utworach tego poety wpisują się w dwa czasy: czas przeszłości, czyli etap wspominania 

wojennych zdarzeń oraz czas przyszły, jako porę nowej wojny i związanych z tym wizji 

katastroficznych. Dla poety istniały dwa wielkie niebezpieczeństwa: wojna, która jak 

I wojna światowa ogarnęła niemal cały glob oraz szerzący się – również w świecie – ideał 

powszechniejszej rewolucji, który przyniósł już krwawe ofiary, jak rewolucja francuska 

w 1789 roku i rewolucja październikowa w 1917 roku w Rosji. Tendencje rewolucyjne 

zdawały się panować we współczesnej dobie, przynosząc ogromne zniszczenia w dzie-

dzinie kultury, ideałów i wartości. Rewolucja niosła ze sobą zniszczenia zabytków, dzieł 

sztuki, tradycji, podważyła i odrzuciła duchowe i umysłowe wartości, cofnęła bieg historii 

i postępu. Rewolucja to jednak nie tylko szerokie rozlanie się barbarzyństwa, lecz także 

siła ewokująca zagładę i ogromne zniszczenia.  

 Działalność pisarska Słonimskiego upamiętnia się dwiema cechami: wielostron-

nością i konsekwencją w realizacji ideału poezji społecznie zaangażowanej i społecznie 

odpowiedzialnej. W proponowanym tu szkicu autorka skupia uwagę na drugim z wy-

mienionych nurtów, a mianowicie na poetyckich realizacjach katastroficznych poglądów 

i idei poety. Nieomal przez cały wiek dwudziesty, na pewno już od lat trzydziestych 

dwudziestego wieku, powstało wiele utworów o nastrojach katastroficznych, toczyły się 

i nadal trwają dyskusje i polemiki wokół wartości tworzących system kultury. Ronald 

Higgins2 pisze o sześciu głównych zagrożeniach współczesnego świata: nieprawdopo-

dobnie szybki rozwój nauki i techniki, niszczenie środowiska przyrodniczego, niewła-

ściwe użytkowanie energii nuklearnej, kryzys żywnościowy, wyczerpywanie się surow-

ców i wreszcie niekontrolowany przyrost ludnościowy. Wypowiada się o nich w tonie 

czysto katastroficznym, choć główny ton jego wypowiedzi dotyczy oceny moralnej czło-

wieka, jego sposobu postrzegania świata oraz roli, jaką pełni w obliczu ogólnoświato-

wego kryzysu. Spostrzeżenia amerykańskiego pisarza są jakby odbiciem lęków i niepo-

kojów towarzyszących twórcom już dużo wcześniej. Chodzi tu o dokonania poetów, 

którzy tworzyli elitę polskiej literatury dwudziestolecia międzywojennego, o ich znaczny 

wpływ na poezję lat późniejszych. Jerzy Kwiatkowski, pisząc o dokonaniach Drugiej 

Rzeczypospolitej, stwierdził, że był to okres „silnych indywidualności poetyckich”, 

a katastrofiści-wizjonerzy znaleźli kontynuatorów natychmiast: mowa o zjawiskach tak 

 
1 teresa.wilkon@op.pl, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, us.edu.pl. 
2 Higgins R., The Seventh Enemy. The Human Factor in the Global Crisis, Londyn-Sydney 1980. 
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wybitnych jak twórczość Baczyńskiego i Gajcego, Czechowicz wpłynął na poetykę 

Różewicza [...]3. 

W książce Teresy Wilkoń: „Katastrofizm w poezji polskiej w latach 1930-1939 

czytamy”:  

Katastrofiści uchwycili różnorodność wizji świata, refleksji dotyczących jego 

zagłady, co uwrażliwiło ich na wiele zjawisk dotąd niezauważalnych, rzadkich 

lub na pozór niezmiennych. Zaczęto bliżej przyglądać się rzeczywistości i światu 

(w tym też przyrodzie) oraz śledzić w nich symptomy nadciągających klęsk czy 

zagrożeń. Społecznikom pozwoliło to uwolnić się od marksistowskich i pozyty-

wistycznych schematów interpretacyjnych, indywidualistom zaś interesować się 

bliżej procesami społeczno-politycznymi. Mogli trochę „odetchnąć” od spraw 

modernistycznej duszy oraz od uporczywego, rytualnego wręcz pesymizmu 

„zatruwającego myśli”. Świat przestał być ładny, stawał się groźny i tajem-

niczy, zły i nieprzyjazny, a katastrofizm rozwijał się prawie jednocześnie z kryzysem 

w wielu regionach świata, Europy i Polski. Przekraczał granice wieku, wiedzy, 

grup społecznych, wyobraźni, a także zdolności profetycznych4.  

Poeci i pisarze prozą intensywnie poszukiwali środków wyrazu adekwatnych do 

„chmur” zbierających się nad Europą (po 1939 roku – przyp. T.W.). Wśród 

polskich twórców kształtowała się prawdziwa elita – dość wymienić kilka postaci: 

Witold Gombrowicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, (Witkacy), Bruno Schulz, 

Czesław Miłosz, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Władysław 

Sebyła5.  

2. Katastrofizm Antoniego Słonimskiego – rewolucja i wojna 

Szczególny charakter miał katastrofizm Antoniego Słonimskiego, na co zwróciło 

uwagę wielu współczesnych badaczy, m.in. Alina Kowalczykowa:  

(…) postawa ideowa autora „Czarnej wiosny”, dla którego, analogicznie jak 

dla ekspresjonistów niemieckich, wojna oznaczała wyłącznie destrukcję, totalną 

zagładę, na gruncie polskim była zjawiskiem wyjątkowym. „Czarna wiosna” to 

głęboko pesymistyczny poemat o wojnie i rewolucji, jawiącej się jako nie-

uchronna konieczność, napawającej przerażeniem6.  

Poemat napisany w 1920 roku miał podobnie katastroficzne źródła, co utwory Witka-

cego, aczkolwiek w przypadku poetyki utworów Słonimskiego mamy unikalne łączenie 

w jednolitą całość pierwiastków klasycyzmu i ekspresjonizmu7. Wydaje się, że trudno tu 

mówić o „wizji”, a także i „wyobraźni”, ponieważ utwór prezentuje typ poezji refleksyj-

nej i odwołującej się do realiów rzeczywistości, w tym też do tworzywa publicystycz-

nego, politycznego, do poglądów liberalnych i humanistycznych, w sprawach społecz-

nych – lewicujących, a nie do przeżyć, odczuć i wyobraźni wiążących się ze sferą 

widzenia nadrealistycznego, intuicyjnego i psychicznego. 

 
3 Kwiatkowski J., Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990, s. 164. 
4 Wilkoń T., Katastrofizm w poezji polskiej w latach 1930-1939. Szkice literackie, Katowice 2016, s. 227. 
5 Tamże, s. 7. 
6 Kowalczykowa A., Liryki Słonimskiego, Warszawa 1968, s. 94. 
7 Tamże, s. 94. 
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Znane jest powiedzenie poetyckie Antoniego Słonimskiego z „Czarnej wiosny” 

(1919):  

Ojczyzna moja, wolna, wolna… 

Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada. 

Podobną sentencję napisał Jan Lechoń w wierszu „Herostrates”: A wiosną niechaj 

wiosnę, nie Polskę zobaczę. Brzmiały te aforystyczne zdania retorycznie, dostojnie – jak 

na uroczyste pożegnanie ze świętym i martyrologicznym motywem ojczyzny. Można te 

aforyzmy rozciągnąć na poezję całego Dwudziestolecia, w tym na poezję „Trzeciego 

wyrazu”8, gdyby nie to, że zdominowały ją tragiczne motywy katastroficzne, które 

z powodzeniem zastąpiły martyrologię i wyczekiwanie na cud wolności. Oto nad Polskę, 

niezbyt wielki kraj, między dwiema potęgami: Niemcami i ZSRR, nadciągać zaczęły 

z początkiem lat trzydziestych nowe ciemne chmury – jeszcze ciemniejsze od tych, które 

z dzieciństwa swego pamiętali poeci pokolenia Czesława Miłosza i Władysława Sebyły. 

Katastroficzne motywy, łącząc się z problematyką zagrożenia ojczyzny, zaczęły spełniać 

podobne funkcje, co niedawne motywy martyrologiczne. Chodziło przecież znów o śmier-

telne zagrożenie kraju, wobec którego twórcy pokolenia 1910 nie mogli przejść obo-

jętnie. Przypomnijmy, że w powstaniu śląskim brał udział młody Władysław Sebyła, 

a w wojnie prusko-bolszewickiej w 1920 roku brał udział Józef Czechowicz. Pamięć tych 

wojen oraz I wojny światowej była żywa wśród wielu dzieci i chłopców pokolenia 1910. 

Można powiedzieć, że wyrastali oni w czasie I wojny, zachowując żywą pamięć walk 

i zniszczeń, które wystąpiły na ziemiach polskich.  

W jednej z analiz „Czarnej wiosny” Antoniego Słonimskiego, Alina Kowalczykowa 

stwierdziła, że:  

czarno-krwawy zestaw barw sztandaru symbolizuje połączenie anarchizmu 

i rewolucji, która traktowana jest jako kataklizm i wielka niewiadoma; fakt, że 

zostaje dokonywana siłami tłumu o zamiarach niszczycielskich, stawia pod 

znakiem zapytania możliwość zakreślenia jej jakichkolwiek granic. Rewolucja 

zdaje się być jedynym możliwym do przyjęcia rozwiązaniem sytuacji histo-

rycznej, lecz już nie jako zjawisko tak przerażające – by je odzwierciedlić poeta 

ucieka się do symboliki Apokalipsy9. 

Sprawa jest jednak bardziej złożona, bowiem konteksty, w jakich pojawia się rewo-

lucja, mają różne sensy. Zacznijmy od symboliki, o której pisała autorka: 

I obojętność martwą tłumu  

Spalił krwawiący słońca zdrój. 

Z czerwieni słońca, z czerni tłumu 

Czarno-czerwony sztandar twój. 

 
8 Autorka używa określenia Kazimierza Wyki „pokolenie 1910” oraz Jerzego Kwiatkowskiego i Wiesława 

Pawła Szymańskiego (za Jerzym Zagorskim) „Trzeci wyraz”, zwłaszcza gdy mowa jest o odrębności 

artystycznej i intelektualnej poetów lat 1930-1939 (przy czym „Pierwszy wyraz” to Skamander, a „Drugi 

wyraz” – Awangarda Krakowska), zob. T. Wilkoń, Katastrofizm w poezji polskiej, op. cit., s. 10. 
9 Kowalczykowa A., op. cit., s. 100-101. 
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Stosunek do Marsylianki – symbolu rewolucji (francuskiej) jest w tym utworze ambi-

walentny. Z jednej strony obecne są entuzjastyczne zawołania: „o czarno-krwawa 

Marsylianko, kochanko burz”, z drugiej strony: kochanko „łez i gromu”. Akcenty gromu 

i płomieni wywodzące się z klęsk Apokalipsy według św. Jana nie stanową epitetów 

uświetniających rewolucję, powodują jednak, że nie jest ona zjawiskiem przerażającym. 

Grzmoty i pioruny pojawiające się przed objawieniem się Boga ze Starego Testamentu 

miało bowiem zabarwienie specjalne, uroczyste i niezwykłe. 

Rewolucja jako zwiastun kataklizmu i topos katastroficzny nie należała do popular-

nych środków symboliczno-obrazowych Apokalipsy. Chodzi o literaturę polską. Bardzo 

silnym sygnałem katastrofy stała się w twórczości Zygmunta Krasińskiego (przede 

wszystkim w „Nie-boskiej komedii”), ten wydźwięk realizuje się także w okresie Młodej 

Polski. Zmiana stosunku do rewolucji następuje w literaturze dwudziestolecia między-

wojennego, głównie za sprawą lewicujących poetów i pisarzy. Jednak czarno-czerwone 

barwy symbolu, tak dobitnie podkreślone przez Słonimskiego, funkcjonują nadal 

w literaturze polskiej jako znak pejoratywny. Wydźwięk apokaliptycznego końca świata 

miał inny sens i inną barwę dla chrześcijan, dla których wszelkie symbole zagłady jako 

rewolucji miały charakter zdecydowanie negatywny. Rewolucja nie jest tu zapowiedzią 

zmiany, lecz zła grożącego światu. Nie wiąże się więc z nią żadnych wartości czy nadziei 

przemiany. U Słonimskiego tak nie jest. Nazwanie rewolucji „kochanką” wprowadzało 

reinterpretację symbolu. 

Na związek stylu katastroficznego ze stylem ekspresjonistycznym zwracało uwagę 

wielu badaczy, pisząc, że  

młodość całej generacji europejskiej, do której należał Słonimski, przypadła na 

lata 1914-1918. Wojna dla tego pokolenia stanowiła kataklizm unicestwiający 

całą dotychczasową hierarchię wartości moralnych, stawiający pod znakiem 

zapytania jakąkolwiek szansę istnienia. Ogólnoeuropejski zasięg tego przeraża-

jącego doświadczenia znalazł wyraz literacki w powieści Ericha Marii Remarque’a 

„Na zachodzie bez zmian”10.  

Istniały jednak narody europejskie, takie jak Polska, Węgry, Czechosłowacja, Litwa, 

dla których koniec wojennej przygody oznaczał odzyskanie niepodległości i spełnienie 

długo oczekiwanej wolności. Doświadczenie polskie, szczególnie dramatyczne i złożone 

(podzieleni na zabory Polacy musieli często walczyć ze sobą we wrogich sobie armiach 

dawnych zaborców: Austrii, Niemiec i Rosji) dotyczy wyzwolenia po 123 latach niewoli, 

szczególnie dotkliwej w zaborze pruskim i rosyjskim. Wojna przyniosła więc Polakom 

wyraźną wolność, dla której warto było znosić cierpienie i ofiary. Jednak skala i okru-

cieństwa wojny 1914-1918 były ogromne i dla wielu twórców polskich tworzyły trudne 

doświadczenia. Na krótko zresztą, bo po dwóch latach niepodległości, przyszła wojna 

1920 roku, która – mimo zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej – przyniosła nowe drama-

tyczne spiętrzenie polskich losów. Przeżycia z nią związane stały się niezwykle doniosłe 

dla młodego Czechowicza i jego konserwatywnej postawy katastroficznej. 

Istotną rzeczą jest to, że dla milionów Polaków wojna 1914-1918 i wojna 1920-1921 

roku (do tego trzeba dodać powstanie wielkopolskie i powstanie śląskie) nie były koń-

cem okresu totalnej zagłady, jak wydawało się to Francuzom, Niemcom czy Rosjanom, 

 
10 Tamże, s. 94. 
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ale też nie były zapowiedzią trwałego pokoju w Europie. Granice ówczesnych państw 

europejskich były płynne, niestabilne, a w miarę szybkiego upływu lat narastały procesy 

zapowiadające nowe wstrząsy i śmiertelne groźby.  

Ekonomiczny kryzys 1930 roku pogłębił nastroje niepewności i lęku o losy Europy 

i świata, gdyż nastąpił czas wyznaczania w nim dróg zmian społeczno-politycznych 

i etnicznych w świecie. Dla Słonimskiego konflikt zbrojny stanowił rodzaj totalnej de-

strukcji. Był poetą humanistą, liberałem lewicującym i pacyfistą, był bardzo pilnym obser-

watorem i świadkiem nowych ciemnych chmur zbierających się nad Europą i światem, 

i mimo wiary w rolę nauki i racjonalistycznego myślenia – nie krył swoich niepewności, 

niepokojów oraz wzrastającego stanu zagrożenia ze wschodu i zachodu Europy. Dawał 

zresztą temu częsty wyraz. Ideały, które głosił i w które wierzył (mimo niedobrych do-

świadczeń i prognoz) były w tym okresie podstawą europejskich i światowych nurtów 

antywojennych, antytotalitarnych, stanowiły przejawy istnienia orientacji demokratycz-

nej, liberalnej i lewicowej, na której – mimo zagrożeń – miał się opierać porządek świata. 

Postawa ta była ostro atakowana po II wojnie światowej11, jednak na dłuższą metę 

okazała się postawą racjonalną i słuszną. 

Nie wszystkie jednak składniki tej orientacji były właściwie dobrane. Raziła ostra 

krytyka „burżuazji”, pacyfistyczne apele i gesty oraz przesadnie „postępowe” nastawienie 

do przyszłości. W 1918 roku, niesiony nową falą poezji ekspresjonistycznej służącej 

wyrażeniu silnych emocji i ocen ówczesnej rzeczywistości, Antoni Słonimski pisał 

w „Czarnej wiośnie”: 

Ciężko faluje morze głów, 

Agitatorska chrypa mów 

Jeży się błyskiem kłów na placu. 

Brutalizujący język i obraz świata poetyki ekspresjonistycznej powodowały, że miała 

ona duże związki z katastrofizmem, który poszukiwał dla siebie mocnych środków 

stylistyczno-językowych – wszak miały wyrazić zagładę świata i przerazić samego 

autora. Emocje były pierwszym sygnałem zagrożenia zbiorowości lub jednostki, a także 

gniewu wobec tych, którzy tworzą zagrożenie. Możliwe stało się użycie elementów 

turpistycznych, wanitatywnych i naturalistycznych, które wzmacniały, a nawet kształ-

towały efekty apokaliptyczne i profetyczne. Te ostatnie wiązały się z motywem śmierci 

oraz z narracyjną tkanką kataklizmu. Już Kan Kasprowicz w swoich apokaliptycznych 

wizjach ludzkości idącej do wspólnego grobu łączył w „Hymnach” trzy warstwy styli-

styczno-semantyczne: a) styl biblijny, apokaliptyczny i wanitatywny, b) wzniosły styl 

patetyczny, podkreślający wielkość, zasięg, charakter i dramatyczność śmierci świata, 

c) elementy stylu ekspresyjno-potocznego, przyporządkowanego jednak retoryce i pato-

sowi dwu pierwszych stylów (Kasprowicz unikał turpizmu mogącego zmącić i skazić 

poetyckie obrazy). 

Wizja zagrożenia i zagłady w poezji Słonimskiego jest głęboko pesymistyczna. Wojna 

nie zakończyła się traktatami pokoju „powszechnego”, dlatego brak jest w niej optymi-

stycznych akcentów i patriotycznych sloganów. Z perspektywy XXI wieku trudno byłoby 

zarzucić poecie brak zdolności przewidywania istotnych wydarzeń, które groźbą i grozą 

 
11 Por. np. krytykę i prozę antyliberalną Artura Sandauera w latach 1945-1949. 
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zawisły nad światem w 1918 roku. Te profetyczne zdolności miało wielu polskich 

twórców, poczynając od Jana Kochanowskiego. 

Związane z rewolucją nadzieje większości naszych lewicujących poetów na odnowę 

świata miał też Antoni Słonimski, ten sam, który w latach późniejszych będzie pisał, 

parafrazując Majakowskiego, że „świat się podbija głową”. Nazywając w „Czarnej 

wiośnie” rewolucję „Marsylianką – kochanką” nie zdawał sobie sprawy, jak złowroga 

była to kobieta, nie tylko w wydaniu rosyjskim z 1917 roku, ale także francuskim z 1789 

roku. Wtedy, gdy z Marsylianki czynił Słonimski symbol i słońce rewolucji, wiedza hi-

storyczna na temat rewolucji francuskiej była jednak niewielka. Dotykamy tutaj nie-

zwykle ważnego problemu: rewolucyjnej edukacji szlachetnych i przezornych wizjonerów 

zagłady. Pisarze nurtu katastroficznego, którzy widzieli w rewolucji sowieckiej – po-

dobnie jak w hitlerowskim faszyzmie – zagładę ludzkości, a przede wszystkim – kultury, 

mieli rację i potwierdzili ją ci, którzy poznali rzeczywistość totalitaryzmu komuni-

stycznego. Część z nich przypłaciła tę wiedzę życiem. Do tych, którzy dokonali rewizji 

swoich poglądów należeli między innymi Józef Łobodowski i Marian Czuchnowski, ale 

byli też tacy, którzy „nawrócili się” późno, bo dopiero po 1956 roku. Byli to: Aleksander 

Rymkiewicz, Jerzy Zagórski, Stanisław Piętak i Mieczysław Jastrun. Było to swoistym 

katharsis także dla twórców starszego pokolenia: Antoniego Słonimskiego, Władysława 

Broniewskiego i Juliana Przybosia. Gniewnie i z buntem przeszli ten okres poeci 

pokolenia 1920: Wiktor Woroszylski, Andrzej Braun, Krzysztof Gruszczyński, Jan 

Śpiewak i Anna Kamieńska. 

Wejście w trudne lata trzydzieste oznaczały dla Słonimskiego pewne uwolnienie się 

z nie mniej ciężkiego niż płaszcz Konrada radykalizmu, jaki zdominował „Czarną wiosnę”. 

Chodziło o zmianę języka gazetowej polemiki i wiecowych haseł typu: 

Drżyjcie, burżuje, przyszedł czas, 

I twarde pięści jako głaz 

Spadną na białe wasze pyski 

   (Czarna wiosna) 

Silne akcenty lewicowe prezentują także niektóre, szczególnie wczesne utwory 

Tuwima. Obok cytowanego powyżej wiersza Słonimskiego są i takie, które można by 

określić poezją wyzwisk i stanu irytacji, skierowanych głównie przeciwko mieszczań-

stwu, drobnomieszczaństwu i ludziom głupim: 

O, ty zbrodniarzu cudowny i prosty, 

Elementarny, pierwotnie wspaniały! 

Ty gnoju miasta, tytanicznej krosty, 

Tłumie, o Tłumie, Tłumie rozszalały! 

Faluj, straszliwa maso, po ulicach, 

Wracaj od rogu, śmiej się, wariuj, szalej! 

Ciasno ci w zwartych, twardych kamienicach. 

Przyj! Może pękną – i pójdziecie dalej! 

(Tuwim: Wiosna) 
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Według niektórych opinii czynnik zagrożenia osobistego był silnie eksponowanym 

składnikiem prezentowanego modelu poety12. Jest to stanowisko dość ostrożne, w istocie 

rzeczy była to poezja nienawiści, odwzajemniająca niejako (na tym samym poziomie) 

inwektywy i wyzwiska twórców prawicy. Parafrazując Tuwima, można by powiedzieć, 

że poezja stawała się „skokiem barbarzyńcy”. Takie teksty przynosiły nie tyle zapowiedź 

powstawania „trybunów rewolucyjnych”, ile raczej języka „proletariackiego fanatyka”. 

Nie była to ciekawa autokreacja poetów z kawiarni „Pod Pikadorem”. Rychło miało się 

okazać, że to nie burżuje, ale sfrustrowane grupy inteligencji i miejskiego plebsu miały 

zagrozić Europie i światu. Choć młody Słonimski odrzucał konformizm jako postawę 

niegodną młodości, to jednak nie był to wybór trafny, właściwy poetom subtelnej ironii 

i filozoficznej lub sarkastycznej refleksji. 

 Słonimski miał niewiele wspólnego z Włodzimierzem Majakowskim czy naszymi 

poetami rewolucyjnymi, jak Stanisław Stande czy Witold Wandurski. Znakomicie 

tłumaczył niektóre wiersze Majakowskiego, ale jest też autorem celnej parodii wiersza 

„Lewą marsz”, przypominając o potrzebie intelektualnego wkładu w realizację pod-

jętych czynów (cytowany passus: świat się podbija głową, głową, głową!). Nie był ani 

rewolucjonistą, ani poetą partyjnej lewicy. Prezentował typ postawy poety-humanisty 

i poety wartości takich, jak demokratyzm, wolność, indywidualizm i poszanowanie 

tradycji. Jeśli chodzi o postawę artystyczną, to w jednym ze swoich felietonów napisał: 

Całą moją działalność znamionuje dążenie do jasności i zrozumiałości13. 

Biorąc pod uwagę częstotliwość wierszy o Ojczyźnie, o Warszawie, wierszy z po-

dróży lub pobytu poety w latach 1940-1951 w Anglii – można powiedzieć, że poeta był 

podobny do swojego ojca, o którym pisał: 

Ojciec mój wierzył w socjalizm i niepodległość Polski i służył tym dwu ideom, 

w jego pojęciu jednoznacznym. Złudzenia i nadzieje, nawet jego błędy, wynikały 

z wiary w człowieka, z wiary w postęp i z patriotyzmu14. 

Po ojcu Antoni Słonimski odziedziczył inteligencję i kult wiedzy, dowcip i pogodę 

duchową, zamiłowanie do życia towarzyskiego, ale i społecznikowskie pasje. Ojciec był 

wybitnym lekarzem, przyjaźnił się z wieloma uczonymi i ludźmi kultury, m.in. z Bole-

sławem Prusem. Będąc polonusem, zadbał o polskie wychowanie i wykształcenie swych 

dzieci. Antoni uczęszczał do jedynej szkoły w Warszawie, która prowadziła wszystkie 

zajęcia w języku polskim. Była to szkoła Jana Kreczmara. Można przypuszczać, że także 

od ojca przejął poeta głębokie przywiązanie do Warszawy, której poświęcił wiele 

utworów poetyckich, nie mówiąc już o felietonach („Kroniki tygodniowe” są uważane 

za najlepszą szkołę felietonu) i innych utworach prozą. 

Spośród czołówki poetów Skamandra Antoni Słonimski wydaje się najmniej znany, 

choć był poetą najbardziej klasycznym i jasnym. Budził większe zainteresowanie jako 

publicysta i satyryk, aniżeli jako liryk, choć to liryka była jego najważniejszą formą 

literacką. Opublikował sporo tomików, do swoich wierszy wracał często, dokonując 

różnorodnych korekt, dopisując lub skreślając fragmenty, zmieniając tytuły, itp. Reago-

wał też żywo na głosy krytyki, niekiedy polemizując z poglądami innych. 

 
12 Zob. Kowalczykowa A., Liryki Słonimskiego 1918-1935, op. cit., s. 65. 
13 Słonimski A., Moje walki nad Bzurą, Warszawa 1932, s. 272. 
14 Słonimski A., Wspomnienia warszawskie. Przedruk, [w:] Jedna strona medalu, Warszawa 1971, s. 350. 
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Nie zmieniło to jednak recepcji jego twórczości. Wszyscy wybitni poeci Dwudzie-

stolecia zostali wydani i opracowani przez Bibliotekę Narodową. Słonimskiego wśród 

nich nie było. Ukazały się niektóre opracowania, m.in. cenna i ciekawa praca Aliny 

Kowalczykowej15, jednak zabrakło pełnego opracowania monograficznego nie tylko 

jego prozy, ale i poezji. Niewątpliwie był poetą, człowiekiem dialogu i polemiki, piszą-

cym na przekór gustom i opiniom. Sam się do tego przyznawał, traktując swoją poezję 

jako wypowiedź najbardziej osobistą i szczerą. Reagował szybko i celnie na różne wyda-

rzenia w kraju i w świecie. Śledził pilnie polską literaturę i poezję. Napisał sporo wierszy 

okolicznościowych. Nie mógł też pominąć czy przeoczyć publikacji dotyczących katastro-

fizmu zarówno zagranicznego, jak też krajowego z lat po I wojnie (1918-1925), a także 

obfitej twórczości katastroficznej z lat trzydziestych. Był erudytą i poliglotą, znał dobrze 

poezję i krytykę obcą. 

Z natury swej Słonimski nie był poetą końca świata ani pesymizmu w duchu filozofii 

z przełomu XIX i XX wieku, nie stał się też w latach trzydziestych egzystencjalistą ani 

poetą zagłady, jaką niosły ze sobą oba systemy totalitarne (I i II wojny światowej). 

Prezentował typ twórczości interwencyjnej, polemicznej, odpowiadającej na wydarzenia 

z kraju i ze świata, reagującej na wiele tematów, w tym też dotyczących spraw literatury 

i sztuki. Był człowiekiem aktywnym społecznie i obecnym w różnych środowiskach ludzi 

kultury. W latach 1918-1930 był pełen projektów i entuzjazmu. Wierzył „w nadrzędne 

znaczenie wartości humanistycznych” – dobre, rozumne nauki. Sądził optymistycznie, 

że człowiek, jako twórca tych wartości, nadaje sens światu, że od jego talentu, postawy, 

dobrej woli, zależy postęp ludzkości. Łączył nowoczesny kult wiedzy z tradycyjną 

szlachetnością natury ludzkiej16.  

Nie wolno jednak zapominać, że Słonimski był humanistą i pacyfistą, nie mógł więc 

przejść obojętnie wobec doświadczeń rewolucji, wobec rewolt, demonstracji, strajków, 

tłumów. Rzeczywistość traktował w kategoriach toposu „światła odwróconego”17. Brak 

jest w „Czarnej wiośnie” (powstałej w 1918 roku) entuzjazmu związanego z uzyskaną 

wolnością, niepodległością. Świat powyższy przedstawiał typ rzeczywistości czarnej, 

zanegowanej, wojna pociągnęła za sobą rewolucję. Stosunek Słonimskiego do rewolucji 

był ambiwalentny, a ta w sferze idei i poglądów była w tym okresie zjawiskiem bardzo 

częstym. Odziedziczyli je twórcy pokolenia 1910. Rewolucja dla Słonimskiego była 

z jednej strony wyobrażeniem, z drugiej – „końcem ostatecznym”18. Uzasadniając pesy-

mizm poety, Alina Kowalczyk trafnie pisze o przyczynach, którymi były:  

zburzenie zasad etycznych, morderstwa, rozbudzenie nienawiści oraz przemiana 

jednostek ludzkich w rozszalały tłum, stworzenie przez wojnę dogodnego 

klimatu dla manifestacji zbiorowych (…)19.  

Poeta przywołuje „Marsyliankę”, symbol rewolucji francuskiej, a w poemacie – 

symbol rewolucji w ogóle, która na uczestników rewolt działa magicznie: 

  

 
15 Kowalczykowa A., Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939, Warszawa 1981. 
16 Zob. Kowalczykowa A., op. cit., s. 7. 
17 Tamże, s. 100. 
18 Tamże, s. 100. 
19 Tamże, s. 100. 
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Meeting żołnierski ciebie zrodził, 

Gdy pośród tłumu duch twój chodził 

I broń podawał z rąk do rąk. 

Jeden Twój okrzyk splątał rady, 

Mowy głupoty i rozumu. 

Wszystkie niesnaski, wrzaski, zwady 

I obojętność martwą tłumy 

Spalił krwawiący słońca zdrój. 

Z czerwieni słońca, z czerni tłumu 

Czarno-czerwony sztandar twój! 

[...] 

O czarno-krwawa Marsylianko! 

Kochanko burz i łez, i gromu, 

Wśród trzaskających węgłów domu 

W płomieniach przybież, o kochanko! 

(Czarna wiosna) 

Jest to bardzo poetycka mistyfikacja, użycie symbolu, który fałszuje rzeczywistość 
i który – w większości znaków – nie ma żadnego pokrycia. Jednakże – jak pisze dalej 
A. Kowalczykowa – fakt, iż (rewolucja – przyp. T.W.) zostaje dokonywana siłami tłumu 
o instynktach niszczycielskich, stawia pod znakiem zapytania możliwość zakreślenia jej 
jakichkolwiek granic20. Wydaje się, że poeta wpisał się w grono poetów i artystów 
chwalących rewolucję, nie przeczuwając tego, że zarówno rewolucja francuska, jak 
i rewolucja rosyjska oraz inne rewolucje w świecie staną się aktem terroru, zdziczenia 
i upadku21. 

Mimo mitotwórczej roli „Marsylianki” zasługą Słonimskiego jest oddanie grozy 
i niszczącej siły rewolucji, co wpisuje „Czarną wiosnę” na listę wybitnych dzieł kata-
stroficznych. Pojawia się przy końcu poematu symboliczne nawiązanie do „Apokalipsy” 
(według św. Jana): 

Apokalipsy złoty zwierzu, 

Widzę na koniu cię, w pancerzu, 

Gdy ulicami jedziesz w krok. 

Rogaty kark masz, a brokaty 

Twojego płaszcza niosą katy, 

Kędy się spojrzysz – płynie mrok. 

Czarna wiosna nie była publikowana w Polsce w latach realizmu socjalistycznego, 

ponieważ w interpretacjach traktowano ją podobnie jak partie dotyczące rewolucji 

 
20 Tamże, s. 100. 
21 W świetle wielu historyków francuskich rewolucja francuska staje się coraz częściej traktowana jako 
tragiczna i niezrozumiana pomyłka historii.  
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w „Przedwiośniu” Żeromskiego. Po prostu przemilczano to, co w poemacie było 

„pomyłką” i „uproszczeniem historii”. 

Apokalipsa dla chrześcijan nie była aktem ostatecznego końca świata. Była końcem 

świata doczesnego i aktem zapowiedzi nowego, wiecznego niebiańskiego świata, aktem 

zbawienia i wyzwolenia z szatańskiego zła istniejącego w świecie doczesnym. Połączenie 

Apokalipsy z rewolucją było więc łączeniem rzeczy odmiennych, niezwiązanych ze 

sobą. Apokalipsa według św. Jana stała się tym sposobem poetyzmem, symbolem zlaicy-

zowanym i wpisanym w system pojęć światopoglądu komunistycznego, głoszącego 

świętość rewolucji. Słonimski miał świadomość tego, że apokaliptyczna wizja rewolucji 

jest połączeniem oksymoronicznym, niemającym sensu. Dokonał więc pewnych prze-

sunięć semantycznych: potraktował rewolucję nie jako akt wolności, wyzwolenia, ale 

akt niszczycielski, zbrodniczy, ciemny i równocześnie z tym – nieuchronny. Takie ujęcie 

umożliwiło wprowadzenie chrześcijańskiej Apokalipsy, która niosła śmierć i zagładę – 

niezbędną, aby można było zbudować na jej gruzach nowy, wspaniały świat sprawiedli-

wości, wolności i dobrobytu. Jak pisze cytowana już badaczka: „Czarna wiosna” nie 

stwarza żadnej iluzji raju nadchodzącego po sądzie ostatecznym22. 

Zbawiciel, którego wprowadza poeta, nie jest bogiem-odkupicielem, czyli w chrze-

ścijaństwie Chrystusem, bowiem w „Czarnej wiośnie” „wieje grozą” i wyczuwalna jest 

śmierć. Kim zatem jest? W poemacie powinna paść odpowiedź, gdyż niszczący wszystko 

Zbawiciel nie może być Chrystusem – byłby to jawny akt wrogości wobec chrześci-

jańskiego systemu pojęć. Gdyby jednak był, to Antychryst – „zbuntowany Archanioł”, 

książę ciemności, szatan czy diabeł – miano odkupiciela nadałoby tej złowrogiej postaci 

szczególną rangę. Słonimski był poetą kultury i nie pozwoliłby sobie na tak daleko idące 

herezje wobec polskiego czytelnika. Chrystus chrześcijański jest symbolem miłości 

i dobroci, bywa gniewny i surowy (jak w obrazie Michała Anioła „Sąd ostateczny” 

w Kaplicy Sykstyńskiej), ale nigdy nie używa karzącej ręki. Za „odkupicielem” kryje 

się więc Szatan, częsty bohater-symbol w poezji katastrofistów. To wzbogaca tę postać 

i czyni ją tajemniczą. 

Słonimski w „Czarnej wiośnie” pisał: gniewem zachłyśnie się mej pieśni bunt. Dla 

katastrofistów nie była to postawa typowa, miała raczej charakter rezygnacji, a zamiast 

gniewu był lęk, bunt, brak działania, pasywność. W przeciwieństwie do Józefa Łobo-

dowskiego i innych katastrofistów pokolenia 1910 Słonimski widzi w akcie rewolucji 

historyczną konieczność. Świat zdaniem Słonimskiego znajdował się w jej przededniu. 

Pociągało to za sobą przede wszystkim negację idei postępu historycznego i co więcej – 

negację cywilizacyjnego dorobku świata. 

Klęska poniesiona przez wszelkie ustalone hierarchie wartości prowokuje podmiot 

liryczny do wysunięcia własnych dezyderatów; ich ogólnikowość w połączeniu z poło-

żeniem nacisku na emocjonalność i spontaniczność zachowania pozwala w nich widzieć 

dopełnienie postawy ekspresjonistycznej. 

Mord rozgrzeszę, gdy oczy gniewem zamroczy zawieja, 

A mordem nazwę czyny ręką zadane liktora. 

     (Czarna wiosna) 

 
22 Kowalczykowa A., Programy i spory literackie..., s. 101. 
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Intuicyjne wyczucie słuszności obranego trybu postępowania winno być zawsze 

poparte siłą uczucia czy głębią namiętności. Inną przyczyną wrogiego stosunku poety 

do istniejącej rzeczywistości było powszechne zakłamanie; protest bohatera najczęściej 

kierował się, zgodnie z zasadami pikadorczyków, przeciw nieuczciwemu wykorzy-

stywaniu sztafażu narodowego dla pokrycia przyziemnych celów. 

O Prawdo! [...] 

Nie będę cię chwalił ni szczękiem mowy, 

Podjudzał ciemnych prostaków, 

Ażeby kładli swe głowy 

U nieśmiertelnych szlaków. 

[...] 

  (Pamflet) 

Publiczne przywoływanie tradycji patriotycznych miało na celu zachęcenie do wzięcia 

udziału w wojnie i do oddania życia w imię dobra ojczyzny; według interpretacji przed-

stawionej w „Czarnej wiośnie” hasła te były bezsensowne i kłamliwe: 

Próżno chłodne morderstwo wielkim zasłaniać imieniem, 

Długo ludy uczono, że życie marnie przemija, 

Kiedy nie idzie za krajem, lecz własnym płynie strumieniem. 

W wypowiedziach tego typu obok patosu ogromną funkcję spełniał styl ironiczny; 

ironia początkowo wydawała się być kontynuacją stylu patetycznego i wzniosłego: 

Licznych wieków uczyła was praca: 

Trzeba życie ojczyźnie nieść w dani, 

Z tarczą lub też na tarczy się wraca – 

Cześć wam, mordercy sankcjonowani! 

Efekt osiągnięty został poprzez zaskoczenie nieoczekiwanym kontrastem, zawartym 

w załamującym jednolitość toku wierszu. Ten typ ironii, zakładający wprowadzenie 

treści antynomicznych, jest w podobnych kontekstach najczęstszy. Pewną funkcję speł-

niała także ironia werbalna („dzielnie mordujecie”, „dziecinnym sportem była bitwa”), 

służąca również ujawnieniu znikomości prawd etycznych. 

3. Podsumowanie 

Poezja katastroficzna „to nie tylko wizjoneryzm23, to także intelektualne koncepcje 
filozoficzne, to indywidualizm i odkrywczość we wszystkich sferach poetyki i języka, 
to ideał wsłuchiwania się w głosy epoki, to wielka troska o przyszłość i – rzecz naj-
bardziej znacząca – wpisanie poezji polskiej w najważniejsze nurty poezji europejskiej 
i światowej. Katastrofiści uchwycili różnorodność wizji świata i refleksji dotyczących 

 
23 Termin ten wprowadził Kwiatkowski J., [w:] Tenże, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990, 
s. 149-162. 
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jego zagłady, co uwrażliwiło ich na wiele zjawisk dotąd niezauważalnych, rzadkich lub 
na pozór niezmiennych. Zaczęto bliżej przyglądać się rzeczywistości i światu (w tym 
także przyrodzie) oraz śledzić w nich symptomy nadciągających klęsk czy zagrożeń24. 
Antoni Słonimski wyraził to najpełniej w wierszu „Apokalipsa”25 (podkreśl. – T.W.): 

Ciemność, co nad wodami była, dziś zwycięsko 

Wróciła i znów na dnie oceanu ciemnym 

Płyniemy w mroku ulic, oddychając ciężko,  

Niesieni falą strachu jak prądem tajemnym. [...] 

W swoich proroctwach i przepowiedniach nadciągającej zagłady Antoni Słonimski 
posunął się daleko – były to przewidywania oparte na realnych przesłankach i politycz-
nej kalkulacji. O groźbie zagłady pisał z właściwą sobie pasją, gniewem i szyderstwem, 
śledził przejawy szerzenia się „choroby faszystowskiej” na inne kraje, w tym też na 
Polskę. Jego katastrofizm stał się zjawiskiem szczególnym: dobitnym, jasnym i wyra-
zistym w zakresie użytych przez poetę środków językowych. Jako publicysta-polityk 
pisał, że „zbydlęcenie hitlerowskie” to przykład „zaraźliwy” i barbarzyństwo, uprawiane 
bezkarnie na oczach całego świata, rozgrzesza słowa dotąd wstydliwie rzucane z ust 
zaciśniętych grymasem nienawiści26. 

Postawa poety była klarowna we wszystkich rodzajach literackich, jakie uprawiał 
w latach trzydziestych, tj. w poezji, w prozie, w sztukach teatralnych. Występował w roli 
demaskatora i oskarżyciela, moralisty i obrońcy kultury, człowieka zaniepokojonego 
brutalną i pesymistyczną wizją faszyzmu. W latach trzydziestych stał się najbardziej 
cenionym i popularnym, a zarazem najbardziej atakowanym przez swoich przeciwników 
przedstawicielem literatury polskiej. Słonimski nieprzypadkowo interesował się rozwo-
jem nauk ścisłych i nowoczesnych technologii. Jego wizje zagłady świata oparte są nie 
na fantazji, lecz na wyobraźni kierującej się wiedzą o możliwościach i rozwoju współ-
czesnej techniki. Wiedza ta charakteryzowała się głębokim niepokojem, który dochodził 
do głosu przede wszystkim w poezji, zwłaszcza w jego tomiku „Okno bez krat” (1935). 
Rzeczywistość ówczesna rozbiła młodzieńcze złudzenia poety, że rozwój nauki będzie 
szedł w parze z ogólnym wzrostem dobrobytu, z braterstwem ludów i z powszechnym 
postępem etycznym27. Antoni Słonimski nie był katastrofistą eschatologicznym czy kata-
strofistą „ocalającym”28, stworzył jednak atrakcyjny wzorzec katastrofisty dostrzegają-
cego wielkie ziemskie zagrożenia dla człowieka i jego kultury. 
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Ciemność dziś zwycięsko wróciła. Szkic o katastrofizmie  

w liryce Antoniego Słonimskiego 

Streszczenie 

Szkic ten – zgodnie z drugim członem jego tytułu – jest przyczynkiem do historii poezji polskiej dziesię-

ciolecia poprzedzającego wybuch II wojny światowej. Pokazuje, jak ważną dla literatury polskiej była poezja 

nurtu katastroficznego, wpisująca się w tradycję troski ludzi kultury i sztuki o przyszłość Polski i świata. Jej 
egzemplifikacją są utwory Antoniego Słonimskiego (1895-1975), autora słynnej „Czarnej wiosny”, w której 

oprócz wizjoneryzmu, odnotować można połączenie motywów katastroficznych z egzystencjalizmem, 

nadrealizmem i ekspresjonizmem. W ten sposób poeta kreował wizje, ujawniając swoje budzące lęk oblicze 

w języku i obrazowaniu, dzięki czemu jego utwory i poezja całego pokolenia katastrofistów tworzyły nowe 
autentyczne wartości artystyczno-poznawcze. Analiza wierszy katastroficznych pozwoliła autorce zbudo-

wać tezy odnoszące się do głównych wyznaczników tego prądu. Pierwsza część tytułu jest cytatem z wiersza 

Antoniego Słonimskiego „Apokalipsa”, z tomiku „Wybór poezji” (Kraków 1946, s. 163). Artykuł jest 

dopełnieniem wielu opracowań, zarówno teoretycznych, jak też empirycznych i wiąże się z koniecznością 
poszerzania wiedzy, ważnej dla analiz literackich i stylistycznych, dotyczących nurtu katastroficznego 

w filozofii, kulturze i literaturze polskiej XX wieku. 

Słowa kluczowe: katastrofizm w poezji polskiej, Antoni Słonimski, poezja Dwudziestolecia międzywo-

jennego, pokolenie 1910, apokalipsa 
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Katarzyna Sikorska-Bujnowicz1 

Pandemia COVID-19 w świetle humoru prasowego. 

Analiza wybranych przykładów „Tygodniówki” 

czasopisma „Angora” 

1. Wprowadzenie  

Pandemia COVID-19 jako epidemia, która pojawia się w tym samym czasie na bardzo 

dużym obszarze i obejmuje zasięgiem różne kraje i kontynenty2 jest stałym tematem 

rozważań, zarówno na forum publicznym, jak i w domowym zaciszu. Codzienne komu-

nikaty o liczbie zakażonych koronawirusem i zgonach stają się informacjami, które 

w znaczący sposób wpływają na emocje każdego z nas. Rosnące słupki na przedstawia-

nych w mediach wykresach budzą niepokój, a nawet lęk przed nie zmniejszającym się 

zagrożeniem. Odbiorca czeka na przedstawienie pandemii jako sytuacji przejściowej. 

Krytyka działań polityków rządzących państwem przyjmuje postać żartów rysunko-

wych, zaś towarzysząca im warstwa językowa staje się komentarzem. 

Człowiek jako jednostka społeczna wyróżnia się dzięki przypisanej mu umiejętności 

reagowania uśmiechem i śmiechem. W ten sposób manifestuje on swe emocje, zarówno 

te pozytywne, jak i negatywne. W drugim przypadku jest to swoista obrona i reakcja na 

coś, co może być odbierane przez niego jako sytuacja bez wyjścia. Poczucie humoru, 

dystans do siebie i otaczającego świata sprawiają, że zmienia się spojrzenie na to, co 

w pierwszym momencie wydawało się być zagrożeniem. Powstające żarty jako wyraz 

reakcji na wydarzenia dnia codziennego stają się ich przerysowanym komentarzem. 

Dzięki stosowanym przez autora językowym i pozajęzykowym środkom budowania 

humoru ukryty jest w nich konkretny komunikat skierowany do odbiorcy. 

Żarty, zarówno w formie krótkich tekstów humorystycznych, jak i te rysunkowe 

pojawiają się również w prasie, która mimo potęgi mediów elektronicznych nadal 

w znaczący sposób wpływa na przekaz informacji z życia politycznego, kulturalnego 

i społecznego. Oczywiście należy tu podkreślić fakt istniejących równolegle formatów 

prasy, tj. formy drukowanej i elektronicznej, co znacząco wpływa na jej zasięg. 

Prasa jako medium informacyjne ma nie tylko funkcję poznawczą. Pisze o tym 

w swym artykule Sikorska-Bujnowicz (2011)3 i wskazuje na rozrywkę jako jej kolejne 

zadanie. Rolę tę przejmują umieszczane przez wydawców takie elementy jak karykatura, 

żart rysunkowy czy też krótkie żarty tekstowe. W krzywym zwierciadle przedstawiane 

są wydarzenia dnia codziennego oraz ludzkie zachowania jako reakcje na wszystko, co 

się dzieje wokół.  

 
1 k.sikorska_bujnowicz@poczta.onet.pl, Zakład Językoznawstwa Niemieckiego, Instytut Filologii Ger-
mańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, www.filolog.uni.lodz.pl. 
2 https://wsjp.pl/haslo/podglad/99522/pandemia/5241400/koronawirusa [data dostępu 11.12.2021]. 
3 Sikorska-Bujnowicz K., Deutscher Pressewitz und seine gesellschaftskritische Funktion, [w:] Sadziński 

W. (red.), Die Presse als sprach- und kulturwissenschaftliches Forschungsobjekt (=Folia Germanica 7), 
Piktor, Łódź 2011, s. 69-78. 
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O roli humoru w czasach pandemii pisze w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z 17 marca 

2020 roku Kapiszewski, wskazując na różne sposoby radzenia sobie w sytuacji zagro-

żenia koronowirusem: Podstawowym orężem w walce z pandemią stała się satyra skro-

jona na miarę naszych czasów. Internet kipi od memów, głównie obśmiewających fakt 

niemożliwości zdobycia środków do dezynfekcji. 

Hodalska (2020) zwraca uwagę na swoisty charakter humoru czasów pandemii:  

Żarty z maseczek ochronnych, papieru toaletowego, mandatów czy masowych 

zakupów makaronu i mydła są unikalnym zapisem historii pandemii korona-

wirusa. Ich uniwersalna forma, ułatwiająca spontaniczną replikację w globalnej 

sieci prawdopodobnie sprawi, że w „zbiorowej pamięci zarazy” zapiszą się 

również korona-dowcipy4.  

Autorka używa pojęcia „tarcza antydepresyjna”, wskazując tym samym na to, że 

jednym ze sposobów radzenia sobie ze stresem i związanym z nim uczuciem bezradności 

jest humor. Skumulowane w człowieku lęk i frustracja, obok których pojawiają się złość 

i agresja sprawiają, że szuka on sposobu na ich zneutralizowanie. Humor staje się 

wówczas wentylem bezpieczeństwa, o którym już na początku ubiegłego wieku mówili 

Freud (1905/1974)5 i Bergson (1900/2011)6. Współczesna psychologia opiera się na ich 

teorii i zajmuje się m.in. badaniami nad rolą humoru w życiu pacjentów cierpiących na 

depresję. Braniecka, Parnowska i Radomska (2012)7 omawiają rolę wzmacniania 

wewnętrznych zasobów jednostki w przypadku stanów depresyjnych: 

Zasoby te dotyczą przede wszystkim różnych cech psychicznych, które korzystnie 

wpływają na funkcjonowanie osób chorych w obliczu doświadczanych trudności 

i ograniczeń, a tym samym zapobiegają pogorszeniom stanu zdrowia oraz 

poprawiają jakość ich życia. Do tak rozumianych zasobów należy poczucie 

humoru, uznawane za jedną z tzw. kluczowych sił charakteru wspierających 

dobrostan. 

Badaczki wskazują ponadto na to, że poczucie humoru ułatwia przyjmowanie 

optymistycznej perspektywy wobec stresujących wydarzeń, zmniejsza doświadczany 

niepokój, poprawia nastrój oraz służy jako ważny mechanizm radzenia sobie8. Wynika 

z tego, że humor obok funkcji rozrywkowej ma także funkcję terapeutyczną. 

O funkcji śmiechu w życiu człowieka jako jednostki społecznej pisze również 

Sikorska-Bujnowicz (2013, 2016, 2017, 2019)9, wskazując przy tym na użyte przez 

 
4 Hodalska M., Koronahumor jako forma komunikacji i „tarcza antydepresyjna”: polskie internetowe 
żarty wirusowe, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/252903/hodalska_korona-humor_jako_ 

forma_komunikacji_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y [data dostępu: 11.12.2021]. Por. też: Hodalska 

M., Internetowe żarty z pandemii koronawirusa w „zbiorowej pamięci zarazy”, [w:] Kultura – Media – 

Teologia, nr 41, 2020, s. 7-37. 
5 Freud S., Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, Frankfurt a.M., Fischer 1974.  
6 Bergson H., Das Lachen. Ein Essay über die Bedeutung des Komischen, Meiner, Hamburg 2011. 
7 http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2012/1007Braniecka_PsychiatrPol_6_2012.pdf 

[data dostępu: 3.02.2022]. 
8 Tamże. 
9 Por. Sikorska-Bujnowicz K., Współczesny kabaret polski a tematy tabu, [w:] Utracka D. (red.), Idee, 

wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 

w Łodzi, Łódź 2019, s. 85-99; Sikorska-Bujnowicz K., Motyw choroby w żartach, [w:] Szmigiero K., 
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Titze (2009a, 2009b)10 pojęcie odporności (nm. Resilienz). Wymienia tu związane z nią 

cechy człowieka z poczuciem humoru: [+ optymista], [+ patrzący z dystansu], [+ spo-

łecznie kompetentny], [+ komunikatywny] i [+ aktywizujący swe siły przy pomocy 

humoru]. Śmiech i poczucie humoru mają siłę – mogą sprawić, że jednostka stanie się 

elementem wspólnoty (nm. Kohäsion) lub też z niej wykluczona (nm. Exklusion).  

Rusek (2012)11 powołuje się w swoim artykule na Plessnera (1988), który definiował 

uśmiech jako wyraz człowieczeństwa. Zdolność wyrażania emocji poprzez śmiech przy-

pisana jest człowiekowi jako jednostce społecznej i służy mu zwłaszcza w sytuacjach bez 

wyjścia, kiedy uśmiech staje się jedyną możliwą reakcją na to, co się w danym momencie 

dzieje. Reakcja śmiechem na sytuacje stresowe prowadzi do wytworzenia przez jednostkę 

mechanizmów obronnych związanych z umiejętnością zdystansowania się do negatyw-

nych przeżyć i emocji.  

Humor czasów pandemii nazwany przez Hodalską (2020)12 koronahumorem to sposób 

na oswajanie się z zagrożeniem. Pisze o tym m.in. Kapiszewski (2020)13, podkreślając 

rolę dobrego humoru w trudnych czasach zarazy. 

Przeprowadzona analiza rubryki „Tygodniówka” ukazującej się na ostatniej stronie 

tygodnika „Angora” z lat 2020-2021 dała możliwość oceny sposobu pokazywania czasu 

pandemii COVID-19 w krzywym zwierciadle żartów rysunkowych. Ze względu na ob-

szerność materiału oraz na najbardziej widoczną zmianę, jaka dokonała się w sposobie 

prezentowania wyśmiewanych zdarzeń, postaw i ludzkich zachowań w ciągu minionego 

roku wybrane zostały dwa konkretne numery „Angory”, tj. 49/2020 i 49/2021. Ponadto 

na przykładach z wakacyjnego numeru 33/2021 pokazane zostanie, jak w czasie urlopu 

zmienia się zachowanie jednostki żyjącej na co dzień w ciągłym strachu przed korona-

wirusem. Okazuje się bowiem, że człowiek zmęczony obowiązującymi zakazami i reżi-

mem sanitarnym chce odpocząć również od nich. To świadome obchodzenie obowiązu-

jących obostrzeń i zakazów, nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego manifestowane jest 

rezygnacją z noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego. Takie zachowania 

to nie zniekształcony przez zwierciadło żartu obraz, lecz rzeczywistość. 

 

Gonigroszek D. (red.), Zdrowie i choroba w badaniach humanistycznych i społecznych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2017, 

s. 237-248; Sikorska-Bujnowicz K., Zum deutschen Ethnowitz. Eine korpusgestützte Analyse, Wydaw-
nictwo Biblioteka, Łódź 2016; Sikorska-Bujnowicz K., Sprachliche Mittel des Humoristischen im 

Deutschen und im Polnischen, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2013. 
10 Titze M., Wie komisch ist der Humor? Über Erheiterung, Lachen, Schadenfreude, Inkongruenz und 

Ironie, TPS – Theorie und Praxis der Sozialpädagogik, 6, 2009, s. 20-25, http://www.michael-titze.de/, 
10.05.2021; Titze M., Die disziplinarische Funktion der Schadenfreude – oder: Die Ambivalenz des 

Lachens, [w:] Wahl P., Sasse H., Lehmkuhl U. (red.)., Freude – Jenseits von Ach und Weh? (= Beiträge 

zur Individualpsychologie, Bd. 37, Göttingen 2009, s. 11-39, http://www.michael-titze.de/, [data dostępu: 

10.05.2021]. 
11 Rusek A., Wielowymiarowość humoru, [w:] Innowacje psychologiczne, 2012, tom 1, nr 1, s. 117-127, 

https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/IP_1_2012.pdf#page=117 [data dostępu: 

10.11.2021]. 
12 Hodalska M., Koronahumor jako forma komunikacji i „tarcza antydepresyjna”: polskie internetowe 
żarty wirusowe, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/252903/hodalska_korona-humor_jako_ 

forma_komunikacji_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y [data dostępu: 11.12.2021]. 
13 Kapiszewski J., Dobry humor w walce z epidemią. Świat pokazuje, jak nie tracić ducha w czasach 

zarazy, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1460876, koronawirus-na-swiece-dobry-humor- 
w-walce-z-pandemia.html [data dostępu: 11.12.2021]. 

http://www.michael-titze.de/
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Oswajanie się z sytuacją epidemiczną może oznaczać swego rodzaju pogodzenie się 

z nadchodzącą śmiercią. Szalejąca na całym świecie pandemia koronawirusa nie 

zwalnia, ale ludzie nie reagują już w taki sam sposób jak na początku. Jednak i w tak 

trudnym czasie powstają żarty na jej temat, zgodnie z mottem, że przecież zawsze 

mogłoby być gorzej. O kwestiach oswajania strachu i słownej grze ze śmiercią pisze 

m.in. Chudzik14.  

2. „Tygodniówka” pisma „Angora”15 

Tygodnik „Angora” w swym tytule zawiera informację o tym, że jest przeglądem 

prasy krajowej i światowej. Znajdziemy tu obok wspomnianych wcześniej przedruków 

tekstów prasowych z różnych źródeł polskich i zagranicznych również felietony, których 

autorzy najczęściej krytycznie odnoszą się do sytuacji panującej w kraju i na świecie.  

Nazwa tej rubryki znajdującej się na ostatniej stronie „Angory” wywołuje w pierw-

szej kolejności skojarzenia ze znaczeniem słowa tygodniówka16 jako ‘należność za 

przepracowany tydzień’, przy czym Słownik Języka Polskiego PWN wskazuje na jeszcze 

dwa znaczenia tego słowa w języku potocznym, tj. 2. ’kieszonkowe wypłacane co tydzień’ 

i 3. ‘czynność, zjawisko trwające tydzień’. Wynika z tego, że rubryka pod tą nazwą może 

z jednej strony stanowić swego rodzaju ironiczną zapłatę w postaci komentarza do 

wydarzeń minionego tygodnia, z drugiej zaś odnosi się do przedziału czasu, który jest 

komentowany w formie żartu. 

„Tygodniówka” dostarcza czytelnikowi rozrywki w postaci humorystycznych rysun-

ków, przy czym można tu odnaleźć ich różne formy. Niektóre z nich zawierają dodat-

kowo elementy językowe w postaci wypowiedzi bohaterów. Inną formą jest żart opatrzony 

odpowiednim podpisem, przy czym może to być z jednej strony komentarz do wyśmie-

wanej sytuacji, z drugiej zaś – informacja, w którym miejscu w danym numerze możemy 

znaleźć materiał dotyczący konkretnego tematu.  

Intrygujący jest nagłówek tej rubryki „Dla tych, co nie lubią czytać”, który można 

odczytać jako informację, że umieszczone w „Tygodniówce” żarty są również komen-

tarzem wydarzeń minionego tygodnia17. 

3.  „Tygodniówka” z roku 2020 

Omawianą rubrykę stanowią żarty rysunkowe, które można podzielić według wy-

śmiewanych w nich kwestii. Znajdziemy tu następujące tematy związane bezpośrednio 

z pandemią: 

 
14 Zob. Chudzik A., Żarty o śmierci. Gra językowa i oswajanie strachu, [w:] Steczko I., Dźwigoł R. (red.), 

Dialog z tradycją. Dawna i współczesna kultura funeralna, tom VII, Collegium Collumbinum, Kraków 

2018, s. 431-444, https://www.researchgate.net/publication/340362882_Zarty_o_smierci_Gra_jezykowa 
_i_oswajanie_strachu [data dostępu: 11.12.2021]. 
15 Por. https://www.angora.com.pl/ [data dostępu: 11.12.2021]. 
16 https://sjp.pwn.pl/szukaj/tygodni%C3%B3wka.html [data dostępu: 11.12.2021]. 
17 Cotygodniową rubrykę „Angory” przygotowują Jolanta Piekart-Barcz (kierownik rysowników), której 
zespół w składzie Sławomir Kiełbus, Piotr Rajczyk (opracował „Tygodniówkę” m.in. w numerach 15, 34 

i 35), Mirosław Stankiewicz, Jarosław Szymański, Paweł Wakuła, Tomasz Wilczkiewicz i Katarzyna 

Zalepa (stan na dzień 11.12.2021 r.) w humorystyczny sposób komentuje codzienność czasów pandemii. 

W „Tygodniówce” z roku 2020 można znaleźć również rysunki Ali Hanny Murgrabi. Patrz: 
https://www.angora.com.pl/kontakt.php [data dostępu: 11.12.2021]. 
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• wprowadzenie obowiązujących na terenie całego kraju obostrzeń dotyczących ogra-

niczenia działalności hoteli, pensjonatów i restauracji przy jednocześnie otwartych 

stokach narciarskich (nr 49/6.12.2020, 50/13.12.2020, 51/20.12.2020); 

• zakaz organizacji wesel (nr 44/1.11.2020); 

• zamknięcie siłowni i klubów fitness (nr 44/1.11.2020); 

• reżim sanitarny (nr 42/18.10.2020); 

• działalność placówek medycznych (nr 42/18.10.2020, 47/22.11.2020), w tym szpitala 

tymczasowego na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie (nr 49/6.12.2020); 

• wprowadzenie zdalnego nauczania (48/29.11.2020); 

• poluźnienie obostrzeń związanych z wcześniej obowiązującym całkowitym zakazem 

handlu w galeriach i centrach handlowych (nr 51/20.12.202); 

• wprowadzenie limitu 5 osób mogących uczestniczyć w spotkaniach wigilijnych 

(nr 49/6.12.2020). 

Ponadto formę żartu rysunkowego przyjmuje komentarz do innych działań rządu, 

którymi są: 

• starania o organizację zimowych igrzysk olimpijskich w Polsce w 2023 roku 

(nr 49/6.12.2020); 

• krytyka postawy premiera w negocjacjach z Komisją Europejską (nr 49/6.12.2020). 

Z powyższego wynika, że w roku 2020 najczęściej wyśmiewanym tematem były 

wprowadzone i później łagodzone obostrzenia. W podrozdziale 4.1. przedstawione 

zostaną żarty tworzące „Tygodniówkę” numeru 49 z 6 grudnia 2020 roku. 

3.1. „Tygodniówka” z numeru 49/2020 

Wybrany do omówienia numer 49 pisma z roku 2020 komentuje w „Tygodniówce” 

m.in. okres przedświąteczny, który tradycyjnie powinien być czasem radości i święto-

wania w rodzinnym gronie. Umieszczone tu żarty ukazują w krzywym zwierciadle sto-

sunek rodaków do obowiązującego reżimu sanitarnego i związanych z pandemią zakazów, 

nakazów i obostrzeń. Nie jest to zatem jedynie emocjonalny komentarz wydarzeń minio-

nego tygodnia. 

Omawiane tu żarty z „Tygodniówki” zostały ponumerowane. Analizę poprzedza 

skan kopii ostatniej strony „Angory” z 6 grudnia 2020 roku, na której dodatkowo zostały 

umieszczone numery żartów. 

1. Żart nr 1 „Jednodniowe wypady” (rys. Jarosław Szymański, „Angora” 

nr 49/2020, s. 84) 

Zjeżdżający na nartach góral staje się żywą reklamą własnego pensjonatu, który 

zgodnie z obowiązującymi zakazami powinien być zamknięty. Umieszczony na rysunku 

tekst nie zawiera oczywiście wprost informacji o obchodzeniu przepisów, ale komuni-

katy „Dobrze gotuję” i „Jestem gościnny” są zaproszeniem dla jadącego obok narciarza 

i ze względu na swą wieloznaczność mogą stanowić ukryty przekaz o tym, że pensjonat 

jest czynny. 

Żart ten opatrzono podpisem zawierającym odniesienie do stron, na których czytelnik 

znajdzie teksty omawiające temat funkcjonowania stoków narciarskich przy jedno-

czesnym zakazie działalności obiektów hotelowych, pensjonatów i restauracji. 
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Rysunek 1. „Tygodniówka” z numeru 49/2020 „Angory” z dnia 6.12.2020 r. [opracowanie własne] 

2. Żart nr 2 „W reżimie sanitarnym” (rys. Katarzyna Zalepa, „Angora” nr 49/2020, 
s. 84)  

Widoczna na rysunku 2. kobieta za wszelką cenę i bez zwłoki chce wejść do po-
nownie otwartego sklepu, który dodatkowo kusi wielką promocją na otwarcie i obniżką 
cen o 80%, o czym informuje umieszczony tu tekst. Jedynie towarzyszący jej mąż 
próbuje ją „zdyscyplinować” i przypomnieć o obowiązującym nadal reżimie sanitarnym 
i konieczności zachowania dystansu. Umieszczony tu tekst: Halina, zachowaj dystans! 
może być zrozumiany dwojako – z jednej strony właśnie w kontekście pandemii, z drugiej 
zaś jako apel męża do spragnionej zakupów żony o powstrzymanie emocji i nabranie 
dystansu do tak kuszącej oferty handlowej. 
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3. Żart nr 3 „Pandemiczne rygory” (rys. Katarzyna Zalepa, „Angora” nr 49/2020, 

s. 84)  

Wprowadzone przed Bożym Narodzeniem limity osób mogących uczestniczyć 

w spotkaniach przy wigilijnym stole stanowią temat żartu nr 3. Widzimy tu świętującą 

rodzinę, gdzie przy stole siedzi pięć osób. Limit nie jest zatem przekroczony, co może 

stwierdzić podglądający ich policjant stojący za oknem. Jednak dzięki widocznym na 

rysunku czterem parom oczu pod stołem oraz wysuniętej spod niego ręce z talerzem 

czytelnik wie, że gości jest więcej, co dodatkowo potwierdza umieszczony tekst: Pst, 

wujek Stefan prosi o dokładkę pierogów! Mamy zatem komentarz do sposobu „radzenia 

sobie” z zakazami w czasie pandemii. 

4. Żart nr 4 „Stawka za gotowość” (rys. Katarzyna Zalepa, „Angora” nr 49/2020, 

s. 84)  

Generujący astronomiczne wręcz koszty utrzymania szpital tymczasowy na Stadio-

nie Narodowym w Warszawie staje się również tematem żartu „Tygodniówki”. Widzimy 

tu rzędy pustych łóżek przygotowanych z myślą o pacjentach z COVID-19. Uwagę 

przykuwa widoczne na pierwszym planie jedno z nich, gdzie pająk zdążył już uwić swą 

sieć. Ma to znaczenie przenośne – uwicie sieci zajmuje pająkowi dużo czasu, czyli 

dawno, bądź też wcale łóżko to nie było zajęte. Ponadto trzymana przez lekarza miotełka 

do kurzu w ironiczny sposób akcentuje jego trud i pracę w szpitalu tymczasowym. 

Zamiast walczyć o życie pacjentów, toczy on walkę z kurzem. 

5. Żart nr 5 „Przerwa na reklamę” (rys. Tomasz Wilczkiewicz, „Angora” 

nr 49/2020, s. 84)  

W numerze tym czytelnik odnajduje również reklamę „Black week”, czyli czasu 

wielkich promocji i zaproszenie do sklepu z elektroniką. Pojawia się tu gra słów, ponie-

waż kolor sutanny pytającego o dodatkowy rabat księdza odpowiada nazwie promocji, 

zaś sam zainteresowany próbuje ten fakt wykorzystać. Można ten kontekst analizować 

też w odniesieniu do pandemii – czarny tydzień można rozumieć jako czas wzrostu liczy 

zakażonych i zgonów, czego symbolem staje się ksiądz obecny na pogrzebach zmarłych 

na koronawirusa. 

6. Żart nr 6 „Doświadczony” (rys. Katarzyna Zalepa, „Angora” nr 49/2020, s. 84)  

Żart nr 6 stanowi aluzję do przygotowywanych przez ministra Jacka Sasina tzw. 

wyborów kopertowych, które się nie odbyły, ale wygenerowały olbrzymie koszty. Wi-

dzimy tu ministra planującego wydruk miliarda zaproszeń na Igrzyska Europejskie 2023 

w Krakowie. Zrozumienie ukrytego przekazu wymaga zatem od odbiorcy znajomości 

realiów i wydarzeń z życia politycznego.  

7. Żart nr 7 „Słowo tygodnia” (rys. Ala Hanna Murgrabia, „Angora” nr 49/2020, 

s. 84)  

 Żart opatrzony jest podpisem: Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, 

że w negocjacjach z UE nie można być „miękiszonem…”, który niezorientowanemu 

w polityce czytelnikowi nakreśla kontekst, w jakim to słowo pojawiło się w języku 

debaty publicznej. Pokazanemu na rysunku mężczyźnie myjącemu okno przygląda się 

jego matka, która zwraca się do niego z sugestią: Nie bądź, synu, miękiszonem! Może 

być to rozumiane dwojako – jako krytyka zachowania syna podporządkowanego rządom 

żony i wykonującego również obowiązki tradycyjnie należące do kobiety, z drugiej zaś – 

jako zachęta ze strony matki do jak najdokładniejszego umycia okna. Widzimy zatem, 

że elementy języka debaty publicznej mogą stać się motywem i tematem żartu. 
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4. „Tygodniówka” z roku 2021 

Omawiana rubryka z tego roku składa się z żartów rysunkowych przedstawiających 
w krzywym zwierciadle następujące tematy, które, podobnie jak te ubiegłoroczne, dotyczą 
bezpośrednio pandemii: 

• ograniczenia działalności hoteli, pensjonatów (nr 2/10.01.2021; 4/24.01; 17/25.04); 

• zakaz samodzielnego wychodzenia z domu dzieci do 16. roku życia (nr 2/10.01.2021);  

• reżim sanitarny (nr 33/15.08.2021); 

• szczepienia przeciw COVID-19 (nr 3/17.01.2021; 4/24.01; 8/21.02.2021; 11/14.03; 
15/11.04.2021; 16/18.04.2021);  

• łagodzenie obostrzeń i otwarcie hoteli, kin, teatrów, basenów (nr 7/14.02.2021; 
22/30.05.2021);  

• poluźnienie obostrzeń związanych z wcześniej obowiązującym całkowitym zakazem 
handlu w galeriach i centrach handlowych (nr 19/9.05.2021, 20/16.05.2021); 

• otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych (nr 18/2.05.2021);  

• poluźnienie obostrzeń związanych z wcześniej obowiązującym całkowitym zakazem 
organizowania koncertów w plenerze (nr 23/6.06.2021); 

• otwarcie kin, teatrów i filharmonii (nr 21/23.05);  

• powrót do nauczania stacjonarnego, wznowienie działalności przedszkoli 
(nr 4/24.01.2021; 13/28.03.2021);  

• brak rozszerzenia restrykcji mimo ciągłego wzrostu liczby zakażonych 
(nr 49/5.12.2021); 

• tarcza antyinflacyjna (nr 49/5.12.2021); 

• zakaz wyjść szkolnych do teatru (nr 49/5.12.2021). 
Obok nich pojawiają się ironiczne komentarze w formie żartu rysunkowego do 

innych działań rządu czy też europosłów: 

• utworzenie Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii (nr 49/5.12.2021); 

• pomysł wprowadzenia zakazu uprawiania sportów jeździeckich (nr 49/5.12.2021). 
Z powyższego wynika, że w roku 2021 najczęściej wyśmiewanym tematem były 

wprowadzone i później łagodzone obostrzenia oraz szczepienia.  
W podrozdziale 5.1. przedstawione zostaną żarty tworzące „Tygodniówkę” numeru 

33 z 15 sierpnia 2021 roku. 

4.1. „Wakacje” z numeru 33/ 2021 

„Tygodniówka” z numeru 33/2021 zatytułowana „Wakacje” ukazuje zmianę podejścia 
do koronawirusa widoczną w zachowaniu wypoczywających nad morzem czy też w gó-
rach rodaków. Również w tym przypadku analizę poprzedza skan kopii ostatniej strony 
„Angory” z 15 sierpnia 2021 roku z umieszczonymi na niej numerami żartów. 

Okres wakacji pokazał dobitnie, że wraz z wyjazdem nad morze czy też w góry 
większość wzięła urlop od reżimu sanitarnego i zapomniała o ciągle rozprzestrzeniającym 
się wirusie. Życie w pandemii i ewentualne zachorowania wśród najbliższych nie spra-
wiły, że staliśmy się ostrożniejsi. Przekonani o znacznym zmniejszeniu się liczby zakażeń 
urlopowicze rezygnowali z noszenia maseczek, zapominali o przestrzeganiu dystansu 
społecznego, o dezynfekcji rąk nie wspominając. Wraz z końcem urlopu wypoczynko-
wego nie zmieniło się ich podejście do zagrażającego ciągle wirusa, co nie uszło uwagi 
autorów żartów rysunkowych „Tygodniówki”, którzy przez cały rok na bieżąco właśnie 
w formie żartu rysunkowego komentowali obserwowane przez siebie wydarzenia i zacho-
wania ludzi.  
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Rysunek 2. „Tygodniówka” z numeru 33/2021 „Angory” z dnia 15.08.2021 r. [opracowanie własne] 

8. Żart nr 8 (rys. Tomasz Wilczkiewicz, „Angora” nr 33/2021, s. 84)  
Widzimy na rysunku wypoczywających na plaży urlopowiczów, którzy nie zacho-

wują dystansu społecznego. Przedstawiony w formie labiryntu drogowskaz informujący 
o dojściu do toalety wprawia w osłupienie cierpiącego niewątpliwie z powodu konieczności 
pójścia za potrzebą mężczyznę. Cierpienie ma on wypisane na twarzy, co jest przewagą 
rysunku nad tekstem, zgodnie ze sformułowaniem, że jeden obraz powie więcej niż 
tysiąc słów. Czytelnik może się jedynie domyślać, jak skończy się ta „droga przez mękę” – 
być może turysta pobiegnie w stronę morza lub też wydm, których jednak na tym 
rysunku nie widać. 
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9. Żart nr 9 (rys. Piotr Rajczyk, „Angora” nr 33/2021, s. 84)  

 Przebywanie na plaży po tak długim okresie pracy w domu sprawia, że mimo urlopu 

nie rozstajemy się z telefonem komórkowym czy też tabletem. Zaśnięcie sprawi, że 

opalenizna będzie dowodem na to, jak bardzo przyzwyczailiśmy się do życia w świecie 

wirtualnym, które bez urządzeń elektronicznych po prostu nie istnieje. Uwagę zwraca 

również postać starszego chłopca, który informuje młodszego o tym, co się stało: Tata 

zasnął z tabletem i komórką!, przy czym możemy zauważyć, że i on w kieszeni ma 

telefon komórkowy, z którym nie może i nie chce się rozstać. 

10. Żart nr 10 (rys. Mirosław Stankiewicz, „Angora” nr 33/2021, s. 84)  

Po raz pierwszy mamy do czynienia z żartem makabrycznym. Widzimy spaceru-

jących po łące wśród drzew mężczyzn zastanawiających się nad tym, jak bardzo groźne 

może być ugryzienie kleszcza: A ile taki kleszcz wypije krwi”. W tle widoczne są poroz-

wieszane na gałęziach drzew ludzkie zwłoki i ogromny kleszcz, który z ledwością może 

się przecisnąć między dwoma drzewami. Makabryczny przekaz obrazu jest podkreślony 

cytowanym już wyżej pytaniem.  

11. Żart nr 11 (rys. Katarzyna Zalepa, „Angora” nr 33/2021, s. 84)  

Urlop nad morzem w czasach pandemii to również konfrontacja z tym, w jaki sposób 

wcześniejszy zakaz działalności restauracji wpłynął na wzrost cen proponowanych 

turystom dań. Jedzenie wprawdzie nadal jest smaczne i nie budzi żadnych zastrzeżeń, 

ale rachunek wręczony przez kelnera przyprawia niejednego gościa o zawrót głowy. 

12. Żart nr 12 (rys. Ala Hanna Murgrabia, „Angora” nr 33/2021, s. 84)  

Kolejny żart piętnuje nieostrożność i niefrasobliwość rodaków związaną z lekce-

ważeniem przecież ciągle jeszcze aktywnego i mutującego wirusa. W drodze na Morskie 

Oko są takie tłumy turystów, że niektórzy niesieni tym prądem zastanawiają się, w jakim 

kierunku tak właściwie idą: Heniek, my idziemy nad Morskie Oko czy już wracamy? 

Wydaje się, że reżim sanitarny nie obowiązuje, zaś nieprzestrzeganie zasad dystansu 

społecznego nie stanowi już żadnego zagrożenia. 

13. Żart nr 13 „Przerwa na reklamę” (rys. Katarzyna Zalepa, „Angora” nr 33/2021, 

s. 84)  

Reklama piwa przyjmuje tu obrazek wypoczywającej na hamaku skrzynki butelek 

tego trunku. Umieszczony na rysunku komentarz: Długo leżakowane! jest zatem grą 

słów, w której przesunięte zostało znaczenie słów „leżak” i „leżakowanie” na hamak, 

który również jest określeniem kojarzonym z wypoczynkiem. Znaczenie leżakowania 

jako ‘o alkoholach: być przetrzymywanym w beczkach lub kadziach dębowych w celu 

dojrzewania’18 pojawia się tu w formie ukrytego komunikatu. Tekst: Długo leżakowane! 

kojarzony jest z reklamą piwa, co potwierdza umieszczona pod rysunkiem informacja: 

Przerwa na reklamę. 

14. Żart nr 14 (rys. Jarosław Szymański, „Angora” nr 33/2021, s. 84)  

Wspomniany w komentarzu do żartu nr 11 nagły i niekontrolowany wzrost cen sprawił, 

że wypoczynek w kraju kosztował dużo więcej niż urlop np. w Egipcie. Umieszczony 

tu komentarz: Nie narzekaj! Nie stać nas na Jastarnię! jest jednoznaczny. 

15. Żart nr 15 (rys. Paweł Wakuła, „Angora” nr 33/2021, s. 84)  
Spragniona wypoczynku na plaży turystka nie chce zauważyć, że pada deszcz, który 

mógłby przerwać jej urlop. Informuje o tym innego turystę jej stojący pod parasolem 

 
18 https://sjp.pwn.pl/szukaj/le%C5%BCakowanie.html [data dostępu: 11.12.2021]. 
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mąż: Żona uparła się, że wykorzysta swój urlop do końca! Czytelnik może zatem 
przypuszczać, odnosząc się do trwającej pandemii, że siedząca na plaży w deszczu 
kobieta cieszy się tym czasem wolnym od rozmyślań o koronawirusie i związanych 
z nim rygorach.  

W podrozdziale 4.2. przedstawione zostaną żarty tworzące „Tygodniówkę” numeru 
49 z dnia 5 grudnia 2021 roku. 

4.2. „Tygodniówka” z numeru 49/2021 

Wybraną do omówienia „Tygodniówka” z numeru 49/2021 dzieli z numerem 40/2020 
rok, co sprawia, że można porównać ewentualne zmiany w sposobie komentowania wy-
darzeń czasu pandemii. W ciągu roku nie udało się z nią wygrać mimo wprowadzanych 
rygorów i szczepień. Jednak stosunek człowieka do tej katastrofy się zmienił. Widoczne 
jest to w również w tematach żartów komentujących wydarzenia minionego tygodnia.  

Analizę poprzedza również w tym przypadku skan kopii opracowanej ostatniej 
strony „Angory” z dnia 5 grudnia 2021 roku, na której dodatkowo zostały umieszczone 
numery żartów. 

Okres wakacji pokazał dobitnie, że wraz z wyjazdem nad morze czy też w góry 
większość wzięła urlop od reżimu sanitarnego i zapomniała o ciągle rozprzestrzenia-
jącym się wirusie. Życie w pandemii i ewentualne zachorowania wśród najbliższych nie 
sprawiły, że staliśmy się ostrożniejsi. Wręcz przeciwnie – przekonani o swej nieznisz-
czalności urlopowicze rezygnowali z noszenia maseczek, zapominali o przestrzeganiu 
dystansu społecznego, o dezynfekcji rąk nie wspominając. Wraz z końcem urlopu wypo-
czynkowego nie zmieniło się ich podejście do zagrażającego ciągle wirusa, co nie uszło 
uwagi autorom żartów rysunkowych „Tygodniówki”, którzy przez cały rok na bieżąco 
właśnie w formie żartu rysunkowego komentowali obserwowane przez siebie wyda-
rzenia i zachowania ludzi. W numerze tym pojawiają się też: sparafrazowana reklama 
telewizyjna z Adamem Małyszem w roli głównej (reklama firmy Morliny) i żartobliwy 
komentarz do wprowadzonej nowej aplikacji ułatwiającej podróżowanie autostradą A4. 

16. Żart nr 16 „Informacja medyczna” (rys. Tomasz Wilczkiewicz, „Angora” nr 49/ 
2021, s. 84)  

Żart opatrzony jest podpisem: Informacja medyczna i informacją: Rząd chce reje-
strować elektronicznie wszystkie ciąże w Polsce uzupełnioną o numer strony, na której 
znajduje się artykuł na ten temat. Umieszczony w tym numerze komentarz do utworzenia 
Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii przyjmuje postać żartu rysunkowego, w którym 
zza szafy stojącej w sypialni bohaterów wychyla się kontroler tegoż instytutu z zapy-
taniem: Przepraszam, czy możemy już zarejestrować ciążę? Okazuje się, że teraz życie 
intymne rodaków przyjmie postać rejestrowanej przez państwo czynności życiowej, 
która z założenia powinna przyczynić się do wyżu demograficznego. 

17. Żart nr 17 „Szkodliwe przedstawienie?” (rys. Tomasz Wilczkiewicz, „Angora” 
nr 49/ 2021, s. 84) 

Widzimy uczniów którejś z małopolskich szkół, którym nauczycielka proponuje 
obejrzenie „Dziadów” w telewizji zamiast wyjścia do teatru. Jest to komentarz do wypo-
wiedzi małopolskiej kurator oświaty odradzającej szkołom wyjście do krakowskiego 
teatru na „Dziady” Mickiewicza. Mamy tu widoczną grę słów – z tytułem dramatu zesta-
wione są ukazane na ekranie telewizora twarze polityków – Jarosława Kaczyńskiego 
i  Ryszarda Terleckiego. Jest to zatem żart polityczny z konkretnymi politykami jako 
tarczą żartu. 
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Rysunek 3. „Tygodniówka” z numeru 49/2021 „Angory” z dnia 5.12.2021 r. [opracowanie własne] 

18. Żart nr 18 „A restrykcji brak” (rys. Tomasz Wilczkiewicz, „Angora” nr 49/ 2021, 

s. 84) 

 Wymowny podpis pod żartem komentuje obecną sytuację epidemiczną w kraju 
i krytykuje postawę rządzących. Podkreślają to użyte tu słowa: Polacy, róbta, co chceta!, 
które są parafrazą hasła Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na 
tym polega tragikomizm przedstawionej sytuacji – niesympatyzujący z Owsiakiem 
polityk używa jego hasła w swojej sprawie, zrzucając winę za zaistniałą sytuację na 
rodaków i zostawiając im decyzję w kwestii ratowania zdrowia i życia. Niewątpliwa jest 
tu siła rażenia tego żartu, w którym uśmiechnięty minister zdrowia i prezes partii rzą-
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dzącej bezradnie rozkładają ręce, komentując w ten sposób obecną sytuację epidemiczną. 
Widzimy w tle wykres z danymi na temat zachorowań na COVID-19 i stojących na jego 
tle przerażonych lekarzy z Rady Medycznej, których sugestie nie są uwzględnione przez 
rządzących. 

19. Żart nr 19 „Walka z inflacją” (rys. Katarzyna Zalepa, „Angora” nr 49/ 2021, 
s. 84) 

Żarty czasów pandemii odnoszą się też do obecnej sytuacji ekonomicznej. Opatrzony 
podpisem: Walka z inflacją. Rząd zapowiada obniżkę VAT i akcyzy na energię i paliwo 
(…) rysunek konfrontowany jest z tarczą antyinflacyjną niesioną przez bohatera żartu, 
który dumny jest z tego, że idąc przez sklep odsuwa na później szok związany z rachun-
kiem, kiedy trzeba będzie zapłacić za zakupy. 

20. Żart nr 20 „Przerwa na reklamę” (rys. Tomasz Wilczkiewicz, „Angora” nr 49/ 
2021, s. 84) 

Umieszczona pod rysunkiem informacja: Przerwa na reklamę precyzuje kontekst, 
w którym widoczni są bohaterowie. Dwaj skoczkowie narciarscy stają się tym samym 
postaciami kojarzonymi z telewizyjną reklamą firmy Morliny, w której w oryginale 
występuje Adam Małysz. Użyty w ramach żartu tekst: Ja tylko po schab do mięsnego… 
odsyła odbiorcę do konkretnego spotu reklamowego. Aby jednak było to możliwe, musi 
on tę reklamę znać. 

21. Żart nr 21 „Nowy pomysł” (rys. Mirosław Stankiewicz, „Angora” nr 49/ 2021, 
s. 84) 

Humor czasów pandemii to nie tylko żarty z koronawirusem w roli głównej, lecz 
także komentowanie bieżących wydarzeń z życia politycznego, w tym przypadku – 
pomysłu eurodeputowanej Sylwii Spurek dotyczącego zakazu jazdy konnej. Zdaniem 
autora żartu jedynym sposobem na trening jest wykorzystanie konia na biegunach, 
o którego możliwościach próbuje przekonać ucznia trener jazdy konnej: Jak się dobrze 
rozbujasz, to przeskoczysz. 

22. Żart nr 22 „Znikną bramki” (rys. Ala Hanna Murgrabia, „Angora” nr 49/ 2021, 
s. 84) 

„Tygodniówkę” z numeru 49/2021 kończy humorystyczne przedstawienie wprowa-
dzonej aplikacji e-Toll służącej do płacenia za przejazd na odcinkach autostrady A4, 
z których zniknęły bramki poboru opłat. Widzimy załamanego kierowcę, najprawdo-
podobniej zięcia/syna/męża siedzącej obok kobiety, która pociesza go tymi słowami: 
Nie przeżywaj tak tej aplikacji! Kiedy indziej mnie odwieziesz. Ukryty przekaz tego żartu 
to humorystyczne ujęcie relacji teściowa-zięć lub też matka-syn czy też mąż-żona. 
Cieszący się z faktu odwożenia swego pasażera, zapewne do domu lub na przykład do 
sanatorium, jest rozczarowany, bo brak wspomnianej aplikacji sprawia, że musi on 
pogodzić się z sytuacją, że jeszcze przez jakiś czas będzie musiał znosić jej obecność. 
Mimika kobiety mówi zupełnie coś przeciwnego – radość z kilku dodatkowych dni 
w towarzystwie najbliższych jest wypisana na jej twarzy. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Omówione w niniejszym artykule żarty rysunkowe stanowią wycinek materiału, jaki 
w ciągu minionego roku pojawił się w „Angorze” w ramach rubryki „Tygodniówka”. 
Tworzą one dodatkowy klimat związany z wyrażaniem emocji, zarówno tych pozytyw-
nych, jak i negatywnych łączących się z czasami pandemii, która do tej pory nie została 
pokonana.  
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Proponowany przez rysowników „Angory” żart niekiedy jest czarnym humorem 

(żarty nr 4, 10, 18), w którym pojawiają się makabryczne obrazy i w połączeniu z umiesz-

czonym w nich tekstem sprawiają, że odbiorca odczuwa raczej lęk graniczący z nie-

smakiem (żart nr 10). Autorzy nie rezygnują z żartu politycznego, umieszczając 

w swych rysunkach postacie polityków partii rządzącej i przedstawiając ich w sytuacjach 

przede wszystkim odnoszących się do wydarzeń związanych z pandemią (żarty nr 6, 7, 

16, 17, 18, 19, 21). Ponadto możemy znaleźć wśród nich takie, które komentują wprowa-

dzane nowości (żart nr 22) oraz są rysunkowym odniesieniem do reklamy telewizyjnej 

(żarty nr 5, 13, 20).  

Wakacje nad Bałtykiem i odpoczynek na plaży nie oznaczają, że potrafimy w czasie 

wolnym od pracy zrezygnować z ciągłego surfowania w sieci i spoglądania w ekran 

telefonu komórkowego (żart nr 9). Niepogoda nie sprawi, że skrócimy urlop (żart nr 15). 

Przebywanie na świeżym powietrzu daje bowiem poczucie pozornej wolności po bardzo 

długim czasie pracy w domu, co sprawia, że tracimy czujność i nie zwracamy uwagi na 

grożące nam nadal niebezpieczeństwo zakażenia wirusem COVID-19 (żart nr 12).  

Krytykowane są ceny wypoczynku w Polsce (żarty nr 11, 14), kiedy to okazuje się, 

że wyjazd na egzotyczne wakacje jest dużo tańszy. Paradoksalnie zatem ciężkie czasy pan-

demii oznaczają możliwość spełnienia marzeń dotychczas niemożliwych do zrealizowania.  

W ciągu roku zmieniło się podejście do zagrożenia koronawirusem. Coraz więcej 

osób kwestionuje konieczność stosowania się do zasad reżimu sanitarnego i zachowania 

dystansu społecznego. Nie umyka to uwadze autorów żartów „Tygodniówki”, którzy 

w swych pracach krytykują takie właśnie postawy, nie robiąc tego wprost, lecz dzięki 

obrazom, które mają swe ukryte przesłanie (żarty nr 1, 2, 3, 12). Umieszczane w nie-

których z nich dodatkowe teksty tworzą razem z obrazem nierozerwalną całość stano-

wiącą komentarz do ludzkich zachowań w sytuacji zagrożenia.  

Rysowane w celach humorystycznych wzbudzające narastający lęk wykresy z danymi 

o liczbie zakażonych mają dodatkowe zadanie związane z funkcją wychowawczą 

humoru – uświadomienie odbiorcy, że mimo jego bezradności wobec tej nieokiełznanej 

dotąd siły rażenia wirusa może on w pewien sposób zahamować tę pędzącą pandemię, 

pod warunkiem przestrzegania reżimu sanitarnego i zachowania dystansu społecznego. 

Tak więc humor ma tu także funkcję wychowawczą.  

Humor czasów pandemii jako wentyl bezpieczeństwa staje się wbrew pozorom 

odskocznią od dnia codziennego, choć ten przedstawiany jest tu w krzywym zwierciadle.  
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Pandemia COVID-19 w świetle humoru prasowego. Analiza wybranych 

przykładów „Tygodniówki” czasopisma „Angora” 

Streszczenie  
Przeprowadzona analiza rubryki „Tygodniówka” ukazującej się na ostatniej stronie tygodnika „Angora” z lat 
2020-2021 dała możliwość oceny sposobu pokazywania jednostki i jej dnia codziennego w czasie pandemii 
COVID-19 w krzywym zwierciadle żartów rysunkowych. Omawiane żarty dzieli rok, co widoczne jest 
w zmianie postaw i zachowań ludzi, którzy już w jakimś stopniu oswoili się z pandemią. Ze względu na 
obszerność materiału oraz na najbardziej widoczną zmianę, jaka dokonała się w sposobie prezentowania 
wyśmiewanych zdarzeń, postaw i ludzkich zachowań w ciągu minionego roku wybrane zostały dwa konkretne 
numery „Angory”, tj. 49/2020 i 49/2021. Ponadto na przykładach z wakacyjnego numeru 33/2021 pokazane 
zostało, jak w czasie urlopu zmienia się zachowanie jednostki żyjącej na co dzień w ciągłym strachu przed 
koronawirusem. Człowiek zmęczony obowiązującymi zakazami i reżimem sanitarnym szuka odpoczynku 
również od nich. Świadomie obchodzi obostrzenia i zakazy, nie przestrzega reżimu sanitarnego, co manifestuje 
rezygnacją z noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego. To wszystko znajdziemy w żartach 
„Tygodniówki”, gdzie zwierciadło żartu, choć przecież krzywe, bezlitośnie dokładnie odbija pandemiczną 
rzeczywistość. Przeglądający się w nim człowiek sprawia wrażenie, że żyje w przekonaniu, iż groźny 
przecież cały czas koronawirus w jakiś magiczny sposób przestał zagrażać, być może nawet zniknął.  
Słowa kluczowe: humor w pandemii, wychowawcza rola humoru, pandemia koronawirusa jako motyw 
żartu, humor „Tygodniówki” w „Angorze” 
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Rafał Niezgoda1 

Maine de Biran (1766-1824) i ,,filozofia codzienności”. 

Zamysł rekonstrukcji intymnego portretu myśliciela 

na podstawie jego ,,Dziennika” 

Nikt nie może dwom panom służyć. 

(Mt 6, 24) 

1. Wprowadzenie 

Oprócz bogatej spuścizny myśli, pism i traktatów Maine de Biran pozostawił „Dzien-

nik”, który może być równie dobrze nazwany dziennikiem intymnym (journal intime) 

lub ,,metafizycznym” (métaphysique). Jest to o tyle ważne, że w przypadku tak skompli-

kowanej osobowości, którą posiadał filozof, tego rodzaju dokument jest ciekawym świa-

dectwem, ponieważ pozwala nam ujrzeć Birana w przeróżnych odsłonach sytuacyjnych, 

a zatem wejść w intymny świat jego najbardziej subtelnych przeżyć. Ma to kluczowe 

znaczenie, bowiem Maine de Biran obdarzony był osobowością skomplikowaną, wielo-

wymiarową i z gruntu miotaną wrodzonymi sprzecznościami. Zapiski „Dziennika” po-

świadczają to niemal w każdym akapicie. Przystępując do jego pisania, filozof kierował 

się w swoim zamyśle tą samą potrzebą i wewnętrzną logiką, która towarzyszyła 

J.J. Rousseau, tj. dziennik miał być swoistym ,,barometrem duszy” skutecznym w obser-

wacji stosunku tego, co fizyczne do tego, co duchowe (moralne). Biran miał również 

świadomość, że jego usposobienie stawia go w przodującej roli ,,wirtuoza wewnętrznej 

muzyki” (un virtuose de la musique intérieur), dlatego też dziennik miał być i był sku-

tecznym narzędziem w poznaniu siebie i innych.  

Należy się również zastanowić, na czym polega niezwykłość „Dziennika” Birana 

i jakie są jego walory na tle innych dzienników powstałych w epoce. W moim odczuciu, 

na tle całej bogatej spuścizny memuarystyki osiemnastego i połowy dziewiętnastego wieku 

posiada on to, co możemy nazwać niezwykle rozbudowanym psychologizmem pod-

miotu mówiącego, który staje się główną tkanką narracji, bo w istocie filozofowi chodzi 

wyłącznie o własne ,,ja”. Jest to dużo dalej posunięta autoanaliza, niż to widzimy 

chociażby u Rousseau i Biran jest w większym stopniu skoncentrowany na odczuwaniu, 

które nieustannie modeluje jego spojrzenie na świat2.  
Drugą ważną formułą, od której wychodzę, jest tzw. filozofia codzienności. W moim 

rozumieniu i w kontekście filozofa, szukam jej źródeł w oświeceniowym spojrzeniu na 
świat i w nieco uproszczonym spojrzeniu na rzeczywistość poprzez paradygmat rozumu 

 
1 rodin111@wp.pl, badacz niezależny. 
2 Czemu ludzie spisują dokumenty o charakterze osobistym, intymnym? Gordon W. Allport, poświęcił 
cały rozdział tej fundamentalnej kwestii ,,Czemu ludzie spisują dokumenty osobiste” i szczegółowo prze-

badał różne motywacje, np.: Niektórzy piszący, szczególnie autobiografie konfesyjne, czynią to szukając 

katharsis, uwolnienia od napięcia związanego z procesem przystosowywania się do społeczeństwa. Warto 

się zastanowić, czy w przypadku Maine de Birana, nie był to główny motywator prowadzenia diariusza. 
Informację podaję za: Cieński A., Pamiętniki i autobiografie światowe, Wrocław 1992, s. 53.  
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i racjonalizmu. Zatem, filozofia ta może polegać na kultywowaniu empirycznego spoj-
rzenia na rzeczywistość, afirmacji logiki i tzw. zdrowego rozsądku i przede wszystkim 
na codzienności, która jest ,,wpleciona” w świat wewnętrznych przekonań, uprzedzeń, 
wartości. W przypadku Maine de Birana jest ona dodatkowo oparta na wypracowanej idei 
samoświadomości ,,ja”, oryginalnie rozumianej metafizyce jaźni, która przenika główne 
obszary życia i odczuwania filozofa.  

Czytając „Dziennik” de Birana, możemy dostrzec nieustanne poszukiwanie siebie 
i umykającego jego percepcji świata, próbę zrozumienia mechanizmów, które nim rządzą, 
wreszcie rolę intuicji, która jest przewodniczką w labiryncie nabytych przekonań i życio-
wej filozofii myśliciela. Z tego obrazu, wyłania się w trakcie lektury jeszcze inny, który 
jest już dominującym ,,pejzażem” zbudowanym z wewnętrznych przekonań i wartości, 
składających się na filozofię codzienności w jej przejawach wzniosłych, do tych naj-
bardziej banalnych. I to właśnie one są w istocie właściwą materią przemyśleń i wniosków 
de Birana.  

Celem mojej pracy jest dokonanie w oparciu o jego „Dziennik” rekonstrukcji intym-
nego portretu filozofa w jego codzienności, zarówno tej związanej z życiem towarzy-
skim, salonowym oraz tej bardziej intymnej, skoncentrowanej wokół gabinetu (cabinet 
de travaille). Życie Maine de Birana toczyło się zasadniczo pomiędzy tymi dwoma bie-
gunami, co pozwoliło mu na głębszą obserwację siebie, analizę swojego ,,ja” oraz obser-
wację relacji społecznych, w które był, nierzadko wbrew sobie, uwikłany. Na kanwie tych 
rozważań spróbuję zrekonstruować również psychologiczny portret filozofa. Chciałbym 
nadmienić, że moja praca pomija kwestie związane stricte z filozoficznymi poglądami 
myśliciela, eksponując głównie wątek prywatny, intymny jego życia i osobowości. Lite-
ratura związana z myślą Maine de Birana jest bogata3. Natomiast jego myśl cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem na świecie, również teraz. Świadczą o tym chociażby 
,,koła biranowskie”, które skupiają filozofów, historyków i różnego rodzaju amatorów 
ludzkiej duchowości4. Gdzie może tkwić tajemnica tej żywotności? Wydaje się, że 
magnesem, który przyciąga jest to, że jego dzieło i myśl ma niespotykany dar budzenia 
przychylności i nawiązywania przyjacielskiej relacji z odbiorcą jego pism5. 

2. W kręgu salonów i poczucia pustki 

Podstawową cechą osobowości Maine de Birana jest wewnętrzne rozdarcie pomiędzy 
potrzebą samotności i potrzebą towarzystwa. W „Dzienniku” mamy na to wiele dowodów. 
Może to budzić jednoznaczne przekonanie, że myśliciel jest stworzony do samotności 
i wciąż jej poszukuje. Nic bardziej mylnego. Biran, można rzec, przy każdej sposobności 
z zaciekłością rzuca się w wir życia światowego, paryskiego i jednocześnie gorzko 
utyskuje na jego miałkość i banalność:  

 
3 Nowsze źródła francuskojęzyczne: Tarde G., Maine de Biran et l'évolutionnisme en psychologie, Institut 

d'édition Sanofi-Synthélabo, Paris 2000; Masaki Furukawa, Philosophie et religion chez Maine de Biran, 

Lille, Presses universitaires du Septentrion, 1998; Su-Young Hwang, L'habitude dans le spiritualisme 

français: Maine de Biran, Ravaisson, Bergson, Lille, 1996; Romeyer-Dherbey G., Maine de Biran ou le 
Penseur de l'immanence radicale, Seghers, Paris 1974; Henry M., Philosophie et phénoménologie du 

corps. Essai sur l'ontologie biranienne, coll. «Epiméthée», PUF, 1965. 
4 Maine de Biran, Journal I, février 1814 – 31 décembre 1816, Édition intégrale publiée par Henri 

Gouhier, Neuchatel 1954, t. I, s. XXXIII. 
5 Tamże, s. XXXIII. 
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Cóż takiego zmusza mnie, aby być w ciągłym ruchu, aby biec od jednej rzeczy 
do drugiej? Dlaczegóż godzę się na to, aby tracić w tej nieszczęsnej grze [życiu 
towarzyskim] całą godność, która mi przystoi, całą powagę życia!... Całe to 
moje nieszczęście pochodzi stąd, że nie potrafię usiedzieć spokojnie w paryskim 
pokoju, tak jak na wsi i nie potrafię pozostać panem mojego własnego działania6.  

Ten ,,refren” wciąż w „Dzienniku” powraca, poprzedzony jednakże opisami udanych 
lub mniej udanych towarzyskich spotkań i utyskiwaniami na hardość innych i swoją 
wrodzoną nieśmiałość.  

To nieustanne poszukiwanie samotności i pozorne unikanie towarzystwa, może rodzić 
przekonanie o fizycznym wizerunku myśliciela, który stereotypowo może kojarzyć się 
z osobą niedbającą o swój wygląd, czy wręcz zaniedbaną, bliską chociażby popularnemu 
obrazowi innego mizantropa J.J. Rousseau. Nic bardziej mylnego. Biran jest niezwykle 
wrażliwy na punkcie swojego wyglądu, który jest niezwykle staranny, wręcz wymuskany:  

Maine de Biran był wysoki, figury smukłej i eleganckiej. Rysów subtelnych, 
karnacji bladej, niebieskie oczy i nos nieco orli, ręce długie i wytworne, uśmiech 
nieco przesadny. Wypudrowany jak w czasach Ludwika XVI, z przodu nosił 
rodzaj tupetu uformowany w bochenek cukru, który dodawał mu wzrostu i spra-
wiał, że wydawał się znacznie wyższy. Nic w nim nie było zaniedbanego ani nie 
miał nic z niezręczności człowieka oddanego nauce. Wszystko, w przeciwieństwie 
przypominało gwardzistę utoczonego na zwyczajach dworu, – postępowanie 
swobodne, ubiór nienaganny, wdzięki, które nie były pozbawione wyszukania7.  

Jest to wizerunek typowego bywalca Wersalu, któremu Biran do śmierci był wierny8.  
W Paryżu, równie wykwintne życie, jakie wiedzie skoncentrowane jest wokół trzech osi:  

Poranek zaczyna się poprzez lekturę filozoficzną. O 10 godzinie, zgodnie ze 
zwyczajem czasu, Biran śniada; następnie przyjmuje wizyty albo daje audiencje, 
czyta z piórem w ręku i zapoznaje się z korespondencją do momentu, kiedy różne 
sprawy zmuszają go do wyjścia. Około pierwszej godziny filozof, stawszy się 
politykiem, opuszcza swoje mieszkanie i udaje się na posiedzenie Rady Stanu 
[Conseil d’État], do Izby [la Chambre] albo do różnych ministerstw. Wraca do 
siebie zazwyczaj o 5 godzinie aby zrobić swoją toaletę i obiadować, po czym od 
6 godziny aż do północy następują różne rozjazdy w kabriolecie. Człowiek 
towarzystwa puszcza wodze i rozwozi swoją dystyngowaną osobę po najbardziej 
sławnych salonach stolicy. W tygodniu, wiele razy Biran obiaduje w mieście 
i przyjmuje u siebie na obiadach. Czasami idzie spędzić wieczór w teatrze. Około 
północy zjeżdża do swojego domu. Przed snem kartkuje jeszcze wieczorne 
dzienniki albo przebiega kilka dzieł filozoficznych9.  

Oczywiście ten sposób życia, koncentracja uwagi na różnych drobiazgach, czas tra-

wiony na rozrywkach towarzyskich prowokuje nieustanne wyrzuty i pozostawia osad 

zblazowania i pogardy wobec siebie.  

 
6 Tamże, s. 42 [tłumaczenia z języka francuskiego obecne w pracy są mojego autorstwa]. 
7 La Valette Monbrun A. de, Essai de biographie historique et psychologique Maine de Biran (1766-1824), 

Paris 1914, s. 487. 
8 Zainteresowanych odsyłam do fundamentalnej pracy analizującej społeczność dworską Wersalu w wieku 

XVII i XVIII. Wydanie francuskie: Elias N., La société de cour, wyd. Flammarion, 2002.  
9 La Valette Monbrun, dz. cyt., s. 274. 
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W „Dzienniku” filozof wiele razy utyskuje na swoje obowiązki towarzyskie, które 
oddalają go od pracy umysłowej. Nie można się temu zwieść, bowiem w rzeczywistości, 
Biran poszukuje i jednego, i drugiego. Świadczą o tym przykładowo zapiski z „Dziennika” 
pomiędzy 15 a 29 listopada:  

Kontynuowałem moje rozprężone życie. Na obiedzie u mnie, miałem 24 wiele 

ważnych osobistości: […] i 25 obiadowałem u ministra finansów, w niedzielę 
27 u pana Royer-Collard. 28, byłem w Wersalu razem z Dubreuil, zwiedziłem 
zamek. Moje zdolności fizyczne mają teraz duży bodziec. Żyję bardziej niż 
w lecie. Mam większą siłę uwagi i refleksji, ale te zdolności są naprawdę osła-
bione i marnowane na zewnątrz. Moim pierwszym bodźcem aktywności jest 
bycie uprzejmym dla wszystkich bez różnicy i ukazanie siebie jak najbardziej 
znacznym. Moja miłość własna każdego dnia jest naprawdę raniona10.  

To oblicze filozofa, bardzo ludzkie, bardzo nam bliskie jest jednak smutną fasadą, za 
którą możemy odnaleźć głębię gorzkiej refleksji o jego własnej kondycji, w której się 
znajduje:  

Pośrodku różnorodnego towarzystwa, obiadów na mieście, na które pozwalam 
się zaciągać przez przyjemność, udaje mi się zachować tylko poziom osobowości 
i niezbędnej refleksji, aby zdać sobie sprawę z degradacji, nicości mojego ,,ja” 
myślącego i nicości mojego życia, pomimo tego, że działam na zewnątrz po to, 
aby oddać usługi innym i sprawić kilku szczęśliwców11.  

Biran próbuje znaleźć remedium na ten stan. Zapiski z „Dziennika” o tym świadczą:  

Trzeba [il faut] od tej chwili, abym nauczył się obywać bez publicznego powa-

żania, renomy i abym nakrył się płaszczem filozoficznym, kierując się dewizą: 
qui bene latuit bene vixit12.  

Wzniosła maksyma wzięta z Owidiusza nie na długo się zdała, bowiem towarzyski 
ferment wokół filozofa nie ustał, natomiast on sam wciąż żył w poczuciu rozdarcia 
i słynnej już oświeceniowej ,,l’ennui”:  

Zniechęcenie [l’ennui] jest chorobą naszych zdolności fizycznych i moralnych: 
kiedy dotyka moralności, wola może je uleczyć kreując inteligencji zmienne 
aktywności; kiedy dotyka fizyczności, wola może ją zmodyfikować, wyciszyć, ale 
należy się uciec do środków leczniczych w tym samym porządku13.  

Ten najbardziej burzliwy towarzysko okres życia przypada na rok 1813. Biran ma 
wtedy 49 lat, poczucie zmęczenia i świadomość własnych słabości. Wie, że jest to czas 
na dokonanie rozrachunku pewnego etapu życia i porzucenia tego światowego, które do 
tej pory wiedzie. W „Dzienniku” pojawia się nadzwyczaj często formuła ,,trzeba” (il 
faut)14. Ta złudna formuła nie ma jednak pokrycia w rzeczywistości i jest tylko wolityw-
nym wyrazem chęci zmiany. Monbrun w swojej biografii zauważa ten wybieg, pisząc 
z przekąsem:  

 
10 Maine de Biran, Journal, dz. cyt., s. 28-29. 
11 Tamże, s. 30. 
12 Tamże, s. 31 
13 Tamże, s. 63. 
14 Oprócz bardzo częstej formuły il faut (trzeba), równie często pojawia się j'éprouve (odczuwam), które 
kształtują emocjonalną formę „Dziennika”. 
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Trzeba, trzeba… słowo jest szybko wypowiedziane, czyn jest mniej szybko wyko-

nany, kiedy na sposób Birana, jest się obciążonym słabą wolą i porywczością15.  

Biran, będąc z natury niepewny siebie i nieśmiały w relacjach towarzyskich, ma spore 

wyzwanie dla swojego temperamentu. Pomimo nienagannych manier i edukacji co rusz 

,,potyka się” o słabości charakteru. Posiada wrodzoną każdemu potrzebę podobania się, 

brylowania, uprzejmości, które w dalszej perspektywie okazują się dla niego przeszkodą 

nie do pokonania w dyskusji, bowiem nie potrafi wyrazić sprzeciwu, bronić swojego 

stanowiska, etc. Nieustannie nad tym ubolewa i…. trwa w tym samym usposobieniu. 

W „Dzienniku” znajduje się charakterystyczna sytuacja, która najlepiej ukazuje usposo-

bienie myśliciela. W sezonie 1816 roku, w Pirenejach, zjawiła się u niego księżna de 

Rohan, u której często bywał, z kwestą na rzecz biednych. Filozof włożył do bursy tylko 

jednego écu. Księżna chłodno mu podziękowała, podając kwoty, jakie wrzucili inni 

i wyszła. Biran, gryziony i wzburzony sytuacją rozpamiętywał ją, zadając sobie wciąż 

pytanie, co powiedzą o tym inni:  

Co pomyśli o tym księżna de Rohan? Co powie mój kolega, który jest co najmniej 

życzliwy wobec kwestarzy? Czy nie stanę się przyczyną plotek dla towarzystwa? 

Czy nie potraktują mojej ofiary, tak nieproporcjonalnej w stosunku do mojej 

pozycji jako małostkowości i skąpstwa? I czy sam ten szczegół nie znamionuje 

małego i ograniczonego charakteru? To było tak proste, ofiarować jednego 

ludwika księżnie, mnie, któremu zależy tak mało na pieniądzach w wielu innych 

sytuacjach!... A zamiast tego, jakaż niezręczność, jakaż niestosowność w moim 

postąpieniu w stosunku do księżny!...16 

Sytuacja do tego stopnia zaburza codzienność filozofa, że ten nie jest w stanie myśleć 

o niczym innym, chodzi, gestykulując, mówiąc sam do siebie i jest bliski obłędu. 

W końcu znajduje wyjście z sytuacji. Idzie do księżny de Rohan i wrzuca do bursy złotego 

luidora. Po tym spokój wraca, oczywiście do czasu. 

Jeszcze inna sytuacja, odnaleziona w „Dzienniku”, dobrze naświetla salonowe życie 

i charakter myśliciela. Biran, z usposobienia i natury zazwyczaj potrzebuje wsparcia 

i życzliwości, dlatego też poszukuje wąskiego towarzystwa, które jest w stanie zrozumieć, 

to co mówi i jest do niego przychylnie ustosunkowane. Dopiero wtedy jest w stanie roz-

winąć cały wachlarz swojej bogatej osobowości. Dopiero wtedy, jest w pełni sobą samym. 

Dlatego też unika (z różnym skutkiem) dużych zgromadzeń, których wady są dla niego 

jednoznaczne:  

Mam wstręt do dużego towarzystwa, które tylko takie można znaleźć w Paryżu: 

nie ma w nim żadnej konwersacji. Nigdy jeszcze nie widziano takiej pasji balów, 

rautów angielskich, gdzie kilka setek osób zadusza się, popycha łokciami 

w salonie zbyt małym, aby pomieścić nawet połowę z nich. Powziąłem decyzję, 

że nie będę chodził na żadne z tych zgromadzeń, jakkolwiek mnie zaproszą 

(4 marca 1821)17.  

 
15 La Valette Monbrun, dz. cyt., s. 280-281. 
16 Tamże, s. 283. 
17 Tamże, s. 283. 
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Oczywiście obietnice są daremne. Biran chodzi i będzie na nie chodzić, szukając 

w nich głównie towarzystwa kobiet, czując z nimi powinowactwo charakteru tj. uprzej-

mość, delikatność uczuć i wyrafinowanie, tak często dalekie towarzystwu mężczyzn. 

Chcę przywołać jeszcze jedną sytuację, która zilustruje tezę wewnętrznego rozdarcia 

filozofa, nieustannie w zderzeniu pomiędzy swoją naturą mizantropa i światowca. Znaj-

dujemy ją w „Dzienniku”. 29 sierpnia 1814 roku Biran decyduje, że uda się na festyn 

zorganizowany przez miasto Paryż na cześć władcy. Zachęciła go do tego piękna sierp-

niowa pogoda. Postanowił pójść do ratusza w momencie, kiedy powinien być w Izbie, 

która decydowała o budżecie, obciążającym każdego Francuza:  

Postanowiłem z mojej strony, że udam się zobaczyć festyn w ratuszu; i poświę-

ciłem dla tego część posiedzenia, pierwszy błąd, za który zostałem ukarany; 

przebyłem sam, o czwartej godzinie, w moim powozie, potrójny mur ludu i żoł-

nierzy i bez trudu przybyłem do ratusza. Długo szukałem Sali, do której kierował 

mnie mój bilet; odpychany z każdej strony błądziłem w ogromnym tłumie i zmę-

czenie, zniechęcenie natychmiast mną zawładnęły. Czułem się na tym festynie 

jak galernik na swojej katordze, cierpiąc i nie mogąc sobie stamtąd pójść. Blask, 

który raził moje oczy z każdej strony, ani piękno kobiet, ani nawet obecność 

rodziny królewskiej nie mogły zmienić mojego usposobienia. Szukałem jakiegoś 

wyjścia po obiedzie i wyszedłem na nogach, wmieszany między żołnierzy, którzy 

mnie popychali; przeszedłem pieszo od ratusza do Pałacu Burbońskiego, 

pośrodku iluminacji, w nastroju i niepokoju, który nie da się opisać. Po zmianie 

ubrania, miałem jeszcze ciekawość iść zobaczyć, sam iluminację ogrodu Pałacu 

Burbońskiego; był to jakiś zrywny odruch, który mnie tam zaciągnął; w końcu 

cieszyłem się z mojego okna spektaklem rakiet i bukietem ogni sztucznych, które 

opadały w złotej ulewie na pałacowy dziedziniec. Powiedziałem sobie, zamy-

kając okno: święto to piękna rzecz, ale dopiero jak się z niego wróci; i czytałem, 

aby powrócić do siebie fragment Bergasse’a o Bogu, o Słowie i o ateistach18.  

Opisana sytuacja precyzyjnie ukazuje Birana takim, jakim starał się być. Raz działając 

racjonalnie i chłodno, innym razem pod wpływem chwilowego impulsu, mimowolnie 

szukając chorobliwego zgiełku po to, aby następnie znaleźć ,,odtrutkę” w lekturze. Biran 

był osobowością rozdwojoną w tym sensie, że miotały nim potrzeby z gruntu sprzeczne 

i nie do pogodzenia. Światowe, salonowe życie było mu potrzebne w takim samym 

stopniu, jak życie gabinetowe, w zaciszu ksiąg i swoich myśli. Nie można było łatwo 

pogodzić i zrównoważyć tych dwóch odmiennych potrzeb, ponieważ jedna zazwyczaj 

dominowała usposobienie filozofa. Mamy w „Dzienniku” wciąż do czynienia z wyczu-

walnym silnym napięciem, skoncentrowanym wokół tych dwóch ,,apetytów”, gdyż bardzo 

trudno mu było, pomimo jego edukacji i wychowania dostroić swoje melancholijne, 

uduchowione usposobienie do rygorów światowca i salonowca. Co więcej, Biran był 

moralistą i idealistą, i łatwo zrozumieć to jego w pewnym stopniu niepowodzenie na 

tym towarzyskim polu, bo jak się wtedy mówiło: aby odnieść sukces w świecie, nie 

potrzeba wielu zalet: wystarczy kilka wad.  

  

 
18 Maine de Biran, Journal, dz. cyt., t. 1, s. 15. 
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3. W poszukiwaniu ciszy, którą tak trudno odnaleźć  

Dla Birana życie światowca nie było jedynym powołaniem i szybko to zrozumiał. 

Na pewno przyczyniły się do tego rozczarowania i porażki towarzyskie, które dotyczyły 

również jego własnego usposobienia, nieprzystosowanego do ekwilibrystycznej języko-

wej potyczki z kimkolwiek w tym wieku konwersacji. Dlatego odosobnienie (wewnętrzne, 

duchowe), było jedynym rozwiązaniem, które mu mogło odpowiadać. Zresztą, jak za-

znacza badacz jego życia Monbrun: Z jednej strony, w rzeczywistości on nigdy nie 

odczuwał prawdziwej satysfakcji, jak tylko w kontemplacji tego wewnętrznego świata, 

gdzie króluje Bóg i ,,ja”19. To wewnętrzne ,,ja”, które myśliciel nieustannie poddawał 

analizie podpowiadało mu jako najlepsze rozwiązanie odosobnienie w gabinecie, nato-

miast światowość, do której przywykł wskazywała drogę salonów. Na to rozdarcie wska-

zuje również Monbrun, widząc je trojako. Powody, które popychały Birana do wyjścia 

ze swojego gabinetu, były związane z jego uwarunkowaniami fizycznymi, psycholo-

gicznymi i moralnymi. Jednym z ważniejszych było to, że:  

M. de Biran jest chory. Zazwyczaj cierpi na ucisk w nadbrzuszu, i jego hipo-

chondryczne usposobienie jest następstwem tego stanu choroby. Aby umknąć 

niedomaganiom, które odczuwa i smutnej świadomości egzystencji, która go 

prześladuje, kiedy jest zbyt długo sam ze sobą, filozof udaje się na poszukiwanie 

rozrywek w świecie20.  

Wytłumaczenie wydaje się racjonalne, jednakże w przypadku takiej osobowości jak 

Birana, nie może być jedynym. 

Maine de Biran jest bardzo podatny na jakiekolwiek, najmniejsze nawet odchylenia 

pogodowe. Jak mało u kogo, jego biologiczny zegar musi współgrać z zegarem natury. 

„Dziennik” jest pełen tego rodzaju wzmianek. Tak, jak zimą czuje się osłabiony, nie-

zdolny do działania, tak wiosną dla odmiany, patrzy na świat optymistycznie i czuje nieby-

wały przypływ sił. Może wydawać się to banalne, niemniej należy mieć świadomość 

tego, że u Birana wskazane wyżej czynniki pogodowe są odczuwane w sposób skrajny, 

wyolbrzymiony, zatem daleki od normy i stabilizacji. 25 października notuje: Jestem 

w stanie choroby intelektualnej i moralnej, i mam świadomość swojej nicości21; 1 stycznia 

1815 roku:  

Temperatura wilgotna i mroźna, mgła. Źle zacząłem rok; odczuwałem nerwowe 

pobudzenie i wyjątkowo niedomagałem; brzuch jest osłabiony, bez energii; 

mam wyczerpujące nocne poty22; 

 17 maja wieczorem:  

Odczułem tego wieczora, podczas samotnej przechadzki, w czasie najpiękniej-
szej pogody, kilka krótkotrwałych lśnieni tej niewysłowionej przyjemności, którą 
kosztowałem w innych czasach i podobnych okresach, tej czystej przyjemności, 
która, wydaje się, że odrywa nas od tego wszystkiego, co ziemskie, aby dać nam 
przedsmak tego, co jest w niebie. Zieleń miała jakąś nową świeżość i upiększyła 
się odcieniem nieco purpurowym ostatnich promieni zachodzącego słońca; 

 
19 La Valette Monbrun, dz. cyt., s. 293. 
20 Tamże, s. 294. 
21 Maine de Biran, Journal, dz. cyt., s. 20. 
22 Tamże, s. 35. 
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wszystkie rzeczy były ożywione tym delikatnym rozbłyskiem i ich kontury ryso-
wały się z nowym wdziękiem23.  

Dalej następuje opis jeszcze bardziej subtelny, wręcz impresjonistyczny otaczającego 
krajobrazu, który znajduje swój appendice w nastroju myśliciela. Jego ,,pejzaż wew-
nętrzny” jest zazwyczaj odbiciem pejzażu zewnętrznego, myśl zaś rodząc się na łonie 
przyrody złowrogiej lub opiekuńczej stosowny do aury przybiera wydźwięk. 

Biran potrzebuje nieustannego ruchu. Szuka go w gwarze miasta, jak i w wiejskim 
ustroniu. Pomimo tego, że wie, że powróci zmęczony, zirytowany i smutny udaje się do 
towarzystwa. Filozof jest człowiekiem nieco próżnym. W życiu towarzyskim poszukuje 
głównie uznania i zrozumienia. Ma świadomość swoich wysokich zalet intelektualnych 
i moralnych i wie, że góruje nad towarzystwem dlatego też poszukuje nawet namiastki 
uznania. W końcu – co zauważa Monbrun – Biran:  

Pociągany przez urok odczuwania [entraîné par le charme de sentir], jak mówi 
Bossuet, spieszy każdego dnia w wir świata; ale wtedy kiedy jego wrażliwe 
jestestwo korzysta z głębi samego siebie, wznosi się wewnętrzny głos, który 
wyrzuca mu trwonienie swojej egzystencji na frywolnych rozrywkach i na 
umniejszaniu swojej godności człowieka myślącego. […] Zło, w następstwie 
ukazuje się głębokie, i jak to Biran sam mówi, nieuleczalne. Ma ono swoje 
źródło w dwoistości, która tworzy głębię naszej natury24.  

Można zgodzić się z podstawową tu myślą badacza, który po pierwsze dostrzega 
potrzebę odczuwania, jako jeden z głównych bodźców w percepcji Birana, zaś jako drugi 
element wskazuje dwoistość, która powoduje ciągłe rozdzieranie swojego ,,ja”, swoich 
potrzeb, sposobu myślenia i jego ciągłe ,,zszywane” po to, aby za chwilę znów dokonać 
tego samego. Biran jest pociągany przez światowe paryskie towarzystwo (,,monde”) 
i odpychany od niego. Samoświadomość własnych uwarunkowań psychologicznych 
(np. chorobliwa wręcz nieśmiałość, tajona pogarda wobec wszelkiej światowości i związanej 
z nią straty czasu na błahostki) stawia go poza tym kręgiem, niemniej wciąż uparcie do 
niego powraca. Niekonsekwencja jest najbardziej widoczną cechą jego postępowania. 
Takie spojrzenie może uzasadnić jeden z wielu zapisków „Dziennika” z 29 stycznia 
1816 roku:  

Życie światowe i zewnętrzne, co do którego ostatnie okoliczności mnie zobo-
wiązują, będzie mieć, czuję to, przemożny wpływ na resztę moich dni. Nabyłem 
przyzwyczajenia, całkowicie nowe, zewnętrznego ruchu, poszukiwania towarzy-
stwa, wystawności w wieku, w którym należałoby pomyśleć o jakimś całkowitym 
odosobnieniu, i przygotować się na dobrą śmierć, po zostawieniu kilku zasz-
czytnych pomników swojego pobytu na ziemi. Aktualny użytek, który czynię ze 
swojego czasu jest dobry akurat do zabicia myśli, abym zatracił całe przyzwy-
czajenie pracy poważnej i ciągłej, po to aby podtrzymywać podstępną ruchli-
wość, aby zapełnić mój umysł błahostkami. Należy powziąć wielką decyzję i zerwać 
ten łańcuch światowy. Być może będę wtedy zmuszony przez okoliczności aniżeli 
przez moją wolę; zobaczymy wtedy, czy mi zostało coś z tego, co utraciłem25.  

 
23 Tamże, s. 81. 
24 La Valette Monbrun, dz. cyt., s. 296. 
25 Maine de Biran, Journal, dz. cyt., s. 103. 
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W zaciszu swojego gabinetu w zamku Grateloup, do którego Biran często powraca, 

szukając w nim nie tylko wytchnienia od światowości, ale i bezpieczeństwa, szczególnie 

w tych wcześniejszych czasach rewolucyjnego zamętu, zawsze odnajduje spokój, świe-

żość refleksji i zdrowie. „Dziennik” nieustannie jest przeplatany jego pobytami, raz to 

w Paryżu, raz to w tej odległej posiadłości. Oto jeden z reprezentatywnych fragmentów: 

Grateloup, 16 kwietnia 1815:  

Oto już z piętnaście dni spędzonych w ciszy i w spokoju samotności. Mogę zająć 

swoją głowę, żywić mój umysł poważnymi rozważaniami; ta powaga życia, od 

której się tak oddaliłem w ożywieniu stolicy, powoli wraca; rozmyślałem zbyt 

mało o sobie, o moim wnętrzu i o wszystkich moich prywatnych stosunkach; 

dzisiaj mam potrzebę, aby trzymać się na baczności, aby nazbyt wiele o nich nie 

rozmyślać; mam potrzebę, aby zabezpieczyć się przed smutkiem, apatią, wyczer-

paniem i aby trzymać w pogotowiu moją aktywność. Odczuwałem dzisiaj kilka 

napadów melancholii i przybicia rozmyślając o zmianie mojej pozycji, o mojej 

przyszłości i zwłaszcza tej, mojego syna26.  

Grateloup nie chroni jednak filozofa przed smutkiem. Można zauważyć, że przeży-

wany w tym miejscu, ,,filtrowany” głównie poprzez świat natury (w przeciwieństwie do 

rzeczywistości miejskiej), jest paradoksalnie bardziej wyostrzony i silniej odczuwany. 

W sytuacji miejskiej, towarzyskiej jest z kolei przytłumiony, aczkolwiek uświadomiony. 

Miasto działa na zmysły i odczucia Birana jak ,,znieczulenie” zwyczajowych niepoko-

jów, które go gnębią. Być może wtedy nie odczuwa aż tak dokuczliwie choroby drążącej 

dzieci tego czasu le mal de vivre (zniechęcenia).  

Opisy wewnętrznych rozterek i cierpienia przyjmują paradoksalnie bardziej groteskowy 

charakter, kiedy filozof przeżywa je w swoim wiejskim ustroniu aniżeli w mieście. Oto 

jeden z przykładów: Grateloup, 8 czerwca:  

Jestem naprawdę dotknięty jakimś rodzajem choroby, która powala moje 

zdolności, pozbawia smaku wszystkiego, pozbawia zainteresowania wszystkimi 

przyjemnościami intelektualnymi, moralnymi i nawet zmysłowymi. Spędziłem 

ten dzień pośrodku wrzawy wizyt i spraw, tak, jak bym był w Paryżu; poczułem 

się lepiej, ponieważ byłem poza moim gabinetem i poza całym tym kłopotem 

wyboru jakiejś pracy. Ponieważ to właśnie tam odczuwam udrękę, od kiedy 

wróciłem do mojej samotni: wydaje się, że jakaś dziwaczna siła czyha, aby mnie 

porwać ode mnie samego i wciąż mi przeszkadza, aby coś zacząć, aby uporząd-

kować moje życie… To coś przychodzi może przez nudę [l’ennui] braku zajęcia, 

ale tak długo, jak będę mieć różne zewnętrzne, odciągające mnie rzeczy, nie 

będę potrafił zlecić sobie pracę27.  

Trudno jest uciec od siebie i od spraw, które się w sobie niesie. Biran, czy to w Paryżu, 
czy w Grateloup, jest w istocie taki sam, nie zmienia się, natomiast zarówno miejsce, jak 
i – o czym wcześniej już pisałem – pora roku, pogoda, jakiś drobiazg sprawiają, że od-
czuwa silniej lub słabiej te same zjawiska, ludzi, i wciąż te same problemy towarzyskie.  

 
26 Tamże, s. 63. 
27 Tamże, s. 140. 
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Poczucie pustki, w której żyje, dodatkowo wzmacnia wewnętrzne rozdarcie spowo-
dowane niemożnością dokonania definitywnego wyboru swojego położenia. Monbrun 
pisze:  

Bojąc się, że nie będzie miał siły oderwać się od tego świata, który na przemian 
pieści go i odpycha, Maine de Biran zamierzył stworzyć sobie ciche ustronie 
pośrodku wrzawy stolicy28.  

Częściowo udaje mu się to, ale bardzo szybko na powrót wpada w tradycyjne już 
poczucie pustki i wewnętrznego oraz zewnętrznego zamętu.  

4. Metafizyka ,,ja”, czyli ,,filozofia codzienności” w praktyce 

Osią światopoglądu Maine de Birana jest wypracowana idea świadomości, jaźni (ja). 
To ona wpływa na ludzkie poznanie i kształtuje odbiór rzeczywistości. W definicji 
filozofa: Ja nie jest niczym innym jak duszą, która potrafi dostrzec swoją egzystencję29, 
zatem jest świadoma swojego bytu. Monbrun à propos przytacza zabawną, ale i zastana-
wiającą anegdotę:  

Panie de Biran, co to takiego to ,,ja”? – W tych to słowach uduchowiony abbé 
Morellet zagadnął 25 listopada 1817 deputata z Bergerac, który przybywszy 
z wizytą do swojego starego przyjaciela, usiłował wytłumaczyć kilku słuchaczom 
doniosłość faktu pierwotności świadomości. Zaskoczony szybkością ataku, 
Maine de Biran, który bez mała od dwudziestu lat nie przestawał studiować idei 
,,ja” pozostał bez odpowiedzi30.  

Sytuacja ta oczywiście pokazuje osobliwość i osobowość myśliciela, nieśmiałą, nie-
zdecydowaną i bojaźliwą. Stąd brak jego natychmiastowej reakcji. Natomiast należy 
podkreślić, że idea ,,ja” w doktrynie Birana jest centrum, dookoła którego skupia się całe 
ludzkie życie wraz z każdym wymiarem swojej codzienności. Według Birana umysł nie 
jest biernym odbiorcą, ale jest w stanie stwarzać własne spostrzeżenia. Dzięki temu 
jesteśmy świadomi własnego istnienia, żyjąc sami dla siebie. Kartezjusz doszedł do prze-
konania myślę, więc jestem [cogito ergo sum]. Po nim Condillac stwierdził: Odczuwam, 
więc jestem [Je sens, donc je suis]. Zaś dopowiedzeniem Birana było Chcę, więc jestem 
[Je veux, donc je suis]. Zatem ten, który rozmyśla o jakimkolwiek działaniu, czuje się 
i jest już jego przyczyną. W doktrynie Birana ważną rolę odgrywa również teoria wysiłku 
(théorie de l’effort). Poczucie ,,ja” jest dla Birana nierozdzielne i kojarzone obrazowo 
z wysiłkiem mięśni. To właśnie dzięki wysiłkowi jesteśmy w stanie doświadczyć siebie 
i doświadczyć świata.  

Z pojęciem wysiłku związane jest również zjawisko oporu, który jest określany 
swoim stosunkiem do siły:  

W ten oto sposób chcieć, powodować wysiłek, działać jest jednocześnie posia-
daniem świadomości siebie. Osoba, wola, przyczyna, są takie same dla siebie. 
Działać, to myśleć, i powodować. ,,Ja” jest nam dane w przyczynie i przyczyna 
w woli objawiającej się przez wysiłek31.  

 
28 La Valette Monbrun, dz. cyt., s. 291. 
29 Tamże, s. 327. 
30 Tamże, s. 327. 
31 Tamże, s. 335. 
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Zatem, istnieć, według Birana to posiadać ,,własność” siebie i posiadać świadomość 
tej własności32. Doświadczenie wewnętrzne jest punktem wyjścia do poznania i zrozumie-
nia świata. To stanowisko zaprowadziło filozofa do przekonania (metafizyka spirytuali-
styczna), że to z własnego ,,ja”, z własnej jaźni jesteśmy w stanie poznać (w sposób 
względny) świat.  

Kolejny problem, który łączy się z poruszonym powyżej zagadnieniem, dotyczy 
kwestii najwyższego dobra (summum bonum). Według Birana:  

Człowiek w swoim przymiocie bycia wolnym, podwojonym inteligencją i wolą, 
zanosi swoje ,,ja” swoim pobratymcom, przyznając im jednocześnie aktywność, 
z której sam korzysta i wrażenia uczuć, których doświadcza. Od tej chwili nasze 
,,ja” staje się czymś w rodzaju zwierciadła w którym odbija się ,,ja” innych. Ten 
consensus sympathique stwarza właściwie świadomość moralną33.  

Ta z kolei jest oparta o fundamentalne prawo, które mówi, że prawa innych, ograni-
czają nasze własne prawa i że mamy obowiązek je respektować.  

Czym zatem jest w istocie i w praktyce ,,filozofia codzienności”, którą uprawia Maine 
de Biran? W moim przekonaniu, co postaram się udowodnić, jest nią właśnie świado-
mość siebie i własnego ,,ja”. Czytając wnikliwie „Dziennik”, nie sposób nie zauważyć 
tego pierwiastka ,,ja”, czyli świadomości własnej jaźni, która przejawia się w nieustannej 
konfrontacji z trudną rzeczywistością oraz w zgrzycie, który powoduje to, czego się chce, 
i w jaki sposób się działa. To wszystko jest ściśle związane z osobowością i osobliwością 
filozofa, i z jego samoświadomością własnych możliwości i ograniczeń, które (co można 
obserwować w „Dzienniku”) nieustannie zaburzają sferę jego wolitywności i działania. 
Zatem, wychodząc od osobowości, należy przywołać charakterystykę Monbruna, która 
syntetycznie ukazuje różne fasety tej skomplikowanej natury:  

Filozof otrzymał od natury ustrój zmienny i delikatny który, łącząc się z krań-
cową wrażliwością i silną wyobraźnią uczyniły z niego jednostkę wrażliwą 
w najwyższym stopniu. Zmienność i wrażliwość są to dwa znaki wyróżniające 
Maine de Birana i w jakimś rodzaju są to klucze do jego charakteru. Autorowi 
,,Dziennika intymnego” [Journal intime] całkowicie zabrakło tego, co fizjolodzy 
nazywają ,,stabilnością energii34.  

Zmienność i wrażliwość – w „Dzienniku” wiele sytuacji ukazuje Birana działającego 
w sposób niemal zaprzeczający sobie i patrzącego na siebie i innych z niemal chorobliwą 
wrażliwością, która przejawia się w nieustannym, precyzyjnym analizowaniu siebie. 
17 marca tak o sobie pisze:  

Nie jestem stworzony do tego, aby żyć pośrodku ludzkich namiętności; natura 
obdarowała mnie ustrojem delikatnym, słabym; odczuwam stałą potrzebę oparcia 
i życzliwości; jakikolwiek opór, jakikolwiek sprzeciw jest dla mnie niczym znak, 
który zagraża mojej egzystencji; czuję, że niemożliwością jest dla mnie walczyć; 
zaufanie, które się mi okazuje, pochwała, życzliwość, która mnie otacza są dla 
mnie niezbędnymi zasadami działania lub wyłącznymi warunkami rozwoju 
moich zdolności, które w innym przypadku pozostają uśpione i przytłumione35.  

 
32 Por., tamże, s. 338. 
33 Tamże, s. 353. 
34 Tamże, s. 488. 
35 Maine de Biran, Journal, dz. cyt., s. 113. 
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Ta wysoka samoświadomość siebie idzie w parze z dużą nieufnością do siebie i swo-

jego działania. Filozof podlega nieustannej huśtawce nastrojów zależnych (tak jak już 

wcześniej o tym pisałem) od sytuacji, pogody, nawet temperatury, nawet zapachów, które 

mogą go wprowadzić w stan euforii lub apatii. 12 czerwca 1815 odczuwa jednak stan 

zniechęcenia:  

Chwiejność i pustka, które odczuwam wewnątrz mnie, które utrudniają mi 

jakąkolwiek formę stałości, nawet będąc sam ze sobą, polegają na braku 

świadomości moralnej, która służy jako kotwica, właściwa, aby ustabilizować 

tę inteligentną i wrażliwą maszynę, porywaną raz tu, raz tam przez mnogość 

pospolitych wrażeń i zwłaszcza z racji na swoje wewnętrzne usposobienie, 

zmienną i dziwnie ruchliwą, aby w końcu dać jej stabilność i trwałość, których 

jej brakuje36.  

Samoświadomość pomaga, ale i przeszkadza Biranowi w życiu. Nieustanna auto-

analiza ,,wytrąca” go z codzienności i wprawia nierzadko w stan odrętwienia. Filozof 

nie jest wtedy w stanie dostrzec swoich zalet, a jedynie defekty własnej osobowości, 

które go prześladują i paraliżują działanie: Jestem prawie zawsze, jak to mówi pan Deluze 

odnosząc się do somnambulizmu, w ciągłym stosunku z sobą samym, i widzę zbyt wiele 

w środku, aby móc dobrze widzieć na zewnątrz37. Ta trafna autodiagnoza niczego nie 

zmienia, bowiem filozof nie potrafi wydostać się z ,,zaczarowanego kręgu” własnego 

,,ego” (centryzmu), wciąż szukając w utopii zmiany, skutecznego wyjścia:  

Jeśli odwracam moje życie od spraw publicznych, aby je skierować w stronę 

mojej osobistej sytuacji i mojej rodziny, czuję się boleśnie dotknięty przez 

kontrast tego, kim byłem, tego, co oczekiwałem dla bliskich, z tym, kim jestem 

obecnie i z tym strachem przed przyszłością38.  

Filozofia codzienności dla Maine de Birana opiera się na swoistej metafizyce39 ,,ja”, 

własnej jaźni, której świadomość wpływa na każdy krok filozofa, modeluje jego spojrzenie 

na siebie i świat i daje mu poczucie istnienia poprzez odczuwanie swoich najintymniej-

szych poruszeń w sposób zwielokrotniony.  

5. Salonowiec w okowach melancholii i nieśmiałości 

W swojej fundamentalnej pracy poświęconej antropologicznej analizie zjawiska 

melancholii na przestrzeni wieków, Georges Minois daje przenikliwą analizę poczucia 

le mal de vivre [nieszczęścia życia], które w dużym natężeniu odczuwało pokolenie 

Maine de Birana. Generacja preromantyczna była szczególnie doświadczona przez zde-

 
36 Tamże, s. 87. 
37 Tamże, s. 31. 
38 Tamże, s. 65. 
39 Metafizycznym doświadczeniem jest dla Birana obcowanie ze światem natury, które to odsyła go do 

absolutu np. wieczorna przechadzka w promieniach zachodzącego słońca prowokuje myśli o Bogu. Takie 
spojrzenie jest charakterystyczne dla jego generacji. Paul Bénichou symptomatycznie zauważa: Rodzaj 

doświadczenia religijnego lub para religijnego zapoczątkowany przez zmysłowy deizm XVIII wieku 

dowiódł swoją żywotność w następujących generacjach i nawet pod egidą przywróconej religii , [w:] 

Bénichou P., Le sacre de l’écrivain 1750-1830. Essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel laïque dans 
la France moderne, wyd. Gallimard, 1996, s. 36. 
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rzenie dwóch światów, odchodzącego starego porządku (ancien régime) i wchodzącego 

poprzez krwawą Rewolucję nowego (Cesarstwo):  

Preromantyczne i romantyczne nieszczęście życia jest po pierwsze sprawą mło-

dych ludzi, których energia nie mogła znaleźć ujścia, i których potrzeba wielkich 

rzeczy została podwójnie oszukana. Pierwsza generacja, rozczarowana przez 

chłodny rozum, w którym Oświecenie położyło całą swoją nadzieję, odwróciła 

się w stronę uczuć (les sentiments). Dla tych młodych ludzi, uczucia to miłość, 

i ta miłość jest tragiczna, ciągle zagrożona przez czas, zdradę, śmierć40.  

Poszukiwanie i potrzeba intymności okazała się pułapką. Nieustanne obserwowanie 

i analizowanie siebie popchnęło to pokolenie w stronę nieustannego niepokoju i napięcia, 

który podminował ich działanie, oraz stał się przeszkodą w adaptacji do realiów życia, 

zgodnie z logiką: świat zewnętrzny był zły, więc ten wewnętrzny jest dobry. Odkrywanie 

swojego ,,ja” doprowadziło również do bolesnego doświadczenia osamotnienia (la 

solitude), które stało się źródłem poczucia życiowej pustki.  

Maine de Biran jest melancholikiem z natury. Jak zauważa Minois, jego poczucie 

smutku jest wyjątkowe, bowiem rozczarowany przez społeczeństwo w osamotnieniu 

odnajduje własną, wrodzoną melancholię, ale nie tylko. Biran, nie widzi wszystkiego 

w czarnych barwach. Potrafi dostrzec uroki życia, niemniej (według niego) każdy jest 

drążony przez le mal de vivre, który rodzi się poprzez zderzenie zdegustowania światem 

zewnętrznym i poczuciem pustki świata wewnętrznego41. Z poczuciem pustki związane 

jest poczucie zamętu i niepewności. 14 czerwca 1815 zapisuje w „Dzienniku”:  

Nie jestem już dobry, ludzie mnie irytują. Dostrzegam tylko zbrodniarzy i nikczem-

ników; litość wobec nieszczęścia, potrzeba bycia użytecznym, służenia moim 

kolegom, wychodzenia naprzeciw wszystkim nieszczęśliwcom, aby im ulżyć, 

wszystkie te wylewne i szlachetne uczucia, które były do tej pory zasadami postę-

powania gasną każdego dnia w moim sercu, którego żar również wydaje się 

przytłumiony, podczas gdy mój umysł jest wyłącznie zajęty abstrakcyjnymi spe-

kulacjami, obcymi zainteresowaniom tego świata. Te spekulacje, szczęśliwie 

przeszkadzają mi myśleć dużo o ludziach, ponieważ mogę tylko o niech myśleć 

z nienawiścią albo z pogardą42.  

Oczywiście te słowa nie świadczą stricte o pogardzie i nienawiści do społeczeństwa, 

ale są wyrazem zniechęcenia, apatii, spowodowanej zewnętrznymi sytuacjami, od któ-

rych trudno mu uciec. 

Nie bez znaczenia w kontekście omawianego problemu jest chorobliwa wręcz nie-

śmiałość filozofa, którą nieustannie sobie wyrzuca. Szczególnie bolesna dla jego miłości 

własnej jest nieumiejętność obrony swojego stanowiska i polemiki z przeciwnikiem 

o czym już pisałem, ale warto to jeszcze raz podkreślić. Biran szybko ustępuje. Wycofuje 

się w głąb siebie. Ogarnia go wtedy rodzaj umysłowej ociężałości, która przeszkadza 

szybko zebrać myśli i wytoczyć odpowiednie argumenty. Podobna sytuacja ma miejsce 

wtedy, kiedy ma zabrać głos na trybunie. Skierowane na niego spojrzenia paraliżują go 

 
40 Minois G., Histoire du mal de vivre. De la mélancolie à la dépression, Editions de La Martinière, 2003, 

s. 270.  
41 Por., tamże, s. 280. 
42 Maine de Biran, Journal, dz. cyt., s. 89. 
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do tego stopnia, że traci cała przytomność umysłu i przemawia nie tyle w oparciu o własne 

przekonania, ile z pamięci. Zazwyczaj jednak publicznie milczy: znamienna sytuacja 

z października 1814:  

Dyskutowano w Izbie ważną kwestię zwrotu majątku emigrantom. Słyszałem 

zabierających głos wielu mówców, kolegów, którzy za punkt honoru wzięli sobie 

tę kwestię, a ja w tym czasie odczuwałem wstyd za siebie z powodu mojego mil-

czenia. Ale w jaki sposób zebrać swoje myśli o rzeczach tak złożonych, tak sub-

telnych, gdzie brakuje mi poglądów. Nie posiadam talentu do stwarzania zdań 

bez myślenia; nie mam przyzwyczajenia do spraw, jestem nieśmiały i nie mam 

żadnej pewności siebie. Dlaczegóż miałbym wystawiać siebie do przodu, kiedy 

nie jestem bezpośrednio zobligowany przez obowiązek lub potrzebę? Oto moja 

odpowiedź wielu osobom, którzy mnie zapytywali: Dlaczego pan nie zabrał głosu?43  

Można pójść dalej w tej analizie nieśmiałości Birana, który odczuwał nieśmiałość 

nawet w stosunku do swojego własnego sekretarza, któremu dyktował. Było to dla niego 

trudne wyzwanie. Wahał się przy każdym zdaniu i niemal za każdym razem sprawiało 

mu to trudność44. Melancholia i nieśmiałość to nie były jedyne cechy, które filozof posia-

dał. W ich cieniu krył się również szczególny rodzaj próżności. Biran, skrywający się pod 

swoją nieśmiałą naturą miał silną potrzebę uznania. I nie było w tym nic niestosownego 

zważywszy na intelektualne i moralne zalety, którymi był obdarzony. 

6. Podsumowanie i wnioski 

Celem mojej pracy było zarysowanie intymnego portretu filozofa w takich konturach, 

które pozwolą uchwycić jego samego w różnych momentach, zazwyczaj prywatnych 

i pozwolą zrekonstruować zarówno fizyczny, jak i duchowy jego portret. Z tej mozaiki, 

wyłania się obraz Maine de Birana jako osoby próżnej i poszukującej uznania, z drugiej 

zaś strony widzimy jego wnętrze, które nacechowane jest przede wszystkim szlachetno-

ścią, pobudek, myśli i działań. Na pewno zasługuje też bardziej na wyrozumiałość niż 

na potępienie. Nie wszystko udało mu się zrealizować tak, jak tego pragnął, co jest zwią-

zane z odziedziczonym temperamentem, którego nie mógł zmienić. Głównym materiałem 

analitycznym, na którym się oparłem był jego „Dziennik”, który w wielu momentach 

może przypominać „Próby” Montaigne’a, oczywiście w pewnym tylko stopniu. Człowiek 

i filozof wzajemnie się w nim przeglądają i trudno jednoznacznie przypisać któremuś 

z nich przodującą rolę. „Dziennik” jest intymnym obrazem jego duszy i jego myśli poru-

szanej nieustannie egzystencjalną niepewnością, potrzebą wiary, siły, uznania, ale i po-

trzebą doskonalenia moralnego, którego Biran gorączkowo poszukiwał. Ponadto to właśnie 

w swoim dzienniku Biran zarysował doktrynę filozoficzną, którą można było śledzić ,,na 

żywo”, bez stylistycznych poprawek, w takiej formie, jaką filozof na początku powziął.  

Ważną kwestią, która rzutuje na intymny portret myśliciela, jest tzw. filozofia co-

dzienności. W moim rozumieniu, co też starałem się udowodnić, przybrała ona wymiar 

metafizyki ,,ja” i świadomości jaźni. W przypadku Birana filozofia codzienności nie 

była niczym innym jak ciągłym ,,zanurzeniem” w siebie, poszukiwaniem własnego ,,ja”, 

które prowadziło go w stronę psychologii i metafizyki. Można powiedzieć jeszcze inaczej 

i dostrzec w tym postępowaniu nieustanne ,,ćwiczenie” w lepszym odczuwaniu siebie 

 
43 Tamże, s. 26. 
44 La Valette Monbrun, dz. cyt., s. 496. 
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i rzeczywistości, prowadzące do ciągłego pogłębiania ,,studni” własnej jaźni. Można też 

śmiało stwierdzić, i nie jest to tylko moje przekonanie, że subtelność autoanalizy, którą 

prezentuje „Dziennik”, stawia go w rzędzie jednego z najbardziej wartościowych i uni-

kalnych dzieł literatury francuskiej. Sainte-Beuve proponuje, aby postawić go obok 

„Myśli” Pascala i „Listów” Fenelona. Należy na koniec zwrócić uwagę na jeszcze jeden 

ważny szczegół. Maine de Biran w swoim życiu był nieustannie rozdarty pomiędzy różne 

potrzeby i rzeczywistości. Potrzeba samotności przeciwstawiona była potrzebie życia 

w mieście, potrzeba uznania przeciwstawiona była potrzebie duchowej skromności etc. 

Fakt ten powodował nieustanny zamęt nie tylko w życiu, ale i w duchowych i życiowych 

celach filozofa, który nie mógł się zdecydować, jaką drogą ma podążać. Sam też był 

tego rozdarcia świadomy, pisał o nim, ubolewał nad tym, ponieważ miał świadomość 

prawdy ewangelicznej, która mówi jasno, że nie można podążać jednocześnie dwiema 

drogami, nie można mieć dwóch panów. Maine de Biran nie potrafił dokonać wyboru, 

dlatego też jedną z najbardziej widocznych rys jego myśli i „Dziennika” jest rozdarcie, 

które nieustannie mu towarzyszyło i wpłynęło na kształt jego myśli. 
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Maine de Biran (1766-1824) i ,,filozofia codzienności”. Zamysł rekonstrukcji 

intymnego portretu myśliciela na podstawie jego ,,Dziennika” 

Streszczenie 

Maine de Biran jest filozofem znanym i uznanym, zwłaszcza na swoim rodzimym, francuskim gruncie. 
Myśliciela można uznać za prekursora psychologii, ale w duchu schyłkowego, osiemnastowiecznego spiry-

tualizmu, kładącego nacisk na sferę niezależności ducha od materii. Jakkolwiek filozof przynależał do generacji 

ludzi wieku XVIII, jego światopogląd z biegiem czasu zaczął ewaluować, czego skutkiem było stopniowe 

oddalenie od sensualistycznych koncepcji Condillaca w stronę psychologii subiektywizmu. W sferze religii 
de Biran wychodzi również od typowego dla oświeceniowców agnostycyzmu, niemniej lekko ,,zabarwionego” 

swoiście rozumianą religijnością będącą pod dyskretnym wpływem filozofii J.J. Rousseau. Ostatnim etapem 

tej metamorfozy religijnej jest przekonanie o wyższości odczucia metafizycznego, opartego jednak o chrze-

ścijańskie doświadczenie religijne. Warto nadmienić, że niektórzy badacze (np. Merlau-Ponty) dostrzegli 
w myśli filozofa zarodki przyszłej fenomenologii, inni zaś widzą w nim prekursora Feuda i francuskiej szkoły 

spirytualistycznej, co tylko uwypukla jej walory. Maine de Biran pozostawił ,,Dziennik”, który uchodzi za 

jeden z pierwszych dzienników filozoficznych (metafizycznych) i jest cennym appendice pomocnym 

w zrozumieniu jego filozofii, jak i jego samego. Ten pobieżny zarys światopoglądu filozofa jest fundamentem 
mojej dalszej pogłębionej już eksplikacji obecnej w pracy i skoncentrowanej na pierwiastku tendencyjności, 

doświadczenia życia i obserwacji siebie obecnych w ,,Dzienniku”. Maine de Biran wyraźnie eksponował tę 

sferę, bowiem była ona dla niego ważna i służyła lepszemu poznaniu. ,,Dziennik” obfituje w miejsca i momenty, 

które pozwoliły mi na poddanie analizie de visu tego niestrudzonego auto analityka i analityka rzeczy-
wistości. Celem mojej pracy było przede wszystkim wydobycie z ,,Dziennika” filozofa właśnie tego pier-

wiastka subiektywizmu, retrospekcji i poddanie go analizie pod kątem ,,filozofii codzienności” i zakorze-

nienia w codzienności. Na bazie zaś wniosków zrekonstruowałem intymny portret myśliciela pod względem 

jego niejednoznacznej i subtelnej osobowości.  
Słowa kluczowe: Maine de Biran, filozofia codzienności, portret, dziennik 
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Michał Kowalczyk1  

Dwie wizje feministycznej fenomenologii –  

Sara Heinämaa i Johanna Oksala2  

1. Wprowadzenie 

W niniejszym artykule zamierzam przedstawić i poddać krytycznej analizie stano-

wiska filozoficzne, które w swoich dziełach opracowały Sara Heinämaa i Johanna Oksala. 

Ujmując rzecz bardziej konkretnie, przedmiotem mojego zainteresowania będą dwie 

różne wizje feministycznej fenomenologii3, które możemy odnaleźć w dziełach wyżej 

wspomnianych autorek. Z racji, że skrupulatne i wyczerpujące omówienie stanowisk 

Heinämaa i Oksali wymagałoby osobnej i bardziej obszernej pracy, w tym miejscu 

ograniczę się do przedstawienia i analizy elementów najbardziej ogólnych oraz istotnych 

dla ich koncepcji, co w przyszłości będzie mogło stanowić podstawę do refleksji nad 

szczegółowymi różnicami pojawiającymi się między ich projektami filozoficznymi.  
Punktem wyjścia swojej analizy chciałbym uczynić klasyfikację feministycznej feno-

menologii, którą w artykule „Subject and Structure in Feminist Phenomenology: Re-

reading Beauvoir with Butler” zaprezentowała Beata Stawarska4. Zdaniem wspomnianej 

autorki, feministyczną fenomenologię, w ramach której feminizm zostaje włączony do 

fenomenologii, lub fenomenologia staje się feministyczna5, można podzielić na dwa do-

 
1 michal.kowalczyk@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ, Uniwersytet Łódzki.  
2 Tekst powstał na bazie mojego referatu zatytułowanego „Dwie wizje feministycznej fenomenologii. 

Sara Heinämaa i Johanna Oksala”, który wygłosiłem 11.12.2021 podczas XIV Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Filozoficznej EPISTEME.  
3 Należy zaznaczyć, że samo stosowanie terminu „feministyczna fenomenologia” jest dyskusyjne i może 

wywoływać kontrowersje wśród badaczek i badaczy w jakiś sposób powiązanych z tym nurtem. Zob. 

Adamiak M., Wprowadzenie, [w:] Migasiński J., Pokropski M. (red.), Główne problemy współczesnej 
fenomenologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 552-567. Adamiak A., 

Feminizm a fenomenologia – w kontekście poszukiwania albo odkrywania kobiecej tożsamości, Etyka 45, 

2012, s. 62-72; Mann B., Specyfika feministycznej fenomenologii. Przypadek wstydu, http://avant.edu.pl/ 

wp-content/uploads/B_Mann_Specyfika_feministycznej_fenomenologii.pdf; Oksala J., Feminist Eperiences. 
Foucauldian and Phenomenological Investigations, Northwest University Press, Evanson, Illinois, 2016. 

O ile Oksala używa tego terminu w swoich tekstach i wyraźnie dookreśla, w jaki sposób jej zdaniem 

należy go rozumieć (zob. Tamże, s. 11-13; 71-97), tak Heinämaa zdecydowanie woli używać określenia 

„fenomenologia różnicy płciowej”, czasem też „filozofia różnicy płciowej”. Zob. Heinämaa S., Toward 
a Phenomenology of Sexual Difference. Husserl, Merleau-Ponty, Beauoir. Rowman & Littlefield Publishers, 

INC. Lanham, Boulder, New York-Oxford 2002; Heinämaa S., Fenomenologia cielesności a różnica 

płciowa, tłum. W. Płotka, [w:] Płotka W. (red.), Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastoso-

wania, problemy. Tom I. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. Przeprowadzając krytyczną analizę 
porównawczą dwóch koncepcji feministycznej fenomenologii tych autorek, używam tego terminu w bardzo 

ogólnym znaczeniu. Przez feministyczną fenomenologię rozumiem dyskurs, w ramach którego poszukuje 

się możliwości szeroko pojętego współoddziaływania między feminizmem a fenomenologią. Jak się okaże, 

zaklasyfikowanie obu autorek do tak szeroko pojętego nurtu nie jest problematyczne, pomimo bardzo 
istotnych różnic w rezultatach ich badań i sposobie ich prowadzenia.  
4 Stawarska B., Subject and Structure in Feminist Phenomenology: Re-reading Beauvoir with Butler, [w:] 

Cohen Shabot, S. Landry C. (red.), Rethinking Feminist Phenomenology. Theoretical and Applied 

Perspectives, Rowman & Littlefield International, London-New York 2018, s. 13-32. 
5 Tamże, s. 16.  
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minujące nurty, które nazywa kolejno konserwatywnym (conservative) i transforma-

tywnym (transformative)6. Stawarska wymienia w tym samym miejscu, między innymi, 

Heinämaa i Oksalę jako myślicielki reprezentatywne dla tych nurtów, kolejno: konser-

watywnego i transformatywnego7. Pierwszy z nich charakteryzuje się dążeniem do 

włączenia w obręb już zastanego kształtu badań fenomenologicznych nowych zagadnień 

i tematów, które wcześniej były w tych badaniach nieobecne. Takim zagadnieniem mogą 

być, między innymi, różne wymiary płciowości podmiotu. Sama fenomenologia – 

w swojej, by tak rzec, zasadniczej postaci – pozostaje niezmieniona. W ramach podejścia 

konserwatywnego można ją jedynie uzupełniać – zachowując przy tym również kla-

syczne dla niej metody, takie jak redukcja fenomenologiczna – poprzez poszerzanie jej 

zakresu przedmiotowego. Fenomenologia pozostaje również dyscypliną ściśle „akade-

micką”, której główne cele powinny ograniczać się do wkładu w powiększanie zasobów 

„obiektywnej wiedzy”8. W przypadku nurtu transformatywnego, mamy do czynienia 

z odwrotnym podejściem. W jego ramach dopuszcza się możliwość przemian w obrębie 

fenomenologii, jeśli poszerzanie jej zakresu przedmiotowego lub wyniki odmiennych 

badań – w tym także empirycznych – wymuszą taką sytuację. W przeciwieństwie do 

nurtu konserwatywnego, uznaje się tutaj konieczność nadania fenomenologii charakteru 

aktywistycznego i emancypacyjnego. Feministyczna fenomenologia nie może ograniczać 

się wyłącznie do poszerzania zakresu wiedzy o człowieku i świecie, wprowadzając do 

klasycznej fenomenologii zagadnienie płciowości, musi także podjąć wysiłek analizy 

doświadczenia opresji ze względu na wspomnianą płciowość i poszukiwać możliwych 

rozwiązań tej sytuacji9. W dalszej części artykułu przedstawię, w jaki sposób Heinämaa 

i Oksala określają swoje stanowiska filozoficzne w oparciu o klasyfikację opracowaną 

przez Stawarską.  

2. Sara Heinämaa – podejście konserwatywne  

Zacznę od Heinämaa, czyli filozofki reprezentatywnej – zdaniem Stawarskiej – dla 

podejścia konserwatywnego. Jak zaznaczałem wcześniej – przypis nr 3 – Heinämaa woli 

stosować termin „fenomenologia różnicy płciowej” niż „feministyczna fenomenologia”. 

Ten pierwszy jest istotnym terminem techniczny w jej projekcie filozoficznym, a wspo-

mniana „różnica” odnosi się do tego, co można określić jako kobiecość i męskość10. Za-

sadniczą problematyką w jej myśli będzie zatem pytanie o to, w jaki sposób fenomeno-

logia może uczynić z płciowości podmiotu przedmiot swojego zainteresowania, jedno-

cześnie – zgodnie z charakterystyką podejścia konserwatywnego – nie będąc podatną na 

wpływy innych dyscyplin naukowych. Temu zagadnieniu poświęcę następny akapit 

niniejszej pracy.  
W książce „Toward a Phenomenology of Sexual Difference. Husserl, Merleau-Ponty, 

Beauvoir”11 Heinämaa szczegółowo zajmuje się tą problematyką. Zarysowuje w niej drogę 

 
6 Tamże.  
7 Tamże, s. 16-18.  
8 Tamże, s. 16.  
9 Tamże, s. 16-18. Nie oznacza to jednak, że pierwiastek emancypacyjny, czy aktywistyczny, jest w filo-
zofii Heinämaa zupełnie nieobecny, jednak zdecydowanie słabiej wysuwa się na pierwszy plan jej myśli 

w porównaniu do stanowiska Oksali.  
10 Zob. Heinämaa S., Fenomenologia cielesności…, s. 440; Heinämaa S., Toward a Phenomenology…, 

s. 34-35, 68, 133.  
11 Oraz w kilku pomniejszych tekstach, do których przejdę za chwilę.  
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rozwoju, który dokonał się w obrębie samej fenomenologii, umożliwiając ostatecznie 
postawienie w jej ramach pytania o płciowość podmiotu. Nazwiska – oraz ich kolejność – 
widoczne w tytule książki zasadniczo odzwierciedlają charakter tego rozwoju. Heinämaa 
zaczyna od Edmunda Husserla. Jej uwaga skupia się głównie na drugim tomie „Idei” 
i pojawiającym się w nim zagadnieniu cielesności12. Ciała obecne w świecie, jak rela-
cjonuje za Husserlem Heinämaa, możemy ujmować na dwa fundamentalnie odmienne 
sposoby. Jednym z nich jest ujmowanie ciała jako Körper, czyli nieożywionej bryły, 
przedmiotu usytuowanego w przestrzeni. Drugim z kolei jest ujmowanie ciała jako Leib, 
czyli w jego ożywionej postaci, niesprowadzalnej do kategorii przedmiotu13. Ta druga 
kategoria stwarza możliwość mówienia o ciele bez konieczności odwoływania się do 
dyskursu naturalistycznego, który jest w stanie ujmować ciało wyłącznie jako przedmiot 
podlegający relacjom przyczynowym opisywanym z perspektywy trzecio-osobowej. 
Jednocześnie, pozwala na umiejscowienie życia psychicznego, znaczeń i wartości 
w samym ciele, bez konieczności odwoływania się do pozacielesnej rzeczywistości. W tym 
sensie, Leib można traktować jako moment przecięcia się tego, co psychiczne i tego, co 
fizyczne14. Żywe ciało jest nośnikiem znaczeń i w związku z tym należy je rozpatrywać 
jako „ekspresję”, która realizuje się poprzez określony „styl” stanowiący przedobiek-
tywną i fundamentalną jedność naszej ucieleśnionej egzystencji15. Rozstrzygnięcia 
Husserla mają bardzo duże znaczenie dla możliwości włączenia płciowości w obręb feno-
menologicznego zainteresowania. Jeśli chcielibyśmy zastosować jego analizy cielesności 
do opisu płciowości, musielibyśmy stwierdzić, że męskość i kobiecość nie stanowią atry-
butów sprowadzalnych do ciała w jego biologicznym wymiarze, ale są właśnie różnymi 
stylami w zarysowanym wyżej sensie. Stanowią dwie różne modalności ucieleśnionego 
i przedrefleksyjnego odnoszenia się do świata16. Jednak, żeby zagadnienie różnicy płciowej 
mogło zostać na dobre włączone do fenomenologicznej analizy, fenomenologia będzie 
musiała ulec jeszcze kilku drobnym uzupełnieniom. 

Istotne uzupełnienie Heinämaa dostrzega w filozofii Maurice’a Merleau-Ponty'ego. 
Francuski filozof, bazując na badaniach Husserla, rezygnuje z podejmowania problematyki 
różnicy między Leib i Körper, usuwając to ostatnie poza zakres przedmiotowy fenome-
nologii. Punktem wyjścia badań fenomenologicznych ma być odtąd ciało w takiej postaci, 
w jakiej występuje przed dokonaniem jakiejkolwiek obiektywizacji czy uprzedmio-
towienia17. Używając sformułowania Merleau-Ponty‘ego, powinno być ono ujęte w jego 
„kształcie przeżywanym”18. Akty obiektywizacji – zarówno ciał, jak i innych fenome-
nów – zawsze pozostają wtórne wobec pierwotnego, niezobiektywizowanego doświad-
czenia własnego ciała i jego interakcji ze światem, w którym jest zanurzone. Analiza 
fenomenologiczna powinna skupić się na tej właśnie pierwotności i opisać jej źródłowy 
sens. Pozwoli to na ujęcie męskości i kobiecości w takiej postaci, w jakiej są one prze-
żywane przez konkretne podmioty, bez konieczności uciekania się do szczegółowych 

 
12 Heinämaa S., Toward a Phenomenology..., s. 27-37; Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomeno-
logicznej filozofii. Księga druga, tłum. D. Gierulanka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.  
13 Heinämaa S., Toward a Phenomenology..., s. 26-27.  
14 Tamże, s. 26-27, 33.  
15 Tamże, s. 32-35; Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, tłum. J. Migasiński, M. Kowalska, 
Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 169-174.  
16 Heinämaa S., Toward a Phenomenology..., s. 34; Heinämaa S., Fenomenologia cielesności a różnica 

płciowa, s. 435, 439-440.  
17 Heinämaa S., Toward a Phenomenology..., s. 37; Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, s. 110-111.  
18 Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, s. 5.  
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dyskursów, które bazują na tym źródłowym przeżywaniu19. Tę myśl dobrze oddaje 
fragment eseju „Postrzeganie, ekspresja, sztuka”, autorstwa Merleau-Ponty‘ego, który 
Heinämaa przytacza w celu uwyraźnienia swojej koncepcji: 

Przechodząca obok kobieta nie jest dla mnie najpierw jakimś materialnym 
kształtem, barwnym manekinem, widokiem pojawiającym się w określonym 
miejscu w przestrzeni, lecz „ekspresją indywidualną, uczuciową, płciową”, 
ciałem z całą jego siłą i słabością, całkowicie obecnym w sposobie poruszania 
się, a nawet w uderzeniu obcasa o ziemię20.  

Zagadnienie płciowości nie jest jednak przez Merleau-Ponty'ego szczegółowo anali-
zowane w ramach jego projektu fenomenologicznego. Co prawda, podejmuje się on 
opisu fenomenu seksualności21, ale jako taki płciowy wymiar ludzkiej egzystencji jest 
jedynie wzmiankowany22. Grunt został solidnie przygotowany, trzeba jednak zrobić na 
nim zdecydowany krok.  

Krok ten wykonuje Simone de Beauvoir. Autorka „Drugiej płci” – w tymże dziele – 
podejmuje wątki opracowane przez współczesnych jej fenomenologów, by – z dużą 
dozą krytycyzmu – zastosować je do własnej refleksji nad społeczno-kulturowym usy-
tuowaniem kobiet, w ramach którego „mężczyźni narzucili [im] rolę Innego”, sami 
pozostając przy tym Absolutem, podmiotem23. Bardzo dobrym przykładem takiego 
zastosowania jest przywołanie filozofii Merleau-Ponty'ego jako kontrargumentu wobec 
narracji esencjalizujących ludzką płciowość, które redukują ją do pewnego rodzaju 
biologicznej konieczności24. Jednocześnie jednak, Beauvoir wskazuje na niedostatek 
jego koncepcji wynikający z postulatu całkowitego zrównania podmiotowości z ciałem 
fenomenalnym, co filozofka uznaje za przejaw ukrytego androcentryzmu w myśli przed-
stawionej w „Fenomenologii percepcji”. By przybliżyć, na czym ten niedostatek miałby 
polegać, Beauvoir opisuje cykl menstruacyjny:  

W tym okresie [kobieta] najdotkliwiej odczuwa swoje własne ciało jako rzecz 
nieprzeniknioną, obcą; jest ofiarą jakiegoś upartego, obcego życia, które co 
miesiąc buduje sobie i burzy w niej gniazdo; co miesiąc jakieś dziecko przygo-
towuje się do narodzin i nieurodzone ginie we krwi; podobnie jak mężczyzna, 
kobieta jest swoim ciałem: ale jej ciało jest czymś innym niż ona25. 

 
19 Heinämaa uznaje to za bardzo duży walor fenomenologii, czego powody opiszę poniżej.  
20 Merleau-Ponty M., Postrzeganie, ekspresja, sztuka, tłum. E. Bieńkowska, s. 191-192, [w:] Merleau-

Ponty M., Proza świata. Eseje o mowie, tłumaczenie zbiorowe, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 178-251; 

Heinämaa S., Fenomenologia cielesności…, s. 439-440.  
21 Który to opis pozostaje niestety naznaczony androcentrycznym spojrzeniem. Zob. Butler J., Ideologia 

seksualna a opis fenomenologiczny. Feministyczna krytyka Fenomenologii percepcji Merleau-Ponty’ego, 

tłum. A. Derra, [w:] Migasiński J., Pokropski M. (red.), Główne problemy współczesnej fenomenologii, 

tłumaczenie zbiorowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 569-584; 
Heinämaa S., Toward a Phenomenology..., s. 73.  
22 Heinämaa wskazuje, że tematyka ta – naznaczona podobnymi problemami jak ten, o którym wspo-

mniałem w poprzednim przypisie – pojawiała się u innych fenomenologów tamtych czasów – Heidegger, 

Sartre, Levinas – jednak to filozofia Merleau-Ponty‘ego okazała się być szczególnie istotna dla Simone 
de Beauvoir, do której przejdę niebawem. Zob. Heinämaa S., Toward a Phenomenology..., s. 64-73.  
23 Beauvoir S., Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 

2019, s. 35.  
24 Beauvoir S., Druga płeć, s. 40.  
25 Beauvoir S., Druga płeć, s. 60; Heinämaa S., Toward a Phenomenology…, s. 73.  
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Heinämaa wyraźnie zaznacza, że filozofia Merleau-Ponty'ego miała bardzo duży 

wpływ na koncepcję Beauvoir, umożliwiając jej podjęcie zagadnienia płciowości i zwią-

zanej z nią opresji społeczno-kulturowej z perspektywy fenomenologicznej26. Projekt 

filozoficzny Beauvoir ma przy tym charakter uzupełnienia, czy też rozwinięcia, myśli 

francuskiego filozofa. Usuwając z tej myśli błędy androcentryzmu, wprowadza do niej 

gruntowny namysł nad różnicą płciową. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o Husserla 

i Merleau-Ponty'ego. Heinämaa przedstawia myśl autora „Fenomenologii percepcji” 

jako ścisłą kontynuację zamysłu Husserla, nie zaś jako moment zerwania z filozofią ojca 

fenomenologii27. Jej zdaniem, jeśli przyjrzymy się koncepcjom tych dwóch autorów 

i autorki, odkryjemy w nich progres prowadzący do pojawienia się filozofii różnicy płcio-

wej, dokonujący się w obrębie samej fenomenologii, w ramach ciągłości rozwoju analizy 

fenomenologicznej. W dalszej części artykułu wykażę, jakie istotne konsekwencje – 

zdaniem Heinämaa – wynikają z takiego stanu rzeczy dla refleksji nad różnicą płciową. 

Dla Heinämaa bardzo istotna jest zarysowana wyżej kwestia autonomii fenomeno-

logii, która jest ściśle powiązana z postulatem badaniem tego, co najbardziej pierwotne. 

Zadaniem fenomenologii ma być analiza doświadczenia w takiej postaci, w jakiej wystę-

puje przed jakąkolwiek obiektywizacją. W związku z tym nie powinna ona czerpać 

z jakichkolwiek wyników badań innych nauk, których zadaniem jest obiektywizacja 

tego doświadczenia. Wyraźnie słychać tutaj echa wczesnego Husserla, który bardzo 

rygorystycznie przestrzegał przed podejmowaniem się zabiegów tego typu28. Heinämaa 

dostrzega bardzo dużą wartość tak pojętej fenomenologii dla opisu fenomenu płcio-

wości. Autorka dokładnie opisuje to zagadnienie we wzmiankowanym już wcześniej 

artykule „Fenomenologia cielesności a różnica płciowa”. Jej zdaniem, obiektywizujące 

dyskursy na temat płciowości – do których zaliczałyby się zarówno nauki przyrodnicze, 

jak i nauki o kulturze – są w stanie opisać tylko niewielki wycinek naszej ucieleśnionej 

egzystencji, co kryje w sobie ryzyko zredukowania jej do tych ograniczonych wymiarów. 

Fenomenologia różnicy płciowej, przeciwnie, dąży do opisania ucieleśnionej egzy-

stencji w całej jej okazałości, która poprzedza i umożliwia naukową obiektywizację. 

Z tej perspektywy:  

[n]atura nie jest już tylko przedmiotem nauk fizykalnych, lecz jest powszechnym 

polem wszelkich postrzegających, poruszających się i działających ciał. Kultura 

nie jest natomiast wyłącznie systemem różnicujących się znaczeń i narastają-

cych produkcji, lecz bardziej fundamentalną formą rodzącego się życia, mającą 

swe podstawy w świadomości śmiertelności29. 

Nauki, inne niż fenomenologia, zwyczajnie nie są wystarczające do tego, by opisać 

pełny wymiar ucieleśnionej egzystencji, w tym też płciowości30. Różnica między mę-

skością a kobiecością nie będzie się zatem sprowadzała do różnicy między jakimikolwiek 

organami biologicznymi, czy też determinującymi normami kulturowymi, ale raczej do 

 
26 Heinämaa S., Toward a phenomenology..., s. 69-70.  
27 Tamże, s. 37, 58-59; Mann B., Specyfika feministycznej fenomenologii..., s. 15.  
28 Husserl E., Idea fenomenologii, tłum. J. Sidorek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
s. 37-38. W sprawie autonomii fenomenologii według Heinämaa zob. też Heinämaa S., A Phenomenology 

of Sexual Difference: Types, Styles and Persons, [w:] Witt C. (red.), Feminist Metaphysics: Explorations 

in the Ontology of Sex, Gender and Identity, Springer, 2011.  
29 Heinämaa S., Fenomenologia cielesności..., s. 429.  
30 Tamże, s. 433-434.  
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tego, w jaki sposób wszystkie te elementy są pierwotnie przeżywane za pośrednictwem 

ucieleśnionej egzystencji podmiotów:  

Rozumiana w ten sposób różnica płciowa nie jest różnicą między dwoma 

substancjami, lecz między dwoma sposobami czy modalnościami odnoszenia 

się. Odpowiednio do tego, pytanie o tożsamość płciową jest nie pytaniem o „co”, 

lecz o „jak”31.  

Wspomniane przez Heinämaa „jak” jest tutaj bardzo istotne. W dalszej części tekstu 

filozofka przechodzi od tego stwierdzenia do problematyki dymorfizmu płciowego. 

O ile istnienie dwóch rodzajów płci – jako dwóch modalności przedobiektywnego odno-

szenia się do świata – niewątpliwie stanowi niezbywalny element realności naszej egzy-

stencji32, o tyle nie stanowią one jakkolwiek statycznych substancji, na które nasza 

egzystencja jest przez jakąś formę konieczności skazana. Wspomniane „jak” wskazuje 

raczej na dynamizm kategorii męskości i kobiecości, które mogą zarówno „rozwijać się 

paralelnie” oraz wzajemnie „rozplątać się i zaplątać”33.  

Warto w tym miejscu dokonać krótkiego podsumowania. Heinämaa przedstawia wizję 

fenomenologii różnicy płciowej, która ujmuje płciowość – żeńską i męską – jako dwie 

różne wariacje odnoszenia się ucieleśnionego podmiotu do świata na przedobiektywnym 

poziomie. Dzięki temu, fenomenologia może dokonać pełniejszego i bardziej adekwat-

nego opisu płciowości niż inne nauki, których badania zawierają w sobie ryzyko reduk-

cjonizmu podmiotowości do jej naturalnego – resp. biologicznego – lub kulturowo 

ukształtowanego wymiaru. Opis fenomenologiczny żywego ciała jest więc czymś zgoła 

odmiennym niż opis ten dokonywany przez inne nauki34. W związku z tym, nie pozostaje 

tu wiele miejsca na współoddziaływanie między fenomenologią a innymi naukami. Ta 

pierwsza może dokonywać opisu płciowości w jej przeżywanej postaci bez konieczności 

uciekania się do badań odmiennych dyscyplin.  

3. Johanna Oksala – podejście transformatywne 

Przejdę teraz do omówienia stanowiska Oksali, czyli filozofki reprezentatywnej dla 

podejścia transformatywnego. Jak zaznaczałem wyżej za Stawarską, w ramach tego 

podejścia dopuszcza się istotne przemiany w obrębie samej fenomenologii – w tym także 

jeśli chodzi o fenomenologiczną analizę płciowości – jeśli różne czynniki, w tym także 

badania z zakresu innych dyscyplin, wymuszą taką sytuację. Podejście Oksali do tradycji 

fenomenologicznej będzie zatem zgoła odmienne od tego, które znajdujemy u Heinämaa. 

Ta pierwsza podchodzi do fenomenologii raczej jako do rezerwuaru, z którego można 

czerpać narzędzia przydatne dla feministycznej filozofii, dopuszczając jednocześnie 

wprowadzanie radykalnych zmian w obrębie tej dyscypliny35. Mimo tych radykalnych 

 
31 Tamże, s. 440.  
32 Heinämaa podejmuje wątek, który na początku „Drugiej płci” zobrazowała już wcześniej Beauvoir: 

wystarczy mieć oczy otwarte, by stwierdzić, że ludzkość dzieli się na dwie kategorie istot, których odzież, 

twarz, ciało, uśmiech, chód, zainteresowania i zajęcia są oczywiście różne: być może różnice te są po-

wierzchowne, być może znikną w przyszłości. Ale pewne jest jedno, że obecnie różnice te istnieją, i to 
z jaskrawą wyrazistością. Beauvoir S., Druga płeć, s. 21; Heinämaa S., Toward a Phenomenology..., s. 133.  
33 Heinämaa S., Fenomenologia cielesności..., s. 441. 
34 Zob. Heinämaa S., Fenomenologia cielesności..., s. 436-439; Heinämaa S., Toward a Phenomenology..., 

s. 87.  
35 Oksala J., Feminist experiences..., s. 13; Mann B., Specyfika feministycznej fenomenologii..., s. 12-17.  
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zmian, nie warto jednak fenomenologii całkowicie porzucać. Oksala zaznacza, że jesteśmy 

podmiotami nieuchronnie zanurzonymi w świecie społecznym i językowym36. Jakakol-

wiek krytyka naszego usytuowania i jego konstytucji zawsze będzie się dokonywać 

wewnątrz niego i tylko w jego obrębie. W związku z tym, zdaniem Oksali, potrzebujemy 

fenomenologii jako badania transcendentalnego, które umożliwi nam przyjęcie specjalnej 

perspektywy na nasze usytuowanie. Perspektywa ta charakteryzować ma się zdystanso-

waniem – na tyle, na ile to możliwe – podmiotu od ważności twierdzeń, które w natural-

nym nastawieniu wydają się oczywiste i niezaprzeczalne37. Inspiracja filozofią Husserla 

jest tutaj oczywista. Jednak Oksali przyświeca zupełnie inny cel niż bezzałożeniowe 

ugruntowanie gmachu ludzkiej wiedzy. Dystans osiągany dzięki fenomenologii ma za 

zadanie przede wszystkim ukazać przygodność tych elementów naszego doświadczenia, 

które w nastawieniu naturalnym – oraz w dyskursach na nim bazujących – jawią nam 

się jako konieczne38. Gdy przygodność ta zostanie opisana, umożliwi to nam przemianę 

sytuacji, w której się znajdujemy. Takie postawienie sprawy jest konsekwencją postulatu 

Oksali, zgodnie z którym feministyczna filozofia nie może się ograniczać wyłącznie do 

poszerzania i korygowania ludzkiego poznania, ale musi także dążyć do poprawy społe-

czeństwa, w którym żyjemy39. Przed feministyczną fenomenologią stoi zatem takie samo 

zadanie. W dalszej części tekstu postaram się naszkicować, czym taka fenomenologia 

powinna się charakteryzować. 

Postulat podatności fenomenologii na wyniki innych nauk pociąga za sobą kilka 

istotnych konsekwencji. Przede wszystkim, dystans, o którym wspominałem wcześniej, 

„branie w nawias” twierdzeń właściwych dla naturalnego nastawienia, nigdy nie może 

mieć charakteru totalnego i wyczerpującego. Skoro zawsze odnajdujemy siebie jak 

podmioty już usytuowane w świecie społecznym, to nigdy nie będziemy w stanie tego 

świata całkowicie „zredukować”40. Analiza transcendentalna zawsze będzie naznaczona 

nastawieniem naturalnym. Jednocześnie, pojawia się tutaj istotny problem kolistości 

(circularity) badań fenomenologicznych. Z jednej strony, fenomenologia ma pozostać 

nauką transcendentalną. Jej zadanie ma polegać na tworzeniu dystansu – choćby częścio-

wego – między podmiotem i jego przeżyciami a światem nastawienia naturalnego. Tym 

samym również ma pytać o pierwotny wymiar naszej egzystencji, który umożliwia w ogóle 

stawienie twierdzeń konstytuujących świat naturalny. Z drugiej strony, przez niemożność 

całkowitej redukcji, analiza transcendentalna pozostaje zależna od twierdzeń właściwych 

nastawieniu naturalnemu. To, co transcendentalne jest więc – przynajmniej częściowo – 

konstytuowane przez to, co samo ma warunkować. Oksala dobrze zdaje sobie sprawę 

z tego problemu i podkreśla, że klasyczna fenomenologia nie jest w stanie podjąć się jego 

rozwiązania41. Zdaniem autorki, powinniśmy jednak zaakceptować wspomnianą kolistość 

 
36 Zob. Oksala J., Female Freedom: Can the Lived Body Be Emancipated?, [w:] Oklowski D., Weiss G. (red.), 

Feminist Interpretations of Maurice Merleau-Ponty, Pensylwania, The Pennsylvania State University 
Press, 2006, s. 218-222.  
37 Oksala J., Feminist Experiences..., s. 4-7.  
38 Tamże. 
39 Tamże, s. 3.  
40 Tamże, s. 7. Widać tutaj istotną inspirację filozofią Merleau-Ponty‘ego, według którego największą nauką, 

jaka płynie z redukcji, jest niemożliwość redukcji zupełnej. Zob. Merleau-Ponty M., Fenomenologia per-

cepcji, s. 11; Oksala J., Feminist Experiences…, s. 106.  
41 Oksala J., Feminist Eperiences..., s. 97-105; Oksala J., A phenomenology of gender, Continental Philo-
sophy Review, 39, 2006, s. 237-239. 
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i wykorzystać ją do analizy płciowości. Oksala określa to podejście mianem „postfeno-

menologii”42. Akceptacja kolistości, w ramach postfenomenologii, pociąga za sobą również 

konieczność porzucenia prymatu perspektywy pierwszoosobowej w prowadzonych ba-

daniach. Prowadzenie i studiowanie wyników badań z zakresu chociażby psychologii 

lub etnografii jest bardzo cennym składnikiem osiągania dystansu, o którym pisałem 

wcześniej. Sama analiza pierwszoosobowego doświadczenia – choćby bardzo skrupu-

latna – nie ujawni przed nami całego bogactwa sensu zawartego w tym doświadczeniu. 

Zupełnie umkną naszej uwadze czynniki konstytuujące to doświadczenie, które często 

leżą poza podmiotem, takie jak historia, kultura, biologia43. Jednocześnie, pierwszo-

osobowa perspektywa nadal pozostaje istotna. Ostatecznie, badania te są prowadzone 

i interpretowane przez podmioty za pośrednictwem ich pierwszoosobowej perspektywy. 

Tylko w taki sposób sens tego, co konstytuuje nasze doświadczenie z zewnątrz, może 

się przed nami ujawnić44.  

To, co napisałem powyżej, dotyczy głównie kwestii metodologicznych koncepcji 

Oksali. Warto jeszcze poświęcić chwilę uwagi temu, jak zagadnienie samej płciowości 

jest rozpatrywane przez autorkę i w jaki sposób modyfikuje ono fenomenologię w samym 

jej centrum. By to uwyraźnić, Oksala posługuje się przykładem porodu. Zdaniem autorki, 

faktyczność tego zjawiska zmusi nas do zrewidowania fenomenologii jako takiej. Wykaże 

także, że feministyczna fenomenologia jest nie tylko uzupełnieniem, „asystentką” właści-

wej fenomenologii, ale przeobraża ją u samych jej podstaw45. Oksala przywołuje za 

Anthonym Steinbockiem pojęcie fenomenologii generatywnej (generative phenome-

nology), zgodnie z którą zjawiska, takie jak narodziny lub śmierć, należy rozpatrywać 

w perspektywie ściśle transcendentalnej. Zjawisko narodzin, szczególnie istotne dla analizy 

Oksali, można określić jako graniczny akt inicjujący całe intencjonalne życie podmiotu. 

Narodziny są zdarzeniem, które trudno zatem pominąć w analizie fenomenologicznej, 

ale w tym wypadku również prymat perspektywy pierwszoosobowej jest zawodny. Jest 

to zjawisko, które rozpoczyna i umożliwia ucieleśnioną egzystencję podmiotu, jednak 

wydarza się ono poza nim samym46. Oksala jednocześnie zaznacza, podążając za myślą 

Christine Schües, że analiza zjawiska porodu wprowadza zagadnienie różnicy płciowej 

w samo centrum analizy fenomenologicznej. Poród nie jest zjawiskiem po prostu 

wydarzającym się w świecie. Podmiot może być urodzony tylko przez inny podmiot i to 

przez podmiot szczególnego rodzaju. Nawet jeśli rozpatrujemy narodziny z perspektywy 

transcendentalnej, nie możemy użyć ogólnych określeń, takich jak „człowiek”, „ego 

transcendentalne”, czy „podmiot w ogóle”, ponieważ nie wszystkie podmioty posiadają 

zdolność rodzenia innych podmiotów47. Zagadnienie różnicy płciowej musi zatem 

zostać wprowadzone do analizy fenomenologicznej i zająć w niej szczególne miejsce. 

Jednakże, twierdzenie na tej podstawie, że z transcendentalnego punktu widzenia płcio-

wość miałaby sprowadzać się wyłącznie do reprodukcji, nie byłoby zdaniem Oksali 

zasadne. Tak samo, jak nie byłoby zasadne twierdzenie, jakoby analiza fenomenologiczna 

ujawniała przed nami „dualistyczną ontologię”, w ramach której ludzką egzystencję 
 

42 Tamże, s. 105; Mann B., Specyfika feministycznej fenomenologii..., s. 16.  
43 Oksala J., Feminist Experiences..., s. 105-108; Oksala J., A phenomenology of gender, s. 238-249. 
44 Tamże, s. 106; Oksala J., A phenomenology of gender, s. 238-239.  
45 Oksala J., Feminist Experiences…, s. 88; zob. Oksala J., What is feminist phenomenology? Thinking 

birth pholosophically, Radical Philosophy, 126, 2004, s. 16-22.  
46 Oksala J., Feminist Experiences…, s. 90-91.  
47 Tamże.  
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uznać można wyłącznie za żeńską lub męską. Transcendentalny namysł nad porodem 

ujawnia przed nami pewną źródłową dychotomię ludzkiego ucieleśnienia, jednak nie 

przesądza w żaden sposób o konieczności istnienia takiego podziału48. Należy przy tym 

pamiętać, że sfera transcendentalna nie jest, zdaniem Oksali, niezależna od tego, co 

empiryczne. Badania prowadzone nad porodem w jego biologicznej, kulturowej i histo-

rycznej postaci – jak i nad spektrum płciowości, chociażby – mogą ujawnić przygodność 

tej dychotomii i jej ugruntowanie w praktykach społecznych i tradycji, nie zaś w nie-

zmiennej naturze nas samych i otaczającego nas świata49. Analiza transcendentalna bez 

wątpienia ujawnia przed nami tę dychotomię. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy 

zatrzymać w tym miejscu nasze dociekania i zadowolić się tym wynikiem, uznając 

sprawę za rozstrzygniętą.  

Podsumowując, Oksala dokonuje gruntownej rewizji fenomenologii i wskazuje na 

konieczność jej zasadniczego przeformułowania. Przeformułowana fenomenologia 

zyskuje miano „postfenomenologii” i charakteryzuje się kolistym współoddziaływaniem 

między sferą transcendentalną a nastawieniem naturalnym. Tym samym, badanie postfe-

nomenologiczne będzie mogło ujawnić przed nami przygodność tego, co w naturalnym 

nastawieniu jawi się jako konieczne. W ten sposób postfenomenologia ma być dla nas 

pomocna, jeśli chodzi o poprawę sytuacji społeczno-kulturowej. Włączenie z kolei za-

gadnienia narodzin do zakresu przedmiotowego fenomenologii wprowadza konieczność 

postawienia w jej ramach pytania o różnicę płciową jako kwestię zasadniczą. 

4. Podsumowanie 

Opisane wyżej stanowiska są od siebie bardzo odmienne, nie posiadają wielu punktów 
wspólnych. Przy dokładniejszym spojrzeniu, można jednak wyodrębnić kilka istotnych 
podobieństw. Przede wszystkim, obie autorki dostrzegają w fenomenologii potencjał 
desubstancjalizacji (de-esencjalizacji) podmiotowości. Heinämaa, podążając za myślą 
Beauvoir, wskazuje, że o ile różnica płciowa oparta na dychotomii „kobiecość i męskość” 
stanowi niezaprzeczalny element składowy naszego doświadczenia, o tyle fakt ten nie 
wynika z jakiegokolwiek rodzaju konieczności50. Podobnie Oksala uważa, że fenomeno-
logia jako nauka transcendentalna – w zredefiniowanym przez nią sensie – ma umożliwić 
nam zdystansowanie się do twierdzeń właściwych nastawieniu naturalnemu i odkryć 
w ten sposób przygodność tego, co jawi nam się w nim jako konieczne. Jednocześnie, obu 
autorkom udaje się zachować kategorię podmiotu i doświadczenia, nadając im dyna-
miczny i sytuacyjnie uwikłany charakter. Opisywane przez autorki doświadczenie płcio-
wości jest naznaczone pewną realnością, jest ono czymś rzeczywiście przeżywanym 
i dzięki temu może stanowić solidny punkt oparcia dla ich koncepcji. Zarazem, wspo-
mniana realność nie zamyka tego doświadczenia w ciasnych ramach jakiegokolwiek 

 
48 Tamże, s. 92-93.  
49 Tamże.  
50 Heinämaa S., Toward a Phenomenology..., s. 133; Beauvoir S., Druga płeć, s. 21. Należy zaznaczyć, 

że Beauvoir stwierdza ostatecznie, że istnieją różnice między kobietami i mężczyznami, które są nie-

usuwalne. Nie oznacza to jednak, że walka o emancypację jest nadaremna: wyzwolić kobietę – znaczy przestać 

ograniczać ją do stosunków, jakie utrzymuje z mężczyzną, ale nie znaczy to – negować te stosunki (...). 
Tamże, s. 810-813.  
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esencjalizmu51. Wręcz przeciwnie, otwiera je na mnogość modyfikacji i przeobrażeń 
w toku intencjonalnego życia podmiotu52. 

Zasadnicza różnica, z kolei, polega na podejściu autorek do autonomii fenomenologii 
wobec innych nauk. Heinämaa przedstawia fenomenologię jako alternatywę wobec innych 
dyskursów, które kryją w sobie niebezpieczeństwo redukcjonizmu naszej egzystencji do 
któregoś z jej pojedynczych wymiarów53. Oksala, przeciwnie, wskazuje na konieczność 
prowadzenia dialogu między fenomenologią a innymi naukami, dzięki któremu ta pierwsza 
będzie mogła być modyfikowana i uzupełniana. Podobnie jak Stawarska, dostrzegam 
większą wartość w koncepcji Oksali54. Autonomia fenomenologii względem innych 
nauk w obliczu pytania o płciowość może być zwodnicza i niewystarczająca do właści-
wego ujęcia tego tematu. Fenomenologiczna analiza pierwszoosobowego doświadczenia, 
w jego pierwotnie przeżywanym wymiarze, może ujawnić przed nami jego sens tylko 
w takiej właśnie postaci, tj. przeżywanej. Nie ujawni jednak przed nami czynników 
zewnętrznych, takich jak kultura czy historia, które ten sens ukonstytuowały. Sama 
analiza fenomenologiczna nie wykaże nawet, że sens ten jest dziełem takiej właśnie kon-
stytucji. Z tego powodu, Heinämaa jest narażona na popełnienie podobnego błędu, 
o który Beauvoir oskarżała Levinasa. Konkretnie, o przeniesienie męskiego – w tym 
przypadku – punktu widzenia na temat kobiet na poziom uniwersalności, czy też ogól-
ności, który rzekomo miał być od czynników empirycznych niezależny55. Nie oznacza 
to, rzecz jasna, że projekt Heinämaa z konieczności będzie popadał w tego rodzaju kłopoty, 
ale istnienie ryzyka popełniania podobnych, nieuzasadnionych przeniesień zdecydowanie 
warto zaznaczyć56. Rzecz jasna, koncepcja Oksali również nie jest wolna od problemów. 
Tak gruntowne przeobrażenia fenomenologii mogą podawać w wątpliwość zasadność 
używania tego terminu, nawet jeśli dodamy do niego przedrostek „post”57. Nowy rodzaj 
relacji między transcendentalnym wymiarem doświadczenia a nastawieniem naturalnym 
również wymaga rozwinięcia. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób dokładnie powinno 
przebiegać to rozróżnienie, skoro obydwa elementy pozostają w stosunku ścisłego 
współoddziaływania. Niemniej, koncepcja Oksali wydaje się być bardziej wartościowa, 
zarówno jeśli chodzi o kwestię poznawczego, jak i emancypacyjnego zastosowania 
fenomenologii.  

 
51 W przypadku Heinämaa ta kwestia jest dość problematyczna. Podczas lektury tekstu, na którym wcześniej 
bazowałem — „Fenomenologia cielesności a różnica płciowa” — łatwo można odnieść wrażenie, że 
przejście od stwierdzenia, że w ramach fenomenologii pytanie o płciowość nie jest pytaniem o „co”, lecz 
o „jak”, do twierdzenia o dynamizmie płciowości następuje zbyt szybko. Takie przejście nie jest koniecznie 
niewłaściwie, ale może wymagać dodatkowego uzasadnienia.  
52 Zob. Adamiak M., Wprowadzenie, s. 564-566.  
53 Heinämaa, w jednym ze swoich wczesnych tekstów, zauważa – za Husserlem – pewną zależność 
filozofii – resp. fenomenologii – i nauki (sciences). Stwierdza, że obie cechuje ten sam punkt wyjścia, 
czyli zdystansowanie się od „praktycznych interesów życia codziennego” w celu lepszego poznania tego 
życia. Heinämaa nie rozwija jednak tej myśli. Wspomniane „zdystansowanie się” jest raczej luźnym podo-
bieństwem między fenomenologią a innymi naukami, niż polem ich wzajemnej współzależności. Zob. 
Heinämaa S., Simone de Beauvoirs Phenomenology of Sexual Difference, Hypatia, vol. 14, 4, 1999, s. 116.  
54 Stawarska B., Subjects and structures..., s. 17.  
55 Beauvoir S., Druga płeć, s. 22-23; Adamiak M., Feminizm a fenomenologia..., s. 67-68. Warto 
zaznaczyć, że Heinämaa próbuje bronić filozofii Levinasa przed tymi zarzutami. Zob. Heinämaa S., 
Toward a Phenomenology..., s. 89.  
56 Problematyczna jest również interpretacja i próba zastosowania filozofii Merleau-Pontyego w jej 
koncepcji. W „Fenomenologii percepcji” odnajdujemy projekt filozoficzny, który zakłada konieczność 
prowadzenia bardzo ścisłego dialogu między analizą fenomenologiczną a innymi naukami, takimi jak 
chociażby psychopatologia. Zob. Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, s. 122-125, 155. 
57 Zob. Adamiak M., Feminizm a fenomenologia..., s. 63-66.  
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Podziękowania  

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować osobom uczestniczącym w debacie wokół 

artykułu Sary Heinämaa, „Fenomenologia cielesności a różnica płciowa”, organizo-

wanej przez Koło Naukowe Filozofów i Okcydentalistów IDEA w dniu 01.12.2021. 

Szczególne podziękowania kieruję do: Agnieszki Rejniak-Majewskiej, Dawida Górasa, 

Magdaleny Skonecznej, Marcina Bogusławskiego i Mateusza Gholamiego. Dyskusja 

z wami była niezwykle inspirująca i wywarła wpływ na ostateczny kształt niniejszego 

artykułu.  
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Streszczenie  

Celem badawczym, który przyświeca artykułowi, jest przeprowadzenie krytycznej analizy stanowisk filozo-

ficznych Sary Heinämaa i Johanny Oksali. Punkt wyjścia rozważań stanowi klasyfikacja feministycznej 
fenomenologii przedstawiona przez Beatę Stawarską, według której dyscyplinę tą można podzielić na dwa 

dominujące nurty: konserwatywny i transformatywny. Analiza porównawcza prowadzi do próby rozstrzygnięcia, 

która koncepcja posiada większa wartość zarówno poznawczą, jak i emancypacyjną dyskursu poszukują-

cego możliwości współoddziaływania między feminizmem a fenomenologią. Ostateczną konkluzją jest 
przypisanie takiej wartości projektowi Oksali, głównie ze względu na uwrażliwienie fenomenologii na 

oddziaływanie innych dyscyplin naukowych i postulowanie stałego dialogu między fenomenologią a pozo-

stałymi dyskursami.  
Słowa kluczowe: feminizm, fenomenologia, Heinämaa, Oksala, płciowość 
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Marek Chojnacki1 

Generowanie sytuacji estetycznej w kodzie wizualno-

przestrzennym polskiego języka migowego (PJM)2 

1. Wprowadzenie  

Istnieją powody, dla których pewne akty codziennej komunikacji zyskują naddatek 

interpretacji, niezwiązanej ani z formą, ani treścią komunikatu. Posługując się doświad-

czeniem ukierunkowanych wywiadów grupowych3, można założyć, że jakaś grupa 

uczestników współczesnej kultury, w kontakcie z osobami migającymi odczuwa zachwyt 

nad sprawnością gestów i ruchów rąk, podziwiając ich ścisłą określoność. Obserwujemy 

jak język migowy zarządza ciałem mówcy, czyniąc z niego skomplikowany, choć bez-

dźwięczny instrument. Przekaz ten jest układem, którego składowymi są współgrające 

ze sobą gesty, mimika twarzy, ruchy tułowia i głowy. Czasami, gdy widzimy w narożniku 

ekranu tłumaczy PJM, nie możemy się oprzeć wrażeniu, że posiadają oni warsztat 

aktorski. Mam tu na myśli sprawność manualną, koordynacyjną zdolność różnicowania 

ruchów4, wykorzystanie kinesfery5, operowanie sekwencjami mimicznych znaków emo-

cjonalnych i wreszcie cenioną w teatrze zdolność posługiwania „znakami sztucznymi”, 

o których pisał Tadeusz Kowzan6. Tak jak w ostatnich latach tłumacze języka migowego 

stali się fragmentem ekranowej rzeczywistości, tak podobnie chcielibyśmy, aby Kultura 

Głuchych posługująca się własnym odrębnym językiem została wkomponowana w cało-

kształt kultury audiowizualnej, odnajdując w niej swoje autonomiczne miejsce, niezby-

walne funkcje i znaczące role. Pisząc „Głuchy” dużą literą, sygnalizujemy podejście antro-

pologiczne i kulturoznawcze w odróżnieniu od perspektywy audiologicznej i medycznej, 

w której „głuchy” oznacza osobę upośledzoną, pozbawioną możliwości usłyszenia mowy 

ludzkiej oraz innych dźwięków. Nie tylko w potocznym rozeznaniu, ale także dzięki takim 

autorytetom, jak Maria Grzegorzewska7 wiemy, że zjawisko kompensacji zmysłowej 

u osób niesłyszących może przejawiać się w postaci szczególnych uzdolnień. Są to 

czasami wręcz imponujące formy sprawności, jak chociażby bardzo cenna dla reżyserii 

 
1 mchojnac@amu.edu.pl, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwer-

sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
2 Publikacja oraz wystąpienie konferencyjne związane są z realizacją grantu badawczego o nazwie 

„Analiza przydatności Polskiego Języka Migowego (PJM) w badaniu wizualno-przestrzennych cech 
teatru” współfinansowanego przez PFRON i realizowanego w Instytucie Kulturoznawstwa UAM.  
3 Wywiady zostały przeprowadzone w X/XI 2021 roku w grupach akademickich i miały na celu ustalenie 

pytań badawczych w ramach przygotowywanego wniosku grantowego w Instytucie Kulturoznawstwa UAM.  
4 Smaczny M., Świadomość ciała aktora lalkarza, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie, s. 98-104. 
5 Pojęcie wywiedzione z koncepcji Rudolfa Labana oznacza przestrzeń wyznaczoną zasięgiem ruchu 

głowy, ramion i dłoni aktora, por. Dąbkowska A., Choreutyka – koncepcja ruchu Rudolfa Labana, „Studia 

choreologica”, nr 15, Poznań 2014. 
6 Kowzan T., Znak w teatrze, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze. Materiały. T. 1. Dramat – teatr, 

Wyb. i opr. J. Degler, Warszawa 1974, s. 260-261. 
7 Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej (1887-1967) w Warszawie, doceniając wkład 

wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Warto także sięgnąć do prac Bogdana Szczepan-
kowskiego i Urszuli Eckert. 

mailto:mchojnac@amu.edu.pl
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sztuk wizualnych zdolność zapamiętywania i reprodukcji schematów ruchowych. Powstaje 

pytanie i zarazem problem badawczy, w jaki sposób można osiągnąć taki poziom uczest-

nictwa Kultury Głuchych w kulturze artystycznej, aby nie zwracał on uwagi na działania 

antydyskryminacyjne, lecz równał szanse po obydwu stronach, spełniał aktualne potrzeby 

jak najliczniejszej grupy uczestników działań artystycznych. W tym celu podjęte zostały 

badania, których centralnym zagadnieniem jest analiza sytuacji estetycznej, jaką generują 

(mogą generować) akty komunikowania wykorzystujące Polski Język Migowy (PJM)8. 

W niniejszej publikacji omówię charakter cech Polskiego Języka Migowego (PJM) 

z perspektywy konstruktów teoretycznych ujętych w postać dwóch schematów. Będzie 

to schemat sytuacji estetycznej traktowany jako ogólny model teoretyczny w estetyce, 

autorstwa Marii Gołaszewskiej9 oraz spopularyzowany w naukach humanistycznych 

schemat aktu komunikowania Romana Jakobsona10. Wnioski odniosę do sztuki teatru 

i szerszego kontekstu udziału osób z innymi niepełnosprawnościami w tworzeniu dzieł 

scenicznych. W pierwszej kolejności wyjaśnię, dlaczego w tytule użyłem sformułowania 

„generowanie” sytuacji estetycznej w kodzie wizualno-przestrzennym, a nie np. „obecność 

sytuacji estetycznej” lub „tworzenie”. Słowo „generowanie” posiada sens metodolo-

giczny i związany jest z koncepcją genploracji w psychologii twórczości, a także bada-

niami własnymi11.  

2. Model genploracji  

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy w naukach humanistycznych pojawia się temat 

PJM analizowany z perspektywy funkcji języka, którym posługuje się polska społeczność 

Głuchych, trzech badaczy amerykańskich z dziedziny psychologii twórczości Ronald 

Finke, Thomas Ward i Steven Smith tworzy koncepcję procesu twórczego opisaną jako 

model genploracji12. Świeżość tego podejścia polegała na zaakcentowaniu cechy ludz-

kiego umysłu, jakim jest generatywność, czyli zdolność do produkowania nowych jedno-

stek wiedzy, przy czym wytwarzanie nowych idei traktować należy jako „zwyczajne” 

i regularne procesy poznawcze13. Zatem idąc ulicą, poznając elementy realnego świata 

w naturalny sposób, tworzymy ich związki, asocjacje słowne lub bisocjacje, jak dostrzegał 

to Arthur Koestler14. Twórcza myśl w rozumieniu koestlerowskiej bisocjacji powstaje 

jako nałożenie na siebie dwóch różnych systemów znaczeń, pochodzących z różnych 

kontekstów. Jeśli więc rozkład jazdy autobusów czytany na przystanku zaczyna nam się 

 
8 Nazwa Polski Język Migowy (z uwagi na konteksty pisany zarówno z małych, jak i dużych liter) oraz 

skrót PJM, jakim będę się tu posługiwał w dalszej części tekstu, są zasługą badacza Michaela A. Farrisa 

z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i zostały wprowadzone do badań językoznawczych 
w 1994 roku w pierwszym tekście lingwistycznym poświęconym temu językowi. 
9 Termin „sytuacja estetyczna” Maria Gołaszewska zaproponowała i sprecyzowała po raz pierwszy 

w artykule „I due poli dell' estetica1” w 1967 roku. Idea ta została następnie rozwinięta szczególnie w dwóch 

pracach: „Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji struktury i wartości w estetyce” oraz w „Zarys 
estetyki. Problematyka, metody, teorie”. 
10 Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik literacki”, 1960, z. 2, s. 431-473. 
11 Dotyczy grantu badawczego „Analiza przydatności Polskiego Języka Migowego (PJM) w badaniu 

wizualno-przestrzennych cech teatru”, współfinansowanego ze środków PFRON i realizowanego od 
01.12.2021 r. do 30.11.2022 r. w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. 
12 Nęcka E., Twórczość, [w:] J. Strelau (red. nauk.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Psycho-

logia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 791-792. 
13 Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001, s. 50-52. 
14 Tamże, s. 98-99. 
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kojarzyć z jakimś rodzajem aktywności graficznej tekstu poetyckiego, to niezależnie od 

tego, co wiemy o poezji konkretnej i w ogóle czy chcemy ją tworzyć – takie „podwójne 

skojarzenie” posiada wartość heurystyczną. W umyśle pojawia się efekt kombinacji 

myślowej, opartej na skojarzeniu dwóch niezależnych doświadczeń. Potencjalność takiego 

odkrycia, oprócz wartości heurystycznej (wynalazczość oparta na testowaniu tworzywa) 

posiada także wartość estetyczną, ponieważ możliwości swobodnego przeistoczenia jed-

nego zapisu (rozkład jazdy) w drugi (tekst poetycki) wymusza refleksję o wzajemnym 

przenikaniu rzeczywistości i świata sztuki. Dowodzi też dostępności aktów twórczych 

w bardzo różnych okolicznościach życia, pośród których kreacja jednostki w uświado-

mionej roli twórcy stanowi jedynie część globalnej wymiany twórczych myśli, jaką repre-

zentuje dziś społeczeństwo informacyjne. Pomysł na wiersz wywiedziony z topografii 

rozkładu jazdy w modelu genploracji nazywany jest strukturą przedtwórczą. Po prostu 

ktoś, stojąc na przystanku autobusowym, swobodnie wygenerował w swoim umyśle takie 

skojarzenie. Oczywiście, choć autor skojarzenia nie musi sobie z tego zdawać sprawy, 

mógł wykorzystać jakieś zapamiętane fragmenty wiedzy o poezji konkretnej, wyniesione 

ze szkoły lub – co dziś częściej się zdarza – z jakąś przeczytaną informacji w sieci. 

W realnej sytuacji czekania na autobus, nie ma przestrzeni i motywacji, aby przyjrzeć się 

bliżej swojemu „pomysłowi na wiersz”. Sprawdzić na przykład, czy istnieje tu kwalifi-

kacja estetyczna polegająca na zgodności z założeniem poezji konkretnej, która jak 

pamiętamy odcinała się od świata pozaliterackiego. Zatem nazwanie pomysłu przystan-

kowego „poezją konkretną” zdyskwalifikowałoby ten potencjalny utwór, ponieważ nie 

powinien on przypominać układu liter z tabliczki rozkładu jazdy. Nie odbiera to jednak 

poważnego sensu i celu struktury przedtwórczej. Niedojrzałość i próbny charakter, a także 

brak motywu, można powiedzieć „czysta” aktywność umysłu, który wpada na pomysł 

„poezji przystankowej” jest cenionym etapem procesu twórczego. Po nim następuje etap 

aktywności eksploracyjno-interpretacyjnej, czyli ustalania, gdzie i dla kogo pomysł 

może okazać się przydatny.  

W modelu genploracji liczy się duża ilość struktur przedtwórczych. Możemy więc, 

jeszcze nie opuszczając przykładu przystanku i oczekiwania na autobus, posłużyć się 

nowym przykładem, związanym już z głównym motywem podejmowanego tu tematu. 

Osoba na przystanku tym razem nie spogląda na rozkład jazdy, lecz trochę z nudów, 

a trochę korzystając z nadarzającej się okazji, obserwuje stojącą parę kroków dalej, parę 

młodych ludzi należących do kultury Głuchych. Szybka gestykulacja sprzężona z mimiką 

nasuwa od razu skojarzenie: „jak jakiś teatr”. Są chwile zabawne, które przechodzą 

w poważne, widać żywość komunikatów wyrażonych w PJM. W pewnym momencie 

jedna z osób Głuchych podchodzi do innej osoby niemigającej i podejmuje z nią foniczną 

rozmowę. Nasz obserwator dokonuje myślowej korekty. Przyjmuje, że jedna z osób, które 

chwilę temu rozpoznał jako parę ludzi Głuchy, jak się okazuje – słyszy. Obserwator tym 

bardziej nie spuszcza oka z tego, kto, posiadając zmysł słuchu sprawnie, posługuje się 

językiem migowym. Przychodzi mu do głowy drugie skojarzenie: „to jakiś aktor”. 

Z pewnym zainteresowaniem poddaje się odbieraniu bezgłośnej sceny, w której artyku-

latorem jest ciało osoby migającej i która, choć nie jest przeznaczona do oglądania, to 

jednak jest chętnie oglądana. Z jakich powodów? Obserwator domyślił się, nie znając 

języka migowego, że dwoje Głuchych, z których tylko jedno jest osobą niesłyszącą, zna 
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się dość dobrze i prawdopodobnie ich podróż autobusem ma charakter relaksacyjny. Ta 

interpretacja nie musi być zgodna z rzeczywistością. Komunikat był odbierany przez 

obserwatora w innych kategoriach, bardziej chodziło o zdefiniowanie relacji niż dowie-

dzenie się o czym mówią Głusi. Mieliśmy więc do czynienia z mimowolnym występem, 

w którym ekspresja ciała szybciej ustala kierunek interpretacji niż dekodowanie znaczeń 

poszczególnych słów. Byliśmy więc w teatrze. W jego przedtwórczej strukturze. Pod 

wpływem oglądania komunikacji opartej na PJM doszło do procesów generatywnych15, 

prowadzących do wytworzenia struktury przedtwórczej, czyli dostrzeżenia teatralności 

języka migowego. Wygenerowanymi procesami w tej sytuacji mogły być:  

1. przywołania z pamięci trwałej widoku aktorów działających na scenie teatralnej; 

2. dokonania nietypowego, odległego16 skojarzenia pomiędzy ekspresją aktorów na 

scenie teatralnej i ekspresją rozmówców posługujących się językiem PJM w przy-

padkowych okolicznościach przestrzeni publicznej;  

3. syntezy znanych elementów wiedzy w nową „mieszkankę mentalną” (np. na kolej-

nych etapach samoistnej obserwacji w świadomości obserwatora akcji osoba posłu-

gująca się PJM najpierw „była” osobą Głuchą, a po zainicjowaniu fonicznej rozmowy 

skojarzyła się z aktorem, który „odgrywa” rolę Głuchego);  

4. przekształcenie struktur pojęciowych w nową jakość (np. „migatliwa dziewczyna” 

w rozszerzeniu opisu „gadatliwa”);  

5. przeniesienie informacji z jednej dziedziny do innej przy użyciu analogii (np. 

pomysł realizacji spektaklu w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem autobusu, 

który wiózłby publiczność przez kilka przystanków, zatrzymując się przy przystan-

kach, czyli scenach traktowanych jak mansjony); 

6. redukcję kategorialną, czyli sprowadzenie obiektu do niektórych cech elementar-

nych (np. postrzeganie osób migających wyłącznie do „gry rąk”17). 

Procesy twórcze wywołane udziałem pamięci, nietypowych skojarzeń i przekształceń 

pojęciowych mogą zatem prowadzić do wytworzenia licznego zbioru pomysłów. W kon-

cepcji genploracji ich nadmiarowa ilość w pierwszym etapie tworzenia jest oczekiwana. 

Chodzi o zebranie jak największej ilości odkryć, nie zważając na ich wewnętrzną spój-

ność, uzasadnienie merytoryczne lub jednoznaczność. Dopiero w drugim etapie zbiór 

struktur przedtwórczych zostaje poddany operacjom intelektualnym, które nazywamy 

procesami eksploracyjno-interpretacyjnymi18. I tak: 

1. szukając pożądanej cechy aktu komunikacji teatralnej, skupiamy uwagę na: sposo-

bach, w jakich obserwowani Głusi, dążąc do nawiązania interakcji, włączają i wyłą-

czają własne pola działania, jak użycie PJM ustala rytm dialogu i chroni dialogu-

jących aktorów przed wzajemnym „zagłuszaniem” swoich kwestii;  

 
15 Por. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001, s. 51. 
16 Pojęcie „odległego skojarzenia” na gruncie asocjacyjnej koncepcji twórczości wyjaśniane jest jako 

mechanizm łączenia dwóch idei, zwykle występujących oddzielnie. Twórca pojęcia Sarnoff Mednick 

(1962) uważał, że wykorzystanie przypadkowych zestawień bodźców odpowiada za wiele odkryć i wyna-
lazków, wprowadził też pojęcie hierarchii skojarzeń, która wykazuje ilościowe progi skojarzeń.  
17 Scena „teatru rąk” otwiera film „Do widzenia, do jutra” J. Morgensterna (1960), może zatem być czymś 

w rodzaju samodzielnie funkcjonującego epizodu, który w sposób bardziej lub mniej świadomy może 

zostać wywołany z pamięci i prowadzić do interpretacji języka migowego w podobnych kategoriach 
18 Por. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001, s. 50-52. 
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2. w poszukiwaniu uogólnionego lub metaforycznego znaczenia „sceny na przystanku” 

stawiamy wniosek, iż podstawą europejskiej tradycji teatralnej jest pantomima trak-

towana jako przekaz umownych gestów mimicznych zastępujących komunikację 

foniczną w warunkach gwaru miejskiego (jaki niewątpliwie panował na rynkach 

średniowiecznych miast) i wielojęzyczności trup aktorskich, które wjeżdżając do 

kolejnych miast, traktowały je jako „przystanki” doskonalące przekaz w kierunku 

powszechnie zrozumiałego i sugestywnego przekazu;  

3. w poszukiwaniu możliwej nowej funkcji teatru wykorzystujemy obserwację PJM 

z perspektywy procesu konwencjonalizacji znaków migowych i na tej podstawie 

ustalamy metodę poszerzania kompetencji aktora teatralnego w kierunku trafnej 

zamiany gestów mimetycznych na gesty stylizowane w określonej estetyce tekstu 

dramatycznego;  

4. oceniamy możliwość zastosowania PJM w edukacji teatralnej;  

5. badamy także szanse, w jaki sposób energia, a zarazem powściągliwość kodu 

wizualno-przestrzennego PJM, mogłaby pomóc w zniesieniu nadmiarowej ekspresji 

cielesnej, która stała się znakiem aktorskiej maniery współczesnego teatru i w kon-

sekwencji doprowadziła do „estetycznego” usprawiedliwiania przemocy w pracy 

teatralnej i edukacji artystycznej;  

6. krytycznie odnosimy się do obecności Głuchych wyłącznie w roli tłumaczy, w for-

mułowaniu przewidywanych nowych zadań zamieniamy słowo „przekład” na 

„wkład” PJM w praktykę teatralną. 

Eksploracja i interpretacja pierwotnych pomysłów, zgodnie z przyjętymi założeniami 

modelu genploracji, może jeszcze nie kończyć się sukcesem, a jedynie powrotem do 

fazy generatywnej. Mówiąc najprościej, jedna obserwacja migających Głuchych na 

przystanku autobusowym, choć wiele podpowiada, nie jest wystarczającym dowodem 

na to, że codzienna sytuacja komunikacja nie tylko właśnie „podpowiada”, ale z punktu 

widzenia przynajmniej teoretycznego – generuje sytuację estetyczną. W tym celu 

podejmę krótką analizę „schematu sytuacji estetycznej” autorstwa Marii Gołaszewskiej 

(1926-2015), wybitnej badaczki, postaci niezwykle ważnej w historii polskiej estetyki. 

Wcześniej jednak przypomnimy „schemat aktu komunikacji” kojarzonego z dorobkiem 

Romana Jakobsona (1896-1982), współtwórcy metody strukturalnej w badaniu języka 

i komunikacji międzyludzkiej. Obydwa „nakładające się” schematy ujawnią obszary 

dalszych badań nad możliwościami wykorzystania kodu PJM w analizie cech wizualno-

przestrzennych teatru.  

3. Jakie pola możliwych eksploracji PJM można dostrzec w schemacie 

R. Jakobsona?  

Roman Jakobson w artykule zatytułowanym „Poetyka w świetle językoznawstwa”19 

skonstruował model komunikacji oparty na sześciu elementach: nadawca, odbiorca, 

kontekst, komunikat, kod i kontakt. Przypomnimy graficzną figurę tego schematu.  

 

 
19 Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, tłum. K. Pomorska, [w:] Współczesna teoria badań 
literackich za granicą. Antologia, opr. H. Markiewicz, t. 2, Kraków 1976. 
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Rysunek 1. Opracowanie własne na podstawie schematu aktu komunikowania wg Romana Jakobsona 

Funkcja emotywna lub ekspresywna eksponuje stosunek nadawcy do rzeczywistości 

i ukazuje skalę rozpiętości jego emocji. W akcie fonicznym można „beznamiętnie” 

wyrazić zdanie „nie mam siły nawet ruszyć ręką”, przyjmując nieruchomą postawę, 

chwilowy bezruch mimiki i jeszcze dla podparcia efektu przekonywania można także 

zastosować taką technikę mowy, która dowodzi zmęczenia całego organizmu poprzez 

sugerowane zmęczenie głosu, nieprecyzyjną artykulację lub celowo akcentowane dźwięki 

paralingwistyczne typu westchnienia itd. Nadawca tego samego zdania „nie mam siły 

nawet ruszyć ręką” w PJM, musi aktywnie włączyć ciało, gest i mimikę. Musi zatem 

zwrócić na siebie uwagę w roli dynamicznie funkcjonującego nadawcę. Nieuchronność 

krzyżujących się form i treści odsłania pole interpretacji, angażuje odbiorców. W tym 

miejscu przypomina się lekcja Andrzeja Wajdy, który na okazjonalnym wykładzie 

w PWST w Warszawie, chcąc studentów reżyserii dramatu przekonać o przyciągającej 

sile kontrastu, zaproponował następującą maksymę:  

w pracy z aktorem starajcie się udziwniać to co normalne i unormalniać to, co 

dziwne, wówczas ta niespójność życiowa będzie domagała się wyjaśnienia 

poprzez sztukę20.  

Z tego samego okresu pamiętam także słowa Zbigniewa Zapasiewicza, który prze-

konywał, że:  

nudy w teatrze nie można zagrać imitując na scenie realny stan znudzenia, 

w zastępstwie tej imitacji należy pokazać jak bardzo aktywnie chcemy się tej 

nudy pozbyć, albo jak bardzo aktywnie ta nuda nam przeszkadza21. 

Sensem bowiem teatru jest zajmowanie widza aktorstwem, działaniem, co potwierdza 
łacińska etymologia: āctor, od agere ’działać’. W kategoriach przysługujących praktyce 
teatru możemy zauważyć sens początkowego skupienia aktu komunikacji PJM na 
nadawcy. Funkcja emotywna dominuje w „w wyjściu z kulis na scenę” niezależnie czy 
jest to scena istotnie teatralna – czy tak, jakby chciał to Erving Goffman – scena i kulisy 

 
20 W takiej postaci zapamiętałem tę wypowiedź, będąc studentem Wydziału Reżyserii Dramatu PWST 

w drugiej połowie lat 80.  
21 Przytaczam z pamięci, podobnie jak wyżej. 
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należą do realnej przestrzeni publicznej, którą ujmujemy z perspektywy dramaturgii 
życia codziennego22.  

Funkcję konatywną (perswazyjną), którą Jakobson przypisuje odbiorcy komunikatu, 
należy pojmować jako wywieranie wpływu. Na tym polega istota uformowanego literacko 
dialogu teatralnego, że w odróżnieniu od rozmów, jakie toczymy w życiu codziennym, 
cel podjęcia konwersacji jest jasny jako chęć wywołania określonego wpływu na roz-
mówcę. Nawet jeśli jakieś fragmenty dialogu teatralnego imitują codzienną wolę pod-
trzymywania kontaktu, a nie dokonywania zmian w nastawieniu odbiorcy, to i tak widz 
będzie doszukiwał się sensu sceny, tłumacząc sobie, że „jest ona po coś”, czyli że w ukła-
dzie zdarzeń jest ona niezbędna, służy uwidocznionej zamianie pod wpływem usłysza-
nych słów. Czy tą regułą teatru odnajduje swoje echo w aktach komunikacji PJM? Napo-
tykamy tu pewne trudności. Posłużę się przykładem teatralnego dialogu, jaki rozgrywa 
się pomiędzy Królem Lirem a Oswaldem, czyli marszałkiem dworu najstarszej córki 
króla.  

KRÓL LIR  

(…) A! To waszmość. Pójdź no tu waszmość. Kto ja jestem?  

OSWALD 

Któż? Ojciec jej książęcej mości.  

KRÓL LIR  

Ojciec jej książęcej mości, mości hultaju? Ty psie parszywy! Ty fagasie! Ty 
mucu! 

OSWALD  

Nie jestem ani tym, ani owym, milordzie, proszę mi darować. 

KRÓL LIR 

Będziesz mi odszczekiwał gałganie? 

(Uderza go).  

Wykorzystałem tu klasyczne tłumaczenie Józefa Paszkowskiego23, które w odróżnie-
niu od bardziej współczesnego podejścia Stanisława Barańczaka24 zachowuje grę słów 
i czasami podwójnych ich znaczeń. Mamy wiem w tym fragmencie potencjalne zadanie 
aktorskie25, które polega na prowadzeniu dialogu na sposób pojedynku. Gdy chcemy 
w jego przebieg zaangażować widza, pojedynek ten, choć toczony na nierównych pra-
wach, musi zawierać przynajmniej zwrotny punkt, w który zwątpimy w wygraną silniej-
szego. Tym punktem jest riposta Oswalda: Nie jestem ani tym, ani owym… W dialogu 
fonicznym istnieje kilka możliwych chwytów aktorskich, które mogą dać się zrozumieć 
jako doprowadzenie do furii przeciwnika. W przekładzie sceny na PJM możemy napotkać 

 
22 Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, wyd. II, 

Warszawa 2000. 
23 Szekspir W., Dzieła dramatyczne, tom V, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980. 
24 Szekspir W., Tragedie i kroniki w przekładzie Stanisława Barańczaka, Wydawnictwo Znak, Warszawa 

2013. 
25 Nawiązuję tu do tzw. metody Konstantego Stanisławskiego, koncepcji systemowej powstałej na początku 

XX wieku i nadal obecnej w programach kształcenia aktorów oraz w praktyce zawodowej współczesnych 
teatrów repertuarowych.  
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na impas twórczy wywołany elementami niemanualnymi26. Zdanie negatywne: Nie jestem 
ani tym, ani owym, milordzie, proszę mi darować wyrażone poprzez kręcenie głową 
w prawo i lewo w płaszczyźnie horyzontalnej może sugerować logikę zaprzeczenia, 
której tu nie ma. Jest to raczej celne odparcie ataku. Przyjmując trop zadania aktorskiego 
jako pojedynku na słowa, jest to zastosowanie po sobie dwóch szermierczych zasłon, 
sparowanie ciosów (słów) z prawej i lewej strony. Stosując postawy imitujące działania 
obronne w szermierce, migający aktor mógłby wybrać jedną z trzech możliwości: obronić 
się przed obelgami, zatrzymując je w powietrzu przed sobą (zasłony), zręcznie zastosować 
technikę uników, p. uchylając ciało i obserwując jako słowa oblegi „przelatują obok” 
i wreszcie bronić się odległością, to znaczy mówiąc kwestię: Nie jestem ani tym, ani 
owym, milordzie, proszę mi darować stopniowo oddalać się od Króla Lira. Można także 
impas środków artystycznych lokowanych w PJM pokonać na drodze analizy znaczą-
cych gestów. Badacze języka migowego sugerują, że kręcenie głową jest pierwszym 
abstrakcyjnym konceptem, które dziecko jest w stanie samodzielnie zakomunikować27 
w sytuacji, gdy jako najedzone, odmawia pokarmu. Zatem aktor grający Oswalda mógłby 
trudną do wyrażenia negację: Nie jestem ani tym, ani owym, milordzie, proszę mi 
darować zamienić w PJM na kapryśne: Nie smakuje mi ani to, ani tamto. Jak sądzę byłby 
to chwyt, który mógłby celniej zirytować postać Króla Lira, pozostawiając domysł, że 
marszałek oprócz tego, że nie dostrzega w Lirze swojego króla, to dodatkowo kpi z jego 
roli ojca wobec własnych córek.  

Nadawca (nazwany twórcą) i odbiorca występują także w schemacie sytuacji este-
tycznej. Pozostałe elementy są jednak inne. Postawmy więc drugie pytanie.  

4. Na jakie możliwe interpretacje PJM wskazuje schemat sytuacji 
estetycznej?  

Figura schematu sytuacji estetycznej, którą zaproponowała Maria Gołaszewska, jest 
następująca28:  

 

Rysunek 2. Opracowanie własne na podstawie schematu sytuacji estetycznej wg Marii Gołaszewskiej 

 
26 Kuder A., Ikoniczność sygnałów niemanualnych, [w:] Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka 
migowego (PJM), red. P. Rutkowski, Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu War-

szawskiego, Warszawa 2017, s. 205-218. 
27 Tamże, s. 212-213. 
28 Ostrowicki M., Teoria sytuacji estetycznej M. Gołaszewskiej jako fundament estetyki (Dwugłos 
o pojęciu sytuacji estetycznej Marii Gołaszewskiej), [w:] „Edukacja Filozoficzna”, vol. 22, Warszawa 1996. 
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Spójrzmy na schemat. Nie trzeba być fenomenologiem, strukturalistą, estetykiem, 

filozofem sztuki i nawet humanistą, aby dostrzec, że schemat wyróżnia się dwoma 

cechami: (1) wszystkie wektory zasygnalizowane są jako samozwrotne, czyli z dwoma 

strzałkami w przeciwnych kierunkach oraz (2) w układzie horyzontalnym grafiki suge-

rowana jest jednocześnie oś symetria i jej zakłócenie spowodowane obecnością dodatko-

wego, siódmego wektora. Warto się nad tymi cechami „optycznymi” przez chwilę zasta-

nowić. Wcześniej, omawiając schemat komunikacji Romana Jakobsona, zwróciłem 

uwagę na to, że wśród wielu wariantów graficznych schematu można spotkać i takie, 

które wskazują na zwrotność procesu komunikowania. Nie jest to do końca trafne ujęcie, 

ponieważ, jeśli dobrze odczytuję intencję analityczną rosyjskiego strukturalisty, zależało 

mu na przeanalizowaniu aktu komunikowania jako pojedynczej akcji wypreparowanej 

z całości procesu wymiany informacji. W podobny sposób mógł pojmować sytuację 

estetyczną Roman Ingarden, który jako mentor naukowy Gołaszewskiej pierwszy użył 

pojęcia „sytuacja estetyczna”. Wprowadzając tu wyobrażenia wizualno-przestrzenne, 

Ingarden w podobny sposób jak Jakobson „zatrzymał” filmowy przebieg zdarzeń na 

dwóch wybranych przez siebie „stop-klatkach”. Na pierwszym obrazie „widzimy” twórcę 

w relacji z dziełem, a na innym obrazie, wyciętym z dalszych fragmentów sekwencji 

zdarzeń, relację odbiorcy z dziełem. Czy dzieło jest tym samym przedmiotem w obydwu 

ujęciach? Oczywiście nie. Pominięte fragmenty zdarzeń i okoliczności osadzające 

nadawców i odbiorców w ich niezależnych biografiach kształtują różne sądy i doświad-

czenia, na gruncie których przedmiot dzieła jest inny w rękach twórcy i inny w oczach 

odbiorcy29. Relacje podmiotowe-przedmiotowe mogą mieć różną dynamikę. Niektóre 

z nich bywają bardziej statyczne związane z namysłem, czyli procesem, który nie zna 

przymusu zmieszczenia się w określonym interwale czasu. Są też takie sytuacje, w których 

charakter relacji podmiotowo-przedmiotowej tłumaczy w pierwszej kolejności dynamika 

wzajemnych wpływów. Patrząc na schemat sytuacji estetycznej M. Gołaszewskiej, do-

strzegamy, że najwyżej usytuowany „świat wartości” uczestniczy w kształtowaniu wszyst-

kich pozostałych elementów sytuacji estetycznej. Ze świata wartości rozchodzą się 

wszystkie wzorce postępowania, sądzenia i interpretacji. Trudno byłoby opisać w tym 

schemacie świat realny jako jedynie „leżący u podstaw”. Realny świat aktywnie dociera 

zarówno do podmiotowych, jak i przedmiotowych elementów sytuacji estetycznej. 

I wreszcie zadajmy pytanie, dlaczego zwrotny wektor łączy jedynie odbiorcę z dziełem, 

a pole po stronie twórcy objęte jest jedynie hasłem „proces twórczy”. Możemy wnioskować, 

że konstrukt teoretyczny stawia na obecność odbiorcy lub też, że podkreśla istnienie 

relacji jako kierunku dotarcia do świata wartości i świata realnego, właśnie za pośred-

nictwem kontaktu z dziełem sztuki. Te drogi – jak widzimy w schemacie sytuacji este-

tycznej – stanowią możliwość, ale nie konieczność. Jako odbiorcy, mamy te same możli-

wości docierania do świata wartości i świata realnego, jakim dysponują twórcy, z tym 

że nie musimy przechodzić przez obszar procesów twórczych. Powołanie do roli artysty 

nie osadza więc człowieka w jakimś szczególnym zbiorze współzależności, które mógłby 

 
29 Słynne, ingardenowskie pojęcie „konkretyzacji dzieła literackiego” ziściło się spektakularnie na przy-
kładzie postaci Onufrego Zagłoby z trylogii Sienkiewicza. Sam pisarz, pracując nad postacią Zagłoby, 

miał podobno skorzystać z życiowej podpowiedzi, jaką była osoba jego własnego teścia. Po pojawieniu 

się adaptacji filmowych, konkretyzację tej postaci w odbiorze czytelników odnosiły się do bardzo różnych 

warunków psychofizycznych kolejnych odtwórców filmowych: Mieczysława Pawlikowskiego, Kazimierza 
Wichniarza czy Krzysztofa Kowalewskiego.  
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odczytać tylko ten, kto uprawia sztukę. Można zobaczyć jakąś realną scenę na ulicy i na 

skutek jej pewnych cech odczytać ją w kategoriach estetycznych, tworząc w swojej 

wyobraźni strukturę przedtwórczą potencjonalnego dzieła, które może, ale nie musi, 

zostać stworzone. Jeśli obserwator aktu komunikacji PJM wchodzi w rolę kogoś, kto, 

nie znając PJM i nie rozumiejąc treści dialogu, pozostaje w roli obserwatora, to jego rola 

ma już charakter uczestnictwa w sytuacji, którą moglibyśmy tu nazwać strukturą przed-

estetyczną.  

Analogia pomiędzy strukturą przedtwórczą, jaka występuje w pierwszym etapie pro-

cesów twórczych dostrzeganych z perspektywy modelu genploracji, a „strukturą przed-

estetyczną”, którą tu proponujemy, opiera się na następujących przesłankach: 

1. struktura przedestetyczna podobnie jak i struktura przedtwórcza ma próbny 

charakter;  

2. struktury przedestetyczne podobnie jak struktury przedtwórcze są wywoływane 

między innymi przez takie procesy umysłowe, jak: kojarzenie, przekształcanie 

pojęć, przenoszenie informacji z jednej dziedziny do drugiej; 

3. struktury przedestetyczne podobnie jak struktury przedtwórcze w kolejnych etapach 

mogą być selekcjonowane z użyciem kryteriów, które rozstrzygają o statusie dzieła 

sztuki.  

Na tej podstawie możemy w aktach komunikowania PJM dostrzec zapowiedź sytu-

acji estetycznej wywołanej skojarzeniami ze sztuką teatru. Sytuacja estetyczna tym się 

różni od dzieła artystycznego, że obecność wartości nie jest tu związana z bytami samymi 

w sobie, lecz wyrasta na powiązaniach elementów sytuacji aksjologicznej. Mamy tu do 

czynienia z realnym światem, w którym zauważamy wartości, cele, dążenia, intencje 

i świadome działanie. Zatem centralnym zagadnieniem jest człowiek i jego własne 

wybory dotyczące uznania tego, co w jego otoczeniu uzna za wartość, jak i tego, co 

chciałbym w swoim środowisku zmienić i naznaczyć swoją obecnością. Podejście estetyki 

jest idealistyczne. Z perspektywy filozoficznej każdy nadawca komunikatu dysponuje 

jakimś ideałem, wzorem, do którego dąży, tworząc przekaz. Różnimy się skalą udziału 

tej świadomości. Jedni z nas podejmują rolę świadomych twórców i wydzielają w swoim 

życiu specjalny czas na realizację procesów twórczych, a pozostali respektują reguły 

w codziennych zmaganiach i nie tworzą dla samych siebie jasnego obrazu uczestnictwa 

w kulturze artystycznej. Twórcze lub odtwórcze stosowanie reguł spotyka się na jednej 

płaszczyźnie, jaką jest działanie komunikacyjne. Nawet jeśli ktoś deklaruje, iż uprawia 

sztukę (lub zainteresowanie sztuką) „dla samego siebie” to i tak działanie to ma charakter 

komunikacyjny, ponieważ zakłada wcielenie się w role zarówno nadawcy, jak i odbiorcy 

tego, co w procesie twórczym (lub poznawczym) powstaje. 

5. Jak „czytamy” PJM w obszarze symboliki teatralnej?  

Wyznaczenie pola interpretacji aktorstwa teatralnego w PJM wymaga dwóch, wstęp-

nych założeń. Pierwsze z nich dotyczy właściwości aktów komunikacji. Zakładam mia-

nowicie, że w całym obszarze interakcji, nie wyłączając tu środowiska teatru, mamy do 

czynienia z dekodowaniem informacji w oparciu o pewną wcześniej wypracowaną 

biegłość, która sama w sobie nie jest wartością, a staje się nią w zetknięciu z konkretną 

informacją. Użyłem tu metafory „czytania”, gdyż właśnie ta umiejętność biegłego podą-

żania za ciągiem manualnych i niemanualnych gestów oznacza konieczność, a zarazem 

niewystarczalność w interpretacji tego, co kryje w sobie sekwencja całego zdania wyra-
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żonego w języku migowym. Drugie założenie dotyczy przyjęcia poglądu na temat nie-

pełnosprawności. Zanim wejdziemy w obszar sceny teatralnej skonfrontujmy pewne 

spostrzeżenia na gruncie codziennych doświadczeń. Niepełnosprawność w każdej 

odmianie stanowi przedmiot potocznego zainteresowania. Osoby niewidzące, niesłyszące 

lub posiadające dysfunkcje narządów ruchu zwracają na siebie uwagę w teatrze życia 

codziennego, na ulicach, w kawiarniach, portach lotniczych. Zainteresowanie odmien-

nością, widokiem ciała, które w codziennych czynnościach pokonuje progi związane 

z niepełnosprawnością, tłumaczyć można w różny sposób. Społeczny wymiar tego zainte-

resowania znajduje echo (a może nawet źródło) w licznych, historycznie rozwijanych 

koncepcjach podejścia do idei odmienności w nauce i sztuce. Aktualny pogląd zamie-

niający współczucie na wolę wyrównania szans i partnerskie relacje wszystkich uczest-

ników kultury cechuje współczesną animację kulturową.  

Przyjmując estetykę teatru, możemy powiedzieć: każda odmienność zachowania 

otwiera skupienie uwagi ku spektaklowi, w którym początkowa, elementarnie postrze-

gana inność przeradza się w konwencję inności i to właśnie odkrywanie sekwencji 

cudzych znaczeń pociąga nas ku innym – inaczej żyjącym. Interesuje nas PJM, ponieważ 

pierwszy, przypadkowo zauważony pojedynczy znak wiedzie nas natychmiast ku 

komplementarnemu kodowi, który pozwala niesłyszącym nie tylko opowiadać, ale 

kłócić się między sobą, wyrażać stany miłości, gniewu lęku i pewności siebie. Jesteśmy 

zatem ciekawi operatywności systemu, z którym nie mamy do czynienia we własnym 

kręgu komunikacyjnym. Ważny jest tu moment wejścia w role widza, który nie odnosi 

wszystkiego do własnego ciała, lecz ufa, że to, co ogląda, pociągnie go innym punktem 

opisu świata. W codziennym lub nawet sporadycznym kontakcie z osobami Głuchymi 

doświadczamy więc migotliwych, ale konsekwentnych scenariuszy. Rozpięte są one 

pomiędzy sygnałem braku mowy a doświadczeniem struktury, która ten brak stawia 

w innej hierarchii wartości. Od refleksji „jak to możliwe”, przechodzimy do pytania „jak 

to możliwe, że tego nie znam?”. I dopiero teraz pojawia się przekładalność perspektyw, 

której nie chciał Schopenhauer, ale jest to już zupełnie inny zabieg, bo oto jesteśmy 

„w kimś”, nie czując w równym stopniu ani jego bólu, ani zmysłowych przyjemności. 

Jesteśmy w spektaklu, choć nie grozi nam przeniesienie w świat przedstawiony. Czytamy 

scenę, poznajemy ten punkt widzenia i wcale nie musimy go przejąć jako własny. Sądzę, 

że teatralizacja życia codziennego, odgrywanie ról społecznych, które – za Florianem 

Znanieckim – możemy uznać za wynik analogii z rolami teatralnymi30 oraz świadomość 

uczestnictwa w wielorakim świecie, możliwym do poznania z każdego dowolnego 

punktu, to wszystko – zbliża nas do teatru, w którym dźwięk mowy nie jest wyrazem 

normy fizjologicznej.  
Istotniejsza od każdego zmysłu jest zdolność aktorska. Pod tym pojęciem rozumiem 

zespół cech pozwalających na transformację własnego ciała w kierunku umownych 
znaczeń. Każdy z nas poddany próbie teatralnej, wyodrębnia własne ciało z tła na innej 
zasadzie niż dzieje się to w pozostałych okolicznościach życiowych zdarzeń. Już po 
pierwszych uwagach reżyserskich, aktor dzieli swoją cielesność na odrębne przedmioty 
aktywności: z osobna operuje mimiką, ruchem tułowia, jakby zawieszając na czas próby 
spójność i korelację pomiędzy fragmentami ciała. Na tym tle pojawia się pewien typ 
aktorskiej koncentracji na samym sobie, którą moglibyśmy nazwać odkrywaniem 

 
30 Znaniecki F., Pojęcie roli społecznej, przeł. J. Szacki, [w:] J. Szacki, F. Znaniecki, Warszawa 1986, 
s. 309-319. 
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wartości ciała w jego kolejno odsłanianych fragmentach. Dziecko, któremu powierzamy 
pantomimiczną rolę drzewa, używa własnych ramion dla stworzenia imitacji konarów. 
I to wystarczy. Teatralne drzewo, z wyjątkiem kuriozalnych pomysłów z epoki natura-
lizmu, nigdy nie zapachnie żywicą i z tego powodu nie cierpi. Znak teatralny, skrót 
symboliczny w każdym wymiarze gestu zastępującego brzmienie mowy, jest konkurencją 
dla świata przewidzianego jako terytorium spełniania wszystkich funkcji naraz. Teatr 
uczy przeżywania pełni treści w niepełnym wymiarze formy. Z tych różnych frag-
mentów ciała i ocalałych zmysłów powstaje nowy typ całości, nad którym zastanowienie 
jest wolne od litości i współczucia.  

W sytuacji estetycznej, w świecie założeń konwencji teatralnej mamy do czynienia 
z regułami, które promują niezależność elementów od systemu, z którego pochodzą. 
Każdy gest i każde brzmienie w teatrze pochodzi z całościowych systemów kultury, 
języka, sztuki lub jakkolwiek pojmowanej rzeczywistości, jednak na scenie owe elementy 
wyrwawszy się z wielopoziomowych i kompletnych struktur, zyskują na autonomii 
i nabywają cech własnych. W teatrze nie ma jasności co do tego, czym aktor buduje 
przestrzeń: ciałem czy głosem? Nie tylko w analizie gatunków i form teatralnych odnaj-
dziemy twórczą dyskusję na tle opozycji gest versus brzmienie. Podobną skalę możli-
wości rozwijają przed sobą indywidualności świata aktorskiego, decydując się na 
dominantę walorów głosowych bądź mocniejszy od tego udział ekspresji w obszarze 
całego ciała. W tym drugim przypadku doskonałymi trenerami sztuki aktorskiej mogliby 
okazać się Głusi posługujący się Polskim Językiem Migowym. Teatr był, jest i będzie 
alternatywą dla obrazów kompletnych i nastawionych celowościowo, może zatem 
uczyć, na czym polega wartość braku, błędu i niewystarczalności. Nauczycielami tej 
alternatywnej szkoły teatralnej mogą być przedstawiciele Kultury Głuchych, którym 
codzienna praktyka życia podpowiada niestandardowe sposoby zdobywania celów, 
a sam sposób porozumiewania się przenosi mimowolnie w świat estetyki teatralnej.  

6. Podsumowanie 

Pytania badawcze o możliwość i skalę generowania wartości estetycznych w proce-
sach komunikacyjnych Polskiego Języka Migowego są współcześnie ważne i wyrastają 
na gruncie obserwowanego zainteresowania rolą tłumaczy języka migowego w komuni-
kacji artystycznej. W celu wyjaśnienia fenomenu, wybrane akty komunikacyjne w Kul-
turze Głuchych zostały najpierw przeanalizowane przy pomocy modelu genploracji, 
w którym procesy twórcze dzielone są na etap swobodnego generowania pomysłów, 
a następnie, w drugim etapie, pomysły te nazywane strukturami przedtwórczymi podda-
wane są weryfikacji z przyjęciem odpowiednich kategorii pochodzących z potrzeb danej 
dziedziny twórczości. Przykłady codziennych obserwacji prowadzą do wniosku, że PJM 
wzbudza społeczne zainteresowanie właśnie z uwagi na przedtwórczy charakter aktów 
komunikacji. Przyłożenie do PJM klasycznego schematu aktu komunikacji wydobywa 
dominującą i płynnie realizowaną funkcję emotywną nadawcy oraz potrzebę twórczych 
rozwiązań dotyczących funkcji perswazyjnej odbiorcy. Gdy weźmiemy pod uwagę 
codzienną i potoczną obserwację społeczną, to akt komunikowania za pośrednictwem 
Polskiego Języka Migowego może być odbierany ze szczególnym odniesieniem nie-
zwykłości kodu do obszaru praktyki artystycznej i potencjalnej sytuacji „przedestetycz-
nej”, zbudowanej na podobieństwie kodu wizualno-przestrzennego w działaniu Głuchych 
rozmówców do reguł aktywności aktorskiej w procesach twórczych budujących sytuację 
estetyczną wokół dzieła teatralnego. 
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Generowanie sytuacji estetycznej w kodzie wizualno-przestrzennym polskiego 

języka migowego (PJM) 

Streszczenie  

Refleksje na temat generowania sytuacji estetycznej w kodzie wizualno-przestrzennym polskiego języka 

migowego (PJM) oparte zostały na zbliżeniu fenomenu kodu językowego Kultury Głuchych do narzędzi 

analitycznych, jakimi dysponują nauki społeczne wyjaśniające procesy twórcze w kulturze wizualnej. W ujęciu 
modelu genploracji, każdy zbiór pomysłów wynikających z podobieństwa aktów PJM z aktami komuniko-

wania na scenie teatralnej, jest wartościowy i należy go traktować jako pierwszy etap gromadzenia struktur 

przedtwórczych, które w następnym etapie weryfikacji okażą właściwą przydatność. Narzędziami tej wery-

fikacji mogą być konstrukty teoretyczne: schemat aktów komunikowania Romana Jakobsona oraz schemat 
sytuacji estetycznej Marii Gołaszewskiej. W formie wniosku można przyjąć, że fenomen sytuacji komuni-

kacyjnej z użyciem PJM odpowiada sytuacji przedestetycznej.  

Słowa kluczowe: Kultura Głuchych, teatr, estetyka, twórczość, aktor 
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Łukasz Wilkoń1 

Wpływ katastrof i sytuacji kryzysowych  

na język i emocje na przykładzie danych tekstowych 

„Disaster Tweets” 

1. Wprowadzenie – opis sytuacji kryzysowych na przykładzie danych 

tekstowych „Disaster Tweets” 

Przedmiotem poniższych analiz są częściowo ustrukturyzowane angielskie dane 

tekstowe „Disaster Tweets”, które zawierają wiadomości (dalej zwane tweetami), użyt-

kowników mediów społecznościowych Twitter. Dane „Disaster Tweets” zostały utworzone 

w języku angielskim przez firmę Figure-Eight i są dostępne na stronie Kaggle.com2. 

Treści tekstów „Disaster Tweets” są zwykle krótkie i zawierają różne znaki i symbole, 

co utrudnia dokonanie ich analizy językoznawczej. Tweety pozwalają na bliższe przyj-

rzenie się specyficznej komunikacji zachodzącej w języku, stąd wydaje się celowe ze-

branie typowych hashtagów lub słów kluczowych używanych w trakcie trwania kryzysu. 

Przytoczone przykłady, przetłumaczone na język polski, dają możność stworzenia bazy 

danych, podobnej do „Disaster Tweets”. W tym celu autor artykułu przeprowadził badania 

eksploracyjne (EDA, ang. exploratory data analysis) obejmujące analizę statystyczną 

danych tekstowych pochodzących z tweetów, wykorzystując przy tym procesowanie 

języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP). Statystyki obejmujące 

zbiór danych z tweetów dotyczących katastrof „Disaster Tweets” pozyskane zostały na 

podstawie metodologicznych przykładów dostępnych w serwisie Kaggle3. Przeprowadzo-

na analiza statystyczna znaków interpunkcyjnych danych tekstowych w postaci tweetów 

oraz usunięcie zbędnych elementów pozwoliło na wyodrębnienie zbitek językowych. 

Dodatkowo w celu wyodrębnienia znaczących słów wykorzystano również serwis 

Wordclouds. W ten sposób powstały nowe polskie tweety, pozyskane za pomocą słów 

 
1 Dr, lukasz.wilkon@polsl.pl, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, 

https://www.polsl.pl. 
2 Kaggle.com, Natural Language Processing with Disaster Tweets, https://www.kaggle.com/c/nlp-

getting-started/overview [data dostępu: 12.06.2021]. 
3 Metody eksploracyjnej analizy danych oraz procesowanie języka naturalnego (ang. natural language 

processing, NLP) są dostępne w serwisie Kaggle. Są to głównie różnego rodzaju przykłady wy-
odrębnienia zbitek językowych i czyszczenia tekstu za pomocą języka programistycznego Python oraz R. 

Por. Abid A.A., Disaster tweet classification, https://deepnote.com/@abid/ [data dostępu: 12.02.2021], 

Rohith R., Start From Here: Disaster Tweets EDA + Basic model, https://www.kaggle.com/ratan123/ 

start-from-here-disaster-tweets- eda-basic-model [data dostępu: 12.12.2021]. Głównym przedmiotem 
analiz jest 43% danych tekstowych przeznaczonych do uczenia sztucznej inteligencji, która ma ustalić, 

czy dana wiadomość odzwierciedla sytuację kryzysową czy też nie, pozostałe wiadomości zawierają infor-

macje neutralne. Baza tekstowa „Disaster Tweets” (7.613 tweetów przeznaczonych do uczenia sztucznej 

inteligencji) została odpowiednio oznaczona („otagowana”) do głębokiego uczenia i klasyfikacji binarnej. 
Zatem 3.271 tweetów oznaczonych jedynką zawiera teksty katastroficzne, a 4.342 tweetów oznaczonych 

zerem ich nie zawiera. Tweety oznaczone zerem można nazwać „neutralnymi”. Baza tekstowa „Disaster 

Tweets” zawiera różne metadane, w tym także informacje skąd pochodzi tekst – stąd nazwa „częściowo 

ustrukturyzowane”. Najwięcej wiadomości zbioru danych „Disaster Tweets” pochodzi ze Stanów Zjedno-
czonych z miast Nowy Jork (71 tweetów) i Los Angeles (26 tweetów).  
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kluczowych, kategorii lub hashtagów. Poszerzyło to możliwości analityczne badań 

językoznawczych o nowe źródło pochodzące z platformy społecznościowej Twitter.  

Analizą komunikacji Twittera podczas katastrofy związanej z tajfunem Haiyan na 

Filipinach zajmowali się wcześniej Bruno Takahashi, Edson C. Tandoc Jr. oraz Christine 

Carmichae4. Podobnych analiz danych tekstowych blogów dotyczących m.in. różnych 

zagadnień związanych z katastrofą, z zapotrzebowaniem i z dostępnością zasobów, 

a także z działalnością różnych organizacji pozarządowych dokonali również Shamik 

Kundu, P.K. Srijith oraz Maunendra Sankar Desarkar. Automatycznej analizy opisu obrazu 

uczuć (ang. sentiment analysis) w tweetach związanych z katastrofami dokonali Himanshu 

Shekhar i Shankar Setty5, natomiast analizy przeżyć związanych z samobójstwem na 

podstawie danych tekstowych polskich i włoskich blogów dokonała Anna Kuncy-

Zając6. Specyficzny język, jaki towarzyszy komunikacji zachodzącej w Internecie, 

w tym mowy nienawiści, był przedmiotem pragmalingwistycznej analizy Katarzyny 

Kondzioły-Pich7. Wśród polskich badaczy zjawisk związanych z językiem w sytuacjach 

kryzysowych należy wymienić m.in. Jadwigę Stawnicką8.  

Przekaz medialny to głównie komunikacja jednostronna (ang. one-way communi-

cation). Systemy i podsystemy bezpieczeństwa narodowego razem monitorują, wykrywają 

i zapobiegają występowaniu zagrożeń9, natomiast media powinny ostrzegać o możli-

wości zajścia sytuacji kryzysowej, zachowując szczególną dbałość o ścisłość informacji 

i realistyczną ocenę sytuacji10. Ważne, aby przekaz był przejrzysty, krótki, jednoznaczny 

i zrozumiały dla jak największego grona osób i zawierał przy tym odpowiednio dobrane 

słowa, odzwierciedlające powagę sytuacji. Często towarzyszą mu odpowiednie znaki 

i symbole oraz specjalna kolorystyka. W niebezpiecznych miejscach umieszczane są 

piktogramy ułatwiające komunikację pomiędzy ludźmi o odmiennej kulturze czy języku11. 

Zjawiskiem towarzyszącym sytuacjom kryzysowym jest deficyt lub brak informacji12. 

Media społecznościowe pełnią funkcję uzupełniającą w stosunku do informacji mediów 

tradycyjnych, a w niektórych przypadkach stanowią jedyne źródło informacji. Media 

tradycyjne działają zatem według schematu „jeden do wielu w tym samym czasie” (ang. 

one-to-many), podczas gdy media społecznościowe funkcjonują również w schemacie 

 
4 Takahashi B., Tandoc E.C., Carmichael C., Communicating on Twitter during a disaster: An analysis 

of tweets during Typhoon Haiyan in the Philippines, Computers in Human Behavior, 50, 2015, s. 392-398. 
5 Shekhar H., Setty S., Disaster Analysis Through Tweets, https://www.researchgate.net/publication/28 

1768488_Disaster_Analysis_Through_Tweets [data dostępu: 06.01.2021], s. 1719-1723. 
6 Kuncy-Zając A., Depressione su Internet. La concettualizzazione della depressione in blog e in gruppi 

di autoaiuto polacchi e italiani, Neophilologica, 31, 2019, s. 214-233. 
7 Kondzioła-Pich K., Charakterystyka dyrektywnych aktów mowy występujących w hejcie internetowym, 

Socjolingwistyka, 32, 2018, s. 163-174. 
8 Zob. Stawnicka J., Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii, https://wydawnictwo. 

us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/dyskurs_o_bezpieczenstwie_czw_st_e.pdf [data dostępu: 
02.01.2020]. 
9 Por. Szwaja A., Obronność i zarządzanie kryzysowe w koherentnym systemie bezpieczeństwa, 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-09eabb3e-1cdc-4091-8e80-

1d89b489cb76/c/Szwajca.pdf [data dostępu: 02.03.2020], s. 153. 
10 Danielewicz M., Determinanty skutecznej komunikacji kryzysowej, https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-

content/uploads/2018/11/pist55_danielewicz.pdf [data dostępu 12.02.2020], s. 11. 
11 Vik M., Viková M., Kania E., Semantic symbolism of colors, https://www.researchgate.net/publication 

/270957514_SEMANTIC_SYMBOLISM_OF_COLORS [data dostępu: 12.02.2021]. 
12 Danielewicz M., dz. cyt., s. 11. 
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„wielu do wielu” (ang. many-to-many)13. Uczestnicy komunikacji z obszarów dotk-

niętych katastrofą mają tendencję do bezpośredniej komunikacji ze sobą (tweet oparty 

na odpowiedziach), podczas gdy inni wolą rozpowszechniać informacje z obszaru kata-

strofy za pomocą tzw. retweetów14. Tweet to zwykła wiadomość lub odpowiedź adreso-

wana do użytkowników Twittera, retweet (RT) to przekazanie dalej czyjejś wiadomości 

do większej liczby osób15. Dane „Disaster Tweets” zostały podzielone na hasztagi, czyli 

wyrażenia poprzedzone znakiem #. Hasztagi te można traktować jako kategorie lub 

słowa kluczowe, za pomocą których wyszukiwany jest tekst. Dane te przydatne są do 

tworzenia modeli sztucznej inteligencji i automatycznego rozpoznawania treści o cha-

rakterze kryzysowym.  

Zanim przedstawię dane „Disaster Tweets” konieczne jest podanie przykładów i defi-

nicji katastrofy16, kryzysu i negocjacji kryzysowych i – co bardzo ważne – towarzy-

szących im emocji i ich wpływu na formę języka oraz na umiejętność przetwarzania 

informacji i podejmowania decyzji.  

2. Odmiany katastrof 

Pojęcie kryzysu (gr. krisis) pochodzi od greckiego wyrazu κρίσις krinein, który można 

przetłumaczyć jako: rozstrzyganie, decydowanie, wybieranie lub osądzanie, ale też zmie-

rzenie się z czymś, sprzeczanie się czy podjęcie walki17. Termin καταστροφή (kata-

strophḗ) wywodzi się od zmiany, od κατά (katá, „wbrew, przeciw”) oraz στρέφω (stréphō, 

„odwracam się”) i pierwotnie odnosił się do katastrofalnego końca dramatu, zwykle 

tragedii18. Wyraz „sekuritologia”, oznaczający naukę, której celem jest zapobieganie róż-

nym rodzajom katastrof, opiera się na łacińskim słowie securus (se-curus): 1) se: odrębnie 

od innych lub innego, osobno; 2) cura: opieka, ochrona kogoś lub czegoś; 3) lógos: 

rozum, zbiorowość19. Termin security (bezpieczeństwo) wywodzi się z łacińskiego 

słowa securitas, które w pierwszej kolejności tłumaczy się jako wolność od trosk, spokój 

umysłu, a co za tym idzie, bezpieczeństwo20.  

Rzeczywiste katastrofy mogą wynikać z przyczyn naturalnych (klęski żywiołowe), 

jak i z działań człowieka. Do klęsk żywiołowych należą lawiny, susze, trzęsienia ziemi, 

 
13 Adamczewska K., Rola mediów we współczesnych modelach przepływu informacji politycznych,  

https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0027/166581/Adamczewska-Kinga_rozprawa-

doktorska.pdf [data dostępu: 02.01.2021]. 
14 Takahashi B., Communicating on Twitter..., s. 394. 
15 Nowak M., Na tę funkcję czekali użytkownicy Twittera. Niektórzy nawet nieświadomie, https://spidersweb.pl/ 

2015/04/twitter-retweet.html [data dostępu: 02.02.2021]. 
16 Do głównych międzynarodowych czasopism poświęconych tematyce katastrof należą „Natural Hazards”, 
„International Journal of Disaster Risk Science”, „International Journal of Disaster Risk Reduction”, 

„Disaster Prevention and Management”, „Disasters” oraz „International Journal of Disaster Resilience in 

the Built Environment”. Chmutina K., von Meding J., A Dilemma of Language: „Natural Disasters” in 

Academic Literature, 2019, https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-019-00232-2 [data dostępu: 
31.10.2021]. 
17 Gawor L., Próba typologii myśli katastroficznej, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1 

.element.ojs-doi-10_17951_kw_2015_13_9 [data dostępu: 31.10.2021], 2015, s. 11. 
18 Tamże. 
19 Korzeniowski L.F., Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, 

http://www.sbc.org.pl/Content/13871/Korzeniowski_Securitologia.pdf [data dostępu: 02.03.2020], s. 32-33. 
20 Korzeniowski L.F., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony, https://www.nist.gov.pl. 

/files/zalacznik/1461859705_Korzeniowski_Bezpiecze%C5%84stwo_ekologiczne.pdf [data dostępu: 
02.03.2020], s. 47. 
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powodzie, huragany, cyklony i tajfuny, osuwiska, tornada, tsunami, aktywność wulka-

nów oraz pożary21. Katastrofy wywołane przez ludzi można podzielić na spowodowane 

bezpośrednio, np. poprzez podpalenie, konflikt lub działania terrorystyczne, jak i pośrednio, 

np. w wyniku wypadków lub w związku z zaniedbaniem. Pojęciem określającym różne 

formy katastrof, często wykorzystywanym w celu ograniczenia odpowiedzialności czło-

wieka, jest „klęska żywiołowa”. Zdarzają się też katastrofy technologiczne, w których 

struktura lub system funkcjonuje do czasu, aż błąd konstrukcyjny nie wywoła jakiegoś 

przypadkowego zdarzenia. Do pełnego obrazu odmiany sytuacji kryzysowych należy 

dodać stan wyjątkowy, który definiuje się jako stan, w którym zawieszone są normalne 

procedury i podejmowane są nadzwyczajne środki, by ratować życie i ograniczać szkody22. 

3. Język i emocje w czasie trwania kryzysu  

Komunikację w czasie kryzysu można zdefiniować jako całość komunikacji mającej 

miejsce w trakcie nadzwyczajnej sytuacji wysokiego ryzyka, sprawy życia lub śmierci, 

gdy większość jej uczestników podejmuje niechciane i nieplanowane ryzyko. Komuni-

kacja w czasie kryzysu obejmuje szersze ramy czasowe – przed katastrofą, w trakcie 

katastrofy oraz po jej wystąpieniu. Przykładem może być komunikacja w czasie operacji 

poszukiwawczych i ratunkowych. Sytuacje kryzysowe trwają do czasu przywrócenia 

normalności i likwidacji zagrożenia. Kryzys jest tożsamy z sytuacją kryzysową i stanowi 

jej kulminację23. Podczas gdy termin kryzys, widziany z perspektywy historycznej, poli-

tycznej lub nawet ekonomicznej, oznacza proces mogący trwać od kilku lat do nawet 

dekady, negocjacje w sytuacjach kryzysowych zwykle trwają kilka godzin, a w rzadkich 

przypadkach do kilku lub kilkunastu dni. Modele negocjacji w sytuacjach kryzysowych 

opracowywane od roku 1973 okazały się najcenniejsze dla deeskalacji konfliktu. Nego-

cjacje w sytuacjach kryzysowych cechują się niestabilnością i chaotycznością w ciągu 

krótkiego okresu pierwszych 15 do 45 minut i często skutkują paniką24. To również 

wtedy, jak i na etapie końcowym, można doliczyć się największej liczby ofiar25. 

W drugim etapie u sprawców przestępstw bardzo silnie zaznaczają się emocje, takie jak 

złość, w przeciwieństwie do racjonalności, której poziom jest niski26. Andrew Young 

radzi, aby pozwolić podejrzanym wyładować frustrację, która jest skierowana na roz-

mówcę27. Zamiast sprzeciwiać się niezadowoleniu lub gniewowi podejrzanych, funkcjo-

nariusze powinni okazać szacunek, powstrzymywać się przed osądzaniem, słuchać, 

a nawet pomóc im w ubraniu w słowa ich myśli lub odczuć28. Wyraźne nazwanie odczu-

 
21 United Nations, Disaster through a different lens. Behind every effect, there is a cause A guide for 

journalists covering disaster risk reduction, https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/ 
1169-eng.pdf [data dostępu: 29.11.2021], s. 124-160. 
22 Al-Dahash H., Thayaparan M., Kulatunga U., Understanding the terminologies: disaster, crisis and 

emergency, https://www.arcom.ac.uk/-docs/proceedings/9ac79958d9024495cd81e13909ed08cb.pdf, s. 1193. 
23 Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie 
pokoju, kryzysu i wojny, Wydawnictwo Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010, s. 82. 
24 Miller L., Hostage Negotiation: Psychological Principles and Practices, https://www.researchgate.net/ 

publication/7379709_Hostage_negotiation_Psychological_principles_and_practices [data dostępu: 08.09.2021], 

s. 278. 
25 Tamże. 
26 Lanceley F.J., On-scene guide for crisis negotiators, CRC Press, Boca Raton 1999. 
27 Zob. Young A.T., When Every Word Counts: An Insider’s View of Crisis Negotiations, Egen Co. LLC, 

Online ebook 2020. 
28 Tamże. 
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wanych emocji pomaga podjąć racjonalną decyzję opartą na obiektywnej ocenie sytuacji29. 

Ostatnim etapem jest interwencja taktyczna, czyli działanie podejmowane w przypadku 

niepowodzenia negocjacji lub etap pokojowego rozwiązania sytuacji30. W negocjacjach, 

w przypadku wzięcia zakładników, „dobry flow” lub tzw. dobre wibracje (termin sto-

sowany w policji w krajach anglojęzycznych), pozwalają na rozpoczęcie współpracy 

z podejrzanym31. Podczas gdy większość nieprzeszkolonych osób czuje potrzebę dzia-

łania, co nazywamy imperatywem działania, negocjatorzy czekają na dobry moment lub 

pozwalają podejrzanemu działać na jego własnych warunkach32. Zamiast rozmowy prefe-

rowane jest słuchanie, zamiast działania – zyskanie na czasie. Kupujemy czas, aby roz-

sądek zastąpił emocje33. Kiedy słuchacz (negocjator) potrafi odzwierciedlić odczucia po-

dejrzanego i okazać mu empatię, podejrzanego można uznać za gotowego do zaakcepto-

wania i wykonania sugestii negocjatora, co skutkuje rozwiązaniem kryzysu34. Negocjatorzy 

pozwalają zatem drugiej stronie odczuć, że to ona dokonuje wyboru, tak więc komuni-

kacja kryzysowa nie polega tylko i wyłącznie na wymianie precyzyjnych informacji, 

winna opierać się także na relacjach opartych na zaufaniu35. Jako że w modelach nego-

cjacji kryzysowych uwzględnia się rolę emocji, ważnym momentem jest zaangażowanie 

psychologów specjalizujących się w różnych dziedzinach, w celu pełnienia funkcji 

doradców oraz dostarczenia informacji w procesie negocjacyjnym. 

4. Wpływ katastrof na zaburzenia emocjonalne  

Jakkolwiek kryzys rozumiany w kontekście kulturowym, historycznym, politycznym 

lub filozoficznym36 może oznaczać coś dobrego, np. pozytywną zmianę, to w komuni-

kacji kryzysowej katastrofy widziane jako rzeczywiste zdarzenie mają konotacje nega-

tywne i są synonimem klęski, niepewności, trwogi. Katastrofy i sytuacje kryzysowe 

mogą wywoływać traumę, niepokój, smutek, depresję, napady lęku i agresji, wycofanie 

oraz inne negatywne emocje i stany emocjonalne. Szczęście charakteryzuje zarówno 

przewaga pozytywnych emocji37, jak i dobra forma psychiczna i emocjonalna. Smutek 

może być oznaką depresji wywołanej traumą. 

Depresja różni się od rozpaczy. Depresja jest zasadniczo ukierunkowana na jakiś 

przedmiot, może być na przykład związana z utratą bliskiej osoby, podczas gdy rozpacz 

stanowi tzw. głuche wołanie o pomoc38. Kryzys wywołuje dodatkowo takie skutki, jak 

 
29 PON Harward S., Dear Negotiation Coach: Making a Deal When You Have Anxiety, 
https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/dear-negotiation-coach-defusing-

negotiationanxiety-nb/ [data dostępu: 16.08.2021]. 
30 Miller L., dz. cyt., s. 278. 
31 Zob. Young A.T., dz. cyt. 
32 Tamże. 
33 Strentz T., Psychological Aspects of Crisis Negotiation, CRC Press, Boca Raton 2011, s. 142. 
34 Zob. Vecchi G.M., Van Hasselt V.B., Romano S.J., Crisis (hostage) negotiation: current strategies and 

issues in high-risk conflict resolution, Aggression and Violent Behavior, 5, 2005, s. 533-551. 
35 Siano A., La comunicazione per la sostenibilità nel management delle imprese, Sinergie 2012, s. 89. 
36 Kryzys w wersji Nietzschego mógłby być postrzegany jako rozdroże i szansa na podjęcie decyzji. Popa 

G., The language of crisis and the problem of historical meaning. Nietzsche, Heidegger, Kolakowski , 

https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/632/492 [data dostępu: 20.03.2021], s. 120. 
37 Zob. Armenta C.M., Fritz M.M., Lyubomirsky S., Functions of Positive Emotions: Gratitude as 

Motivator, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1754073916669596 [data dostępu: 02.01.2021]. 
38 Agazarian Y.M., The phases of group development and the systems-centred group, [w:] Ring of Fire: 

Primitive Affects and Object Relations in Group Psychotherapy, Schermer V.L., Malcolm Pines M. (red.), 
Routledge, Londyn-New York 1994, s. 68.  
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poczucie winy lub wstydu. Jedno z przeprowadzonych badań pokazuje, że poczucie 

winy zmniejsza agresję, a tym samym wina służy jako bariera chroniąca przed gniewem 

oraz agresywnym zachowaniem innych osób39. Wina może zatem sprawić, że osoby 

przeproszą lub wyrażą skruchę40. Niepokój, gniew i depresja są kluczowymi oznakami 

stanu psychicznego, które ściśle wiążą się z dobrostanem człowieka41. Chociaż krótko-

trwały niepokój lub stres może być nacechowany pozytywnie, na przykład poprzez 

wzmocnienie umiejętności zwracania baczniejszej uwagi na szczegóły42, to niepokój 

trwający przez dłuższy czas może być destrukcyjny43. Pojedyncze przypadki sugerują, 

że stres związany z wypadkami spowodowanymi przez człowieka jest trwalszy, niż stres 

wywołany klęską żywiołową, który zwykle szybko mija44. Co więcej, brak możliwości 

skutecznej komunikacji lub brak osoby, z którą można porozmawiać o swoich zmartwie-

niach i obawach w czasie katastrofy, może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne, 

a nawet powodować traumę psychiczną45. Wiadomo, że bariera językowa i zła komu-

nikacja wywołują negatywne skutki negocjacji oraz pogarszają sytuacje kryzysowe. 

W przypadku społeczności żyjących ze sobą w sąsiedztwie, lecz używających różnych 

języków lub dialektów, kluczową rolę odgrywa tłumacz. 

W sytuacji kryzysowej przeszkolony personel podejmuje próby uspokojenia uczest-

ników kryzysu. W tym celu może uciekać się do perswazji, mówiąc drugiej stronie, że 

jej obawy („zaraz zemdleję” lub „umrę”) są nieuzasadnione oraz udzielając informacji46. 

Jedną z miar służących do pomiaru poziomu strachu i paniki jest skala: „myśli, emocje, 

zachowanie” (The Symptoms Automatic Thoughts Emotions Behavior – SAEB). System 

SAEB obrazuje powiązania pomiędzy etapami procesu eskalacji, tworzące fundamenty 

dla kolejnych oznak paniki. Na pierwszym etapie badany doświadcza nagłego przyspie-

szenia bicia serca, czemu towarzyszą troska oraz zaniepokojenie, a sam badany mówi 

do siebie, że „coś się dzieje” lub „coś jest nie w porządku”47. Na drugim etapie występują 

 
39 Zob. Stuewig J., Tangney J P., Heigel C., Harty L., McCloskey L., Shaming, blaming, and maiming: 

Functional links among the moral emotions, externalization of blame, and aggression, https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2848360/ [data dostępu: 02.01.2021]. 
40 Tamże. 
41 Zob. Spielberger C.D., Reheiser E.C., Assessment of Emotions: Anxiety, Anger, Depression, and 

Curiosity. Applied Psychology: Health and Well-Being, https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/ 

full/10.1111/j.1758-0854.2009.01017.x [data dostępu: 30.01.2021]. 
42 Por. Wagner M., Fear and Anger in Great Britain: Blame Assignment and Emotional Reactions to the 
Financial Crisis, https://www.researchgate.net/publication/257640047_Fear_and_Anger_in_Great_Britain 

_Blame_Assignment_and_Emotional_Reactions_to_the_Financial_Crisis [data dostępu: 26.11.2021]. 
43 Przykład sztucznie wywołanego wpływu długotrwałego niepokoju na język i emocje ludzi można 

znaleźć w transkrypcjach oraz nagraniach audio, jak i w wyniku negocjacji dotyczących oblężenia w Waco 
w Teksasie w 1993 roku. Przed katastrofalnym w skutkach nalotem policji zabarykadowani podejrzani 

byli pozbawieni snu i zdolności do podejmowania racjonalnych decyzji, co było wywołane obecnością 

wojskowych pojazdów opancerzonych, przecinaniem linii energetycznych, puszczaniem głośnej muzyki 

oraz przeraźliwych dźwięków, jak i zastosowaniem sztucznego oświetlenia. Ta taktyka osłabiła pracę 
negocjatorów w sprawie zakładników.  
44 Zob. Baum A., Fleming I., Israel A., O’Keeffe M.K., Symptoms of Chronic Stress Following a Natural 

Disaster and Discovery of a Human-Made Hazard, Environment and Behavior, 1992, 3, s. 347-365.  
45 Por. Uekusa S., Disaster linguicism: Linguistic minorities in disasters, 2019, https://www.cambridge. 
org/core/journals/language-in-society/article/disaster-linguicism-linguistic-minorities-

indisasters/64F90D7B92E953BC719B0080986DD821 [data dostępu: 30.11.2021]. 
46 Dattilio F.M., Crisis Intervention Techniques for Panic Disorder, https://psychotherapy.psychiatry 

online.org/doi/pdf/10.1176/appi.psychotherapy.2001.55.3.388 [data dostępu: 11.01.2021], s. 393. 
47 Tamże. 
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trudności z oddychaniem, strach oraz przekonanie o utracie przytomności48. Na etapie 

trzecim dochodzą uderzenia gorąca i potliwość, zdenerwowanie i doświadczenie strachu 

oraz myśli o zawale49. Na etapie czwartym pojawia się mrowienie w dłoniach i stopach 

oraz hiperwentylacja i uczucie, że „nie ma od tego ucieczki”50. I wreszcie na etapie 

piątym następuje intensyfikacja wszystkich opisanych objawów: osoba doświadczająca 

tych myśli odczuwa strach i obawę, że zaraz umrze51. Sposoby radzenia sobie z kryzy-

sem możemy podzielić na 1) ukierunkowany na zadanie, na rozwiązanie problemu, 2) na 

radzenie sobie poprzez skoncentrowanie uwagi na obniżeniu napięcia emocjonalnego, 

3) na unikaniu i odrzuceniu od siebie myśli o zasadniczym problemie, niedopuszczaniem 

do przeżywania kryzysu i angażowania się w zaistniałą sytuację52. Katastroficzne 

doświadczenie osobiste i zbiorowe związane z ludobójstwem, jak i postępy w dziedzinie 

psychoanalizy wraz z kodyfikacją zespołu stresu pourazowego (Post-Traumatic Stress 

Disorder – PTSD) przyczyniły się do rozwoju teorii traumy53. Kryzys wywiera ślad 

emocjonalny i poznawczy zarówno na osobach w nim uczestniczących, jak i na 

świadkach54. Depresja i lęk negatywnie wpływają na empatię55. 

Zespół stresu pourazowego (PTSD) stanowi opóźnioną reakcję na nienormalne, 

traumatyczne doświadczenie życiowe, takie jak wojna, terroryzm, wypadek samochodowy 

lub lotniczy, klęska żywiołowa lub fizyczna, seksualna, emocjonalna oraz psychiczna 

przemoc56. Użycie siły śmiercionośnej, nawet jeśli jest usprawiedliwione, wywiera silny 

wpływ na psychikę i często powoduje wystąpienie stresu pourazowego u policjantów, 

którzy czują potrzebę niesienia ludziom pomocy57.  

Podczas I i II wojny światowej zanotowano wiele przypadków zespołu stresu poura-

zowego (PTSD) i innych następstw z powodu gwałtownej przemocy i doświadczenia 

tzw. horroru wojny, który powodował, że osoby długo odczuwały irracjonalny strach, 

niepokój i panikę będącą odpowiedzią na zagrożenie, którego już nie ma58. Jeśli trauma-

tyczny stresor przekracza możliwości adaptacyjne ludzkiej psychiki, wracają wówczas 

różne wspomnienia (flashbacki). Potwierdzone przypadki PTSD są – poza sytuacją 

konfliktu – rzadsze. Argument PTSD często bywa wykorzystywany w sądzie w celu 

wyłudzenia rekompensaty pieniężnej od firm i instytucji59.  

 
48 Tamże. 
49 Tamże. 
50 Tamże. 
51 Tamże. 
52 Skłodowski H., Psychologiczne wyzwania kryzysu − Psychological challenges of crisis, 

http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-1.pdf [data dostępu: 29.11.2021], s. 12-13. 
53 Por. Radstone S., Trauma Theory: Context, Politics, Ethics, Paragraph, 1, Edinburgh University Press 

2007, s. 10-11. Schönfelder C., Wounds and Words Lettre. https://library.oapen.org/bitstream/id/6c605c 

78-b7c0-418b-bfb7-0559db82ca7f/627792.pdf [data dostępu: 29.11.2021], s. 12.  
54 United Nations, dz. cyt., https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/1169-eng.pdf [data 
dostępu: 29.11.2021], s. 167. 
55 Nakamura Y., Koyama A., Takeuchi T., Hashizume M., Effects of depression and anxiety on empathic 

communication skills in medical students, https://www.mededpublish.org/manuscripts/3347 [data 

dostępu: 21.02.2021]. 
56 Cornah D., The impact of spirituality on mental health, https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default 

/files/impact-spirituality.pdf [data dostępu: 12.02.2021], s. 14. 
57 Zob. Young A.T., dz. cyt. 
58 Wywiad z lekarzem psychiatrą Markiem Frączkiem [dn. 12.12.2021]. 
59 Tamże. 
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Inne mechanizmy występujące w obszarze emocji to zaburzenia dysocjacyjne (kon-

wersyjne) obejmujące tzw. histerię, podczas której występują zaburzenia czucia i ruchu60. 

W zaburzeniach dysocjacyjnych organizm pragnie się uwolnić od przykrych doświadczeń, 

co prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń, jak amnezja dysocjacyjna, fuga dysocjacyjna, 

osłupienie dysocjacyjne (stupor), trans i otępienie, dysocjacyjne zaburzenia ruchu, drgawki 

dysocjacyjne, dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego, czy osobowość 

mnoga61. PTSD jest najłagodniejszą dysfunkcją, ponieważ doświadczenia mogą zostać 

uświadamiane, w pozostałych przypadkach łagodniejsze wspomnienia są przekształcane 

przez podświadomość (psychikę) w inny rodzaj dysfunkcji62. Dramaterapia lub psycho-

drama wraz z innymi metodami pomaga przezwyciężyć traumę. Przeżycia traumatyczne 

są często wykorzystywane w literaturze, w filmach i w grach. Horror kojarzony jest 

z negatywnymi emocjami, choć w przypadku fabularyzowanego horroru staje się on 

źródłem wrażenia pozytywnego. W tym kontekście podobnie negatywne uczucia odrazy 

i obrzydzenia stają się pozytywne63.  

5. Język katastrof w mediach społecznościowych  

W czasie kryzysu i klęsk żywiołowych dostępność większej liczby skutecznych ka-

nałów komunikacji odgrywa kluczową rolę. Istotnymi kanałami komunikacji są w szcze-

gólności media społecznościowe, a w czasie kryzysów celem alertów na Twitterze jest 

nadawanie priorytetu informacjom pochodzącym od godnych zaufania organizacji64. 

Podobnymi przykładami są alerty lokalne na Facebooku oraz system ostrzegawczy Insta-

grama. Tekstowe bazy danych „Disaster Tweets” zawierają tweety pozyskane w mediach 

społecznościowych, które – jak już wspomniałem – są filtrowane i grupowane na 

podstawie popularnych hasztagów (kategorii lub słów kluczowych) dotyczących 

katastrof. Do najpopularniejszych kategorii bazy danych „Disaster Tweets” należą: 

„ofiary śmiertelne”, „Armageddon”, „powódź”, „krzywda”, „worki na ciała”, „tonięcie”, 

„szkoda”, „wybuch”, „kolizja”, „strach”, „trąba powietrzna”, „syrena”, „huragan”, „ewa-

kuacja”, „ogień piekielny”, „wykolejenie”, „wrak”, „płomienie”, „trzęsienie ziemi”65. 

 
60 Tamże. 
61 Tamże. 
62 Tamże. 
63 Miller S.B., Disgust, the gatekeeper emotion, The Analytic Press, Hillsdale 2004, s. 55-56. 
64 Takahashi B., Tandoc E.C., Carmichael C., Communicating on Twitter during a disaster: An analysis 

of tweets during Typhoon Haiyan in the Philippines, Computers in Human Behavior, 2015, 50, s. 392-398. 
65 Pozostałe hasztagi (kategorie) to: „anihilacja”, „apokalipsa”, „armia”, „atak”, „bioterroryzm”, „bitwa”, 

„błyskawica”, „bomba”, „broń”, „budynki”, „budynki w ogniu”, „burza”, „burza piaskowa”, „burza śnieżna”, 
„burza z piorunami”, „chaos”, „cyklon”, „dewastacja”, „dym”, „eksplodować”, „eksplozja”, „epicentrum”, 

„fala upałów”, „głośny huk”, „głód”, „godzina policyjna”, „grad”, „gradobicie”, „gruz”, „grzmot”, „gwał-

towna burza”, „karetka pogotowia”, „katastrofa”, „katastrofa jądrowa”, „katastroficzny”, „klęska żywio-

łowa”, „kłopoty”, „krew”, „krwawienie”, „krzyki”, „kwarantanna”, „lawa”, „lawina”, „lawina błotna”, 
„masakra”, „masowe morderstwo”, „sytuacja kryzysowa związana z promieniowaniem”, „nagły wypadek”, 

„naoczny świadek” „nie żyje”, „niebezpieczeństwo”, „niepokój”, „nosze”, „ofiara”, „ogień”, „opusz-

czony”, „osunięcie się klifu”, „osuwisko”, „pandemonium”, „panikować”, „plan awaryjny”, „płonące 

budynki”, „pochłonięty”, „poddany kwarantannie”, „podpalacz”, „podpalenie” „policja”, „porażony prądem”, 
„porwać”, „porywacz”, „potop”, „powódź”, „pożar”, „pożar lasu”, „pożary buszu”, „przesiedlony”, 

„przeżyć”, „ranny”, „ratować”, „reaktor jądrowy”, „rozbiórka”, „ruina”, „samobójczy zamach bombowy”, 

„sejsmiczny”, „służby ratunkowe”, „spalony”, „spustoszenie”, „strach”, „strefa wojny”, „susza”, „sytuacja 

nadzwyczajna związana z substancjami chemicznymi”, „szkoda”, „śmierć”, „tajfun”, „terroryzm”, 
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Treści tweetów są podporządkowane tym kategoriom. Można przypuszczać, że przynaj-

mniej część z nich dotyczy prawdziwych sytuacji kryzysowych. W wiadomościach 

„Disaster Tweets” najczęściej pojawiają się słowa, takie jak „ogień” (150), „samo-

bójstwo” (102), „katastrofa” (97), „policja” (93), „osoby” (93) i „rodziny” (81), „zabici” 

(84), „burza” (69), „bomba” (66), „kryzys” (64), „media” (62), „zamachowiec” (59), 

„martwi” (56)66. Do najczęściej stosowanych opisów dwuwyrazowych (w języku angiel-

skim) należą: „zamachowiec samobójca” (58), „wyciek ropy” (37), „domy zrównane 

z ziemią” (28), „fatalna epidemia” (26), „poszkodowane rodziny” (26), „płonące budynki” 

(25), „ogłoszenie katastrofy” (25), „oskarżony o zabójstwo” (22) oraz „podejrzany ranny” 

(21). Jeżeli chodzi o opisy złożone w języku angielskim z trzech wyrazów to wymienić 

można „zamachowiec samobójca wysadził się” (30), „ostrzeżenie przed silną burzą” 

(21), „poszukiwania setek migrantów” (18), „ratownicy poszukują setek (migrantów)” 

(18). Według serwisu Wordclouds, który pozwala wydobyć najczęściej pojawiające się 

słowa i je przedstawić w formie chmury, do najczęstszych wyrazów zaliczają się: 

„głośny”, „syreny”, „ewakuacja”, „pożary”, „wulkan”, „las” oraz „eksplodować”.  

Wiadomości „Disaster Tweets” dotyczące sytuacji kryzysowych i katastrof mają 

połowę więcej znaków interpunkcyjnych w stosunku do części niezawierającej informa-

cji o kryzysie (neutralnej). Zdaniem Katarzyny Kondzioły-Pich emocjonalność wypo-

wiedzi często charakteryzuje się dużą ilością znaków interpunkcyjnych67 oraz zdań lub 

słów pisanych dużą literą. Nie odnotowano znaczącej różnicy w ilości słów pisanych 

dużą literą pomiędzy częścią zawierającą tweety dotyczące kryzysu a częścią, która ich 

nie zawiera (tzw. tweety neutralne). Zazwyczaj, np. w bazach danych Google'a 
 

„tornado”, „tragedia”, „tsunami”, „uchodźcy”, „udział w zamieszkach”, „unicestwić”, „uraz”, „uszko-

dzenie konstrukcji”, „uszkodzić”, „utonąć”, „uwięziony”, „wichura”, „wojskowy”, „wóz strażacki”, 

„wstrząs wtórny”, „wulkan”, „wyciek ropy”, „wypadek”, „wypadek samolotu”, „wysadzony”, „wysadzony 

w powietrze”, „zagrożenie”, „zakładnik”, „zalanie”, „zalew”, „zamieć”, „zamieszki”, „zapadlisko”, „zapaść”, 
„zaraza”, „zatopiony”, „zawalenie się mostu”, „zawalić się”, „zburzyć”, „zderzyć się”, „zdetonować”, 

„zmiażdżyć”, „zniszczenie”, „zranienie”, „zrównane z ziemią”. W kategoriach ujęty został przedmiot 

katastrof (czego dotyczy katastrofa), czynnik katastrof (z czego powstaje/wywodzi się katastrofa), jak 

I czasowniki związane z katastrofami (określające wypowiedź użytkowników). Nie zostały wymienione 
tutaj wszystkie odmiany oraz wyrazy pochodne. Z wyrazów polskich należałoby dodać takie hasztagi 

(kategorie), jak np. „alarm”, „alert”, „broń atomowa„ (lub chemiczna i biologiczna), „broń masowego 

rażenia” lub „broń masowej zagłady”, „destabilizacja”, „detonacja ładunku”, „dramatyczna sytuacja”, 

„epidemia”, „eskalacja kryzysu”, „konflikt lokalny” lub „konflikt zbrojny”, „kordon sanitarny”, „kryzys 
humanitarny” lub „katastrofa humanitarna”, „katastrofa klimatyczna”, „ludobójstwo”, „masowe samo-

bójstwo” lub „masowa zagłada”, „huragany”, „interwencje taktyczne”, „kryzys migracyjny”, „kryzys 

żywieniowy” lub „żywnościowy”, „materiały radioaktywne”, „na krawędzi zagłady”, „niebezpieczne 

starcie” lub „niebezpieczne zdarzenie”, „orkan”, „pandemia”, „podmywa”, „powodzie”, „przekroczenie 
dopuszczalnych norm”, „przekroczyć granicę”, „rozpad” (np. rozpad Czechosłowacji), „silne mrozy”, 

„skażenie biologiczne”, „skutki uboczne”, „smog”, „spopielenie”, „stan wyjątkowy” lub „stan nadzwy-

czajny”, „strefa” lub „obszar skażenia”, „szkodliwe substancje”, „śmiercionośny wirus”, „śnieżyce”, 

„susza”, „ulewne deszcze”, „upadek” (np. upadek rządu), „wyciek gazu” lub „wyciek wirusa”, „wysokie 
fale”, „wzięcie zakładników”, „zabarykadować się”, „zabójczy akt terroryzmu”, „zanieczyszczenie po-

wietrza”, „zagrożenia militarne”, „zawierucha” (np. polityczna zawierucha) itd. Z francuskich przy-

kładów można dodać także coup d'état. Wszystkie zdania filtrowane przez powyższe kategorie mogą być 

przydatne w kontekście uczenia sztucznej inteligencji, która może rozpoznawać teksty dotyczące kryzysu 
automatycznie. Wyrażenia te często pojawiają się w trakcie trwania sytuacji kryzysowych. 
66 W nawiasach ujęta została częstotliwość danego słowa. 
67 Kondzioła-Pich K., Charakterystyka dyrektywnych aktów mowy występujących w hejcie internetowym, 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3cb9bbca-c432-43d7-988e-
7f61ce02f205 [data dostępu: 02.03.2021], s. 173. 
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tworzonych przez Jigsaw68, przeważają samogłoski pisane dużą literą w zdaniach, które 

dotyczą tzw. toksycznych wypowiedzi, co stanowi sposób na wyrażanie niezadowolenia 

i złości69. Tzw. toksyczność dotyczy wypowiedzi internetowych, które zazwyczaj są 

usuwane przez moderatorów. Są to wypowiedzi, które mogą zawierać obraźliwy język, 

mowę nienawiści, zastraszanie, poszczególne opinie polityczne, wypowiedzi religijne 

oraz tabu, które w sytuacjach społecznych należy unikać. Tzw. toksyczne zachowanie 

może być szczególnie rozpowszechnione w społecznościach związanych z grami, na 

forach, blogach, w wieloosobowych grach komputerowych online, w mediach społeczno-

ściowych, typu Twitter, Whisper czy Facebook. Tekstowe bazy danych „Disaster Tweets” 

zawierają podobne sposoby wyrażania złości i zdenerwowania, a ich przykładem może 

być ta oto prowokacyjna wypowiedź:  

gdzie są uczestnicy zamieszek szabrownicy i płonące budynki???? ŻYCIE 

BIAŁYCH MA ZNACZENIE!!!!!! 

Na język w sytuacjach katastrof i kryzysu mają wpływ wiara i kultura. Jak zauważył 

Ron Holt słownictwo religijne można badać na poziomie językowym, tj. jako język 

stosowany, lub na poziomie metajęzykowym, tj. w kontekście języka egzystencjalnego70. 

Funkcje języka religijnego, odróżniające go od ich odpowiedników pozbawionych nace-

chowania religijnego, mogą obejmować wiele elementów leksykalnych, a także m.in. 

leksykologię, składnię, fonologię, morfologię i prozodię71. Przykładem użycia języka 

religijnego w danych tekstowych „Disaster Tweets” mogą stanowić zdania, takie jak: 

Nasze czyny są powodem tego trzęsienia ziemi, niech Allah nam przebaczy, 

Żyj zbalansowanym życiem! Wyważ strach wobec Allaha, miej wiarę w jego 

łaskę. 

Osoby wierzące często trwają w przekonaniu, że wydarzenia katastroficzne są wywo-

łane przez siły wyższe i wynikają z ich własnej winy. Na podstawie innych analiz tweetów 

można zaobserwować, że osoby relacjonujące przebieg katastrofy często nie są nią bez-

pośrednio dotknięte, ale emocje, które wyrażają, są zazwyczaj negatywne72. Na etapie 

poszukiwania winnego i ze względu na brak odpowiedzi na pytania, jak: dlaczego tak się 

stało?, dlaczego nas dotknęło to nieszczęście? – ofiary kryzysu mogą również upatrywać 

winę w Bogu73.  

  

 
68 Jigsaw to jednostka firmy Google, która bada zagrożenia związane z komunikacją zachodzącą 

w społeczeństwach internetowych. Jigsaw, https://jigsaw.google.com/ [data dostępu: 12.01.2021]. 
69 Jigsaw, https://jigsaw.google.com/thecurrent/toxicity/#:~:text=Toxicity%20may%20range%20from%20 
 overt,%2C%20blogging%2C%20and%20social%20media [data dostępu: 29.11.2021]. 
70 Holt R., A Sociolinguistic Approach to Religious Language, https://www.scribd.com/document 

 /246336769/AEJT-6-10-Holt-Sociolinguistic-Approach-to-RL [data dostępu: 16.12.2021], s. 4-5. 
71 Pandharipande R.J., Language of Religion: What does it inform the field of Linguistics?, 
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/11/language-of-religion-what-does-it-inform-the-field-

of-linguistics [data dostępu: 20.03.2021]. 
72 Shekhar H., Disaster Analysis..., s. 1722.  
73 Nieduziak E., Specyfika funkcjonowania rodzin dzieci z zespołem Aicardi jako przykład, 
http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-1.pdf [data dostępu 12.12.2021], s. 253. 
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6. Wnioski 

W pierwszej części artykułu podane zostały przykłady oraz definicje pojęć związa-

nych z katastrofą i kryzysem. W dalszej części zbadano wpływ sytuacji kryzysowych 

i katastrof na język i emocje na przykładzie danych tekstowych „Disaster Tweets”. 

W części teoretycznej przedstawiono na czym polega system SAEB oraz różne objawy 

i następstwa kryzysu jak zespół stresu pourazowego (PTSD). System SAEB obrazuje 

rodzaj zachowania i używanego języka ofiar kryzysu. Oprócz kategorii „strach” można 

dodać nowe kategorie emocji i nastroju. Zatem nie tylko słowa kluczowe dotyczące 

samego kryzysu są ważne, ale również słowa kluczowe dotyczące emocji, jakie zaobser-

wowano w trakcie trwania kryzysu i zagrożenia. Pomocne w pozyskiwaniu tego rodzaju 

danych jest zrozumienie, na czym polega katastrofa i poszczególne sytuacje kryzysowe. 

Interesująca jest zatem komunikacja przed, w trakcie i po ustaniu kryzysu, co możliwe 

jest dzięki danym pochodzącym z platform społecznościowych, jak Twitter. Odpo-

wiednio przetłumaczone hasztagi i dane tekstowe „Disaster Tweets”, jeśli zostaną 

dodatkowo uzupełnione o polskie przykłady, mogą przyczynić się do powstania podobnej 

polskiej bazy danych tekstowych dotyczących sytuacji kryzysowych i katastrof. Rozpo-

znanie niektórych negatywnych emocji i towarzyszącemu im języka w trakcie trwania 

kryzysu i katastrof pomaga wyszukiwać nowe słowa i zdania za pomocą m.in. takich 

narzędzi, jak Rapidminer, ReddictExtractoR w języku programistycznym R, czy Tweepy 

w języku programistycznym Python. Przetłumaczone na język polski zostały hasztagi 

„Disaster Tweets”, za pomocą których filtrowane są wiadomości tekstowe dotyczące 

katastrof. Przedstawione zostały również przełożone na język polski przykłady słów 

oraz zdań towarzyszących katastrofom. Dalsze badania będą skupiały się na uzupeł-

nieniu kategorii i filtrowanych przez nich zdań o nowe polskie przykłady pozyskane 

poprzez media społecznościowe Tweeter. Razem z przetłumaczonymi danymi „Disaster 

Tweets” pozwolą one na automatyczne rozpoznawanie sytuacji kryzysowych również 

w języku polskim za pomocą sztucznej inteligencji, procesowaniu języka naturalnego 

i metod głębokiego uczenia (ang. deep learning).  
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Wpływ katastrof i sytuacji kryzysowych na język i emocje na przykładzie danych 

tekstowych „Disaster Tweets” 

Streszczenie  

Celem artykułu jest ukazanie cech językowych wypowiedzi w sytuacjach kryzysowych na przykładzie danych 
tekstowych „Disaster Tweets”. Tweety z tego zbioru pozwalają analizować język używany w trakcie trwania 

katastrof. Występują w nim automatyzmy komunikacji, tropy stylistyczne, ekspresywny język, w tym wul-

garyzmy. Analiza obejmuje sytuacje nietypowe i akcydentalne, kształtujące specyficzny język kształtowany 

pod wpływem emocji. Autor zwraca uwagę na kategorie, słowa kluczowe oraz hashtagi, jakie mogą wystąpić 
w sytuacjach kryzysowych. W badanych przypadkach zastosowane zostały metody analizy eksploracji danych, 

przydatnych m.in. w poszukiwaniu zbitek językowych. Konceptualizacje traumy uwzględniają również traumę 

kulturową. Interdyscyplinarna trajektoria badań nad traumą może obejmować teorię traumy w kulturze, w tym 

w grach oraz w literaturze i w sztuce o charakterze katastroficznym. Autor skupił się na języku i emocjach 
występujących w czasie rzeczywistych katastrof, wykorzystując psychologiczne i psychiatryczne opraco-
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wania dotyczące traumy i emocji. Praca została podzielona na część teoretyczną oraz praktyczną. W części 

teoretycznej poświęcono uwagę zjawiskom kryzysu i towarzyszącemu mu językowi oraz emocjom. W części 

praktycznej dokonano analizy statystycznej danych tekstowych „Disaster Tweets” oraz analizy języko-

znawczej wybranych tweetów. Katastrofom towarzyszy ekspresywny język zawierający negatywne emocje. 
Dalsze następstwa katastrof to na przykład zespół stresu pourazowego (PTSD) czy inne kauzatywne zjawiska. 

Zaprezentowano również różne metody radzenia sobie z emocjami, sposoby właściwego użycia języka 

w celu deeskalacji konfliktu. W końcowej części posłużono się przykładami zawartymi w angielskim zestawie 

danych tekstowych „Disaster Tweets” zawierających wiadomości użytkowników powiązanych z sytuacjami 
kryzysowymi. Cennym źródłem informacji związanych z kryzysem są media społecznościowe. Ze względu 

na charakter badanych tekstów nie można niestety ująć ich w perspektywie dialogu, który najlepiej oddałby 

najbardziej widoczne cechy tego języka. Eksploracyjna analiza danych oraz procesowanie języka naturalnego 

pomogły wyodrębnić poszczególne przykłady użycia języka w sytuacjach kryzysowych. Przedstawione 
przykłady potencjalnie mogą zostać wykorzystane do zbudowania polskiej bazy danych związanych z kata-

strofami. Jeżeli uzupełnimy je polskimi przykładami, staną się przydatne w sytuacji, w której chcielibyśmy 

„wytrenować” (nauczyć) nowy model sztucznej inteligencji, a to z kolei pozwoliłoby na automatyczne 

rozpoznawanie treści o charakterze katastroficznym. Zbiór tego rodzaju danych pozwoli na utworzenie 
polskiego zbioru podobnego do angielskich danych tekstowych „Disaster Tweets”, a także stworzyć pod-

stawę do analizy językoznawczej polskich tweetów dotyczących kryzysu. 

Słowa kluczowe: media społecznościowe, twitter, katastrofy, kryzys, emocje  

 



 

270 

Katarzyna Sikorska-Bujnowicz1 

Wędrówka słów. Zapożyczenia ze źródła niemieckiego 

w polszczyźnie XX wieku na przykładzie rzeczowników 

z grupy rzeczowej PRACA 

1. Wstęp 

Człowiek nigdy nie rusza w drogę sam – zawsze towarzyszy mu bagaż doświadczeń 

i wspomnień oraz język, który będzie dla niego zawsze symbolem przynależności do 

danej grupy narodowej i językowej oraz konkretnego kręgu kulturowego. Wchodząc 

w relacje z przedstawicielami nieznanych mu dotychczas kultur, powoli zaczyna przej-

mować wraz z elementami rzeczywistości pozajęzykowej również ich z początku obco 

brzmiące określenia, które to z czasem mogą na stałe zagościć w jego idiolekcie, a nawet 

po latach, dzięki procesowi leksykalizacji, stać się elementem leksyki jego języka ojczy-

stego i znaleźć swe miejsce w słownikach. Należy jednocześnie podkreślić, że po słowniki 

drukowane współczesny użytkownik języka niestety sięga już coraz rzadziej, co zwią-

zane jest przede wszystkim z dostępnością tych internetowych, zarówno dotyczących 

języka ojczystego, jak i obcojęzycznych. Zjawisko to może zatem stać się punktem 

wyjścia do analizy konfrontatywnej, której zadaniem byłoby porównanie zasobów 

w odniesieniu do elementów zapożyczonych2. Kwestia oznaczenia źródłosłowu oraz 

wskazanie na język, z którego dane hasło pochodzi umożliwi w kolejnych badaniach 

nad tym zjawiskiem zestawienie danych sprzed ponad 20 lat z tymi, które są dostępne 

obecnie. Z tego powodu słowniki jako spisany stan zasobów leksykalnych mogą się stać 

źródłem informacji na temat wędrówki i życia słów zapożyczonych w języku je 

przejmującym. Hasła słownikowe opatrzone adnotacją dotyczącą języka źródłosłowu 

dają zatem możliwość zebrania zapożyczonej leksyki i pogrupowania jej elementów 

według przynależności do konkretnych grup rzeczowych, której wycinek stanowią 

prezentowane w niniejszej publikacji grupy zapożyczeń rzeczownikowych. Przeprowa-

dzona pod koniec lat 90. dokładna analiza haseł „Słownika języka polskiego” pod redakcją 

 
1 k.sikorska_bujnowicz@poczta.onet.pl, Zakład Językoznawstwa Niemieckiego, Instytut Filologii Ger-

mańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, www.filolog.uni.lodz.pl. 
2 Problem zapożyczeń został omówiony przeze mnie w wielu artykułach: Sikorska K., Veränderungen im 
Bedeutungsbereich der aus dem Deutschen entlehnten Lemmata im Vergleich zu ihren neuhochdeutschen 

Pendants, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica”, 1, 1997, s. 143-154; Sikorska K., Zum 

Problem des Bedeutungswandels deutscher Substantive im Polnischen, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. 

Folia Germanica”, 3, 2002, s. 251-261; Sikorska K., Sprachwandel und Wortfeld, [w:] „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Germanica”, 4, 2004, s. 51-62; Sikorska K., Neue Feldelemente deutscher Herkunft im 

Gegenwartspolnischen am Beispiel der Handwerkersprache, [w:] Michoń M., Sadziński W. (red.), Texte 

und Kontexte, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 53-64; Sikorska-Bujnowicz K., 

Sachgruppe „Presse und Druckwesen” im Gegenwartspolnischen und ihre Felder unter dem Aspekt der 
Entlehnungen aus der deutschen Sprache, [w:] Sadziński W. (red.), Die Presse als sprach- und 

kulturwissenschaftliches Forschungsobjekt (= „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica”, 7), Łódź 

2011, s. 89-97; Sikorska-Bujnowicz K., Altes und Neues im Wortschatz. Einige Bemerkungen zu den 

deutschen Entlehnungen im Polnischen, [w:] Sadziński W. (red.), Gegenwart und Geschichte in 
komplementärer Relation (= „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica”, 9), Łódź 2013, s. 39-51. 

mailto:k.sikorska_bujnowicz@poczta.onet.pl
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Mieczysława Szymczaka w aspekcie zmian znaczenia w odniesieniu do ich niemieckich 

odpowiedników stanowiących zapisy w słownikach tamtych lat, tj. pod redakcją Günthera 

Drossdowskiego „DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch” (1989) i „DUDEN. Großes 

Deutsches Wörterbuch in 6 Bänden” (1976) oraz słownika pod redakcją Gerharda 

Wahriga (1986/1991) „Deutsches Wörterbuch”, publikacji słownikowej pod redakcją 

Richarda Klappenbacha (1964-1977) „Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache” 

oraz słownika pod redakcją Güntera Kempcke „Handwörterbuch der deutschen Gegen-

wartssprache” tworzy empiryczną część obronionej przez autorkę w roku 2001 na 

Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego rozprawy doktorskiej3. Znaczenie 

i jego zmiany w języku polskim konfrontowane są również z hasłami występującymi 

w słownikach etymologicznych oraz słownikach wyrazów obcych, tj. Andrzeja Bańkow-

skiego (2000) „Etymologiczny słownik języka polskiego”, Aleksandra Brücknera (1985) 

„Słownik etymologiczny języka polskiego”, Franciszka Sławskiego (1952-1975) „Słownik 

etymologiczny języka polskiego”, Władysława Kopalińskiego (1989) „Słownik wyrazów 

obcych i zwrotów obcojęzycznych”, Jana Tokarskiego (1974) „Słownik wyrazów obcych”. 

Ponadto analizowano etymologię w odniesieniu do źródłosłowów na podstawie danych 

słownikowych znalezionych w następujących publikacjach: Günthera Drossdowskiego 

(1997) „DUDEN. Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache” i Friedricha 

Kluge (1985) „Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache”.  

Znaczenia zapożyczeń konfrontowane były również na podstawie danych z innych 

poza wymienioną już publikacją Szymczaka słowników języka polskiego, tj. pod 

redakcją Stanisława Skorupki (1989) „Mały słownik języka polskiego”, Ryszarda 

Lipczuka (1990) „Mały słownik tautonimów niemiecko-polskich” oraz wydany w roku 

1995 przez tegoż autora „Niemiecko-polski słownik tautonimów”. 

Prezentowane w niniejszej publikacji zagadnienia związane z zapożyczeniami z grupy 

rzeczowej „Praca” bazują na przeprowadzonej wówczas analizie i staną się przyczyn-

kiem do kolejnych rozważań nad stanem współczesnej polszczyzny w aspekcie zapoży-

czeń z języka niemieckiego, tym razem już tej XXI-wiecznej, której zasoby tworzą dane 

elektroniczne w ramach dostępnych internetowo słowników języka polskiego i jako 

element odniesienia synchronicznego – słowniki elektroniczne współczesnego języka 

niemieckiego. 

Załączona bibliografia została przez autorkę uzupełniona o aktualne publikacje z tego 

zakresu, zarówno te w języku polskim, jak i w języku niemieckim. 

Analiza słownika języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka, dostępnego 

pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, wykazała, że wśród zapożyczeń 

ze źródła niemieckiego występują ponad dwa tysiące rzeczowników, których pocho-

dzenie oznaczone zostało przez autorów. Punktem wyjścia do badań nad tą leksyką było 

pytanie z jednej strony o adaptację tychże zapożyczeń na płaszczyźnie fonetycznej, 

graficznej i morfologicznej, z drugiej zaś – o proces ich asymilacji na płaszczyźnie 

semantycznej i związanych z tym procesów zmiany ich znaczenia. Kwestie zmiany 

znaczenia przejętej do języka polskiego leksyki dotyczą różnic pomiędzy źródłosłowem 

a zaadaptowanym jego odpowiednikiem we współczesnej polszczyźnie XX wieku. 

Analiza ma charakter synchroniczny ze względu na badanie stanu obu języków w tym 

 
3 Rozprawa jest dostępna w formie manuskryptu: Sikorska K., Substantivische Entlehnungen deutscher 

Herkunft nach Sachgruppen im Gegenwartspolnischen. Ihre Bedeutung im Vergleich zur gegen-
wartsdeutschen Vorlage, praca doktorska, manuskrypt, Łódź 2001. 
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samym czasie. Niniejsza publikacja zawężona została do omówienia kwestii zmian na 

płaszczyźnie semantycznej. Zmiany znaczenia definiowane są przez Sterna4 jako mody-

fikacje zakresu znaczenia wewnątrz konkretnej grupy użytkowników języka. Użycie 

słowa determinuje zmiany jego znaczenia. Związane z nim określenie człowieka, przed-

miotu czy też zjawiska podlega ponownej denotacji lub też zostaje na nowo zdefiniowane5. 

2. Zarys historii polsko-niemieckich relacji językowych6 

Geograficzne położenie Polski na granicy między dwiema różnymi tradycjami kultu-

ralnymi Europy przyczyniło się do przenikania do języka polskiego słownictwa obcego 

pochodzenia. Było to wynikiem wpływów z jednej strony zachodnioeuropejskiej, 

z drugiej zaś – bizantyjskiej kultury.  

Wiek X to wejście Polski do nowego kręgu cywilizacyjnego, co związane jest 

z przyjęciem chrztu w roku 966 i początkiem chrystianizacji. Nawiązane w ten sposób 

kontakty z Europą Zachodnią umożliwiły wymianę dóbr materialnych i związany z nimi 

przepływ leksyki obcego pochodzenia. 

Najstarsze zapożyczenia związane z chrześcijaństwem pojawiły się w polszczyźnie 

dzięki pośrednictwu czeskiemu. Przejęcie terminologii chrześcijańskiej przebiegało na 

drodze łacina → j. niemiecki → j. czeski → j. polski7. Pojawiły się wówczas m.in. takie 

określenia, jak biskup (czes. biskup : st.-w.-niem.8 biscof : łac. episcopus) i mnich (czes. 

mnich : st.-w.-niem. munich : łac. monachus). Ich odpowiednikami we współczesnym 

języku niemieckim są Bischof i Mönch. 

Czas ten to również niemiecko-polskie kontakty na płaszczyźnie gospodarczej9, 

czego dowodem są przejęte wówczas przez język polski takie słowa, jak bursztyn (nm. 

der Bernstein) czy farba (nm. Farbe). Ówczesna Polska jest świadkiem wędrówki 

duchownych na ziemie polskie, a wraz z nimi pojawienia się technologii produkcji 

pergaminu i sztuki pisania i czytania. 

Najsilniejsze wpływy niemieckie widoczne są na początku XIII wieku, co związane 

jest z niemiecką kolonizacją na ziemiach polskich. Nowi osiedleńcy pojawiają się na 

Dolnym Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce i na Pomorzu. Wyróżnia ich siła ekono-

miczna, wysoko rozwinięta technika i technologia, które zostają wprowadzone na terenach 

polskich. W języku pojawiają się liczne określenia związane przede wszystkim z gór-

nictwem (pl. berkmajster : nm. Bergmeister; pl. hałda : nm. Halde; pl. huta : nm. Hütte; 

pl. kilof : nm. Keilhaue, pl. sztolnia : nm. Stollen). 

 
4 Por. Stern G., Allgemeine Theorie des Bedeutungswandels, [w:] Dinser G. (red.), Zur Theorie der 

Sprachveränderung, Scriptor Verlag, Kronberg 1974, s. 67-112. 
5 Por. Sikorska K., Substantivische Entlehnungen deutscher Herkunft nach Sachgruppen im Gegen-

wartspolnischen. Ihre Bedeutung im Vergleich zur gegenwartsdeutschen Vorlage, praca doktorska, 

manuskrypt, Łódź 2001, s. 37-63. 
6 Por. Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001; Bartmiński J., 
Szadura J. (red.), Współczesna polszczyzna. Warianty języka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003; Wierz-

bicka A., Język – umysł – kultura, PWN, Warszawa 1999; Hentschel G., Intensität und Extensität deutsch-

polnischer Sprachkontakte von den mittelalterlichen Anfängen bis ins 20. Jahrhundert am Beispiel 

deutscher Lehnwörter im Polnischen, [w:] Stolz Ch. (red.), Unsere sprachlichen Nachbarn in Europa. 
Die Kontaktbeziehungen zwischen Deutsch und seinen Grenznachbarn, Universitätsverlag Brockmeyer, 

Bochum 2009. 
7 Por. Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, PWN, Warszawa 1980, s. 132-134. 
8 Skrót od: staro-wysoko-niemiecki. 
9 Por. Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Wyd. I: Poznań 1995, Wyd. II: Wrocław 1999. 
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Tworzenie miast i wsi oznacza liczne zmiany w dniu codziennym, również w zakresie 

leksyki, która przywędrowała razem z niemieckimi osadnikami. Przejęto przede wszyst-

kim niemieckie prawo miejskie jako wzór i w ten sposób powstały miasta lokowane na 

prawie niemieckim, takie jak m.in. Złotoryja (1211), Lwówek (1217), Środa (1235), 

Wrocław (1242)10. Przybycie Krzyżaków na tereny polskie w roku 1226 oznacza 

zakładanie kolejnych miast (Kwidzyn, Elbląg, Królewiec) i tworzenie z nich centrów 

miejskich, które stają się celem podróży zagranicznych kupców i rzemieślników. W ten 

sposób wraz z nimi wędrują kolejne grupy nowych, nieznanych dotąd słów, związanych 

w pierwszym rzędzie z organizacją miasta (pl. burmistrz : nm. der Bürgermeister; pl. 

gmina : nm. die Gemeinde; pl. ratusz : nm. das Rathaus; pl. rynek : nm. der Ring; pl. plac : 

nm. der Platz; pl. wójt : nm. der Vogt). Do słownictwa przechodzą również określenia 

z dziedziny budownictwa (pl. krużganek : nm. der Kreuzgang; pl. mur : nm. Mauer), 

sądownictwa i zobowiązań (np. pl. ortyl : nm. das Urteil; pl. czynsz : nm. der Zins; pl. 

myto : nm. die Maut), życia gospodarczego (m.in. pl. achtel : nm. der Achtel; pl. browar 

: nm. die Brauerei; pl. celnik : nm. der Zöllner), czy też słowa związane z urządzeniem 

mieszkania (pl. wanna : nm. die Wanne) lub odzieżą (pl. abszlag : nm. der Abschlag)11. 

Koniec wieku XVI to napływ osadników z Holandii, co skutkuje rozwojem kontaktów 

handlowych oraz relacji w życiu codziennym. Razem z nimi pojawiają się zatem liczne 

zapożyczenia z różnych grup rzeczowych: pl. durszlak : nm. der Durchschlag, pl. 

fechtunek : die Fechtung, pl. lichtarz : nm. der Leuchter, pl. rachunek : nm. die Rechnung, 

pl. szmalec : nm. der Schmalz; pl. ślusarz : nm. der Schlosser; pl. trunek : nm. der Trunk; 

pl. warsztat : nm. die Werkstatt itd.12 

Wędrówki wieku XVII to przede wszystkim przybycie niemieckich protestantów na 

tereny Polski. Miasta stają się w owym czasie centrami wysoko kwalifikowanych 

rzemieślników i przeżywają swój rozwój. 

Rozbiory Polski niosą za wpływy obcych kultur i języków. Język niemiecki staje się 

wówczas językiem urzędowym na terenach administrowanych przez Austrię i Prusy 

oraz językiem prasy i książek. Również nauka rejestruje te wpływy, gdyż terminologia 

niemiecka jest obowiązkowa. Czasy te oznaczają ponadto przejmowanie niemieckich 

określeń do języka potocznego, co jest szczególnie widoczne na Pomorzu, w Wielko-

polsce, Małopolsce i na Śląsku13. Wiek XVIII oznacza w praktyce powstanie polskiego 

języka urzędowego na wzór niemiecki, o czym świadczą liczne kalki językowe, np.: pl. 

w odpowiedzi na : nm. in Beantwortung czy też pl. w posiadaniu czegoś : nm. im Besitz. 

W tym czasie pojawiają się w języku polskim słowa niemieckiego pochodzenia 

z różnych zakresów, np. z języka wojskowego (m.in.: pl. wacha : nm. die Wache; pl. 

patrontasz : nm. die Patronentasche), języka rzemieślników (m.in.: pl. faj(e)rant : nm. 

der Feierabend; pl. sztamajza : nm. der Stemmeisen), czy też języku kolei (m.in.: pl. 

banmistrz : nm. der Bahnmeister; pl. hajcer : nm. der Heizer). Zapożyczenia ze źródła 

niemieckiego przywędrowały również do leksyki potocznej, o czym świadczą takie 

przykłady, jak m.in.: pl. frajda : nm. die Freude; pl. śpas : der Spaß; pl. heca : nm. die 

 
10 Por. Karszniewicz-Mazur A., Zapożyczenia leksykalne ze źródła niemieckiego we współczesnej 
polszczyźnie (= „Acta Wratislawiensis”, No 736), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 

1988, s. 25 
11 Por. Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, PWN, Warszawa 1980, s. 136-137. 
12 Tamże, s. 342-344. 
13 Tamże, s. 645 nn. 
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Hetze. Pojawiają się kalki językowe w postaci przeniesionych do języka polskiego 

złożeń z języka niemieckiego, np.: pl. rzeczoznawca : nm. Sachverständiger; pl. maszy-

noznawstwo : nm. die Maschinenkunde, pl. czasokres: nm. Zeitabschnitt14. 

Wiek XIX i związana z nim kolonizacja to przede wszystkim czas intensywnego 

rozwoju polskiego przemysłu tekstylnego, m.in. w okolicach Łodzi15. Przejmowane są 

wówczas kolejne elementy niemieckiego pochodzenia z języka rzemieślników i ogólnego 

języka pracy, np.: pl. flajerka : nm. die Fleiermaschine; pl. birsztmaszyna : nm. die 

Bürtsenmaschine; pl. bejca : nm. die Beize, pol. waserwaga : nm. die Wasserwaage. 

Wiek XX to przede wszystkim wpływy słownictwa niemieckiego w czasie II wojny 

światowej i okupacji. Pojawiają się wówczas takie zapożyczenia, jak: pl. esesman : nm. 

der SS-Mann; pl. folksdojcz : nm. der Volksdeutsche czy też pl. kenkarta : nm. die 

Kennkarte. 

3. Zmiana znaczenia zapożyczeń ze źródła niemieckiego w polszczyźnie 

XX wieku na przykładzie grupy rzeczowej PRACA 

Przejmowanie słów z innego systemu językowego oznacza asymilację również na 

płaszczyźnie semantycznej. Wynika to z faktu wejścia nowego leksemu do istniejącego 

już otoczenia w polu wyrazowym języka przejmującego16. Zmiany dokonują się już 

w momencie zapożyczenia, które pojawia się w innym kręgu kulturowym wraz z nowym 

elementem rzeczywistości pozajęzykowej. Pierwotne znaczenie może zatem również 

zostać zachowane, jeśli przejmowany jest przedmiot czy zjawisko wcześniej nieznane 

użytkownikowi języka polskiego, co dotyczy m.in. określeń fachowych w postaci nazw 

narzędzi, materiałów roboczych, nazw zawodów. Innym zjawiskiem zmiany znaczenia 

jest jego zawężenie lub rozszerzenie. Możliwe jest również wystąpienie mieszanej formy 

zmiany, kiedy wystąpią zawężenie i rozszerzenie/przesunięcie znaczenia źródłosłowu. 

Grupa rzeczowa PRACA składająca się z rzeczowników zapożyczonych ze źródła 

niemieckiego obejmuje najwięcej rzeczowników sklasyfikowanych przez Szymczaka 

jako słowo obcego pochodzenia. Analiza haseł słownikowych oraz ich pogrupowanie dało 

możliwość dalszego podziału zapożyczeń na podgrupy, w których można było zareje-

strować zmianę znaczenia w porównaniu do współczesnego odpowiednika znajdującego 

się w słownikach niemieckich. 

Grupa rzeczowa PRACA obejmuje 94 słowa pochodzenia niemieckiego, które 

zostały sklasyfikowane według nadrzędnych pojęć, takich jak praca jako czynność (10 

zapożyczeń ze źródła niemieckiego), materiały robocze (27), narzędzia i maszyny (24), 

zawody (28) i zakłady (5). Ze względu na obszerny materiał słownikowy związany z tą 

 
14 Tamże. 
15 Por. Nowowiejski B., Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku, Dział 

Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1996; Bogucka M., Dzieje kultury polskiej do 1918 

roku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991; Czechowska-Błachiewicz A., Habrajska G., 
Deutsche Entlehnungen in der Sprache des Gebiets von Łódź, s. 87, [w:] Proben. Konferenzbeiträge, 

Kultur- und Informationszentrum der DDR, Warszawa 1989. 
16 Teorie pola wyrazowego zapoczątkował Jost Trier. Kwestie relacji znaczeniowych w polu wyrazowym 

oraz związanych z tym możliwych zmian znaczenia nowych leksemów, które się w nim pojawiają, zostały 
opracowane m.in. w oparciu o teorie pola wg Triera. Por. Trier J., Altes und Neues vom sprachlichen Feld, 

[w:] Schmidt L. (red.), Wortfeldforschung. Zur Geschichte und Theorie des sprachlichen Feldes, Verlag 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1973, s. 453-484; Trier J., Das sprachliche Feld. Eine 

Auseinandersetzung, [w:] Schmidt L. (red.), Wortfeldforschung. Zur Geschichte und Theorie des 
sprachlichen Feldes, Verlag Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1973, s. 129-161. 
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grupą zapożyczeń omówione zostaną wybrane przykłady z kolejnych podgrup rzeczo-

wych, w przypadku których zarejestrowano zmiany znaczenia. W punktach 3.1.-3.4. 

omówiono rzeczowniki według ich zmian znaczenia. W punkcie 3.5. zestawione zostaną 

zapożyczenia, które zachowały swe pierwotne znaczenie w języku polskim. Prezento-

wane w publikacji znaczenia źródłosłowów są tłumaczeniem własnym autorki. Użyte 

zostały ponadto następujące skróty i oznaczenia:  

• źródła słownikowe: SZ I (Szymczak, tom I), SZ II (Szymczak, tom II), SZ III 

(Szymczak, tom III), SF (Skorupka „Słownik frazeologiczny…”) i GD (Günter 

Drossdowski) wraz ze wskazaniem na stronę, np. pl. kitel (SZ I 992) : nm. der Kittel 

(GD 838); 

• pl. jako ‘j. polski’, nm. ‘j. niemiecki’, płd.-nm. ‘południowoniemiecki’, austr. nm. 

‘austriacki niemiecki’; 

•  ‘….’ znaczenie analizowanych wyrazów; 

• [+/-…] – cechy znaczenia. 

• *wyraz, znaczenie nieprawidłowe lub takie, które już nie występują w danym 

języku, np. nm.* Kehrrad. 

3.1. Zawężenie znaczenia  

3.1.1. Praca jako czynność 

Grupę tę tworzy 10 zapożyczeń, spośród których w 3 przypadkach zanotowano 

zawężenie znaczenia: pl. kitel : nm. der Kittel; pl. majster : nm. der Meister i pl. szychta : 

nm. die Schicht. 

• pl. kitel (SZ I 992) : nm. der Kittel (GD 838) 

Pojawiając się w języku polskim w polu wyrazowym „Odzież robocza”, słowo kitel 

kojarzone jest przede wszystkim ze strojem ochronnym lekarza, pielęgniarki/ pielęg-

niarza czy też pracownika laboratorium. Stojąc zatem obok innego zapożyczonego okre-

ślenia pl. fartuch : nm. Vortuch, konkuruje z nim ze względu na swą cechę znaczenia 

[+/- fachowe]. 

Pierwotne znaczenie słowa Kittel zostaje zawężone o następujące warianty znacze-

niowe: 1. ‘szeroka bluza, podobna do koszuli, noszona na wierzchu spódnicy lub spodni’, 

2. płd.-nm. ‘żakiet’ oraz 3. austr. nm. ‘spódnica’. 

Słowo to stało się podstawą słowotwórczą jedynie dla zdrobnienia kitelek. 

• pl. majster (SZ II 92)/mistrz (SZ II 186) : nm. der Meister (GD 1004) 

Źródłosłów niemiecki posiada 6 znaczeń, spośród których 2 zostały przejęte wraz 

z zapożyczeniem majster, tj. 1. a. ‘rzemieślnik, który ukończył szkołę egzaminem 

mistrzowskim i ma uprawnienia do prowadzenia samodzielnej działalności’, 1. b. ‘osoba 

pracująca jako mistrz w zakładzie pracy i odpowiedzialna za konkretny odcinek pracy’ 

oraz 2. ‘specjalista w swej dziedzinie, znawca’. W przypadku słowa mistrz wszystkie 

znaczenia pokrywają się, co oznacza, że do języka polskiego Meister zostało przejęte 

jeszcze w 4 znaczeniach i obok 1. a. ‘rzemieślnik, który ukończył szkołę egzaminem 

mistrzowskim i ma uprawnienia do prowadzenia samodzielnej działalności’, 1. b. ‘osoba 

pracująca jako mistrz w zakładzie pracy i odpowiedzialna za konkretny odcinek pracy’ 

oraz 2. ‘specjalista w swej dziedzinie, znawca’ występują 3. ‘wielki artysta’, 4. ‘słowo 

używane do tytułowania cieszącego się uznaniem nauczyciela’, 5. sport ‘zwycięzca 

mistrzostw’ i 6. potocznie, poufale ‘forma użyta do zagadnięcie nieznajomego’. Należy 
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jednocześnie podkreślić, że zarejestrowane jest również przejęcie elementu Meister ze 

złożenia Hochmeister ‘Wielki Mistrz’. 

W polu wyrazowym „Fachowcy” słowa majster i mistrz stoją obok siebie, ale ich 

zamienne użycie jest uwarunkowane kontekstem ze względu na przypisane im zabar-

wienie stylistyczne. W znaczeniu 2. ‘specjalista w swej dziedzinie, znawca’ słowo majster 

posiada synonimy, takie jak specjalista, fachowiec czy znawca ze względu na cechę zna-

czenia [+ posiadający fachowe wykształcenie]. W przypadku słowa mistrz w znaczeniu 

3. ‘wielki artysta’ pojawiają się w związku z jego cechą znaczenia [+ w dziedzinie sztuki] 

określenia, takie jak artysta, gwiazdor, natomiast w znaczeniu 5. sport ‘zwycięzca 

mistrzostw’ ze względu na cechę [+ w sporcie] określenie to występuje jako pojedynczy 

leksem obok grupy wyrazowej zwycięzca mistrzostw. Można zatem stwierdzić, że cechą 

charakterystyczną dla obu tych zapożyczeń w języku polskim jest stopniowanie cechy 

przypisanej każdemu z nich, tj. [+ posiadający fachowe wykształcenie i umiejętności]. 

W języku niemieckim takie zjawisko nie występuje.  

• pl. szychta (SZ III 435) : nm. die Schicht (GD 1314) 

W języku polskim zapożyczenie to występuje w dwóch znaczeniach źródłosłowu, tj. 

jako 1. ‘odcinek dnia pracy jako czas pracy w zakładach, w których istnienie system 

zmianowy’, 2. ‘grupa osób pracujących na jednej zmianie’ i oznaczone jako przestarzałe 

3. ‘warstwa jakiejś jednorodnej masy znajdującej się na konkretnej wysokości lub wystę-

pująca pod czymś, przede wszystkim warstwa cegieł lub mur’. O zawężeniu znaczenia 

w przypadku niemieckiego słowa Schicht świadczy również fakt, że nie zostało ono 

przejęte jako ’grupa społeczna o konkretnym statusie materialnym’. W porównaniu do 

pierwotnego znaczenia słowo szychta jest w języku polskim elementem języka 

potocznego. 

 W języku polskim szychta stoi w polu wyrazowym „Podział pracy” obok swego 

odpowiednika zmiana i oba te leksemy mają te same cechy semantyczne: [+ podział 

pracy], [+ ograniczone czasowo], [+/- wcześnie rano], [+/- po południu] i [+/- w nocy]. 

Są one synonimami kontekstualnymi i jedynie warunkowo mogą być stosowane 

zamiennie, tj.: iść na szychtę/*iść na zmianę w znaczeniu ‘iść do pracy’, dzienna 

szychta/ranna zmiana lub pierwsza zmiana, nocna szychta/nocna lub trzecia zmiana, 

ostatnia szychta/ostatnia zmiana lub trzecia zmiana. Jedynie w przypadku grupy 

wyrazowej druga zmiana można jednoznacznie stwierdzić, że nie ma odpowiadającej 

jej grupy z zapożyczeniem, tj. *druga szychta/popołudniowa szychta. 

3.1.2. Materiały robocze 

Zawężenie znaczenia zostało stwierdzone w 7 przypadkach: pl. bejca : nm. Beize; pl. 

bolec : nm. Bolzen; pl. futrówka : nm. Futter; pl. kafel : nm. Kachel; pl. klajster : nm. 

Kleister; pl. lut : nm. Lot; pl. mufa : nm. Muffe. 

Jako najbardziej reprezentatywne przykłady w tej podgrupie grupy rzeczowej 

PRACA można podać następujące zapożyczenia: 

• pl. futrówka (SZ I 621) : nm. das Futter (GD 553),  

występujące w języku polskim jedynie w znaczeniu ‘cienki materiał przyszyty do 

wewnętrznej części garderoby, butów, wyrobów skórzanych’ i pojawiające się obok 

takich rodzimych wyrazów w polu wyrazowym, jak podszewka, podbicie, wyściółka; 

• pl. kafel (SZ I 855) : nm. die Kafel/ die Kachel (GD 797), 



Wędrówka słów. Zapożyczenia ze źródła niemieckiego w polszczyźnie XX wieku  

na przykładzie rzeczowników z grupy rzeczowej PRACA 
 

277 

które w polszczyźnie stoi obok płytka, terakota i dwóch innych zapożyczeń z języka 

niemieckiego glazura i fliza oraz zapożyczenie  

• pl. klajster (SZ I 923) : nm. der Kleister (GD 845),  

które pojawia się w polszczyźnie w polu wyrazowym „Materiały klejące” obok pol-

skiego synonimu klej, zaś o jego użyciu decyduje cecha znaczenia [+ zrobiony z mąki 

ziemniaczanej lub pszennej i wody]. Słowo to przeszło do użycia również jako określenie 

czegoś, najczęściej potrawy, o podobnej konsystencji. 

3.1.3. Narzędzia i maszyny 

Zawężenie znaczenia w tej podgrupie dotyczy takich zapożyczeń, jak: pl. cyrkiel : 

nm. Zirkel; pl. hebel : nm. Hobel/Höbel; pl. kielnia : nm. Kelle; pl. klinga : nm. Klinge; 

pl. klupa : nm. Kluppe; pl. maszyna : nm. Maschine; pl. pędzel : nm. Pinsel; pl. punca : 

nm. Punze; pl. szlauch : nm. Schlauch; pl. szpachla : nm. Spachtel. Omówione zostaną 

najbardziej reprezentatywne przykłady z tej grupy. 

• pl. hebel (SZ I 729) : nm. der Hobel (GD 676) 

Zapożyczenie to weszło do języka polskiego w znaczeniu ‘narzędzie stolarskie do 

wygładzania powierzchni drewnianych poprzez zrywanie wiórów przy pomocy stalo-

wego ostrza wystającego pod kątem z drewnianego klocka z uchwytem’, natomiast jego 

znaczenie ‘przedmiot kuchenny do szatkowania warzyw, np. kapusty’ pojawiło się 

w grupie rzeczowej „Przedmioty i urządzenia kuchenne”. W polszczyźnie potocznej 

pojawia się również hebel jako ‘dźwignia do włączania/wyłączania jakiegoś urządzenia’. 

Stojąc w polu wyrazowym „Narzędzia stolarskie do wygładzania powierzchni”, jest on 

konkurencyjnym określeniem dla rodzimego odpowiednika strug i jednocześnie można 

znaleźć posiadające to samo znaczenie derywaty od obu tych określeń, tj.: heblarka/ 

strugarka, heblować/strugać, heblowanie/struganie, heblowiny/strużyny. Jednakże nie 

zawsze wyrazy pochodne od zapożyczenia mogą zastąpić derywat od rodzimego okre-

ślenia, np. czasownik heblować [+ przy użyciu hebla] ma węższy zakres znaczeniowy 

niż strugać, który to czasownik może wystąpić zarówno w połączeniu z cechą znaczenia 

[+/- za pomocą struga], jak i [+/- za pomocą noża] w przypadku strugania ziemniaków 

lub też [+/- przy użyciu temperówki], jeśli mówimy o struganiu ołówka/ kredki.  

Innym równie ciekawym ze względu na zawężone w języku polskim pierwotne 

znaczenie źródłosłowem jest szlauch.  

• pl. szlauch (SZ S 93) : nm. der Schlauch (GD 1325) 

Słowo to pojawia się w polu wyrazowym „Przedmioty o rurowatym kształcie” i ze 

względu na cechę znaczenia [+ giętki] i [+ do wody] może być zastąpiony rodzimym 

odpowiednikiem wąż, przy czym w tym znaczeniu występują grupy wyrazowe wąż 

ogrodowy i wąż strażacki. 

Kolejnym zapożyczeniem, które do języka polskiego przejęte zostało nie we 

wszystkich znaczeniach, jest kielnia. 

• pl. kielnia (SZ I 912): die Kelle (GD 827) 

Z języka niemieckiego przejęte zostały dwa spośród czterech znaczeń źródłosłowu, 

tj.: kielnia jako 1. ‘narzędzie murarza do nakładania i wygładzania zaprawy murarskiej’ 

oraz jako element języka myśliwych 2. ‘ogon bobra’. 

Wśród zapożyczonych określeń tej podgrupy znajdują się również określenia 

przejęte jedynie ze względu na ich pierwotne fachowe znaczenie, np.: pl. klupa (SZ I 

937) : nm. die Kluppe (GD : 849) ‘narzędzie do mierzenia grubości pni drzew’. W polu 
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wyrazowym „Urządzenia do określenia i mierzenia średnicy” klupa z elementem 

znaczenia [+ z język fachowego] stoi obok rodzimego określenia średnicomierz, które 

ma cechę [+ z języka ogólnego]. 

3.1.4. Zawody 

Grupę zapożyczeń o zawężonym znaczeniu tworzą następujące określenia: pl. Inter-

nista : nm. Internist, pl. lokaj : nm. Lakai, pl. majster : nm. Meister, pl. maszynista : nm. 

Maschinist, pl. murarz : nm. Maurer, pl. snycerz : nm. Schnitzer oraz pl. tragarz : nm. 

Träger. 

• pl. tragarz (SZ III 521) : nm. der Träger (GD 1547) 

Spośród analizowanych elementów tej grupy należy w pierwszej kolejności wymienić 

zapożyczone określenie tragarz, które przejęto ze względu na 3 spośród aż 11 pierwot-

nych znaczeń słowa nm. der Träger, tj. jako 1. ‘ktoś dźwigający ciężary’, 2. ‘osoba 

nosząca bagaże’ i 3. ‘w budownictwie: belka stropowa’. Pozostałe znaczenia to: 4. ‘ktoś 

transportujący chorych’, 5, ‘osoba roznosząca gazety’, 6. najczęściej w liczbie mnogiej: 

‘para elementów tekstylnych przyszyta wewnątrz ubrania w ramionach, zapobiegająca 

przesuwaniu się ubrania’, 7. ‘ktoś, kto się czymś charakteryzuje, coś robi’, 8. ‘ktoś będący 

podporą i siłą napędową czegoś’, 9. ‘jednostka odpowiedzialna za coś’, 10. w technice: 

‘fala nośna, częstotliwość nośna’. Pojawia się ono w polu wyrazowym „Osoba nosząca 

czyjś bagaż” obok takich rodzimych określeń, jak numerowy i bagażowy, które mogą 

zastąpić w tekście słowo tragarz, natomiast w znaczeniu elementu budowli tragarz ma 

swój rodzimy synonim sosrąb. Jednocześnie okazuje się, że tragarz w pierwotnym 

znaczeniu jako ‘ktoś dźwigający ciężary’ nie ma swego odpowiednika w polszczyźnie.  

• pl. internista (SZ 801) : nm. der Internist (GD 774) 

W języku przejmującym nierzadko występują rodzime odpowiedniki w formie grup 

wyrazowych, np. w przypadku słowa internista jest to lekarz wewnętrzny/ lekarz chorób 

wewnętrznych, przy czym jedynie zapożyczenie ma cechę [+ z języka fachowego], co 

sprawia, że w polu wyrazowym „Lekarze” pojawia się m.in. obok takich określeń, jak 

okulista, ginekolog, stomatolog, które również są elementami języka fachowego. 

Do grupy zapożyczonych określeń zawodów zaliczone zostało również majster, 

które zostało omówione w punkcie 3.1.1. 

3.1.5. Zakłady  

W tej podgrupie rzeczownikowej pojawia się: pl. huta (SZ I 760) : nm. Hütte (GD 

745) jedynie jako ‘zakład pracy, w którym produkowany jest metal lub produkty cera-

miczne’. Pozostałe znaczenia pierwotne: 2. a. ‘skromna chatka, najczęściej składająca 

się z jednego pomieszczenia’, b. skrót dla określeń chatki w górach’ i 3. w żeglarstwie 

‘pomieszczenie rozciągające się przez cały statek na tylnym pokładzie, w którego 

wnętrzu znajdują się kajuty’ nie są przejęte. W języku polskim istnieje jedynie jedno 

określenie synonimiczne, tj. zakład metalurgiczny o szerszym zakresie znaczeniowym. 

3.2. Rozszerzenie znaczenia 

3.2.1. Praca jako czynność 

• pl. warsztat (SZ III 659) : nm. die Werkstatt (GD 1732) 

Zjawisko rozszerzenia pierwotnego znaczenia dotyczy słowa warsztat, w przypadku 
którego obok znaczenia niemieckiego 1. ‘pomieszczenie do pracy rzemieślnika wraz ze 
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wszystkimi potrzebnymi mu narzędziami i urządzeniami’ pojawiają się w języku polskim 
nowe, tj. 2. ‘urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych do konkretnych prac rze-
mieślniczych, np. warsztat tkacki oraz 2. ‘ogół wszystkich metod, technicznych i arty-
stycznych środków używanych przez artystów w trakcie tworzenia’ (warsztat twórczy, 
poetycki, malarski, aktorski, reżyserski, naukowy). Niemieckie zapożyczenie pojawia się 
również w znaczeniu ang. workshop, przy czym przeważnie używane jest w liczbie 
mnogiej, np. warsztaty językowe, warsztaty literackie. 

Pole wyrazowe „Pomieszczenia do pracy” rejestruje zapożyczenie warsztat obok takich 
elementów, jak pracownia i atelier, które jest zapożyczeniem z języka francuskiego, 
które jedynie warunkowo są jego synonimami ze względu na przypisane im cechy 
znaczenia [+/- pomieszczenie jako miejsce pracy artysty]. Zapożyczony leksem warsztat 
z cechą [+/- pomieszczenie jako miejsce pracy rzemieślnika] odnosi się do takich grup 
wyrazowych, jak warsztat stolarski, warsztat samochodowy, warsztat elektromechaniczny, 
warsztat ślusarski. Należy tu podkreślić również, że ze względu na element znaczenia 
[+/- ogół wszystkich metod, technicznych i artystycznych środków używanych przez 
artystów w trakcie tworzenia] słowo to nie ma rodzimego synonimu. W przypadku 
warsztatu krawieckiego istniejąca synonimiczna grupa wyrazowa pracownia krawiecka 
ma cechy wartościujące dodatnio, czyli można tu mówić o różnicy w zabarwieniu 
stylistycznym. 

Ciekawym zjawiskiem jest występowanie w języku polskim związków frazeolo-
gicznych ze słowem warsztat (SF II 509): 1. iść/pójść do warsztatu jako ‘rozpocząć naukę 
w jakimś warsztacie’, 2. zaprząc kogoś do warsztatu w znaczeniu ‘zmusić kogoś do 
pracy’, 3. brać/wziąć cos na warsztat jako ‘nad czymś pracować’, 4. mieć coś na 
warsztacie w znaczeniu ‘być zajętym czymś’, 5. coś wychodzi z warsztatu jako ‘coś jest 
produkowane w jakimś warsztacie’ i w języku potocznym warsztat idzie w znaczeniu 
‘fabryka, zakład pracy działa’. 

3.2.2. Materiały robocze 

W tej podgrupie zapożyczeń nie wystąpiło rozszerzenie znaczenia, co wskazuje na 
fachowy charakter przejmowanej leksyki. 

3.2.3. Narzędzia i maszyny 

• pl. graca (SZ I 689) : nm. die Kratze (GD 893) 
Do zasobów języka polskiego przechodzi graca w znaczeniu ‘narzędzie do skrobania 

lub drapania, zwłaszcza w górnictwie’. W polszczyźnie rozwijają się nowe znaczenia: 
2. ‘narzędzie ogrodnicze do pielenia’ i 3. ‘narzędzie budowlane do gaszenia wapna i przy-
gotowywania zaprawy murarskiej’. Można zatem stwierdzić, że zapożyczone określenie 
zachowało swe fachowe znaczenie, jednakże pojawiło się dzięki nowym znaczeniom 
w innych dziedzinach. 

• pl. kilof (SZ I 918) : nm. die Keilhaue (GD 826)  
Również jako słowo fachowe pojawia się w polszczyźnie kilof jako element języka 

górników 1. ‘narzędzie do rozbijania skał’ i podobnie jak w przypadku słowa graca poja-
wia się nowe znaczenie w ogrodnictwie, tj. 2. ‘narzędzie do spulchniania ziemi i sadzenia 
nowych roślin. Słowo to pojawia się w języku polskim w polu wyrazowym „Narzędzia 
do rąbania” obok takich słów, jak oskard i czekan, które mają cechę wspólną [+ podobne 
kształtem do motyki], różnią się zaś zastosowaniem, tzn. oskard jest synonimem do kilof 
ze względu na cechę [+ w górnictwie] i dla słowa czekan [+ w alpinizmie]. 
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3.2.4. Zawody 

Analiza słownika Szymczaka wykazała istnienie wśród haseł słownikowych również 

takich wyrazów, które oznaczone są jako historyzmy. Przykładem takim jest zapoży-

czenie kuchmistrz. 

• pl. kuchmistrz (SZ I 1078) : nm. der Küchenmeister (GD 906) 

Słowo to jest neosemantyzmem zapożyczonego leksemu ‘w dawnej Polsce – nadworny 

urzędnik odpowiedzialny na dworze za kuchnię’. Zapożyczenie kuchmistrz ma w polu 

wyrazowym „Zawody” ekwiwalenty polskie w postaci grup wyrazowych mistrz sztuki 

kulinarnej, kierownik kuchni czy też szef kuchni. 

3.2.5. Zakłady  

Podgrupa ta nie zarejestrowała rozszerzenia znaczenia. 

3.3. Zawężenie i rozszerzenie lub przesunięcie znaczenia 

3.3.1. Praca jako czynność 

• pl. szopa (SZ III 420) : nm. der Schuppen (GD 1360) 

Zawężenie wraz z jednoczesnym rozszerzeniem znaczenia dotyczy słowa: pl. szopa 

: nm. der Schuppen. Zapożyczenie to istnieje w języku polskim w znaczeniu ‘mały 

budynek gospodarczy, w którym przechowywane są narzędzia, najczęściej ogrodnicze’. 

Należy przy tym podkreślić, że przy zawężeniu znaczenia zarejestrowano rozszerzenie 

znaczenia wraz z jego przesunięciem. W polszczyźnie obecne jest zdrobnienie szopka 

w znaczeniu ‘noworoczny program telewizyjny, w którym w sposób prześmiewczy kryty-

kowana jest sytuacja polityczno-społeczna kraju’ oraz jako element związku frazeolo-

gicznego niezła szopka znaczeniu ‘niezły teatr, niezła draka’. 

3.3.2. Materiały robocze 

Do elementów tej podgrupy, w której stwierdzono mieszaną formę zmiany znaczenia, 

tj. zawężenie i rozszerzenie/przesunięcie znaczenia należą: pl. czop : nm. der Zapfen, pl. 

drut : nm. der Draht, pl. farba : nm. die Farbe, pl. fliza : nm. die Fliese, pl. śruba : nm. 

die Schraube i pl. szyba : nm. die Scheibe. 

• pl. farba (SZ I 573) : nm. die Farbe (GD 486) 

Do najciekawszych pod względem zmian znaczenia należy zapożyczenie farba, 

w przypadku którego znaczenie pierwotne rozszerzono i w języku myśliwych funkcjonuje 

ono jako ‘pot, krew dzikiej zwierzyny’, w języku potocznym zaś to ‘ludzka krew’. 

Mówimy tu zatem o zjawisku przesunięcia znaczenia. 

W polu wyrazowym „Środki barwiące” obok zapożyczenia farba stoją barwnik, 

kolor, zabarwienie i barwa, przy czym barwa pojawiła się w języku polskim dzięki zapo-

życzeniu z języka niemieckiego poprzez pośrednictwo czeskie. Wszystkie te wymie-

nione określenia mają cechę [+ kolorowy]. W przypadku pary słowa farba jako ‘środek 

barwiący’ i zabarwienie jest to [+ lekkie] i [+ zabarwienie]. Określenia kolor i barwnik 

mają to samo znaczenie jak farba ze względu na cechę [+ środek barwiący].  

W języku polskim pojawiają się kolor, barwa i farba w jednym i tym samych 

wyrażeniu frazeologicznym malować coś czarnymi farbami/w ciemnych kolorach/ 

barwach. 
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Analiza wykazała ponadto, że farba występuje również w takich frazeologizmach, 

jak dać ubranie do farby (SF 218) ‘oddać do farbowania, zlecić farbowanie’, użyć 

mocnych farb ‘przesadzić z czymś’ czy też puścić farbę ‘wygadać się, zdradzić sekret’. 

• pl. śruba (SZ III 457) : nm. die Schraube (GD 1351) 

Innym ciekawym pod względem zmian znaczenia i rozwoju jest słowo śruba, które 

nie tylko stało się punktem wyjścia do stworzenia w języku polskim licznych derywatów 

(śrubka, śrubeczka, śrubowiec, śrubowaty, śrubowy, śrubować, np.), lecz także pojawiło 

się we frazeologizmach (SF 316), np. śruba podatkowa jako ‘stale rosnące podatki’, 

dociskać/przyciskać/przykręcać śrubę ‘dużo wymagać’, dusić śrubą podatkową ‘pod-

wyższać podatki’ i przykręcać śrubę wyzysku ‘coraz bardziej bez skrupułów wyko-

rzystywać’. Należy przy tym zaznaczyć, że jedynie frazeologizm dociskać/przyciskać/ 

przykręcać śrubę utworzony został z zastosowaniem zapożyczonego leksemu, pozostałe 

są już przesunięciem jego znaczenia. 

3.3.3. Narzędzia i maszyny 

Zjawisko występowania nie tylko jednej zmiany znaczenia dotyczy takich zapo-

życzeń, jak cęgi, raszpla, szufla. 

• pl. cęgi (SZ I 247) : nm. die Zange (GD 1765) 

Słowo cęgi przejęte zostało i funkcjonuje do dziś jako określenie ‘narzędzia do trzy-

mania, mocowania lub rozłączania czegoś’. Pierwotne znaczenie ‘zbliżona kształtem do 

cęgów część ciała niektórych zwierząt’ zostało przesunięte i w języku polskim pojawia 

się jako termin w zootechnice ‘środkowa para siekaczy u koni, świń i krów’. 

W polu wyrazowym „Narzędzia do chwytania, trzymania lub rozdzielania czegoś” 

zapożyczenie cęgi stoi obok rodzimych określeń szczypce, kleszcze, kombinerki. 

Zapożyczone z języka niemieckiego słowo cęgi jako określenie fachowe przyczyniło się 

do specjalizacji polskich określeń, ponieważ w zakresie niefachowym używane są 

jedynie rodzime synonimy, np. szczypce/kleszcze raka. 

• pl. raszpla (SZ III 21 ) : nm. Raspel (GD 1214) 

W przypadku słowa raszpla należy wskazać na wartość poszczególnych cech zna-

czenia zapożyczenia i jego rodzimych ekwiwalentów. Cecha [+ gruboziarnisty] deter-

minuje znaczenie słów tarnik i raszpla, natomiast pilnik staje się ich hiperonimem ze 

względu na najszersze znaczenie i następujące cechy [+/- z hartowanej stali], [+/- okrągły], 

[+/- półokrągły], [+/- płaski], [+/- czworokątny], [+ o ostrych brzegach i rowkach],  

[+ do wygładzania], [+/- do obróbki metalu], [+/- do obróbki drewna] i [+/- do obróbki 

twardych materiałów]. 

Na przykładzie zapożyczenia raszpla można omówić również przesunięcie zna-

czenia na element języka niefachowego i jego użycie w polszczyźnie potocznej, ponie-

waż funkcjonujące w języku określenia stara raszpla, głupia raszpla będące epitetami 

używanymi w stosunku do kobiet.  

Zapożyczone słowo szufla (SZ III 430) posiada w języku polskim tylko dwa 

znaczenia, tj. 1. ‘narzędzie do nakładania ziemi, piasku’ oraz przesunięte znaczenie pier-

wotne źródłosłowu nm. Schaufel (GD 1307) 2. ‘podobna do szufli płyta z blachy służąca 

do przechowywania, formowania, przenoszenia składu zecerskiego’. 
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3.3.4. Zakłady pracy 

W ramach tej podgrupy jedynie gisernia odnotowała złożoną zmianę znaczenia. 

• pl. gisernia (SZ I 655) : nm. die Gießerei (GD 610) 

W porównaniu do słowa pierwotnego nastąpiło przesunięcie znaczenia ‘zakład 

metalurgiczny, w którym odlewany jest metal lub też dział w tym zakładzie’ na gisernia 

jako ‘dział w drukarni, gdzie odlewany jest stereotyp’. Rodzimym odpowiednikiem jest 

stereotypownia jako określenie fachowe, zaś potocznie używane jest gisernia. 

3.4. Przesunięcie znaczenia 

Wśród 94 zapożyczeń tworzących grupę rzeczową PRACA znaleziono jeden 

rzeczownik, którego źródłosłowem jest przymiotnik, tj.: pl. bryt (SZ I 208) : nm. breit 

(GD 282). W tym przypadku w języku polskim rzeczownik ten o znaczeniu ‘kawałki 

materiału o konkretnej szerokości, z których zszyta jest spódnica lub kawałki lnu, 

z których szyte są żagle’ 

3.5. Zachowanie pierwotnego znaczenia 

Zjawisko zachowania pierwotnego znaczenia zapożyczenia związane jest przede 

wszystkim z jego fachowym znaczeniem, które było przyczyną sięgnięcia po słowo obce 

wraz z przejęciem nowych elementów kultury pozajęzykowej. Dotyczy to również grupy 

rzeczowej PRACA, gdzie w poszczególnych podgrupach zostało stwierdzone zacho-

wanie pierwotnego znaczenia źródłosłowu. Poniżej umieszczono zestawienie 49 z 94 

słów z grupy rzeczowej PRACA z uwzględnieniem jej podziału na podgrupy. 

3.5.1. Praca jako czynność 5/94: faj(e)rant, fuszer, fuszerka, glans, majstersztyk. 

3.5.2. Materiały robocze 13/94: cynfolia, ćwiek, dratwa, fornir, glazura, grępla, 

hufnal, kamgarn, kit, mutra, papa, szpagat, szuter. 

3.5.3. Narzędzia i maszyny 8/94: bor, bormaszyna, cyklina, dysza, laubzega, rajzbret, 

szpadel, sztanca. 

3.5.4. Zawody 20/94: archiwariusz, buchalter, dekarz, fechmistrz, felczer, furman, 

grabarz, jubiler, kamerdyner, kancelista, kapelmistrz, konwisarz, kramarz, ludwisarz, 

makler, markietan, pedel, stelmach, szyper, tapicer. 

3.5.5. Zakłady 3/94: browar, hala, mennica. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Prezentowany temat dotyczy kwestii związanych z zapożyczeniami leksykalnymi ze 

źródła niemieckiego we współczesnej polszczyźnie XX wieku i ich asymilacji na płasz-

czyźnie semantycznej. Przedmiotem analizy są rzeczowniki występujące w „Słowniku 

języka polskiego” pod redakcją Mieczysława Szymczaka (1993). Istotną rzeczą jest tu 

fakt adnotacji autora dotyczącej źródła niemieckiego. Znaczenie zapożyczeń jest kon-

frontowane z ich znaczeniem we współczesnym języku niemieckim na podstawie 

danych ze słowników z lat 90. ubiegłego wieku pod redakcją Günthera Drossdowskiego 

(1989), tj. „DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch” i „DUDEN. Deutsches” oraz 

słownika pod redakcją Gerharda Wahriga (1986/1991) „Deutsches Wörterbuch”.  

Niniejsza publikacja dotyczy zmian znaczenia zapożyczonych elementów leksykal-

nych ze źródła niemieckiego w odniesieniu do ich odpowiedników we współczesnym 

języku niemieckim. Dokonywały się one już w momencie przejmowania konkretnych 

słów, co wynikało z jednej strony najprawdopodobniej z błędnego rozumienie ich 
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znaczenia, z drugiej zaś – z dopasowania przejmowanych słów do istniejących w języku 

polskim pól wyrazowych. Zjawisko zmiany semantycznej dotyczy zawężenia lub 

rozszerzenia pierwotnego znaczenia wyrazu czy też występujących form mieszanych, 

np. zawężenie + rozszerzenie lub też zawężenie + przeniesienie/przesunięcie znaczenia. 

Wskazuje się ponadto na funkcję zapożyczenia jako punktu wyjścia do tworzenia 

frazeologizmów oraz derywatów, co jest dowodem na jego zakorzenienie się w języku 

zapożyczającym. Prezentowany temat omawiany jest na przykładzie rzeczowników 

tworzących grupę rzeczową PRACA.  

Problem asymilacji wyrazów zapożyczonych na płaszczyźnie semantycznej w języku 

przejmującym/przyjmującym nowe słowa dotyczy ich adaptacji ściśle związanej ze 

zjawiskiem wchodzenia nowych słów do już istniejących pól wyrazowych tworzących 

słownictwo rodzime.  

Najczęstszym zjawiskiem jest zachowanie pierwotnego znaczenia (49/94), następnie 

jego zawężenia (28/94), zawężenia i rozszerzenia/przesunięcia (11/94), rozszerzenie 

(4/94), przesunięcie (1/94). Jedno słowo: pl. kierat : nm. * das Kehrrad nie występuje 

już we współczesnym języku niemieckim (1/94). Ciekawym zjawiskiem w przypadku 

tego leksemu jest jego utrwalone znaczenie przenośne związane z przesunięciem znaczenia 

źródłosłowu ‘urządzenie wykorzystywane do pracy w gospodarstwie rolnym, do którego 

zaprzęga się zwierzęta pociągowe, by chodząc w kółko uruchamiały maszyny rolnicze’ 

i używaniem go jako określenia potocznego dla scharakteryzowania ciężkiej pracy 

fizycznej, którą określa się jako chodzenie w kieracie. 
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Wędrówka słów. Zapożyczenia ze źródła niemieckiego w polszczyźnie XX wieku 

na przykładzie rzeczowników z grupy rzeczowej PRACA 

Streszczenie  

Prezentowany temat dotyczy kwestii związanych z zapożyczeniami leksykalnymi ze źródła niemieckiego 

we współczesnej polszczyźnie XX wieku i ich asymilacji na płaszczyźnie semantycznej. Niniejsza publi-

kacja dotyczy zmian znaczenia zapożyczonych elementów leksykalnych ze źródła niemieckiego w odniesieniu 
do ich odpowiedników we współczesnym języku niemieckim. Dokonywały się one już w momencie przej-

mowania konkretnych słów, co wynikało z jednej strony najprawdopodobniej z błędnego rozumienie ich 

znaczenia, z drugiej zaś – z dopasowania przejmowanych słów do istniejących w języku polskim pól wyra-

zowych. Zjawisko zmiany semantycznej dotyczy zawężenia lub rozszerzenia pierwotnego znaczenia wyrazu 
czy też występujących form mieszanych, np. zawężenie + rozszerzenie lub też zawężenie + przeniesienie/ 

przesunięcie znaczenia. Wskazuje się ponadto na funkcję zapożyczenia jako punktu wyjścia do tworzenia 

frazeologizmów oraz derywatów, co jest dowodem na jego zakorzenienie się w języku zapożyczającym. 

Prezentowany temat omawiany jest na przykładzie rzeczowników tworzących grupę rzeczową PRACA.  
Słowa kluczowe: polsko-niemieckie kontakty językowe, zapożyczenia ze źródła niemieckiego w polsz-

czyźnie XX wieku, zmiana znaczenia zapożyczeń w języku przejmującym 

 



 

286 

Wiesław Szałaj1  

Językoznawstwo Adaptacyjne jako perspektywa badań 

koncepcji Jezusa w Ewangelii Marka  

1. Wstęp  

W niniejszym artykule Językoznawstwo Adaptacyjne bada koncepcję Jezusa w Ewan-

gelii Marka. Poszukuje odpowiedzi na podstawowe pytania: czy postać Jezusa w Ewangelii 

jest postacią fizyczną, czy produktem wyobraźni Marka; czy Marek sam ją stworzył, czy 

jest ona wspólnym dziełem grupy żydowskich nauczycieli, którzy ją stworzyli pod 

wpływem określonych okoliczności; jaki wpływ Ewangelia Marka wywarła na Kościół, 

który z niej korzystał (i nadal korzysta) oraz na jej czytelników i użytkowników (zwolen-

ników i przeciwników Ewangelii Marka).  

Hipotezą badawczą (w ramach Językoznawstwa Adaptacyjnego) jest stwierdzenie, 

że realny Jezus (Mesjasz Syn Boży) w „czasach Jezusa” fizycznie nie istniał, lecz został 

stworzony w Ewangelii Marka (pierwszej z Ewangelii Synoptycznych)2, jako produkt 

swobodnej interpretacji tekstów Starego Testamentu (Psalmów i Proroków), a potem 

przeniesiony do pozostałych Ewangelii (Łukasza, Mateusza i Jana) oraz (w pewnym 

stopniu, bezpośrednio lub pośrednio) do pozostałych ksiąg Nowego Testamentu.  

Drugą częścią hipotezy jest konkluzja, że tekst Marka jest propozycją koncepcji 

Jezusa, która odpowiedziała na adaptacyjne i przetrwaniowe potrzeby ówczesnych uci-

śnionych Żydów (wspierając ich wiarę w przyjście Mesjasza w osobie Jeszuy – Jahwe 

Zbawiciela), a także na potrzeby innych ludów i społeczeństw tamtego starożytnego 

świata, oraz że przez swą koncepcję Marek stworzył teoretyczne podstawy nowej 

(w stosunku do judaizmu i pogaństwa) religii chrześcijańskiej. 

Zgodnie z zobowiązaniem Lakoff’a3, w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione 

pytania, Językoznawstwo Kognitywne (a w konsekwencji Językoznawstwo Adaptacyjne) 

w swych badaniach korzysta z osiągnięć innych nauk o języku i ludzkim poznaniu, 

takich jak Teoria Aktów Mowy4 oraz Teoria Potrzeb Motywujących Masłowa5. Ta 

pierwsza pozwala zmieniać teksty Ewangelii w strumienie adaptacyjnych aktów mowy 

 
1 wszalaj@o2.pl, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wydział Neofilologii. 
2 Według autora niniejszego artykułu, który badał tzw. Problem Synoptyczny, pierwszą Ewangelią 

Synoptyczną była Ewangelia Marka, drugą była Ewangelia Łukasza a trzecią, Ewangelia Mateusza: 
Szałaj W., Problem Synoptyczny jako interdyscyplinarny przedmiot badań w interdyscyplinarności Ricka 

Szostaka, [w:] Chodźko E., Śliwa M. (red.), Interdyscyplinarne badania z zakresu nauk pedagogicznych 

i humanistycznych, Wydawnictwo TYGIEL, Lublin 2020, s. 241-260. 
3 Założenie [Zobowiązanie, W.Sz.], aby koncepcje językoznawcze uzgadniać z tym, co generalnie 
wiadomo na temat umysłu i mózgu z dyscyplin innych niż językoznawstwo (Lakoff, 1991, s. 54). Konat B., 

Wybrane założenia filozoficzne oraz procedury badawcze w językoznawstwie kognitywnym i genera-

tywnym. Analiza porównawcza z perspektywy Idealizacyjnej Teorii Nauki, s. 78, Praca doktorska napisana 

pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Łastowskiego, Poznań 2012, https://repozytorium.amu.edu.pl/ 
bitstream/10593/6123/1/Barbara_Konat_Praca_Doktorska_2013.pdf.[.  
4 Austin J.L., How to Do Things with Words, Oxford University Press, Oxford 1962; Searle J.R., Speech 

Acts, Cambridge University Press, Cambridge 1969. 
5 Maslow A.H., A theory of human motivation, Psychological Review, 50 (4), 1943, http://psychclassics. 
yorku.ca/Maslow/motivation.htm. 
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(AAM), gdzie Nadawcą jest Marek i Kościół (użytkownik Ewangelii), a Odbiorcą są 

czytelnicy, inni użytkownicy (zwolennicy i przeciwnicy), przywódcy religijni oraz 

wyznawcy. Natomiast ta druga (Teoria Potrzeb Masłowa) pozwala przypisać Nadawcy 

AAM i Odbiorcom – uporządkowane na sześciu poziomach Hierarchii Potrzeb Masłowa 

i zwerbalizowane – motywujące do działania potrzeby zawarte w AAM. Dzięki tej 

współpracy (Językoznawstwa Adaptacyjnego, Teorii Aktów Mowy oraz Teorii Potrzeb 

Masłowa) możliwe jest odkrywanie (przez analizę tekstów) adaptacyjnych motywacji 

Nadawcy i Odbiorców do działania, wywołanych przez teksty Ewangelii Marka. 

2. Językoznawstwo Adaptacyjne 

Niniejszy artykuł dotyczy Językoznawstwa Adaptacyjnego, które korzystając z innych 

dziedzin Językoznawstwa, takich jak Językoznawstwo Ogólne, Językoznawstwo Antro-

pologiczne, Językoznawstwo Kognitywne, posiada własny obszar badań. Obszarem 

badań Językoznawstwa Adaptacyjnego jest język jako produkt i narzędzie mózgu służące 

do adaptacji i przetrwania organizmu, którym ten mózg zarządza6. Obiektem badań 

w Językoznawstwie Adaptacyjnym są teksty wraz z ich Nadawcą (autorem i zlecenio-

dawcą) oraz Odbiorcą (czytelnikiem, użytkownikiem).  

Językoznawstwo Adaptacyjne zakłada istnienie świata fizycznego oraz niefizycznego 

(duchowego, religijnego, fantazyjnego w mózgu). Do badań świata fizycznego Języko-

znawstwo Adaptacyjne nie stosuje metod badawczych świata niefizycznego, a do badań 

świata niefizycznego nie stosuje metod badawczych świata fizycznego. 

W konsekwencji, Językoznawstwo Adaptacyjne uznaje zasadę, że w świecie fizycz-

nym istnieją wyłącznie obiekty fizyczne, które podlegają prawom fizyki (i metodom 

badawczym świata fizycznego), natomiast w świecie niefizycznym, stworzonym 

w mózgach i przez mózgi indywidualnych ludzi (gdzie prawa fizyki nie obowiązują), 

istnieją wyłącznie obiekty niefizyczne, które prawom fizyki się nie poddają ani 

metodom badawczym świata fizycznego. 

Powyższe stwierdzenia są bardzo ważne, ponieważ język, w formie mówionej i pisanej 

(teksty) jest produktem mózgu, więc nie jest obiektem fizycznym, lecz obiektem nie-

fizycznym; zajmuje się on przenoszeniem niefizycznych informacji (czerpanych z myśli7 

w mózgu) – na fizycznych nośnikach – na odległość (w przestrzeni i w czasie) między 

zainteresowanymi (informacją) mózgami. W konsekwencji, wypowiedzi języka, które 

mogą dotyczyć zarówno świata fizycznego, jak i niefizycznego, nie pozwalają jedno-

znacznie stwierdzić, który ze światów został przez nie opisany, więc potrzebne jest zba-

danie (relacji między znakiem języka a jego desygnatem), czy opisany przez wypowiedź 

językową świat rzeczywiście fizycznie istnieje. Bez takiego badania, Językoznawstwo 

 
6 Niniejsze stwierdzenie jest zgodne z wypowiedzią Newberga et al., że: [t]he goal of every living brain 
[...] has been to enhance the organism’s chances of survival by reacting to raw sensory data and 

translating it into a negotiable rendition of a world, Newberg A., d’Aquili E., Rause V., Why God Won’t 

Go Away, Ballantine Books, New York 2002, s. 15. 
7 Gut uważa, iż myślom przysługują cztery własności. Myśli posiadają absolutne wartości logiczne, 
niezrelatywizowane do niczego innego; są złożonymi bytami posiadającymi strukturę; są przedmiotami 

przekonania, intencji, nadziei i innych postaw; i może się zdarzyć, że jedna i ta sama myśl jest przed-

miotem uznania lub przedmiotem sporu dwóch różnych podmiotów; […] myśl posiada treść pojęciową 

(konceptualną) lub propozycjonalną, Gut A., O relacji między myślą a językiem, Towarzystwo Naukowe 
KUL, Lublin 2009, s. 19. 
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Adaptacyjne traktuje wypowiedź jako opis świata niefizycznego. Jeśli w wyniku analizy 

wypowiedź zawiera elementy niefizyczne, to jako całość opisuje świat niefizyczny. 

Dzięki takiemu podejściu, Językoznawstwo Adaptacyjne wyróżnia trzy rodzaje 

prawdy (jako zgodności sądu z rzeczywistością): prawdę fizyczną (zgodną z prawami 

fizyki), prawdę wyobrażoną (stworzoną przez wyobraźnię w mózgu) oraz prawdę zdefi-

niowaną (zgodną z definicją prawdziwości sformułowaną w mózgu, np. za pomocą 

matematyki). Każdy z wymienionych rodzajów prawdy jest dla mózgu (indywidualnego 

człowieka) konkluzją (wnioskiem), która zachęca mózg do określonego działania w celu 

adaptacji i przetrwania w środowisku organizmu, którym ten mózg zarządza. 

Według Teorii Aktów Mowy, każda wypowiedź językowa (Nadawcy), która wywo-

łuje (jakiekolwiek) działanie (Odbiorcy), nosi nazwę adaptacyjnego Aktu Mowy (AAM). 

O rodzaju i kierunku działania Odbiorcy (pod wpływem AAM) decyduje Językowy 

Operator Adaptacyjny (JOA)8 – słowo lub zwrot w AAM – wskazujący na oczekiwane 

przez Nadawcę działanie Odbiorcy. Lecz o faktycznym działaniu Odbiorcy decyduje to, 

czy i w jakim stopniu AAM Nadawcy zaspokaja potrzebę (jedną lub wiele) Odbiorcy 

znajdującą się, zgodnie z Teorią Potrzeb Masłowa, na jednym (lub wielu) z poziomów 

Hierarchii Potrzeb Masłowa (HPM), którą ma w głowie Odbiorca (oraz każdy indy-

widualny człowiek).  

Ze względu na użyteczność badawczą Teorii Aktów Mowy oraz Teorii Potrzeb 

Masłowa, obydwie teorie znalazły zastosowania w Językoznawstwie Adaptacyjnym do 

adaptacyjnej (i przetrwaniowej) analizy tekstów z punktu widzenia ich autorów (i zlece-

niodawców) jako Nadawców oraz czytelników i użytkowników jako ich Odbiorców. 

W celu przetestowania użyteczności metody analitycznej stworzonej przez Języko-

znawstwo Adaptacyjne wykorzystamy ją w badaniu koncepcji Jezusa w Ewangelii Marka. 

3. Ewangelia Marka w Językoznawstwie Adaptacyjnym 

W perspektywie Językoznawstwa Adaptacyjnego język Ewangelii Marka posiada 

poziom semantyczny (konwencyjny) oraz pragmatyczny (intencyjny), a zawarte w Ewan-

gelii opowieści są w postaci strumieni adaptacyjnych aktów mowy (AAM), które można 

interpretować na poszczególnych poziomach Hierarchii Potrzeb Masłowa (HPM) 

w mózgu konkretnego człowieka.  

Na semantycznym (konwencyjnym) poziomie języka teksty Ewangelii Marka są 

konwencyjnymi Aktami Mowy (KAM) pomiędzy postaciami z Ewangelii w świecie 

niefizycznym, jak również KAM Narratora prowadzącego (dla czytelników) narrację 

w tym niefizycznym świecie. Na pragmatycznym (intencyjnym) poziomie języka teksty 

Ewangelii Marka są adaptacyjnymi Aktami Mowy (AAM), gdzie Nadawcą AAM jest 

Marek i Kościół, a Odbiorcą są przywódcy religijni, wyznawcy oraz inni użytkownicy 

Ewangelii w realnym (fizycznym) świecie.  

Dzięki zanurzeniu tekstów Marka w Hierarchii Potrzeb Masłowa, jego Ewangelia 

może być badana (z jednej strony) jako narzędzie adaptacji do środowiska autora oraz 

Kościoła wewnątrz ich świata fizycznego (jak i niefizycznego w mózgach), a z drugiej 

strony jako narzędzie czytelników i użytkowników wewnątrz ich światów fizycznych 

i niefizycznych (w mózgach i w tekstach Ewangelii). 

 
8 Szałaj W., Language Adaptive Operators, [w:] Piotr P. Chruszczewski et al. (eds.), Languages in Contact 

2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk, Oddział we 
Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 179-191, (Languages in Contact. Vol. 1).  
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Poprzez badanie (stworzonych przez Marka) wypowiedzi głównej postaci Ewangelii – 

Jezusa i innych postaci z Ewangelii oraz wypowiedzi Marka jako Narratora, adaptacyjna 

analiza Ewangelii Marka (jako teorii nowej religii), pozwala ocenić adaptacyjne i prze-

trwaniowe intencje autora (Marka) oraz Kościoła (głównego użytkownika Ewangelii). 

Przyglądając się owym wypowiedziom (przez analizę tekstów w postaci strumieni 

AAM) i „filtrując” je przez poszczególne poziomy Hierarchii Potrzeb Masłowa, możemy 

odnaleźć owe intencje i zrozumieć motywację do stworzenia Ewangelii Marka oraz 

odgadnąć koncepcję Jezusa i rolę, jaką ma do spełnienia w Ewangelii.  

By dokonać adaptacyjnej analizy Ewangelii Marka, dzielimy ją na strumienie AAM 

i wstawiamy je do HPM. Dzięki Językowym Operatorom Adaptacyjnym (JOA) znajdu-

jącym się w AAM przypiszemy te AAM do odpowiednich poziomów HPM. JOA to słowa 

i zwroty w AAM z Ewangelii, pasujące do treści poszczególnych poziomów HPM. Oto 

te poszczególne poziomy HPM9:1. Potrzeby dotyczące podstawowych konieczności 

życiowych. 2. Potrzeby bezpieczeństwa przez porządek i prawo. 3. Potrzeby przynależ-

ności i miłości, silne więzy z grupą. 4. Potrzeby szacunku przez osiągnięcia, bycie 

zauważonym. 5. Potrzeby samospełnienia na szczycie osobistych dążeń. 6. Potrzeby 

transcendencji, wyjścia poza siebie.  

Każdy poziom ma charakterystyczne słowa i zwroty (JOA) w treści AAM. Jeśli taki 

konkretny JOA (jeden lub więcej) znajdziemy w AAM, to cały AAM przypiszemy do 

oznaczonego przez JOA poziomu HPM (jednego lub więcej). 

Oto fragment Ewangelii Marka, gdzie pogrubieniem oznaczono Językowe Operatory 

Adaptacyjne (JOA) wskazujące (semantycznie) na potrzeby z poszczególnych poziomów 

HPM, jakie powinny wytworzyć u czytelników lub użytkowników Ewangelii:  

[Jezus] przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch (JOA2). 

Dał im też władzę nad duchami nieczystymi (JOA6) i przykazał im, by nic 

z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy 

w trzosie (JOA1). „Ale idźcie ubrani w sandały i nie wdziewajcie dwóch 

sukien!” (JOA1). „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd 

wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc 

strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!” (JOA4). Oni wyszli 

i wzywali do nawrócenia (JOA3). Wyrzucali złe duchy (JOA6) i chorych 

namaszczali olejem i uzdrawiali (JOA1) (Mk 6:7-13)10. 

Widać, że bycie prorokiem było wtedy sposobem na życie – na utrzymanie siebie 

i swych uczniów, którzy nauczając w imieniu proroka zdobywali środki utrzymania dla 

siebie i mistrza (pierwszy poziom HPM), zaspokajając też potrzebę więzi z grupą (trzeci 

poziom HPM), i potrzebę transcendencji w świat religijny, duchowy (szósty poziom HPM). 

  

 
9 Koltko-Riviera M.E., Rediscovering the Later Version of Maslow’s Hierarchy of Needs: Self-
Transcendence and Opportunities for Theory, Research, and Unification, Review of General Psychology, 

Vol. 10, No. 4, 2006, s. 302. 
10 Wszystkie cytaty ze Starego i Nowego Testamentu pochodzą z Internetowego wydania Biblii Tysiąc-

lecia, PALLOTINUM, 2003, Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, 
2003, http://biblia.deon.pl/. 
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4. Teoria Jezusa w Ewangelii Marka 

Gdy przystępujemy do adaptacyjnej analizy Ewangelii Marka, jej pierwsze słowa są 

następujące:  

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisane u proroka 

Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę 

Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego 

prostujcie ścieżki! (Mk 1:1-3).  

Już na początku Marek dokonuje samowolnej interpretacji, że wypowiedź proroka 

Izajasza (VIII wiek p.n.e.) odnosi się do (nikomu nieznanego) „Jezusa Chrystusa Syna 

Bożego”. Marek podaje też fałszywą informację, że stworzony przez niego cytat 

pochodzi od Izajasza, podczas gdy cytat Marka jest kompilacją błędnie zacytowanych 

fragmentów z Izajasza i Malachiasza, odległych od siebie o 300 lat. Te zabiegi sugerują, 

że Marek używa Starego Testamentu, by stworzyć własną wersję (postać) Jezusa. Być 

może Jezus (Jeszua, tj. „Jahwe jest Zbawicielem”) istniał już wcześniej w ludowych 

wierzeniach uciśnionych (politycznie i ekonomicznie) Żydów, a (zbiorowy) Marek 

dokonał jedynie kompilacji tych wierzeń (opowieści) w jednolity opis nowej religijnej 

doktryny, wsparty obficie bogatym materiałem ze ST. Lecz być może imię i postać 

Jezusa jest (jednak) autorskim pomysłem Marka. 

Przyglądając się tekstom Ewangelii Marka, Językoznawstwo Adaptacyjne zauważa, 

iż postać Jezusa Chrystusa powstała przez adaptację (przez Marka) cytatów ze Starego 

Testamentu. Pierwszym z nich (oprócz wymienionego powyżej Mk 1:1-3) jest głos 

z nieba, który rozległ się, gdy po chrzcie w Jordanie Jezus wychodził z wody: Tyś jest 

mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Mk 1:11). Otóż, zwrot ten jest parafrazą 

wypowiedzi proroka Izajasza:  

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 

Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie 

będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie 

złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezach-

wianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na 

ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg (Iz 42:1-5).  

Jeśli ten fragment Izajasza miał odnosić się do Markowego Jezusa, to niektóre opo-

wieści o Jezusie stworzone przez Marka są zaprzeczeniem takiej wizji Jezusa. Naj-

jaskrawszym tego przykładem jest opisane przez Marka wypędzenie przez Jezusa ludzi 

(kupujących i sprzedających ofiary świątynne) ze Świątyni (Mk 11:15-17), przeklęcie 

drzewa figowego (Mk 11:12-14) niesłusznie, „gdyż nie był to czas na figi”, przyrów-

nanie pogańskiej Syrofenicjanki i jej córki do psów (Mk 7:25-29), oraz liczne, pełne 

emocji kłótnie Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. 

Tekst wzięty z Izajasza, który (w zamierzeniu Marka) poinformował Jezusa (w rzece 

Jordan), że Bóg (Jahwe) właśnie w nim „ma upodobanie” (co miało oznaczać, że Bóg 

Jahwe czyni Jezusa Mesjaszem)11, został powtórnie użyty (przez Marka), kiedy Bóg 

 
11 Pomazaniec, Namaszczony, Mesjasz (hebr. ַ יח   Chrystus (gr. χριστός), pot. Wybraniec – w judaizmie ,(ָמשִׁ

i chrześcijaństwie pierwotnie religijny tytuł królów, kapłanów-lewitów i proroków – osób namaszczonych 

(pomazanych) olejem. Z czasem, pod wpływem proroków, ten biblijny termin nabrał eschatologicznego 
 



 

Językoznawstwo Adaptacyjne jako perspektywa badań koncepcji Jezusa w Ewangelii Marka 
 

291 

Jahwe przedstawia Jezusa ludziom, symbolicznie reprezentowanym przez Piotra, Jakuba 

i Jana na Górze Przemienienia (Mk. 9:2-8). Lecz tutaj Marek nie cytuje już ST, lecz sam 

wymyśla wypowiedź Boga Jahwe (w zdaniu podobnym do tego z parafrazy): To jest mój 

Syn umiłowany, Jego słuchajcie! Okazało się jednak, że tak sformułowane zdanie, nawet 

włożone przez Marka w usta Boga Jahwe, nie czyni (w oczach skrupulatnych Żydów) 

Jezusa Mesjaszem, gdyż zabrakło zwrotu, że Bóg „wybiera” sobie Jezusa na Mesjasza. 

Dlatego w następnej Ewangelii Łukasza wypowiedź Boga Jahwe poprawiono do (nie-

budzącej już wątpliwości) postaci: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! (Łk 9:35).  

Mamy tu więc adaptacyjny szczegół dostrzeżony przez Językoznawstwo Adapta-

cyjne, że pierwsza wypowiedź Boga Jahwe (nad Jordanem) nawiązywała do (proroctwa) 

Izajasza przez słowo „upodobanie”; ale druga wypowiedź (na Górze Przemienienia) 

żadnym słowem nie nawiązywała do proroctwa ze Starego Testamentu. Dlatego Łukasz, 

wstawiając do wypowiedzi Boga Jahwe słowo „Wybrany” (przez duże „W”), nie tylko 

nawiązuje do (proroctwa) Izajasza, ale czyni Jezusa „Wybrańcem” Boga, co spełnia 

(już) ważne dla Żydów kryterium bycia Mesjaszem Boga Jahwe. 

Następny cytat ze ST (wykorzystany w Ewangelii przez Marka) dotyczy agonii 

i śmierci Jezusa. W Psalmie 22 opisano ją tak:  

Ja zaś jestem robak, nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. 

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają 

głową: ‘Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje’. 

[…]. [R]ozłączają się wszystkie moje kości; jak wosk się staje moje serce, we 

wnętrzu moim topnieje. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do 

podniebienia, kładziesz mnie w prochu śmierci. Bo [sfora] psów mnie opada, 

osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę 

wszystkie moje kości. Oni się wpatrują, sycą mym widokiem; moje szaty dzielą 

między siebie i los rzucają o moją suknię (Ps 22).  

A tak wygląda opis męki i śmierci Jezusa skopiowany z Psalmu 22 (oraz z Izajasza 

i z własnej wyobraźni) przez Marka:  

zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana 

przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. […]. Tamci rzucili się na 

Niego, i pochwycili Go. […] Jezus zwrócił się i rzekł do nich: „Wyszliście 

z mieczami i kijami, jak na zbójcę, żeby Mnie pochwycić”. […] Wtedy opuścili 

Go wszyscy i uciekli. […] Żołnierze ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec 

z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu 

Żydowski!” Przy tym bili Go trzciną po łowie, pluli na Niego i przyklękając 

oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na 

Niego własne Jego szaty. […] Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego 

szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. […] Razem z Nim ukrzyżowali 

dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak 

wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy 

 

znaczenia – określa on osobę, zapowiedzianą przez Jahwe, która ma przynieść ostateczne rozwiązanie 

problemu zła, grzechu i śmierci w świecie i ustanowić tzw. królestwo mesjańskie, będące nowym rajem, 
przewyższającym szczęście pierwszego Wikipedia, Pomazaniec, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomazaniec. 



 

Wiesław Szałaj 
 

292 

przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: „Ej, Ty, który 

burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw 

samego siebie!” (Mk 14:43-50; 15:16-20, 24-30).  

Porównując treść obu opisów, nie ma wątpliwości, że Marek, tworząc swoją wersję, 

inspirował się Psalmem 22 oraz Izajaszem (Iz 53:1-12).  

Następna inspiracja Starym Testamentem przez Marka przy tworzeniu postaci Jezusa 

dotyczyła jego zmartwychwstania. Według Marka Jezus na krzyżu woła: „Eloi, Eloi, 

lema sabachthani”, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (Mk 15:34), 

po czym „oddał ducha”. Otóż, jest to początek Psalmu 22 (wykorzystanego przez Marka), 

którego treścią jest skarga Sługi Boga Jahwe, że Bóg go opuścił i wydał w ręce nieprzy-

jaciół na zniszczenie. Mimo błagań z jego strony, Bóg swemu Słudze „nie spieszy na 

ratunek”, choć, mieszkając w Świątyni, był „Chwałą Izraela” i wielokrotnie mu (Izraelowi) 

pomagał. Teraz jednak Sługę Boga opuścił, co sprawia, że Sługa stał się „pośmiewi-

skiem ludzkim”. Ale przecież: Tobie mnie poruczono przed urodzeniem, Ty jesteś moim 

Bogiem od łona mojej matki. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma 

wspomożyciela (Ps 22:11-12), woła przerażony Sługa Boga Jahwe. 

W tej tragicznej sytuacji Marek postanawia pomóc Słudze Boga przez utożsamienie 

go z Jezusem. Gdy więc na krzyżu wisi jeszcze Sługa Boga i woła: Boże mój, Boże mój, 

czemuś mnie opuścił?, to dzięki ingerencji Marka jest to już Jeszua (Jahwe Zbawiciel) –  

Jezus zdolny, by zbawić (każdego) Sługę Boga Jahwe. Według Marka tak też się stało: 

Weszły [kobiety] do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego 

w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: „Nie bójcie się! Szukacie 

Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu” (Mk 16:5-6).  

Jak widzimy, dzięki interwencji Marka, Sługa Boga Jahwe został zbawiony (wyba-

wiony z udręki cierpienia i śmierci) przez to, że stał się Jezusem; mógł więc także jako 

Jezus zmartwychwstać i obdarzać (potem) swych wyznawców zmartwychwstaniem.  

Przedstawione inspiracje Marka Starym Testamentem przy tworzeniu teorii Jezusa 

Chrystusa (Mesjasza), Syna Bożego, nie wyczerpują listy proroków, z których Marek 

korzystał. Tylko Izajasza wymienia bezpośrednio; cytuje też Mojżesza i Dawida; w po-

zostałych przypadkach używa słowa „prorok”, „jest napisane”, „Pisma/Pismo”, a naj-

częściej nie podaje źródła cytatu; czasem tworzy własną kompilację cytatów i proroków, 

która wskazuje na jednego proroka albo na kilku równocześnie.  

Lecz Językoznawstwo Adaptacyjne zadaje pytanie, dlaczego jedne cytaty ze Starego 

Testamentu zostały w Ewangelii Marka wykorzystane, a inne nie. Wydaje się, że 

w ogromnej ilości tekstów, ktoś (być może autorzy Ewangelii Marka) zauważył, że wyła-

nia się z nich prorockie (odnoszące się do przyszłości) przesłanie dawnych proroków, 

posiadające kształt idei, że Bóg Jahwe przyśle kogoś, kto odmieni los uciśnionego 

Izraela. Problem był jednak w tym, że w Starym Testamencie różni Prorocy wymieniali 

różnych wysłanników Boga Jahwe. W Ewangelii Marka wszyscy ci wysłannicy stali się 

Jezusem, który, będąc Mesjaszem i Synem Bożym, jednocześnie stał się Eliaszem, Synem 

Człowieczym oraz Panem i Zbawicielem. Poniżej przedstawiamy sposób, w jaki Marek 

tego dokonał.  
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5. Jezus Mesjaszem i Synem Bożym 

Kiedy Żyd znający Torę czyta Ewangelię Marka, od razy widzi, że dobrze znane mu 

pojęcia z Religii Mojżeszowej, takie jak Mesjasz, Syn Boży, czy królestwo Boże, na-

bierają u Marka znacząco innych treści, jak w przypadku pojęcia „Mesjasz” (po grecku 

„Chrystus”), które w jego Ewangelii występuje kilka razy, ukazując stopniowo Markowy 

sens tego słowa.  

Po raz pierwszy pojawia się w sytuacji, kiedy Jezus pyta Apostołów („swoich uczniów”): 

 „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. 

Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili (Mk 8:29-30). 

Dziwne jest to, że Jezus „surowo im przykazuje, żeby nikomu o Nim nie mówili”, 

choć on sam, codziennie, mówi o sobie i o swojej nauce, do „niezliczonych tłumów”, 

które (według Marka) przyszły niemal z całego terytorium Izraela, by go słuchać. Jaki 

aspekt Jezusa skłonił (prostego rybaka) Piotra, by nazwać Jezusa Mesjaszem, wie tylko 

sam Marek, który tę wypowiedź Piotra wymyślił. Przecież Mesjasz to Wybraniec Boga, 

więc skąd Piotr (wtedy) mógł to wiedzieć, skoro nie było go z Jezusem, gdy po chrzcie 

w Jordanie Bóg „namaścił” Jezusa, mówiąc: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie, a na Górę Przemienienia (z Jezusem) Piotr, Jakub i Jan jeszcze wtedy nie 

weszli. 

Skoro dzięki wyznaniu Piotra czytelnicy Ewangelii Marka już wiedzą, że Jezus jest 

Mesjaszem, to łatwo „odszyfrują” następną opowieść Marka: Nauczając w świątyni, Jezus 

zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida?”. Wszak 

sam Dawid mówi w Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana mego: „Siądź po prawicy 

mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa Go Panem, 

skądże więc jest [tylko] jego synem?” (Mk 12:35-38).  

Ta wymyślona przez Marka opowieść utwierdza czytelnika w przekonaniu, że to 

Jezus jest tym, który zasiądzie po prawicy Boga Jahwe, aż ten położy nieprzyjaciół 

Jezusa pod stopy jego.  

Ale nieco dalej w swej Ewangelii, Marek wpada w pułapkę własnej przezorności, 

przedstawiając opis Mesjasza (właściwie Anty-Mesjasza) w rozdziale 13. Marek pisze 

(Jezus mówi):  

wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. 

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki 

i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych (Mk 13:21-22).  

Widzimy tu, że czynienie znaków i cudów, które u Marka Jezus wykonuje bardzo 

często (i ludzie za to go podziwiają), nie jest dowodem Boskości (Jezusa), ponieważ 

mogą to czynić, według Marka (i Jezusa) zwykli oszuści i hochsztaplerzy. Zatem, 

„czynienie znaków i cudów” nie jest dowodem, że się jest Mesjaszem.  

Następną część definicji Mesjasza znajdziemy na procesie Jezusa przed Wysoką 

Radą (Mk 14:53-64). Lecz czytając relację, stwierdzamy ze zdziwieniem, że nikt z zezna-

jących „fałszywie” nie oskarża Jezusa o to, że nazywał siebie Mesjaszem (ponieważ 

poza „genialnym” Piotrem dzięki Markowi, nikt z prostych Żydów tego nie wiedział). 

Jest to tym dziwniejsze, że za chwilę za tę sprawę usłyszy wyrok śmierci. Otóż, znowu 

pamiętajmy, że tę opowieść wymyślił Marek, który, znając (tamtą) rzeczywistość, wiedział, 

że nikt nie nazwie siebie Mesjaszem, jeśli jest ubogim, skromnym nauczycielem i pro-
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rokiem, jak Jezus (stworzony przez Marka). Dlatego tę „tajemnicę” Jezusa (że jest 

Mesjaszem) trzymał Marek aż do rozprawy przed Wysoką Radą. Ale nawet wtedy nikt, 

poza Arcykapłanem, o to Jezusa nie zapytał. I, by go (Arcykapłana) zdenerwować (bo 

Jezus powiedział „Ja jestem”), Marek wkłada w usta Jezusa swój koronny tekst z proroka 

Daniela (Dn 7:13-14), czym doprowadza Arcykapłana do szału i do (oczekiwanego 

przez Marka) wyroku śmierci, na skutek silnego wzburzenia nerwowego.  

Na Golgocie jeszcze raz pojawia się słowo „Mesjasz”:  

arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: „Innych 

wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie 

z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli” (Mk 15:31-32).  

Lecz w Religii Mojżeszowej bycie Mesjaszem wynikało z namaszczenia przez Boga 

Jahwe, a nie z „wybawiania” kogokolwiek z czegokolwiek (z sobą włącznie). Tutaj Marek 

wykorzystuje niewiedzę czytelników swojej Ewangelii, by jeszcze raz zaatakować arcy-

kapłanów i uczonych w Piśmie – religijnych oponentów nowej religii Jezusa Chrystusa, 

promowanej przez Marka.  

Jak już mówiliśmy, Markowi zawdzięczamy pomysł, że Jezus jest Synem Bożym. 

Jednak nie Marek nam to oznajmił, lecz (w jego Ewangelii) sam Bóg Jahwe, gdy Jezus 

wychodził z wody po chrzcie Janowym w Jordanie: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 

mam upodobanie (Mk 1:11). Powiedzieliśmy, że zwrot ten jest parafrazą wypowiedzi 

proroka Izajasza: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam 

upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął. Widzimy tu jednak, że w pro-

roctwie Izajasza nie ma mowy o Synu, w którym Bóg ma upodobanie, lecz o Słudze moim 

wybranym, w którym Bóg ma upodobanie. Wygląda więc na to, że również w tym frag-

mencie Izajasza Marek dokonał zniekształcenia tekstu, by Jezusa uczynić Synem Bożym. 

Co więcej, dla tego celu Marek wymyślił własną frazę: To jest mój Syn umiłowany, Jego 

słuchajcie!, którą włożył w usta „Głosu z obłoku” na Górze Przemienienia. 

Ciekawe jest to, że w Starym Testamencie tytuł „Syn Boży” nie odnosił się do kogoś, 

kto jest synem Boga. Na ten temat w Internetowej Encyklopedii czytamy:  

W Starym Testamencie synami Bożymi kilkakrotnie nazywani są aniołowie, 

naród wybrany, Izrael został nazwany pierworodnym synem Bożym (Wj 4:22; 

Jr 3:19), wreszcie synami Bożymi nazywani są władcy z dynastii Dawidowej. Po 

zburzeniu Jerozolimy w VI wieku p.n.e. tytuł Syn Boży przypisano obiecanemu 

Mesjaszowi, którego typem był Dawid. W Nowym Testamencie tytuł „Syn” lub 

„Syn Boży” jest, obok tytułu „Pomazaniec”, „Mesjasz”, „Chrystus”, naj-

ważniejszym tytułem chrystologicznym. Występuje on we wszystkich tradycjach 

Nowego Testamentu12. 

 Z przedstawionego opisu widzimy, że Marek, nie mogąc znaleźć w ST odpowiedniej 

wypowiedzi Proroka, sam wymyślił wypowiedź Boga Jahwe, że Jezus jest jego Synem 

umiłowanym, w którym ma upodobanie i którego należy słuchać. 

Zaskakujące jest jednak to, że choć sam Jezus nigdy siebie w ten sposób nie nazywał, 

to „duchy nieczyste” z upodobaniem tytułowały Jezusa w ten sposób, a Jezus im nie 

 
12 Wikipedia, Syn Boży, Biblia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Syn_Bo%C5%BCy. 
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zaprzeczał, prosił jedynie by go nie ujawniały13. Wydaje się, że, wkładając w usta „duchów 

nieczystych” tytuł „Syn Boży”, Marek sugerował, że w świecie duchowym, gdzie mieszka 

Bóg, „duchy nieczyste” dowiedziały się, że Jezus jest Synem Bożym. W ten sposób Marek 

próbuje przykryć zniekształcenie dokonane na Izajaszu (że Bóg nazwał Jezusa Synem), 

pokazując, że w świecie duchowym wszyscy o tym wiedzieli, a Jezus, jako Syn Boży, 

z tym (duchowym) światem miał stały kontakt.  

6. Jezus Eliaszem i Synem Człowieczym 

Po zdefiniowaniu Jezusa Chrystusa Syna Bożego w pierwszych trzech wersetach, 

Marek wprowadza do swej Ewangelii nową postać, Jana Chrzciciela. Czyni to jednak 

(jak już powiedzieliśmy) w niezbyt uczciwy sposób, ponieważ zniekształca oryginalny 

tekst Proroka Izajasza; zamiast zacytować go w oryginale: Głos się rozlega: „Drogę dla 

Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!” 

(Iz 40:3), to Marek cytuje coś innego: Głos wołającego na pustyni: „Przygotujcie drogę 

Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!” (Mk 1:3). Dzięki temu zniekształceniu pojawia się 

pustynia (ale bez drogi) oraz znika pustkowie, a pojawia się wołający na pustyni, którym 

z woli Marka jest Jan Chrzciciel: Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest 

nawrócenia na odpuszczenie grzechów (Mk 1: 4). Ta nowa postać (Jan Chrzciciel) po-

służyła Markowi, by wzorem Starego Testamentu, zapowiedzieć przyjście zdefiniowa-

nego wcześniej (przez Marka) Jezusa Chrystusa Syna Bożego:  

I tak głosił [Jan Chrzciciel]: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 

godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was 

wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym” (Mk 1:7-8).  

Ale skoro osoby o imieniu Jezus oraz Jan Chrzciciel w Starym Testamencie nie wystę-

powały, należało je w jakiś sposób w oczach Żydów „zalegalizować”, co jednak Markowi 

się nie udało, ponieważ według Marka Jan Chrzciciel nie był Eliaszem14 – prorokiem 

żyjącym w IX wieku p.n.e., wziętym na wozie ognistym do Nieba15 – zapowiedzianym 

(potem) przez Boga Jahwe u proroka Malachiasza (V wiek p.n.e.): 

Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem 

ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza 

przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce 

ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził 

ziemi [izraelskiej] przekleństwem (Ml 3:22-24). 

 
13 Wiemy o tym od Marka: Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś 

Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały (Mk 3:11-12) oraz: Skoro ujrzał Jezusa, 

oddał Mu pokłon i krzyczał: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię 

na Boga, nie dręcz mnie!” (Mk 5:6-7). 
14 Dopiero u Mateusza tekst Marka poprawiono, by Jana Chrzciciela uczynić Eliaszem: Wtedy zapytali 

Go uczniowie: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz 

istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postą-

pili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że 
mówił im o Janie Chrzcicielu (Mt 17:10-13). 
15 Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto [zjawił się] wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił 

obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios (2 Krl 2:11-12). 2 Księga Królewska powstała w VI 

wieku p.n.e., być może autorstwa Jeremiasza, Wikipedia, 2 Księga Królewska, https://pl.wikipedia.org/ 
wiki/2_Ksi%C4%99ga_Kr%C3%B3lewska. 
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Tym „fizycznie” zrealizowanym Eliaszem (według Marka) był Jezus, o czym w swej 

Ewangelii Marek tak pisze:  

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich 

samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. […]. I ukazał 

się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem (Mk 9:2-4).  

Widać tu nawiązanie do proroctwa Malachiasza – rozmowę Jezusa z osobami, które 

Bóg Jahwe w tym proroctwie (Malachiasza) wymienia i zapowiada przyjście Eliasza 

(przed swoim przybyciem w dniu Pańskim). Według Marka, Jezus po rozmowie z Elia-

szem i Mojżeszem przyjmuje misję Eliasza, by chronić i bronić „ustaw i zarządzeń dla 

całego Izraela, które Bóg Jahwe poruczył na Horebie”. Wydaje się, że w ten sposób Marek 

włączył Jezusa do Starego Testamentu, jako praktycznego realizatora misji Eliasza na ziemi. 

W następnym fragmencie Marek pisze:  

I pytali Go [Piotr, Jakub i Jan]: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw 

musi przyjść Eliasz?” Rzekł im w odpowiedzi [Jezus]: „Istotnie, Eliasz przyjdzie 

najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On 

wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł 

i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane” (Mk 9:11-13).  

Ta wypowiedź nie dotyczy Jana Chrzciciela jako Eliasza, bowiem w przeciwieństwie 

do Eliasza, Jan Chrzciciel był szanowanym przez lud prorokiem, nawet przez Heroda 

Antypasa (choć został przez niego niechcący stracony) (Mk 6:17-29). Natomiast Eliasz 

odwrotnie – był odrzucony przez władców Izraela (za bezkompromisową obronę Boga 

Jahwe), ale nie został zabity, lecz żywym wzięty do Nieba.  

W tej sytuacji zagadką jest, dlaczego do środka wypowiedzi o Eliaszu Marek wstawia 

zdanie o Synu Człowieczym, że ma wiele wycierpieć i być wzgardzony, a potem znowu 

wraca do Eliasza. Wydaje się, że Marek (Jezus) sugeruje, iż tym Eliaszem jest jednak 

Syn Człowieczy, który ma wiele wycierpieć i być wzgardzony jak kiedyś Eliasz. Co 

więcej, jak Eliasz (po rozmowie z Elizeuszem) został wzięty do Nieba, tak (według 

Marka) zmartwychwstały Jezus [p]o rozmowie z uczniami został wzięty do Nieba 

i zasiadł po prawicy Boga (Mk 16:19). 

Pamiętając, że autorem tekstu jest Marek, opisane przez niego spotkanie Jezusa 

z Eliaszem i Mojżeszem nabiera nowego sensu. Mianowicie, celem spotkania jest prze-

kazanie Jezusowi, w jaki sposób ma on reprezentować Eliasza wśród Żydów i jakich 

Mojżeszowych „ustaw i zarządzeń dla całego Izraela” (z nakazu Boga Jahwe) ma bronić 

i utrwalać. Całej tej rozmowie przysłuchuje się Bóg Jahwe w obłoku, a po przekazaniu 

Jezusowi wszystkich instrukcji, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. 

Widzimy, że Marek nie stara się wyjaśniać Starego Testamentu, lecz przy jego pomocy 

kreuje zupełnie nowy, wewnętrznie spójny model Zbawienia – najpierw Żydów, a potem 

całej ludzkości – przez produkt (ostatecznie) własnej koncepcji – Jezusa Chrystusa.  

O adaptacyjnym charakterze tworzonych przez Kościół kolejnych wersji Ewangelii 

świadczy jednak fakt, że autor następnej Ewangelii, Łukasz, istotnie zmienił opowieść 

Marka na Górze Przemienienia. Nie tylko zmienił wypowiedź Boga Jahwe („To jest Syn 
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mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”)16, ale napisał, że w czasie spotkania Jezusa z Moj-

żeszem i Eliaszem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego 

chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim (Łk 9:32). Można zapytać, skąd Łukasz 

wiedział, o czym rozmawiali mężowie (dużo o rozmowie pisze), skoro jedyni świadkowie 

tej rozmowy snem byli zmorzeni. Widzimy, iż także Łukasz nie relacjonuje fizycznych 

zdarzeń, lecz jego wersja jest produktem pragmatycznej wyobraźni modyfikującej 

Ewangelię Marka według nowych zaleceń doktrynalnych rozwijającego się (realnego) 

Kościoła.  

W takiej koncepcji Marka, także rola Jana Chrzciciela rysuje się wyraźniej. Gdy 

Jezus wykonuje – z woli Boga Jahwe (zapisanej u Malachiasza i potwierdzonej w obło-

ku) – misję Eliasza (dotyczącą zachowania Nauk Mojżeszowych) w Narodzie Żydow-

skim, to Jan Chrzciciel (tak naprawdę Marek) zapowiada przyjście nie Eliasza, lecz 

samego Boga w osobie Jezusa, który jest: Chrystusem (Mesjaszem), Synem Bożym, 

Synem Człowieczym, Panem i Zbawicielem. To jest wprost niezwykłe osiągnięcie 

Marka dokonane w napisanej przez siebie Ewangelii przy użyciu tekstów ze ST.  

Tu (u Marka) Jan Chrzciciel nie jest Eliaszem (jest nim Jezus, choć Marek dał 

Jezusowi także inne zadania do spełnienia), lecz kimś, kogo (prawie) nie ma w Starym 

Testamencie. Jan Chrzciciel bowiem jest tym „Głosem” (ze Starego Testamentu), który 

„rozlega się” u Izajasza: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na 

pustkowiu gościniec naszemu Bogu! (Iz 40:3). Tylko że w koncepcji Marka tym „naszym” 

Bogiem nie jest Bóg Jahwe, lecz Jezus Chrystus Syn Boży – jego zapowiada Jan Chrzciciel. 

Osobnego omówienia wymaga pojęcie Syna Człowieczego17, które (jak się okazuje) 

jest kluczowym pojęciem w koncepcji Markowego Jezusa. Otóż, jest to jedyne określe-

nie, którym (dzięki Markowi) Jezus nazywał samego siebie. W Ewangelii Marka Jezus 

określa tak siebie aż czternaście razy, natomiast Marek (ani nikt inny) nie nazywa tak 

Jezusa ani razu. Można by więc zapytać, skąd Marek wziął to określenie dla Jezusa, ale 

ważniejsze pytanie jest, skąd słuchacze Jezusa wiedzieli, co określenie to oznacza (bo 

nikt nie pytał Jezusa o wyjaśnienie). Tu znowu pytania są retoryczne, ponieważ to Marek 

zdecydował, że Jezus będzie tym Synem Człowieczym, któremu w proroctwie Daniela 

Bóg Jahwe przekazuje władzę nad światem, nad wszystkimi narodami, ludami i językami 

(a który potem, zgodnie z Psalmem 110, zasiądzie po prawicy Boga): 

Patrzałem w widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Czło-

wieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powie-

 
16 Lecz w trzeciej, Ewangelii Mateusza, Bóg Jahwe znowu mówi tekstem z Ewangelii Marka: „To jest 
mój Syn umiłowany, jego słuchajcie”. Prawdopodobnie tekst Łukasza został usunięty dlatego, że Syna się 

„rodzi”, a nie „wybiera” (z jakiegoś grona kandydatów). 
17 Według Marka Parchema w księdze Daniela postać Syna Człowieczego ma ścisły związek z Mesjaszem, 

który jest reprezentantem władzy samego Boga. Posiada status osoby boskiej, choć wciąż podpo-
rządkowanej Bogu. To Bóg jest najwyższym władcą, Syn Człowieczy jest tylko wyrazicielem władzy Boga. 

Syn Człowieczy podlega władzy Bożej nawet po tym, jak otrzymał panowanie z jego rąk […]. Wyraźnie 

indywidualne cechy Syn Człowieczy posiada w literaturze apokaliptycznej judaizmu. W Księdze 

Henocha jest to preegzystująca postać wybrana i namaszczona przez Boga, posiadająca cechy wyraźnie 
transcendentne. W przeciwieństwie do postaci z Księgi Daniela, Syn Człowieczy z Księgi Henocha pełni 

nie władzę królewską, a sądowniczą. W 4 Księdze Ezdrasza nie ma mowy o Synu Człowieczym, lecz po 

prostu o człowieku, jednak cechy wspólne z Księgą Daniela są wyraźne. W księdze tej Syn Człowieczy jest 

zapowiedzianym Mesjaszem, Wikipedia, Syn Człowieczy, Stary Testament i literatura apokryficzna, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syn_Cz%C5%82owieczy. 
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rzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, 

ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, 

a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie (Dn 7:13-14). 

Lecz żeby ta koncepcja mogła być wiarygodna, Marek musiał rozwiązać problem 

(ponownego) przyjścia Eliasza, problem Mesjasza i Syna Bożego, a także problem cier-

piącego Sługi Boga Jahwe, jego śmierci, a potem jego zmartwychwstania; a także pro-

blem ujawnienia, kim jest „Głos”, który u Izajasza woła Drogę dla Pana przygotujcie 

na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! (Iz 40:3). Nie wszystkie 

problemy (doktrynalne młodego Kościoła) rozwiązał Marek zadowalająco, dlatego następny 

Ewangelista Łukasz wprowadził do Ewangelii Marka wiele „ulepszeń”, które i tak potem, 

u Mateusza, uległy „dalszym ulepszeniom”. Według Językoznawstwa Adaptacyjnego, 

treść tych „ulepszeń” (w kolejnych wersjach Ewangelii) wskazuje, że dla Kościoła były 

one narzędziem adaptacji do środowiska, które zapewniło Kościołowi przetrwanie i rozwój. 

7. Jezus Panem i zbawicielem ubogich 

W swej Ewangelii Marek jeszcze jeden tytuł przeznaczył dla Jezusa; był nim tytuł 

„Pan”. Lecz w Ewangelii nikt z Żydów nie zwracał się w ten sposób do Jezusa, z wyjąt-

kiem pogańskiej Syrofenicjanki: Ona Mu odparła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta pod 

stołem jadają z okruszyn dzieci” (Mk 7:28). Jest to jedyne, w całej Ewangelii Marka, 

użycie tytułu „Pan” w bezpośredniej rozmowie z Jezusem. Widzimy, że nie jest to 

religijne, lecz świeckie użycie tego tytułu, wyrażające najwyższy szacunek dla rozmówcy. 

O tym, że w ten sposób zwracali się do Jezusa także inni ludzie, świadczy również 

następujący fragment u Marka:  

i rzekł im [Jezus]: „Idźcie do wsi, […], a przy wejściu do niej znajdziecie oślę 

uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przypro-

wadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał, […], powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz 

odeśle je tu z powrotem” (Mk 11:2-3). 

Oprócz świeckiego znaczenia, tytuł „Pan” miał u Żydów znaczenie religijne, ponie-

waż przez szacunek dla imienia Jahwe Żydzi w zastępstwie używali tytułu „Pan”, przy-

sługującego królom, oraz tym, którym należy się najwyższy szacunek. Religijne zna-

czenie tytułu „Pan” można było wywnioskować z religijnego kontekstu, w jakim było 

użyte. Przede wszystkim, w Starym Testamencie na określenie Boga Jahwe: Głos się 

rozlega: „Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec 

naszemu Bogu!” (Iz 40:3) i Bożego Mesjasza: Wyrocznia Boga dla Pana mego: „Siądź 

po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy”. Twoje potężne 

berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: „Panuj wśród swych nieprzyjaciół!” (Ps 110:1-2). 

Takim właśnie Panem (jak w Psalmie 110:1-2) chciał Marek widzieć Jezusa, kiedy 

w swej Ewangelii stworzył Jezusową wypowiedź:  

Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam 

Dawid mówi w Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy 

mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa Go 

Panem, skądże więc jest [tylko] jego synem? (Mk 12:35-37).  
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Dlatego Marek nazywa Jezusa Panem dopiero po jego zmartwychwstaniu:  

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 

Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi 

i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16:19-20). 

Inną radykalną odmiennością nowej religii Jezusa Chrystusa wobec starych religii 

jest zupełne odwrócenie (u Marka) porządku wartości dla bogactwa i ubóstwa. Tematowi 

bogactwa, ubóstwa i związanego z tym zbawienia i królestwa Bożego Marek w Ewan-

gelii poświęcił sporo miejsca18, ponieważ te pojęcia, a raczej potrzeby człowieka z nimi 

związane, dotyczą wszystkich poziomów Hierarchii Potrzeb Masłowa. Marek zauważył, 

iż pojęcia te przyczyniają się nie tylko do uświadomienia słuchaczom nowych potrzeb 

z tymi pojęciami związanych, ale także stwarzają konkretne propozycje zaspokojenia 

tych nowych (lub niezwerbalizowanych wcześniej) potrzeb w postaci nagrody w Niebie. 

Teza Marka była następująca: bogactwo nie daje zbawienia; to ubóstwo jest drogą do 

zbawienia, a zbawienie – drogą do królestwa Bożego.  

Na potwierdzenie tej tezy znanym przykładem w Ewangelii Marka jest rozmowa 

Jezusa z młodzieńcem. Gdy młodzieniec mówi, że przestrzega od młodości wszystkich 

przykazań, wtedy:  

Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 

wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź 

i chodź za Mną!”. Lecz on na te słowa spochmurniał i odszedł zasmucony, miał 

bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich 

uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie 

Zdumieli się na Jego słowa (Mk 10:21-24).  

Reakcja uczniów była następująca:  

oni się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?”. Jezus spoj-

rzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko 

jest możliwe” (Mk 10:26-27).  

 Pamiętając, że powyższe wypowiedzi nie należą do Jezusa, lecz do Marka, widzimy, 

iż problem bogactwa stał się narzędziem walki chrześcijaństwa promującego ubóstwo 

z judaizmem promującym bogactwo19. Na „zdrowy rozum” nikt by nie twierdził, że 

ubóstwo może być czymś lepszym od bogactwa (przecież do dziś każdy chce być raczej 

bogatym niż biednym). Jednak młody Kościół chrześcijański postawił na „ubogiego 

konia” i zaczął odnosić sukcesy. Spróbujemy odgadnąć, dlaczego tak się stało; pożytecz-

nym narzędziem badawczym okaże się tu, obecna w mózgu każdego człowieka (według 

Językoznawstwa Adaptacyjnego), Hierarchia Potrzeb Masłowa. 

Na pierwszym poziomie tej Hierarchii (jak wiemy) znajdują się „potrzeby dotyczące 

podstawowych konieczności życiowych”, do których zaliczymy m.in. potrzebę poży-

wienia, ubrania i schronienia. W „czasach Jezusa” można je było realizować legalnie 

 
18 Oto fragmenty, gdzie Marek o tym mówi: Jan Chrzciciel (MK 1:6); rozesłanie Dwunastu (Mk 6:7-9); 

bogaty młodzieniec (Mk 10:21-22); wyznanie Piotra (Mk 10:28-30); niewidomy żebrak (Mk 10:46-52); 

Jezus przy skarbonie w Świątyni (Mk 12:41-44). 
19 Potwierdzeniem jest zarówno reakcja młodzieńca (na propozycję Jezusa), jak i reakcja samych uczniów 
Jezusa: Któż więc może się zbawić?  
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dzięki pracy własnych rąk albo nielegalnie przez oszustwo i kradzież. W ramach tych 

działalności istnieli ludzie bogaci i ludzie ubodzy – ekonomicznie i duchowo; tych 

drugich (naturalnie) było znacznie więcej niż tych pierwszych. Dlatego Marek, chcąc 

ich pozyskać dla swego Kościoła, przedstawia w nauczaniu ludzi bogatych ekonomicz-

nie jako ubogich duchem (jak kapłani lubiący pierwsze miejsca na ucztach i objadający 

domy wdów), a ludzi ubogich ekonomicznie jako bogatych duchowo (jak uboga wdowa, 

która do skarbony w Świątyni oddała „całe swoje utrzymanie”).  

Markowy Jezus mówi więc bogatemu młodzieńcowi: Co z tego, że wierzysz w Boga 

i przestrzegasz Prawa, skoro jesteś bogaty, więc nie wejdziesz do królestwa Bożego. By 

do niego wejść, pozbądź się majątku, rozdaj go ubogim, a potem przyjdź do mnie, by 

stać się bogaty duchem płynącym z mojej nauki. Marek wiedział, że Żydzi tego nie 

„kupią” – nawet uczniowie Jezusa mówili, iż w takim razie zbawienie jest niemożliwe. 

Wtedy Markowy Jezusa mówi: choć u ludzi nie jest to możliwe, to u Boga wszystko jest 

możliwe, więc wybierajcie: albo majątek, albo ubóstwo i królestwo Boże.  

Patrząc na ten problem przez pryzmat Hierarchii Potrzeb Masłowa, widzimy, że 

Marek dokonał radykalnej zmiany wartości kilku (może wszystkich) istotnych potrzeb 

człowieka. Gdy Żydzi traktowali bogactwo jako znak Bożego błogosławieństwa (Jezus 

potwierdził to, odpowiadając Piotrowi)20, to Marek (ustami Jezusa) indywidualne ubóstwo 

podnosi na poziom szósty Hierarchii Potrzeb Masłowa, a indywidualne bogactwo po-

strzega jako problem w osiągnięciu szóstego poziomu w HPM.  

Lecz bogaty, po chwili zastanowienia, może zobaczyć ubóstwo także w pozytywnym 

świetle. Gdy pozbędzie się on majątku, stanie się ubogim i zostanie przyjęty przez Jezusa; 

wówczas zrealizuje swe potrzeby (jeśli je miał) z poziomu drugiego (bezpieczeństwo 

przez Jezusowe prawo i jego porządek) oraz otrzyma bezpłatny posiłek ucznia, zaspo-

kajając potrzebę z poziomu pierwszego. Taki człowiek zaspokoi też potrzeby z poziomu 

trzeciego (przynależność i miłość, silne więzy z grupą), z poziomu czwartego dla ambit-

nych (szacunek przez osiągnięcia i bycie zauważonym we wspólnocie) oraz z poziomu 

piątego (samospełnienie się na szczycie osobistych dążeń). Zatem ci, którzy w judaizmie 

nie widzieli szans na realizację wyżej wymienionych potrzeb, dostrzegli taką szansę (za 

cenę ubóstwa) w nowej religii chrześcijańskiej, którą w swej Ewangelii promuje Marek.  

8. Jezus (Marek) wobec Żydów  

Jak wiemy, Żydzi nie przyjęli Ewangelii Marka. Wydaje się, że oprócz różnic doktry-

nalnych obu religii, przywódców żydowskich zniechęcał także konfrontacyjny język 

Markowej Ewangelii. Gdy pierwsza wypowiedź Jezusa miała jeszcze charakter pojed-

nawczy: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie 

w Ewangelię! (Mk 1:15), to pierwszy komentarz Marka na temat nauczania Jezusa 

w synagodze w Kafarnaum był już mocno konfrontacyjny: Zdumiewali się Jego nauką: 

uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie (Mk 1:22). Widzimy 

tu, że Markowi nie chodzi o przywrócenie Nauki Mojżesza, o co prosi Bóg Jahwe 

 
20 Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: 
„Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu 

Mnie i Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci 

i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym” (Mk 10:28-30). Już wkrótce praktyczną 

realizację słów Jezusa (Marka) widzimy m.in. w rozdziale czwartym Dziejów Apostolskich (Dz 4:32-37) 
i piątym (Dz 5:1-11). 
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w proroctwie Ezechiela, lecz o religijną władzę nowego Boga Jezusa nad wyznawcami 

Religii Mojżeszowej.  

Jakby na potwierdzenie, kilka wersetów dalej Marek wprost mówi, że Jezus głosi 

„jakąś nową naukę”:  

Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka 

z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne” (Mk 1:26-27).  

Zaskakuje to, że Marek z religijnego myśliciela przekształca się tu w „taniego agitatora”, 

który przez złośliwości pod adresem religijnych przeciwników i wykorzystując „cudowne 

umiejętności” (które w tamtych czasach były bardzo modne), forsuje swego kandydata 

(Jezusa) na Boga. 

Zaraz potem Marek w całej pełni ujawnia swój plan, bo nadaje Jezusowi kompetencje 

samego Boga Jahwe:  

Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje 

grzechy”. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach 

swoich: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, 

oprócz jednego Boga?”. Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł 

do nich: […]. „Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę 

odpuszczania grzechów” (Mk 2:5-8,10).  

Pamiętajmy, że nie mówi tego Jezus, lecz Marek, który, tworząc tekst promocyjny, 

wkłada w usta Jezusa tę promocyjną frazę. Fraza ta nie przekonuje Żydów (bo nie uwa-

żają Jezusa za Syna Człowieczego z proroctwa Daniela, Dn 7:13-14). Jezus zaś (dzięki 

Markowi) wchodzi z nimi w konflikt, który obserwują zdezorientowani czytelnicy tej 

opowieści, którzy stają w tym konflikcie po stronie Jezusa za to, że uleczył biednego 

paralityka.  

O tym, jak wykształceni i wierni Prawu Żydzi zareagowali na ofertę Jezusa (Marka) 

przyłączenia się do grona wyznawców świadczy nieudane powołanie celnika Lewiego 

w Kafarnaum:  

Potem wyszedł znowu nad jezioro. […]. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna 

Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”. On 

wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu 

celników i grzeszników siedziało z Jezusem i Jego uczniami (Mk 2:13-17).  

Brak Lewiego w gronie Dwunastu Apostołów Jezusa świadczy o porażce tego kon-

kretnego powołania. Z drugiej strony opis ukazuje jednak atmosferę otwartości Żydów 

na ideowe „nowinki” proponowane przez różnych „proroków”, jakich w tamtym czasie 

było wielu. Ale rozmawiać, zapraszać na ucztę i wysłuchiwać ich „ciekawych” propozycji 

to jedno, a wyłamać się z potężnego systemu Religii Mojżeszowej to zupełnie coś innego – 

zbyt niebezpiecznego, nawet dla największych „śmiałków”. 

Widzimy to u Marka, jak zareagowała rodzina Jezusa, gdy ten w swym nauczaniu 

niebezpiecznie oddalił się od podstaw Religii Mojżeszowej. Marek wtedy zanotował:  

Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie 

mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono 

bowiem: „Odszedł od zmysłów” (Mk 3:20-21).  
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W innej części swej Ewangelii Marek zanotował jeszcze jeden podobny incydent 
(Mk 3:31-32). Można przypuszczać, że Marek wykorzystał tu znany mu przypadek, 
kiedy jedynym ratunkiem dla takiego „proroka” i jego rodziny, by uniknąć poważnych 
konsekwencji ze strony lokalnej Synagogi21 (wspólnoty), do której każdy wierzący Żyd 
należał, było uznanie go za kogoś, kto „odszedł od zmysłów”. Być może był to realny 
przypadek, którym Marek chciał uwiarygodnić swój tekst, lecz niechcący znieważył nim 
(swego) Jezusa do tego stopnia, że tej opowieści nie wpisano do żadnej następnej Ewangelii. 

O tym, jak ostry konflikt istniał między Markiem a Żydami, niech świadczy opowieść, 
w której Marek oskarża uczonych w Piśmie, że uważają Jezusa za zwolennika Diabła:  

[U]czeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez 
władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy [Jezus] przywołał ich do siebie 
i mówił im w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś 
królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. […] 
Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się 
ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi 
Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego” 
(Mk 3:22-29). 

Prawdziwości (zgodności z faktami) tego fragmentu nie można stwierdzić, bo istnieje 
tylko wersja napisana przez Marka. Sugeruje ona jednak, że siła, z jaką uczeni w Piśmie 
przeciwstawiali się doktrynie Ewangelii Marka, wywoływała w Marku bardzo nega-
tywne odruchy. W rezultacie mamy zawołanie Marka (Jezusa do uczniów): Uważajcie, 
strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda! (Mk 8:15) oraz pełną irytacji odpo-
wiedź Marka (Jezusa), kiedy faryzeusze (w celu potwierdzenia prawdziwości jego słów) 
zażądali od Jezusa znaku od Boga na jego rzecz. Wtedy zdenerwowany Jezus (Marek) 
odpowiedział faryzeuszom: „Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam 
wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem 
do łodzi i odpłynął na drugą stronę (Mk 8:11-13). 

9. Kościół wobec Marka 

Z badań Problemu Synoptycznego wiemy, że po Marku następną Ewangelią Synop-
tyczną był Łukasz, a po nim Mateusz22. Porównując te Ewangelie ze sobą w takiej 

 
21 Synagoga, bożnica, bóżnica (z stgr. συναγωγή synagogę – zgromadzenie, miejsce zebrań) – żydowski 
dom modlitwy; w judaizmie miejsce modlitw i zgromadzeń religijnych, również miejsce zebrań społecz-
nych gminy żydowskiej, Wikipedia, Synagoga, https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga . 
22 Badania przeprowadził autor niniejszego artykułu, publikując wyniki w artykule pt. „Problem Synop-
tyczny jako interdyscyplinarny przedmiot badań w interdyscyplinarności Ricka Szostaka” (Szałaj W., 
Problem Synoptyczny…); rozwiązał w nim tzw. Problem Synoptyczny (metodą historyczną i językoznawczą), 
wykazując, że pierwszą z Ewangelii NT była Ewangelia Marka. Problemu tego nie mogli (i nie mogą) 
rozwiązać bibliści; jak pisał ks. A. Kowalczyk (Kowalczyk A., Geneza Ewangelii Marka, „Brenardinum”, 
Pelplin 2004), z jednej strony rosła literatura na temat genezy Ewangelii, z drugiej zaś mnożyły się sprzeczne 
opinie” (Kowalczyk A., Geneza Ewangelii…, s. 7), a ks. R. Bartnicki (Bartnicki R., Problem synoptyczny 
dawniej i dzisiaj, Studia Theologica Varsaviensia, 27/1, s. 15-73, 1989) w swojej pracy napisał: Niniejsze 
Opracowanie nie rości sobie pretensji do rozwiązania tak trudnego problemu. Ukazuje jedynie w zarysie 
historię dyskusji nad tym skomplikowanym zagadnieniem, dołączając także własny pogląd w tej sprawie 
(Bartnicki R., Problem synoptyczny… s. 72). Dlatego nadal istnieją bibliści, którzy zgodnie z poglądem 
Kościoła (ich książki muszą mieć kościelne „imprimatur” i „nihil obstat”), uważają Ewangelię Mateusza 
jako pierwszą, np. ks. A. Kowalczyk: ogromna większość współczesnych biblistów Ewangelię Mateusza 
stawia po Ewangelii Marka, i w niej widzi źródło tej Ewangelii. Należy więc zapytać, czy rzeczywiście 
 



 

Językoznawstwo Adaptacyjne jako perspektywa badań koncepcji Jezusa w Ewangelii Marka 
 

303 

właśnie kolejności, Językoznawstwo Adaptacyjne sugeruje, że jedną z przyczyn zmian 
w Markowych tekstach, które znalazły się u Łukasza i u Mateusza mogła być nieprzy-
chylna reakcja (na Marka) ze strony środowisk żydowskich (oraz pogańskich). Możemy 
z dużym prawdopodobieństwem przyjąć takie przypuszczenie, gdyż rzeczywistość 
przedstawiona w Ewangelii Marka oraz opisana w niej nowa religia (Jezusa Chrystusa) 
są zanurzone w świecie żydowskim: w jego religii, historii, kulturze i polityce tamtych 
czasów. W takiej rzeczywistości pierwszymi krytykami Ewangelii Marka byli właśnie 
Żydzi, wyznawcy judaizmu. Mamy więc prawo przypuszczać, że ich krytyczne uwagi 
i polemiki (mające wpływ na przyjmowanie nowej religii w żydowskim społeczeństwie) 
mogły zaowocować zmianami w Markowych tekstach, które znalazły się w nowej 
Ewangelii Łukasza i potem w następnej Ewangelii Mateusza. 

Przeglądając Ewangelię Łukasza, widzimy, że jest ona niemal dwukrotnie obszerniej-

sza od Ewangelii Marka, co oznacza, że po opublikowaniu (wprowadzeniu do użycia) 

Ewangelii Markowej pojawiło się wiele ważnych elementów nauczania, których u Marka 

jeszcze nie było. Pojawił się na przykład Rodowód Jezusa, który udowodnił, że Jezus 

rzeczywiście jest Synem Bożym, i Modlitwa Pańska (wzorcowa modlitwa dla wyznawców 

Jezusa) oraz opowieść o kuszeniu Jezusa – szerokie Łukaszowe rozwinięcie incydentu 

zasygnalizowanego przez Marka. Lecz opowieść o cudownych narodzinach Jezusa i Jana 

Chrzciciela, które w swej Ewangelii zamieścił Łukasz, okazały się jednymi z najmoc-

niejszych rozwinięć teorii Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego i Zbawiciela23. 

Z drugiej strony, w tym samym celu – by wzmocnić wielkość Jezusa – Łukasz 

(prawdopodobnie) na zlecenie Kościoła pominął te opowieści z Ewangelii Marka, które 

stawiały Jezusa w niekorzystnym świetle (u potencjalnych wyznawców i Żydów) lub 

nawet go ośmieszały. Mówiliśmy już, że Łukasz do swej Ewangelii nie wpisał Markowej 

opowieści o tym, że Jezus przeklął drzewo figowe, ponieważ nie miało owoców, gdyż 

„nie był to czas na figi”. Łukasz także nie wpisał opowieści Marka o Syrofenicjance, 

której Jezus odmówił uzdrowienia jej córki, gdy powiedział: Pozwól wpierw nasycić się 

dzieciom; bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom (potem zmienił zdanie, 

gdy inteligentnie mu odpowiedziała) (Mk 7:27). Ale Łukasz pominął też (naiwną) opo-

wieść Marka o urodzinach Heroda Antypasa, który kazał ściąć Jana Chrzciciela, gdyż 

obiecał dziewczynce spełnić każde jej życzenie w nagrodę za ładny jej taniec przed nim 

 
Ewangelia Marka Wyprzedzała Ewangelię Mateusza? Kowalczyk A., Geneza Ewangelii Marka, „Brenar-
dinum”, Pelplin 2004, s. 7. Odpowiedź jest negatywna, choć subtelna: W części [drugiej] staram się 
odpowiedzieć przynajmniej na najważniejsze zarzuty przeciwko pierwszeństwu Ewangelii Mateusza 
Kowalczyk A., Geneza Ewangelii, s. 8. 
23 Jednak przedstawiona tu historyczno-językoznawcza argumentacja na temat kolejności Ewangelii jest 
przez kościelnych biblistów ignorowana, ponieważ koncentrują się oni na literackiej analizie tekstów. 
W rezultacie powielają oni oficjalną wersję Kościoła: Św. Ireneusz, biskup Lyonu, który jako pierwszy 
wymienia cztery Ewangelie i ich autorów, na drugim miejscu stawia Ewangelię Marka a na trzecim Ewan-
gelię Łukasza, natomiast Klemens Aleksandryjski [150-212 r. n.e.] uważał, że pierwszymi Ewangeliami 
były te, które miały genealogie Jezusa, a więc Mateusza i Łukasza. Opinii tej nie potwierdza następca 
Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenes; według niego Ewangelie powstawały w kolejności: Mt-Mk-Łk. 
Za tą kolejnością opowiadają się także: św. Hieronim [347-420 r. n.e.] i św. Augustyn [354-430 r. n.e.]. 
Ponadto św. Augustyn jest zdania, że Marek skrócił Ewangelię Mateusza, a Łukasz korzystał z obu 
poprzednich Ewangelii. Sądzimy, że św. Augustyn miał rację. Podobieństwa, jakie zachodzą w Ewangelii 
Łukasza z pozostałymi Ewangeliami synoptycznymi, wskazują na jej zależność literacką od dwóch poprzed-
nich, i nie są potrzebne dla wyjaśnienia tych podobieństw ani nieznane w historii źródło Q, ani redakcje 
pośrednie, Kowalczyk A., Problem Synoptyczny, „Bernardinum”, Pelplin 2009, http://digital.fides.org.pl/ 
Content/724/Problem_synoptyczny.pdf. 
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i przed licznie zebranymi gośćmi. A potem, jakby tego było mało, ściętą głowę Jana, kat 

przyniósł na tacy i wręczył dziewczynce. Prawdopodobnie Łukasz, który według Kościoła 

był lekarzem, uznał tę opowieść za zbyt „niesmaczną”, trochę absurdalną i mocno 

antyżydowską, by przenieść ją do swojej Ewangelii.  

Powstaje pytanie, według jakiej strategii Łukasz poprawiał Marka, oraz czy ta Łuka-

szowa strategia była zgodna z Markową koncepcją Jezusa Chrystusa (Mesjasza), Syna 

Bożego i Zbawiciela. Adaptacyjna analiza tekstu Łukasza wskazuje, że istota tego, co 

łączy Łukasza z Markiem i tego, co ich dzieli zawiera się w wypowiedzi Boga Jahwe 

stworzonej przez obydwu Ewangelistów. W czasie chrztu Jezusa w Jordanie wypowiedź 

Boga Jahwe u obu Ewangelistów jest identyczna: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 

mam upodobanie, co sugeruje, że Boże Synostwo Jezusa nie jest przez nich kwestio-

nowane. Natomiast na Górze Przemienienia wypowiedź Boga Jahwe u Łukasza jest inna 

niż u Marka; gdy u Marka Bóg mówi: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, to 

u Łukasza mówi on: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie. W tym wypadku, jak 

już mówiliśmy, Kościół (być może pod wpływem Pawła, którego uczniem był Łukasz) 

poszedł na rękę Żydom i stworzył wypowiedź Boga, z której wynika, iż Jezus nie jest 

Mesjaszem „automatycznie” (przez Boże Synostwo), lecz przez świadome wybranie 

Bożego Syna – przez Boga Ojca – na Mesjasza. Być może wtedy jeszcze Kościół się 

łudził, że pozyska Żydów dla chrześcijaństwa; kiedy okazało się, że to się nie uda, w trzeciej 

Ewangelii Mateusza Bóg Jahwe na Górze Przemienienia znowu używa wypowiedzi 

z Ewangelii Marka. 

Inną istotną różnicą między Kościołem Marka i Kościołem Łukasza jest stosunek 

tych Kościołów do przywódców Religii Mojżeszowej; gdy w Ewangelii Marka Kościół 

(ustami Jezusa) gromi faryzeuszów i uczonych w Piśmie, często w gniewie, to w Ewan-

gelii Łukasza Kościół łagodzi ostrość Jezusowych polemik, a nawet pomija „nieudane”, 

zbyt radykalne wypowiedzi Markowego Jezusa. Na przykład w opowieści, gdzie, opisując 

zachowanie Jezusa, Marek napisał: Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, 

zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!” 

(Mk 3:5), Łukasz ten fragment przedstawia tak: I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł 

do człowieka: „Wyciągnij rękę!” (Łk 6:10). Ale Łukasz również nie przyjął obszernego 

fragmentu z Marka, w którym Jezus kłóci się z Żydami o ich tradycję (Mk 7:1-13), 

ponieważ kłótnie te były sprzeczne z opisem Izajasza, który Marek przyjął dla Jezusa. 

Łukasz nie przyjął też „magicznego” uzdrowienia głuchoniemego, opisanego przez 

Marka w (7:32-34) ani podobnie „magicznego” uzdrowienia w (Mk 8:22-25). 

Łukasz musiał zmienić jeszcze inną wypowiedź Marka:  

Także król Herod posłyszał o Nim, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: 

„Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają 

w Nim”. Inni zaś mówili: „To jest Eliasz”; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, 

jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, twierdził: „To Jan, którego 

ściąć kazałem, zmartwychwstał” (Mk 6:14-16).  

Choć Marek miał dobre intencje – potwierdzenie przez tetrarchę Galilei, że w Jezusie 

działają cudowne moce, to jego tekst był tak nielogiczny (Herod wierzy, że Jan ożył), iż 

Łukasz dokonał następującej zmiany:  

O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i był zanie-

pokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz 
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się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz 

Herod mówił: „Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy 

słyszę?” I chciał Go zobaczyć” (Łk 9:7-9).  

Widzimy więc, że gdy u Marka tetrarcha Galilei mocno wierzy w zmartwychwstanie 

Jana Chrzciciela, u Łukasza (być może na skutek reakcji Żydów) Kościół prezentuje 

pogląd zupełnie odwrotny, w którym Herod Antypas już w zmartwychwstanie Jana 

Chrzciciela nie wierzy. 

Także Markowa opowieść o znaku, którego domagali się faryzeusze od Jezusa, musiała 

być przez Łukasza poprawiona, ponieważ gdy Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam 

wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”. I zostawiwszy ich, wsiadł z powro-

tem do łodzi i odpłynął na drugą stronę (Mk 8:11-13), to Łukasz uznał, że taka odpo-

wiedź Jezusa jest niekonstruktywna. Dlatego Markową opowieść znacząco „poprawił”:  

A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem prze-

wrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. 

Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn 

Człowieczy dla tego plemienia” (Łk 11: 29-30).  

Ta wypowiedź okazała się wprost doskonała – dotyczyła problemu znaku, mówiła, 

jaki będzie ten znak (Jonasz po trzech dniach został wypluty przez rybę, a Jezus po trzech 

dniach powstanie z martwych), i nie obrażała domagających się znaku faryzeuszów, lecz 

ganiła całe „plemię” za sceptycyzm wobec nauki Jezusa. 

Na zakończenie jeszcze jeden fragment z Ewangelii Marka, który Łukasz (Kościół) 

zmienił; dotyczy kobiet idących do grobu Jezusa:  

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły 

wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień 

tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: „Kto 

nam odsunie kamień od wejścia do grobu?” (Mk 16:1-3).  

Widać, że jest to niezbyt przemyślany produkt wyobraźni Marka, ponieważ trzy dorosłe 

kobiety nie mogły pójść do grobu, by namaścić ciało zmarłego, skoro wiedziały, że same 

nie dadzą rady odsunąć kamienia, którym grób był zakryty. Dlatego Łukasz zmienił treść 

tej opowieści, ale problemu nie rozwiązał, ponieważ nadal nie było wiadomo, kto odsunął 

kamień:  

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane 

wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły 

ciała Pana Jezusa (Łk 24:1-3).  

Dopiero w Ewangelii Mateusza problem zostanie skutecznie rozwiązany, gdyż wczes-

nym rankiem nikt nie przyjdzie namaścić Jezusa, a tylko obejrzeć grób:  

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magda-

lena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł 

Pański zstąpił z nieba, odsunął kamień i usiadł na nim (Mt 28:1).  
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10. Podsumowanie i wnioski 

1. Artykuł przedstawia wykorzystanie Językoznawstwa Adaptacyjnego w badaniach 

tekstów z punktu widzenia adaptacyjnych i przetrwaniowych intencji autora (i zle-

ceniodawcy) jako Nadawcy tekstu oraz czytelników i użytkowników tekstu jako 

jego Odbiorców. Ze względu na złożoność badań, Językoznawstwo Adaptacyjne 

korzysta z pomocy Teorii Aktów Mowy (która pozwala dzielić tekst na adaptacyjne 

akty mowy AAM) oraz Teorii Motywujących Potrzeb Masłowa (która posiada, dla 

celów analizy, sześciopoziomową zdefiniowaną przez Masłowa hierarchię motywują-

cych wystandaryzowanych grup potrzeb) i wraz z nimi tworzy metodę badawczą, 

której analityczna skuteczność jest testowana w zastosowaniu do badania koncepcji 

Jezusa w Ewangelii Marka. 

2. Swą analizę Językoznawstwo Adaptacyjne prowadzi zarówno na semantycznym 

(konwencyjnym), jak i pragmatycznym (intencyjnym) poziomie języka; w tym celu 

wyróżnia w tekstach rzeczywistość fizyczną (Kościoła i tekstów Ewangelii), w której 

działają prawa fizyki i metody badawcze świata fizycznego, oraz rzeczywistość 

niefizyczną (świat Jezusa i Apostołów), wyobrażoną w mózgu autorów Ewangelii, 

w której prawa fizyki nie działają ani metody badawcze świata fizycznego. 

3. Przy takim rozdzieleniu rzeczywistości (fizycznej i niefizycznej), w tekstach Ewan-

gelii Marka analiza wykazała, że wszystkie teksty Ewangelii przedstawiają rzeczy-

wistość niefizyczną, stworzoną w mózgu Marka Ewangelisty (indywidualnego lub 

zbiorowego), jako produkt jego własnej wyobraźni lub jako produkt kompilacji 

(przez Marka) tekstów ze Starego Testamentu (oraz ewentualnie innych przekazów 

pisemnych i ustnych). 

4. Przez fakt, że Marek był pierwszą Ewangelią Synoptyczną24, możemy pominąć wpływ 

pozostałych Ewangelii na jego dzieło (gdyż powstały później)25. Lecz ogromny 

wpływ Ewangelii Marka na kolejne Ewangelie (Łukasza, Mateusza, a nawet Jana26) 

świadczy o tym, że jest ona fundamentem religijnej doktryny Kościoła; fundamen-

tem (widocznym w kolejnych Ewangeliach) umożliwiającym adaptację Kościoła do 

zmieniających się warunków środowiska, zapewniając Kościołowi przetrwanie 

i rozwój.  

5. Dzięki temu, że celem badań Językoznawstwa Adaptacyjnego nie jest semantyczny 

(literalny) poziom tekstu, lecz odkrywanie (poprzez tekst) intencji autora, które zmoty-

wowały go do stworzenia badanego tekstu (oraz potrzeb czytelników i użytkowników, 

którzy z tego tekstu skorzystali), adaptacyjna analiza dostarcza nowych informacji 

związanych z tekstem, jego autorem oraz czytelnikiem i użytkownikiem, które 

„ukryły się” na intencyjnym poziomie badanego tekstu, na poszczególnych pozio-

mach Hierarchii Potrzeb Masłowa. 

6. Do odkrywania intencji służą fragmenty tekstu zwane adaptacyjnymi Aktami Mowy 

(AAM) Nadawcy (Marka), w których znajdują się Językowe Operatory Adaptacyjne 

(JOA); semantyczna treść JOA wskazuje, jaki rodzaj potrzeb (tj. który poziom 

 
24 Szałaj W., Problem Synoptyczny… 
25 Na tym założeniu opiera się cała argumentacja przedstawiona w niniejszym artykule. Dlatego poprawna 

dyskusja – z biblistami zależnymi od stanowiska Kościoła – na temat koncepcji Jezusa w Ewangelii 

Marka bez tego założenia wydaje się niemożliwa. 
26 O tym, że Ewangelia Jana powstała po Ewangelii Marka świadczy fakt, że u Marka, odwrotnie niż u Jana, 
matka Jezusa jest przedstawiona incydentalnie i w negatywnym świetle. 
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HPM) manifestuje badany AAM. Ponieważ Językoznawstwo Adaptacyjne zakłada, 

że na wszystkich poziomach HPM potrzeby dotyczą adaptacji i przetrwania mózgu 

w środowisku (motywując mózg do działania), dlatego analiza intencyjnego (od-

noszącego się do potrzeb autora) poziomu języka tekstów Ewangelii Marka pozwala 

odkryć potrzeby Marka w zakresie rozwoju Kościoła, dla którego Ewangelia 

została napisana. 

7. Jeśli przyjąć tradycję Kościoła, że Marek27 był uczniem Piotra, a Łukasz28 był 

uczniem Pawła, to powstanie Ewangelii Łukasza po Ewangelii Marka mogło być 

wyrazem mocnego wpływu nauczania Pawła na rozwój doktryny Kościoła w po-

staci nowej (następnej po Marku) Ewangelii Łukasza (hipoteza). Lecz po śmierci 

Pawła władzę w Kościele przejęło stronnictwo Piotra; wówczas powróciło ono do 

Ewangelii Marka jako fundamentu, w postaci Ewangelii Mateusza (hipoteza).  

8. Niniejszy artykuł nie wyczerpuje problemu adaptacyjnej analizy tekstów przez 

Językoznawstwo Adaptacyjne ani problemu koncepcji Jezusa w Ewangelii Marka. 

Jest raczej próbą zdefiniowania metody badań tych problemów w obszarze Języko-

znawstwa Adaptacyjnego i przetestowania jej w praktycznym zastosowaniu. Wydaje 

się, że owa próba się powiodła, ponieważ pytania postawione na wstępie artykułu 

znalazły swoje (uzasadnione) odpowiedzi. Jednak zaprezentowana tu metoda badaw-

cza Językoznawstwa Adaptacyjnego wymaga dalszych udoskonaleń. 
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Językoznawstwo Adaptacyjne jako perspektywa badań koncepcji Jezusa 

w Ewangelii Marka 

Streszczenie 

W niniejszym artykule Językoznawstwo Adaptacyjne jest testowane jako metoda badająca koncepcję Jezusa 
w Ewangelii Marka z perspektywy adaptacji (i przetrwania) postrzeganej przez Nadawcę i Odbiorcę tekstu. 

Testując metodę, Językoznawstwo Adaptacyjne poszukuje odpowiedzi na podstawowe pytania: czy postać 

Jezusa w Ewangelii jest postacią fizyczną, czy wytworem wyobraźni Marka; czy Marek stworzył ją sam, 

czy jest to wspólne dzieło grupy żydowskich nauczycieli – twórców Kościoła Jezusa Chrystusa Syna Bożego; 
w jaki sposób Ewangelia Marka wpłynęła na Kościół, który z niej korzystał oraz na jej czytelników i użyt-

kowników – jako narzędzie adaptacji i przetrwania w środowisku.  

W artykule hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że realny Jezus (Mesjasz i Syn Boży) w „czasach Jezusa” 

fizycznie nie istniał, lecz został stworzony w Ewangelii Marka (pierwszej z Ewangelii Synoptycznych), jako 
produkt swobodnej interpretacji tekstów Starego Testamentu (Psalmów i Proroków), a potem przeniesiony 

do pozostałych Ewangelii (Łukasza, Mateusza i Jana).  

Drugą częścią hipotezy jest konkluzja, że tekst Marka jest propozycją koncepcji Jezusa, która odpowiedziała 

na adaptacyjne i przetrwaniowe potrzeby ówczesnych uciśnionych Żydów (wspierając ich wiarę w przyjście 
Mesjasza w osobie Jeszuy – Jahwe Zbawiciela), a także na potrzeby innych ludów starożytnego świata, oraz 

że przez swą koncepcję Marek stworzył podstawy nowej (w stosunku do judaizmu i pogaństwa) religii Jezusa. 

W poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania Językoznawstwo Adaptacyjne korzysta z innych nauk 

o języku i ludzkim poznaniu, takich jak Teoria Aktów Mowy oraz Teoria Potrzeb Motywujących Masłowa. 
Ta pierwsza pozwala zmieniać teksty Ewangelii w strumienie adaptacyjnych aktów mowy (AAM), gdzie 

Nadawcą jest Marek i Kościół (użytkownik Ewangelii), a Odbiorcą są czytelnicy, inni użytkownicy oraz 

wyznawcy. Natomiast Teoria Potrzeb Masłowa pozwala przypisać Nadawcy AAM i Odbiorcom uporząd-

kowane (na sześciu poziomach HPM) zwerbalizowane, motywujące do działania, potrzeby zawarte w AAM. 
Dzięki tej współpracy możliwe jest odkrywanie (adaptacyjnych) motywacji do działania Nadawców i Odbiorców 

wywołanych tekstami Ewangelii Marka. 

Metoda Językoznawstwa Adaptacyjnego, badająca właściwości adaptacyjne i przetrwania analizowanych 

tutaj tekstów, okazała się skutecznym narzędziem analitycznym adaptacyjnego badania koncepcji Jezusa 
w Ewangelii Marka. 

Słowa kluczowe: językoznawstwo adaptacyjne, adaptacyjne akty mowy, językowe operatory adaptacyjne, 

adaptacyjna analiza Ewangelii Marka 
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Adaptive Linguistics as a Perspective of Research on the Concept of Jesus  

in the Gospel of Mark 

Abstract 

In this article, Adaptive Linguistics is tested as a method exploring the concept of Jesus in Mark's Gospel 
from the adaptive and survival viewpoint perceived from the Sender and the Receiver of the text. It is looking 

for answers to some basic questions: is the figure of Jesus in the Gospel a physical figure or a product of Mark's 

imagination; whether Mark created it himself, or is it a joint work of a group of Jewish teachers – creators 

of the Church of Jesus Christ, the Son of God; how the Gospel of Mark has influenced the Church that bene-
fited of it (and still uses it) and its readers and users, as their adaptive and survival tool in the environment. 

 In the article, the research hypothesis is the statement that the real Jesus (the Messiah and the Son of God) 

did not physically exist in the "time of Jesus", but was created in the Gospel of Mark (the first from the 

Synoptic Gospels) as a product of the free interpretation of the Old Testament texts (Psalms and Prophets) 
and then transferred to the other Gospels (Luke, Matthew and John). 

 The second part of the hypothesis is the conclusion that the text of Mark is a proposal of the concept of Jesus 

that responded to the adaptive and survival needs of the oppressed Jews of that time (supporting their faith 

in the coming of the Messiah in the person of Yeshua - Yahweh the Saviour), as well as to the needs of other 
peoples of the ancient world, and, that through his conception, Mark created the foundations of a new (in 

relation to Judaism and paganism) Christian religion. 

 In search of answers to the questions posed, Adaptive Linguistics uses other sciences on language and 

human cognition, such as the Speech Act Theory and the Maslow's Theory of Motivating Needs. The former 
allows to transform the texts of the Gospel into streams of adaptive speech acts (ASA), where the Sender is 

Mark and the Church (Gospel user) and the Recipient is readers, other users and followers. On the other 

hand, The Theory of Needs of Maslow allows to assign ASA to the Sender and Recipients, together with 

needs (whose groups are ordered on six levels of the Maslow Needs Hierarchy), verbalized, motivating to 
action, contained in the ASA. Thanks to this cooperation, it is possible to discover (adaptive) motivations 

for the actions of the Sender and Recipients caused by the texts of the Gospel of Mark. 

 The Adaptive Linguistics method of studying the adaptive and survival properties of texts, presented here, 

has appeared an effective analytical tool to study adaptively the concept of Jesus in Mark's Gospel. 
Keywords: adaptive linguistics, adaptive speech acts, language adaptive operators, Mark Gospel’s adaptive 

analysis 
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Łukasz Kołodziejczyk 

Osobowy charakter przyczyny istnienia Wszechświata 

w argumencie kosmologicznym kalam 

1. Wprowadzenie 

William Lane Craig jest amerykańskim filozofem i apologetą chrześcijańskim. Jego 

badania naukowe dotyczą przede wszystkim apologetyki, w tym argumentów za istnie-

niem Boga religii chrześcijańskiej. Craig jest obrońcą i zwolennikiem argumentu kosmo-

logicznego kalam (AKK), który powrócił do filozoficznej debaty po setkach lat w roku 

1979 za sprawą książki Craiga zatytułowanej „The Kalam Cosmological Argument”. 

Przez kolejne lata argument był i wciąż jest przedmiotem akademickiej dyskusji. Obrona 

bądź krytyka tego sylogizmu obejmuje takie zagadnienia, jak metafizyka, kosmologia, 

czy teologia naturalna. 

AKK w wersji zaproponowanej przez Craiga brzmi następująco: 

(AKK1) Cokolwiek, co zaczyna istnieć, posiada przyczynę swojego istnienia. 

(AKK2) Wszechświat zaczął istnieć. 

(AKK3) Zatem wszechświat posiada przyczynę swojego istnienia. 

Pierwsze wersje AKK zostały sformułowane przez średniowiecznych filozofów 

i teologów islamskich. W ich ujęciu wnioskowanie służyło celom teologicznym, a mó-

wiąc ściśle udowodnieniu istnienia Boga. Motywacja Craiga do badań nad AKK jest po-

dobna, choć należy przyznać, że amerykański filozof przestrzega standardów metodolo-

gicznych i wyraźnie odróżnia zagadnienia filozoficzne od teologicznych. 

Jeśli AKK jest poprawny zarówno formalnie, jak i materialnie, to wniosek jest 

prawdziwy i należy stwierdzić, że wszechświat posiada przyczynę swojego istnienia 

(PW). Craig, po udowodnieniu prawdziwości przesłanek, wyprowadza szereg właści-

wości PW. PW jest zatem według niego: pozaczasowa, pozaprzestrzenna, niematerialna, 

niezmienna, niesamowicie potężna, nie ma początku swojego zaistnienia, nie ma przy-

czyny oraz jest bytem osobowym1. Ostatnia własność z powyższej listy wydaje się bardzo 

newralgiczna. Pozytywna odpowiedź na pytanie czy PW jest bytem osobowym dostar-

czyłaby bardzo silnego argumentu apologetykom chrześcijaństwa, islamu czy judaizmu. 

Celem niniejszego artykułu jest krytyczny komentarz do argumentacji W.L. Craiga 

dotyczącej osobowego charakteru PW. Pozostałe atrybuty PW analizowałem w innym 

tekście2. Struktura niniejszej pracy jest następująca. W części drugiej streszczam i para-

frazuję argumentację Craiga zawartą w rozdziale „The Blackwell Companion to Natural 

Theology” zatytułowanym „The Kalam Cosmological Argument” autorstwa W.L. Craiga 

oraz J.D. Sinclaira3. Argumenty Craiga analizuję krytycznie, przedstawiając własne 

poglądy w przedmiotowej sprawie i wyprowadzając wnioski na temat konkluzywności 

 
1 Craig W.L., Sinclair J.D., The Kalam Cosmological Argument, [w:] Craig W.L., Moreland J.P., The 
Blackwell Companion to Natural Theology, Wiley-Blackwell, 2009, s. 191-196. 
2 Kołodziejczyk Ł., Natura przyczyny wszechświata wynikająca z argumentu kosmologicznego kalam – 

przyczynek do dyskusji, [w:] Filozofia – współczesne problemy i zjawiska filozoficzne, Wydawnictwo 

Naukowe TYGIEL, Lublin 2019, s. 145-154. 
3 Craig W.L., Sinclair J.D., The Kalam…, s. 192-194. 
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poglądów amerykańskiego filozofa. W części trzeciej prezentuję sposób obrony osobo-

wego charakteru PW z trzech cech konstytuujących osobowy charakter podmiotu. Część 

czwarta i piąta to odpowiednio zestawienie wniosków oraz zakończenie.  

2. Craiga koncepcja osobowego charakteru PW 

2.1. Argumentacja Craiga 

Craig przedstawia trzy argumenty za tezą, że PW jest bytem osobowym4. Argument 

pierwszy (ARG1), inspirowany myślą R. Swinburne’a, dotyczy sposobu wyjaśniania 

zjawisk. Mianowicie istnieją dwa rodzaje wyjaśniania zdarzeń uprzyczynowionych: 

wyjaśnienie naukowe oraz wyjaśnienie osobowe. Pierwszy dotyczy wyjaśniania na 

gruncie praw przyrody i uwarunkowań wstępnych. Drugie natomiast odnosi się do woli-

tywnego działania przyczyny osobowej. Zjawisko z można wyjaśnić zarówno w sposób 

pierwszy, jak i drugi. Przykładowo na pytanie, dlaczego woda w czajniku się gotuje, 

można odpowiedzieć, że zachodzą takie, a takie warunki fizyczne, które doprowadzają 

do wrzenia wody. Można również odpowiedzieć, że woda w czajniku się gotuje, ponie-

waż Paweł nalał wody do czajnika i postawił go na ogniu jakiś czas temu. Obie odpo-

wiedzi będą poprawne, ale pierwsza z nich dostarcza wyjaśnienia naukowego, a druga 

wyjaśnienia osobowego. W różnych sytuacjach podanie jednego z wyjaśnień będzie 

bardziej zasadne niż podanie drugiego. Odnosząc te ustalenia do AKK, Craig twierdzi, 

że pierwotny stan wszechświata nie może mieć wyjaśnienia naukowego, ponieważ przed 

tym stanem pierwotnym nie było niczego. Stąd nie można mówić o prawach przyrody, 

które uprzyczynowiłyby stan pierwotny, ponieważ prawa przyrody nie istniały przed 

istnieniem wszechświata. Jedynym wyjaśnieniem jest zatem wyjaśnienie osobowe. 

W ramach drugiego argumentu (ARG2) Craig twierdzi, że osobowy charakter PW 

wynika z wcześniej ustalonego zestawu atrybutów PW. Wedle tego zbioru PW jest nie-

materialna, nieuprzyczynowiona, pozaczasowa, pozaprzestrzenna i niemająca początku. 

Tylko dwa rodzaje bytów mogą spełniać powyższy zestaw cech. Mogą to być albo obiekty 

abstrakcyjne (liczby, zbiory, własności), albo bezcielesne umysły. Craig twierdzi, że 

obiekty abstrakcyjne nie mogą być przyczyną istnienia wszechświata, ponieważ takie 

obiekty nie wchodzą w relacje przyczynowe, a nawet gdyby wchodziły, to nie mogą 

wolitywnie niczego spowodować, ponieważ nie są osobami. Gdyby jednak chcieć uznać 

takie obiekty za przyczyny, to należałoby stwierdzić, że są to bezumysłowe zdarzenia 

lub stany. Nie mogą to jednak być zdarzenia, bo PW jest pozaczasowa, a zdarzenie z samej 

definicji jest czasowe5. 

W argumencie trzecim (ARG3) Craig przypomina, iż na gruncie swoich wcześniej-

szych rozważań stwierdził, że początek wszechświata był efektem działania PW. Ta 

przyczyna (żeby mogła być PW) nie może mieć swojej przyczyny istnienia6 ani począt-

ku zaistnienia, ale skończony czas temu spowodowała powstanie wszechświata. Ta 

sytuacja, jak wskazuje Craig, jest dość dziwna – odwiecznie istniejąca PW doprowadza 

do zaistnienia skutku w czasie (skutku czasowego). Dlaczego zatem ten skutek (czyli 

 
4 Tamże. 
5 Zdarzenie zakłada jakąś zmianę, chociażby przejście od nieistnienia do istnienia. Czas natomiast jest 

miarą zmiany. 
6 PW jest przez Craiga rozumiana, jako ostateczne wyjaśnienie istnienia wszechświata. Gdyby zatem PW 

miała swoją przyczynę istnienia (PW-1), to PW-1 należałoby uznać za prawdziwą PW. Gdyby PW-1 
miała swoją przyczynę istnienia (PW-2), to PW-2 należałoby uznać za prawdziwą PW i tak dalej. 
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wszechświat) również nie jest odwieczny? Najlepsze wyjaśnienie odwołuje się do wyja-

śniania osobowego. Osoba, z racji tego, że jest wolna w działaniu, może wprowadzić 

takie warunki, jakich wcześniej nie było. Craig podaje następujący eksperyment myślowy 

obrazujący to rozumowanie: osoba odwiecznie siedząca na krześle może wstać, powo-

dując tym samym efekt czasowy. Zatem efekt czasowy pochodzi od podmiotu odwiecz-

nego. Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku odwiecznego stwórcy wszechświata 

(utożsamianego z PW). Stwórca, czyli przyczyna jest odwieczna, natomiast wszech-

świat, czyli skutek jest czasowy. 

Powyższy typ argumentacji nawiązuje do myśli jednego z twórców argumentu kalam, 

czyli żyjącego na przełomie XI-XII wieku Al-Ghazali’ego. Arabski filozof twierdził, że 

jeśli dwa zdarzenia mają równe prawdopodobieństwo zaistnienia, to realizuje się możli-

wość, którą w sposób wolny wybrał osobowy podmiot7. Al-Ghazali jednocześnie nie 

zgadzał się, że mechaniczna8 przyczyna istniejąca odwiecznie może spowodować cza-

sowy skutek, czyli powstanie wszechświata w naszej sytuacji9. Taka zdolność przysłu-

guje tylko podmiotowi osobowemu. Zatem zaistnienie wszechświata jest wynikiem 

działania osoby dysponującej wolną wolą. 

Na podstawie powyższych rozważań Craig rozszerza AKK, dodając dwa elementy10: 

(AKK4) Jeśli wszechświat ma przyczynę istnienia, to istnieje osobowy Stwórca 

wszechświata, który nie ma przyczyny istnienia, nie ma początku, jest niezmienny, nie-

materialny, pozaczasowy, pozaprzestrzenny i niesamowicie potężny. 

(AKK5) Zatem (na gruncie AKK3 i AKK4) istnieje osobowy Stwórca wszechświata, 

który nie ma przyczyny istnienia, nie ma początku, jest niezmienny, niematerialny, poza-

czasowy, pozaprzestrzenny i niesamowicie potężny. 

Wniosek (AKK5) w oczywisty sposób wynika z przesłanki, natomiast właśnie prze-

słanka zawarta w (AKK4) jest kluczem rozważań w zakresie atrybutów PW. 

2.2. Komentarz do (ARG1) 

Należy przyznać, że Craig dość ubogo argumentuje za tezą, że PW jest bytem oso-

bowym. Zaprezentowane w poprzednim paragrafie argumenty mieszczą się w oryginal-

nym tekście w obrębach pojedynczych akapitów. Objętość tekstowa sama w sobie nie 

powinna wpływać na ocenę jakości danej argumentacji, jednakże kwestia tak doniosła, 

jak stwierdzanie osobowego charakteru bytu, który jest ostateczną przyczyną istnienia 

wszechświata, domaga się nieco bardziej rozbudowanej analizy. W obronie Craiga można 

stwierdzić, że jego główne teksty dotyczące AKK koncentrują się przede wszystkim na 

uzasadnieniu poprawności formalnej i materialnej argumentu, a nie na dogłębnej analizie 

wniosku. Przypisywanie jakichkolwiek atrybutów PW jest kolejnym, ale odrębnym kro-

kiem postępowania. Taki stan rzeczy pozostawia miejsce dla innych badaczy na podjęcie 

przedmiotowego zagadnienia i rozwinięcie (również krytyczne) myśli Craiga. W niniej-

szym paragrafie zostanie przedstawiony komentarz autora do argumentacji Craiga 

oznaczonej w poprzedniej sekcji jako ARG1-ARG3. 

W pierwszym argumencie (ARG1) Craig rozważa zagadnienie wyjaśniania przyczy-

nowego. Nie dokonuje tego jednak w sposób wyczerpujący, a jedynie odsyła (tak się 

 
7 Craig W.L., The Kalam Cosmological Argument, The Macmillan Press, 1979, s. 151 
8 Craig używa zwrotu mechanical cause, prawdopodobnie jako przeciwstawienie przyczyny osobowej. 
9 Craig W.L., The Kalam Cosmological…, s. 151. 
10 Craig W.L., Sinclair J.D., The Kalam…, s. 194. 
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wydaje) do poglądów R. Swinburne’a. Można zatem w następujący sposób rozszerzyć 

(przeanalizować i skrytykować) temat podjęty przez Craiga. 

Po pierwsze, amerykański filozof twierdzi, że są dwa rodzaje wyjaśniania przyczy-

nowego: wyjaśnianie naukowe i wyjaśnianie osobowe (niech zdanie, że zachodzi 

wyjaśnianie naukowe będzie oznaczone φ, natomiast zdanie, że zachodzi wyjaśnianie 

osobowe ψ). Za Swinburne’m można przyjąć, że:  

W wyjaśnianiu osobowym wystąpienie zdarzenia E jest wyjaśnione jako 

sprawione przez podmiot racjonalny lub osobę P, mającą intencję J sprawienia 

E. E jest zatem tym, co możemy określić jako „rezultat” działania intencjo-

nalnego A dokonanego przez P11. 

Craig jednak nie doprecyzował ważnej kwestii: czy wyjaśnianie naukowe i osobowe 

może zachodzić jednocześnie w odniesieniu do tego samego zdarzenia? Wydaje się, że 

miał to na myśli, co wynika z następującej parafrazy12: odpowiadając na pytanie 

o przyczynę gotowania się wody w czajniku można powiedzieć, że istnieje wyjaśnienie 

naukowe (φ) lub alternatywnie, że istnieje wyjaśnienie osobowe (ψ). W tej sytuacji Craig 

stosuje alternatywę (oznaczana dalej: v). Tabelka prawdziwościowa dla alternatywy 

wygląda następująco13: 

 

φ ψ φ v ψ 

1 1  1 

0 1  1 

1 0  1 

0 0  0 

 

Amerykański filozof zakłada, że alternatywa jest prawdziwa (to znaczy zachodzi 

jedna z sytuacji opisanych w wierszach 2-4 powyższej tabeli). Następnie Craig stwier-

dza, że φ ma wartość logiczną 0, a więc ψ musi mieć wartość logiczną 1, żeby utrzymać 

prawdziwość alternatywy (sytuacja z wiersza trzeciego tabeli). Wydaje się jednak, że 

Craig powinien najpierw wykazać prawdziwość (lub fałszywość) zdań utworzonych 

z wykorzystaniem φ oraz ψ14, a dopiero potem określić na tej podstawie wartość logiczną 

całej alternatywy. Craig wyznaczył wartość logiczną zdania, znając wartość logiczną tylko 

jednego argumentu. Z całym przekonaniem należy przyznać, że jest to działanie nie-

uprawnione. 

Dalej Craig wskazuje, że zaistnienia świata nie można wyjaśnić na gruncie naukowym, 

a więc można to zrobić na gruncie osobowym15. Takie rozumowanie można zrekon-

struować w następujący sposób (WNIOSK1): 

 

 
11 Swinburne R., Spójność teizmu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1995, s. 187.  
12 Craig W.L., Sinclair J.D., The Kalam…, s. 192. 
13 Hodges W., Logic, Pelican Books, 1997, s. 95. 
14 Zdania mogą brzmieć następująco: Zaistnienie wszechświata jest wyjaśnione naukowo (co jest równo-
ważne temu, że zaistnienie wszechświata można wyjaśnić za pomocą praw przyrody) oraz Zaistnienie 

wszechświata jest wyjaśnione osobowo (to znaczy, że zaistnienie wszechświata jest wyjaśnione wolnym 

działaniem bytu osobowego). 
15 Czyli z tego, że zaistnienia wszechświata nie można wyjaśnić na gruncie naukowym wynika, że można 
zaistnienie wszechświata wyjaśnić na gruncie osobowym. 
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¬φ -> ψ 

¬φ 

______ 

ψ 

 

lub z dodanymi przesłankami (WNIOSK1’): 

1. Każde zjawisko ma wyjaśnienie naukowe albo osobowe, albo naukowe i osobowe 

jednocześnie. 

2. Powstanie wszechświata było zjawiskiem (podlegającym pod zasadę zawartą 

w pierwszej przesłance). 

3. Powstanie wszechświata nie ma wyjaśnienia naukowego (¬φ). 

4. Jeśli zjawisko nie ma wyjaśnienia naukowego, to ma wyjaśnienie osobowe  

(¬φ -> ψ). 

5. Zatem wszechświat ma wyjaśnienie osobowe (ψ). 

WNIOSK1 nie budzi takich zastrzeżeń pod kątem formalnym, jak przedstawiona 

wcześniej alternatywa. Pierwsza przesłanka WNIOSK1: (¬φ -> ψ) nie jest jednak dość 

dobrze uzasadniona wprost. Amerykański filozof milcząco zakłada, że każde zjawisko 

ma wyjaśnienie naukowe, osobowe lub oba jednocześnie (WNIOSK1’). Gdyby tak nie 

zakładał, to nie mógłby wyprowadzić zdania ψ z negacji φ. Nie wiadomo jednak dlaczego 

takie założenie jest przyjęte. Podniosę dwie kwestie wykazujące, że rozumowanie Craiga 

jest (przynajmniej) niedostatecznie uzasadnione: 

1. Alexander Pruss przedstawia trzy rodzaje wyjaśniania zjawisk (states of affairs)16. 

Wyjaśnienie naukowe, osobowe oraz konceptualne. Nowością wobec analizy Craiga 

jest wyjaśnienie konceptualne, opisywane przez Prussa. Jest to sposób wyjaśniania 

faktu x w drodze konceptualnego powiązania go z faktem y. Fakt y pociąga x. Na 

przykład: nóż jest gorący, ponieważ jego cząstki mają wysoką energię kinetyczną17. 

2. Jako prosty przykład utrudniający rozróżnienie wprowadzone przez Craiga można 

podać sytuację działania zwierząt. Zazwyczaj zwierząt nie traktuje się jako osoby18, 

a jednak podejmują one pewne działania rodzące określone skutki. Czy w takim 

razie nie powinno się wprowadzić trzeciego rodzaju wyjaśniania – poprzez dzia-

łanie podmiotów posiadających stany mentalne? Ciężko byłoby wyjaśnić zjawisko 

powodowane przez zwierzę wyłącznie na gruncie praw nauki (czyli w modelu φ), 

tak samo jak na gruncie osobowym (w modelu ψ). Wydaje się, że pewne stany men-

talne będące podstawą do podejmowania działań przez zwierzę są czymś więcej, 

niż tylko prawem przyrody, ale czymś mniej niż działanie osobowe. Można zatem 

wprowadzić trzeci rodzaj wyjaśniania (lub, w związku z punktem drugim powyżej, 

czwartym rodzajem) i roboczo określić go wyjaśnianiem pseudoosobowym. 

Poza problemem opisanym wyżej pojawia się kolejny. Zasada wyjaśniania, o której 

mówi Craig (za Swinburne’m), odnosi się do zdarzeń występujących we wszechświecie. 

Czy można jednak rozszerzać takie zasady na wszechświat w ogóle? Innymi słowy, czy 

można stosować alternatywę φ lub ψ wobec zdarzenia, jakim jest zaistnienie wszech-

 
16 Pruss A.R., The Leibnizian Cosmologial Argument, [w:] Craig W.L., Moreland J.P., The Blackwell 

Companion…, dz. cyt., s. 78. 
17 Tamże. 
18 Zagadnienie osobowości zwierząt i posiadania przez nie stanów mentalnych nie jest jednak przesądzone. 
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świata? Należy zadać pytanie o możliwość przypisania wartości logicznej (prawdy lub 

fałszu) φ oraz ψ19. Sam Craig stwierdza, co następuje:  

Początkowy stan wszechświata nie może mieć wyjaśnienia naukowego, ponie-

waż przed nim nie było niczego, a więc nie można rozważać go w oparciu 

o prawa operujące na warunkach początkowych20.  

Ujmując rzecz ściśle, to przed zaistnieniem wszechświata coś jednak istniało. Miano-

wicie istniała PW. Craig zatem powinien wykazać, dlaczego nie bierze pod uwagę właśnie 

PW, jako podmiotu umożliwiającego zastosowanie wyjaśnienia naukowego do powstania 

wszechświata. 

Żeby odpowiedzieć na pytanie o możliwość przypisania wartości logicznej φ, należy 

przyjrzeć się koncepcjom wyjaśniania naukowego. Koncepcja klasyczna wyjaśniania 

nazywana jest modelem dedukcyjno-nomologicznym21 (D-N) i została zaproponowana 

przez C. Hempla i P. Oppenheima22. Model D-N w następujący sposób charakteryzuje 

A. Grobler:  

Podać wyjaśnienie jakiegoś zjawiska lub prawidłowości znaczy przedstawić 

poprawne logicznie rozumowanie, w którym (1) wnioskiem jest explanandum 

(to, co wyjaśniane), a zbiór przesłanek stanowi explanans (to, co wyjaśnia), 

(2) explanans musi obejmować przynajmniej jedno prawo i musi ono być istotną 

przesłanką rozumowania (bez której rozumowanie nie jest poprawne logicznie), 

(3) explanans musi mieć treść empiryczną (być sprawdzalne w eksperymencie 

lub obserwacji), (4) zdania należące do explanans muszą być prawdziwe23. 

W analizowanej sytuacji niemożliwe jest spełnienie trzeciego punktu wskazanego 

w powyższej charakterystyce. Explanans nie ma treści empirycznej, ponieważ nie da się 

poprzez eksperyment lub obserwację powiedzieć niczego o PW. Z tego wynika, że modelu 

D-N nie można zastosować w naszej sytuacji. Przedmiotem badań nauk przyrodniczych 

po prostu nie są elementy wykraczające poza wszechświat, który może być zbadany 

i zaobserwowany, a stan rzeczy przed zaistnieniem wszechświata nie może być zbadany 

empirycznie. Powszechnie stosowaną zasadą w uprawianiu nauki jest zasada naturali-

zmu metodologicznego. Stanowi ona, że wszechświat powinien być wyjaśniany poprzez 

 
19 Anonimowy recenzent podniósł ważną kwestię, twierdząc, że przedstawione rozumowanie niczego nie 

dowodzi, gdyż Craig stwierdza, że φ jest fałszywe (to znaczy, że zdanie mówiące, że istnieje wyjaśnienie 

naukowe początkowego stanu wszechświata jest fałszywe). To, co chcę wykazać w niniejszym tekście to 
coś więcej, niż przyznanie, że φ jest fałszywe. Chcę mianowicie wykazać, że w sytuacji początku zaistnienia 

wszechświata nie da się przypisać żadnej wartości logicznej φ. Obrazowo można porównać to do przy-

pisywania wartości logicznej zdaniom o przyszłości. Zakładając, że zdanie o przyszłości nie może ani 

prawdziwe, ani fałszywe nieuprawnione jest powiedzieć, że zdanie: „Jutro będzie padał deszcz” jest fałszywe. 
Nieuprawnione jest również powiedzieć, że to zdanie jest prawdziwe. W ogóle nie można orzec o tym 

zdaniu wartości logicznej, a co za tym idzie wszelka alternatywa, w skład której wejdzie to zdanie będzie 

źle postawiona i nie można będzie przypisać wartości logicznej takiej alternatywie również. Analogiczna 

sytuacja zachodzi w przypadku (ARG1). 
20 Craig W.L., Sinclair J.D., The Kalam…, s. 193. 
21 Zwanym również law-covering model. 
22 Hempel C.G., Oppenheim P., Studies in the Logic of Explanation, Philosophy of Science, Vol. 15, No. 

2 (Apr., 1948), s. 135-175. 
23 Grobler A., Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 104. 
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odwołanie do samego wszechświata i nie ma miejsca na wyjaśnienia na podstawie czyn-

ników nadprzyrodzonych. 

Odnośnie do powyższych rozważań można stwierdzić również, że nieuprawnione 

jest falsyfikowanie (na gruncie nauk empirycznych) tez „spoza granic” nauk przyrod-

niczych. Nauki empiryczne nie mają kompetencji, by cokolwiek orzekać o PW czy o stanie 

wszechświata sprzed jego początku. Jeśli ta teza jest prawdziwa, to pojawia się problem 

z drugą przesłanką (WNIOSK1’), ponieważ φ nie można przypisać żadnej wartości 

logicznej. Zaistnienie wszechświata jest zjawiskiem, które po prostu nie podlega pod 

zasady wyjaśniania dotyczące pozostałych zjawisk. W związku z tym (WNIOSK1’) 

oparte jest na błędnej przesłance, natomiast (WNIOSK1) w ogóle nie można rozważać, 

ponieważ nie ma możliwości przypisania logicznej wartości φ. 

Model D-N Hempla-Oppenheima nie znajduje zastosowania w rozważaniu koncepcji 

PW. Model D-N zakłada empiryczną weryfikowalność explanansa. W naszej sytuacji 

nie ma jednak możliwości wykazania w explanansie jakichkolwiek praw empirycznych. 

Prawo empiryczne jest to bowiem: Zdanie ogólne otrzymane w drodze indukcji niezu-

pełnej ze zdań obserwacyjnych, wyrażające stałe relacje między zdarzeniami24. Warto 

wspomnieć, że poza modelem D-N istnieje jeszcze model I-S, czyli wyjaśnianie induk-

cyjno-statystyczne (probabilistyczne). W tym modelu w explanansie występują prawa 

statystyczne (w przeciwieństwie do D-N, gdzie zachodziły prawa deterministyczne)25. 

Wniosek jest zdaniem o wysokim prawdopodobieństwie zajścia explanandum, które jest 

pojedynczym zdarzeniem26. Prawa statystyczne są zdaniami wykazującymi, że pewne 

zdarzenie zachodzi regularnie. Takim prawami mogą być prawa biologiczne, psycholo-

giczne, socjologiczne, czy fizyczne. Nie można zastosować modelu I-S w naszej sytuacji, 

ponieważ nie ma praw statystycznych odnoszących się do podobnej sytuacji powstania 

wszechświata. Zatem zarówno D-N, jak i I-S nie znajdują zastosowania w przedmio-

towej sprawie.  

Czy istnieją inne modele wyjaśniania zjawisk, które nie potrzebują empirycznej 

sprawdzalności, które można by było wykorzystać do obrony tezy Craiga? Istnieje erote-

tyczna koncepcja wyjaśniania rozwijana między innymi przez B. van Fraassena. Zakłada 

się w niej, że wyjaśnianie sprowadza się do odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”. Ta odpo-

wiedź może brzmieć następująco: „Ponieważ P wynika z…” lub „Ponieważ wysokie 

prawdopodobieństwo zajścia P wynika z…”. W miejscu kropek należy wstawić odpo-

wiednie prawo (bądź większą ich liczbę). Odpowiedź jednak jest zależna od kontekstu. 

Różne konteksty zadania pytania (różne podmioty pytające) będą implikowały różne 

odpowiedzi. Zatem intencja pytającego wymaga danego rodzaju odpowiedzi. Policjant 

może zadać pytanie: „dlaczego ten człowiek nie żyje?”, oczekując raczej odpowiedzi: 

„ponieważ Jan go zastrzelił”, niż „ponieważ się wykrwawił”. Van Fraassen nazywa tę 

zależność od kontekstu relacją istotności a potencjalne odpowiedzi na pytanie – klasą 

kontrastu27. 

W niniejszym kontekście kluczowe pytanie będzie brzmieć następująco: „dlaczego 

PW spowodowała powstanie wszechświata?”. Van Fraassen uważa: wyjaśnianie za przed-

 
24 Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 107-108. 
25 Tamże, s. 59. 
26 Grobler A., Metodologia…, s. 105. 
27 Fraassen B.C. van, The Scientific Image, Clarendon Press, Oxford 1980, s. 141-142. 
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sięwzięcie pozanaukowe, do którego wyniki nauki można ewentualnie stosować28. 

W takim ujęciu można zatem tę koncepcję zastosować do próby dowodzenia, że PW jest 

bytem osobowym (unika się problemu ograniczenia stosowalności nauk empirycznych). 

Gdyby jednak chcieć podążać tą ścieżką, należy zmierzyć się z ważnym problemem. 

Mianowicie odpowiadając na powyższe pytanie, że PW spowodowała powstanie wszech-

świata, ponieważ taką miała wolę, zakłada się, że PW jest bytem osobowym. Znów więc 

nie uzasadnia się, dlaczego PW jest bytem osobowym. Taki argument może wyglądać 

następująco: 

1. Byt osobowy (przy założeniu innych własności PW) ma moc stworzenia (może być 

przyczyną) wszechświata. 

2. Wszechświat miał początek swojego zaistnienia. 

3. PW jest przyczyną zaistnienia wszechświata (przy założeniu konkluzywności 

AKK). 

4. Zatem PW jest bytem osobowym. 

(4) nie wynika niezawodnie z przesłanek (1)-(3), ponieważ przesłanki nie mówią nic 

o tym, czy byt nieosobowy może mieć moc stworzenia wszechświata. Gdyby jednak 

wniosek sformułować inaczej: 

4’. Zatem możliwe, że PW jest bytem osobowym. 

Taki argument dostarcza jedynie prawdopodobieństwa. Można bronić osobowego 

charakteru PW, modyfikując na dwa sposoby pierwszą i drugą przesłankę: 

1’. Wyłącznie byt osobowy może być przyczyną wszechświata. 

Albo: 

1’’. Zarówno byt osobowy, jak i nieosobowy może być przyczyną wszechświata. 

1.1’’ W analizowanej sytuacji niemożliwe jest, żeby PW była bytem nieosobowym. 

1.2’’ Zatem PW jest bytem osobowym. 

Każda z tych przesłanek jest dyskusyjna i wymaga uzasadnienia i wskazuję jedynie 

możliwe drogi dalszej analizy. 

Najważniejszy wniosek jest taki, że koncepcja wyjaśniania zaproponowana przez 

van Fraassena umożliwia analizę PW z pominięciem problemu, w jaki uwikłane były 

modele D-N oraz I-S, których po prostu nie można zastosować do analizy atrybutów PW. 

2.3. Komentarz do (ARG2) 

W drugim argumencie Craig wskazuje, że osobowość PW wynika z atrybutów, które 

jej przypisał uprzednio (we wcześniejszych częściach rozdziału w „The Blackwell Com-

panion to Natural Theology”). Na podstawie tych własności twierdzi się, że PW jest (nastę-

pujący zbiór cech oznaczany będzie dalej S): pozaczasowa, pozaprzestrzenna, niemate-

rialna, niezmienna, niesamowicie potężna oraz nie ma początku swojego zaistnienia. 

Następnie Craig wskazuje, że tylko dwa rodzaje obiektów mogą spełniać S. Są to obiekty 

abstrakcyjne lub nieucieleśnione umysły. Jako przykłady obiektów abstrakcyjnych podane 

zostały następujące: liczby, zbiory, własności, sądy (dalej zbiór tych przykładów będzie 

określany A). Craig twierdzi, że tego typu obiekty nie mogą wchodzić w żadne relacje 

przyczynowe, zatem nie mogą być przyczyną istnienia wszechświata. Nawet gdyby mogły 

wchodzić w przyczynowe relacje, to nie są obiektami osobowymi, więc nie mogą woli-

tywnie zrobić czegokolwiek. Jedyna możliwość, żeby były przyczynami, jest taka, że 

 
28 Grobler A., Metodologia…, s. 115. 
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musiałyby być zdarzeniami lub stanami29 (pozbawionymi umysłów). Zdarzeniami-przy-

czynami jednak nie mogą być, ponieważ są obiektami abstrakcyjnymi (takie było zało-

żenie wcześniej), a obiekty abstrakcyjne nie są umiejscowione w czasie i przestrzeni30. 

Z tego samego powodu nie mogą być stanami-przyczynami. Trudno bowiem wyobrazić 

sobie jakiś stan abstrakcyjnego obiektu powodującego zaistnienie obiektów materialnych. 

Rozumowanie Craiga wydaje się poprawne. Trudno obronić tezę, że obiekty mieszczące 

się w zbiorze A są w stanie spowodować istnienie wszechświata albo jakiegokolwiek 

obiektu materialnego. Nie mają one przecież żadnej mocy sprawczej i rzeczywiście nie 

są w stanie wchodzić w relacje przyczynowe. 

Warto zauważyć w perspektywie obiektów abstrakcyjnych, że Craig nie wspomina 

nic o prawach (na przykład prawach fizycznych, czy chociażby logicznych). Wydaje się, 

że prawa spełniają S31, nie są związane z czasem i przestrzenią, a także nie są materialne 

(trzy ostatnie cechy są kluczowe). Przyjęcie istnienia praw (lub prawa) będących przy-

czyną istnienia wszechświata jest pewną formą platonizmu. Rzeczywiście często wysuwa 

się argument, że prawa (czy szerzej: obiekty idealne) nie mają mocy kauzalnej, czyli 

same z siebie nie mogą wytworzyć żadnego indywiduum32. Takie podejście uwikłane jest 

w zasadę genetycznej homogeniczności stanowiącej, że explanans i explanandum muszą 

należeć do tej samej kategorii33. Odrzucając tę zasadę, należałoby znaleźć takie prawa, 

które wymuszają istnienie obiektów. J. Wojtysiak, argumentując przeciwko mocy kazualnej 

obiektów abstrakcyjnych, pisze co następuje:  

Na przykład, liczba 2 nie istnieje dlatego, że spełnia formę (funkcję, równanie) 

«3 + x = 5»; raczej jest tak, że dzięki temu, że liczba 2 istnieje, może ona spełniać 

powyższą formę. Podobnie: ciała (charakteryzowane przez takie wielkości jak 

masa, siła i odległość) nie istnieją dlatego, że spełniają prawo grawitacji 

(wyrażone za pomocą funkcji, której zmiennymi są te wielkości); raczej jest tak, 

że mogą spełniać to prawo, ponieważ istnieją34.  

Przedstawione rozumowanie jest słuszne. Istnienie zmiennej nie wynika z danej 

funkcji. 

Do przedmiotowego problemu można podejść na inny jeszcze sposób, mianowicie 

zastanowić się w pierwszej kolejności, czym jest prawo, a następnie czy samo prawo 

może cokolwiek wytwarzać. Prawa możemy podzielić na formalne (logiczne i matema-

tyczne) oraz materialne (prawa przyrody). Wszystkie one są abstraktami, a każde prawo 

mówi, że tak jest czy bywa, ale żadne nie mówi, dlaczego tak jest, ani że oczywiście tak 

być musi35. Podobne stanowisko zajmuje M. Heller cytowany przez J. Wojtysiaka, twier-

dząc, że wzory, czyli struktury matematyczne, są czysto formalne, a więc zasadniczym 

problemem jest przejście od takich struktur do realnie istniejącego świata36. Heller 

 
29 Craig W.L., Sinclair J.D., The Kalam…, s. 193. 
30 Tamże. 
31 Chociaż dyskusyjne jest, czy można stwierdzić, że prawo fizyczne lub logiczne jest niesamowicie potężne. 
32 Wojtysiak J., „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?” Analiza problemu w kontekście dyskusji we współ-

czesnej filozofii analitycznej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 201. 
33 Tamże. 
34 Tamże, s. 202. 
35 Boutroux E., Pojęcie prawa przyrody w nauce i filozofii współczesnej. Wykłady miane w Sorbonie 

w roku 1892-1893, tłum. W. Spasowski, Księgarnia P.F. Wende i S-ka, Warszawa 1902, s. VII. 
36 Wojtysiak J., „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic”…, s. 314. 
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jednakże przedstawia w innym miejscu równie ciekawe uwagi wskazujące, że w świecie 

spotyka się sytuacje, w których język (lub coś podobnego do języka) wydaje się być 

przyczyną sprawczą rzeczywistych zdarzeń37. Autor określa sytuację przejścia z porządku 

abstrakcyjnego do porządku realnego (innymi słowy: przeskok od porządku logicznego 

do ontologicznego) mianem „niedozwolonego przeskoku”38. Przeskok jest niedozwolony, 

ponieważ brakuje elementu umożliwiającego ten przeskok. 

Heller wskazuje na jeszcze jedną kwestię niezmiernie ciekawą w kontekście niniej-

szego tekstu, twierdząc, że współcześni fizycy są w stanie tworzyć modele kwantowego 

powstania wszechświata z nicości. Czyniąc tak, muszą jednak zakładać (często nie wprost), 

że prawa fizyki kwantowej istniały a priori w stosunku do wszechświata (a priori 

w aspekcie logicznym, a niekoniecznie czasowym). Bez tego założenia konstrukcja 

rzeczonych modeli byłaby niemożliwa39. Jeśli rzeczywiście jest tak, że istnieją teorie 

fizyczne pozwalające na tworzenie wszechświata ex nihilo poprzez działanie praw fizyki 

kwantowej, to (ARG2) jest bezzasadny40. 

Zgadzając się na tezę, że wszechświat powstał z nicości jako efekt działania pewnych 

praw, można zadać pytanie o to, skąd się wzięły te prawa? Nauki przyrodnicze nie mogą 

dać na to pytanie odpowiedzi, w związku z czym, dla niektórych myślicieli otwierają się 

możliwości odpowiedzi teistycznych. Jednakże w przedmiotowej analizie nie ma potrzeby 

pytać o pochodzenie praw. Wystarczy utożsamić te prawa z PW, czyli stwierdzić zgod-

ność atrybutów praw z S. Taka zgodność zachodzi, o czym była mowa wcześniej. Siła 

(ARG2) jest zależna od wyników badań nauk przyrodniczych oraz filozofii nauki 

pozwalającej na interpretację tych wyników. Jeśli rzeczywiście udałoby się odnaleźć 

teorię fizyczną, z której wynikałoby, że przed powstaniem wszechświata istniały jedynie 

prawa doprowadzające do jego powstania, to argumentacja Craiga stałaby się bezzasadna. 

Wyjaśnianie osobowe nie byłoby jedynym wyjściem z sytuacji. 

Chcąc bronić tezy, na mocy której utożsamia się PW z prawem natury, można prze-

prowadzić jeszcze następujące rozumowanie. Otóż, w AKK, nie ma mowy o stworzeniu 

wszechświata z nicości. Można zatem założyć taką sytuację, że PW najpierw stworzyła 

jakąś materię, a dopiero potem z tej materii nasz wszechświat. Co więcej, z zestawu cech 

PW proponowanych przez Craiga (zbiór S) nie wynika, że materia nie może istnieć 

odwiecznie „obok” (równolegle) PW. Wtedy PW niekoniecznie musi tworzyć z nicości. 

Może tworzyć wszechświat z odwiecznej materii (dalej określana, jako OM), której PW 

nie stworzyła. Zatem nie musi być tak, że PW doprowadziła do stworzenia wszechświata 

z nicości. Jeśli zgodzić się na istnienie OM, to osobowość PW nie jest tak mocno ugrun-

towana, ponieważ PW może być wtedy prawem natury oddziałującym na OM. Czy jednak 

może istnieć OM, której PW nie stworzyła? Należałoby znaleźć wyjaśnienie (rację) 

istnienia OM, a także opisać jej status (czym tak naprawdę jest, skoro istnieje od-

wiecznie). Poniżej przedstawiam kilka rozumowań dotyczących powyższych kwestii. 

Prostota eksplanacyjna: łatwiejszym wyjściem jest stwierdzenie istnienia jednego 

obiektu, który jest warunkiem rzeczywistości. W naszej sytuacji byłyby takie dwa, czyli 

 
37 Zob. Heller M., ‘Illicit Jumps’ – The Logic of Creation, [w:] Science and the Future of Mankind, 
Pontificiae Academiae Scientarium Scripta Varia, Vatican City 2001, s. 501-506. 
38 Tamże, s. 503. 
39 Tamże, s. 505. 
40 Przykład takiej koncepcji można znaleźć w: Krauss L.M., A Universe from Nothing: Why There Is 
Something Rather than Nothing, Free Press 2012. 
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PW i OM, która nie wiadomo czym jest uwarunkowana. W tym rozumowaniu PW ma 

pierwszeństwo, to znaczy na podstawie AKK stwierdziliśmy istnienie PW, a nie od-

wiecznej materii. Materia jest efektem późniejszej spekulacji. Zatem dla ekonomii wyja-

śniania wygodniej zatrzymać się na PW, która stwarza materię i wszechświat z tej materii. 

Dzięki temu unikamy problemu dwóch bytów nieuwarunkowanych. Generalnie wydaje 

się, że koncepcja współistnienia OM (nieuprzyczynowionej przez PW) oraz PW jest nie-

spójna, ponieważ na gruncie AKK zgadzamy się, że PW jest ostatecznym wyjaśnieniem 

rzeczywistości. Nie ma swojej przyczyny istnienia i nie ma początku zaistnienia. Nie ma 

żadnego innego bytu, który warunkowałby PW. Jeśli obok tak rozumianej PW umieścimy 

OM, to OM albo jest warunkowana przez PW, albo nie jest przez nią warunkowana. 

Jeśli wybierzemy opcję pierwszą, to hipoteza OM nic nie zmienia w statusie PW, to 

znaczy PW jest ostatecznym wyjaśnieniem rzeczywistości, a OM została w jakiś sposób 

stworzona przez PW. Jeśli wybierzemy opcję drugą, to OM staje się bytem z jednej 

strony podobnym do PW (nieuwarunkowanym, bez przyczyny istnienia, odwiecznym), 

ale z drugiej strony nieposiadającym pewnych atrybutów, które PW posiada (moc two-

rzenia). Można posuwać się w spekulacji metafizycznej bardzo daleko i próbować uzasa-

dniać taki stan rzeczy, ale jeśli chcemy trzymać się zasady przyczynowości (a zgadzając 

się na AKK, jednocześnie zgadzamy się na obowiązywanie zasady przyczynowości), to 

ciężko byłoby uzasadnić koncepcję współistnienia PW i niezależnej od niej OM. Mając 

na uwadze powyższe argumenty, należy stwierdzić, że PW jest jedyną przyczyną 

rzeczywistości. Słusznie również stwierdza B.P. Gocke: Każdy system filozoficzny jest 

próbą odpowiedzi na fundamentalne pytania filozofii przy minimalnej liczbie założeń 

i maksymalnej mocy wyjaśniającej rzeczywistość empiryczną. W idealnej sytuacji 

istniałaby tylko jedna zasada wyjaśniająca wszystko na danym poziomie refleksji filo-

zoficznej41. 

Wiemy, że PW jest niczym nieuwarunkowana42. Nie ma przyczyny swojego istnienia 

i nie ma początku zaistnienia. Wydaje się, że można powiedzieć o PW, że jest doskonała. 

Oczywiście nie ma konkretnej definicji doskonałości, na mocy której można by było 

przypisać doskonałość PW. Wydaje się jednak, że byt, którego istnienie nie jest uwarun-

kowane niczym innym, jest doskonalszy niż byt uwarunkowany. Jeśli zatem bierzemy 

pod uwagę PW, która nie jest uwarunkowana niczym innym i ma moc tworzenia wszech-

świata (oraz pozostałe przymioty ze zbioru S), to można jej przypisać doskonałość. Jeśli 

PW nie doprowadziłaby do stworzenia wszechświata (lub czegokolwiek innego), to 

istniałaby tylko PW i nic innego nie mogłoby powstać. Wydaje się zatem, że nie ma nic 

doskonalszego niż PW. Żeby byt był doskonały, to nie powinien być przygodny (nieko-

nieczny). Byt przygodny może przecież nie istnieć, zatem jak może być nieuwarun-

kowany czymkolwiek, skoro jest możliwość, żeby nie istniał? Potencjalność końca 

istnienia (zniszczenia bytu) niweluje jego nieuwarunkowanie (niezależność), a taki byt 

ciężko określić mianem doskonałego. Wiemy zatem, że PW jest bytem doskonałym 

i nieuwarunkowanym, a zatem nie ma miejsca na „równoległe” istnienie OM. 

  

 
41 Gocke B.P., A Theory of the Absolute, Palgrave Macmillan, 2014, s. 1. 
42 Jeśli podmiot x jest uwarunkowany (contingent), to znaczy, że zachodzi jakieś wyjaśnienie istnienia x, 
zob. Prus A.R., Rasmussen J.L., Necessary Existence, Oxford University Press, Oxford 2018, s. 35-36. 
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2.4. Komentarz do (ARG3) 

W trzecim argumencie Craig porusza ciekawy temat dotyczący rozróżnienia 
pomiędzy istnieniem w czasie a istnieniem poza czasem. W uproszczeniu argument 
można zrekonstruować następująco: 
1. Wszechświat zaistniał pewien skończony czas temu, jako efekt działania PW. 
2. Na podstawie S można stwierdzić, że PW istnieje pozaczasowo (w pewnym sensie 

jest wieczna43). 
3. Pozaczasowa PW wywołała czasowy efekt (na gruncie 1 i 2). 
4. Wyłącznie byt osobowy może wywołać efekt czasowy samemu, będąc pozacza-

sowym. 
5. Zatem PW jest bytem osobowym. 

Craig rozwija punkt 4, twierdząc, że osobowy byt dokonuje działań wynikających 
z jego wolnych decyzji. Zatem na mocy wolnej decyzji PW wszechświat zaistniał. Wolna 
decyzja jest warunkiem wywołania czasowego efektu. Bez takiej decyzji nie ma możli-
wości przejścia od tego, co pozaczasowe, do tego, co czasowe. 

Argumentacja Craiga nie jest zadowalająca. Mianowicie najpierw filozof przedstawia 
pewien problem natury ontologicznej: w jaki sposób byt pozaczasowy może wywołać 
czasowy skutek. Następnie wyjaśnia, że jest to możliwe tylko na gruncie działania będą-
cego efektem podjęcia wolnej decyzji. Nie ma jednak wyjaśnienia, w jaki sposób osobowy 
byt wytworzy czasowy skutek i dlaczego takie działanie byłoby skuteczne. Decyzja nastę-
puje przed działaniem i nie implikuje możliwości, które byt podejmujący decyzję posiada. 
Skoro czasowy efekt nie może powstać z pozaczasowej i nieosobowej przyczyny, to 
wolna decyzja w przypadku przyczyny osobowej nic nie wyjaśnia. To rozumowanie 
można niedoskonale zobrazować w następujący sposób. Jan podejmuje decyzję, że za 
dwie minuty będzie unosił się dwadzieścia metrów nad ziemią. Po dwóch minutach Jan 
nie unosi się dwadzieścia metrów nad ziemią, ponieważ nie ma takiej zdolności (gdyż 
jest człowiekiem). Natomiast czapla nie podejmuje decyzji (przynajmniej świadomej), 
że w najbliższym czasie będzie latać nad łąką, a jednak lata nad łąką. Dzieje się tak 
dlatego, że czapla ma zdolność latania. Wracając do argumentu Craiga, można powie-
dzieć, że skoro problemem jest wywołanie czasowego skutku przez pozaczasową przy-
czynę, to nie ma znaczenia, czy PW jest bytem osobowym (podejmującym decyzję), czy 
abstrakcyjnym obiektem. Craig powinien wykazać, że tylko byt osobowy ma możliwość 
(zdolność) wytworzenia czasowego efektu. 

Czy można w jakiś sposób argument Craiga obronić? Należy zacząć od wyróżnienia 
dwóch sposobów rozumienia wieczności: temporalnego i atemporalnego. Wieczność 
temporalna to inaczej wiekuistość (wszechczasowość). Byt wieczny temporalnie istnieje 
w czasie przez cały (a więc nieskończony) czas. Byt atemporalny istnieje poza czasem. 
Nie ma własnej przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Z pewnością Craig powołuje 
się na drugi sposób rozumienia wieczności, ponieważ z jego wcześniejszych rozważań44 
wynika, że aktualna nieskończoność nie może istnieć realnie, a nieskończony czas byłby 
aktualną nieskończonością. Należy więc rozważać PW, jako byt pozaczasowy (atempo-
ralny). Przyjmując, że PW jest atemporalna i jednocześnie niezmienna (a to wynika z S), 
pojawia się problem, w jaki sposób PW zachowuje niezmienność, tworząc czasowy 

 
43 Craig W.L., Sinclair J.D., The Kalam…, s. 193. 
44 Craig W.L., Sinclair J.D., The Kalam…, s. 103-117. 
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wszechświat45. W niniejszym artykule to zagadnienie nie zostanie podjęte, natomiast jest 
to kierunek analizy, który można wykorzystać w dalszej pracy. 

Craig twierdzi, że z potencjalnego zbioru bytów pozaczasowych tylko taki o charak-
terze osobowym jest zdolny uprzyczynowić inny byt czasowy. Taka teza wydaje się 
kontrintuicyjna. Oto uzasadnienie. 
1. Przede wszystkim trudno wyjaśnić, w jaki sposób byt osobowy może być pozacza-

sowy. Na poparcie swoich tez Craig przedstawia eksperyment myślowy z osobą 
siedzącą odwiecznie na krześle (opisany w punkcie 2.1 niniejszego tekstu). Temu 
eksperymentowi można jednak zarzucić, że osoba odwiecznie siedząca na krześle 
jest wieczna w sensie temporalnym – jest wieczna regresywnie46. Natomiast, jak 
wcześniej zostało wskazane, PW jest atemporalna. Zatem argumentacja Craiga jest 
niespójna. Eksperyment myślowy dowodzi czegoś innego. 

2. Druga kwestia dotyczy bytów abstrakcyjnych, a zwłaszcza praw przyrody. Wcześniej 
zostało wykazane, że prawo przyrody jest najpoważniejszym kandydatem na desygnat 
nazwy PW, ponieważ pojawiają się naukowe teorie rozważające kreację wszech-
świata z nicości47 (wydaje się, że skoro pojawiają się teorie naukowe zakładające taką 
możliwość, to można poważnie traktować – ale bez przesądzania – prawo przyrody, 
jako kandydata na desygnat nazwy PW). Łatwiej obronić tezę o pozaczasowości 
praw przyrody, niż o pozaczasowości bytów osobowych. Prawo przyrody, nawet 
jeśli dotyczy materii uwikłanej w czas, to samo jest od czasu zupełnie niezależne. 
To zagadnienie wpisuje się w poważny spór w filozofii nauki dotyczący sposobu 
istnienia praw przyrody. Prawo wyraża pewną prawidłowość48. Z tego nie wynika, 
że prawo jest uwikłane w czas. Co więcej, niektóre prawa zakładają warunek 
nieurzeczywistniony, jak chociażby prawo bezwładności (ciało, na które nie działa 
żadna siła…)49. Taka sytuacja sugeruje, że element czasowy nie ma znaczenia przy 
analizie praw. 

3. Obrona osobowego charakteru PW  

Ustalenie, czym jest osoba, jest trudnym zadaniem ze względu na wielość definicji 
i ujęć. Krótkiego przeglądu tego zagadnienia dokonałem w artykule zatytułowanym 
„Koncepcja osobowego charakteru przyczyny wszechświata wynikająca z argumentu 
kosmologicznego kalam – przyczynek do dyskusji”50. Najważniejszym wnioskiem ustalo-
nym na łamach tekstu jest wypracowanie zbioru trzech cech, jakimi powinien dyspo-
nować byt, by móc orzec o nim charakter osobowy. 

Te cechy to: 
(C1) Intelekt. 
(C2) Wola. 
(C3) Zdolność działania. 

 
45 To zagadnienie zostało szczegółowo opracowane między innymi w: Swinburne R., Spójność teizmu, dz. cyt. 
46 Nomenklatura zaczerpnięta z: Tamże, s. 286. 
47 Nawet jeśli teoria fizyczna x, zakładająca kreację wszechświata z nicości, zostanie sfalsyfikowana, to nie 

zmieni to faktu, że takie zagadnienia leżą w kompetencjach nauk przyrodniczych i są prowadzone w tej 

kwestii badania. Nie można tego powiedzieć o innych bytach abstrakcyjnych, o których wspomina Craig. 
48 Grobler A., Metodologia…, s. 167. 
49 Tamże, s. 168. 
50 Kołodziejczyk Ł., Koncepcja osobowego charakteru przyczyny wszechświata wynikająca z argumentu 

kosmologicznego kalam – przyczynek do dyskusji, [w:] Śliwa M., Chodźko E. (red.), Filozofia i kognitywi-
styka – przegląd wybranych zagadnień, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2020. 
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Dalej przedstawię argument prowadzące do wniosku, że PW może zostać uznana za 

byt o charakterze osobowym. Najpierw będę argumentował, że PW dysponuje wolą 

w działaniach, które podejmuje. Do takiej tezy dojdę na podstawie atrybutu aseiczności, 

które można PW przypisać. Dalej stwierdzę, że PW dysponuje przynajmniej (C2) i (C3) 

i będę argumentował, że można jej również przypisać (C1), co spowoduje, że PW będzie 

można określić jako byt mający charakter osobowy. 

W niniejszym tekście doszedłem do wniosku, że PW jest bytem nieuwarunkowanym. 

To znaczy, że nie ma zewnętrznej racji swojego istnienia. Istnieje niezależnie, samo-

dzielnie. Istnieje a se – sam z siebie. PW nie została stworzona przez inny byt. Mogłaby 

istnieć51, gdyby nic innego nie istniało. Taki atrybut52 jest określany w filozofii religii 

mianem aseiczności. PW jest bytem aseicznym53. Należy jednak pamiętać, że aseiczność 

jest określana na różne sposoby54. John Hick opisuje ją tak:  

Rdzeniem pojęcia aseiczności jest byt niezależny. To, że Bóg istnieje a se oznacza, 

że nie jest On zależny w swoim istnieniu od czegokolwiek. Dla kontrastu można 

wskazać, że stworzony wszechświat i wszystko w nim istnieje ab alio55.  

Powyższe rozumienie aseiczności jest ujęciem negatywnym, ale można również rozu-

mieć je pozytywnie, jako absolutny i nieograniczny byt w nieskończonej pełni i wolności56. 

Aseiczność nie ogranicza się wyłącznie do niezależności w istnieniu: Absolutna rzeczy-

wistość musi być a se, sama z siebie i jako taka musi być niezależna od czegokolwiek 

odrębnego od niej samej57. 

W oczywisty sposób więc PW wyróżnia się na tle wszelkich bytów, które znamy 

z naszego wszechświata. Wszelkie byty są bowiem nieaseiczne. Nie są samodzielne 

w istnieniu, zawsze występuje jakiś zewnętrzny element warunkujący ich istnienie. PW 

nie jest zależna od żadnego elementu tego typu. Przypisanie PW atrybutu aseiczności ma 

doniosłe znaczenie, ponieważ przybliża perspektywę doskonałości PW. Zauważmy, że 

Craig jest ostrożny i nie twierdzi, że PW jest bytem doskonałym. Zestaw atrybutów PW 

prezentowany przez amerykańskiego filozofa jest zbyt wąski, żeby na jego podstawie 

wyprowadzać wniosek o doskonałości PW. Jednakże, gdy zgodzimy się, że PW jest 

aseiczna, to zyskujemy bardzo mocny atrybut zbliżający PW do doskonałości. Ciężko 

wyobrazić sobie bowiem bardziej doskonały byt niż byt aseiczny. Hick wyprowadza 

 
51 Czasami twierdzi się wręcz, że byt aseiczny musi istnieć – istnieje z konieczności. 
52 Kwestia czy aseiczność jest atrybutem (albo atrybutem, jakiego rodzaju) może być sporna: Poza tym 

trudno uznać, że faktycznie aseiczność jest atrybutem, że jest pewnym określnikiem Boga tak jak np. 

sprawiedliwość czy dobroć. Może więc jest atrybutem drugiego rzędu albo atrybutem strukturalnym? (…) 
Z tego, co powiedziano wyżej, wynika, że aseiczność orzeka się o Bogu ze względu na to, jak On istnieje. 

Ów związek aseiczności z istnieniem nasuwa myśl, że jest ona pewnym sposobem istnienia przysługującym 

właśnie Bogu bądź jest jakimś aspektem boskiego sposobu istnienia, cyt. za: Piwowarczyk M., Aseiczność 

Boga a fakt Jego istnienia, [w:] Dowody ontologiczne. W 900. rocznicę śmierci św. Anzelma, Wszołek S. 
(red.), Copernicus Center Press, Kraków 2011, s. 214. 
53 Mimo że na gruncie AKK Craig nie przypisuje PW aseiczności, to atrybut ten nie jest filozofowi obcy, 

zob. Craig W.L., God Over All. Divine Aseity and the Challenge of Platonism, Oxford University Press, 2016. 
54 Mann W.E., Divine Sovereignty and Aseity, [w:] The Oxford Handbook of Philosophy of Religion, 
Oxford University Press, Oxford-New York 2005, s. 35-58. 
55 Hick J.H., Necessary Being, „Scottish Journal of Theology” 1961, no. 14, s. 365. 
56 Tamże, s. 369. 
57 Vallicella W.F., Divine Simplicty, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), 
(red.) Zalta E.N., https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/divine-simplicity/.  
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z aseiczności Boga kilka innych atrybutów: odwieczność, niezniszczalność oraz incorrup-

tibility58. Biorąc pod uwagę, że PW dokonała stworzenia wszechświata, dochodzimy do 

wniosku, że PW ma zdolność działania (wytwarzania). Sądzę zatem, że skoro PW jest 

aseiczna oraz ma moc działania, to jej działanie również musi być wolne i niczym nie-

uwarunkowane. PW z samej swej istoty nie wymaga niczego innego do swojego istnie-

nia, nie musi współistnieć z niczym innym. Jej działanie zatem jest działaniem wyłącznie 

jej samym; ona sama jest źródłem swojego działania i działanie to jest zatem działaniem 

wolnym. Gdyby działanie nie było wolne, to PW byłaby w jakimś sensie zależna od 

czegoś innego, a tak być nie może59. Jedyne byty, jakie znamy, które podejmują wolne 

działania, to byty o charakterze osobowym. 

PW zatem podejmuje pewne decyzje wynikające z wolnej woli i z braku uwarun-

kowania zewnętrznymi czynnikami. Decyzja wynikająca z wolnej woli charakteryzuje 

się tym, że (1) podmiot ją podejmujący może zdecydować, czy wybrać działanie A, czy 

działanie B (albo czy wybrać jakieś działanie z szerszej liczby możliwości; albo nie 

wybierać działania w ogóle) oraz (2) że ta decyzja pozostaje niezdeterminowana do 

momentu jej podjęcia60. PW zatem dysponuje wolą, z której korzysta przy działaniu. 

Teraz można zastanowić się czy do dokonania działania opisanego wyżej PW musi 

posiadać również intelekt. Gdzie indziej w następujący sposób opisywałem, jak rozu-

miem pojęcie intelektu:  

Intelekt zatem odnosi się do pewnej władzy podmiotu (niekoniecznie tylko do 

władzy człowieka) „dokonującej prostego, bezpośredniego poznania natury 

rzeczy”. Dzięki intelektowi możliwe będzie również prowadzenie rozumowania, 

czyli przechodzenie od przesłanek do wniosku. Podobnie intelekt pozwala na 

refleksję nad własnymi aktami (…). Z tego wynika, że podmiot, który intelektu 

nie posiada nie będzie mógł analizować swoich własnych zachowań61.  

PW, podejmując decyzję o pewnym działaniu, na gruncie swojej woli musi dokonać 

wyboru, a więc musi przeprowadzić rozumowanie. Aseiczny byt, jakim jest PW, stwa-

rzając wszechświat z nicości62, działa w oparciu o swój intelekt i korzysta z wolnej woli. 

Gdyby ta wola nie była wolna, ale czymś zdeterminowana, to PW nie byłaby aseiczna. 

Decyzja podjęta na gruncie woli musi być jednocześnie decyzją podjętą poprzez działanie 

intelektu. 

Z powyższych rozważań wynika, że PW można przypisać osobowy charakter. PW 

dysponuje wolą, zdolnością działania oraz intelektem. 

4. Wnioski  

Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy można przedstawić następująco: 

1. Alternatywa postawiona przez Craiga w (ARG1) jest niewłaściwa. Nie można 

analizować wyjaśnienia naukowego w stosunku do początku zaistnienia wszech-

 
58 Tamże, s. 365. 
59 Gwarantuje to przypisanie PW atrybutu aseiczności oraz atrybutów ze zbioru S. 
60 Tkaczyk M., Foreknowledge, Free Will, Retrocausality, [w:] If God Exists… Human freedom and 
theistic hypothesis. Studies and essays, Stefańczyk A.P. (red.), Majeran R., Towarzystwo Naukowe 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019, s. 548. 
61 Kołodziejczyk Ł., Koncepcja osobowego charakteru…, s. 59. 
62 Analiza kwestii, czy PW jest jedyną i ostateczną przyczyną całej rzeczywistości (poza nią samą), została 
przeprowadzona pod koniec paragrafu 2.3. 
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świata, ponieważ nie leży to w granicach kompetencji nauk przyrodniczych. Z tego 

powodu nie można wyprowadzić wniosku, że właściwe jest wyjaśnianie osobowe. 

2. Do wyjaśniania początku zaistnienia wszechświata nie można stosować klasycznego 

modelu wyjaśniania naukowego (D-N), ponieważ explanans nie jest weryfikowalny 

empirycznie. 

3. W (ARG2) Craig przedstawia zestaw bytów abstrakcyjnych, które można ewen-

tualnie podstawiać pod PW, jednak brakuje w tym zestawie praw (np.: logicznych, 

czy przyrodniczych). Dalsza praca w tym zakresie powinna zatem uwzględnić odpo-

wiedź na pytanie: czy prawo przyrody może być przyczyną zaistnienia wszech-

świata (czy prawo może wytworzyć materię z nicości). 

4. W (ARG3) Craig nie wykazuje dostatecznie, w jaki sposób pozaczasowa, osobowa 

PW dokonuje czasowego skutku. Co więcej, nie wykazuje również, dlaczego poza-

czasowy byt nieosobowy nie może wytworzyć czasowego skutku. 

5. Można przypisać PW osobowy charakter na dwa sposoby. Po pierwsze, można 

wykazać, że PW jest bytem aseicznym, co oznacza, że jest niezależna od czegokol-

wiek innego. Przypisując więc PW aseiczność oraz atrybuty ze zbioru S, dochodzimy 

do wniosku, że PW jest bytem doskonałym. Skoro jest bytem doskonałym, to jest 

również bytem osobowym, bo byt osobowy w oczywisty sposób jest doskonalszy 

niż byt nieosobowy63. Po drugie, można wykazać, że PW spełnia trzy cechy charak-

terystyczne dla bytów o charakterze osobowym, to jest: posiada moc działania, 

posiada wolną wolę, posiada intelekt. 

5. Zakończenie 

W niniejszym tekście przeanalizowałem argumentację Williama Craiga na temat 

osobowego charakteru PW oraz zaproponowałem własną argumentacją za tezą o osobo-

wym charakterze PW. Argumentację Craiga należy ocenić częściowo pozytywnie. 

Twierdzę, że pierwszy argument jest niewłaściwy, ponieważ postawiona alternatywa jest 

bezzasadna. Argument drugi wymaga poszerzonej analizy i uwzględnienia pewnych ele-

mentów, których Craig nie uwzględnił. W argumencie trzecim brakuje dokładnego okre-

ślenia, w jaki sposób pozaczasowy byt może wytworzyć czasowy skutek. 

William Lane Craig skupił się w cytowanych pracach przede wszystkim na uzasad-

nieniu prawdziwości przesłanek argumentu kosmologicznego kalam. To tłumaczy, dla-

czego mniej uwagi poświęcił analizie natury przyczyny wszechświata. Jego argumen-

tacja jest wstępną analizą szerokiego zagadnienia, które może być dalej rozwijane. 

Niewątpliwie przypisanie przyczynie wszechświata osobowego charakteru ma doniosłe 

znaczenie. Największe religie monoteistyczne świata twierdzą, że Stwórca jest w jakimś 

 
63 Ten argument pociąga za sobą ciekawe kwestie, mianowicie to, że może być uwikłany w błąd koło-

watości. Mianowicie jeśli twierdzę, że byt P jest bytem doskonałym (przesłanka 1), a więc jednocześnie 
bytem osobowym (wniosek), bo każdy byt doskonały ma charakter osobowy (przesłanka 2), to w przesłance 

pierwszej stwierdzam to, co chcę udowodnić we wniosku. Co więcej, po przeprowadzeniu takiego rozu-

mowania ciągle nie wiem, czy P jest doskonały, ponieważ nie mam przesłanki, że P ma charakter oso-

bowy. Skoro nie wiem, że P ma charakter osobowy, to być może go nie ma, a wtedy P nie jest doskonały, 
więc przesłanka pierwsza staje się fałszywa. Oczywiście to rozumowanie ma sens, jeśli „posiadanie” 

osobowego charakteru jest atrybutem doskonałotwórczym. Jeśli nie jest atrybutem tego rodzaju, to wtedy 

rzeczywiście mogę wiedzieć skądinąd, że P jest doskonały, a doskonałość pociąga „posiadanie” charak-

teru osobowego. Z pewnością atrybut charakteru osobowego nie jest doskonałotwórczy. Wystarczy podać 
jako przykład ludzi. Człowiek nie jest doskonały, a jednak posiada osobowy charakter. 
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sensie osobowy. Wyprowadzenie zatem osobowego charakteru PW na gruncie argumentu 

kosmologicznego kalam jest mocnym argumentem dla apologetów niektórych religii. 

Prace Craiga mogą stanowić początek dalszych analiz idących w kierunku analizy 

wniosku argumentu kalam. Współcześnie filozoficzna dyskusja wokół AKK koncentro-

wała się wokół przesłanek argumentu i niewiele jest prac poświęconych właśnie 

atrybutom przyczyny wszechświata wynikającego z AKK. Co więcej, samo zagadnienie 

osobowego charakteru Boga rzadko jest tematem prac na gruncie analitycznej filozofii 

religii, której przedstawiciele najczęściej koncentrują się na innych przymiotach Boga 

i analizie ich spójności. 
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Osobowy charakter przyczyny istnienia Wszechświata w argumencie 

kosmologicznym kalam 

Streszczenie 

William Lane Craig twierdzi, że argument kosmologiczny kalam jest konkluzywny, z czego wynika, że istnieje 

pierwsza przyczyna istnienia wszechświata (PW). Poddano analizie konkretną argumentację Craiga zawartą 

w kilku jego pracach, których był autorem lub współautorem. Craig proponuje trzy argumenty za osobowym 
charakterem PW: (1) z dwóch sposobów wyjaśniania – naukowego oraz osobowego, (2) z dwóch rodzajów 

bytów (obiekty abstrakcyjne i nieucieleśnione umysły) spełniających zbiór atrybutów PW, (3) z tezy, że 

tylko byt osobowy, będący jednocześnie pozaczasowym, jest w stanie wytworzyć efekt czasowy. W niniej-

szym tekście przedstawiona została argumentacja, że (1) jest argumentem niepoprawnym z uwagi na 
problemy natury logicznej w odniesieniu do przedstawionej przez Craiga alternatywy. Wykazane również 

zostało, że istnieje więcej, niż tylko dwa typy wyjaśniania, czyli wyjaśnianie naukowe i osobowe nie wyczer-

pują możliwości wyjaśniania zjawisk zachodzących w świecie. Drugi argument jest silny, ale wskazano, że 

Craig nie przeanalizował dostatecznie praw, jako kandydatów na PW. Argumentowano ponadto, że w trzecim 
argumencie Craig nie wykazał dostatecznie, w jaki sposób pozaczasowa, osobowa przyczyna wytwarza cza-

sowy skutek. Finalnie autor niniejszego tekstu wskazał dwa dodatkowe sposoby przypisywania charakteru 

osobowego PW: (1) z aseiczności, (2) z przypisania PW intelektu, woli i zdolności do działania. Zwłaszcza 

argument pierwszy (z aseiczności) nie został do tej pory odpowiednio przeanalizowany w literaturze 
i stanowi potencjalny punkt dalszych badań w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: natura Boga, atrybuty Boga, osobowy charakter osobowy, Bóg jako osoba, argument 

kosmologiczny kalam 
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Jagoda Kryk1 

Schizofrenia w ujęciu ewolucyjnym 

1. Wprowadzenie  

 Schizofrenia jest szczególnie interesującą chorobą psychiczną. Do takiej konkluzji 

dojść można nie tylko na podstawie opisów zachowań pacjentów, ale także poznając 

próby wyjaśnienia, dlaczego jej objawy w ogóle występują. Niecodzienność symptomów 

tej choroby, np. halucynacji, urojeń czy zachowań katatonicznych, nie jest jedynym 

zagadnieniem wartym poruszenia w artykule. Będzie on poświęcony wielkiej zagadce 

psychiatrii ewolucyjnej, tzw. paradoksowi schizofrenii. Celem artykułu jest przybliżenie 

znaczenia tego określenia oraz możliwych teorii, które poszukują rozwiązania paradoksu.  

2. Schizofrenia 

2.1. Podstawowe informacje 

Określenie „schizofrenia” stosuje się w odniesieniu do grupy zaburzeń psychotycz-

nych, które mają różne objawy, a także mogą przebiegać na wiele sposobów. Sama nazwa 

została wprowadzona przez Bleulera w 1908 roku, który wyróżnił także objawy negatywne 

choroby. Schizofrenia z greckiego znaczy „rozszczepiony umysł”. Można podejrzewać, 

że występowała już w starożytności, chociaż pierwszy poświadczony dokumentacją przy-

padek zdarzył się w 1809 roku, przed wprowadzeniem nazwy2. Schizofrenia była też 

nazywana dementia praecox, czyli „otępieniem wczesnym” – określeniem wprowadzo-

nym przez Kraepelina w XIX wieku. Bardziej zbliżoną do współczesnej klasyfikację 

objawów wprowadził Schneider, który wymienił symptomy pierwszorzędowe, takie jak: 

słyszenie głosów prowadzących dialog o pacjencie lub komentujących jego zachowanie, 

urojenia zabierania, nasyłania i nagłaśniania myśli oraz percepcja urojeniowa.  

2.2. Podział objawów 

Objawy schizofrenii można klasyfikować na wiele sposobów. Jeden z nich wyróżnia 
symptomy pozytywne, negatywne i dezorganizacyjne3. Określenie „pozytywne” wydaje 
się osobliwe. Nie oznacza ono jednak oceny objawów jako korzystnych dla pacjenta. 
Informuje jedynie, że objawy te dodają do doświadczenia pacjenta jakiś nowy składnik, 
nieobecny u ludzi zdrowych, np. halucynacje bądź urojenia. Halucynacje słuchowe są 
najczęstszym rodzajem halucynacji występującym w schizofrenii. Chory może np. słyszeć 
głosy komentujące to, co robi lub nakazujące mu zrobienie czegoś. Urojenia natomiast 
to nieprawdziwe przekonania osoby chorej, które trudno jest jej zmienić. Choremu może 
zdawać się, że jest prześladowany, wybrany do specjalnej misji, a nawet martwy. W schi-
zofrenii występują także objawy negatywne, np. spłycenie reakcji emocjonalnych, wyco-

 
1 jagoda.k.2605@gmail.com, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjolgii, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl. 
2 Marcsisin M., Rosenstock J., Gannon J., Schizophrenia and Related Disorders, Oxford University Press, 

Oxford 2017, s. 5.  
3 Del Giudice M., Evolutionary Psychopathology A unified Approach, Oxford University Press, Oxford 
2018, s. 281. 
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fanie społeczne i anhedonia, czyli nieodczuwanie przyjemności. Symptomy powodują 
u chorego braki w życiu wewnętrznym oraz zachowaniu, w porównaniu z osobą zdrową. 
Objawy dezorganizacyjne, natomiast, to dezorganizacja w myślach, zachowaniu i mowie.  

3. Schizotypowość 

W myśl wymiarowego podejścia do psychiatrii, ludzie zdrowi oraz ludzie chorzy 
posiadają cechy schizotypowe. Są to cechy, których duże nasilenie powoduje schizofrenię, 
średnie – osobowość schizotypową, natomiast mniejsze może skutkować kreatywnością 
i innymi zaletami u osób posiadających te cechy. Cechy schizotypowe można podzielić 
w sposób podobny do objawów schizofrenii, czyli na pozytywne, negatywne i dezorga-
nizaczyjne. Pozytywne są tymi, których obecność może dawać korzyści osobom zdrowym. 
Pojęcie cech schizotypowych potrzebne będzie w dalszej części artykułu.  

4. Paradoks schizofrenii 

Po przyjrzeniu się pewnym informacjom dotyczącym omawianej choroby uwidacznia 
się tzw. paradoks schizofrenii. Schizofrenia jest chorobą silnie zależną od genów. Jedno-
cześnie osoby chore mają mniejszą liczbę potomstwa. Pomimo tego procent ludzi ze 
schizofrenią jest podobny w różnych miejscach świata i epokach. Nasuwa się pytanie: 
dlaczego tak się dzieje? W artykule zostanie przytoczonych kilka możliwości wyjaśnienia 
tego paradoksu. Dwie będą traktować skłonność do schizofrenii jako produkt uboczny 
cech sprzyjających przetrwaniu, a kolejne jako taką właśnie cechę. 

5. Model lateralizacyjny  

5.1. Opis założeń modelu lateralizacyjnego 

Pierwszym z modeli przedstawionym w tym artykule będzie model Timothy’ego 
Crowa. Badacz uważa, że schizofrenia jest produktem ubocznym rozwoju umiejętności 
językowych, związanych z lateralizacją mózgu. Ostatni termin oznacza to, że jedna 
półkula silniej odpowiada za niektóre funkcje mózgu. Crow w swoim artykule z 2000 roku 
twierdził, że lateralizacja mózgu odróżnia Homo sapiens od jego przodków, tak samo 
jak schizofrenia. Jednak nowsze badania dostarczają informacji, że lateralizacja nie 
występuje tylko u ludzi4. Można też przytoczyć przykłady szczątkowego języka wśród 
różnych gatunków zwierząt. Największą słabością teorii Crowa jest założenie, że za 
schizofrenię odpowiedzialny jest jeden gen, zlokalizowany w chromosomach płciowych5. 
Obecnie uważa się, że omawianą chorobę powoduje wiele genów. Można jednak stawać 
w obronie związku schizofrenii z lateralizacją i językiem. Przeprowadzono metaanalizę 
badań osób chorych oraz schizotypowych pod kątem dominującej ręki. Taka analiza 
mogłaby świadczyć na korzyść teorii Crowa, ponieważ preferencje do używania danej 
ręki są związane z lateralizacją. Rezultatem było zaobserwowanie większej schizotypo-
wości wśród osób niepraworęcznych, gdy były one porównywane z praworęcznymi, 
oraz wśród osób z mieszaną ręcznością, gdy były porównywane do praworęcznych 
i leworęcznych6. 

 
4 Hopkins W., Comparative and familial analysis of handedness in great apes, Psychological Bulletin, 
132(4), 2006, s. 538-559.  
5 Crow T., Schizophrenia as the price that Homo sapiens pays for language: A resolution of the central 

paradox in the origin of the species, Brain Research Reviews, 3, 2000, s. 125. 
6 Sommer I., Kahn R., Language Lateralization and Psychosis, Cambridge University Press, Cambridge 
2009, s. 122-128. 
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5.2.  Konsekwencje modelu lateralizacyjnego 

Omawiany model jest interesujący nie tylko dlatego, że jest jednym z pierwszych. 

Używając związku języka ze schizofrenią, można wyjaśnić wiele jej objawów: halucy-

nacje słuchowe, zaburzenia mowy, a także urojenia. Crow pisze o halucynacjach słucho-

wych jako o objawie otwierającym okno na przejście pomiędzy językiem i myślą7. Gdy 

ten symptom występuje, chory myli własne myśli z głosami z otoczenia. Można wywnio-

skować z tego językową naturę myśli albo chociaż ich części. Jeśli jest to założenie zgodne 

z prawdą, zaburzenie języka w schizofrenii może prowadzić do upośledzenia całego 

patrzenia na rzeczywistość. W ten sposób wyjaśnione zostają urojenia, a może nawet 

zaburzenia kontaktu ze światem.  

Podobnie można tłumaczyć zniekształcenie teorii umysłu w schizofrenii. Przypisy-

wanie innym stanów mentalnych i świadomości jest rodzajem myślenia szczególnie 

związanym z reprezentacją językową, ponieważ jest to zazwyczaj myślenie drugiego 

rzędu, czyli myślenie o myśleniu. Do tego rodzaju myślenia potrzebne są pewne umiejęt-

ności językowe, więc myśli osób chorych o innych ludziach, przy jednoczesnym wystę-

powaniu zaburzeń języka, mogą także być zaburzone, a przewidywania działań innych 

dalekie od prawidłowych. 

6. Model mózgu społecznego 

6.1. Opis założeń modelu mózgu społecznego 

Jako kolejna zostanie przedstawiona teoria Jonathana Kennetha Burnsa. Autor ten 

uważa, że możliwość zachorowania na schizofrenię jest wynikiem ewolucji mózgu spo-

łecznego oraz metareprezentacji. W skład tzw. mózgu społecznego wchodzą: kora przed-

czołowa, skroniowa i ciemieniowa, a także niektóre struktury podkorowe. W modelu 

Burnsa geny odpowiedzialne za schizofrenię są powiązane z genami powodującymi 

rozwój połączeń w mózgu8. Przytacza pogląd Fristona i Fritha zwany hipotezą braku 

łączności w schizofrenii9. W myśl tej hipotezy, przyczyną choroby jest brak odpo-

wiedniej integracji funkcjonalnej w strukturach wymienionych wcześniej jako części 

mózgu społecznego oraz w innych obszarach. Taki związek upośledzenia połączeń 

w mózgu osoby ze schizofrenią świadczy na korzyść teorii Burnsa. Pokazuje, że geny odpo-

wiadające za schizofrenię mogły przetrwać dzięki temu powiązaniu z genami adapta-

cyjnymi, odpowiedzialnymi za połączenia.  

6.2. Wyjaśnienie objawów w teorii mózgu społecznego 

Mózg społeczny to obszary, z którymi kojarzone jest używanie teorii umysłu. Zabu-

rzenie tego procesu jest charakterystyczne dla autyzmu, gdzie występuje duży problem 

z odgadywaniem intencji innych. Teoria umysłu w schizofrenii również jest upośledzona. 

Występuje tu jednak znacząca różnica. Osoby ze schizofrenią używają teorii umysłu od 

dziecka, podczas gdy osoby z autyzmem nie nabywają tej zdolności. Zachorowanie na 

schizofrenię wypacza umiejętność przypisywania stanów mentalnych w taki sposób, że 

chorzy robią to nadmiernie i bez poparcia swoich przewidywań w rzeczywistości. Może 

 
7 Crow T., dz. cyt., s. 123. 
8 Burns J., An evolutionary theory of schizophrenia: Cortical connectivity, metarepresentation, and the 

social brain, Behavioral and Brain Sciences, 2004, s. 841. 
9 Friston K., Frith C., Schizophrenia: A disconnection syndrome?, Clinical Neuroscience, 3, 1995, s. 89-97. 
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to wyjaśniać występowanie niektórych rodzajów urojeń. Są to np. urojenia odniesienia 

polegające na tym, że neutralne komunikaty osoba chora odnosi do siebie. Przykładowo, 

osoba taka, słysząc telewizyjne wiadomości, pomyśli, że spiker właśnie jej chce coś 

przekazać. Inny rodzaj urojeń, który można uznać za skutek upośledzenia teorii umysłu, 

to urojenia paranoiczne, czyli fałszywe przypisywanie innym złych intencji; tego, że 

ktoś chce skrzywdzić osobę chorą lub jej zaszkodzić. 

W obrębie modelu Burnsa możliwe jest także odniesienie się do powstawania 

objawów negatywnych schizofrenii. Występują one za sprawą zastępowania urojeniami 

bodźców, które docierają do chorego z otoczenia. Przez to osoba cierpiąca na schizo-

frenię przestaje radzić sobie w świecie realnym i jeszcze bardziej się od niego izoluje. 

Wówczas pojawia się jeszcze więcej urojeń, aby wypełnić powstały deficyt. W ten sposób 

symptomy różnych rodzajów wpływają na siebie nawzajem. Należy jednak pamiętać, że 

dwie omówione już teorie odnoszą się głównie do wyjaśniania objawów pozytywnych.  

7. Model selekcji seksualnej 

7.1. Opis założeń modelu selekcji seksualnej 

Kolejne rozwiązanie paradoksu proponuje Daniel Nettle. Odnosi się on do pojęcia 

cech schizotypowych. Uważa on, że duże nasilenie cech schizotypowych, prowadzi do 

choroby, natomiast umiarkowane natężenie pozytywnych cech schizotypowych koreluje 

z kreatywnością, która związana jest z atrakcyjnością dla płci przeciwnej i większą 

szansą na posiadanie potomstwa10. Do tego osoby o cechach schizotypowych często mają 

większą liczbę partnerów seksualnych niż ludzie pozbawieni tych cech. Według Nettle’a 

tak przekazywane geny są odpowiedzialne za schizofrenię. Model selekcji seksualnej 

rozszerza Shaner, który twierdzi, że aby nastąpiło zachorowanie na schizofrenię, muszą 

pojawić się – oprócz cech schizotypowych – szkodliwe mutacje, a także czynniki 

stresowe11. 

7.2. Eksperyment Nettle’a 

Nettle, aby potwierdzić swoją teorię, przeprowadził badanie związku kreatywności 

z cechami schizotypowymi na poetach, artystach wizualnych oraz matematykach. Infor-

macje o badanych zdobyto za pomocą kwestionariusza układanego na podstawie skali 

schizotypowości O-LIFE, a także zawierającego pytania o dane ogólne, jak np. płeć 

badanego. W skali O-LIFE wyróżnia się następujące cechy: niecodzienne doświadczenia, 

poznawcza dezorganizacja, introwertywna anhedonia i impulsywny nonkonformizm. 

Introwertywna anhedonia oznaczała tutaj brak czerpania przyjemności z kontaktów 

międzyludzkich, a impulsywny nonkonformizm – trudność w przestrzeganiu norm 

społecznych. Badanie służyło porównaniu nasilenia tych cech u artystów, matematyków 

i zwykłych ludzi. Wynikiem było potwierdzenie większego nasilenia części z badanych 

cech schizotypowych u poetów i artystów wizualnych w porównaniu z wynikami innych 

osób12. Cechy te były obniżone u matematyków, nie licząc introwertywnej anhedonii13. 

 
10 Nettle D., Schizotypy and mental health amongst poets, visual artists, and mathematicians, Journal of 
Research in Personality, 40, 2006, s. 876-890.  
11 Shaner A., Miller G., Mintz J., Schizophrenia as one extreme of a sexually selected fitness indicator, 

Schizophrenia Research, 70, 2004, s. 101-109. 
12 Nettle D., dz. cyt. 
13 Tamże. 
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Wyniki świadczą na korzyść teorii Nettle’a. Mankamentem modelu jest to, że kreatyw-

ność artystów nie musi wiązać się z ich większą dzietnością bądź liczbą partnerów, za 

co mogą odpowiadać inne ich cechy. 

7.3. Model selekcji seksualnej a podejście wymiarowe 

Teoria Nettle’a zawiera w sobie założenia podejścia wymiarowego do psychiatrii. 

Taki sposób myślenia o zaburzeniach psychicznych opiera się na twierdzeniu, że zdrowie 

i choroba tworzą kontinuum. Nie są one od siebie wyraźnie oddzielone, a objawy choroby 

wynikają z nadmiaru lub niedoboru cech, które występują też u ludzi względnie zdro-

wych. Modele wymiarowe mogą opisywać wiele takich cech, czyli wymiarów. W teorii 

Nettle’a jest to schizotypowość. Propozycja badacza pokazuje, że takie opisywanie 

chorób psychicznych może być trafnym sposobem ich konceptualizacji, dlatego że 

model selekcji seksualnej zakłada związek schizofrenii z cechami występującymi u osób 

zdrowych i wyróżnia te cechy. 

Warto tu zaznaczyć, że autorzy dwóch poprzednich teorii również opowiadają się za 

różnym nasileniem cech schizotypowych u ludzi zdrowych oraz chorych. Uważają jednak, 

że nie równoważą one braku sukcesów reprodukcyjnych u osób ze schizofrenią14. 

8. Biegunowy model autyzmu i psychozy 

8.1. Opis założeń modelu biegunowego  

Ostatnią omawianą tutaj teorią jest biegunowy model autyzmu i psychozy. W artykule 

Crespiego i Badcocka z 2008 roku zawarte są główne tezy składające się na tę teorię15. 

Badacze zakładają istnienie co najmniej dwóch wymiarów cech związanych z zaburze-

niami psychicznymi u ludzi, czyli cech schizotypowych i autystycznych. Gdy cechy te 

równoważą się nawzajem u danej osoby, nie cierpi ona na autyzm czy schizofrenię. 

Natomiast, gdy któreś z cech dominują, a innych jest za mało, może to prowadzić do 

autyzmu w jednym przypadku i schizofrenii – w drugim. W kontinuum pomiędzy tymi 

zaburzeniami znajdują się też inne, takie jak choroba afektywna dwubiegunowa czy 

depresja. 

Crespi i Badcock dowodzą swojej teorii, wymieniając przeciwstawności w zachowaniu, 

objawach, mózgach oraz genach osób z obu tych spektrów. Badacze zauważają, że 

w genomie człowieka występuje konflikt intragenomiczny materiału genetycznego matki 

i ojca. Uważają, że gdy wyraźnie zwycięża materiał genetyczny ojca i występuje hiper-

ekspresja genów ojcowskich, jest to sytuacja związana z występowaniem autyzmu. Nato-

miast hiperekspresja genów matki skutkuje występowaniem schizofrenii. Za hipotezą 

przemawia to, że dziecko z autyzmem ma zazwyczaj większą niż średnią wagę przy uro-

dzeniu16, co sprzyja realizacji ewolucyjnych interesów ojca. Z punktu widzenia interesów 

ojca lepiej jest, aby dziecko było większe i silniejsze, a z punktu widzenia interesów 

matki – aby było mniejsze i mniej ją obciążało, dzięki czemu będzie mogła wychować 

więcej dzieci. Waga urodzeniowa osób, które w przyszłości zapadną na schizofrenię, 

 
14 Burns J., dz. cyt., s. 832. 
15 Crespi B., Badcock C., Psychosis and autism as diametrical disorders of the social brain, Behavioral 

and brain sciences, 31, 2008, s. 241-320. 
16 Mraz K., Green J., Dumont-Mathieu T., Makin S., Fein D., Correlates of head circumference growth 
in infants later diagnosed with autism spectrum disorders, Journal of Child Neurology, 22, 2007, s. 700-713. 
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rzeczywiście jest mniejsza niż przeciętna17. Kolejną różnicą w tych spektrach jest anato-

mia mózgu. Mózg osoby z autyzmem jest zazwyczaj większy niż przeciętny, ma grubszą 

korę oraz więcej istoty białej i szarej18. W schizofrenii występuje zmniejszenie mózgu 

oraz wyżej wymienionych jego właściwości19.  

8.2. Różnice w zachowaniu 

Zdaniem Crespiego i Badcocka w omawianych zaburzeniach występują odmienne 

style poznawcze. Autyzm jest związany z obecnym w nadmiarze poznaniem mechanicy-

stycznym20. Termin ten oznacza typ poznania odpowiedzialny za działania i myślenie 

związane z rzeczami oraz środowiskiem. Drugi typ, nadaktywny, występuje w schizo-

frenii i nazywa się go poznaniem mentalistycznym21. Odnosi się do interakcji z ludźmi. 

Koresponduje to ze wspomnianą w teorii Burnsa nadmierną aktywnością teorii umysłu 

w schizofrenii. W autyzmie – wręcz przeciwnie – jest ona słabo rozwinięta. Osoby 

z autyzmem mają braki w zdolnościach związanych z przypisywaniem stanów mental-

nych innym, zaś osoby ze schizofrenią robią to błędnie i nadmiernie. W autyzmie wystę-

puje mniejsza niż u ludzi neurotypowych świadomość przeżywanych emocji, natomiast 

w schizofrenii świadomość ta jest tak przesadna, że staje się problemem utrudniającym 

funkcjonowanie. Teorię podważa występowanie pewnych objawów w zaburzeniach 

z obu spektrów. Są to głównie objawy negatywne schizofrenii, podobne do objawów 

autyzmu22. Niektórzy piszą też, że omawiane zaburzenia mogą występować równocześnie23. 

8.3. Model biegunowy autyzmu i psychozy a podejście wymiarowe 

Model ten jest modelem silnie związanym z podejściem wymiarowym do psychiatrii. 

W teorii omawiane są, wyżej wymienione, poznanie mechanicystyczne oraz poznanie 

mentalistyczne. Są to dwa wymiary, których bardziej lub mniej intensywne występowa-

nie jest związane z tym, jakie choroby psychiczne przejawia jednostka. Model obejmuje 

inne zaburzenia niż autyzm i schizofrenia. Jednak w artykule Crespiego i Badcocka nie 

poświęcono im wiele miejsca. Nawet jeśli model nie jest zgodny z rzeczywistością, autorzy 

podążają w dobrym kierunku, próbując opisać wiele chorób jedną teorią. Współcześnie 

pracuje się nad jednym, wymiarowym modelem, który zawierałby wszystkie zaburzenia 

psychiczne i zastąpiłby ich podział na kategorie24. 

9. Podsumowanie 

Celem artykułu była prezentacja kilku różnorodnych, możliwych wyjaśnień para-

doksu schizofrenii. Chociaż niektóre postulaty autorów tych teorii mogą być już nieaktu-

alne, jak np. stwierdzenie Crowa, że schizofrenię powoduje jeden gen, to wszystkie 

 
17 Nilsson E., Stalberg G., Lichtenstein P., Cnattingius S., Olausson P., Hultman C., Fetal growth restriction 

and schizophrenia: A Swedish twin study, Twin Research and Human Genetics, 8, 2005, s. 402-408.  
18 Hardan A., Muddasani S., Vemulapalli M., Keshavan M., Minshew N., An MRI study of increased 
cortical thickness in autism, American Journal of Psychiatry, 163, 2006, s. 1290-1292. 
19 Goghari V., Rehm K., Carter C., Macdonald A., III Regionally specific cortical thinning and gray matter 

abnormalities in the healthy relatives of schizophrenia patients, Cerebral Cortex, 17, 2007, s. 415-24. 
20 Crespi B., Badcock C., dz. cyt. 
21 Tamże. 
22 Tordjman S., Reunifying autism and early-onset schizophrenia in terms of social communication 

disorders, Behavioral and Brain Sciences, 31, 2008, s. 278-279. 
23 Tamże. 
24 Marshall M., Roots of mental ilness, Nature, 581, 2020, s. 19-21. 
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opisane modele stanowią duży wkład w omawiane zagadnienie. Każda z teorii ma swoje 

zalety i słabości. Dwiema pierwszymi z opisanych teorii można łatwiej posłużyć się do 

wyjaśniania objawów, zwłaszcza pozytywnych, schizofrenii. Modele produktu ubocznego 

czynią symptomy choroby, takie jak halucynacje czy urojenia, bardziej zrozumiałymi 

i pokazują, że można je wyjaśnić w świetle tego, co wiemy o osobach zdrowych. Mówią 

też wiele o człowieku i jego ewolucji. Mocnym punktem teorii adaptacyjnych jest nato-

miast to, że zawierają się w podejściu wymiarowym do psychiatrii. Lepiej korespondują 

z różnorodnością objawów i rodzajów przebiegu schizofrenii, a także mogą wyjaśniać 

występowanie innych zaburzeń. Pokazują, że różnica pomiędzy zdrowiem i chorobą 

może nie być tak znaczna, jak się wydaje.  
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Schizofrenia w ujęciu ewolucyjnym 

Streszczenie 
Celem opracowania było przedstawienie możliwych rozwiązań paradoksu schizofrenii. Zaprezentowano dwa 

modele traktujące skłonność do schizofrenii jako produkt uboczny cechy adaptacyjnej oraz dwa uznające 

skłonność do schizofrenii za taką cechę. Były to: model lateralizacyjny, którego autor uznawał schizofrenię 

za produkt uboczny zdolności językowych, model mózgu społecznego, którego autor poczynił podobne zało-
żenie, jednak zdolności językowe zastąpił w swojej teorii zdolnościami kompleksowych interakcji społecznych, 

model selekcji seksualnej, opierający się na adaptacyjności cech schizotypowych oraz model biegunowy 

autyzmu i psychozy, w którym autyzm i schizofrenia są przeciwnymi biegunami na jednej skali. Dla każdej 

z teorii istnieją przesłanki, by uznać ją za prawdopodobną, choć jednocześnie każda ma wiele słabości. Opra-
cowanie opisuje wady i zalety propozycji rozwiązania paradoksu schizofrenii, nie wyróżniając żadnej z nich, 

ponieważ nie jest to zagadnienie rozstrzygnięte i wciąż wymaga badań oraz rozważań. 

Słowa kluczowe: schizofrenia, model lateralizacyjny, model mózgu społecznego, model selekcji seksualnej, 

model biegunowości autyzmu i psychozy 
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