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SKANDYNAWIA PATRIOTÓW. NORDYCKI NACJONALIZM:
ŹRÓDŁA, PRAKTYKI, IDEE

Region nordycki postrzegany jest współcześnie jako wspólnota, tak przez sa-
mych jej przedstawicieli, jak przez świat zewnętrzny. Jego mieszkańcy używają ter-
minu identyfikującego Norden (dosł. Północ), które jest adekwatnym określeniem
regionu geograficznego obejmującym nie tylko Półwysep Skandynawski, ale także
Islandię, Wyspy Owcze oraz Finlandię – czyli Europę Północną o korzeniach nor-
dyckich. Jest także pewnym i ważnym dla mieszkańców pojęciem, za którym kryją
się ukształtowane historycznie czynniki, przede wszystkim oparte na wspólnym,
o wczesnośredniowiecznej podstawie pokrewieństwie kulturowym. Za wspólne,
nordyckie, uważane są wierzenia, język norroński oraz wyłonione zeń współczes-
ne języki nordyckie, sagi, kultura życia codziennego i społecznego, dążenia do
poznawania świata i zdobywania nowych terytoriów, a nawet podobny sposób przyj-
mowania chrześcijaństwa. Zwraca uwagę ówczesne podobieństwo pokrewnych ję-
zyków skandynawskich (poza fińskim), a sięgając czasów nowożytnych – wyznanie
ewangelicko-augsburskie i tradycje wspólnot państwowych, nawet jeśli pamięta-
ne są jako niekorzystne (jak średniowieczna unia kalmarska lub unie personalne).
Jeśli jednak pamiętać jeszcze o Finlandii, to pojęcie Norden obejmie również spe-
cyficzny dla tego regionu system społeczny, ekonomiczny i polityczny, a także od-
różniającą się od reszty Europy mentalność. Mówi się nawet o takim zjawisku, jak
nordycka kultura kulinarna. O nordyckim modelu państwa opiekuńczego, czyli stanu
dobrobytu – jak dziś mówi się o państwie dobrobytu (velstand zamiast velfærd),
zadecydowały wszystkie te czynniki i wszystkie stanowią zarazem zestaw narodo-
wych identyfikatorów wspólnoty i każdego z państw z osobna.

Proponując temat numeru „Skandynawia patriotów. Nordycki nacjonalizm:
źródła, praktyki, idee”, pragnęliśmy właśnie rozważyć na możliwie najszerszej
płaszczyźnie – historycznej, literackiej, antropologicznej – ich kształtowanie się,
współczesne rozumienie i praktyki. Autorzy prezentowanych tekstów – historycy,
antropolodzy kultury oraz filolodzy – wprowadzają w tematykę nordyckiego na-
cjonalizmu, narodowej i nordyckiej tożsamości z różnych punktów widzenia, co
pozwala lepiej zrozumieć zjawisko i jego historyczno-kulturową genezę.

Dyskusję otwiera Øystein Rian z Uniwersytetu w Oslo artykułem w sposób
przeglądowy i historyczny ujmującym tematykę kształtowania się tożsamości naro-
dowej i nacjonalizmu Norwegów na przestrzeni dziejów. Rian jest tu zdecydowanym
zwolennikiem koncepcji narodzin narodu i ewolucji identyfikacji narodowej już
w czasach średniowiecznych, przedstawiając ważne argumenty na rzecz odrzucenia
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tezy o jej romantycznej, dziewiętnastowiecznej genezie. Przywołuje choćby najróż-
niejsze pojęcia służące samoidentyfikacji Norwegów, odróżniających ich od po-
zostałych nacji nordyckich. Wskazuje, w jaki sposób na tej postawie w czasach
nowożytnych, już po zerwaniu unii z Danią, zaczęto w Norwegii budować nowo-
czesną kulturę narodową i dążyć do odtworzenia narodowego języka, który zanikł
w ciągu czterystu lat związku duńsko-norweskiego. Jest to zarazem ważny argu-
ment przeciwko herderowskiej koncepcji identyfikatorów narodowych, za główny
przyjmującej właśnie język.

Na inną płaszczyznę przenosi nas Dominika Skrzypek z Poznania, choć także
jej badania potwierdzają tezy o odrzuceniu romantycznej genezy idei narodowej
i tożsamości narodowej. Autorka wskazuje mianowicie na szwedzką epokę abso-
lutyzmu i mocarstwowości (1611–1718), czyli epokę wielkości (stormaktstiden),
jako tę, w trakcie której zaczęły kształtować się wyobrażenia Szwedów o włas-
nym narodzie, jego historii i kulturze, a przede wszystkim wyjątkowym znacze-
niu w regionie. Dominika Skrzypek poszukuje ich w ówczesnych badaniach nad
językiem szwedzkim oraz dawnym norrońskim, w megalomańskiej literaturze
historycznej i propagandowej. Podobne ujęcie znajdujemy w artykule Sylwii Iza-
beli Schab, także z Poznania, która analizuje dyskurs narodowy i tożsamościowy
– tzw. duńskość (danskhed) – na podstawie relacji Duńczyków wobec duńskiej
literatury tworzonej przez imigrantów. Teksty literackie jako źródło analizy uczuć
patriotycznych Duńczyków w XIX stuleciu przyjmuje także Aldona Zańko (Poznań),
wykorzystując pisarstwo Hansa Christiana Andersena.

W przekrojowym artykule Dariusz Rott omawia w układzie chronologicznym
piśmiennictwo dotyczące Islandii w języku polskim, począwszy od siedemnasto-
wiecznej relacji z podróży na wyspę autorstwa Daniela Vettera, której notabene
autor artykułu był edytorem (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993), po naj-
nowsze reportaże. Można to omówienie przeczytać jak zarys dziejów kontaktów
dwóch kultur z silnym poczuciem patriotycznym: islandzkiej – wyspiarskiej, ale
z tożsamością ugruntowaną w nordyckich tradycjach przechrześcijańskiej, i polskiej
– doświadczonej przez historię, a współcześnie odkrywającej tak blaski turysty-
ki kulturalnej, jak cienie migracji zarobkowej. Na Islandii Polacy stanowią naj-
liczniejszą grupę mniejszościową, od circa dekady. Toteż polsko-islandzkie relacje
nie stanowią nieistotnej abstrakcji.

Jedną z interesujących myśli krytycznych zawartych w Moralistach Katarzy-
ny Tubylewicz (Warszawa 2017) jest ta, która dotyczy nacjonalizmu w Szwecji.
A właściwie nieprawidłowego stawiania tego problemu w dyskursach potocznych
i publicystycznych. Szwedzi nie znają bowiem uczuć narodowych, przeciwnie, po-
jęcia takie jak „patriotyzm”, „nacjonalizm”, „kultura narodowa” mają dla nich wy-
dźwięk negatywny, poczytywane są za wyznaczniki niebezpiecznych -izmów. Także
w dziennikarskiej książce Szwedzi. Ciepło na Północy można przeczytać, że z ze-
wnętrznej perspektywy kultura szwedzka wydaje się skonstruowana z samych skraj-
ności. Esej emerytowanego profesora Uniwersytetu Sztokholmskiego wprowadza
w tym względzie perspektywę wewnętrzną. Karl-Olov Arnstberg potwierdza, że
współczesne społeczeństwo szwedzkie wyzbyło się historii, podążając zawsze za
postępem. A przejawy zainteresowania narodową historią heroiczną, tak jak w przy-
padku pewnego rodzaju kultu Karola XII, były w istocie naskórkowe.

Włodzimierz Karol Pessel próbuje skonfrontować się z międzynarodową – bo
współczesna Polska nie stanowi w tym względzie żadnego wyjątku – eksplozją
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zainteresowania duńskim hygge i potwierdzonym w międzynarodowych statysty-
kach niezmiernie wysokim poziomem szczęścia w duńskim społeczeństwie. Po
pierwsze, stara się wyłuskać z szumu informacyjnego cząstki danych i obserwacje
zgodne z wiedzą akademicką. Tym samym dekonstruuje wyjątkowość „trendnych”
publikacji takich jak Hygge. Klucz do szczęścia Meika Wikinga. Po drugie, wysu-
wa tezę, że na niespodziewaną karierę hygge poza Danią wolno spoglądać jako
na emanację duńskiego patriotyzmu. Pessel argumentuje, że duńskie społeczeństwo
odznacza się silnym poczuciem patriotycznym, kultura duńska jest homogeniczna
i dobrze zintegrowana, a koncept hygge należy do najważniejszych narzędzi te-
go kulturowego scalenia. Jeśli moda na naśladowanie szczęśliwych Duńczyków
mniej lub bardziej oddziałuje na korzyść dyplomacji publicznej małego państwa,
to pozostaje to w całkowitej zgodzie z jego wizerunkiem własnym. Przełom no-
woczesny w Danii (det moderne gennembrud) jest trwale spleciony z postacią
i twórczością Georga Brandesa; o jego wpływowości i zapatrywaniach na cechy
dystynktywne kultury polskiej pisał Pessel w poprzednim numerze skandynaw-
skim „Przeglądu Humanistycznego” (1/2012). Natomiast w tym numerze Joanna
Cymbrykiewicz w pełni słusznie przypomina pozostającego w Brandesowym cie-
niu Vilhelma Andersena, uczonego o innym profilu osobowościowym, badawczym
i odmiennym zapleczu ideologicznym. W Danii Andersen obecnie jest znany prze-
de wszystkim jako autor programu i podręcznika nauczania literatury duńskiej
w liceach wykorzystywanym przez blisko 60 lat (1912–1970). Jeśli koncepcje
Brandesa, ojca duńskiego radykalizmu kulturowego, odgrywającego rolę także
w XX wieku, wyrastały z kompleksów, jakie literatura duńska winna odczuwać
względem innych literatur europejskich, to Vilhelm Andersen, nie ulegając po-
stulatom dehermetyzacji duńskiej kultury, skupiał się na tym, co rdzennie duńskie;
definiował i animował duńską kulturę narodową.

Artykuł Pawła M. Sobczaka jest powrotem do znanego wątku z dziejów Nor-
wegii połowy XX wieku. Przybliża historię założonej w 1933 roku partii Zgro-
madzenie Narodowe (Nasjonal Samling) oraz sylwetkę jej przywódcy Vidkuna
Quislinga, który, dorobiwszy się stanowiska premiera rządu współpracującego
z hitlerowskimi Niemcami, w opinii międzynarodowej stał się ucieleśnieniem
kolaboracji z obcym, zbrodniczym reżimem. Lekcję ideologicznego błędu części
norweskiego społeczeństwa i jej politycznego wodza warto – na prawach memen-
to albo historiograficznej przypowieści – przypomnieć we współczesnej Polsce
i Europie, gdy zaczynają wzbierać fale nienawiści i źle pojętego patriotyzmu.

Interesującym uzupełnieniem głównego bloku tematycznego są trzy artykuły
z cyklu „Z warsztatu humanistów”. Do tematyki nordyckiej nawiązują rozprawki
Pawła Wojciechowskiego oraz Radosława Jakubczyka, którzy podejmują kwestie
kulturowe dwóch odległych od siebie epok: wczesnego średniowiecza oraz epoki
modernizacji na przełomie XIX i XX wieku. Jan Kieniewicz rozszerza dyskusję
wokół nordyckiego nacjonalizmu, wprowadzając aspekt teoretyczny problematyki
narodu i tożsamości narodowej.

Grażyna Szelągowska
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A R T Y K U Ł Y

Øystein Rian
(Uniwersytet w Oslo)

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA I NACJONALIZM W NORWEGII.
PODRÓŻ W CZASIE

W wielu krajach ostatnimi laty występowały konflikty między narodową toż-
samością a tendencjami do umiędzynarodowienia [kultury]. Miało to miejsce wtedy,
gdy intelektualne, polityczne i ekonomiczne elity podjęły antynarodowy dyskurs,
który zaczął budzić opór. Także Norwegia nie uniknęła tego konfliktu. Tak jak
w innych krajach, także tu doszedł do głosu spór o to, czy tożsamość narodowa
sięga odległych dziejów, czy też nie.

W latach 70., 80. i 90. dominowała interpretacja, że naród jest wspólnotą
wyobrażoną i nowoczesną konstrukcją powstałą w XIX wieku. Nie warto było
interesować się narodowymi tożsamościami wcześniej, historycznie ważny był
nacjonalizm w XIX-wiecznym rozumieniu . Taki pogląd stał się w akademickiej1

dyskusji jedynym. Na początku lat 90. Kåre Lunden odrzucił to przekonanie w od-
niesieniu do drugiej połowy XVIII wieku . Pod koniec lat 90. wskazywałem, że2

tożsamość narodowa ma nawet głębsze korzenie w norweskiej historii . Przedsta-3

wię tu moje argumenty.
Nie powinniśmy traktować dziejów tożsamości tak, jakby stare europejskie

narody miały równie krótką historię jak napływowe społeczeństwa w Ameryce lub
postkolonialne państwa w Afryce, których granice dowolnie wyznaczyli Europej-
czycy. W średniowieczu na północy były trzy państwa wyrosłe ze społeczeństwa
i kultury czasów normańskich. Pierwsza w latach 700–800 powstała jako silne
państwo militarne Dania, Szwecja zjednoczyła się w państwo w XII wieku, nato-
miast rozwój państwa norweskiego dokonał się w toku rywalizacji z Danią pod
koniec IX wieku. W niektórych okresach Korona Danii rościła sobie pretensje
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do zwierzchnictwa nad Norwegią, ale od roku 1000 do XIV wieku Norwegowie
utrzymali niezależność swojego królestwa .4

W czasach normańskich zarówno Dania, jak i Norwegia, poprzez najazdy
Normanów oraz emigrację, zwróciły się na zachód. Norwegowie kierowali się w re-
jony północne, gdzie norwescy osadnicy położyli podwaliny pod morskie imperium
sięgające do wysp na Morzu Irlandzkim, wysp na północny zachód od Szkocji
i Szetlandów, Orkadów, Wysp Owczych, Islandii i Grenlandii. Wraz z Norwegią
właściwą stało się wielkim, północnym pasem kultury staronordyckiej (norrøn).
Mniej lub bardziej powiązane z norweską Koroną były wyspy. Związek ten uległ
wzmocnieniu w chwili, gdy wszystkie te wyspy weszły w skład norweskiej pro-
wincji kościelnej podległej arcybiskupstwu z centrum w katedrze św. Olafa
w Trondheim .5

Militarna siła norweskiej władzy królewskiej była związana z morskim pospo-
litym ruszeniem (leidangen), zdolnym do mobilizacji dużej części męskiej popu-
lacji, wystawiającej wiele setek okrętów. Świadectwem siły uderzeniowej tego
pospolitego ruszenia były plany podboju Anglii w 1066 roku, podjęte przez króla
Haralda Hardradę (Harald Hardråde), mimo iż nieudane . W czasach unii z Danią,6

po 1380 roku, królowie duńscy, pragnąc militarnie opanować Norwegów, doprowa-
dzili to pospolite ruszenie do upadku.

Zbadajmy, czy Norwegowie wtedy mieli świadomość bycia Norwegami. Pod
koniec IX wieku, w czasach gdy podjęto próby stworzenia królestwa norweskiego,
wódz Otar z Hålogaland opowiadał królowi Wessexu Alfredowi, że pochodzi z kra-
ju położonego daleko na północy, który nazywa się Norwegia (Norge). W trakcie
podróży na południe mijał wyłącznie Norwegię, także wnętrze kraju było Norwe-
gią, a ci, którzy je zamieszkiwali, nazywali się Norwegami. Na północny wschód
mieszkali Samowie, na wschód Szwedzi, a na południu Duńczycy . Tak więc już7

w IX wieku istniała świadomość istnienia kraju i ludzi, istnienia wspólnoty tego,
co później stało się królestwem Norwegii, być może stymulowana rozwojem Danii
i zetknięciem się z innymi ludami w trakcie grabieżczych i handlowych wypraw
normańskich.

Jednoczenie królestwa i organizacji rzymsko-katolickiej prowincji kościelnej
w państwie norweskim wzmagało rozwój norweskiego poczucia wspólnoty,
zwłaszcza że chrystianizacja dokonała się dzięki cudzoziemskim duchownym, głów-
nie anglosaskim z Anglii. Norwegowie też, podobnie jak Anglosasi, zamiast łaciny
w twórczości literackiej używali języka rodzimego, w przeciwieństwie do Duń-
czyków i Szwedów, którzy rozwinęli narodowe języki literackie kilka stuleci póź-
niej . Korona i Kościół zarówno rywalizowały, jak i współpracowały ze sobą. Kult8

św. Olafa (zmarł 1030) stał się impulsem do rozwoju norweskiej tożsamości, a on
sam został uznany wiecznym królem Norwegii. Poświęcono mu wiele kościołów,
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a w całym kraju opowiadano liczne legendy o czynionych przez niego cudach. Dzień
jego śmierci (29 lipca) stał się w Norwegii największym świętem, a nad jego gro-
bem w Nidaros (ob. Trondheim) zbudowano największą w Skandynawii katedrę,
która stała się najbardziej popularnym w regionie nordyckim celem pielgrzymek .9

Przegląd źródeł pisanych z Norwegii i Islandii z XIII wieku (sagi królewskie,
Hirdskrå i Zwierciadło Królewskie [Kongespeilet]) ukazuje, że w powszechnym
użyciu były pojęcia odnoszące się do kraju: Norwegia (Norge), królestwo (riket),
kraj (landet), cały kraj (hele landet), wewnątrz kraju (innenlands), krajowy (innen-
landsk), zagranica (utenlands), zagraniczny (utenlandsk), rządy krajowe (landstyret),
obyczaje krajowe (landets skikker). Częste były też pojęcia odnoszące się do ludzi:
Norwegowie (Nordmenn, norgesmenn), krajowcy (landsmenn), lud (landsfolket),
cały lud (hele landsfolket), gmin (hele landsmugen), cały gmin (landsmugen), ci,
którzy mieszkają w kraju (de som bygger (bor) i landet) . W sagach znaleźć można10

wiele patriotycznych zwrotów i taki sposób myślenia widać również w zachowanych
listach, jak w datowanym na 3 listopada 1337 roku liście biskupa Håkona z Bergen
do szlachcica Erlinga Vidkunssona. Håkon pisał, że „trudniej jest mieć do czynienia
z cudzoziemcami, niż z innymi” .11

Czternaste stulecie stało się okresem przejścia od niepodległości do unii. Pierw-
szym krokiem był wybór w 1319 roku przez możnowładców Norwegii i Szwecji
Magnusa Erlingssona na wspólnego króla. Kiedy realizacja przyjętej zasady rów-
ności obu państw napotkała trudności, zdecydowano o rozdziale w 1343 roku,
przeprowadzając go w 1355 roku. Mimo tego norweski król Håkon VI został wplą-
tany w wojnę domową w Szwecji, co doprowadziło do unii norwesko-duńskiej
w 1380 roku i do tego, że córka duńskiego króla Waldemara [Odnowiciela] zosta-
ła w 1387 roku regentką obu państw. Do tego związku w 1397 roku przyłączyła się
Szwecja. W późnym średniowieczu unia powstrzymała polityczną i ekonomiczną
ekspansję niemiecką. Ale w krajach skandynawskich nikt nie chciał stopienia się
w Wielką Skandynawię. W trakcie koronacji niepełnoletniego Eryka Pomorskie-
go w Kalmarze w 1397 roku wypracowano program polityczny, który zawierał za-
sady wewnętrznej niezależności oraz równą pozycję wszystkich trzech państw,
zasady, które wiele razy potem powtarzano. Było to konieczne, gdyż program nie
był w pełni realizowany, wskutek rosnącej dążności królów unijnych [tj. duńskich
– przyp. tłum.] do wzmocnienia swojej władzy i faworyzowania w swoim otocze-
niu Duńczyków i Holsztyńczyków . Stało się to przyczyną wielu konfliktów, prze-12

ważnie między Danią a Szwecją, która ostatecznie pod rządami Gustawa Wazy
powołała niezależne królestwo w 1523 roku .13

Program zachowania wewnętrznej niezależności, głoszony przez Szwedów, był
popularny także w Norwegii i w znacznej mierze udało się go w XV wieku reali-
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zować zarówno w lokalnej administracji, jak i w norweskim Kościele. Podobnie
jak Szwedzi, Norwegowie dzielili się na zwolenników unii i niepodległości czy,
mówiąc bardziej realistycznie: na zwolenników unii raczej ze Szwecji niż z Danią,
w nadziei, że w takim związku Norwegia zachowa równą pozycję. Zgoda pano-
wała co do zasady zachowania wewnętrznej samodzielności i równouprawnienia
w unii. Zostało to umieszczone w traktacie unijnym z Danią w Bergen, z roku 1450,
i było powtarzane przy każdej zmianie na tronie. Najważniejsze było żądanie za-
przestania mianowania cudzoziemców na norweskie urzędy. Duża odległość od
dworu królewskiego stopniowo osłabiała norweskie możnowładztwo, co skutkowało
brakiem możliwości kariery urzędniczej i w efekcie utratą politycznych doświad-
czeń . Lepszą pozycję zachowali Norwegowie w Kościele, a arcybiskup Trondheim14

stał się przywódcą norweskiej Rady Królestwa (riksrådet). W lecie 1449 roku
arcybiskup Aslak Bolt w kłótni z królewskim dygnitarzem Hartvigiem Krumme-
dike wyraził się, że pokaże mu jego miejsce tak skutecznie, że rozejdzie się wieść,
jak Norweg może zachować się wobec Holsztyńczyka i cudzoziemca .15

W rzeczywistości jednak ludzie Kościoła znajdowali się na słabych pozycjach
i nic nie mogli zrobić przysyłanym przez króla cudzoziemskim dygnitarzom. Co-
raz więcej się ich pojawiało, zwłaszcza po nieudanym buncie w 1502 roku,
kiedy król zastępował Norwegów lojalnymi sługami duńskimi, także na stano-
wiskach biskupów i opatów. W wojnie domowej o tron w Danii w 1534 roku
zwyciężył Chrystian III, który w 1536 roku zlikwidował Kościół katolicki
i wprowadził Kościół ewangelicko-augsburgski jako podporządkowany królowi
kościół państwowy.

Choć Norwegowie pozostali katolikami i przeciwnikami władzy duńskiej,
musieli ugiąć się wskutek przewagi wojsk Chrystiana III. W tej sytuacji 30 paź-
dziernika 1536 roku król porozumiał się z duńską Radą Królestwa, co do tego, że
Norwegia nie będzie traktowana jak odrębne królestwo, ale jak prowincja Danii.
Oznaczało to także przeprowadzenie w kraju duńskiej reformacji. Biskupów
uwięziono, a arcybiskup musiał uciekać z kraju . Od tej pory duński król nigdy16

nie miał do czynienia ze zbrojnym oporem norweskiej ludności. Zamiast tego Nor-
wegowie, z różnym powodzeniem, stosowali pokojowe metody oporu przeciw po-
datkom i innym żądaniom królewskim .17

Jednoczesna utrata niepodległości i norweskiego Kościoła katolickiego była
poważnym ciosem w norweską narodowość. Idee norweskości łączone były z pań-
stwem, monarchą, czyli królem Norwegii, z norweskim systemem prawnym, ję-
zykiem i Kościołem, który był naznaczony norweskością zarówno w tworzeniu
kultury, jak i kształcie personalnym. Teraz natomiast zakazano kultu św. Olafa,
splądrowano relikwie w Trondheim, a zwłoki króla przeniesiono w nieznane
miejsce. Inną konsekwencją utraty niepodległości był zanik staronordyckiego języ-
ka literackiego. Już przed 1536 rokiem był zagrożony, a potem został całkowicie
wyparty przez duński, który pojawił się jako język administracji i Kościoła. Język
duński stał się jedynym językiem, w którym wydawano książki, jako że drukarnie
w monarchii znajdowały się w stolicy, Kopenhadze, zresztą pod czujnym nad-
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zorem cenzury. Licząca się działalność wydawnicza zaistniała w Norwegii dopiero
w XIX wieku .18

Norwegowie używali dialektów, podczas gdy elity formowały swój język wedle
duńskiego, zachowując wszakże norweską odrębność w wymowie – bardziej do-
kładnej niż w języku duńskim – i ten język stał się zaczątkiem późniejszego języ-
ka „książkowego” (bokmål), w którym dokonano norwegizacji gramatyki, pisowni
i słownictwa. Nigdy po 1536 roku żaden Duńczyk ani Norweg nie mógł się ode-
zwać, nie informując jednocześnie, że on/ona jest Duńczykiem albo Norwegiem.

Minęło co najmniej trzysta lat, zanim wykorzeniono katolicyzm w Norwegii.
Ludzie długo trwali przy modlitwach, zwyczajach i świętach, lecz w końcu władzom
udało się je usunąć. Młodzi ludzie jeździli do szkół jezuickich i kształcili się na
duchownych. Niektórzy zostali w krajach katolickich, niektórzy wrócili do Norwe-
gii, a niektórzy zostali pastorami w Kościele państwowym. W 1613 roku, po długim
procesie sądowym, pięciu zakonspirowanych księży katolickich zostało pozbawio-
nych urzędu i skazanych na banicję . Jedną z głównych postaci kontrreformacji był19

Laurentius Nicolai Norvegus (ur. w Tønsberg 1638–1640, zm. w Wilnie 1622) .20

Władze reagowały na kontrreformację, wprowadzając drakońskie kary dla jawnych
katolików, a kary śmierci dla mnichów, którzy zjawili się w kraju. Działalność
ostatnich księży katolickich, w charakterze zakonspirowanych misjonarzy wśród
zwykłych ludzi w Norwegii, przypadła na koniec lat 30. XVII wieku. Jeden z nich,
norweskiego pochodzenia, przebywał w Vestfold przez dwa lata i nie został wy-
dany władzom przez ludność .21

Nawet wykształceni Norwegowie, wychowani w wierze luterańskiej i zatrud-
nieni w Kościele ewangelickim, odczuwali nostalgię za złotą przeszłością, czasa-
mi, kiedy Norwegia była niezależnym państwem, z własnym królem, silna szlachtą
i kwitnącym Kościołem. Kapelan pałacu w Bergen Absalon Pederssøn Beyer, pre-
pozyt Peder Claussøn Friis z Lister, lektor Halvard Gunnarssøn z Oslo wyrażali
w latach 1560–1610 takie poglądy, zafascynowani kultem św. Olafa i norweskimi
sagami królewskimi; odtąd sagi zawsze będą pobudzały rozwój norweskiego po-
czucia narodowego. Najbardziej patriotyczne wypowiedzi pisarzy albo nie były
w ogóle drukowane w czasach duńskich, albo zostały ocenzurowane i usunięte
z tekstów, skądinąd dotyczących bardziej neutralnych tematów – stąd zarówno



18 Øystein Rian

Øystein Rian, Sensuren i Danmark-Norge, s. 493–523.22

Øystein Rian, Why did Norway survive as a kingdom, „Scandinavian Journal of History” 1996,23

s. 49–62.
Oscar Albert Johnsen, De norske stænder. Bidrag til oplysning om folkets deltagelse i statsanlig-24

gender fra reformationen til enevældet (1537–1661), Christiania: Dybwad 1906.
Ole Henrik Gjeruldsen, Den norske hæren 1660–79 – utskrivning og organisering, Oslo: Uni-25

versitetet i Oslo 2013.

współcześnie, jak i w przyszłości powstać mogło wrażenie, że sprawy narodowe
nie były dla tych pisarzy ważne. Takie wrażenie wzmacniał fakt, że było nie do
przyjęcia, by wydać coś, co broniłoby norweskiej niezależności od Danii. Nie-
obecność takich wypowiedzi powodowała, że krytycy narodowości bagatelizowali
niechęć do dominacji duńskiej .22

Działania duńskich władz niejednokrotnie zdradzały, że są one świadome ist-
nienia norweskiego poczucia narodowego i biorą je pod uwagę. Po 1536 roku sta-
le odnosiły się do Norwegów jak do narodu, mówiły o Norwegii jako o królestwie,
o Danii i Norwegii jako o dwóch państwach, podporządkowanych duńskiej Koronie.
Najważniejszym źródłem poczucia, że porządek społeczny jest w istocie norweski,
było prawo. Norwegia należała do tych nielicznych krajów europejskich, które już
w średniowieczu wprowadziły jednolity kodeks prawny (Landsloven) dla całego
kraju, prawo Magnusa Prawodawcy (Lagabøte) z 1274 roku. Później nazywano je
prawem św. Olafa, a w czasach po reformacji – prawem norweskim. Kodeks zo-
stał zachowany, mimo wprowadzania wielu szczegółowych rozwiązań prawnych,
wspólnych dla obu państw. Opublikowano go w języku duńskim w 1604 roku jako
Prawo norweskie króla Chrystiana IV, w 1687 roku zastąpione przez Prawo nor-
weskie króla Chrystiana V. Odwołania do prawa norweskiego Magnusa pojawiały
się w sprawach sądowych i licznych suplikach poddanych do króla .23

W chwili objęcia tronu przez nowego króla odbywały się dwie odrębne – duń-
ska i norweska – ceremonie hołdownicze. Ostatnia miała miejsce w 1661 roku, i do-
tyczyła króla Fryderyka III w nowej roli – króla dziedzicznego i jedynowładcy .24

Wprowadzenie absolutyzmu zrównało Danię i Norwegię – oba kraje utraciły wpływ
na suwerennego władcę. Król rozbudowywał Kopenhagę w roli coraz bardziej do-
minującej stolicy. W oficjalnych wypowiedziach podkreślano, że monarchia składa
się z trzech głównych krajów: królestw Danii i Norwegii oraz księstwa Szlezwik-
-Holsztyn. Straty terytorialne poniesione wskutek wojen ze Szwecją w latach
1645–1660 bardziej okroiły Danię niż Norwegię, tym samym rola Norwegii w mo-
narchii rosła, także w aspekcie militarnym, gdyż Norwegowie na dużą skalę służyli
w wojsku – zwanym norweską armią i królewską flotą .25

Zagrożenie ze strony mocarstwowej Szwecji skłaniało duńskich monarchów
do propagandowego okazywania Norwegii większych względów. Chodziło o po-
zyskanie lojalności Norwegów. Służyła temu retoryka, chwaląca Norwegów za
wierność i dzielność: za typową ich cechę podawano wierną walkę za króla i oj-
czyznę, odwołując się do czasów wikingów i sag królewskich. Entuzjastycznie
reagowali na to norwescy pisarze, przyswajając sobie królewskie pochwały i prze-
kazując je dalej w postaci poglądów o specyfice Norwegów. Uwiarygodniał je
fakt, że norwescy marynarze należeli do najlepszych w Europie i odegrali ważną
rolę w wielu bitwach morskich. Pojedynczy Norwegowie robili także karierę we
flocie niderlandzkiej, Wenecji czy rosyjskiej. W wojnach na lądzie, na pograniczu
szwedzko-norweskim, Norwegowie umieli wykorzystać trudne warunki topogra-
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ficzne, a w całym kraju musieli radzić sobie z surową przyrodą. W XVIII wieku
dało to impuls wykształcania się wizji „dzielnego Norwega”, osoby, którą zarów-
no Norwegowie, jak i Duńczycy postrzegali jako archetypiczną i która w XIX
i XX wieku znalazła kontynuację w osobach norweskich bohaterów-polarników.
Synteza rojalizmu i narodowych przechwałek kulminowała podczas wielkich ry-
tualnych podróży odbywanych raz w trakcie panowania przez absolutystycznych
monarchów po Norwegii. Podróże te trwały kilka letnich miesięcy i obfitowały
w orgie hołdów królom połączonych z kwiecistymi zapewnieniami o tym, że dziel-
ni Norwegowie dorównają swojej niezmiennej reputacji wiernych i odważnych .26

Tymczasem rzeczywistość za fasadą obustronnych pochlebstw nie była taka
różowa. Absolutna władza króla miała charakter ponadnarodowy i chociaż umiała
ona wykorzystywać poczucie tożsamości Duńczyków, Norwegów i Niemców, jeśli
służyło to jej interesom, zależało jej też, by blokować wypowiedzi, które ujawniały
i wzmacniały narodowe napięcia. Jeśli chodzi o Norwegię, wiemy o powszechnym
w całym kraju użyciu pejoratywnego określenia Duńczyków jako Jutów (juter, dosł.
Jutlandczycy), ale praktycznie nie pojawia się to nigdy w druku. Niezadowolenie
z upośledzenia Norwegii było tymczasem wśród zwykłych ludzi tak powszechne,
że nie dało go się zamaskować. Wyrażały je skargi największej części społeczeń-
stwa, chłopów, którzy skupiali się na sprawach sobie najbliższych, podatkach
i innych ciężarach, które na nich ciążyły. Nie mieli wówczas możliwości oceniać
sytuacji z pozycji makroekonomicznych. Takie oceny pojawiały się jednakże w su-
plikach od mieszczan i urzędników w Norwegii. Powtarzał się motyw tego, że wie-
le decyzji nie pasowało do norweskich warunków i opierały się na błędnej o nich
wiedzy. Skargi mieszczan dotyczyły przede wszystkim rozporządzeń dotyczących
handlu i ceł, które, jak twierdzili, szkodzą norweskiemu handlowi zagranicznemu.
Z reguły opinie te były popierane przez urzędników w Norwegii . Coraz bardziej27

widoczne było niezadowolenie z tego, że duża część publicznych środków była
wyprowadzana z Norwegii i używana w Danii, przede wszystkim w Kopenhadze.
Konkretny zarzut dotyczył tego, że w Norwegii nie powstają żadne państwowe
instytucje. Duża część tych skarg była formułowana w suplikach i poufnych ana-
lizach dla króla. Były w formie czołobitne i zawierały zabezpieczenie w postaci
przekonania, że król z pewnością naprawi to, co źle funkcjonuje, kiedy tylko się
o tym dowie. Ani supliki, ani analizy nie były publicznie znane, podobnie jak
odpowiedzi. Gazetom nie wolno było omawiać kwestii politycznych, wyjąwszy
sytuacje, kiedy władze sobie tego życzyły i omówienie zawierało to, co chciały
przekazać .28

Autorami norweskich dzieł literackich wydanych drukiem w dużym stopniu byli
urzędnicy. Wypowiadając się lojalnie i ostrożnie, dawali jednak do zrozumienia, że
Norwegowie mają oczekiwania, które nie są realizowane. Jeśli takie słowa polano
sosem arcylojalnych zapewnień, przechodziły przez cenzurę – jak fragment z Opi-
su Danii i Norwegii z 1729 roku Ludwiga Holberga, który porównał Norwegię
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i Danię do rzeki i jeziora: norweska rzeka wpada do duńskiego jeziora i dzięki
niej zawsze jest w nim woda . W krótkim okresie wolności druku, w czasie rzą-29

dów Johanna Friedricha Struenseego, rządzącego w zastępstwie chorego umysłowo
Chrystiana VII w latach 1770–1772, doszło do małego zalewu tekstów napisanych
przez Norwegów w formie skarg na dyskryminację Norwegii . Skończyło się to30

w roku 1772, ale podobne wypowiedzi znajdujemy w notatkach nieopublikowa-
nych. Najsłynniejszym wyrazem czasów wolności była pieśń Za Norwegię, ojczyznę
olbrzymów, wychwalająca wspaniałość Norwegów, wspominająca ich pognębienie
i kończąca się zapowiedzią:

 
Kiedyś się obudzimy,
Zerwiemy łańcuchy i więzy
(tłum. K. Szelagowska)
 

Pieśń szybko została wydrukowana i równie szybko zakazana. Była śpiewana
mimo zakazu, który zniesiono dopiero w 1814 roku; i pozostała popularna także
w XIX wieku .31

Zdarzało się, że niektóre zarządzenia władzy były tak nierozsądne, że ich kry-
tyka docierała do kręgów rządzących. Dotyczyło to duńskiego monopolu zbożo-
wego. Został ustanowiony w 1669 roku, w postaci niebotycznej zapory celnej,
w 1735 zaś zamieniony na otwarty zakaz importu zagranicznego zboża. Wysyłane
do Norwegii duńskie zboże było droższe i gorsze. W chwili, kiedy monopol został
zniesiony (1788), od dawna funkcjonował jako symbol duńskich, złych rządów .32

Decyzja z 1788 roku nie zmieniła faktu, że norweska gospodarka nadal pozosta-
wała w żelaznym uścisku władz państwa, które nie chciały zgodzić się na stwo-
rzenie finansowej infrastruktury mogącej wspomóc norweski handel zagraniczny.
Banki i działalność kredytowa były skupione w Kopenhadze, która nieźle na tej
monopolistycznej pozycji zarabiała. W efekcie Norwegia cierpiała na chronicz-
nym brak kapitału i kredytu, a wielu kupców, wspieranych przez urzędników, na
próżno skarżyło się na politykę finansową państwa .33

Podobna sytuacja występowała na płaszczyźnie oświaty i nauki, władze bowiem
konsekwentnie ignorowały życzenia utworzenia uniwersytetu w Norwegii. Król
upierał się, że Kopenhaga powinna utrzymać monopol na kształcenie urzędników.
Prośby o uniwersytet były wysuwane od 1661 roku, często połączone z pragnie-
niem równouprawnienia Norwegów w dostępie do urzędów. Norwescy studenci
w Kopenhadze pielęgnowali swoją norweską tożsamość i by załagodzić rosnące
niezadowolenie z wojny w latach 1807–1814, król Fryderyk VI ostatecznie ustąpił.
Po wielkiej zbiórce pieniężnej uniwersytet norweski został otwarty w 1813 roku .34
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Piękna, publiczna retoryka, która przenikała wszystkie królewskie proklamacje,
pociągała za sobą oficjalną doktrynę, która propagowała to, co władze nazywały
patriotyzmem, a co historycy nazywają patriotyzmem państwowym. Zaleca on by-
cie dobrym i pożytecznym obywatelem państwa. Doktryna dawała „poddanym”
znacznie więcej miejsca niż ideologia absolutyzmu wcześniej była skłonna zapew-
nić. Jako patrioci mieli wspierać rozwój społeczny poprzez pożyteczną działalność,
niczym w książce Wielkie i dobre uczynki Duńczyków, Norwegów i Holsztyńczyków
wydanej przez urzędnika Ove Mallinga w 1777 roku na zlecenie rządu. Z punktu
widzenia władz dobrą stroną tego patriotyzmu było to, że zmniejszał on zagroże-
nie, że narodowy patriotyzm może wziąć górę .35

W XVIII wieku doprowadzono do równowagi między stałym pozbawianiem
Norwegów władzy a rosnącym uwzględnianiem ich potrzeb. W okresie 1660–1720
wzrósł udział osób urodzonych w Norwegii w grupie pełniącej wyższe urzędy
w Norwegii. Ale w latach 1720–1814 udział ten zmalał, wskutek nowych wątpli-
wości, czy Norwegom można ufać. Działo się to wówczas, kiedy rozwój społe-
czeństwa w Norwegii wytworzył nową elitę, która obsadziła niższe szczeble
administracji w Norwegii i sięgała po urzędy w Danii. Ale najwyższe urzędy nigdy
nie były powierzane Norwegom. Szlachta dworska w Kopenhadze składała się wy-
łącznie z Duńczyków i Niemców, na te funkcje Norwegów nie przyjmowano; tym
samym, wskutek braku kontaktu z władzą królewską, ich kariera znowu ulegała
zahamowaniu .36

Nie zaskakuje więc, że piękny oficjalny dyskurs o lojalności i patriotyzmie
państwowym nie wykluczał rosnącej troski rządzących o lojalność Norwegów.
Wzrosła ona gwałtownie po 1770 roku, kiedy Szwecja zaczęła aktywnie starać się
o oderwanie Norwegii od Danii. Była to stara szwedzka strategia i zarówno daw-
niej, jak i teraz była połączona z intensywną propagandą kierowaną do Norwegów.
Przekonywano ich, że są tak blisko spokrewnieni ze Szwedami, że są niczym jeden
naród. Szwedzi dowodzili, jak źle Duńczycy traktują Norwegów, i kusili zdobyciem
szwedzkiej wolności. Nie wiemy, jakie były reakcje w Norwegii, ponieważ wszel-
kie pozytywne wypowiedzi były wstrzymane przez cenzurę. Generalnie jednak
ludność w Norwegii zachowywała się biernie. Liczne wojny przeciw Szwecji po-
wodowały, że Szwedzi mieli ograniczony kapitał zaufania u Norwegów, przeciwnie,
pamięć o wojnach raczej wzmacniała norweski patriotyzm. Jednakże w 1790 ro-
ku doszło do tajnych rokowań w Värmland między grupą norweskich urzędników
i kupców a zaufanym faworytem Gustawa III, Gustafem Mauritzem Armfeldtem.
Czterech norweskich negocjatorów prosiło o poparcie Szwedów i broń, by Norwegia
mogła się oderwać od Danii, ale nie chcieli poddać się szwedzkiej władzy i to
spowodowało zerwanie rokowań .37

W wyniku wojny 1807–1814 trudności będące skutkiem tego, że Norwegia by-
ła rządzona na odległość z Kopenhagi, uległy zaostrzeniu. Zamiast wojny przeciw
Francji Napoleona Fryderyk VI zdecydował się na wojnę przeciw Wielkiej Bry-
tanii i jej sojuszniczce, Szwecji. Dla Norwegii była to katastrofa, która uderzyła
w handel zagraniczny i flotę handlową, a kraj ponosił główny ciężar wojny na dwa
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fronty, przeciw Wielkiej Brytanii i Szwecji. W oczach Norwegów interesy ich kra-
ju zostały poświęcone w wojnie, którą mogli tylko przegrać. Jednakże absolutyzm
tak silnie panował nad ludnością, że także wtedy nie doszło do buntu. Norwescy
historycy niechętnie uznają istnienie strukturalnego przymusu w duńskim abso-
lutyzmie zestawionego z dużym rozproszeniem ludności, która miała niewielkie
możliwości zorganizowania powstania z szansą na sukces. Rutynowe hołdy kró-
lom i brak otwartego sprzeciwu wyjaśniano tym, że przeważająca większość spo-
łeczeństwa popierała władzę królewską. Ale ludzi nikt nigdy nie pytał, a opinia
publiczna była rezultatem systemowego przymusu .38

Kiedy pod koniec stycznia 1814 roku do Norwegii dotarła wieść o pokoju
w Kilonii i odstąpieniu Norwegii Szwecji, wywołało szok to, że kraj miał być od-
dany sąsiadowi, którego przez 250 lat przedstawiano publicznie jako złośliwego
nieprzyjaciela. To umożliwiło statholderowi Chrystianowi Fryderykowi odrzuce-
nie decyzji o odstąpieniu. Kiedy jednak wyszło na jaw, że planuje kontynuować
rządy absolutne, wywołało to niezadowolenie i sprzeciw. W chwili gdy książę zgo-
dził się na odtworzenie przez konstytuantę norweskiej niepodległości, opartej na
zasadzie suwerenności ludu, przez kraj przetoczyła się fala patriotycznego entuz-
jazmu. Chrystian Fryderyk odwoływał się do tego patriotyzmu za pomocą retoryki
dość podobnej do tej, którą stosowali jego absolutystyczni przodkowie. W efekcie
17 maja 1814 roku doszło do uchwalenia konstytucji i wyboru Chrystiana Fryde-
ryka na króla Norwegii .39

Po tym, jak książę Karol Jan, szwedzki następca tronu, przy poparciu mo-
carstw zmusił Chrystiana Fryderyka do ustąpienia, Norwegowie zdołali na jesieni
1814 roku wynegocjować warunki unii ze Szwecją, dzięki którym stała się ona
znacznie lepsza niż kiedykolwiek unia norwesko-duńska. Wspólny król faktycznie
miał znaczącą władzę, miał jednak panować nad połączonymi starym państwem
szwedzkim i nowym, odtworzonym państwem norweskim. Norwegia otrzymała
własne urzędy państwowe, przede wszystkim parlament (storting) z szeroką władzą
prawodawczą, z kompetencjami decydowania o polityce finansowej, rząd, z któ-
rym król musiał się liczyć, sąd najwyższy, gwarantujący niezależność sądownictwa,
wojsko, którego bez zgody parlamentu nie można było użyć poza granicami kra-
ju, własny język, odmienny od szwedzkiego (duński język literacki błyskawicznie
uznano za ojczysty, czyli norweski) i wyłączne prawo norweskich obywateli do ob-
sadzania urzędów w państwie norweskim . Niczym feniks z popiołów odrodził się40

w 1814 roku norweski polityczny nacjonalizm, czyli pragnienie samostanowienia.
Wyrastał na gruncie przygotowywanym przez wiele setek lat.

W XIX wieku norweski nacjonalizm szedł od zwycięstwa do zwycięstwa, cze-
go ukoronowaniem było pełne oderwanie się od Szwecji w 1905 roku. Pierwsza
faza funkcjonowania unii była naznaczona defensywną polityczną walką, by nie
dopuścić do osłabienia niezależności Norwegii przez króla. Dużym kosztem utrwa-
lono istnienie odrębnej norweskiej waluty i niezależność systemu finansów pań-
stwowych . Największe zagrożenie niezależności wystąpiło w 1821 roku, kiedy41

król, grożąc użyciem wojska i twierdząc, że działa w imieniu mocarstw zażądał, by
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storting zrzekł się swoich uprawnień. Parlament wytrzymał presję i odpowiedział
przyjęciem ustawy o zniesieniu szlachectwa, wbrew woli królewskiej .42

Lata 1830–1870 to okres spokoju w funkcjonowaniu unii. Wzmocnienie de-
mokracji nastąpiło w 1837 roku, kiedy parlament i rząd skłoniły króla do zaakcep-
towania reformy samorządu lokalnego w 500 gminach, ponadto zaczęły rozwijać się
niezależne organizacje, a Kościół luterański zaczął tracić rząd dusz. W odniesieniu
do Szwecji najważniejsze było, że Szwedzi zrezygnowali ze wzmocnienia unii dro-
gą swojej rosnącej dominacji, a norweską równą pozycję symbolizowały oficjalne
oznaki, jak flaga, tytuł królewski i herb państwa .43

Formalna władza nad polityką zagraniczną spoczywała w rękach króla, a mi-
nistrem spraw zagranicznych obu państw był Szwed, członek szwedzkiego rzą-
du. Coraz częściej też norweskich ministrów konsultowano w sprawach polityki
zagranicznej. Ważniejsze było, że kilkakrotnie Norwegowie przyczynili się do
tego, że w polityce zagranicznej zwyciężyła opcja rezygnacji z udziału w wojnie,
jak to było w przypadku wojny duńsko-niemieckiej 1848–1853, wojny krymskiej
1853–1856 i drugiej wojny duńsko-niemieckiej w 1864. W obu wojnach duńsko-
-niemieckich sympatia elit była po stronie Danii, co wiązało się z nurtem nazywa-
nym skandynawizmem. Jednakże zarówno rząd, jak i parlament wzięli pod uwagę
nastroje większości społeczeństwa i przeciwstawili się zdecydowanie włączeniu
się do wojny w interesie Danii (co Norwegowie w latach 1536–1814 musieli ro-
bić w sumie przez 45 lat!). W czasach wojny krymskiej król i opinia publiczna
w Sztokholmie gorąco przekonywali, że Szwecja powinna włączyć się do wojny po
stronie Wielkiej Brytanii i Francji przeciw Rosji, by odzyskać Finlandię. Także
w tym przypadku rząd i storting w Christianii były zdecydowanie przeciwne. Mieli
całkowicie inne spojrzenie na rzeczywistość niż wojenne jastrzębie w Sztokholmie.
Nie chcieli mieć w Rosji wroga, absolutnie nie chcieli, by Szwecja odzyskała Fin-
landię, bo zbytnio wzmocniłoby to Szwecję w stosunku do Norwegii. Od 1814 do
1905 roku utrzymano pokój i nie ma wątpliwości, że Norwegia dopomogła Szwe-
dom przeobrazić się z narodu wojowników w naród pokojowy .44

Ostatni faza funkcjonowania unii, czyli lata 1870–1905, charakteryzowała się
rosnącym napięciem politycznym, związanym z rozwojem ruchu narodowego
i demokratycznego. Wyraziło się to utworzeniem socjalnoliberalnej partii Venstre,
która chciała poszerzenia demokracji, między innymi dzięki wprowadzeniu parla-
mentaryzmu i powszechnego prawa głosu dla mężczyzn, i która też walczyła o re-
formy społeczne. Venstre łączyła ten program reform z rosnącym nacjonalizmem,
początkowo w postaci żądania pełnego równouprawnienia Norwegii w unii, póź-
niej – całkowitego jej rozwiązania. Konserwatywna Høyre długo się temu sprze-
ciwiała, ale szybko akceptowała wprowadzane przez Venstre reformy, a z naszego
punktu widzenia najciekawsze jest, że politycy z Høyre podjęli rywalizację o to,
kto jest bardziej narodowy: całe polityczne spektrum, zaakceptowało kategorię
narodowości jako nadrzędnego dobra. Dzięki temu możliwe było w 1905 roku
wspólne podjęcie decyzji o zerwaniu unii. Działo się to w atmosferze narodowej
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euforii, kiedy niemal wszyscy Norwegowie wytapetowali kraj w kolorach czer-
wonym, białym i niebieskim. Dla Høyre ważne było, że rozwiązanie unii pozbawi
Venstre potężnego niczym magnes instrumentu wyborczego, sprawy narodowej
niezależności, która budziła tak silne emocje. Ten pragmatyzm ułatwił także pod-
jęcie rokowań pokojowych i podpisanie umowy z Karlstad na jesieni 1905 roku.
Traktat ten doprowadził do demilitaryzacji terenów przygranicznych i stworzył
możliwość szybkiego zaleczenia ran, co też się stało .45

Powinniśmy zapytać, dlaczego nacjonalizm był tak zwycięski w przez cały
XIX wiek. Podałem już argumenty świadczące o tym, że został dobrze przygoto-
wany w poprzednich stuleciach, kiedy system uniemożliwiał rozwój narodowy.
W 1814 roku blokada dążeń narodowych została zniesiona, co doprowadziło do
rozwoju nacjonalizmu, w postaci zarówno politycznej, jak i kulturowej. Obserwacja
XIX wieku ukazuje, że nacjonalizm przenikał całość życia publicznego, głównie
życie kulturalne. Takie postawy wyraźne były już w XVIII wieku, w coraz częst-
szym zachwycie nad norweską przyrodą, charakterem narodowym i historią, jak
to widzimy w publikowanych XVIII-wiecznych dziełach, poezji i prozie. Należało
określić, czym jest norweskość, z czego się składa, zazwyczaj w duchu pełnej apro-
baty. W wieku XIX starania te kontynuowano w sposób bardziej nieokiełznany,
w czystej postaci w nurcie, który nazwano romantyzmem narodowym w sztu-
ce, muzyce i literaturze. Narodowy romantyzm wielbił norweską przyrodę, życie
chłopów, czerpał inspiracje z ludowej sztuki, muzyki i literatury. Doprowadziło to
także do działań na rzecz norwegizacji języka literackiego albo w postaci radykal-
nej rekonstrukcji języka na podstawie dialektów (landsmål, późniejszy nynorsk),
albo bardziej ostrożnej przeróbki duńskiego języka literackiego przy użyciu nor-
weskich form gramatycznych, szyku i ortografii, nazwanej bokmål. Obie możli-
wości zyskały zwolenników i były realizowane w ciągu stu lat od ok. 1850 do
1950 roku .46

Nie było jednak oczywiste, co jest w norweskiej kulturze ludowej mniej lub
bardziej wartościowe. Debatowały nad tym dwa skrzydła: ci, którzy całkowicie
chcieli oprzeć się na norweskości, i ci, którzy utrzymywali, że kulturowe związki
z Danią są nieuniknione, zarówno wskutek impulsów, które płyną z Danii, jak
i dlatego, że impulsy z reszty Europy przechodzą przez Kopenhagę, która pozostała
dla Norwegii głównym źródłem zaopatrzenia w książki, co opóźniało norwegizację
języka literackiego. Zwolennicy norweskości, którzy chcieli skończyć z intelek-
tualną dominacją Kopenhagi, twierdzili, że Norwegia może ściągać kulturowe
wzorce z wielkich krajów europejskich bez pośrednictwa duńskiej stolicy. Niektórzy
ze zwolenników pełnej norwegizacji zdołali pogodzić swoją norweskość z zain-
teresowaniem i otwartością na impulsy zarówno z Europy, jak i reszty świata .47

Stworzyło to, w zakresie sztuki i kultury intelektualnej, podwaliny pod lewicową
tradycję, która jest bardziej kosmopolityczna niż konserwatywne uwielbienie dla
silnych więzi z Danią. Hasłem dla zwolenników norweskości stało się: „Wyjdźmy



Tożsamość narodowa i nacjonalizm w Norwegii. Podróż w czasie 25

Den frilynde ungdomsrørsla. Nordigs ungdomslag i 25 år, red. Sven Moren, Edvard Os, Oslo:48

Johansen & Nielsen 1921.

z obu unii!” (politycznej ze Szwecją i kulturowej z Danią) . Oba wyjścia doko-48

nały się mniej więcej w tym samym czasie, na początku XX wieku.

przeł. Krystyna Szelągowska
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NATIONAL IDENTITY AND NATIONALISM IN NORWAY. TIME TRAVEL

Summary

In contrast to the prevailing in the 70s, 80s and 90s concepts on nation-building and

national consciousness, the author develops the idea of the Norwegian national identity

being present in the Middle Ages, modified and strengthened in the period of the union

with Denmark (16 –18  centuries), and during the union with Sweden in the 19  century.th th th

In this time, the national identity grew into a political programme of regaining independence

and building a national culture.

Adj. Izabela Ślusarek



   



Jedna ze słownikowych definicji terminu „quisling” brzmi „a person who betrays his or her own1

country by aiding an invading enemy, often serving later in a puppet government; fifth columnist”
(Qusling, http://www.dictionary.com/browse/quisling [dostęp: 9.05.2017]).

Tekst przemówienia Winstona Churchilla z 12 czerwca 1941 roku dostępny jest na stronie Ibiblio2

(Prime Minister Winston Churchill’s speech to the allied delegates, http://www.ibiblio.org/pha/policy/
1941/410612b.html [dostęp: 9.05.2017]).

Por. Quisling, Wikipedia (3 https://en.wikipedia.org/wiki/Quisling [dostęp: 9.05.2017]).
Najbardziej chyba znaczącą książką poświęconą Quislingowi jest dwutomowa biografia autorstwa4

Hansa Fredrika Dahla Vidkun Quisling. En fører blir til wydana w latach 1991–1992.
O norweskim faszyzmie nie wspomina choćby Roger Eatwell, autor monografii Faszyzm. Histo-5

ria, przeł. Tomasz Oljasz, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 1999. Kilkanaście zaledwie zdań poświęca
mu natomiast Robert O. Paxton w książce Anatomia faszyzmu, przeł. Przemysław Bandel, Poznań:
Dom Wydawniczy Rebis 2005.
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(NIE)UDANY PROJEKT. VIDKUN QUISLING
I PARADOKS NORWESKIEGO FASZYZMU LAT 30. I 40.

W kilku europejskich językach (w tym w norweskim) funkcjonuje słowo
„quisling”, będące synonimem kolaboranta, a w szerszym znaczeniu – po prostu
zdrajcy. Szczególną popularnością termin ten cieszy się w języku angielskim .1

W roku 1941 użył go publicznie premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill ,2

ale do jego rozpropagowania przyczynił się zapewne także pisarz John Ronald
Reuel Tolkien. Autor Władcy Pierścieni wykorzystał to słowo w eseju On Fairy-
-Stories, wygłoszonym na szkockim uniwersytecie w St. Andrews w 1939 roku
i wydanym drukiem osiem lat później. Już w czasie drugiej wojny światowej
„quisling” zaczął pojawiać się również w popkulturze (film, komiks), do dziś wy-
stępuje także w publicystyce . Ten popularny wyraz jest oczywiście eponimem,3

przywołującym Vidkuna Abrahama Lauritza Jonssøna Quislinga, norweskiego
wojskowego, polityka i premiera marionetkowego rządu okupowanej Norwegii .4

Pomimo tej (nie)wątpliwej sławy swojego przywódcy norweski faszyzm lat 30.
i 40. XX wieku nie stał się przedmiotem intensywnej refleksji i namysłu. Nie słu-
ży także obecnie jako dogodna egzemplifikacja ideologii faszystowskiej , choć5

w przeciwieństwie do wielu innych ruchów tego typu zdołał zdobyć władzę
w swoim kraju. Z czego wynika ta paradoksalna sytuacja? Aby spróbować odpowie-
dzieć na powyższe pytanie, trzeba najpierw pokrótce nakreślić historię założonej
przez Quislinga partii Nasjonal Samling (Zjednoczenie Narodowe) i przyjrzeć się
jej ideologii.

http://www.dictionary.com/browse/quisling
http://www.ibiblio.org/pha/policy/1941/410612b.html
http://www.ibiblio.org/pha/policy/1941/410612b.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Quisling
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Największym poparciem Nasjonal Samling cieszyła się w okręgu Stavanger (portowe miasto7

na południowym zachodzie kraju), gdzie potrafiła zdobyć blisko 12% głosów (por. Andrzej Bereza-
-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa: PWN, 1991, s. 252–253).

W grudniu 1934 roku Quisling uczestniczył w międzynarodowym kongresie faszystów8

w Montreux, propagującym współpracę organizacji faszystowskich działających w poszczególnych
krajach.

Cyt. za: Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Norwegia w planach hitlerowskich Niemiec w okre-9

sie 1 września 1939–9 kwietnia 1940, w: Norwegia w pierwszej połowie XX wieku, red. Emilia
Denkiewicz-Szczepaniak, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2004, s. 24.

Nasjonal Samling pojawiła się na norweskiej scenie politycznej na początku
lat 30., w tym samym roku 1933, w którym powstała także Partia Chrześcijańsko-
-Ludowa (Kristelig Folkiepartiet). Założyciel NS, Vidkun Quisling, pełnił wcześniej
funkcję ministra wojny w rządach Petera Kolstada i Jensa Hundseida, utworzonych
przez Partię Chłopską (Bondiepartet). Jako człowiek bardzo ambitny i obdarzony
trudnym charakterem nie chciał jednak zadowolić się ministerialną teką i pragnął
odgrywać znacznie większą rolę w norweskiej polityce (swoje koncepcje poli-
tyczne Quisling przedstawił szerzej już w 1930 roku na łamach gazety „Tidens
Tegn” ). Jego nowa partia nie zyskała jednak znaczącego poparcia, a wyniki6

w granicach 2%, uzyskiwane w kolejnych wyborach parlamentarnych w 1933
i 1936 roku , nie pozwoliły jej wprowadzić swoich przedstawicieli do parlamentu.7

Ideologia i program polityczny NS uległy w ciągu pierwszych kilku lat istnienia
zauważalnej ewolucji – osłabieniu uległ komponent konserwatywny, wzrósł nato-
miast ideowy radykalizm, upodabniający ugrupowanie Quislinga do innych faszy-
stowskich partii Europy lat 30.  Fundamentem programu była zasada wodzostwa,8

realizowana zresztą w praktyce – Quisling był førerem, a członków partii obo-
wiązywało bezwzględne posłuszeństwo wobec wodza. Zasada taka była jednym
z podstawowych składników doktryny faszystowskiej w całej Europie, za jej pomo-
cą uzasadniali swoje przywództwo nie tylko Mussolini i Hitler, ale także liderzy
ruchów faszystowskich w Rumunii czy na Węgrzech. Bardzo ważnym składni-
kiem ideologii Nasjonal Samling był również nacjonalizm nordycki, odwołujący
się do tradycji wikingów oraz nordyckiej mitologii (symbolem NS stał się krzyż
słoneczny, stanowiący atrybut mitycznego boga Odyna). Splatał się on z wrogością
wobec demokracji liberalnej oraz wyrazistym antykomunizmem (ten wątek ideo-
wy dobitnie wyraził Quisling, przekonując, że „bolszewizm stanowi konspirację
przeciwko zainspirowanej przez nordycką rasę europejskiej cywilizacji” ) i nara-9

stającym antysemityzmem. W dziedzinie społeczno-gospodarczej partia opowiada-
ła się za korporacjonizmem.

Tak zarysowany program „odrodzenia narodowego” nie zdobył masowego
poparcia wśród norweskich wyborców, a Quisling szybko zrozumiał, że potrzebne
mu będzie wsparcie zewnętrzne. Naturalnym sojusznikiem wydawali się narodowi
socjaliści w Niemczech, więc przywódca NS już w 1934 roku nawiązał kontakt
z Alfredem Rosenbergiem, stojącym na czele Wydziału Zagranicznego NSDAP.
Pomostem umożliwiającym porozumienie obu polityków okazał się pangermanizm
Rosenberga, współgrający z ideą imperium nordyckiego, którą wytrwale propago-
wał Quisling. Ich wspólnym marzeniem było stworzenie związku niezależnych
państw nordyckich, rządzonych przez narodowych socjalistów. Dzięki wsparciu
autora Mitu XX wieku (oraz pośrednictwu Alberta Viljama Hogelina, mieszkają-
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Ibidem, s. 26.10

Ibidem, s. 26–27.11

Ibidem, s. 27.12

Ibidem, s. 19. Kierunki polityki zagranicznej Norwegii wyznaczał wówczas Halvdan Koht,13

szef MSZ w rządzie premiera Nygaardsvolda. Koht pozostawał wierny polityce neutralności także
po ataku Niemiec na Norwegię i był niechętny trwałemu sojuszowi z Wielką Brytanią. Jego postawa
budziła wówczas sprzeciwy innych członków emigracyjnego rządu norweskiego, co doprowadziło do
dymisji Kohta i powołania na stanowisko ministra spraw zagranicznych Trygvego Lie (Agnieszka
Witt, Wybrane aspekty współpracy emigracyjnego rządu norweskiego z Wielką Brytanią w latach
1940–1943, w: Norwegia w pierwszej połowie XX wieku, s. 55–57).

Niemiecki poseł w Oslo Curt Bräuer zapewniał w swoich meldunkach, że rząd norweski nie14

zamierza porzucić polityki neutralności, a sam Quisling odgrywa zupełnie marginalną rolę w życiu
politycznym kraju. Wydaje się jednak, że Hitler nie dowierzał tym słowom niemieckiego dyplomaty
(Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Norwegia w planach hitlerowskich Niemiec, s. 42).

Tony Griffiths, Skandynawia. Wojna z trollami, s. 219.15

cego w Dreźnie członka Nasjonal Samling ) partia Quislinga uzyskała finansowe10

wsparcie od Niemiec. Członkowie NS byli również szkoleni na terenie Trzeciej
Rzeszy . Strukturę organizacyjną partii wyraźnie wzorowano na strukturze NSDAP11

– paramilitarna organizacja Hird, podporządkowana bezpośrednio Quislingowi,
przypominała nazistowską SA, a organizacja młodzieżowa Ungdomsfylking została
stworzona na wzór Hitlerjugend. Narastający filogermanizm norweskich nacjona-
listów nie przysporzył im jednak popularności we własnym społeczeństwie, a idei
Quislinga nie poparli nawet działacze Związku Norwesko-Niemieckiego . Przy-12

wódca Nasjonal Samling nie zrażał się kolejnymi niepowodzeniami i zaczął snuć
plany politycznego przewrotu, który mógłby wynieść jego partię do władzy. Nie-
odzowna w tym celu wydawała się niemiecka pomoc wojskowa, o którą Quisling
starał się podczas pobytu w Berlinie w grudniu 1939 roku.

Wybuch II wojny światowej umożliwił zacieśnienie relacji między Trzecią
Rzeszą a norweskimi nacjonalistami spod znaku Nasjonal Samling. Rząd, sformo-
wany przez Norweską Partię Pracy (Det norske Arbeiderparti) i kierowany przez
premiera Johana Nygaardsvolda, konsekwentnie prowadził politykę neutralności.
Była ona zgodna zarówno z politycznymi tradycjami Norwegii, jak i z przekona-
niami norweskiego społeczeństwa oraz większości sił politycznych kraju . Vidkun13

Quisling twierdził jednak w Berlinie, że rząd królestwa wyrazi zgodę na rozloko-
wanie w norweskich portach wojsk brytyjskich, co znacznie utrudniłoby dalsze
działania wojenne Trzeciej Rzeszy . Przywódca NS najprawdopodobniej zapropo-14

nował, aby wojska niemieckie zajęły Norwegię, z jej terytorium prowadziły dalszą
wojnę z Wielką Brytanią i pomogły we wprowadzeniu w kraju fiordów nowego
ustroju. Zamierzeniom tym sprzyjał zarówno dowódca Kriegsmarine (marynarki
wojennej Trzeciej Rzeszy) admirał Erich Raeder, jak i Rosenberg, który kierował
się względami nie tylko strategicznymi, ale przede wszystkim ideologicznymi.
Plan inwazji zyskał poparcie Hitlera, a 9 kwietnia 1940 roku Niemcy zaatako-
wały Norwegię, korzystając z czynnego wsparcia „piątej kolumny”, czyli bojówek
Nasjonal Samling. Quisling ogłosił się wówczas premierem, lecz został zmuszony
przez Niemców do rezygnacji, kiedy król Haakon VII odmówił mianowania go na
to stanowisko . Dopiero 1 lutego 1942 stanął na czele kolaboracyjnego „rządu naro-15

dowego”, ale realną władzę w okupowanym kraju sprawował Komisarz Rzeszy
Josef Terboven.

Polityczne i ideologiczne plany Vidkuna Quislinga spełniły się jedynie czę-
ściowo. Przywódca NS uzyskał z rąk Hitlera funkcję premiera Norwegii, utworzył
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Andrzej Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, s. 272.16

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Norwegia w planach hitlerowskich Niemiec, s. 43.17

Cyt. za: Wojciech Łężyk, Norwegowie w Waffen SS w latach 1941–1945, w: Norwegia w pierw-18

szej połowie XX wieku, s. 131.
Ibidem, s. 125.19

Przemówienie radiowe Quislinga z 12 stycznia 1941 roku. Cyt. za: Wojciech Łężyk, Norwego-20

wie w Waffen SS, s. 127.
W ten sposób określa Quislinga Anna Marciniakówna, cytowana w tekście Vidkun Quisling21

– wstydliwy problem Norwegów, Polskie Radio, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/928283,
Vidkun-Quisling-wstydliwy-problem-Norwegow [dostęp: 8.05.2017].

Wojciech Łężyk, Norwegowie w Waffen SS, s. 126–127.22

Ibidem, s. 129.23

także własną straż przyboczną (Førergarden), której członkowie wywodzili się z sze-
regów Hirdu. Nasjonal Samling była w czasie wojny jedyną legalnie działającą
partią w Norwegii, a jej liczebność zwiększyła się kilkunastokrotnie (w maju 1945 r.
posiadała prawie 47 tysięcy członków ). Partyjna gazeta „Fritt Folk” ukazywała16

się wówczas codziennie, korzystając z pieniędzy niemieckiego MSZ  i wytrwale17

przekazując nazistowską propagandę. Realne możliwości działania Quislinga były
jednak bardzo mocno ograniczone. Kolaboracyjny rząd nie cieszył się poparciem
większości społeczeństwa norweskiego, które wspierało znajdujących się na emi-
gracji króla Haakona VII i rząd premiera Nygaardsvolda, a także walczący z na-
jeźdźcą Front Krajowy (Hjemmefronten). Norwegia wciąż była okupowana przez
Niemców, a jej przyszła niepodległość była niepewna, Trzecia Rzesza nie zamie-
rzała bowiem realizować geopolitycznych planów powołania imperium nordyckiego.
Nie spełniły się także nadzieje Quislinga związane z powołaniem Legionu Nor-
weskiego (Den Norske Legion), w którym przywódca NS widział zalążek przy-
szłej, niezależnej armii swojego kraju . Tymczasem Niemcy chcieli, by formacja18

ta przede wszystkim dostarczała rekrutów na wojnę z ZSRR, a plany Quislinga
traktowane były przez nazistowskich przywódców co najmniej z pobłażaniem.
Stosunek Hitlera i jego bliskiego otoczenia wobec wiernego sojusznika ilustruje
notatka z dziennika Josepha Goebbelsa, poczyniona po jednym ze spotkań nor-
weskiego førera z wodzem Trzeciej Rzeszy:

 
Quisling podczas rozmowy z Führerem rozwinął naiwne wyobrażenia i plany, wierząc, że ze-

zwoli mu się zbudować nowe norweskie siły zbrojne, przejąć kontrolę nad norweskimi więźniami
i dążyć do utworzenia w przyszłości zupełnie wolnej Norwegii. To jest niesamowicie naiwne po-
dejście .19

 
Trudno przypuszczać, by Vidkun Quisling nie zdawał sobie zupełnie sprawy,

jak mało liczą się z nim Niemcy. Wciąż sądził jednak, że „norweskie interesy są
identyczne jak niemieckie, niemiecka walka jest walką norweską, zwycięstwo
Niemiec jest zwycięstwem Norwegii” . Wydaje się, że Quisling rzeczywiście stał20

się kolaborantem ideowym , przekonanym o konieczności wspólnej walki „pod21

sztandarami naszych niemieckich braci” i w imię „germańskiej wspólnoty naro-
dów”  przeciwko wrogom nordyckiej Europy – kapitalistom, bolszewikom i „mię-22

dzynarodowemu żydostwu” . Niekorzystny dla państw Osi rozwój sytuacji na23

froncie nie zachwiał jego przekonaniami, a zwycięstwa Armii Czerwonej i jej marsz
na zachód sprawiły, że jeszcze silniej wspierał Trzecią Rzeszę („Wobec bolsze-
wickiej groźby naszą jedyną nadzieją są wojska niemieckie, którym musimy ufać,

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/928283,Vidkun-Quisling-wstydliwy-problem-Norwegow
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/928283,Vidkun-Quisling-wstydliwy-problem-Norwegow
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Wypowiedź Quislinga z 2 lutego 1943 roku. Cyt. za: ibidem, s. 129.24

Podobnie było również na Islandii, gdzie Ruch Szarych Koszul liczył maksymalnie 300 osób25

i nie miał istotnego znaczenia politycznego (Robert O. Paxton, Anatomia faszyzmu, s. 349).
Hamsun publicznie wspierał politykę nazistów i wyrażał wiarę w zwycięstwo Trzeciej Rzeszy,26

przekonując, że leży ono także w interesie Norwegów. Był również autorem apologetycznego nekro-
logu, opublikowanego po śmierci Hitlera w dzienniku „Aftenposten”. Po zakończeniu wojny Hamsuna
oskarżono o zdradę ojczyzny i umieszczono w szpitalu psychiatrycznym, tłumacząc jego postępowa-
nie m.in. podeszłym wiekiem (liczył sobie już ponad 80 lat) oraz głęboką niechęcią wobec Angli-
ków. Kwestie te podejmuje Ingar Sletten Koloen w książce Hamsun: Erobreren – obszernej, blisko
pięciusetstronicowej biografii autora Głodu, uhonorowanej w 2004 roku prestiżową nagrodą literacką
Der norske leserprisen.

że odniosą ostateczne zwycięstwo” ). Quisling rozumiał zapewne dobrze, że jego24

przyszłość jest całkowicie uzależniona od wojskowych sukcesów Wehrmachtu. Po
zwycięstwie aliantów i bezwarunkowej kapitulacji Niemiec premier kolaboracyj-
nego rządu Norwegii nie miał już pola manewru ani szans na podjęcie negocjacji
ze zwycięzcami. Gdy 14 maja 1945 roku rząd Nygaardsvolda powrócił z Wielkiej
Brytanii do kraju, Quisling znajdował się już w areszcie w Oslo. Skazany na karę
śmierci, został rozstrzelany w twierdzy Akershus 24 października 1945 roku.

W trakcie procesu Vidkun Quisling przekonywał o swojej niewinności, dys-
tansując się od współpracy z Niemcami i podkreślając dążenia do uzyskania nie-
podległości Norwegii. Wrażał także nadzieję, że historia osądzi go sprawiedliwie,
a rodacy docenią jego wysiłki dla kraju. Również w tych rachubach Quisling zna-
cząco się przeliczył – powszechnie uznano go za zdrajcę i trudno dostrzec znaczą-
ce próby jego rehabilitacji. Inaczej niż w przypadku również współpracujących
z Hitlerem (w większym lub mniejszym zakresie) przywódców Rumunii czy Wę-
gier Quisling swoją karierę polityczną niemal w pełni zawdzięczał niemieckiemu
poparciu. Także z tego powodu negatywna ocena jego działalności nie spotyka się
z kontrargumentami, takimi jak w przypadku generała Iona Antonescu czy regenta
Miklosa Horthyego, którzy już wcześniej należeli do politycznej elity swoich krajów
(a później podejmowali przynajmniej próby prowadzenia względnie niezależnej
polityki). Przed najazdem Niemiec faszyzm norweski znajdował się na marginesie
życia politycznego w królestwie, zdobycie przez Quislinga (bardzo ograniczonej)
władzy możliwe było jedynie za cenę zdrady i wejścia w sojusz z obcym mocar-
stwem. Fakt ten uzmysławia ogromną słabość ideologii Nasjonal Samling, która
zupełnie nie odpowiadała potrzebom i poglądom Norwegów  (choć cieszyła się po-25

parciem wybitnego pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla, Knuta Hamsuna ).26

Z tego punktu widzenia faszyzm norweski był zatem faszyzmem „nieudanym”,
a sposób zdobycia przez niego władzy w kraju tylko tę tezę potwierdza.
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(UN)SUCCESSFUL PROJECT. VIDKUN QUISLING AND THE PARADOX

OF NORWEGIAN FASCISM OF THE 1930S AND 1940S

Summary

The article discusses the history of the Nasjonal Samling party (founded in 1933) and

its leader Vidkun Quisling – a military, politician and prime minister of the collaborative

government of occupied Norway in 1942–1945. Currently, Norwegian fascism of the 1930s

and 1940s does not serve as a popular exemplification of fascist ideology, although unlike

many other European movements of this type, it managed to gain power in its own country.

However, this happened only after Quisling entered into an alliance with Germany and the

Third Reich attacked Norway. The history of Quisling and his party seems to prove the

bankruptcy of his ideas, which never gained popularity in Norwegian society.

 

Trans. Izabela Ślusarek
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“Politikens Nudansk Ordbog”, Politikens Ordbøger, København 2010, 21. udgave.2

In writing this article I was using the Polish translation of the book. The title of the translation3

was modified in such a way to appeal to the assumed interests of the buyers. More importantly, the
main title, Hygge, was added in the edition sold at the post office; it was absent from the 1  editionst

I am in possession of. See: Jessica Alexander, Iben Sandahl, Duński przepis na szczęście. Najsku-
teczniejsza filozofia wychowania, trans. Elżbieta Kowalewska and Jolanta Sawicka, Warsaw: Muza
2016.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 2, 2018

Włodzimierz Karol Pessel
(Uniwersytet Warszawski)

THE HYGGE PHENOMENON.
BETWEEN A LIFESTYLE AND NATIONALISM1

hygge – to create a pleasant and cosy atmosphere
hyggelig – pleasant and cosy2

Polish post offices have recently started to turn into places where a variety
of different items can be purchased: anyone who goes there to send a letter, can
also buy sweets, board games, an umbrella, as well as books. Signs on bookcases
advertise them as “bestsellers”, suggesting that the Polish Post distributes only
quality, sought-after literature. In June 2017, in one of post offices in Warsaw, The
Danish Way of Parenting was displayed on one of such “bestseller” bookcases.3

It was laid out on one of the upper shelves, along Dekalog księdza Jana
Kaczkowskiego (The Decalogue of Father Jan Kaczkowski) and various patriotic
readings, i.e. books dealing with the Katyń Massacre or the Warsaw Uprising,
located on a shelf above whodunits and popular crocheting and cooking companions.
Were we to evaluate this observation based on criteria from the days when a book
was regarded in Poland with respect, and readership was popularised by profes-
sional booksellers, selling books at the post office would have to be regarded as
discrediting. But in the post-modern world it shows, among other things, that the
Danish hygge penetrated the media discourse and the imagination of consumer
readers. The recipients of mass communication are surrounded with the all-pervasive
mantra: the Danish are the happiest people in the world. Alexander and Sandahl’s
book on the “bestseller” bookcase appears to best sum up the sudden and popular
fashion of copying the Danish way of achieving happiness using simple means,
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Karolina Sulej, “Kulturalne hity 2016”, Wysokie Obcasy, weekly supplement to Gazeta Wybor-4

cza 2016, 17  December.th

Hans Hauge, Danmark, Aarhus: Universitetsforlag 2013, p. 53.5

I have discussed the complex matter of the so-called Baltic neighbourship in another article:6

Włodzimierz Karol Pessel, “Our Neighbours’ Neighbours. Scandinavia and Baltic Central Europe”,
Herito. Heritage, Culture & The Present 2015, nr 20. If there is anything the Polish media culture
created that has a viral force of influence which would be as broadly noticed in Denmark as hygge
was in Poland, it would certainly be the TV and Internet advertising campaign of the Allegro auction
website. “If you are ever to watch a Polish commercial in your life, make it this one,” advised Jyllands
Posten daily. See: http://jyllands-posten.dk/international/ECE9209048/hvis-du-kun-skal-se-en-polsk-
julereklame-i-dit-liv-skal-det-vaere-denne-her (accessed 8.12.2016).

Jacob Stolworthy, “Collins Dictionary’s 10 Words of The Year. From ‘Brexit’ and ‘snowflake7

generation’ to ‘JOMO’”, The Independent 2006, 3  November.rd

which has swept the Polish Internet, press, television, and even bookstores in the
second half of 2016 and early 2017. Karolina Sulej, a journalist of Wysokie Obcasy
(High Heels – a weekly section of the Gazeta Wyborcza daily) declared hygge to
be one of the “cultural smash hits of 2016”, along with The Young Pope TV series,
and the expansion of pop-feminism.4

There are two matters the employees of the Warsaw post office were most
likely unaware of when they were placing the book on the top shelf. Firstly, placing
hygge next to an interview with a Catholic priest suffering from a brain tumour,
who almost until the end of his life heroically dedicated himself to the work at
the hospice he established, was most definitely uhyggelig, that is it clashed with the
preferred understanding of the Protestant Danish as to what constitutes a pleasant
moment in one’s life. Secondly, hygge is not without links to matters of greater
magnitude: nationalism. Placing the book on a subject broadly known and used on
a daily basis by the Danish side by side with books that bear the emblem of the
Polish Underground State, one of historical symbols most broadly recognised in
Poland, reminds us that the international career of hygge may be regarded as a grand
display of Danish patriotism. That is also the thesis of this article: the Danish
society is fiercely patriotic, the Danish culture is homogenous and well integrated,
and the concept of hygge is one of the most important tools used to bind the nation
together culturally. As Hans Hauge writes in an essay published as a part of the
Tænkepauser (Pauses to ponder) series, dedicated to the key words of modern
Danish discourses: 

 
Nationalism in Denmark holds fast. In that respect, we are similar to Americans, although

completely different from the Swedes. What further distinguishes us from others: we are happier
than most other nations. We occupy top places in the rankings of democratic values. We have
a vast trust in our state. In Denmark, liberalism and nationalism are linked. We are content with
the welfare state, which we understand as being there to solve our problems, so that we no longer
have to worry about them. The Danish are no supporters of a multicultural society.5

 
Hygge’s fame did not come to Poland directly from Denmark, thanks to our

political and cultural proximity and location on the coasts of the Baltic Sea, but
rather from Western Europe. This attests to the superficiality of the Polish-Danish
cultural relations; that, however, is a subject for a separate study.  What is important6

here, is that the publisher of the Collins English Dictionary included hygge on the
list of 10 key words of 2016, along such neologisms, as “Brexit” and “Trumpism”.7

http://jyllands-posten.dk/international/ECE9209048/hvis-du-kun-skal-se-en-polsk-julereklame-i-dit-liv-skal-det-vaere-denne-her
http://jyllands-posten.dk/international/ECE9209048/hvis-du-kun-skal-se-en-polsk-julereklame-i-dit-liv-skal-det-vaere-denne-her
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Dot Worthworth, “Hygge. The Most Annoying Word of The Year”, 8 https://www.spectator.co.uk/
2016/11/hygge-the-most-annoying-word-of-the-year/# (accessed 10.12.2016).

The importance of auto-presentation in Denmark and the modern practices of “nation branding”9

in Scandinavia has been covered by Den Jyske Historiker, which dedicated an entire issue (nr 126,
December 2010) to the subject.

Published 29  November 2016: 10 th http://aszdziennik.pl/118943,dramat-tworcy-hygge-przyjechal-
do-polski-uslyszal-gdzie-moze-sobie-wsadzic-swoje-swieczki-i-kocyki (accessed 10.12.2016).

Meik Wiking, Hygge. Klucz do szczęścia, trans. Elżbieta Frątczak-Nowotny, Warsaw: Czarna11

Owca 2016. At least two other handbooks translated into Polish could be put on the book shelf at the
post office: Hygge. The Danish Art of Happiness and The Book of Hygge. The Danish Art of Living
Well (Marie Tourell Sødeberg, Hygge. Duńska sztuka szczęścia, trans. Olga Siara, Kraków: Insignis
Media 2016; Louisa Thomsen Britts, Księga hygge. Jak zwolnić, kochać i żyć szczęśliwie, trans. Joanna
Sugiero, Gliwice: Sensus 2017.) Two other sociological and journalistic works could also be added:
The Year of Living Danishly. Uncovering The Secrets of The World’s Happiest Country and How
to Be Danish. (Helen Russel, Życie po duńsku. Rok w najszczęśliwszym kraju na świecie, trans.
Grzegorz Ciecieląg, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017; Patrick Kingsley,
Duńczycy. Patent na szczęście, trans. Joanna Gładysek, Warsaw: Czarna Owca 2017.) The fact that
hygge is being promoted by the publishing house of the Jagellonian University shows how the line
between science and mediatisation or even the sphere of so-called post-truth, based on emotions and
loose impressions, is becoming blurred.

Cf. Wiesław Godzic, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warsaw:12

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.

The Spectator declared on their website that: “The appetite to be Danish has never
before been so developed, except among Danes”.  Such a strong tendency would8

not be ignored by ASZdziennik, a Polish website satirising news outlets, established
by journalist Rafał Madajczak. Using its characteristic brand of parody, it confirmed
the process of the tabloidisation, a gradual reduction of the idea of a particular
culture to an exotic-sounding buzzword or a meme. In the era of globalisation, it can
be manipulated by viral marketing, either for the benefit of the Kingdom of
Denmark, by initiating a positive media buzz as a part of the so-called cultural
diplomacy, or in the particular economic interest of publishers of guidebooks for
happiness-seekers.  “Inventor of Hygge Shocked: Poles Tell Him Where to Shove9

His Candles and Blankets,” wrote Madajczak, parodying the sensationalist language
typical of tabloid media.  It ought to be clarified, that the “inventor of Hygge”10

in this case was Meik Wiking, the author of The Little Book of Hygge. From the
body of works on the subject which were published over the recent years, this
book is the most popular, both in Poland and around the world. In Poland, the book
written by Wiking, who introduces himself as the head of the Happiness Research
Institute, was advertised not only on billboards around Warsaw and in newsletters
of chain bookshops, but also by the Rossmann chain of chemist’s stores, which
offered a wide choice of scented candles, supposedly increasing happiness.11

If cultural concepts would be included in the category of celebrities, hygge
would immediately become the people’s choice. The camera loves the handsome
head of the Happiness Research Institute, and he bears a surname so fitting to
promoting hygge, that one might wonder whether he is not some avatar, craftily
created by an advertising agency. To translate the famous bon mot by Wiesław
Godzic: hygge is famous for being famous.  I doubt if anyone but the scholars of12

Scandinavian culture are aware of the of the hardships of studying the socio-cultural
context that is key to understanding this phenomenon. The handsome Mr. Wiking
will soon be forgotten, the editors of popular dictionaries will select a new word

https://www.spectator.co.uk/2016/11/hygge-the-most-annoying-word-of-the-year/#
https://www.spectator.co.uk/2016/11/hygge-the-most-annoying-word-of-the-year/#
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A teacher of Danish with a calling, Michael Hardenfeldt, believes thay perfect mastering of Danish13

phonetics by a Pole who started to learn the language after seconday school is practically impossible:
http://www.hardenfelt.com/Dunski/Jak%20uczyc%20sie%20dunskiego.htm (accessed 10.05.2017).

Link to the article offering a derivative rationalisation of the “viral scandal”: Gitte Svanholm,14

“VisitDenmark: ‘Karen’ er sød og værdig”, Politiken 2009, 13  September.th

Metoda hygge, czyli bądź szczęśliwy jak Duńczyk. Proste rady, które wymiernie wpływają na15

życie. Jest też o Facebooku. Interview conducted by Karolina Blaszkiewicz, 26  November 2016. See:th

http://natemat.pl/194819,hygge-czyli-badz-szczesliwy-jak-dunczyk-rzecz-o-swieczkach-kocach-
a-nawet-i-manifestacjach (accessed 20.12.2017).

of the year, but hygge will remain a part of the Danish culture. I will not delve into
the matter of foreigners’ proper pronunciation and their defiance in undertaking
the effort; its “celebrity” status is also thanks to its status as a linguistic oddity.
A combination of a Y pronounced in a fashion entirely alien to English speakers
and of a double hard G establishes a phonetic obstacle, collision with which may
be painful.13

Hygge can be verbalised and described as an ideal type, in accordance with
the theoretical guidelines of Max Weber, at the same time with a full spectrum of
empirical types corresponding to it. The emphasis on cosiness has for a long time
characterised Danish everyday life. Hygge is first and foremost put in practice,
but at the same time the Danish employ it in the sphere of cultural rhetoric for the
purpose of self-identification. The best measure of how strongly hygge is rooted in
the Danish culture, sometimes to the point of lack of awareness or self-criticism,
is the public service announcement campaign produced by the state-funded Visit
Denmark agency, which was released in 2009 and criticised as sexist.  Denmark14

was lauded in that viral ad as a perfect tourist destination by a blonde student of
acting. Ditte Arnth performed the role of a Danish woman, using the Internet to
find the father of her baby; August was conceived when she decided to demonstrate
to an anonymous tourist from abroad what the meaning of Danish hygge, which
resulted in a one-night-stand between the two. As it happens, other Nordic societies
have also developed strong and distinct stereotypes about themselves, which have
recognisable language incarnations: Swedes’ lagom, Finns’ sisu, and Icelanders’
þetta reddast. It is no wonder therefore, that as a side effect of the Nordic
integration, of the existence of the North (Norden in Scandinavian languages) as
a cohesive region, a certain dialectic of similarity and heterogeneity developed;
the regional similarities and the fellowship of egalitarian and progressive societies
must be highlighted, but local differences are stressed with the use of stereotypes.

In respect to the origin of the cultural practices of the Danish, the international
publicity received by their “happiness formula” proves to be displaced in time, more
specifically delayed, by well over a hundred years. In an interview the Na Temat
website conducted with Meik Wiking, it is stated that hygge is “a concept older
than 200 years”.  If it is not simply a result of interference in communication15

caused by the Polish journalist interviewing Wiking in a third language, English,
then we would encounter an essential error in the matter of the subject, or at least
a major inaccuracy. Is it possible that the Danish way of life has something to do
with the Treaty of Kiel of 1814, and the “divorce” with Norway enforced on the
Kingdom of Denmark after a centuries-long union? Were the Danish lighting
candles to display their frustration over the dissolution of the Oldenburg Monarchy?

http://www.hardenfelt.com/Dunski/Jak%20uczyc%20sie%20dunskiego.htm
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Louisa Thomsen Britts, Księga hygge, p. 11.16

Ordbog over det danske Sprog 1700–1950. The digitalised version of the dictionary is accessible17

on a website ran by the Danish Language and Literature Society: ordnet.dk.
Interestingly, Norwegian culture has not produced a self-stereotype with a particular name for18

it. The Norwegians make up for it with the expression typisk norsk, typically Norwegian, which is
a staple of the Norwegian language teaching curriculum as much as a map of civilisation francophon
is an obligatory feature of French language textbooks. Cf. Agata Bochyńska, “W stronę antropologii
społecznej Norwegii. Norma ‘likhet’ wobec problemów współczesności: imigracja, westernalizacja
i masakra na wyspie Utøya”, Przegląd Humanistyczny 2012, nr 1. If, however, we are to treat the
adjective koselig (koseleg), which is the equivalent of the English cosy, as an equivalent of the
Danish hygge, we would immediately need to point out the denied, but stronger relationship between
the Norwegian and Danish cultures, than the Norwegians after 1814 would be comfortable to admit.
I am not going to touch on the issue of Jantelov, the rule deprecating everyone and everything that
transgresses the societal norm of what is average. Jantelov is the negative equivalent of the positive
idea of auto-presentation. It is used by the Danish, Swedes adopted it as their own self-stereotype,
similarly to the Norwegians. In fact, its origins are in literary fiction, authored by a “Norwegianised”
Danish writer: Aksel Sandemose, En flygtning krydser sit spor. Espen Arnakkes kommentarer til
Janteloven, på dansk ved Anne Munk-Madsen, København: Schønberg 2010 (7  edition, 3  printing),th rd

pp. 76–80.
Marie Tourell Sødeberg, Hygge, pp. 19 and 68.19

Georg Brandes, Emmigrantlitteraturen. Forelæsninger holdte ved Kjøbenhavns Universitet20

i Efteraarshalvaaret 1871, Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandel 1872, p. 151.

The “200 years” count may in fact refer to the word itself. An even more thought-
provoking statement is made by Louisa Thomsen Brits: “The Danish, who are
among the happiest nations in the world, have been practicing hygge for hundreds
of years” (emphasis – WKP).  The historical dictionary of the Danish language16

states that hygge is a word of Norwegian origin.  It has been borrowed at the17

end of the 18  century.  Rather than the Viking origin, promoted by the mediath 18

(Old Norse hyggja meant thinking or deriving pleasure from something) better
interpretations are offered by later, modern meaning of the word: protection, care
(particularly of children), as well as the feeling of security and boundless trust
(“tillidsfuld følelse af fred(elighed); tryghed”). But hygge as a cultural construct
and an everyday practice was not shaped until a hundred years later, at the turn
of the 19  and the 20  century. For it is a product of the middle class, and moreth th

specifically, of the formation process of an egalitarian society. It is why the
advantageous aspect of Tourell Søderberg’s book, which is primarily filled with
wide, empty margins, are the reproductions of Danish paintings from late 19th

century. Viggo Johansen’s Merry Christmas (1891) depicts julehygge, a bourgeois
family dancing around the Christmas tree, whereas Hip Hip Hooray! (1888) by
Peder Severin Krøyer shows a toast being raised at the table during a family
garden party (hyggemiddag).19

One of the important reasons for which the first lectures Georg Brandes gave
on the main literary movements of the 19  century (entitled Emigrantlitteraturenth

and delivered in 1871) were met with a cool reception at the Copenhagen
University, was the way he exposed the preferences of his compatriots in the
spirit of naturalism. Brandes declared, that the overblown importance ascribed
to family life, home, and homely atmosphere (hyggeligheden) is a common Danish
phenomenon, and a simple consequence of the country’s location in a climatic
zone which forces people to seek artificial warmth (grumme simpel, grumme lav
climatisk Nødvendighed).  As Jørn Bendix pointed out, such an assessment made20
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Jørn Bendix, “Jagten på det særligt danske”, Information 2004, 8 September.21

Virtual tour of Klunkehjemmet: 22 http://natmus.dk/museerne/klunkehjemmet/rundvisning-og-besoeg
(acceessed 12.07.2017). Furnishings’ analysis: Grażyna Szelągowska, “Mieszkanie w stylu wikto-
riańskim w Kopenhadze końca XIX wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1997, vol. 1.

Jeppe Aakjær, Digte 1908–1918, København: Gyldendalske Boghandel 1918–19, p. 161.23

Jonas Frykman, Orvar Löfgren, Narodziny człowieka kulturalnego. Kształtowanie się klasy24

średniej w Szwecji XIX i XX wieku, trans. Grzegorz Sokół, Warsaw: Wydawnictwo Antyk, Marek
Derewiecki 2007, p. 134.

Jeppe Trolle Linnet, “Money Can’t Buy Me Hygge. Danish Middle-Class Consumption,25

Egalitarianism, and the Sanctity of Inner Space”, Social Analysis 2011, vol. 55, issue 2, p. 22.

by Brandes could not have been left without punishment at the dawn of klunketiden
in Denmark.  The word literally means “time of tassels”. Bendix was referring21

to an association clear to the Danish. Klunketiden bears for them connotations with
Klunkehjemmet, today a branch of the National Museum, and in the 1890s, the
home of industrialist Rudolph Christensen, located at Frederiksholms Kanal 18.
Not only the tassels on the drapes and the plush upholstery of the chairs, but also
the clear division of the apartment into a representative area, used for hosting
guests, and a family area, with a separate room dedicated for the purpose of
familiehygge, demonstrate clearly what Brandes, a free-thinker and critic of
bourgeois culture, was turning against.  Furthermore, finding the historical moment22

in which the concept of hygge was nearing completion, can be assisted by a famous
poem of Jeppe Aakjær Historiens sang (The Song of History).  Carl Nielsen23

composed a melody to the words of the poem, and the song (entitled Som dybest
brønd gi’r altid klarest vand) was published in a collection of songs for school-
children (Højskolensbog). The text of the poet from Jutland contains the following
powerful apostrophe: Du pusling-land, som hygger dig i smug, mens hele verden
brænder om din vugge – You baby-country, you are comfortable in your shelter,
while by your crib the whole world burns. Aakjær wrote these words in 1916.
We can, therefore, assume that during World War One, the need for cosiness
were already so deeply rooted in the culture, that under the poet’s pen they could
transform into a source of metaphor describing the national attitude and mentality.
Aakjær at the same time addressed the concept of hygge and the complex of a small
state, which haunted the Danish since their resounding military defeat of 1864
(småstats-mentalitet).

Jonas Frykman and Orvar Löfgren write about the 19th century Swedish concept
of home in a similar fashion: “The bourgeois sitting rooms strike one with affluence,
softness, and cosiness, abundant cushions, pouffes, and plaids meant to provide
comfort, as well as soothing half-light. [...] A warm and pleasant homely atmosphere
pervades...” With the increased pace in which fundamental societal differences were
emerging in Denmark as well as the neighbouring Nordic countries, the shelter
of one’s home served the middle class as a sort of a shield.  If we bear in mind24

the decor of Klunkehjemmet, this idea conceived by Swedish researchers can also
be transplanted on the ground of the Danish society. On the one hand, the strive
for cosiness in interpersonal interactions played a significant part in determining
class division, and on the other, from its very inception, it served to minimalise the
consequences of said division; as Jeppe Trolle Linnet puts it, it served to provide
shelters from what contravenes or impairs social equality.  Which is why Trolle25

Linnet chose to tackle one selected aspect of Danish happiness: the origins of

http://natmus.dk/museerne/klunkehjemmet/rundvisning-og-besoeg
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Ibidem, pp. 24–25.26

Waldemar Kuligowski, Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowanie antropologii współczes-27

ności, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2016, p. 48. A chapter is dedicated to the researchers
of Nordic countries’ cultures: “Antropologi hemma – Skandynawia”.

Richard Jenkins, Being Danish. Paradoxes of Identity in Everyday Life, København: Museum28

Tusculanum Press 2011, p. 253.
Helen Russell, Życie po duńsku, p. 301.29

a positive perception of mediocrity. The systematically self-researching dominant
type of societal ambition moulding the consumer culture has matured. It happened
over a decade ago, when hygge was a word of a rather limited, Scandinavian
coverage. Modern research into Danish consumer behaviour have shown that
the concepts of “social classes” and “economic divisions” are problematic for the
Danish, who feel most comfortable “hanging between the high and the low”.26

After all, the state of hygge is achieved through thrift and frugality. Although the
media splendour threatens to commodify the Danish “happiness formula”, it does
not have a commercial or sybaritical character. It does not entail purchasing very
expensive goods. Besides, the model achievement of Danish design, such as PH
or Le Klint lamps, praised by Meik Wiking in his book, will not be a burden to
a family budget, at least that of an average Scandinavian family.

The name Jenkins is not often mentioned in the context of hygge, although
in the literature of the subject, with an increasing body of work discussing the
exceptionality of the Danish, it has come to a conflict in which scholarly authorities
try to out-bid one another. The British anthropologist is not usually mentioned as
a specialist on Danish happiness. The self-important Meik Weiking poses an expert
on the subject. Marie Tourell Søderberg refers to the opinions of Trolle Linnet.
Helen Russell invokes Christian Bjørnskov of the Tubor Research Centre for
Globalisation and Firms at the University of Aarhus, which is looking for the
relationship between happiness and economy. Whereas Richard Jenkins is an author
of a very important and current study on the Danish culture and its axiological
sphere, which contains numerous original observation. Referring to the concept of
defamiliarisation, promoted by Waldemar Kuligowski, it can be said that Jenkins
both demystifies the Danish model of thinking, and reveals the cultural habits the
Danish.  After conducting on-site research in the town of Skive, Jenkins came27

to the conviction that hygge “is double-headed”.  First it shows its universal and28

approachable head. And it is that aspect of hygge, as I came to believe myself,
which is the subject of redundant literature on the Danish way to happiness: the
Danish can be emulated and it is worthwhile doing so. Helen Russel concluded
The Year of Living Danish with a list of practical advice as to how can we emulate
the Danish in our everyday lives. The second advice – the first one is to “trust
(more)” – says “Remember the simple pleasures in life – light a candle, make
yourself a cup of coffee, eat some pastries. See? You`re feeling better already”.29

But once we penetrate through the layer of triviality and trivia (e.g. the fact that
the 30 million pigs the Danish breed is five-fold their population) and obtain
a deeper understanding of Danish culture, the concept of cosiness reveals its
exclusionary significance. In the latter case, hygge appears as a rationed access to
full participation in culture. Danish pastries can be baked anywhere, but in Denmark
authentic hygge is exclusively for the Danish. The homogeneity of the culture
manifests through hygge. Associating the Danish with a “social ethos of closeness,



42 Włodzimierz Karol Pessel

Richard Jenkins, Being Danish, p. 41.30

It may seem puzzling, that among the teenagers who were surveyed by the British anthropologist,31

hygge was not given as the essence of Danishness (ibidem, pp. 211–212). It was only the 11  mostth

often provided answer, receiving less than a half of the percentage points the local food culture did:
28 compared to to 60 per cent. This is in no way, however, detrimental to how fundamental the concept
is for the Danish culture. Its power is not in declarations, but in daily bearing. This is the more evident
if we consider that the Danish teenagers clearly treated hygge as correlative with other obvious
practices, including those related to food and alcohol consumption. Which is entirely in accordance
with the linguistically shaped image of the world, in which hygge is also a prefix added to words
describing various activities: hyggensnak – small talk, hyggemad – good food, hyggetur – a pleasant
excursion etc. A similar conclusion can be reached after looking at the results of the Danmarkskanon
(Denmark Canon) from late 2016. In the national plebiscite, in which 2,000 citizens actively
participated, 10 key values that shaped the contemporary Danish society were selected. Hygge was
“only” 11 , although one spot ahead of The Christian Heritage, which did not make it into thisth

decalogue; the three top positions were occupied by the Welfare Society, Freedom, and Trust. See
https://www.danmarkskanon.dk (accessed 8.01.2017). A minor, although important fact from the
perspective of thinking about Danish nationalism, is that the plebiscite was organised by the Minister
of Culture, Bertel Haader, who has been nominated to serve as he consul general in Flensburg,
Schleswig-Holstein, Germany, beginning 1 October 2017. The town is located on the Danish-German
frontier, a historically disputed territory which is a sensitive spot for the Danish identity, although
nowadays it provides a model of good neighbourship and co-operation between states. More on the
subject i.a. in: Jørgen Kühl, The “Schleswig Experience”. The National Minorities in the Danish-
German Border Area, Aabenraa: Institut for Grænseregionsforskning 1998.

Hans Hauge, Danmark, p. 50.32

Cf. Jeppe Trolle Linnet, Money Can’t Buy Me Hygge, p. 26.33

Benny Andersen, Verdensborger i Danmark og andre digte om danskere, Valby: Borgen 1995,34

p. 45.

warmth, relaxation, informality and egalitarian mutuality”  supports the notion,30

that in some aspects hygge works as a tool of societal coercion.  Russel makes31

a relevant observation, that the hermetic profile of Danish culture corresponds to
their unique relationship towards urban areas. The sight of empty streets after
business hours, with the exception of the metropolitan Copenhagen and the Strøget
promenade, and the glimmer of candles from behind the windows, is to be read
as a message, which says that hygge is to be celebrated in the shelter of one’s
home, in dedicated private spaces. “The Danish are ‘closed’ (lukkede),” admits
Hans Hauge, a lecturer at the Aarhus University’s School of Communication and
Culture.  Whereas numerous Danish, who visit their country’s museums and tourist32

sites of interest during holidays, are in fact savouring their own culture. The Danish
middle class may be able to afford exotic holidays in warmer countries, but the
Danish consciously choose their own Hyggeland.33

In her interview for the Polityka weekly, Sylwia Schab rightly mentions the
song Svantes lykkelige dag (Svante’s happy day) written by an acclaimed poet
Benny Andersen, the poetic climax of which is the verse om lidt er kaffen klar
– the coffee is almost ready. Indeed, it is possibly the shortest summary of the
hygge-appreciative approach of the Danish towards life. Such was the way it was
presented to the author of this article during summer school, where he learned the
words of this perennial hit as performed by Povl Dissing. We ought to remember,
however, that Svante, the protagonist of the poetic cycle from which the lyrics
of the song come, Svantes viser, is Swedish by birth. Although he was raised in
Denmark, he was rather reluctant to take root in the Danish atmosphere of
happiness, “rather frustrated by the pressure to be Danish”.  We ought to add,34

that one of the fundamental achievements of social democrat’s social engineering

https://www.danmarkskanon.dk
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See Jan Ch. Karlsson, “Finns svenskheten? En granskning av teorier om svenskt folklynne, svensk35

folkkaraktär och svensk mentalitet”, Sociologisk Forskning 1994, vol. 31, nr 1.
Bent Greve, Et lykkeligt land? Hvad skal der til og kan velfærdssamfundet bidrage?, Fredriksberg:36

Nyt fra Samfundsvidenskaberne 2010; Christian Bjørnskov, Lykke, Aarhus: Universitetsforlag 2015.
See Włodzimierz Pessel, “Niezagubieni na autostradzie. Uchodźcy i pamięć altruistyczna”, Widok.37

Teorie i praktyki kultury wizualnej 2016, nr 14.
Cf. Bernd Henningsen, “The End of Nortopia? Rightwing Populism and the Challenges to the38

Freedom of Press”, http://magma.fi/post/2012/8/1/the-end-of-nortopia (accessed 12.06.2017).

in Sweden was the dismantling of “Swedishness”.  In the era of Olof Palme, the35

concept of svenskheten was rejected by both academics and politicians as op-
pressive, regressive, and leading to social inequality and xenophobia. Therefore,
Svante had to primarily face the presence of culture, and one that the happy
participants of which intensively experience their Danishness (danskhed).

The Happiness Research Institute in Copenhagen’s Frederiksberg municipality
actually exists and officially is an independent think-tank supporting itself by
providing paid advisory services to local and state government, and corporations.
Although the all-too-obvious personal charm of coach Wiking may make researchers
conducting critical studies wary, the members of the group of experts he heads are
professional academic researchers with documented achievements: Bent Greve and
Christian Bjørnskov.  It is impossible to attribute to the Institute any immediate36

political entanglements. The civil society is very strong in Denmark. However,
think-tanks have a tendency to become political in the philosophical sense in spite
of their freedom of acting and their declared independence from the policy of the
government. The briefest definition of politics I would offer in this context, would
be the constant struggle between various visions and models of “good life” on the
public forum.

In the 20  century, the Danish have become accustomed to having a very goodth

image internationally: a small great society. They participated in the “White Buses”
operation, which in the autumn of 1943 saved 7,000 Jews from the Holocaust, by
evacuating them to Sweden. Next to their humanitarian achievements, we can
immediately put forward their socio-economic successes: the level of the society’s
prosperity, the political stability, and the flexicurity model of employment. However,
since the 2005 international scandal caused by the publication of caricatures
challenging the religious taboos of Islam in the Jyllands-Posten daily, the image
of Denmark has become tarnished and in need of fixing. The losses would need
to be recuperated through creative public relations policy. The ongoing migration
crisis has further contributed to the poor image of Denmark.  Løkke Rasmussen’s37

coalition government, in Denmark itself considered one of the most economically
liberal in history, and thereby not in line with the foreign image of the Scandinavian
political model, has received publicity for a bill meant to allow the police to
confiscate gold and jewellery from the refugees and immigrants, or for the idea
by Inger Støjberg, the Minister of Integration, to publish special government
announcements in the advertisement sections of Lebanese newspapers, meant to
discourage potential economic immigrants from coming to Denmark. At the same
time, according to the vision of “Nortopia”,  no Scandinavian government can38

have a programme other than one that is progressive and left-leaning. Dispatching
hygge to foreign nations may give the impression that everything is as it always
was, and that nothing is rotten in the state of Denmark. Denmark is hyggelig, the

http://magma.fi/post/2012/8/1/the-end-of-nortopia
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An important study on the issue: Uffe Østergaard, Hvorfor er danskerne danske? Om refor-39

mationen og nationaliteten, København: Eksistens 2017.
Ove K. Pedersen, Nederlagets tid. Krige og velfærdstat, in: Læren af 1864. Krig, politik og stat40

i Danmark i 150 år, ed. Lars Bangert Struwe, Mikel Vedby Rasmussen, Odense: Syddansk Univer-
sitetsforlag 2014, p. 19.

Gert Tinggaard Svendsen, Tillid, Aarhus: Universitetsforlag 2012, p. 29.41

Jeppe Trolle Linnet, Money Can’t Buy Me Hygge, p. 37.42

Gert Tinggaard Svendsen, Tillid, p. 30. Cf. Bent Greve, Hvorfor er Danmark et af verdens43

lykkeligste lande?, Viden.dk, 28 April 2011, http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvorfor-er-danmark-et-
af-verdens-lykkeligste-lande (accessed 12.07.2017).

Danish are the happiest society in the world, all their, universally small, trouble
melt like candle stearin or fade away like the scent of freshly made coffee. The
motivational strength to ensure hygge’s worldwide recognition stems from the
culture and tradition, not from current politics, although it is occurring in a political
context that has significantly changed over the past several centuries. The happy
Danish are lucky that hygge, primarily thanks to the mechanisms of mediatisation,
has unexpectedly become a subject of politics.

Hans Hauge points towards the tensions between the local and the global,
and between tradition and cosmopolitism, which in the 21  century have surfacedst

in the Danish culture. The economical elites and the technocratic circles are
beginning to favour the opinion that a stop needs to be put to singling out what is
truly Danish (særegent dansk). It is said, that Danishness (danskhed) is on the
retreat, that a bright future lies in stripping the Danish of nationalistic feelings. That
the customs of the “old” middle class, such as religion and the fundamental
influence of Protestantism on the national identity, ought to be erased.  In this39

respect Denmark would become similar to Sweden, and hygge would be nothing else
but an equivalent of the American “cozie” or the German Gemütlichkeit. However
most Danish people, as Hauge reports from the surveys conducted by Gallup, still
support the protection of traditional Danish values, and reject the idea of replacing
the national with the transnational. It is also a mark of the key historical exclusion,
of the self-imposed isolation of a small state after the defeat at Dybbøl, or, in other
words, an effect of the policy of making up for the marginalisation in the inter-
national politics with internal politics, still seen 200 years later. The (territorially)
small country, as Ove K. Pedersen explains, ultimately gave birth to a powerful
welfare state, and that is the Danish society’s victory.  40

What for the Danish is under particular protection, is trust (tillid), the Danish
gold, as this informal institution and the pillar of the welfare state is described
by Gert Tinggaard Svendsen. The researcher strongly stresses that the countries
in which lost wallets most often return to their rightful owners with all their
contents are Denmark and Norway.  Happiness without the trust capital, the trust41

between people, and the trust of the citizens towards public institutions, without
honesty and the transparency of the public sphere seen in the categories of common
good, would be unthinkable. Trust and hygge are like two sides of one coin. The
previously quoted poem by Aakjær is therefore tapping into the archetype of the
Danish image of comfort: a crib separated from the worldly commotion. The English
word “trust” most likely stems from the Old Norse traust, which means comforting,
consoling, calming of a crying child (trøst in modern Danish).  Their trust makes42

the Danish “masters in achieving happiness”.  Which is also why the society’s and43

http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvorfor-er-danmark-et-af-verdens-lykkeligste-lande
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Jessica Alexander, Iben Sandahl, Duński przepis na szczęście, pp. 176–178.44

World Happiness Report, ed. John Helliwell, Richard Layard, Jeffrey Sachs, New York:45

Sustainable Development Solutions Network 2017, p. 20.
Sam Leith, “Goodbye hygge. Hello sisu. The New Scandi Trends”, The Times 2017, 21 January.46

The “Live LAGOM” catalogue: 47 http://onlinecatalogue.ikea.com/GB/en/Live-Lagom-2017/pages/1
(accessed 12.07.2017).

community’s support is so easily transplanted from the level of larger structures into
the sphere of family and child-rearing. Caring for simplicity and pleasantly spending
the time together is, as Alexander and Sandahl assure, strengthens the family bonds
as strongly as allowing external support of the environment.  The feeling of security44

and community allows the Danish to trivialise many real, everyday factors, which
would seem to counteract this ontological security. Just to name the frequent rain,
the chilling wind, or the penchant for taking copious amounts of antidepressant
drugs, which the Danish call lykkepiller, literally happiness pills. 

The recent extraction of hygge from the frames of the local pattern of culture
and transforming it into a cosmopolitan lifestyle model may be considered a part
of the post-modern supplanting of identity by frequently changing ways of life,
but in the end, it serves to legitimise the achievements of modern Danish culture:
a country the Danish want to know, the Denmark for the middle class. The globa-
lisation of the set of Danish cultural habits still benefits the national society. Meik
Wiking is programmed by his own culture to a greater degree than he himself
realises, when he affirms it to the outsiders by promoting Danish “brands”. Such
a strengthened society will not sink into a crisis when it hears of a change in
statistics. The fact that the 2017 Happiness Research Institute’s report, according
to which the Danish are no longer the first in the ranking of the happiest nations
in the world, is not a sign of accepting defeat.  Currently, the happiest in the world45

are the Norwegians, with the Icelanders occupying the third place, Finns the fifth
place, and the Swedes only on the tenth position. As early as in January 2017,
happiness encompassed Finland. According to The Times, hygge is on the retreat
from sisu.  At the same time, IKEA began its offensive. Patterned after the Danish46

success in exporting hygge, it developed a three-year plan of “Live Lagom”, meant
to promote a more sustainable life at home.  This is a direct reference to the47

Swedish self-stereotype of lagom: just the right amount. Everything basically stays
in the great Nordic family.
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Summary

The article comments on the amazing enthusiasm generated by the now popularised

concept of “hygge” from Denmark. The so-called Danish secrets to happiness have been

brought into vogue in Poland as well as other countries worldwide. The author tries to show

that the reach of this concept is much broader than – the area of trendy lifestyles or com-

petition from Nordic neighbourhood, for instance Swedish idea “lagom”. Namely, patriotism
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Ferdynand Goetel, Samuel Zborowski i Wyspa na chmurnej Północy, „Co czytać” 1929, nr 1–2,1

s. 2. 
Anna Pietrzkiewicz-Read, Mity i stereotypy. Wizerunki Islandii dawniej i dziś, „Przegląd Hu-2

manistyczny” 2012, nr 1, s. 72. Wcześniej wątki te podejmował Jan Zieliński (Wyspy ostatnie, w:
Zwierciadła Północy. Związki i paralele literatur polskiej i skandynawskiej, red. Maria Janion, Nils
Å. Nilsson, Anna Sobolewska, Warszawa: Instytut Badań Literackich 1991).

Nie rozwijam tutaj szerzej tematu relacji Vettera. Pisałem o tym kilkakrotnie w różnych miej-3

scach, publikując tekst utworu. Zob. Daniel Vetter, Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji,
oprac. i wstępem opatrzył Dariusz Rott, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1997.

Książka cieszyła się sporym powodzeniem czytelniczym, o czym świadczy jej wznowienie:4

Paryż 1862. O tekście Chojeckiego cenne uwagi zamieścił w swoim artykule Roman Chymkowski
(Polskie podróże na Islandię – od Edmunda Chojeckiego do Ferdynanda Goetla, w: Islandia.
Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, red. Roman Chymkowski, Włodzimierz Karol
Pessel, Warszawa: Wydawnictwo Trio 2009, s. 122–129).

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 2, 2018

Dariusz Rott
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

OSWAJANIE PRZESTRZENI ISLANDII W PIŚMIENNICTWIE POLSKIM.
REKONESANS

W 1929 roku Ferdynand Goetel napisał „Krajobrazu islandzkiego nie znosi się
lekko” , a kilka lat temu Anna Pietrzkiewicz-Read kończyła swój tekst dotyczący1

kształtowania się obrazu Islandii następującym zdaniem: „Zarazem po dziś dzień
utrzymuje się wizerunek Islandii jako miejsca niezwykłego, pełnej niesamowitości
Utlima Thule” .2

Pierwszy w języku polskim autopsyjny opis wyspy pozostawił czeski emi-
grant Daniel Vetter (1592 – ok. 1669). Relację opublikowano w wielkopolskim
Lesznie w kierowanej przez niego słynnej drukarni w 1638 roku. Vetter w 1613 ro-
ku udał się na młodzieńczą wyprawę na wyspę, gdzie spędził kilka tygodni. Jego
tekst kilkakrotnie ukazywał się w różnych wersjach językowych: duńskiej, cze-
skiej, niemieckiej, polskiej, a także w 1983 roku po islandzku. Praca ta uznawana
jest dzisiaj za najlepszy siedemnastowieczny opis wyspy i wyróżnia się oryginalną
formą – tematycznym układem rozdziałów . Na kolejną trzeba było czekać ponad3

200 lat. Jej autorem był Edmund Chojecki (1822–1899) – pisarz, dramaturg, dzien-
nikarz i tłumacz, autor przekładu na język polski słynnego Rękopisu znalezionego
w Saragossie Jana Potockiego – w 1856 roku wyprawił się na Islandię z francuskie-
go portu La Havre, by rok później opublikować w języku francuskim w Paryżu ob-
szerną ilustrowaną relację z podróży zatytułowaną Voyage dans les mers du Nord
a bord de la corvette (Paryż 1857 ) (rozdział dotyczący Islandii liczy prawie sto4
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Był to najpełniejszy opis Islandii w polskim piśmiennictwie XIX stulecia. Zob. też Bernard5

Piotrowski, Edmunda Chojeckiego wyprawa na Islandię w 1856 r., Warszawa: Towarzystwo Przy-
jaźni Polsko-Islandzkiej 1982.

Cyt. za: Polskie wyprawy na Ultima Thule, red. Andrzej J. Michałek, Warszawa: Towarzystwo6

Przyjaźni Polsko-Islandzkiej 1999, s. 12. Zob. też Bernard Piotrowski, Wacław Nałkowski o Islandii,
Warszawa: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej 1980; Zofia Nałkowska, Mój ojciec, Warsza-
wa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia 1953.

Wacław Nałkowski, Ziemia i człowiek. Szkice i studia geograficzne, Warszawa: wyd. J. Fischer7

1901, s. 134.
Ibidem, s. 128.8

stron dużego formatu ), w której znajdujemy takie fragmenty:5

 
Tu szczyty pokryte wiecznym śniegiem, tam wygasłe wulkany, zionące kratery powleczone

emalią lawy, dalej jeszcze kolumny z bazaltu porozrzucane na ziemi – istna świątynia babilońska,
obalona w ataku furii przez oszalałego proroka [...]. Dziwny kraj, który w roku ma tylko jeden dzień
i jedną noc. Dzień to lato, noc to zima. Jego uroda w dziwności, jego znamieniem spustoszenie, jego
malowniczość zawiera się w grobowym majestacie linii i w olbrzymich rozmiarach pejzażu .6

 
Przełom dziewiętnastego i dwudziestego wieku przyniósł powstanie piśmien-

nictwa naukowego na temat Islandii. W 1903 roku fizyk i przyrodnik Ksawery
Sporzyński opublikował pracę Z ostatniej doby wulkanizmu, poświęconą wul-
kanom i gejzerom. Latem 1907 roku wybrał się wraz z żoną na Islandię wulka-
nolog Maurycy Komorowicz (1881–1923). Swoją kilkutygodniową podróż opisał
w opublikowanych w 1908 roku Notatkach z podróży na Islandię, a w następnym
roku w dwóch publikacjach książkowych w języku niemieckim. Warto dodać, że
za pierwszą naukową publikację o Islandii w polskim piśmiennictwie naukowym
uchodzi wydana w Warszawie w 1901 roku książka znanego geografa Wacława
Nałkowskiego (1851–1911) pt. Ziemia i człowiek. Szkice i studia geograficzne.
Znaleźć tam można było rozdział o wyspie zatytułowany Kraj lodowy i jego miesz-
kańcy (pierwodruk w czasopiśmie „Wszechświat” w 1893 roku). Mimo takich pla-
stycznych opisów:

 
Pośród chaotycznie nagromadzonych złomów bazaltu i lodu, pod oponą nieba chmurnego, przy

jęku szalonych wichrów, przy ogłuszającym ryku morza miotanego wściekle na czarne skały wybrze-
ża walczą ze sobą dwie siły – ognia i mrozu, gdzie wśród głębokich ciemności nocnych groźne łuny
wulkanów zlewają się z czarodziejskim blaskiem zorzy polarnej, krainy, której puste i nieznane wnę-
trze człowiek napełnił wytworami fantazyji, a sam wziął w posiadanie tylko skraje nabrzeżne i tutaj
w ciężkich zapasach z groźną i skąpą przyrodą zahartował ciało i ducha, nauczył się pogardzać śmier-
cią i mało wymagać od życia .7

 
czy:

 
Widzimy z powyższego jak ciężkie, pełne niebezpieczeństw i smutne życie pędzą Islandczycy

w dusznym powietrzu izb lub śród mglistej burzliwej przyrody, skazanymi przy tym często na
samotność wskutek rozrzucenia osad, trudności komunikacji lub życia rybackiego. Nie dziw też, że
duch ich nosi pełen odcień melancholii8

 
tekst nie był jednak wynikiem podróży na Islandię. Ze względu na trudne warunki
materialne Nałkowski nie mógł wyprawić się bowiem na wyspę. Już jednak około
1880 roku zainteresował się krajobrazem geograficznym Islandii, jej budową geo-
logiczną i zjawiskami wulkanicznymi, a pisząc artykuły o wyspie, opierał się na
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Tom 31–32, Warszawa 1903, s. 164–176.9

Pierwodruk: Ferdynand Goetel, Wyspa na chmurnej północy (z 107 ilustracjami), Warszawa:10

Gebethner i Wolff 1928. Fragmenty tej relacji przypomniano współcześnie w pierwszym tomie dzieł
wybranych autora. Ferdynand Goetel, Pisma podróżne, wybór, wstęp i oprac. Ida Sadowska, Kraków:
Wydawnictwo Arcana 2004.

Czasem jednak oswajanych, jak choćby przywołanie zwrotu „na ukrainach świata”. Rzetelne11

omówienie książki Goetla znajdujemy w artykule Roman Chymkowskiego pt. Polskie podróże na
Islandię, s. 137–145.

Zob. szerzej Wokół reportażu podróżniczego, t. 3: Lucjan Wolanowski (1920–2006). Studia12

– szkice – materiały, red. Dariusz Rott, Mariusz Kubik, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego 2009.

dostępnej mu literaturze przedmiotu. Wśród jego dorobku naukowego, dydaktycz-
nego i popularyzatorskiego obejmującego ponad 400 prac pokaźne miejsce zaj-
mują teksty o lodowcach, wulkanach, Islandii i Grenlandii. Dodać należy, że hasło
Islandja napisał także dla Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej . Opis9

geograficzny wyspy wiązał z historią i stanem osadnictwa, analizując wpływ zjawisk
fizyczno-geograficznych na życie mieszkańców, dostrzegał współzależność czyn-
ników geograficznych ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi.

Ponad siedemdziesiąt lat później, w 1927 roku, na wyspę wyprawili się bracia
Goetlowie: Ferdynand (ceniony w dwudziestoleciu międzywojennym pisarz i po-
dróżnik) i Walery (geolog). Już w 1928 roku ukazała się, opatrzona licznymi foto-
grafiami, entuzjastycznie przyjęta książka Ferdynanda (1890–1960) zatytułowana
Wyspa na chmurnej północy , będąca pierwszą w polskim reportażu podróżni-10

czym próbą poszukiwania sposobu opisu północnego egzotyzmu wyspy z zasto-
sowaniem poetyki ostateczności, krańcowości, finalności, grozy i gotyckości czy
wreszcie toposu wyspy śmierci .11

Po drugiej wojnie światowej polscy dziennikarze przybyli na Islandię dopiero
w 1956 roku. Byli to m.in.: Zygmunt Broniarek i Jerzy Bogusławski – z „Trybuny
Ludu”, Tadeusz Pasierbiński z „Życia Warszawy”, Bohdan Czeszko z „Przeglądu
Kulturalnego” oraz Lucjan Wolanowski. Efektem ówczesnych podróży były m.in.
następujące publikacje książkowe (w układzie chronologicznym): Lucjana Wola-
nowskiego Dokąd oczy poniosą (1958, 1959), Mieczysława Gumkowskiego Islandia
wyspa nieznana (1961, 1979), Bohdana Rychlińskiego Szczęście z morskimi ocza-
mi (1962), Stanisława Helsztyńskiego Wyspa Wikingów (1965), Wojciecha Naręb-
skiego Na dalekiej północy (1966), Haliny Ogrodzińskiej Spotkanie z Islandią
(1977), Krystyny Pożaryskiej Islandia (1977), Anny Marciniakówny Republika
Islandii (1978), Ryszarda Fitza Depesze z Reykjaviku (1981), Zdzisława Preisnera
Islandia (1983), Anny Marciniakówny Słońce od północy (1984) oraz Wyspa ognia
i lodu (1986), Andrzeja Woźnickiego Na skałach, przez lądy i morza (1991).

Najciekawsze spośród wymienionych publikacji są islandzkie reportaże autor-
stwa Lucjana Wolanowskiego (1920–2006) , który choć słusznie kojarzony jest12

najczęściej ze znakomitymi reportażami z Australii i Mórz Południowych, to jed-
nak pozostawił po sobie również dwa mistrzowskie reportaże o Islandii.

Pierwszy nosi tytuł They call them „Yanks”, Milord! Jest to przekaz autor-
stwa najprawdopodobniej pierwszego Polaka, a być może również mieszkańca
krajów demokracji ludowej, który w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia
(w czasie „zimnej wojny” między mocarstwami) zza „żelaznej kurtyny” dotarł do...
amerykańskiej bazy w islandzkim Keflaviku. Wcześniej jednak reporter zetknął się
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Lucjan Wolanowski, Dokąd oczy poniosą... Warszawa: Wydawnictwo MON 1958, s. 267.13

Wolanowski pracował wówczas w redakcji tygodnika „Świat” w Warszawie.14

Lucjan Wolanowski, Dokąd oczy poniosą..., s. 267–268.15

Ibidem, s. 268.16

z żołnierzami amerykańskimi z tej bazy spędzającymi czas na przepustce w jed-
nym z islandzkich barów. Po krótkiej jeździe przez wulkaniczną pustynię, mi-
nięciu osady rybackiej i zjechaniu z głównej drogi reporter dotarł do ogrodzenia
i budki strażniczej pilnowanej przez dwóch amerykańskich żandarmów i islandz-
kiego policjanta:

 
Wszyscy trzej przedstawiciele władzy [dwóch amerykańskich żandarmów oraz islandzki po-

licjant – D.R.] kolejno oglądają mój paszport – prawdopodobnie nie na co dzień obywatel PRL
wkracza na teren bazy wojennej USA. Barczysty sierżant znika w budce, telefonuje gdzieś i wreszcie
zjawia się z powrotem. Zwraca paszport, salutuje: „Jedźcie cały czas prosto. Na małym placyku przed
sztabem już czekają” .13

 
Zdumiewający dla reportera jest fakt, że znalazł się w środku amerykańskiego

miasteczka, w którym wszystkie napisy są po angielsku, są amerykańskie biblio-
teki, szkoły, jest amerykańska całodobowa radiostacja i telewizja, a w kantynach
podawane jest wyłącznie amerykańskie jedzenie. Co kilka dni samolotem przyla-
tują na występy artyści rewiowi ze Stanów Zjednoczonych. Na Wolanowskiego
czekali już dwaj reporterzy amerykańskiej miejscowej gazety dla amerykańskich
żołnierzy „Biały Sokół”:

 
Z nimi ruszamy dalej. Wstępne rozmowy dotyczą czysto dziennikarskich spraw.

– Ile sprzedajecie waszego tygodnika?
– 320 000 tygodniowo .14

– Fina. Ile masz pensji?
– 2200 zł.
– Ile to na dolary?15

 
Reporter szybko jednak orientuje się, że – jak pisze – „kult cyfry panuje tu

wszechwładnie”, a „wszystko tu jest ujęte w ścisłe dane”.
Wyliczono na przykład, że uroczystości otwarcia osady Rocville z siedzibą

932 Eskadry Lotniczej goście zjedli 200 funtów wołowiny, 25 galonów fasolki po
bostońsku, 40 galonów sałatki kartoflanej i wypili 45 skrzynek piwa i 10 skrzy-
nek napojów bezalkoholowych. Opisano także (zważono i zmierzono) dokładnie
głównodowodzącego bazą:

 
Generał brygady Henry G. Thorene Jr. ma sześć stóp i jeden cal wzrostu, waży 200 funtów i ma

za sobą 4600 godzin przelatanych za sterem myśliwca. Ma 44 lata, ożeniony z Jean Clagett, mają
Jean (18 lat), córkę Margaret (9 lat) i syna Henry G. III (11 lat) .16

 
Nawet dla współczesnego czytelnika zadziwiający jest fakt, że w latach pięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia polski reporter mógł zwiedzać bazę wojsk amerykańskich,
fotografować ją, zamieszczać jej fotografie w swojej książce i szczegółowo ją opi-
sywać. Bazę tę, jak podaje Wolanowski – budowało 47 tysięcy żołnierzy jeszcze
podczas drugiej wojny światowej.
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Ibidem, s. 271.17

Porozumienie w sprawie bazy w Keflaviku Islandia i USA podpisały 5 maja 1951 roku.18

Ibidem, s. 275.19

Podobno pola startowe już mają 30 km długości, podobno jednej tylko nocy tysiąc samolotów
wylądowało tu z USA i wystartowało do Europy. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby stwierdzić, jakie
znaczenie strategiczne ma Keflavik. Dzień i noc stoją na lotnisku gotowe do startu samoloty, a gdy
byłem tam jesienią – 12 pługów odśnieżnych manewrowało w zwartym szyku na polach startowych,
przygotowując się do ciężkich zadań czekających je w zimie. Piechota i broń pancerna ćwiczą też
bez wytchnienia, jak gdyby jutro miały w Islandii lądować czyjeś wojska... Na manewrach jesien-
nych wystąpiły nawet nękające oddziały „nieprzyjacielskie”, które usiłowały przerwać linie obronne
i wziąć jeńców .17

 
Bazę Lotnictwa Marynarki Wojennej w Keflaviku założono oficjalnie w 1951 ro-
ku , choć nie obyło się bez protestów społeczności lokalnej. Ówczesne lotnisko18

w bazie wojskowej w Keflaviku pozostało w dyspozycji Islandii do komunikacji
międzynarodowej. Dopiero niedawno rolę międzynarodowego portu lotniczego
przejął nowoczesny port lotniczy im. Leifura Eiriksona w Keflaviku otwarty
w 1987 roku. Zadaniem bazy w okresie tzw. zimnej wojny było śledzenie floty
radzieckiej na północ od brzegów Islandii, kontrolowanie ruchu radzieckich ło-
dzi podwodnych i samolotów. Kilka lat temu znacznie zmniejszono wielkość bazy
i powoli traciła ona znaczenie strategiczne. Do niedawna stacjonowało tam oko-
ło 4 tys. Amerykanów – głównie personel marynarki wojennej i sił powietrznych
wraz z rodzinami i niewielki oddział komandosów, który był oddelegowany do
ochrony amerykańskiej ambasady w stolicy wyspy. Amerykanie zatrudniali prawie
1000 Islandczyków, a kilka tysięcy osób czerpało dochody z obsługi żołnierzy
amerykańskich i ich rodzin. Przychody pochodzące z bazy dla skarbu państwa
Islandii sięgały 10% rocznego dochodu kraju. Sam Keflavik liczy natomiast obec-
nie około 8 tysięcy mieszkańców.

Dzisiaj na terenie byłej bazy wojskowej w Keflaviku powstał kampus dla kil-
kuset studentów. Otwarto tam również niedawno Centrum Atlantyckie, w którym
mieszczą się nowe wydziały Uniwersytetu w Reykjaviku (aerodynamiki, bezpieczeń-
stwa, geologii, energetyki, handlu, wzornictwa) oraz akademia lotnicza i centrum
badawcze.

Druga islandzka relacja Wolanowskiego zatytułowana W gorącej wodzie ką-
pani powstała niejako przez przypadek. Wolanowski bowiem miał wracać do kra-
ju z północnej Norwegii, a agent biura podróży poradził mu, że najlepiej będzie
lecieć z Oslo islandzkimi liniami lotniczymi, co byłoby tańsze, a przede wszystkim
dało dodatkową możliwość zatrzymania się na wyspie. Reporter już w czasie lotu
samolotem dostrzega swoją... inność:

 
Reporter, który w Oslo usadowił się w islandzkim turbośmigłowcu, wracającym do swej bazy,

ma niemiłe wrażenie, że jest intruzem w prowincjonalnym salonie, gdzie wszyscy się znają. 69 pa-
sażerów rozmawia ze sobą, poklepuje się po ramionach, pokazuje nawzajem nabytki ze sklepów
na kontynencie – tylko siedemdziesiąty pasażer nie bierze czynnego udziału w tym spotkaniu ludzi,
którzy są ze sobą w takiej komitywie, jak gdyby co rano dojeżdżali od lat do pracy jednym wago-
nem kolejki podmiejskiej .19

 
Wkrótce towarzysze podróży Wolanowskiego zaczynają niespokojnie zerkać

na zegarki i przymilnie patrzeć na stewardesy w oczekiwaniu na otwarcie sporej
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Jedynie Lucjan Wolanowski spisuje sobie na kartce osoby, na które ma nachuchać w Warsza-20

wie, gdyby miał się zarazić.
Ibidem, s. 276.21

Ibidem, s. 279.22

Ibidem, s. 285.23

zaplombowanej szafy, która znajduje się koło samolotowej kuchni. Żadnego wra-
żenia nie robi na nich podawany przez głośniki przez załogę komunikat, że samo-
lot wlatuje w rejon nawiedzony przez grypę azjatycką . Po zerwaniu plomb do20

wózków pokładowych przeładowano sterty płaskich butelek koniaku i whisky:
 
Płaskie flaszki prosto z wózka wędrują do teczek, walizek, torebek damskich oraz do bezpośred-

niej konsumpcji. Nie ma się czemu dziwić – lecimy przecież z kraju tak wysuszonego jak Norwegia
do największego importera polskiej wódki, która jednak – jak wszelki alkohol w Islandii – jest tam
droga i sprzedawana z różnymi ograniczeniami .21

 
Sporo uwagi reporter poświęca gejzerom. Od pierwszej kąpieli w wannie

przed spaniem, poprzez opis otwartej pływalni w Reykjaviku oraz ogrzewania
miasta gorącą wodą geotermalną. Zresztą sama nazwa stolicy wyspy pochodzi od
dwóch słów – reykja (mgła) i vik (zatoka). Wolanowski przytacza informację, że
mieszkańcy miasta dzięki wykorzystaniu energii cieplnej ziemi oszczędzają rocz-
nie około 40 tysięcy ton węgla, co jednak stanowi dla niego powód do pewnego
smutku, ponieważ Islandia kupowała wówczas węgiel w Polsce. Opisuje także
wykorzystanie energii ciepłych źródeł do hodowli bananów, pomarańczy i innych
owoców południowych, które na Islandii rosną pod szkłem. Swoje rozważania
kończy jednak zgoła inną refleksją:

 
Obiektywnie trzeba przyznać, że mieszkanie w kraju gorących źródeł nie zawsze ma same plu-

sy; przed kilku laty źródło wytrysło niespodziewanie pod małym domkiem i mieszkańcy, zaskoczeni
we śnie, dosłownie się ugotowali .22

 
Pisząc o Islandii, nie mógł ominąć także tematu nazwisk mieszkańców wyspy

(gdyby był Islandczykiem, nazywałby się Lucjan Henrikson, czyli Lucjan syn
Henryka), wulkanów, poszanowanie prawa na wyspie czy niezwykłości ludności.
Wolanowski przywołał opowieści o spotkaniu na Islandii dziewczyny, która miała
13 lat, gdy po raz pierwszy ujrzała dwa domy... stojące obok siebie, oraz o duchach
i życiu pozagrobowym, w które powszechnie wierzą Islandczycy.

Wolanowski opisuje dzieje tysiąca lat praworządności na Islandii, która szczy-
ci się najstarszym w Europie parlamentem o nazwie Althing, zwraca też uwagę na
poszanowanie własnego języka i kultury przez Islandczyków. Islandczycy mówią
językiem, który od ponad tysiąca lat uległ bardzo niewielkim przemianom i mogą
oni bez problemu czytać współcześnie na przykład eddy poetyckie powstałe przed
wiekami. 

 
Islandczycy są narodem poetów – po dziś dzień każdy tam pisze wiersze. Jest zupełnie natural-

ne, że chłop islandzki na swym własnym ślubie odczytuje zebranym poematy, jakie napisał dla swej
lubej w okresie narzeczeństwa. Islandczycy byli nadwornymi poetami wielu dworów europejskich,
opiewali królewskie dni chwały i klęski, wielkie miłości i wielkie tragedie .23

 
Sporo w tekście różnorodnych dygresji – o wyprawie na połów z islandzką flo-

tą (Wolanowski oderwał sobie podeszwę buta, zawadziwszy o łańcuch kotwiczny,
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Ibidem, s. 295.24

Ibidem, s. 299.25

Halina Ogrodzińska, Spotkanie z Islandią, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1977 (Seria26

ze Znaczkiem).
Wykaz jego ważniejszych wypraw można znaleźć w autobiografii: Dariusz Bogucki, Śladami27

życia, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum 2009, s. 460–461.
Idem, Islandzki rejs, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry” 1970.28

Wojciech Orszulok, Rejs do Islandii, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1969.29

Ibidem, s. 64.30

Na podstawie kopii rękopisu przekazanego mi przez Jakuba Halora. Podkreślenie moje – D.R.31

omal nie stracił przytomności po uderzeniu głową o pochyły strop kajuty, prawie
wypadł za burtę, wreszcie o mało nie umarł na chorobę morską, kiedy nad ranem
statek rybacki wpadł w sztorm), o islandzkich śledziach („Islandczycy mówią, że
prócz woni śledzia – wykorzystują wszystko poza tym” ), eksporcie rybnym (jego24

jedna czwarta to produkty mrożone), ówczesnym handlu Polski z Islandią (sprze-
dawaliśmy węgiel, chemikalia, tekstylia, a Islandia była największym importerem
polskiej wódki), słynnych islandzkich eddach („Określenie «człowiek-który-nie-
-zna-edd» jest w tym kraju synonimem głuptaka i prostaka” ).25

Zaprezentowane obszernie teksty Wolanowskiego świadczą o mistrzostwie
reporterskim autora i są jednymi z najciekawszych tekstów o Islandii w polskim
piśmiennictwie.

Na odnotowanie zasługuje też napisana w 1974, a opublikowana trzy lata póź-
niej, skierowana do młodego odbiorcy, książka dziennikarki i autorki powieści
podróżniczych dla młodzieży Haliny Ogrodzińskiej pt. Spotkanie z Islandią , któ-26

rej materiał ilustracyjny stanowi kilkadziesiąt reprodukcji znaczków pocztowych.
Warto zwrócić też uwagę na relacje autorstwa żeglarzy. Spośród nich Islandii

najwięcej miejsca poświęcił najsłynniejszy polski żeglarz polarny, kapitan jach-
towy Dariusz Bogucki (1927–2002), który kilkakrotnie odwiedził Islandię , a opis27

wyprawy w 1965 roku małym jachtem „Kismet” pozostawił w wydanej w serii
„Naokoło Świata” książce zatytułowanej Islandzki rejs . Rok wcześniej wypra-28

wę opisał jej ówczesny kapitan Wojciech Orszulok w niewielkim tomiku wyda-
nym w niezwykle popularnej serii „Miniatury Morskie” . Publikacja ta kończy29

się jakże wymownym zdaniem, zapisanym po powrocie z wyprawy w porcie na
Helu: „Jacht i załoga były zawsze w porządku” . Najciekawsza w mojej opinii30

jest jednak relacja z morskiej podróży jachtem „Siemion” na Islandię z... Sie-
mianowic Śląskich, odbytej latem 1979 roku, na dodatek napisana w oryginalnej
epistolograficznej formie listów Antoniego Halora do żony. Do dzisiaj pozostaje
niewydana. Oto fragment jednego z listów:

 
Przecież po czysto powierzchownym muśnięciu nie jestem w stanie przeżyć tej wyspy głębiej.

Mimo pewnych specyficznych odrębności, Islandia tu w Reykjaviku ma inny, bardziej dla nas oczy-
wisty smak. Jest to w końcu jedna ze stolic europejskich i jakby sztucznym, narzuconym ludzką wolą
obcym naturze tej wyspy tworem, naroślą na wulkanicznej lawie skrzętnie pokrytej ziemią ogrodową
i pracowicie hodowanymi trawnikami, kwietnikami i kolorowymi domami – na przekór wulkanom
i ich barwie bardzo podobnej do naszych czarnych hałd na Wełnowcu. Ale widać to było gdyśmy
płynęli wzdłuż islandzkich wybrzeży, nie tu w Reykjaviku...31

 
Gdy większość dotychczasowych autorów opisów islandzkich wypraw zwra-

ca uwagę, że jest to wyspa ognia i lodu, Halor porównuje wyspę – w niezwykle
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Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Zostawić Islandię, Warszawa: Noir sur Blanc 2016.32

Ibidem, s. 71 (podkreślenie moje – D.R.).33

Mirosław Gabryś, Islandzkie zabawki. Zapiski z wyspy wulkanów, Bielsko-Biała: Wydawnictwo34

Pascal 2010 (seria Mój prywatny świat).
Ibidem, s. 188–190.35

Naukowe badania stopnia i sposobów wchodzenia polskich imigrantów w społeczność więk-36

szościową w sytuacji islandzkiego kryzysu ekonomicznego przeprowadziła Małgorzata Budyta-
-Budzyńska z Collegium Civitas w Warszawie. Zob. Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci
w Islandii, red. Małgorzata Budyta-Budzyńska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011.
Warto też zapoznać się z artykułem Anny Wojtyńskiej pt. Islandia i Islandczycy oczami polskich imi-
grantów, w: Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze. Jest to zmieniona wersja
rozdziału pracy magisterskiej autorki, która w latach 1996–2005 prowadziła badania na wyspie.

Katalog wybranych najpopularniejszych ciekawostek zestawiła w przypisie Anna Wojtyńska: „brak37

nazwisk, książka telefoniczna ułożona według imion, brak kolei, trwająca do tej pory (domniemana)
wiara w elfy, odrodzenie religii pogańskiej, członkostwo w NATO bez własnej armii czy niezwykła
popularność batoników Prince-Polo”. A. Wojtyńska, Islandia i Islandczycy, s. 148, przyp. 5.

oryginalny sposób – ze znanym mu krajobrazem przemysłowym Śląska, katowic-
kiej dzielnicy Wełnowiec. 

W 2016 roku ukazała się kolejna książka o Islandii. Nosi ona tytuł Zostawić
Islandię, a jej autorem jest postać nietuzinkowa, najciekawszy w mojej opinii autor
polsko-islandzkiej prozy – Hubert Klimko-Dobrzaniecki , autor dwóch tomików32

wierszy po islandzku, nominowanego do Literackiej Nagrody Nike dyptyku Dom
Róży. Krýsuvík (Wołowiec 2006), niewielkiej powieści Kołysanka dla wisielca
(Wołowiec 2007), który po dziesięciu latach pobytu na wyspie postanowił prze-
nieść się do Wiednia. 15 grudnia 2016 roku podczas spotkania Klubu Dobrej
Książki w Bibliotece Śląskiej w Katowicach miałem przyjemność nominować tę
publikację do nagrody Śląski Wawrzyn Literacki 2016. To publikacja trudna do
gatunkowego sklasyfikowania. Roboczo określam ją pojemnym mianem sylwy,
w której sąsiadują ze sobą gawęda, reportaż, autobiografia. Zaledwie jeden przy-
kład takiej specyficznej narracji, wpisujący się w poetykę porównania krajobrazu
islandzkiego z hałdami:

 
A teraz jedziemy samochodem i myślę, do czego porównać te krajobrazy, do hałd kopal-

nianych, które dobrze pamiętam? Okolice Nowej Rudy, Wałbrzycha... Taka namiastka Islandii,
a wtedy nie miałem pojęcia, że gdzieś pomiędzy Borgarnes a Kolbeinsstaðir będzie podobnie, tyle,
że bezludniej i chłodniej, choć z tąpnięciami, bo Islandia cały czas pracuje, cały czas się tworzy, płyty
tektoniczne od wieków nie mogą się ze sobą dogadać. Jedna drugą stara się przekonać. W Ameryce
będzie nam lepiej. Eee tam, w Europie będzie nam lepiej .33

 
Z licznych tekstów polskich autorów o Islandii, które powstały w ciągu ostat-

nich kilkunastu lat, wymienić należy również publikację Mirosława Gabrysia . Są34

to zapiski z trzech lat życia i pracy na Islandii autora (od zimy 2005/2006 do lata
2008), a więc jeszcze przed kryzysem, który jest obecny jedynie w krótkim Epilo-
gu . Choć książka nie ma dużej wartości literackiej, to jednak czytana dzisiaj sta-35

nowi pierwszą w polskim piśmiennictwie próbę opisu strategii adaptacji polskiego
imigranta, przedstawiciela najliczniejszej i młodej wiekiem oraz stażem mniejszości
narodowej na Islandii, do nowego środowiska społecznego i przyrodniczego i jako
taka zasługuje chociaż na wzmiankę .36

I właśnie taki rodzaj zapisków coraz częściej ukazuje się w ostatnich latach,
a nawet miesiącach. Zbliżone do blogów, stanowią czasem bezpretensjonalny za-
pis fascynacji wyspą, pełen ciekawostek i obserwacji . Są wśród nich niewielka37
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Magdalena Anna Węcławiak, Moja Islandia, Gdynia: Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne38

2013.
Agnieszka Rezler, Lawa, owce i lodowce. Zadziwiająca Islandia, Wrocław: Wydawnictwo39

Dolnośląskie 2017.
Berenika Lenard, Piotr Mikołajczak, Historie z opuszczonej Islandii, Kraków: Wydawnictwo40

Otwarte 2017, s. 11.
Ibidem, s. 226.41

Wcześniejsze publikacje Milewskiego to bardzo dobrze przyjęte Transsyberyjska. Drogą żelaz-42

ną przez Rosję i dalej, Kraków: Znak 2014 oraz Dzienniki japońskie. Zapiski z roku Królika i roku
Konia, Kraków: Znak 2015.

Przemysław Czapliński, Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej litera-43

tury przełomu XX i XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2016, s. 323, przyp. 5. Czapliński
w rozdziale Północ, czyli inna nowoczesność skupia swoją uwagę na Szwecji oraz marginalnie na
Danii i Norwegii.

publikacja autorstwa filolog romańskiej Magdaleny Anny Węcławiak  oraz książ-38

ka dziennikarki Agnieszki Rezler . Ta druga publikacja wyróżnia się sporą dozą39

humoru i dobrze dobranymi mottami, które towarzyszą każdemu z minirozdzia-
łów (m.in. z relacji Daniella Vettera i Mirosława Gabrysia, a także z edd i sag
islandzkich). Z bloga wyrasta kolejny niedawno wydany tekst o Islandii zatytuło-
wana Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii (Kraków 2017). Jej autora-
mi są dziennikarze i autorzy bloga IceStory Berenika Lenard i Piotr Mikołajczak.
Jak piszą we wstępie:

 
Właśnie na historii chcemy się skupić. Najpierw postanowiliśmy, że w ramach projektu [...]

opiszemy na naszym blogu dwadzieścia jeden najciekawszych opuszczonych miejsc [...]. Po dwóch
tygodniach wiedzieliśmy już, że decyzja o zakończeniu tego przedsięwzięcia na blogu była dobra.
Znaleźliśmy miejsca i ludzi, o których napiszemy nie post, ale książkę. Szepty kamieni, które z po-
czątku miały być opisem podróży śladem opuszczonych budynków obrosły w historie nieoczywiste.
Przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z rodowitymi Islandczykami, ludźmi dumnymi z własnego kra-
ju i tradycji, nierzadko jednak przepełnionymi goryczą oraz niechęcią do tego, co przyniosły „nowe
czasy”, i krytycznych wobec własnego narodu .40

 
Powstała nieśpieszna, intrygująca, wciągająca opowieść – gawęda zlepiona

z rozmów z ludźmi o wyspie,
 

pięknej i zaskakującej, ale również trudnej, opuszczonej, zmagającej się z konsekwencjami własnych
wyborów. Islandii, której rozpoznawalnym emblematem jest również zrujnowana przetwórnia śle-
dzi, opuszczony dom pisarza, wrak wielkiej ciężarówki na poboczu drogi czy rozbity samolot na
pustkowiu .41

 
Za kilka miesięcy powinna się ukazać, przygotowywana obecnie, książka autor-

stwa reportera, wędrowca i fotografa Piotra Milewskiego , który podróżował po42

Islandii szlakiem Daniela Vettera. Można domniemywać, że kolejne miesiące z pew-
nością przyniosą następne publikacje o Islandii.

W sposób ilościowy, ale i jakościowy, obserwujemy perspektywę zmiany wyob-
raźni geograficzno-kulturowej polskiej literatury początku XXI wieku: w ramach
osi Północ–Południe można dostrzec, jak słusznie, choć zaledwie marginalnie i przy-
pisowo, pisze Przemysław Czapliński – „wyłaniającą się od niedawna oś ukośną,
łączącą Polskę z Islandią” . Za jakiś czas – z nieco większego dystansu czasowego43

– warto będzie podjąć bardziej szczegółowo to zagadnienie.
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THE TAMING OF SPACE OF ICELAND IN POLISH LITERATURE.

RECONNAISSANCE

Summary

The author of the article discusses in a chronological order the literature on Iceland

written in Polish starting from the seventeenth-century account of the journey to the island

by Daniel Vetter. Most attention is devoted to the accounts created in the second half of

the twentieth (reports by Lucjan Wolanowski and Polish sailors) and at the beginning of the

twenty-first century. Recent publications are largely based on blog experiences. In quantitative

as well as qualitative terms, we observe the perspective of changing the geographical and

cultural imagination of Polish literature at the beginning of the 21  century: within thest

North-South axis one can notice the recently emerging diagonal axis linking Poland with

Iceland. It is worth examining this issue in more detail in a while.

Trans. Izabela Ślusarek



   



PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 2, 2018

Karl-Olov Arnstberg
(Uniwersytet Sztokholmski)

NACJONALISTYCZNA SZWECJA

KRÓLOWIE-BOHATERZY

Wiele lat temu przeprowadziłem wywiad z lekarzem, który, gdy był dziec-
kiem, przybył do Szwecji ze Sri Lanki. Wywiad rozpoczęliśmy od opowieści o jego
życiu jako adoptowanego dziecka, wykształceniu i pracy, przez co naturalnie
w większym bądź mniejszym stopniu przedstawił spójny obraz swojego życia.
Zakładałem, że dla nas obydwu jest to oczywiste, że postrzegamy rzeczywistość
i myślimy o niej w niemalże taki sam sposób. Miał ciemniejsze włosy i skórę,
lecz obaj byliśmy Szwedami, zarówno pod względem obywatelstwa, jak i naszych
codziennych umiejętności i podstawowych wartości. Jednak z jakiegoś powodu
podczas rozmowy zeszliśmy także na dyskusję o historii Sri Lanki i wtedy charakter
jego odpowiedzi się zmienił. To, co opowiadał, uważałem za bajki, gubił się w prze-
szłości. Jednocześnie gdy opowieści stawały się zagmatwane i coraz bardziej nie-
wiarygodne, jeszcze gorliwiej przekonywał mnie, że to wszystko jest prawdą. Tak,
jakby był dwiema zupełnie różnymi osobami. Pierwsza – wykształcona i racjonalna;
druga – wyjęta z kultury tradycyjnej.

Później najbardziej zastanawiałem się chyba nad tym, do czego taki postę-
powy i logicznie myślący Szwed potrzebuje tych niedorzecznych opowieści z kra-
ju, którego już nie zamieszkuje. Trochę tak, jakby praca lekarza była jedynie czymś
wykonywanym mechanicznie, podczas gdy historyczne opowiadania tworzyły
część jego samego, jakby w głębi świadomości bardziej był Tamilem ze Sri Lanki
niż Szwedem.

Zacząłem także dostrzegać pewną szczególną paralelę ze Szwecją. Na przeło-
mie wieków i kilka dekad później prozaicy tacy jak Selma Lagerlöf oraz Verner
von Heidenstam przeprowadzili bardzo dobre rozpoznanie problematyki narodowej
świadomości Szwedów. Znacznie wcześniej dokonał tego samego Carl Grimberg.
Obecnie w środowisku naukowym zalicza się on do w istocie zapomnianych już
historyków, którzy przekazywali zwykłym ludziom, jak interesujące losy spotkały
szwedzki naród. Znajomość i zainteresowanie historią Szwecji wśród ludu zaczę-
ło się jednak dopiero w latach 30. XX w., a zatem wtedy, gdy historia odnosiła
sukcesy w swoim dążeniu do bycia prawdziwą nauką. Znaczenie ma również to,
jak duży społeczny rezonans zdobyły wówczas dzieje Szwecji przedstawiane przez
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Peter Englund, Tystnadens historia och andra essäer, Stockholm: Atlantis 2003, s. 9.1

dziennikarza Hermana Lindqvista, mimo że badacze akademiccy nie szczędzili
mu krytyki.

Prawdopodobnie mamy do czynienia z prawidłowością taką, że gdy historię
Szwecji pisze się w sposób naukowy i obiektywny oraz z pieczołowitym dążeniem
do prawdy, to nie tylko traci ona swoje społeczne ugruntowanie, ale też o wiele
trudniej buduje się na niej tożsamość narodową. Aby wywołać dumę u obywa-
teli kraju, historiografia prawdopodobnie powinna obracać się wokół bohaterów
i fantastycznych wydarzeń. Szczególnie ważni są bohaterowie. Już w 1911 roku
500 uczniów szkół powszechnych z Göteborga wzięło udział w plebiscycie, który
wykazał, że najbardziej podziwianymi przez nich postaciami byli Gustaw I Waza,
Gustaw II Adolf oraz Karol XII.

Patrioci, którzy wywyższali Karola XII aż do czasów I wojny światowej, gdy
wreszcie jego kult osłabł, nie byli zbytnio zainteresowani dyskusją nad tym, że
król ten zrujnował kraj, a w każdym razie nie podnosili żadnych kontrowersyj-
nych szczegółów. Nie chcieli słyszeć, że Karol XII najpewniej cierpiał na autyzm.
Chcieli zaś uzyskać potwierdzenie, że był postacią fantastyczną, historycznym
szwedzkim odpowiednikiem bohaterów filmowych naszych czasów.

HISTORIA I TOŻSAMOŚĆ

Ze względu na moją profesję nauczyciela akademickiego w dziedzinie etno-
logii zdobyłem nieco wiedzy o historii Szwecji, ale najwyraźniej jestem zbyt przy-
wiązany do nowoczesności i naukowego warsztatu, ażeby dać się porwać heroicznej
przeszłości. Nie widzę zupełnie podstaw do oddawania hołdu królom-bohaterom
ani nie dostrzegam połączenia ich z moją epoką. O ile to możliwe, całkiem po-
wstrzymuję się od sięgania do własnej przeszłości. Moje życie toczy się „tu i teraz”,
mam nadzieję, że jeszcze przez jakąś dekadę. Jednakże to moje życie nigdy nie się-
gało dalej niżeli do roku mojego urodzenia. Parafrazując Madame de Pompadour,
powinienem powiedzieć „przede mną choćby potop”. Historia Szwecji jest histo-
rią w znaczeniu czegoś zamkniętego i zdjętego z afisza.

Formułując to w jeszcze inny sposób, można by powiedzieć, że nie potrzebuję
szwedzkiej historii, ażebym mógł stać się lub pozostać tym, kim chcę. Moja samo-
świadomość jest skomponowana z szeregu składników, spośród których historia
Szwecji nie zalicza się do niezbędnych elementów tej układanki. A to podejście,
jak pisze historyk i członek Akademii Szwedzkiej Peter Englund, może w tragicz-
ny sposób prowadzić do tego, że wielu z nas cierpi na brak sensu i tożsamości.
Już nie jesteśmy w stanie dostrzegać zjawisk samych w sobie; jesteśmy więźniami
nieuświadomionej przeszłości .1

Warto jednak pamiętać, że Peter Englund w wielu miejscach jasno zaznaczał,
że jest stanowczo przeciwny wykorzystywaniu wydarzeń i bohaterów historycznych
jako uzasadnienia dla nacjonalizmu. Gdy naziści w latach 90. zbierali się wokół
pomnika Karola XII w Kungsträdgården, Englund napisał na łamach „Expressen”,
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że uczynienie starego zmumifikowanego króla z sarkofagu w kościele na Riddar-
holmen symbolem rasowo czystej szwedzkości zakrawa na głupotę.

Przez swoją mamę o obcym pochodzeniu, przez swoje wielokulturowe kró-
lestwo, przez swoją etnicznie różnorodną armię, przez swoich towarzyszy broni
– Turków i przez swój ogromny szacunek dla islamu Karol XII jest zdecydowa-
nie nieodpowiednim symbolem dla szwedzkiego nacjonalizmu .2

Co w takim razie miał na myśli Englund, pisząc, że nieznajomość historii po-
woduje brak sensu i tożsamości? Mogę to zinterpretować w ten sposób, że istnieją
dwa podstawowe ujęcia historii. Pierwsze należy do modernisty, który nie poczytuje
wiedzy historycznej za materiał w projekcie tożsamościowym (stanowione grani-
ce tożsamości nie są w tym ujęciu zaznaczone ostro). Tak, jak pisał Orvar Löfgren
– nowoczesna szwedzkość opiera się na idei kolektywnego postępu, w którym
wszystkie stare bagaże, staroświeckie zwyczaje, tradycje i formy zobowiązania
wobec zbiorowości powinny zostać zrzucone do rowu lub zostawione w przecho-
walni dla eksponatów muzealnych. Dobry Szwed musi być Szwedem nowoczesnym
z wzrokiem zwróconym w przód, nie wolno mu spowalniać pochodu ku przyszłości .3

Drugie ujęcie historii przynależy nacjonaliście, który nie odnosi się do histo-
rii jako takiej, ale do historii Szwecji partykularnie. Nie kieruje nim pragnienie
zdobycia wiedzy na temat tego, jak wyglądało życie w Szwecji w innych czasach,
tylko pragnienie bycia kimś – i jeśli jest to dążenie do bycia nacjonalistą, to cho-
dzi tu o przynależność. Ten, co jest nacjonalistą, chce przynależeć do szwedzkiej
wspólnoty, więc znajomość historii jest ważna. „Chwalebna przeszłość” jest waż-
niejszym tematem niż to, co Englund nazywa „historyczną wrzawą, fermentem czy
istnym domiarem złego” .4

Jeśli o mnie chodzi, to moje zainteresowanie historią jest podobnego typu, co
Englunda, chociaż zdecydowanie nie tak dogłębne i oparte na wrodzonych pre-
dyspozycjach. Polega ono na zwyczajnej znajomości zagadnień historycznych. Na
tej samej zasadzie mogę orientować się co do poszczególnych zjawisk zachodzących
w przestrzeni wokoło. Na przykład wiem co nieco o indonezyjskiej wyspie Bali,
ale nie w taki sposób, żebym miał szukać swojej tożsamości w balijskiej rzeczy-
wistości. W gruncie rzeczy trzymam się swoich „szwedzkich” czasów i w nich
szukam zarówno wyjaśnień, jak i tożsamości. Zainteresowanie historią oraz Bali
zostaje przeze mnie zaadaptowane do potrzeb funkcjonowania we współczesności.

Ponieważ podejrzewam, że pod tym względem nie jestem szczególnie ory-
ginalny, myślę, że z tym rozróżnieniem mogą się rozpocząć owocne dyskusje
dotyczące nacjonalizmu i historii. Nacjonalizm potrzebuje chwalebnej historii,
a niektórzy obywatele (chociaż nie wszyscy) robią z niej użytek w celu budowania
indywidualnej więzi z narodem. Swoją fundamentalną tożsamość tworzą w formie
wspólnoty z przeszłością, a zadając im pytanie, wiem mniej więcej, jaką standar-
dową odpowiedź bym otrzymał: „Jeśli nie znasz swojej historii, to nie znasz też
siebie samego”. Albo: „Czy tego chcemy, czy nie, przynależymy do tego północne-
go zakątka świata – Szwecji”. Albo: „Tak czy siak, jesteśmy ukształtowani przez
nasze pochodzenie”. Słyszę to i przyjmuję nie sercem, ale rozumowo, ponieważ
słowa współobywateli rozumiem. Przypuszczalnie mogliby mniej lub bardziej
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udowodnić mi, że to prawda i że dotyczy to też mnie. Jednak ja tego nie zrozu-
miem, szwedzka historia nie znaczy nic dla mojego poczucia wartości, nie gra mi
na emocjach.

ZDOLNOŚĆ KAMELEONA

Aby nie zacząć być określanym jako nacjonalista, z pewną ostrożnością prze-
pisałem swoje poglądy powyżej. Powodem jest chęć podtrzymania, że nacjona-
lizm jest niezbędny także w przyszłej rzeczywistości Szwecji. Podzielam opinię
kulturoznawcy Timothy’ego Brennana, który w swoim badaniu o kosmopolityzmie
założył, że nacjonalizm nie jest martwy. I dodaje, że dobrze, że taki nie jest .5

Autorem najczęściej cytowanej definicji nacjonalizmu jest socjoantropolog
i politolog Benedict Andersen; mówi ona, że narodowa tożsamość jest wyobra-
żoną wspólnotą . W Szwecji identyczną definicję podaje literaturoznawca Göran6

Hägg, który w Svenskhetens historia (Historii szwedzkości) pisze, że naród to
„grupa ludzi zjednoczonych wokół wspólnych złudzeń związanych z przeszłością” .7

Jak zauważył historyk Henrik Berggren, dotyczy to jednak tego, by nie wypie-
rać się narodu z powodu, że ten, z perspektywy psychologii społecznej, „nie ist-
nieje naprawdę”. Opisywanie narodu w terminach społecznego konstruktu może
prowadzić do nieporozumienia. Naród może wtedy stanowić jedynie wyobraże-
nie. W teraźniejszości może ono zostać obalone, skoro obywatele poznali istotę
sprawy.

Przykładowo: historyk idei Michael Azar w całkiem zawiłym artykule pisze, że
nikt nie jest w stanie się dowiedzieć, z czego składa się prawdziwa szwedzkość.
Nikt nie może być pewny, że będzie mieć do niej dostęp, a ci, którzy wierzą, że ją
mają, ryzykują cały czas, że pewnego dnia ją przeoczą. Szwedzkość traci znaczą-
co z wewnątrz, a jedyne, co to zatrzymuje, jest negacja skierowana na zewnątrz.
Dlatego próba pokochania tego, co „szwedzkie”, stała się wielce nieszczęśliwym
romansem. To, co szwedzkie, nie istnieje.

 
„Prawdziwa szwedzkość” jawi się jako bardzo paradoksalny obiekt miłości. Przede wszystkim

jest nazwą określającą brak tożsamości, czyli obiektem fantazji, którego kontury, cechy, granice i ha-
sła są niemożliwe do jednoznacznego zdefiniowania, ponieważ fantazmat powstaje z woli dostarczenia
treści samemu brakowi. To tożsamość, którą można jedynie powiązać ze stałym niesprecyzowaniem
i trywialnymi cechami [...] .8

 
Pomyłką, jaką popełnia Azar, jest sprowadzenie szwedzkości do wiedzy nauko-

wej, zupełnie jakby istniał egzamin do zaliczenia, który zdaje się po odpowiedze-



Nacjonalistyczna Szwecja 65

Knut Carlqvist, Svenskhet får man inte på intellektuell väg, „Dagens forskning”, 23–24 september,9

Stockholm 2002.

niu na osiem z dziesięciu pytań. Azar uważa, że nie istnieje egzamin tego typu,
ponieważ, w odniesieniu do treści, szwedzkość jest fantazmatem. Ale robi coś
jeszcze mniej trafnego – dyskwalifikuje własną definicję szwedzkości. Ale tym
samym nie wynika z tego, że ani szwedzkość jako fenomen „zewnętrzny”, ani
szwedzkość analizowana innymi analitycznymi narzędziami, jest wymysłem. Hi-
storyk Knut Carlqvist pisze:

 
Definiowanie szwedzkości poprzez wybrane cechy dystynktowne (takie jak teksty piosenek źle

zrozumiane ze słuchu czy spożycie krewetek), jest lenistwem. Szwedzkość jest nieświadoma. Jest
ciągła i elastyczna, przybiera postać najróżniejszych wskaźników. Jest olejem w języku, nie słowami,
lecz ich ładunkiem emocjonalnym. To, że ludzie z Bliskiego Wschodu jej nie rozumieją, nie jest dziw-
niejsze od tego, że ja nie zrozumiałbym 99% tego, co się dzieje w salonie w Bagdadzie. Szwedzkość
(bądź kurdyjskość) nie jest czymś, co przyswaja się w intelektualny sposób .9

 
Wyobrażenie szwedzkości jako ograniczających wolność, swego rodzaju hi-

storycznych kajdan, których nie powinniśmy taszczyć, ale uwolnić się od nich,
powraca w wielu różnych kontekstach. Przykładowo w liberalnym magazynie
internetowym „Friktion” można przeczytać wstępniak z 1999 roku z nagłówkiem
„Precz ze szwedzkością”. Mówi, że z hymnem narodowym, szwedzkimi psalmami
kościelnymi i szwedzką flagą w szkołach jest źle. Autor tego tekstu jest zbulwer-
sowany, że w obowiązującym planie nauczania z 1994 roku zarządzono, że ucz-
niowie podstawówki mają być wychowywani w zgodzie z etyką, którą kieruje się
tradycja chrześcijańska i zachodni humanizm. „Friktion” uważa, że szkolnictwo
popełnia błąd, dążąc do zapewnienia uczniom uczestnictwa we wspólnym dzie-
dzictwie kulturowym, szwedzkich normach społecznych oraz zapoznawania ich
z naszym szwedzkim, nordyckim i zachodnim dziedzictwem kulturowym. Publicysta
retorycznie pyta, jak ci, którzy nie pochodzą ze Szwecji, mają poczuć się w ta-
kiej szkole jak w domu; obarcza winą socjaldemokrację i lewicę potępiające pry-
watne szkoły. Ironicznie dopytuje się, dlaczego za etnicznie neutralne uważa się
śpiewanie psalmów i wywieszanie szwedzkiej flagi, podczas gdy czytanie Koranu
i wywieszanie fińskiej flagi ma charakter religijny i etniczny.

Autor żąda usunięcia dziedzictwa kulturowego i szwedzkości z programów nau-
czania. Prawa, żeby nowo powstające szkoły prywatne były niezależne od profilu
kulturowego szkoły. Przede wszystkim chodzi o prawo jednostki do posiadania
własnej tożsamości, nienarzucania szwedzkości, której może sobie nie życzyć.
Zrozumienia tego brakuje socjaldemokratom i lewicy. Ale to wśród ludzi, dla któ-
rych szwedzkość jest normą, różnorodność kulturowa staje się problemem.

Redaktor naczelna działu politycznego wieczornego dziennika „Aftonbladet”,
Helle Klein, podąża za podobnym tokiem myślowym dziennikarza „Friktion”, gdy
pisze, że idea państwa narodowego nie jest jednak wieczna i nie istnieje dłużej
niż kilkaset lat. Uważa, że to nie jest naturalne, że ludzie chcą żyć wśród swoje-
go gatunku – niezaprzeczalne właściwe nauce twierdzenie o procesach segregacji,
które dręczy Szwecję i świat. „Niech lewica trzyma flagę kosmopolityzmu wysoko
uniesioną”, kończy jeden z wstępniaków.

Widocznie lewicowcy i liberałowie mogą walczyć o kąsek, jakim jest wypie-
ranie się szwedzkości. Jest to czysto ideologiczna postawa i w pewien sposób oczy-
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wiście zasadna, jednak brakuje jej zrozumienia, że narody są niezwykle stałymi
tworami. Ponadto w tego typu krytyce jest snobizm intelektualny. Ma wzgląd na
to, co poprzednicy uważają za ograniczone, nietolerancyjne i wulgarne, a więc na
wartości ludowe. Nacjonalizm jest demonizowany i w tym wypadku kosmopoli-
tycznie nastawieni uczestnicy debat o kulturze mogą poczuć wzajemną solidar-
ność. Majacząca utopia – świat złożony z hybrydowych tożsamości, transnacjonalne
grupy etniczne trwające w zgodnej i pokojowej koegzystencji, otwarte granice
i wielokulturowość – nie wydaje się jednak zbyt realistyczna.

Nie oznacza to, że powinniśmy akceptować przeważającą opinię o Szwecji czy
o tym, co szwedzkie. Nie oznacza to też, że to, co narodowe, ma jakąś szczególną
wartość bądź jest ona na zawsze dana. Wręcz przeciwnie, wartość ta podlega mo-
dyfikacjom, istnieje w ciągłych przemieszczeniach i dzięki redefinicjom. Możemy
się sprzeciwić, zagłosować na „nie”, przeprowadzić za granicę lub czynnie pra-
cować, by zmienić to, co uważamy za szwedzkie. Ale nie możemy udawać, że
naród nie istnieje. Ponieważ istnieje – w nas i dookoła nas, każdego dnia .10

W każdym razie chciałbym bardzo wierzyć Benedictowi Andersonowi, który
wyróżnia trzy paradoksy nacjonalizmu. Po pierwsze, istnieje osobliwa niezgod-
ność między postrzeganiem własnego narodu przez nacjonalistów jako trwającego
od niepamiętnych czasów a przez naukowców jako bardziej materialistycznego
dzięki swojej nowoczesności. Taką myśl przedstawił też angielski historyk Eric
Hobsbawm. Teraz z nowoczesnością nacjonalizmu nie jest tak łatwo. To z pew-
nością standardowy pogląd wśród socjologów, że państwo narodowe i nacjona-
lizm są tworami powstałymi w nurcie za francuską rewolucją, lecz przypuszczalnie
poszli oni na łatwiznę. Są historycy, którzy mają inne zdanie. Przoduje wśród nich
Anthony D. Smith, który dostrzega ciągłość między starszego typu wspólnotami,
czy, jak on ich nazywa, ethnie, a współczesnymi państwami narodowymi. Twier-
dzi, że dzisiejsze państwa bardziej powinny być uważane za dobudowywane niż
tworzone od nowa .11

Po drugie, każdy naród jest unikatowy – bycie Szwedem oznacza bycie całko-
wicie wyjątkowym – pomimo uniwersalności pojęcia narodu. We współczesnym
świecie każdy człowiek ma swoją narodowość, tak samo jak swoją płeć. Nacjona-
lizm w ten sposób stał się najbardziej internacjonalnym ze wszystkich -izmów.

Po trzecie, zachodzi pewien rozdźwięk między polityczną siłą rażenia (politiska
sprängkraft) pojęcia nacjonalizm i jego filozoficzną jałowością. W odróżnieniu od
innych -izmów nacjonalizm nigdy nie wyprodukował własnych wielkich myśli-
cieli. Nie ma kogoś takiego jak Hobbes, Tocqueville, Marks albo Webber .12

Do tego można dodać czwartą sprzeczność, o której wspomina Orvar Löfgren,
a mianowicie, że nacjonalizm może nawet przetrwać wymarcie – dzięki swojej
zdolności kameleona może dopasować się do grup o skrajnie różnych orientacjach
politycznych .13

Szwedzki nacjonalizm dla wielu „oświeconych” obywateli zdaje się trwać nie
tyle w wymarciu, co w zaprzeczeniu. O tym, że Szwedzi nie mają żadnych odru-
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chów patriotycznych, mówił już badający statystyki demograficzne Gustaf Sundbärg
w pracy Det svenska folklynnet (Szwedzki charakter narodowy) z 1911 roku:

 
Jak głęboki nie byłby wpływ materializmu, istnieje zawsze u rozmaitych ludów jeden wspólny

idealistyczny cel: ojczyzna. W Szwecji brakuje nawet tego. Dlatego wśród nas spotyka się często
ludzi wykształconych, którzy nie mają poczucia patriotycznego i nie obierają takiego idealistyczne-
go celu...14

 
Argumentacja Sundbärga częściowo odpowiadała na zabiegi polityczne no-

wego pokolenia socjalistów, ale także współbrzmiała z treścią listów wysyłanych
przez emigrantów do domu z Ameryki. Szwecja nie miała zbyt wielu powodów do
chwały, w porównaniu do wspaniałej Ameryki.

tłum. Lena Maksiak
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NATIONALIST SWEDEN

Summary

Karl-Olov Arnstberg in the text Swedish Patriotism  discusses the issue of identity and

national consciousness in Sweden. The starting point for his reflections is the interview he
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had the opportunity to conduct with a doctor from Sri Lanka. He approached him as if he was

a Swede, they both had a similar worldview, but his approach changed when the subject of

conversation became the history of Sri Lanka. Arnstberg felt as if his interlocutor was so

rooted in the past that the past, not the present created who he is now. The author of the

text notices a parallel linking this situation with how the national consciousness of the

Swedes was described at the beginning of the previous century by Selma Lagerlöf and Verner

von Heidenstam. However, he notices certain regularity that “when the history of Sweden is

written in a scientific and objective way, with a keen pursuit of truth, it is not only the history

of Sweden that loses its social grounding, but it is also much harder to build a national

identity on it”. What affects most the nation are fantastic heroes and fantastic events.

Arnstberg emphasizes that he does not need his country’s history to build his identity. He

refers to Peter Englund, a member of the Swedish Academy, who on the one hand wrote

that ignorance of history may cause a lack of sense and identity, and on the other hand, he

believed that historical events and heroes should not be used as justification for nationalism.

His interpretation of Englund’s words includes two approaches to history. The first – mo-

dernist, which does not look at history in the identity context, and the second – nationalist,

according to which knowledge of history is important for a sense of community with the rest

of the nation. Further, the author of the text analyzes the concept of Swedishness, referring

to the articles of other researchers. The examples he gives more blur the term than allow us to

understand what it really means. He demonstrates, on the basis of nationalism, the paradoxes

of Swedishness and even undermines its existence.

 

Trans. Izabela Ślusarek



„Du skal ikke tro, du er dansker...” – cytat z utworu Mai Lee Langvad Dette er Danskerloven1

(Oto prawo Duńczyka), z tomu Find Holger Danske (2006).
Zgodnie z danymi na 1 stycznia 2017 r. imigranci i ich potomkowie stanowią 12,9% ogółu2

ludności w Danii (Danmark i tal 2017, Danmarks Statistik, 2017, s. 4 [dostęp: 20.04.2017]).
Birgitta Frello, Danskheden til forhandling, „Kontur” 2000, nr 2, s. 31.3

„Stuerene, det bliver I aldrig” – komentarz wypowiedziany przez premiera w 1999 roku.4

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 2, 2018

Sylwia Izabela Schab
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

„NIE MYŚL SOBIE, ŻE JESTEŚ DUŃCZYKIEM...” .1

O DUŃSKIEJ LITERATURZE MIGRACYJNEJ
W KONTEKŚCIE DEBATY O DUŃSKOŚCI

DUŃSKOŚĆ JAKO DOKTRYNA PATRIOTYZMU I JEJ NEGOCJOWANIE

Duńskość i jej wyznaczniki, takie jak wspólne Duńczykom wartości, wzorce
zachowań, obyczaje, pisane i niepisane zasady współżycia, religia, język czy sym-
bole, stały się w ostatnich latach ponownie przedmiotem ożywionej debaty pub-
licznej w Danii. Powodów tego wzmożonego zainteresowania teorią i praktyką
duńskości można wymienić co najmniej kilka. Jest nim z pewnością coraz częstsze
od lat 60. XX wieku duńskie doświadczenie konfrontowania się z tym, co obce
– w związku ze wzrastającą liczbą obcokrajowców, integracją europejską, globali-
zacją i jej skutkami (takimi jak m.in. kryzys uchodźczy) – i co idzie za dialektyczną
logiką konfrontacji z obcym – rozważanie i redefiniowanie istoty tego, co swoje.
W związku z rosnącą liczbą imigrantów  na sile przybiera, zwłaszcza w kontekście2

kolejnych kampanii wyborczych, tzw. debata o imigrantach (indvandrerdebatten).
Rządzą nią, jak diagnozuje Birgitta Frello, dwa przeciwstawne dyskursy: kultura-
listyczny, osnuty wokół idei zagrożenia dla duńskiego społeczeństwa, w tym „zanie-
czyszczania” duńskiej kultury, płynącego ze strony imigrantów, i humanistyczny
– który podważa możliwość wykluczającego zdefiniowania duńskiej kultury i któ-
ry w obcokrajowcach dostrzega szansę na kulturowe i ekonomiczne wzbogacenie
duńskiego społeczeństwa . W sferze polityki od lat 90. XX wieku coraz wyraźniej3

wybrzmiewa krytyka multietniczności i coraz częściej podnoszona jest koniecz-
ność obrony duńskich wartości. Ma to związek przede wszystkim z powstaniem
populistycznej Duńskiej Partii Ludowej (Dansk Folkeparti) w 1995 roku, znanej ze
swojej polityki i retoryki antyimigranckiej, utrzymanej w poetyce dyskursu kultu-
ralistycznego. Wbrew temu, co o Duńskiej Partii Ludowej mówił ówczesny socjal-
demokratyczny premier duńskiego rządu Poul Nyrup Rasmussen – „Na salony to
wy nigdy nie wejdziecie”  – jej ksenofobicznie nastawieni zwolennicy nie tracą4
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Zresztą sami socjaldemokraci właśnie pod wpływem działań pianisterne (zwolenników Pii5

Kjærsgaard, pierwszej przewodniczącej partii) zmienili swój program polityczny, w którym po raz
pierwszy pojawiła się kwestia imigrantów; najnowszy program partii, ogłoszony w 2017 r., propo-
nuje zresztą niespotykane w historii duńskiej socjaldemokracji zaostrzenie przepisów dotyczących
obcokrajowców.

http://www.ft.dk/samling/20161/vedtagelse/v38/index.htm6  [dostęp: 4.05.2017].
Patrz: 7 http://www.danmarkskanon.dk.
http://kum.dk/temaer/danmarkskanon/8  [dostęp: 4.05.2017].
Por. Klasyczna definicja radykalizmu kulturowego zaproponowana przez Eliasa Bredsdorffa9

w felietonie z 1955 r. (http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6r_termino-
logi/kulturradikalisme [dostęp: 5.05.2017]).

popularności w Danii, są drugą pod względem liczby mandatów partią w duńskim
parlamencie i jako siła wspierająca rząd (støtteparti) pełnią rolę języczka u wagi .5

Na początku lutego 2017 roku duński parlament przyjął rezolucję obligującą rząd
do dalszego zaostrzania przepisów dotyczących osób ubiegających się o azyl i za-
sad łączenia rodzin, wyraźnie wskazującą na rozróżnianie Duńczyków i imigran-
tów oraz ich potomków z krajów niezachodnich (a zatem również obywateli Danii,
którzy tym samym nie zostali przez parlamentarzystów zakwalifikowani jako
Duńczycy) . Rok 2016 to czas wzmożonej debaty publicznej na temat duńskich6

wartości za sprawą dwóch wydarzeń. Pierwszym z nich jest decyzja marszałek
parlamentu Pii Kjærsgaard (posłanki Duńskiej Partii Ludowej) o wywieszeniu
duńskiej flagi w sali obrad podczas otwarcia roku parlamentarnego. Drugim
– ogłoszony przez ówczesnego ministra kultury Bertela Haardera ogólnokrajowy
plebiscyt, którego celem był wybór 10 duńskich wartości (Danmarkskanon). Oba
wywołały istną medialną burzę, w pierwszym wypadku dotyczącą inkluzywności/
ekskluzywności symbolu, jakim jest flaga narodowa, a także jej symbolicznego
zawłaszczania, w drugim – elementów, które mają zostać wskazane jako szczegól-
nie dla Duńczyków ważne i przez nich praktykowane (w głosowaniu wzięło zresz-
tą udział ponad 300 000 Duńczyków). Wśród ogłoszonych 12 grudnia wartości
znalazły się: chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe, język duński, stowarzyszanie
się i wolontariat, wolność, otwartość/tolerancja (frisind), hygge, równouprawnienie
płci, równość wobec prawa, zaufanie i społeczeństwo dobrobytu . Bertel Haarder7

określił ten zestaw mianem „naszego wspólnego kulturowego DNA”, podkreśla-
jąc, że jako „uwyraźnienie naszej kultury” odgrywa rolę „decydującą dla spójności
duńskiego społeczeństwa” . Wartości te miałyby mieć zatem siłę integrującą,8

a jednocześnie stanowić kategorie duńskiej gramatyki kultury pomocne przy in-
kulturacji nie-Duńczyków. Warto zaznaczyć, że większość z nich da się odczytać
również nie tylko w granicach ekskludującego nacjonalistycznego światopoglądu
(reprezentowanego choćby przez Duńską Partię Ludową), ale także w ramach
poglądów bliskich radykałom kulturowym (kulturradikale) o lewicujących poglą-
dach – zakładających orientację ogólnoludzką, uniwersalną i międzynarodową . Ba-9

dania Kristiny Bakkær Simonsen z Uniwersytetu w Aarhus pokazują wszakże, że
Duńczycy za równie ważne dla postrzegania innych jako Duńczyków, co posia-
danie obywatelstwa duńskiego, uznają elementy wynikające z tzw. nieosiągalnych
kryteriów, takich jak duńskie pochodzenie, bycie chrześcijaninem, bycie urodzo-
nym w Danii czy fakt zamieszkiwania w tym kraju od dłuższego czasu. Trudniej
jest w Danii, niż np. w Szwecji, w której większą wagę przywiązuje się do tzw.
kryteriów osiągalnych (obywatelstwo, znajomość języka, respektowanie wartości

http://www.ft.dk/samling/20161/vedtagelse/v38/index.htm
http://www.danmarkskanon.dk
http://kum.dk/temaer/danmarkskanon/
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6r_terminologi/kulturradikalisme
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6r_terminologi/kulturradikalisme
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Praca doktorska przedstawiająca cytowane badanie ukaże się latem 2017 r. (Adnan Sircic, Lilas10

Fawaz Hatahet, Mads Korsager Nielsen, Ny forskning: Det er svært at blive accepteret som „rigtig
dansker”, 22.11.2016, http://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-forskning-det-er-svaert-blive-accepteret-
som-rigtig-dansker [dostęp: 15.04.2017]).

„At definere danskhed er lige så umuligt, som at sætte tal på, præcis hvor mange hår en11

skaldet må have på hovedet, selvom de fleste anerkender, at skaldethed findes”. Mikkel Andersson,
Den skrøbelige danskhed, „Berlingske”, 27.09.2016, https://www.b.dk/kommentarer/den-skroebelige-
danskhed [dostęp: 16.04.2017].

Por. Mie Femø Nielsen, Danskhed i debatten, w: Hvad er så danskhed?, red. Torben Fledelius12

Knap et al., Københavns Universitet: Hovedland 2005, s. 73–91.
Knud Wentzel, Dansk litteraturhistorie – en politisk sag, w: Hvad er så danskhed?, red. Torben13

Fledelius Knap et al., Københavns Universitet: Hovedland 2005, s. 49.
Peter Gundelach, Hans Iversen, Marit Warburg, I hjertet af Danmark: institutioner og14

mentaliteter, København: Hans Reitzels Forlag 2008, s. 159 i n.
Duński tytuł zbioru jest grą słowną i intertekstualną, łączącą postać legendarnego rycerza Holgera15

Danske (Ogiera Duńczyka) – śpiącego rycerza, który obudzi się, gdy Dania będzie w potrzebie,
z duńskim tytułem serii dziecięcych książek Find Holger (Where is Wally?, Martin Handford).

narodowych czy poczucie bycia członkiem narodu) zintegrować się z resztą spo-
łeczeństwa .10

W debacie o duńskości nie można się spodziewać wyłonienia ostatecznej, jed-
noznacznej wykładni tego zjawiska. Jak to wyraził jeden z uczestników dyskusji:
„Zdefiniowanie duńskości jest tak samo możliwe, jak ustalenie, ile dokładnie
włosów na głowie może mieć łysy, mimo że wszyscy przyznają, że łysina istnie-
je” .11  Ma ono naturę polityczną, zatem używane jest odmiennie w różnych kon-
tekstach; w dyskusjach publicznych konotowane jest przeważnie pozytywnie
(to, co duńskie, rozumiane jest jako dobre, poprawne, słuszne) . Samo istnienie12

duńskości – definiowanej jako interpretacja stosunku różnych grup i pojedynczych
osób do duńskiego społeczeństwa, a także kolektywnych duńskich wyobrażeń
o człowieku i świecie , przy całej jej nieuchwytności, nie ulega wszakże wątpli-13

wości. W debacie o duńskości zdają się ścierać dwa pryncypialne podejścia do
rozumienia wspólnoty etnicznej i narodowej: esencjonalistyczne, zakładające orga-
niczność duńskości, i konstruktywistyczne, proklamujące, że bycie Duńczykiem
to stan umysłu, a nie kwestia konkretnej etniczności i dziedziczenia. Jak wynika
z badań socjologicznych, Duńczycy uznają, że duńskość przejawia się głównie
poprzez działanie (doing), a w mniejszym stopniu poprzez dwa pozostałe wy-
miary wskazywane przez socjolingwistę Joshuę A. Fishmana – posiadanie wiedzy
(knowing) i bycie (being) . Czy zatem – i w wypadku pozytywnej odpowiedzi na14

to pytanie również: jak – można się stać Duńczykiem? Interesującego kontekstu
dla rozważań na ten temat dostarcza analiza współczesnych utworów literackich
napisanych w ciągu ostatniego dziesięciolecia przez Duńczyków o innym niż duń-
skie pochodzeniu etnicznym.

MIĘDZY DWOMA ŚWIATAMI – EGZYSTENCJALNA BEZDOMNOŚĆ

Zawarty w tytule artykułu cytat – „Nie myśl sobie, że jesteś Duńczykiem [...]”
pochodzi z debiutanckiego zbioru Find Holger Danske (Znajdź Ogiera Duńczy-
ka)15 (2006), z utworu Dette er Danskerloven (Oto prawo Duńczyka) autorstwa

http://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-forskning-det-er-svaert-blive-accepteret-som-rigtig-dansker
http://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-forskning-det-er-svaert-blive-accepteret-som-rigtig-dansker
https://www.b.dk/kommentarer/den-skroebelige-danskhed
https://www.b.dk/kommentarer/den-skroebelige-danskhed
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Maja Lee Langvad, ur. 1980 w Korei Południowej, adoptowana przez duńską rodzinę. Zbiór16

ukazał się w 2006 roku, przy pisaniu artykułu korzystałam z wersji elektronicznej z 2017 roku
(e-book).   

Powieść En flygning krydser sit spor (Uciekinier w labiryncie).17

Na temat charakteru i roli społecznej Janteloven patrz Kusum Gopal, Janteloven – modviljen18

mod forskellighed. Danske forestillinger om lighed som enshed, „Tidskriftet Antropologi” 2000,
nr 42, s. 23–43.

Maja Lee Langvad, Find Holger Danske, København: Gyldendal 2017 (e-book). Cytaty z wier-19

sza podaję we własnym tłumaczeniu.
„Find Holger Dansker/ Find Holger Nydanske/ Find Holger Udanske/ Find Holger Nudanske”20

(ibidem).
Na temat duńskiej recepcji Yahyi Hassana patrz Sylwia Izabela Schab, Głos z „pustej przestrze-21

ni”. O recepcji debiutu Yahyi Hassana w Danii, „Folia Scandinavica Posnaniensia” 2016, vol. 19,
s. 201–212.

Mai Lee Langvad . Tekst zbudowany został na wzór „Prawa Jante” (Janteloven),16

opisującego zasady rządzące małą społecznością fikcyjnego Jante z powieści Aksela
Sandemose z 1933 roku , i powszechnie odczytywanego jako duński szkielet men-17

talnościowy . W wykładni Langvad przykazania „prawa Duńczyka” zaadresowa-18

ne są do przedstawicieli mniejszości etnicznych i w pozbawiony i pozbawiający
złudzeń oraz dosadny sposób komentują ich stygmatyzację (najczęściej niewyraża-
ną wprost) w duńskim społeczeństwie. Formuła początkowa każdego przykazania
„Nie myśl sobie, że jesteś Duńczykiem, bo [...]” jest uzupełniana kolejno o stwier-
dzenia: „[...] urodziłeś się w Danii, [...] mówisz płynnie po duńsku, [...] jesteś
obywatelem Danii, [...] mieszkasz w Danii, [...] przestrzegasz duńskiego prawa, [...]
twoi dziadkowie tak myślą, [...] wciągasz Dannebrog na maszt w swoim ogródku,
[...] nazywasz niektórych nowymi Duńczykami [nydanskere], [...] chcesz umrzeć
za Danię, [...] czujesz się Duńczykiem” . Według autorki Find Holger Danske19

duńskość nie należy zatem do sfery chęci i działania zależnych od podmiotu, od
wyznawanych przez niego wartości i samookreślenia narodowego, jest natomiast
wielkością ekskluzywną, zarezerwowaną dla tych, którzy urodzili się we właściwym
miejscu, z właściwym zestawem genów, i którzy dzięki wrodzonym właściwościom
roszczą sobie prawo do naznaczania tego, co nieduńskie. Zbiór konceptualnych
wierszy Langvad dotyka tematów takich jak tożsamość, integracja i duńskość. Aby
je twórczo skomentować, autorka gra z możliwościami, jakie daje język duński.
Poprzez wyliczanie istniejących potocznych słów (jak np. złożeń z członem neger-
[czarnuch]), tworzenie neologizmów (takich jak złożenia z członem -dansk [duński])
i wyrafinowane gry intertekstualne (jak np. w części IV poprzedzonej cztero-
wierszem „Znajdź Holgera Duńczyka/ Znajdź Holgera Nowego Duńczyka/ Znajdź
Holgera Nie-Duńczyka/ Znajdź Holgera Teraz Duńczyka”  (zbudowanej na kan-20

wie materiałów grupy parlamentarnej Duńskiej Partii Ludowej z 2001 roku, doty-
czących przeciwdziałania dyskryminacji Duńczyków w Danii) demaskuje rasizm
zapisany w codziennej duńszczyźnie, rozmontowuje schematy myślowe narzuca-
ne przez język, wreszcie demaskuje wizję rzeczywistości kryjącą się pod pomysła-
mi duńskich populistów. Duńskość w zbiorze Langvad jest powtarzającą kolory
duńskiej flagi, czerwono-białą pulpą, którą są karmieni nowo przybyli imigranci,
serwowaną przez spacyfikowanych kulturowo, dawniejszych przybyszów, nazwa-
nych tu ironicznie „dobrze zintegrowanymi” (jak w utworze przedstawiającym
metaforyczną czerwono-białą ucztę, cz. III).

W najsłynniejszym debiucie poetyckim ostatnich dziesięcioleci w Danii  – wy-21

danych w 2013 roku Wierszach Yahyi Hassana, urodzonego w Danii potomka
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Yahya Hassan, Wiersze/Digte (wydanie dwujęzyczne, przeł. Bogusława Sochańska), Gdańsk:22

Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria 2015, s. 243, 245.
„Der er noget indeni, der er i stykker”. Geeti Amiri, Glansbilleder, København: Lindhardt og23

Ringhof 2016, s. 100.
„[...] for hvert skridt hun tager i retning af det danske samfund”, ibidem, s. 111.24

palestyńskich imigrantów – brak bezpośrednich rozważań dotyczących duńskości.
Ten tomik „poezji buntu” daje jednak wgląd w równoległy świat getta imigranc-
kiego, świat, którego stykami z etnicznie duńskim społeczeństwem są z jednej strony
elementy systemu państwowego, takie jak instytucje (szkoły, zakład poprawczy,
areszt), z drugiej – kontakty o charakterze kryminalnym, takie jak rozboje czy
kradzieże. Hassan daje także ironicznie podszyty – poprzez stylizację językową
(wykreowaną niepoprawność językową) obraz imigranta w Danii, mówiącego ła-
maną duńszczyzną, skryminalizowanego, nie najlepiej radzącego sobie z duńską
rzeczywistością, uwięzionego (jak matka i siostry podmiotu lirycznego) w schema-
tach kulturowych pochodzących spoza Danii. Wiersze Hassana pełne są obrazów
przemocy, w rewersie sygnalizują, niewypowiedziane tu eksplicytnie, oskarżenie
o niewydolność i zawodność duńskiego społeczeństwa – społeczeństwa, które nie
tylko nie potrafiło zintegrować, ale również zdradziło swoje wartości, pozwalając
na ich jawne nierespektowanie, jednocześnie pozostawiając imigrantów drugiego
pokolenia bez oparcia, tożsamościowego osadzenia i poczucia bezpieczeństwa.
Duńskość, rozumiana jako wartości, takie jak wolność, tolerancja, otwartość, równo-
uprawnienie, jest w tym równoległym świecie getta nieobecna. Podmiot liryczny
w ostatnim wierszu z tomu (DŁUGIWIERSZ) określa się jako niemuzułmanin, jako
arabus (perker), który „nie rozumie idiomów Duńczyka”. Zinternalizowany obraz
kogoś nie stąd, pochodzącego z przestrzeni kolonialnej – z białą maską na czarnej
twarzy, by posłużyć się klasyczną metaforą Franza Fanona, wraca na powierzchnię
w formie wściekłości i autoagresji, a także jest głównym źródłem tożsamościowego
rozchwiania kogoś, kto ma swoje „duńskie zatroskanie” i kogo „gówna [...] cuchną
po duńsku” , a jednocześnie kogoś, kto jest postrzegany jako „mówiący z obcym22

akcentem”.
Podobny obraz instytucji publicznych niestających na wysokości zadania,

zaniedbań wychowawczych, niezrozumienia i destabilizacji tożsamościowej oraz
równoległego świata imigranckiego zawiera autobiograficzna proza Geeti Amiri
Glansbilleder (Piękna fasada; 2016). Amiri pochodzi z rodziny afgańskich uchodź-
ców. Jej głównym doświadczeniem jest samotność: samotność dziecka, które mu-
siało szybko dorosnąć, przejmując rolę tłumacza między rodzicami a duńskimi
instytucjami, dziewczyny narażonej na przemoc w rodzinie, kobiety na styku dwóch
światów, bez zakorzenienia w żadnym z nich. Duńskość, wyrażona dążeniem do
emancypacji, staje się dla niej obosiecznym mieczem – narzędziem wyzwolenia,
a jednocześnie przyczynkiem do wyobcowania z kultury swojej rodziny i tym sa-
mym do stania się obcą wobec samej siebie. Jej relacja wyrażona w poetyce do-
kumentu osobistego jest świadectwem przecinania więzi ze światem afgańskich
tradycji i zbliżania się do równie bolesnego ułożenia się ze światem zachodnim
w duńskim wydaniu. Cena przyjęcia duńskiego zestawu wartości jest dla bohater-
ki-narratorki wysoka – jest nią niemożliwe do zespolenia rozdarcie, niemożność
ułożenia sobie życia „ładnie i przeciętnie”, bo „[c]oś w środku pękło” , ale także23

– z perspektywy afgańskiej społeczności obniżanie jej wartości jako kobiety
„z każdym krokiem, który robi w kierunku duńskiego społeczeństwa” . Jej stra-24
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„[...] den nydanske kvindekamp”, ibidem, s. 126.25

Tarek Omar, MuhameDANEREN, København: Politikens Forlag 2011, s. 24.26

Inaczej wolność wyboru rozumie Miriam, tłumacząc mężowi, że taka jest jej religia, a jej wy-27

bór – świadomy.
„Jeg vil gerne være Danmark”, ibidem, s. 89.28

„Han er sgu god nok, ham her. Han er ikke som andre. Han drikker øl ligesom os, [...]”, ibidem,29

s. 90.

tegia przetrwania, odziedziczona po kobietach z afgańskiej rodziny, polegająca na
utrzymywaniu tytułowej „pięknej fasady”, nie sprawdza się ze względów psycho-
logicznych. Jej strategia emancypacyjna – przyjęcie roli przedstawicielki „nowo-
duńskiej walki kobiet” , która ma odwagę rozerwać ową „piękna fasadę” na strzępy25

i sięgnąć po wolność, jest powodem odrzucenia przed rodzimą społeczność.
Odmienne w tonacji są utwory Tareka Omara MuhameDANEREN (Mahome-

DANIN; 2011), Hassana Preislera Brun mands byrde (Brzemię brązowego czło-
wieka; 2013) i Abdela Aziza Mahmouda Hvor taler du flot dansk! (Ależ ty mówisz
świetnie po duńsku!; 2016). Bohaterami zbioru opowiadań Omara są imigranci
w różnym wieku i o różnym pochodzeniu etnicznym, których łączy fakt mieszka-
nia w Danii – na peryferiach duńskiego społeczeństwa, niekiedy w niemal cał-
kowitym od niego oderwaniu (jak np. w noweli „Wieczorna modlitwa”, w której
jedynym łącznikiem ze światem Zachodu jest dla głównego bohatera, imama, oglą-
danie filmów pornograficznych, a także głoszona w meczecie krytyka przemysłu
hollywoodzkiego, który „zadżumia naszą młodzież” i ukazuje kobiety jako „pier-
siaste bomby i przedmioty” ). Omar obnaża obłudę wzajemnych relacji duńsko-26

-nieduńskich, pokazuje z jednej strony ich stereotypowy charakter, z drugiej – ich
wielowymiarowość. Najpełniejszą ilustrację wzajemnego niezrozumienia, powo-
dującą niemożność przekroczenia kulturowych barier, której konsekwencją jest
finałowa życiowa porażka głównego bohatera, stanowi opowiadanie „Budka z kieł-
baskami”. Tytułowa budka – pølsevognen – jest zresztą w duńskiej kulturze symbo-
liczna jako soczewka, w której skupia się wyobrażenie o duńskości i jej kulturowych
składnikach takich jak egalitaryzm, powszechna dostępność, brak podniosłości,
czy spożywanie wieprzowego mięsa i piwa. Główny bohater – Farshad, uchodźca
polityczny z Iranu – stawia sobie za cel wtopienie się w duńskie społeczeństwo,
co stara się osiągnąć przez pilną naukę języka, obserwowanie Duńczyków w parku
i naśladowanie. Imitacja jest nota bene jedną z najważniejszych strategii przysto-
sowawczych bohaterów opowiadań Omara, którzy jednak ponoszą klęskę w ze-
tknięciu z duńskimi normami obyczajowymi – i tak nie mogą wejść do duńskiego
świata, a przez swój zostają częściowo lub całkowicie odrzuceni. Farshad tłumaczy
swojej żonie Miriam, że powinna zrezygnować z noszenia chusty, która jest znakiem
kulturowej obcości i zaprzeczeniem wolności, próbuje jej to narzucić przemocą
– paląc chusty i stawiając ultimatum: albo on, albo one . Farshad nawiązuje zna-27

jomość z właścicielem budki z kiełbaskami, Ove. Deklaruje, że nienawidzi isla-
mu i Iranu i „chce być Dania” , czym zyskuje akceptację Ovego i jego stałych28

klientów („Jest w porządku, ten tam. Nie jest jak inni. Pije piwo tak jak my” ).29

W swojej desperackiej próbie „zmiany barwy” i oderwania się od środowiska imi-
granckiego Farshad zaczyna pracować dla Ovego za darmo, jednak jego strategia
integracyjna kończy się fiaskiem, gdy Miriam potajemnie wraca do Iranu, a Ove
sprzedaje swój interes Mohammedowi, który zamierza go przekształcić w budkę
z kebabem. Gorzka ironia takiego obrotu spraw w jednostkowym losie Farshada
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Hassan Preisler, Brun mands byrde, København: Lindhardt og Ringhof 2013, s. 27 (podkreśle-30

nie moje – S.I.S.).
„Jeg er self-made Hassan, og mit navn er legion, for vi er mange”, ibidem, s. 51.31

„Èt fejltrin, én eneste påklædningsbrøler, og jeg er færdig. For meget polyester, og jeg er tyrker,32

for nystrøgede skjorter, og jeg er araber, for brede jeans, og jeg er pakistaner, for smalle, og jeg er
græker. Det er en hårfin balance at skabe sin egen Hassan”, ibidem.

„[...] jeg lærte mig selv en remse, som jeg kunne sige i umiddelbar forlængelse af «hej, jeg33

hedder Hassan», og som lød: Ja, det er et arabisk navn, men far er mere dansk end danskerne, og han
er ikke muslim, han elsker øl og pølser, og jeg har aldrig været i Pakistan, som er et tilbagestående
og kvindeundertrykkende samfund, og jeg taler ikke et ord urdu, or mor er lyshåret og har blå øjne, og
jeg er født og opvokset i Danmark, og det er det eneste land, jeg kender, og jeg er dansk, helt dansk,
100 procent”, ibidem, s. 39.

staje się pars pro toto opowieścią o niemożliwych do spełnienia oczekiwaniach
i niemożliwych do pogodzenia interesach obu stron: etnicznych Duńczyków i no-
wych Duńczyków. A także o fiasku identyfikacji z duńskością poprzez działanie
(doing).

Dekonstrukcja własnej biografii dokonana przez Hassana Preislera (ur. 1969
w Danii, pochodzenia duńsko-pakistańskiego) zderza czytelnika z całym kalej-
doskopem postaw rozpiętych między „wyobrażeniem o dwóch tożsamościach:
pakistańskiej i duńskiej” . Bohater-narrator kreuje się na obraz i podobieństwo30

otoczenia, skazując się jednocześnie na piekło życia w ciągłym chaosie tożsamościo-
wym: „Jestem Hassanem self-made, a na imię mi Legion, bo jest nas wielu” . Jego31

strategią przetrwania jest przywdziewanie coraz to nowych masek, zmienianie
strojów, dbanie o każdy szczegół, by nie zabrzmieć fałszywie, nie dać się przyła-
pać na „błędzie”, który przekreśliłby jego nieustające starania o bycie postrzeganym
jako „ktoś stąd”:

 
Jeden jedyny fałszywy krok, jedna jedyna wpadka odzieżowa i jestem załatwiony. Za dużo

poliestru i jestem Turkiem, zbyt świeżo wyprasowane koszule i jestem Arabem, za szerokie dżinsy
i jestem Pakistańczykiem, za wąskie – i jestem Grekiem. Stworzenie swojego własnego Hassana to
balansowanie na cienkiej granicy .32

 
To intensywne ćwiczenie z dostosowywania się staje się też formą samoobro-

ny przed uprzedzeniami powszechnymi w duńskim społeczeństwie, które (często
nieeksplicytnie) wyraża oczekiwania do całkowitej asymilacji, a jednocześnie dys-
tansuje się wobec współobywatela, który nie spełnia kryteriów nieosiągalnych:

 
[...] sam siebie nauczyłem wyliczanki, którą mogłem wygłosić zaraz po „Cześć, mam na imię

Hassan”, a brzmiała ona tak: „Tak, to arabskie imię, ale tata jest bardziej duński od Duńczyków i nie
jest muzułmaninem, uwielbia piwo i kiełbaski, a ja nigdy nie byłem w Pakistanie, który jest zaco-
fanym i dyskryminującym kobiety społeczeństwem, i nie znam ani słowa w urdu, a mama jest nie-
bieskooką blondynką, a ja urodziłem się i wychowałem w Danii, i to jest jedyny kraj, który znam,
i jestem duński, całkowicie duński, na 100 procent” .33

 
W powieści Preislera przewija się motyw schematyczności, niekończących się

gier, powtarzalności (np. „przemysł konferencyjny” – spotkania i inicjatywy kul-
turalne na rzecz dialogu, równouprawnienia i integracji), tkwienia we własnych
wyobrażeniach – jako znak uwikłanego w poprawność polityczną i pozorność dzia-
łań błędnego koła, figury pozbawiającej możliwości wyjścia poza swoje granice.
Egzemplifikacją tej sytuacji, niedającej nadziei na rozwój, jest wizyta dziennikar-
ki Hanny, która chce przeprowadzić z Hassanem wywiad do książki o duńskości.
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„Hvorfor er danskerne så lukkede? Hvad er det, danskerne er så bange for? Hvorfor hader34

danskerne muslimer?”, ibidem, s. 56.
„[...] ja, det er så typisk dansk”, ibidem.35

„[...] min families prøveklud i det danske samfund”, Abdel Aziz Mahmoud, Hvor taler du flot36

dansk!, København: Politikens Forlag 2016, s. 7.
Klaphat to charakterystyczne nakrycie głowy noszone przez duńskich kibiców – tzw. roliganer,37

czapka z daszkiem wyposażona w dwa ramiona, za pomocą których (przez pociąganie za sznurek)
można klaskać.

„En ongoing ironman for udlændinge i Danmark om at nå i mål som rød-hvid”, ibidem.38

„[...] at punktere myterne, kramme haderne og fokusere på det, der virker. Naboen, skolen,39

arbejdet, måltidet, familien. Vi har brug for hverdagsbilleder, ikke fjendebilleder”, ibidem, s. 10.

Potencjalnie ożywcza inicjatywa, którą bohater-narrator demaskuje jako rozmo-
wę, w której karty zostały dawno rozdane: Hanne jako Dunka zadająca ciągle
zadawane pytania, Hassan jako osoba publiczna o nieduńskim pochodzeniu et-
nicznym, która odpowiada to samo na pytania, które padły już wielokrotnie: „Dla-
czego Duńczycy są tacy zamknięci? Czego boją się Duńczycy? Dlaczego Duńczy-
cy nienawidzą muzułmanów?” . Rozmowę kończy fraza „tak, to jest tak typowo34

duńskie” , czyli dotarcie do punktu wyjścia, zatoczenie pełnego okręgu w błęd-35

nym kole.
Propozycję zniwelowania granicy duński/nieduński stara się zaproponować

Mahmoud (ur. 1982 w Abu Dhabi, jako dwulatek przyjechał do Danii ze swoimi
palestyńskimi rodzicami) na podstawie własnych doświadczeń jako „rodzinnego
papierka lakmusowego w duńskim społeczeństwie” , w swoistym poradniku dla36

startujących w wyścigu o klaphat  (klaphatteløbet) – „Ongoing ironman dla obco-37

krajowców w Danii, żeby dotrzeć do bramki jako czerwono-biali” . Podobnie jak38

powieść Preislera, również poradnik Mahmouda utrzymany jest w lekkim, żar-
tobliwym tonie, natomiast ambicją autora jest „[...] przekłucie mitów, przytulenie
hejterów i skupienie się na tym, co działa. Sąsiad, szkoła, praca, posiłek, rodzina.
Potrzeba nam obrazków dnia codziennego, a nie obrazu wroga” . I to właśnie39

seria przykładów „dobrej banalności” dnia codziennego staje się szkieletem
konstrukcyjnym książki. Drugą, ciemniejszą stroną tej opowieści są świadectwa
ekskludującej natury duńskości i konsekwencje owego nie zawsze jasno sfor-
mułowanego wykluczenia z narodowej wspólnoty wynikające m.in. z internalizacji
(negatywnego) obrazu nie-Duńczyka. Jako przykłady posłużyć mogą np. „misja
imitacja”, którą Mahmoud wdraża jako dziecko, poczucie niższości czy stała go-
towość do odparcia ataku słownego. Są nimi również pozornie niewinnie brzmiące
anegdoty, jak np. ta, z której zaczerpnięty został tytuł książki Mahmouda – sło-
wami „Mówisz naprawdę świetnie po duńsku!” zwrócił się do autora ówczesny
minister kultury Bertel Haarder po debacie radiowej, której obaj byli uczestni-
kami, na co dostał odpowiedź „Dziękuję, ty też”. Pod powierzchnią tej pochwały
kryje się stereotypowe oczekiwanie, że osoba wyglądem odbiegająca od typowego
Duńczyka nim nie jest, a także ferowanie wyroków z pozycji wyższości, swoista
protekcjonalność i stygmatyzacja mówiących po duńsku z obcym akcentem lub
gorzej – akcentem arabusów (perkerdansk). Język duński, uznany w powszech-
nym głosowaniu za jedną z 10 najważniejszych wartości, pełni funkcję duńskie-
go szyboletu, czasem również w tak paradoksalnej odsłonie, jak ta, która bywa
udziałem Mahmouda.

W omówionych utworach literackich uderza postrzeganie duńskości, przeważnie
pozytywnie konotowanej w debacie publicznej, jako źródła cierpień. Opresyjność
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Tobias Skiveren, Affekt og racialisering i ny dansk (minoritets)litteratur. Om hjemløse kroppe40

i den store (h)vide verden, „Passage. Tidskrift for litteratur og kritik” 2016, nr 76, Aarhus: Aarhus
Universitetsforlag, s. 41–58.

Ibidem, s. 41.41

Ibidem, passim.42

Patrz również tekst Hvar er dansk racisme? (Czym jest duński rasizm?) z 2004 r., którego autor43

Kim Su Rasmussen pisze m.in. o organicznym rozumieniu duńskości jako jednym ze źródeł nowego
– kulturowego rasizmu w Danii (http://www.minority-report.dk/dansk/deltagere/kim_su_rasmussen.html
[dostęp: 3.09.2015]).

Por. Kusum Gopal, Janteloven – modviljen mod forskellighed, s. 33; Richard Jenkins, At være44

dansk. Identitet i hverdagslivet, Københavns Universitet: Museum Tusculanums Forlag 2014,
s. 285 i n. Gopal (na s. 34) precyzuje ponadto, na podstawie przeprowadzonych w Danii badań tere-
nowych, że duński dyskurs antyimigrancki skierowany jest przede wszystkim przeciw muzułmanom.

„At være forskellig betyder således at tilhøre et system med niveaudelinger i den økonomiske og45

sociale status og den politiske magt, at være af en anden religiøs overbevisning eller etnisk orientering,
og det leder tanken hen på uretfærdighed og hierarkisk underordning”. Kusum Gopal, Janteloven
– modviljen mod forskellighed, s. 29.

Postać z kultowego duńskiego serialu Matador.46

duńskiej kultury staje się powodem zaburzenia poczucia integralności wewnętrz-
nej bohaterów – ich, jak to określa Tobias Skiveren, „bezdomności tożsamościo-
wej” . Ma ona według duńskiego literaturoznawcy, oprócz podłoża narodowego,40

również umocowanie rasowe, w postaci tzw. rasalizacji (racialisering), czyli pięt-
nowania Innego jako przynależącego do określonej rasy . Ciało, które nie pasuje41

(do białej duńskiej kultury), nie może się czuć jak pasujące/dopasowane ; taka42

sytuacja staje się udziałem wszystkich bohaterów omówionych powyżej utwo-
rów .43  I to właśnie owa figura niedopasowania, bycia innym, różnienia się zdaje
się centralną kategorią w określaniu się bohaterów wobec duńskości. Duńska wy-
kładnia równości, wyrażona również poprzez przykazania Janteloven, ma bowiem
silny komponent unifikujący. Równy to taki sam, pasujący, nieodbiegający przede
wszystkim kulturowo . Duńczycy „lubią do siebie pasować”, różnica postrzegana44

jest jako zagrożenie dla narracji o homogeniczności etniczno-kulturowej jako funda-
mencie duńskości. Antropolożka Kusum Gopal, analizująca Janteloven, wyjaśnia:

 
Bycie innym/różnym oznacza zatem przynależenie do systemu podziału hierarchicznego do-

tyczącego statusu ekonomicznego i społecznego oraz władzy politycznej, posiadanie innych prze-
konań religijnych czy orientacji etnicznej, a to kieruje myśli na niesprawiedliwość i hierarchiczne
podporządkowanie .45

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA – INNY OBRAZ DUŃSKOŚCI

Duński psychiatra Henrik Bay Poulsen przedstawił zupełnie inną, dosadną i pro-
wokującą, wykładnię duńskości, a zarazem ironicznie wskazał nowym Duńczykom
drogę do jej osiągnięcia:

 
Muhammed i Ayse powinni zapomnieć o frykadelkach i dyrektorze banku Varnæsie , jeśli chcą46

się stać Duńczykami. Zamiast tego wyślijcie jakąś skargę. Wtedy znajdą się na najlepszej drodze do
duńskiego paszportu w kolorze buraka, który da im prawo sądzić, że Dania jest darem Boga dla

http://www.minority-report.dk/dansk/deltagere/kim_su_rasmussen.html
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„Muhammed og Ayse skal glemme alt om frikadeller og bankdirektør Varnæs, hvis de ønsker47

at blive danske. Send i stedet en klage over et eller andet. Så er de på rette vej mod et dansk,
rødbedefarvet pas, der giver dem ret til at mene, at Danmark er Guds gave til menneskeheden. [...]
Danskhed er egoisme, storhedsvanvid, dårlig stil, dårlige manerer, misundelse, nidkærhed og
hævngerrighed”. Henrik Bay Poulsen, Danskhed er egoisme, storhedsvanvid, dårlig stil, dårlige
manerer, misundelse, nidkærhed og hævngerrighed, „Berlingske”, 30.11.2016, http://www.b.dk/kom-
mentarer/danskhed-er-egoisme-storhedsvanvid-daarlig-stil-daarlige-manerer-misundelse-nid [dostęp:
1.12.2016].

Peter Carlsen, Danmark 2009, w: Danmark 2009 – et historiemaleri af Peter Carlsen, Det48

Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 2009, s. 23.
Richard Jenkins, At være dansk, s. 293 i n.49

ludzkości. [...] Duńskość to egoizm, mania wielkości, zły styl, złe maniery, zazdrość, małostkowość
i żądza zemsty .47

 
W sposób równie zdecydowanie odbiegający od głównego nurtu dyskursu

na temat Danii i równie ironiczny duńskość przedstawił malarz Peters Carlsen
(Danmark 2009). Jego alegoria oparta na kompozycji obrazu Eugéne’a Delacroix
Wolność wiodąca lud na barykady (1830) przedstawia galerię postaci, której te-
matycznym szkieletem jest, jak deklaruje sam autor, siedem grzechów głównych
– „rama interpretacyjna dla sił nośnych społeczeństwa” . W ten zinterpretowany48

na nowo chrześcijański zestaw wykroczeń moralnych wpisanych zostało kilka-
naście postaci, m.in. mężczyzna z flagą duńską w jednej ręce i torbą reklamową
jednego z duńskich supermarketów w drugiej, modelka, kibic z kijem bejsbolowym,
czytelnik brukowca „Ekstra Bladet”, premier Anders Fogh Rasmussen oblany
czerwoną farbą, bezdomny, rolnik, pastor i golfista. Barykada, na którą wiedziony
jest duński lud, składa się z odpadków konsumpcji (jak np. puszki po piwie, opa-
kowania po pizzy i chipsach) i zbanalizowanych symboli, które „sięgnęły bruku”
(jak np. plastikowy bocian). Wizja duńskości odmalowana w gorzkich barwach,
w sposób niezgodny z jej powszechnym rozumieniem, jest nie tylko świadectwem
wyobraźni twórczej i komentarzem do rzeczywistości zaproponowanym przez ar-
tystę zaangażowanego, ale można ją także odczytać jako potwierdzenie pojemności
i redefiniowalności tego pojęcia. Redefiniowalności, w której Richard Jenkins
upatruje jeden z możliwych – pozytywnych – scenariuszy, dzięki którym obywa-
tele Danii o innej niż duńska przynależności etnicznej będą się mogli odnaleźć
i zakorzenić we wspólnocie Duńczyków . Czy taka inkluzja tożsamościowa na-49

stąpi, czy, i jeśli tak, to jaki znajdzie to wyraz w literaturze duńskiej pisanej przez
nieetnicznych Duńczyków, pokazać może jedynie czas.
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ŹRÓDŁA INTERNETOWE

Den Store Danske Encyklopædi, hasło „Kulturradikalisme”: http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/
Litteratur/Litter%C3%A6r_terminologi/kulturradikalisme [dostęp: 5.05.2017].

Danmarkskanon: http://www.danmarkskanon.dk [dostęp: 4.05.2017].
Folketinget: http://www.ft.dk/samling/20161/vedtagelse/v38/index.htm [dostęp: 4.05.2017].

“YOU ARE NOT TO THINK YOU ARE A DANE...”. ON DANISH MIGRATION

LITERATURE IN THE CONTEXT OF THE DEBATE ON DANISHNESS

Summary

The aim of the article is to analyze five Danish literary examples (texts by Geeti Amiri,

Yahya Hassan, Tarek Omar, Hassan Preisler and Abdel Aziz Mahmoud) in the context of the

ongoing public debate on Danishness. The chosen writers deal with a migration experience

and they point out the impossibleness of becoming Danish in the eyes of the ethnic Danish

society. The notion of Danishness is undergoing changes, but as my reading of the texts has
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shown, the non-ethnic Danish writers conceptualize it as being founded in a greater degree

on the unreachable criterion of being (rather than on knowing or doing) – using Joshua

A. Fishman’s categories. 

Adj. Izabela Ślusarek



Posługuję się tu zgrabnym, w moim odczuciu, tłumaczeniem tego kanonicznego już zwrotu au-1

torstwa Jarosława Iwaszkiewicza. Zob. Jarosław Iwaszkiewicz, Szkice o literaturze skandynawskiej,
Warszawa: Czytelnik 1977, s. 160.

Zenon Ciesielski, Dzieje kultury skandynawskiej, t. 2: Od Romantyzmu do końca XX wieku,2

Gdańsk: Marpress 2016, s. 138.
Takie podsumowanie działalności Brandesa jest, rzecz jasna, uproszczeniem dokonanym dla ce-3

lów niniejszej publikacji. Spektrum działań Brandesa jest znacznie szersze, biografie zaś stanowią
zaledwie część jego arcybogatego dorobku.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 2, 2018

Joanna Cymbrykiewicz
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

NA PRZEKÓR PRZEŁOMOWI NOWOCZESNEMU.
O PROJEKCIE PATRIOTYCZNYM VILHELMA ANDERSENA

Ostatnie trzy dekady XIX wieku w Danii to czas dynamicznych przemian za-
początkowanych przez wybitnego animatora kultury, organizatora skandynawskiej
wyobraźni i charyzmatycznego wizjonera, Georga Brandesa (1842–1927). Zaini-
cjowany przez niego ruch kulturowo-społeczny, zwany przełomem nowoczesnym
(det moderne gennembrud), począwszy od 1871 roku, czyli rozpoczęcia przez
Brandesa wykładów na Uniwersytecie Kopenhaskim o zdobyczach nowożytnych
literatur europejskich, kształtował mentalność Skandynawów, ich gusty i postawy
społeczne. Jednocześnie Brandes, jak mało kto, elektryzował swoich rodaków i ich
polaryzował. Przeciwstawiając się jałowej, przedłużającej się duńskiej romantyce,
Brandes sformułował wytyczne dla literatury na nowych zasadach, wywiedzio-
nych z utylitaryzmu i pozytywizmu. Postulował mianowicie wyższość literatury
zaangażowanej, która „stawia zagadnienia”  („sætter problemer under debat”) do-1

tyczące współczesnego świata, nad literaturą romantyczną, opartą na mrzonkach
i estetyzującą. Jak zauważa Zenon Ciesielski, poglądy Brandesa „można spro-
wadzić do marzeń o nowym społeczeństwie, zbudowanym na zasadzie sprawied-
liwości, wolności myśli i poglądów [...]” . Brandes, jako mentalny kosmopolita,2

upatrywał odnowy życia kulturalnego i duchowego Duńczyków w asymilacji wpły-
wów z zagranicy i hołdował zainspirowanej myślą Nietzschego „arystokracji du-
cha”, publikując liczne portrety i biografie wielkich ludzi, wśród których znaleźli
się Michał Anioł, William Szekspir, Juliusz Cezar czy Wolter . Pochodzenie pro-3

tagonistów nie miało tu wprawdzie decydującego znaczenia, jako że jego wcześ-
niejsze publikacje obejmowały też rodzimych twórców takich jak Ludvig Holberg
czy Søren Aabye Kierkegaard, jednak wspólny mianownik stanowił tu geniusz,
rozumiany jako zjawisko indywidualizujące, izolujące protagonistę z otoczenia i wy-
noszące go ponad przeciętność, nie zaś scalające, czy to społeczność, czy naród.
Mając na uwadze elitarystyczny zamysł przedstawienia wielkich osobowości jako
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Johnny Kondrup, Biografisk metode, w: Litteraturens tilgange, red. Johannes Fibiger et al.,4

København: Academica 2010, s. 64.
Choć wpływ brandesizmu w ostatnich trzech dekadach XIX i na początku XX wieku był roz-5

legły, należy podkreślić, że był to również czas politycznych i kulturowych starć i sporów, Brandes
miał bowiem wielu przeciwników, szczególnie tych zrzeszonych wokół pisma „Fædrelandet” („Oj-
czyzna”).

Przyjęta w niniejszym artykule perspektywa jest siłą rzeczy uproszczeniem, ponieważ urodzony6

i wychowany w Danii Georg Brandes czerpał z duńskiej kultury świadomie i nieświadomie. Więcej na
ten temat można znaleźć np. w: Sune Berthelsen, Ditte Marie Egebjerg, Europa i Danmark, Danmark
i Europa. Georg Brandes som national kosmopolit 1864/1901, w: Det stadig moderne gennembrud,
red. Hans Hertel, København: Gyldendal 2004, s. 99–120.

Henri Nathansen, Portrætstudier, København: Nyt Nordisk Forlag/Busck 1930, s. 29. „[...]7

Brandes lidenskabelig-bevægede Sind med dets Sans for Storhed – Vilhelm Andersens ligevægtige
Gemyt med dets Hang til folkelig Jævnhed” – to i wszystkie pozostałe tłumaczenia są mojego
autorstwa.

swego rodzaju nadludzi i siły napędowej kultury, Brandes stworzył podwaliny pod
nowoczesną duńską biografistykę, inspirowaną myślą Taine’a i Saint-Beuve’a,
a w późniejszym okresie twórczości – również wspomnianego wyżej Nietzschego.
To właśnie dzięki Brandesowi biografia zaczęła odgrywać ważną rolę w duńskiej
literaturze i krytyce, zaistniała jako rozpoznawalny gatunek i wytworzyła osobny
wariant gatunkowy, nazwany potem modelem portretującym lub charakteryzującym .4

Szczególnie biograficzne odczytanie twórczości Sørena Aabye Kierkegaarda (1877),
kreślące odważny portret protagonisty z ateistycznego punktu widzenia (zbieżnego
wszak z optyką Brandesa) pozostaje po dziś dzień prawzorem duńskiej biografii
literackiej, podobnie zresztą jak biografia Poul Møller, hans Liv og Skrifter (Poul
Møller, jego życie i twórczość, 1894) Vilhelma Andersena, o której niżej.

Warto jednak przypomnieć, że gatunek biografii, jaki znamy w Danii obecnie,
to spuścizna nie tylko animatora przełomu nowoczesnego, ale również pozostają-
cego w jego cieniu Vilhelma Andersena (1864–1953), naukowca o innym profilu
badawczym i zapleczu ideologicznym, kojarzonego dziś przede wszystkim jako
autor programu i podręcznika nauczania literatury duńskiej na poziomie licealnym
z 1912, wykorzystywanego w duńskich szkołach aż do 1970 roku. Biografie au-
torstwa Andersena mają wiele wspólnego z biografistyką Brandesa, jednak różni
ich podejście ideologiczne i misja, gdyż działalność biograficzna i myśl literaturo-
znawcza Brandesa wyrastały z kompleksów, jakie literatura duńska winna odczuwać
względem innych literatur europejskich, Andersen zaś, opierając się wszechobecnej
presji przełomu nowoczesnego , koncentrował się na tym, co w literaturze rdzennie5

duńskie (sam tę „duńskość” definiował) lub precyzyjniej: niepodlegające wpływom
kosmopolityzmu. Można by więc orzec, że Brandes w swojej postawie badawczej
i kulturotwórczej wykazywał się ekstrawersją i proeuropejskością, a Andersena
cechowała orientacja narodowa i dystansująca się od wpływów z zagranicy , czy6

też, jak to określa znawca Brandesa Henri Nathanson, porównując obu myślicieli:
„[duchowy rozwój opiera się u] Brandesa na pełnym pasji umyśle, doceniającym
wielkość, u Andersena zaś na stonowanym usposobieniu, preferującym ludową
równość” . Poniższe rozważania są próbą przedstawienia patriotycznych założeń7

biografistyki tego drugiego w odniesieniu przede wszystkim do najważniejszej,
wzmiankowanej już biografii Poula Møllera, choć w toku rozmyślań pojawią się
również dygresje dotyczące biografii Adama Oehlenschlägera. Pierwsza biografia
Andersena stanowi najlepszą ilustrację jego patriotycznego projektu, który wart
jest uwagi ze względu na zarówno konsekwencję w dążeniu do raz obranego
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Należy uściślić, że pod pojęciem biografii literackiej rozumiem, wzorując się na tradycji anglo-8

saskiej, biografię, której protagonistą jest pisarz. W innych opracowaniach pod tą nazwą kryje się
np. biografia zbeletryzowana czy powieść biograficzna. Tymczasem istotą biografii literackiej jest jej
naukowy charakter, zawierający się w wykorzystaniu materiałów faktograficznych, w postaci zarów-
no dzieł, jak i listów, pamiętników, relacji świadków, materiałów przygodnych, jak np. zachowane
bilety teatralne, dokumenty tożsamości, albumy etc.

Grażyna Szelągowska, Dania, Warszawa: Trio 2010, s. 13–14.9

celu, jak i ostatecznego efektu, częstokroć niedocenianego współcześnie przez
Duńczyków.

Vilhelm Andersen, wykładowca akademicki, autor ważnych publikacji lite-
raturoznawczych, badacz i biograf był wprawdzie o 22 lata młodszy niż Georg
Brandes, ale prezentowana przez niego perspektywa badawcza może wydawać
się anachroniczna jak na epokę nowoczesnego przełomu. Podczas gdy krytyku-
jący duńską zaściankowość Brandes poszukiwał inspiracji i źródeł odnowy ducha
Duńczyków w trendach wywodzących się z Niemiec, Francji czy Anglii, Andersen
pozostał wierny spuściźnie kulturowej swoich rodaków, upodobawszy sobie
szczególnie duńską romantykę, zwłaszcza zaś twórczość jej luminarza, Adama
Oehlenschlägera. Jego celem było umniejszenie rewolucjonizującego znaczenia
przełomu nowoczesnego, stworzenie przeciwwagi dla jego kosmopolitycznego
charakteru i ukazanie siły drzemiącej w narodzie i rodzimej kulturze. Dlatego
działalność Andersena skupioną na biografiach można określić jako projekt naro-
dowy, w którego skład, oprócz Poula Møllera, wchodzą cztery biografie literac-
kie :8  Adam Oehlenschläger. Et Livs Poesi (Adam Oehlenschläger. Poezja życia,
1899–1900), Paludan Müller (1910), Henrik Pontoppidan (1917) i Vilhelm Topsøe
(1922). Trzy pierwsze koncentrowały się na twórcach romantycznych, natomiast
dwie ostatnie – na duńskich realistach. Andersen odwołuje się do duńskiego roman-
tyzmu z kilku powodów. Zasadniczym wydaje się prywatne zamiłowanie do tej
ważnej dla Danii epoki i jej twórców, innym – analogia, którą dostrzega między ro-
mantyzmem a własną współczesnością. Romantyzm był bowiem okresem, w któ-
rym klęski na scenie politycznej i gospodarczej (bombardowanie Kopenhagi przez
flotę angielską, bankructwo państwa duńskiego, utrata Norwegii na rzecz Szwecji,
włączenie Holsztynu do Związku Niemieckiego) szły w parze z bujnym rozwo-
jem duńskiej kultury, nieodnotowanym wcześniej w dziejach kraju, a nazwanego
złotym wiekiem. Charakteryzując tę epokę, Grażyna Szelągowska podsumowuje:

 
Żaden z wielkich duńskich twórców romantycznych nie był wprawdzie ani trybunem ludowym,

ani nie formułował programów politycznych, ani nie uchodził za wieszcza, jak romantycy polscy,
a jednak współczesna samoświadomość Duńczyków, ich dzisiejsze rozumienie pojęć takich jak na-
rodowość, indywidualizm, wolność, demokracja, miłość mają swoje źródła właśnie w złotym wieku .9

 
Rzeczywiście, złoty wiek i ogólnie romantyzm uznać można za okres krystali-

zacji duńskiej tożsamości i konsolidacji narodu wokół spraw dla niego kluczowych
– samostanowienia (na ograniczonych, ale jednak własnych zasadach) i indywi-
dualizmu. Również Andersen odwoływał się do koncepcji złotego wieku, zarówno
w wyborze Oehlenschlägera na protagonistę swojej najobszerniejszej biografii, jak
i w samej istocie refleksji nad samym zjawiskiem. Według romantycznej wykładni
teraźniejszość pogrążona jest w kryzysie, a złoty wiek to utopijny czas minionej,
ale też i nadchodzącej chwały. Doskonałą ilustracją tego romantycznego fantazma-
tu jest poemat Oehlenschlägera Guldhornene (Złote rogi, 1802). Analogicznie do
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Włodzimierz Karol Pessel, Bieguny obrócone. Georga Brandesa wrażenia z Polski w świetle10

historii kultury duńskiej, „Przegląd Humanistyczny” 2012, nr 1 (430), s. 99.
Jarosław Iwaszkiewicz, Gniazdo łabędzi, Warszawa: Iskry 1962, s. 81.11

Johnny Kondrup, Livsværker, Gylling: Amadeus 1986, s. 138.12

mitycznych rogów z poematu, odebranych Duńczykom przez bogów z powodu ich
pragmatyzmu i niewiary w siłę ducha i intuicji, ale wciąż możliwych do zdobycia
pod warunkiem spełnienia boskich wymogów, Andersen postrzega własną współ-
czesność, w której wiara w to, co immanentnie duńskie, może prowadzić do prze-
zwyciężenia kryzysu duchowego i kulturowego. Jednak tak jak żarliwy romantyk
Oehlenschläger upatrywał ratunku wartości narodowych w chlubnej przeszłości
(duńska mocarstwowość) i tradycji (mitologia nordyjska), tak Andersen odwoły-
wał się do romantyzmu, widząc w nim duchowy złoty wiek narodu. Realizując
konsekwentnie swój narodowy projekt, korzystał jednocześnie z dorobku nowo-
czesnego przełomu: posługiwał się nowatorską, jak na swoje czasy, formułą bio-
graficzną, wypracowaną w Wielkiej Brytanii przez Samuela Johnsona i Jamesa
Boswella, stosował empatyczny, poufały ton wypowiedzi narratorskiej, sytuując się
na pozycji równorzędnej wobec protagonisty i komponował narrację o swoim bo-
haterze według ustalonego wcześniej klucza interpretacyjnego (np. traktując wiek
dojrzałości Oehlenschlägera jako stan docelowy, swoiste wypełnienie jego losu,
dzieciństwo zaś i młodość postrzegając w kategorii preludium).

Na czym polegał Andersenowski projekt odnowy narodowej i jaka jest jego
geneza? Inspiracja przyszła z Niemiec, a konkretnie od Juliusa Langebehna, dziś
już zapomnianego zwolennika pangermanizmu, który możliwości odnowy narodu
niemieckiego upatrywał w przypominaniu i gloryfikowaniu wielkich narodowych
osobowości. Nie mniej istotnym czynnikiem był Andersenowski sceptycyzm wo-
bec dominacji naturalizmu, nader skwapliwie podjętego przez duńskich twórców,
którzy dali się porwać myśli Brandesa, planującego „całkowite przeoranie duń-
skich wartości i reorientację kultury w duchu realizmu” , choć, paradoksalnie,10

należy przyznać rację Iwaszkiewiczowi, że „ci młodzi pisarze, którzy się za jego
uczniów uważali i których on miał za swych uczniów, w praktyce zdradzili jego
założenia teoretyczne” . „Stawianie zagadnień” czy ogólnie literatura zaangażowana11

nie prowadziły, według Andersena, do wzmocnienia tożsamości narodowej Duń-
czyków, natomiast było ono możliwe dzięki przywoływaniu tych rodzimych twór-
ców, w dziełach których można odnaleźć ducha narodowego, a także ukazywaniu
ich zdeterminowanego narodowo potencjału. Stawianie ich za wzorzec i akcento-
wanie powszechnego (ludowego) charakteru ich twórczości miało prowadzić naród
do zrozumienia jego prawdziwej natury . Nadrzędnym zamysłem dydaktycznym12

było dla Andersena niedopuszczenie do pogardy dla własnego pochodzenia i na-
rodu, którą młodzi ludzie mieli prawo odczuwać po klęsce Danii w znamiennym
roku 1864. Odcinając się od współczesnych sobie trendów, Andersen wybrał na
bohaterów swoich biografii artystów, w czym również dostrzec można ducha
romantyki. Pisarze jako depozytariusze cennych dla narodu wartości i „ogniwa”
łączące zwykłego człowieka z Absolutem stanowili dla niego wcielenie samorea-
lizacji, której wartość naddana służy nie tylko im samym, ale też ogółowi.

Wspomniane wyżej trzy pierwsze biografie realizują w największym stopniu
założenia patriotycznego projektu, największym echem zaś odbiły się w Danii
Poul Møller i Adam Oehlenschläger, gdyż biografie późniejsze skonstruowane są
w nieco inny sposób: oparte są na skrupulatnej pracy archiwistycznej, kwerendzie
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i większym przywiązaniu do detalu, ale również perspektywie historycznoliterac-
kiej, tak charakterystycznej dla późniejszego okresu twórczości Andersena. W prze-
ciwieństwie do trzech pierwszych cechuje je też mniej wyrafinowany język.

Sztandarowe biografie Andersena o Poulu Møllerze i Adamie Oehlenschlägerze
są napisane kunsztownym, artystycznym językiem, sama zaś konstrukcja przywo-
łuje na myśl powieść, co autor potwierdza, wypowiadając się o biografii Oehlen-
schlägera, że jest to „pozorna powieść” („en tilsyneladende roman”) . Wydając13

biografię Møllera, Andersen wykazał się świadomością własnej epoki i jej po-
tencjału. Wybrał mianowicie na protagonistę pisarza, który tworzył w okresie
złotego wieku, ale wykazywał bodaj największe spośród sobie współczesnych
zamiłowanie do mimetyzmu i podążania w swoich dziełach za rzeczywistością,
a jednocześnie – uchodził za niespokojnego ducha, postać wyjątkowo niespój-
ną i rozedrganą. Książka wzbudziła pewne kontrowersje, szczególnie w obozie
Brandesa (o ile można tu w ogóle mówić o obozie; wszak zwolennicy Brandesa
nie stanowili zwartej grupy, czego nie ułatwiał on sam, zmieniając front i doko-
nując obrachunku ze swoimi poglądami). Sam Brandes wypowiada się na pozór
życzliwie na temat Poula Møllera, doceniając szczegółowość opracowania i pod-
kreślając, że biografia ta powstała z „głębokiego podziwu i autentycznego zako-
chania” („en dyb Beundring og sand Forelskelse”), choć w gruncie rzeczy jego
opinia jest krytyczna, a Andersenowskie zamiłowanie do „rdzennej duńskości”
(„oprindelig Danskhed” ) – wykpiwane. Prawdą jest, że definicja duńskości i isto-14

ty ducha narodu jest przez Andersena konstruowana niekonsekwentnie i wręcz
kapryśnie, ale przecież i Brandes wykazywał się zmiennością poglądów. Przy-
znać jednak należy, że Brandesowi udaje się zidentyfikować kluczowe cechy, ja-
kie Andersen przypisał Møllerowi, które rzekomo konstytuują „duchową naturę
duńskiego narodu” („det danske Folks aandelige Natur” ): silne poczucie własnej15

osobowości („den stærke Personlighedsfølelse”), niezależność („selvstændighed”),
szczerość, humor, umiejętność krytycznej obserwacji („Evnen til kritisk Iagtta-
gelse”), a także umiłowanie rodu i pochodzenia („den af Slægts- og Hjemfølelsen
[...] bestemte Pietet” ). Jednak największą kontrowersję wzbudziło wynikające16

z biografii Møllera twierdzenie, jakoby przełom realistyczny miał w Danii miej-
sce zdecydowanie wcześniej, niżby tego chciał Brandes, a mianowicie w 1824 ro-
ku za sprawą noweli-powieści En dansk Students Eventyr (Przygoda duńskiego
studenta) autorstwa Møllera. Zabieg ten jest celowy i pokazuje jak w soczewce
patriotyczny zamysł Andersena: umniejszenie zasług przełomu nowoczesnego po-
przez ukazanie fałszywości jego pierwotnych założeń (postulowana przez Brandesa
zaściankowość i zacofanie kultury duńskiej wobec innych literatur europejskich).

Biografie Andersena są biografiami teleologicznymi, co oznacza, że tworzy on
narrację o życiu protagonisty, ustaliwszy uprzednio cel przyświecający jego życiu.
Jest to oczywiście arbitralny wybór biografa roszczącego sobie prawo do rozumie-
nia i właściwej interpretacji życia swojego bohatera, Andersen zaś hołdował poglą-
dom, że dusza twórcy zawiera się w jego dziełach, zatem czytając prace autora,
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czytelnik poznaje jego samego  i rozumie jego motywacje. Nie ulega wątpliwości,17

że Andersen, pisząc swoje biografie, ani przez chwilę nie traci z oczu współ-
czesnego czytelnika, akcentując te cechy charakteru pisarza, do których odnieść się
może Duńczyk końca XIX wieku. W przypadku biografii Møllera w centrum
znalazło się ukazanie harmonijnego rozwoju artysty, którego cel stanowiła kry-
stalizacja osobowości i dojrzewanie do pełni potencjału twórczego. Potencjał ten
wyrażać się miał w przekonaniu o wartości konstruowania świata przedstawio-
nego o charakterze realistycznym, co wyrastało ponad jego własną epokę, zdomi-
nowaną przez wzorowane na twórczości Waltera Scotta powieści historyczne.
Faza realizmu, jaka miała nastąpić w życiu Møllera, stanowi etap w jego rozwoju
osobistym; jego kulminacją miało być nienapisane dzieło o Ahaswerusie, które,
według Andersena, stanowiło przestrogę przed nihilizmem, co można odczytać ja-
ko aluzję do promowanego przez Brandesa Nietzschego. Nie jest to jedyna aluzja
do współczesności czy czasów następujących już po śmierci protagonisty biografii,
co zgodne jest z dydaktycznym charakterem misji Andersena, który pragnie uczy-
nić z Møllera wzór do naśladowania dla współczesnych sobie młodych Duńczy-
ków. Podług obranego przez siebie klucza interpretacyjnego Andersen wywodzi
twórczość Kierkegaarda z literatury Møllera, pisząc, że „on [Møller] jest skałą, na
której tamten [Kierkegaard] pobudował Kościół” , co również można potraktować18

jako polemikę z Brandesem i jego biografią Kierkegaarda, który widział w filozofie
postać niemającą poprzedników w żadnej kulturze. Inny dowód na niebagatelne
znaczenie spuścizny Møllera stanowi, według Andersena, twórczość Hansa Egede
Schacka (1820–1859), którego uznaje się za protoplastę nowoczesnego realizmu.
Szczególną uwagę zwraca biograf na jego powieść Phantasterne (Fantaści, 1857),
która jest „swoistą satyrą na postromantyczną literaturę i jej już po części zwietrza-
łe ideały”  i której autor „wyprzedza [...] nieco swą epokę, krytykując w psycho-19

logicznie przekonywający sposób świat iluzji i marzeń, będący głównym tematem
utworów współczesnych Schackowi pisarzy romantycznych” . Według interpre-20

tacji Andersena Schack, podobnie jak Kierkegaard, inspiruje się pismami Møllera,
a jego krytyka romantycznych „fantastów” ma źródło w zapoczątkowanej przez
Møllera tendencji realistycznej. W aluzji do Schacka i podważeniu jego pozycji
jako prekursora duńskiego realizmu dopatrywać się można kolejnego argumen-
tu przemawiającego przeciw podstawowym założeniom przełomu nowoczesne-
go i głównej roli Brandesa w kształtowaniu duńskiej tożsamości. Zresztą takich
aluzji i przykładów na siłę drzemiącą w duńskim narodzie miało być więcej, ale
plany Andersena uległy modyfikacji . Andersen dąży konsekwentnie do rewizji21

dotychczasowych poglądów o duńskim romantyzmie, starając się przywołać pa-
triotyzm twórców złotego wieku i uczynić z nich wzorce do naśladowania, których
w jego czasach brakowało . Takim wzorcem, prócz Møllera, miał być również22

Adam Oehlenschläger, dzięki któremu, jak to ujmują Stefan H. Kaszyński i Maria
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Krysztofiak, „przybliżona została świetna przeszłość kultury nordyjskiej” , a któ-23

rego cechy charakteru, tzn. pasja odkrywania, ciekawość, konsekwencja w umi-
łowaniu duńskiego romantyzmu (Oehlenschläger do końca swoich dni pozostał
wierny ideałom hiperromantyki) stanowić miały przykład dla współczesnego, mło-
dego Duńczyka. 

Patriotyczny projekt Andersena miał zatem dwojaki cel: podważenie decydu-
jącej roli przełomu nowoczesnego w promowaniu nowych trendów, szczególnie
realizmu, i selekcja twórców rodzimych, mogących stanowić wzór dla Duńczy-
ków końca XIX i początku XX wieku poprzez prezentowanie cech osobowości
uznanych przez Andersena za rdzennie duńskie. Narzędziem, które badacz i pisarz
wykorzystał w optymalny sposób, była biografia literacka, gatunek, który nie tylko
rozwinął, ale też uformował, nadając mu artystycznego charakteru, wprowadzając
empatyczny, pełen poufałości głos narratora i dokonując psychologicznej interpre-
tacji powiązań między życiem a twórczością. Założenia jego projektu widać naj-
pełniej w pierwszej biografii o Poulu Møllerze, która cieszyła się największym
powodzeniem wśród czytelników, o czym świadczą dwa wznowienia książki, ale
pojawiają się również w biografiach Oehlenschlägera oraz Paludana Müllera.
Andersen miał świadomość przemożnego wpływu przełomu nowoczesnego i Georga
Brandesa na umysłowość Duńczyków (i Europy!) przełomu wieków; zresztą sam
zaliczał się do uczniów Brandesa i podziwiał jego pierwsze publikacje odnoszące
się do duńskich romantyków. Dlatego można uznać, że jego projekt patriotyczny
nie stanowił próby przenicowania duńskiego światopoglądu i obalenia prymatu
Brandesa, lecz raczej kontrapunkt dla kosmopolitycznych orientacji przywódcy
przełomu nowoczesnego. Będąc zwolennikiem ewolucji, nie zaś rewolucji, Andersen
postrzegał duńską kulturę w kategorii continuum, chcąc zaszczepić swoje rozpo-
znania w duńskim narodzie, nadwątlonym psychicznie w wyniku klęski w 1864.
Echa Andersenowskiego harmonijnego postrzegania historii literatury widoczne
są również dziś w diagnozach i refleksjach na temat przełomu nowoczesnego.
Dowodzi tego na przykład Sune Auken, mówiący o przełomie nowoczesnym, że
„historia literatury rzadko przebiega za pomocą nagłych zwrotów, a nawet, gdy się
wydaje, że tak jest, dokładniejsza obserwacja prawie zawsze wykaże, że zwrot był
wyjątkowo dobrze przygotowany” . Bez wątpienia również skrupulatna praca24

filologiczna Andersena w połączeniu z pasją i autentyczną miłością do twórców
złotego wieku przybliżyła ich samych oraz ich twórczość Duńczykom, nawet sa-
memu Brandesowi . Można zatem podsumować, że misje obu myślicieli, kryty-25

ków i pisarzy dopełniały się nawzajem, jako że każdy z nich wniósł do duńskiej
kultury i literatury różne wartości: elitarystyczny projekt Brandesa przybliżył
Duńczykom wyrastające ponad przeciętność wybitne jednostki o znaczeniu ponad-
narodowym, Andersen zaś zaproponował egalitarystyczną, lokalną perspektywę,
skupioną na rodzimych pisarzach i identyfikującą charakterystyczne dla Duńczy-
ków cechy narodowe.
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CONTRARY TO THE MODERN BREAKTHROUGH.

ON A PATRIOTIC PROJECT OF VILHELM ANDERSEN

Summary

The article presents the patriotic project of Vilhem Andersen, one of George Brandes’s

opponents and critics of the modern breakthrough. Andersen’s main medium were literary

biographies, which he had the ambition to use to influence his contemporaries, promoting

romantic national literature and identifying the national characteristics of the Danes. The

reflections focus on the most important and most popular biography of the author entitled

Poul Møller. Hans Liv og Skrifter (1894), which is the most emphatic manifestation of

Andersen’s mission.

Trans. Izabela Ślusarek
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„TAM ZACZYNA SIĘ MÓJ ŚWIAT” – HANS CHRISTIAN ANDERSEN
WOBEC OJCZYZNY NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH UTWORÓW

PISARZA Z GATUNKU TZW. PIEŚNI O OJCZYŹNIE (FÆDRELANDSSANG)

1. ANDERSEN ZNANY I MNIEJ ZNANY

Twórca ponadczasowy to taki, którego dzieła są zdolne przetrwać swoją epo-
kę. Ukazując prawdy o charakterze uniwersalnym, zachowują aktualność niezależ-
nie od czasu historycznego, w jakim powstały. Dzięki umiejętnie skonstruowanej
metaforyce pozostają czytelne dla dużego grona odbiorców, stanowiąc wiecznie
żywe źródło szeroko pojętych inspiracji. W domenie literatury na miano twórcy
dzieł ponadczasowych zasługuje bezsprzecznie pisarz duński Hans Christian
Andersen, którego baśnie od wielu pokoleń współtworzą kanon literatury świato-
wej. O fenomenie baśniopisarstwa Andersena stanowi jego innowacyjny kunszt lite-
racki w zakresie formy, imitującej lekkość przekazu ustnego charakterystycznego
dla baśni ludowej, a także treści, której wielowarstwowość umożliwia lekturę na
wielu różnych poziomach interpretacji, w zależności od kompetencji literackiej
czytelnika. Nie bez znaczenia dla sukcesu pisarza pozostaje także specyfika baś-
niowej rzeczywistości, nieokreślona bliżej miejscem czy czasem, lecz aktualna
„wszędzie i nigdzie, nigdy i zawsze” , a zatem uniwersalna i z założenia nieprze-1

mijająca. Bez wątpienia to właśnie baśnie zapewniły Andersenowi upragnioną
międzynarodową sławę, zarówno ze względu na potencjał aprioryczny gatunku,
jak i niepodważalny artyzm samego pisarza, pozwalający potencjał ten wydobyć
i rozwinąć.

O ile baśnie Andersena to lektura ogólnie znana, o tyle w powszechnej
świadomości czytelniczej marginalizowany bywa fakt, że repertuar twórczy zna-
nego baśniopisarza obejmuje także inne formy gatunkowe. Znajdujemy tu przede
wszystkim oparte na wątkach autobiograficznych powieści oraz wspomnienia
z podróży, dzięki którym Andersen zyskał uznanie w czasach sobie współczes-
nych, i które nadal odnotowywane są jako cenne zwierciadło skomplikowanej
osobowości autora, jego ambicji, kompleksów i często sprzecznych pragnień.
Znajdujemy także zapomniane przez historię dramaty, pisane w charakterze prze-
pustki do wymarzonego świata teatru, a ponadto wiele utworów poetyckich.
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Pomimo że to nie w poezji realizuje się właściwy sukces pisarski autora,
w kontekście całej jego twórczości jest to nadal gatunek ważny, głównie pod
względem formacyjnym. Jak podkreślają badacze duńscy, u progu swej kariery
Andersen przejawiał przede wszystkim talent liryczny, zaledwie na przestrzeni
dwóch lat (1831–1833) publikując aż pięć tomów poezji, w tym wiersze zebrane
wydane już w roku 1833 . Sam autor w pojęciu „poezja” upatrywał kategorii2

nadrzędnej w stosunku do podziałów gatunkowych, włączając w jej zakres także
baśniopisarstwo: „Jeg finder, at eventyrdigtningen er poesiens mest vidt udstrakte
rige [...]; det er mig Repræsentanter for al Poesi” („W moim odczuciu baśniopi-
sarstwo to najbardziej rozległa z poetyckich krain [...], jest dla mnie uosobieniem
istoty wszechpoezji”) . Analizując wymiar metaforyczny utworów Andersena,3

w istocie zauważamy, że wiele z nich, także tych z gatunku powieści i baśni, po-
dyktowanych jest potrzebą autoekspresji, obiektywizując uczucia autora pod
postacią doświadczeń fikcyjnych bohaterów. W związku z powyższym można po-
kusić się o stwierdzenie, że niezależnie od formy podawczej twórczość duńskiego
baśniopisarza nosi znamiona liryki.

Repertuar liryczny Andersena to jednak nie tylko świadectwo jego przeżyć we-
wnętrznych. W swoich wierszach oraz hymnach pochwalnych autor kreśli także
wizję współczesnej sobie rzeczywistości, w tym ojczyzny, której apoteozę wy-
rażają utwory z gatunku tzw. pieśni o ojczyźnie, po duńsku fædrelandssange.
W poezji Andersena tendencja ta stanowi wątek powracający na przestrzeni lat
w wielu odsłonach tematycznych, głównie w formie pieśni pochwalnych na cześć
Danii rozumianej jako kolebka duńskiego narodu, a także kraj urodzenia samego
autora oraz część szerzej rozumianej wspólnoty nordyckiej. Faktem jest, iż więk-
szość z nich, tak jak inne poboczne wątki w twórczości baśniopisarza, z biegiem
czasu odeszła w zapomnienie. Znajdują się tu jednak i takie, które w duńskiej
świadomości narodowej zapisały się jako symbole i takimi pozostają do dziś. Mowa
tu przede wszystkim o przywodzącej na myśl Mickiewiczowską inwokację pieśni
pt. Danmark, mit Fædreland (Danio, Ojczyzno moja), wydanej w 1851 roku w ra-
mach zbioru Fædrelandske Vers og Sange under Krigen (Wiersze i pieśni o ojczyź-
nie z czasu wojny). Ze względu na swój wciąż aktualny przekaz patriotyczny to
właśnie ona stanowi punkt wyjścia dla niniejszych rozważań, stanowiących pró-
bę rekonstrukcji Andersenowskiej wizji ojczyzny. Przedstawiona poniżej analiza
utworu koncentruje się wokół głównych aspektów wykreowanego tutaj obrazu
Danii, uzupełniając go na podstawie pokrewnych utworów Andersena, konfron-
tując z głównymi motywami jego twórczości, wybranymi faktami z jego życia,
a także kontekstem historyczno-kulturowym epoki.

http://adl.dk/adl_pub/forfatter/e_forfatter/e_forfatter.xsql?ff_id=22.
http://adl.dk/adl_pub/forfatter/e_forfatter/e_forfatter.xsql?ff_id=22.


„Tam zaczyna się mój świat” – Hans Christian Andersen wobec ojczyzny... 91

Dansk litteraturs historie. Bind II. 1800–1870, red. Klaus P. Mortensen, May Schack, København:4

Gyldendal 2008, s. 16–36.
Ibidem, s. 50–56.5

Więcej na temat twórczości wymienionych tutaj pisarzy w kontekście epoki duńskiego roman-6

tyzmu narodowego: ibidem, s. 100–237.

2. PIEŚŃ O OJCZYŹNIE JAKO GATUNEK LITERACKI
A DUŃSKI ROMANTYZM NARODOWY

Podstawowe założenia epoki romantyzmu zostały przeniesione na grunt duń-
ski za sprawą filozofa, przyrodnika i poety pochodzenia niemieckiego Heinricha
Steffensa (1773–1845), urodzonego w Norwegii, lecz zamieszkałego w Danii.
W 1802 roku wygłosił on w Kopenhadze cykl wykładów poświęconych filozofii
naturalnej Friedricha Schellinga, którego był uczniem podczas pobytu badawcze-
go na uniwersytecie w Jenie. W wyniku inspiracji owym wydarzeniem w Danii
nastąpił rozkwit romantyzmu uniwersalnego, hołdującego koncepcji monizmu,
panteizmu oraz artystycznego geniuszu .4

Co ciekawe, niemalże jednocześnie w dojrzewającej duńskiej myśli romantycz-
nej dokonał się zwrot ku ideom narodowym, propagowanym w ramach drugiego
ważnego ośrodka wczesnego romantyzmu niemieckiego, jakim był Heidelberg.
Romantycy z Heidelbergu stawiali sobie za cel kształtowanie poczucia przyna-
leżności narodowej poprzez powrót do wspólnych korzeni historycznych i kul-
turowych. Projekt ten trafił w Danii na szczególnie podatny grunt ze względu
na kryzysową sytuację polityczno-gospodarczą kraju. Wiek XIX rozpoczął się
dla Duńczyków serią tragicznych w skutki wydarzeń, tj. konfliktem zbrojnym
z Anglią, w toku którego zniszczono większość duńskiej floty, załamał się han-
del, w roku 1807 bombardowano Kopenhagę, w wyniku wojen napoleońskich
w 1813 roku Dania ogłosiła bankructwo, a rok później z granic duńskiego impe-
rium kolonialnego wyłączono Norwegię. Wobec pogrążonej w głębokim kryzy-
sie rzeczywistości duński romantyzm narodowy pełnił przede wszystkim funkcję
terapeutyczną. W miejsce rozważań nad poniesionymi porażkami proponował
powrót ku czasom minionej świetności, określanych mianem mitycznego złotego
wieku, czyli guldalder .5

Romantyczny projekt odbudowy utraconej dumy narodowej był realizowany
w Danii wszechstronnie. Świadczy o tym szerokie spektrum form literatury pa-
triotycznej uprawianej przez czołowych przedstawicieli epoki. Należą tu przede
wszystkim czerpiące z dziedzictwa mitologiczno-historycznego wiersze, poematy
oraz utwory dramatyczne autorstwa Adama Oehlenschlägera (1779–1850), uznawa-
nego za prekursora duńskiej literatury romantycznej. Szczególny potencjał kultu-
rotwórczy wykazują także proklamujące odnowę narodowo-religijną psalmy, studia
historyczne i mitologiczne oraz pisma teologiczne jednego z głównych kreatorów
duńskiej kultury narodowej Nikolaja Frederika Severina Grundtviga (1783–1872).
W zgodzie z programem patriotycznym Grundtviga pozostają także powieści histo-
ryczne Bernharda Severina Ingemanna (1789–1862), przybliżające losy duńskich
bohaterów historycznych .6

Pomimo wielości konwencji literatura duńska doby romantyzmu narodowego
pozostaje nośnikiem tej samej, wspólnej dla całego ruchu idei. Okazjonalnie owa
jedność treści przekłada się także na jedność formy, gdzie wspólny mianownik
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Hovedsporet, red. Jens Anker Jørgensen, Knud Wentzel, København: Gyldendal 2005, s. 379–382.7
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Mowa tu o anonimowym w swoim założeniu konkursie, którego laureatką została niejaka Juliane9

Marie Jessen, autorka pieśni pt. Danemark, Danemark – hellige lyd (Dania, Dania – głos świętości).
Jak podają źródła, zwycięski utwór wyłoniony został jednak przez pomyłkę, z uwagi na sposób kali-
grafii przypominający pismo Oehlenschlägera. Z czasem pierwotny werdykt cofnięto i hymnem ogło-
szono wykonywany do dziś utwór Oehlenschlägera pt. Der er et yndigt land (Jest taki piękny kraj).

odnajdujemy właśnie w gatunku pieśni o ojczyźnie. O wartości utworów z gatunku
duńskiej fædrelandssang stanowi ich wymiar nie tyle estetyczny, co użytkowy,
ściśle związany z procesem kształtowania się tożsamości narodowej oraz doświad-
czeniami wojennymi XIX stulecia, generującymi potrzebę literatury „ku pokrze-
pieniu serc”. Aspekt narodotwórczy realizowany jest tutaj poprzez gloryfikację
czynników legitymizujących istnienie narodu, tj. piękno ojczystego krajobrazu,
sama nazwa ojczyzny, jej ciągłość historyczna, monarchowie oraz dokonania jej
mieszkańców. W pieśniach powstałych na kanwie konkretnych wydarzeń wojen-
nych paradygmat ten jest poszerzany o przymioty sankcjonujące działania narodu
duńskiego wobec wroga, tj. honor, prawość i szlachetność, a także głęboka wia-
ra, zapewniająca przychylność Boga . Odwołując się do powyższych wartości,7

utwory z gatunku pieśni o ojczyźnie umacniają wspólnotowe poczucie odrębności
narodowej Duńczyków, kreują przekonanie o wyjątkowości Danii na tle innych
mocarstw, a w czasach kryzysu prognozują zwycięską przyszłość.

Podążając za kontekstem wojennym, właściwy rozkwit gatunku duńskiej pieśni
o ojczyźnie obserwujemy przede wszystkim w latach 40. XIX stulecia. Zaangażo-
wanie twórców w sprawy kraju rosło wówczas pod wpływem tzw. wojny trzylet-
niej (treårskrigen, 1848–1851), stanowiącej pierwszą falę konfliktu o przynależność
narodową Szlezwiku. Co więcej, postępująca demokratyzacja społeczeństwa kreo-
wała zapotrzebowanie na lirykę patriotyczną, wykonywaną kolektywnie podczas
zgromadzeń obywatelskich w celu manifestacji nowo ugruntowanej narodowej
tożsamości. W odpowiedzi na powyższe okoliczności utwory pochwalne na cześć
ojczyzny tworzyli praktycznie wszyscy, także ci wspomniani wyżej, czołowi re-
prezentanci epoki. W 1851 roku do grona pisarzy-romantyków pragnących zabrać
głos w szlezwickiej sprawie dołączył Hans Christian Andersen, wydając wspo-
mniany już wcześniej zbiór pt. „Wiersze i pieśni o ojczyźnie z czasu wojny”,
inspirowany w całości wydarzeniami wojny trzyletniej.

Jako forma poezji patriotycznej tzw. pieśń o ojczyźnie w literaturze duńskiej
obecna była także wcześniej, w czasach poprzedzających proces narodowotwór-
czy. O świadomości istnienia tej formy świadczy chociażby pierwsza duńskoję-
zyczna definicja pojęcia nationalsang, czyli pieśń narodowa, zawarta w słowniku
duńsko-niemieckim z 1810 roku. Terminy fædrelandssang oraz nationalsang uży-
wane są tutaj zamiennie w odniesieniu do szeroko pojętego gatunku pieśni o wy-
mowie patriotycznej . Mając na uwadze zbieżność obu pojęć, nie dziwi fakt, iż to8

właśnie spośród utworów wpisujących się w poetykę pieśni o ojczyźnie w roku 1818
został wyłoniony duński hymn narodowy, określany w języku duńskim mianem
pieśni narodowej, a więc nationalsang . Tym samym zakres znaczeniowy terminu9

„pieśń narodowa” uległ zawężeniu, czyniąc pieśń o ojczyźnie kategorią nadrzędną,
obejmującą utwory liryczne o wymowie patriotycznej bez względu na ich status
kulturowy czy polityczny.
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Rasmus Glenthøj, På fædrelandets alter. National identitet og patriotisme hos det danske11

borgerskab 1807–1814, Købenavn: Museum Tusculanums Forlag 2007, s. 48–63.

Łącząc doniosłość treści oraz lekkość formy, tradycja gatunkowa pieśni o oj-
czyźnie pozostaje źródłem najbardziej znanych duńskich utworów patriotycznych,
obecnych w życiu kulturowym Duńczyków do dziś. Należą tutaj przede wszystkim
dwie pieśni funkcjonujące w obiegu oficjalnym. Pierwsza z nich, ustanowiona
w 1866 roku duńskim hymnem narodowym, to utwór Adama Ohlenschlägera pt.
Der er et yndigt land (Jest taki piękny kraj) wydany w roku 1819, skądinąd jako
Fædrelands-Sang (Pieśń o ojczyźnie). Druga to pieśń pt. Kong Christian (Król
Krystian) z roku 1770, autorstwa pisarza preromantycznego Johannesa Ewalda
(1743–1781), pełniąca rolę hymnu królewskiego wykonywanego w obecności
członków duńskiej rodziny królewskiej. Utwór Andersena pt. „Danio, Ojczyzno
moja” towarzyszy natomiast wydarzeniom o randze mniej oficjalnej, takim jak uro-
czystości związane z tradycją duńskich uniwersytetów ludowych (folkehøjskoler),
występy chórów czy koncerty okolicznościowe. O jego popularności oraz niesłabną-
cym potencjale świadczy zainteresowanie ze strony kompozytorów melodii oraz
współczesnych wykonawców scenicznych . Od wielu lat pieśń ta obecna jest10

także w duńskim dyskursie kulturowym, gdzie raz po raz pojawiają się sugestie,
że to właśnie ona najlepiej oddaje uczucia patriotyczne Duńczyków i w związku
z tym powinna zostać uczyniona hymnem narodowym Danii.

3. ANDERSENOWSKA WIZJA OJCZYZNY I JEJ OBLICZA

W studium poświęconym problematyce patriotyzmu Duńczyków w okresie
wojen napoleońskich badacz Rasmus Glenthøj dowodzi, że w pierwszej połowie
XIX stulecia w Danii ścierały się dwie główne koncepcje ojczyzny. Pierwsza z nich
to zakorzeniona w kulturze epok wcześniejszych koncepcja etniczna, promująca
wizję ojczyzny naturalnej, wyznaczonej miejscem urodzenia pojedynczego czło-
wieka oraz poczuciem więzi z mającym tam swoje wpływy monarchą. Druga
natomiast to przeciwstawna wobec monarchizmu koncepcja narodowa, w myśl
której ojczyzna celebrowana jest jako terytorium przynależne określonej wspólnocie
tworzącej naród oraz ostoja kultywowanych przez nią wartości . Podobnie jak11

w dyskursie kulturowym epoki, w pieśni Andersena pt. „Danio, Ojczyzno moja”
obecne są echa obu tych stanowisk. Sposób, w jaki autor płynnie przechodzi od
jednej perspektywy do drugiej, ilustruje ponadto charakterystyczny dla tego okre-
su mechanizm, zgodnie z którym patriotyzm w ujęciu jednostkowym sukcesyw-
nie nabiera cech wspólnotowych. Równocześnie zwiększa się zakres czynników
legitymizujących poczucie więzi z ojczyzną, gdzie wspólne pochodzenie etniczne
to tylko jeden z wielu wyróżników.
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3.1. ANDERSENOWSKA OJCZYZNA PRYWATNA

Analizując utwór Andersena pt. „Danio, Ojczyzno moja”, nietrudno zauwa-
żyć, że zarysowana w nim wizja ojczyzny pod wieloma względami odpowiada
pierwszemu z powyższych stanowisk, co autor ukazuje już na wstępie: „I Danmark
er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden gaaer” (Uro-
dziłem się w Danii, tam jest mój dom, tam są moje korzenie, tam zaczyna się mój
świat) .12

Kraj narodzin obrazowany jest tutaj przez pryzmat indywidualnych doświad-
czeń jednostki, znajdujących odzwierciedlenie w strategiach językowych. Za spra-
wą zaimków dzierżawczych towarzyszących przywoływanym elementom krajobrazu
ojczyzna staje się strefą intymną, własną i dobrze znaną: „I grønne øer, mit hjertes
hjem hernede” (Wy zielone wyspy, tutaj jest dom mojego serca) . Liczne apostrofy,13

tj. choćby przewijające się w formie refrenu wyznanie „Dig elsker jeg! – Danmark,
mit Fædreland!” (Kocham cię – Danio, Ojczyzno moja!) , czynią z niej krainę14

szczególnie drogą sercu. W świetle epitetów o silnym nacechowaniu emocjonal-
nym, tj. „Min moders søde stemme” (słodki głos mojej matki) , „deiligst vang og15

vænge” (najwspanialsze pola i polany)  „så sødt velsignet du mit hjerte når”16

(tak słodko błogosławisz memu sercu) , „du hellig fane” (święty sztandarze) ,17 18

ukochana ojczyzna także w innych pieśniach nabiera cech przestrzeni sakralnej,
nieskalanej i uświęconej przez Boga. Dzięki metaforyce przywodzącej na myśl
idylliczną krainę dzieciństwa kraj rodzimy jawi się wreszcie jako duchowy azyl
dający ukojenie oraz poczucie bezpieczeństwa: „Du land [...] hvor sproget er min
moders bløde stemme, og som en sød musik mit hjerte naaer” (Kraju, którego język
brzmi jak miękki głos mojej matki i jak słodka muzyka trafia do mojego serca) .19

3.2. OD MAŁOŚCI DO WIELKOŚCI: ANDERSENOWSKA WIZJA OJCZYZNY
W ŚWIETLE IDEI ROMANTYZMU NARODOWEGO

Za punkt wyjścia obrawszy koncepcję ojczyzny etnicznej, w dalszej części
utworu poeta rozwija swój opis, włączając do niego elementy zaczerpnięte z dys-
kursu narodowo-romantycznego. Równocześnie zmianie ulega profil obrazowanej
w pieśni ojczyzny, która z prywatnej przestrzeni indywidualnych przeżyć staje
się ostoją wartości o znaczeniu kolektywnym, kultywowanych przez wspólnotę
narodową oraz stanowiących o jej tożsamości.

3.2.1. DANIA DUŃCZYKÓ W : ROM ANTYCZNY PEJZAŻ  NARODOW Y

Jak na romantyka przystało, sławiąc imię ojczyzny, Andersen dużo miejsca po-
święca naturze, rozumianej jako uosobienie historii oraz ducha duńskiego narodu.
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Kreśląc pejzaż rodzinnych stron poeta nie dąży jednak do wiernego odwzorowa-
nia realiów, lecz posługuje się artystyczną kreacją, zawężoną do kilku motywów.
Utworzony w ten sposób paradygmat obejmuje elementy uznane za emblematycz-
ne dla duńskiego krajobrazu, tj. zielone wyspy („de grønne øer”), błękit oceanu
(„havets blå”), szerokie plaże („de brede strande”), wrzosowiska Jutlandii („den
jyske hede”), bukowe lasy Zelandii („bøgeskoven”) oraz gniazda łabędzie („de vilde
svaners rede”) . Zarysowana w pieśniach charakterystyka ojczystego krajobrazu20

nie jest dla autora bowiem celem samym w sobie. Zgodnie z poetyką romantyz-
mu nie tylko narodowego, lecz także epoki jako takiej, stanowi ona pierwiastek
współbudujący warstwę znaczeniową utworów, skoncentrowaną wokół rozrachunku
z wrogiem oraz odbudowy nadszarpniętej dumy narodowej. Stąd Andersenowska
wizja ojczyzny bazuje na opozycji dwóch przymiotów określających położenie
nękanej wojną Danii: z jednej strony jej małość, a z drugiej wielkość.

Pierwsza z powyższych cech przywoływana jest w znaczeniu dosłownym, ja-
ko efekt budzącej gniew i rozżalenie niesprawiedliwości dziejowej. Posługując się
epitetem „mały kraj” („et lille land”) autor nie szczędzi słów krytyki pod adresem
innych, wrogich ojczyźnie narodów, których postępki z potężnej niegdyś Danii
uczyniły małe, słabe państewko:

 
Aarhundreder Danmark var mægtigt og stort,
Men saa blev der plukket og plukket. 
Nu skal de ei gjøre, hvad før de har gjort,
For længe har Danmark nu sukket.
 
(Przez wieki Dania była potężna i wielka/ lecz zaczęto ją grabić/ nie wolno im czynić tego,

co czynili wcześniej/ zbyt długo już Dania rozpacza) .21

 
Opłakując utraconą mocarstwowość, poeta gloryfikuje własny naród, w nim

właśnie upatrując potęgi swej małej, acz wielkiej ojczyzny. W zależności od kon-
tekstu utworów, kreśląc portret narodu, Andersen akcentuje różne jego przymioty.
W pieśniach, które nie nawiązują bezpośrednio do wydarzeń wojennych, jak np.
wydany w 1840 roku utwór pt. Fædrelandet (Ojczyzna), na pierwszy plan wysuwa-
ją się cnoty dnia codziennego, tj. dbałość o ognisko domowe („den huslige lykke”),
wzajemna lojalność i oddanie („trofasthed”), prawość („et ærligt sind”) i praco-
witość („stræben”). Dowodząc spójności narodu, przyświecają one wszystkim
Duńczykom bez względu na ich majętność i status społeczny: „Fra slottets mar-
mor til hyttens straa” (Od marmurowych pałaców po słomiane chaty) . W świetle22

poezji wojennej o sile Duńczyków stanowi natomiast ich nieposkromione męstwo
i hart ducha: „De kan overvælde vort lille land, men rokke ei mod eller villie”
(Mogą pogrążyć nasz mały kraj, lecz nie zwyciężą odwagi czy woli) . Porażkom23

na froncie autor przeciwstawia także osiągnięcia wybitnych rodaków, np. dzia-
łalności rzeźbiarskiej jednego z głównych przedstawicieli klasycyzmu, Berthela
Thorvaldsena (1797–1838), przywoływanej za pomocą aluzji w następującym
fragmencie pieśni pt. „Danio, Ojczyzno moja”: „Et lille land, – og dog saa vidt om
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jorden end høres danskens sang og meiselslag” (Mały kraj, lecz mimo to szerokim
echem niosą się duńskie pieśni i dźwięki dłuta) .24

Jako poeta Andersen nie szczędzi wyrazów uznania dla talentu innych duń-
skich pisarzy. Świadectwem jego zachwytu nad rodzimą literaturą jest chociażby
wydany w 1831 roku zbiór krótkich utworów lirycznych pt. Vignetter til Danske
Digtere (Sylwetki poetów duńskich), stanowiący przegląd, a zarazem pochwałę
dokonań znanych i mniej znanych twórców literatury duńskiej od baroku po roman-
tyzm. Podobnego przeglądu dokonuje Andersen ponownie w wierszu pt. Danske
poeter i buket (Bukiet poetów duńskich) z roku 1866, tym razem w kontekście
wydarzeń związanych z drugą i decydującą falą konfliktu o Szlezwik. Język twór-
czości tytułowych bohaterów utworu przyrównywany jest tutaj do jednego z czo-
łowych symboli duńskiej potęgi narodowej, jakim był ciągnący się wzdłuż wybrzeży
Jutlandii, wczesnośredniowieczny mur obronny o nazwie Dannevirke, zajęty przez
armię pruską w następstwie pamiętnej bitwy pod Dybbøl stoczonej w 1864 ro-
ku .25  Nawiązując do utraty muru, symbolizującego ostateczny upadek duńskiej
mocarstwowości, Andersen konstruuje metaforę, w myśl której to właśnie język
czyni z Danii fortecę nie do zdobycia, warunkując jej przetrwanie pomimo ofensy-
wy obcych kultur: „Syng: Danmark døer først med det danske sprog! Det danske
sprog er Danmarks Dannevirke!” (Śpiewaj: Dania będzie żyć tak długo, jak długo
żyje język duński! Język duński to duńskie Dannevirke!) .26

3.2.2. W  BLASKU D AW NEJ CHW AŁY: ANDERSEN W OBEC M ITÓW  I HISTORII

Śledząc retorykę Andersenowskich opisów ojczyzny, zauważamy, że stanowią
one próbę przywrócenia rodakom poczucia wielkości na podstawie nowych prze-
słanek, innych niż dotychczasowy status polityczny. Ojczyzna jawi się tutaj przede
wszystkim jako kraina niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju, przewyższająca
inne w swej wyjątkowości:

 
Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen
Meer rigt end her, ned til den aabne Strand?
Hvor staaer Fuldmaanen over Kløver-Engen
Saa deilig, som i Bøgens Fædreland?
 
(Gdzie lato ściele kwieciem/ Tak bogato jak tutaj, aż po otwartą plażę?/ Gdzie księżyc w pełni

świeci nad łąką koniczyny/ Tak cudnie, jak w ojczyźnie buka?) .27

 
Ważnym elementem dopełniającym powyższą wizję rodzimego krajobrazu

okazują się prastare, opatrzone runicznymi inskrybcjami kurhany („oldtids kjæm-
pegrave”). Wzniesione ku czci legendarnych bohaterów, stanowią one integralną
część większości Andersenowskich opisów ojczyzny, harmonijnie współtworząc
pejzaż jabłkowych sadów, chmielowych ogrodów i piaszczystych plaż: 
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Ibidem.28

Idem, For Danmark.29

Idem, Danmark, mit Fædreland.30

Inge Adriansen, Nationale symboler... Bind I, s. 127–129.31

Du danske friske strand,
Hvor oldtids kjæmpegrave
Staae mellem æblegaard og humlehave.
 
(Ty rześka duńska plażo,/ gdzie prastare kurhany/ stoją na granicy jabłkowych sadów i chmie-

lowych ogrodów) .28

 
Dokonując symbolicznej fuzji teraźniejszości i przeszłości, poeta realizuje

ideę narodowo-romantycznego zwrotu ku czasom minionym, nadając mu wymiar
szczególnie pragmatyczny. Pomimo swojego wyraźnie podkreślanego historyczne-
go charakteru, przywoływane w pieśniach pomniki dawnej świetności nie wystę-
pują tu bowiem w funkcji reliktów, lecz wiecznie żywych pamiątek umacniających
narodowego ducha walki:

 
Paa marken,ved det aabne hav,
Staaer mangen gammel kjæmpe-grav,
Om kraften i os vink den gav
For Danmark!
 
(Na polu, u stóp otwartego morza,/ stoją liczne prastare grobowce,/ oby ten symbol dodał nam sił/

dla Danii!) .29

 
Analogiczną rolę odgrywają upodobane przez autora eksplicytne odniesienia

do mitów i legend związanych z symboliką narodu duńskiego. W znacznym stop-
niu kształtują one wymiar intertekstualny zbioru pt. „Pieśni o ojczyźnie z czasu
wojny”, obfitujący w aluzje do zakorzenionych w kulturze opowieści obrazujących
historię oraz znaczenie kultywowanych przez naród symboli. Jedną z nich jest le-
genda dotycząca genezy duńskiej flagi (Dannebrog), przytoczona w następującym
fragmencie utworu pt. „Danio, ojczyzno moja”:

 
Du danske friske strand,
Hvor Dannebrogen veier – 
Gud gav os den – Gud giv den bedste seier [...]
 
(Ty rześka duńska plażo,/ Gdzie powiewa Dannebrog –/ Bóg nam ją zesłał – niechaj nam ześle

wielkie zwycięstwo) .30

 
W świetle legendy flaga duńska, tzw. Danebrog, będąca najstarszą flagą w Euro-

pie, jawi się jako dar zesłany Duńczykom przez Boga podczas krucjaty do Estonii,
dzięki któremu król duński Waldemar II odniósł zwycięstwo w bitwie stoczonej
w 1219 roku u wrót Tallinna . Oba te kluczowe dla mitu wydarzenia przywoływane31

są także w pieśni pt. Soldaternes Sang til Danebrog (Pieśń żołnierska o Danebrog):
 
Vort gamle Fane, vort Danebrog
Som Himlen gav os med Seier 
[...].
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Du hellige Fane, Du danske Flag
Om Dig straaler Mindernes Glorie
[...].
 
(Nasz stary sztandarze, nasza Dannebrog/ który niebo zesłało nam wraz ze zwycięstwem/ [...]

Święty sztandarze, duńska flago/ Świecisz blaskiem dawnej chwały [...]) .32

 
Warto zauważyć, że aluzja zawarta w ostatnim wersie cytowanego powyżej

fragmentu pieśni „Danio, Ojczyzno moja” wyraża nie tyle gloryfikację pamiętnego
wydarzenia z przeszłości: „Gud gav os den” (Bóg nam ją zesłał), co wiarę w jego
proroczy charakter: „Gud giv den største Seier” (Niechaj nam ześle wielkie zwy-
cięstwo). Podobny zamysł towarzyszy nawiązaniu do historii dwóch unikatowych,
starożytnych złotych rogów odkrytych przypadkowo w okolicach duńskiej osady
o nazwie Gallehus w latach 1634 i 1739, a następnie skradzionych i potajemnie
przetopionych w roku 1802 . Jak w poprzednim przypadku, treść legendy ewo-33

kowana jest tutaj w pojedynczym wersie: „Plovjernet Guldhorn finder” (Ostrze
pługa natrafia na Złoty Róg), obrazującym okoliczności odnalezienia drugiego
rogu przez pracującego w polu niejakiego Jerka Lassena. Wers ten nawiązuje
jednocześnie do poematu Adama Oehlenschlägera z 1803 roku pt. Guldhornene
(Złote Rogi), uznawanego za manifest duńskiej literatury romantycznej. Dzięki
niemu złote rogi z Gallehus dołączyły do grona czołowych symboli rzeczonego
złotego wieku, którego powrotu Andersen wypatruje w słowach: „Niechaj Bóg
da Ci przyszłość taką, jakie dał Ci wspomnienia”.

Szczególne miejsce w twórczości Andersena zajmuje ponadto postać legendar-
nego rycerza imieniem Holger Danske, tudzież Oger le Danois lub Ogier Duński,
zapożyczona z tradycji tzw. chanson de geste (pieśń o czynie), obejmującej staro-
francuskie poematy rycerskie. Ze względu na swój przydomek wzmiankowany
pierwotnie w Pieśni o Rolandzie (1060) Oger na przestrzeni kolejnych stuleci
nierozerwalnie łączony był z Danią. Jako domniemany syn wrogiego Karolowi
Wielkiemu króla duńskiego Gudfreda stał się bohaterem licznych eposów, pieśni
oraz ballad rycerskich, sukcesywnie zyskując popularność w kręgu literatury euro-
pejskiej, w tym także skandynawskiej, a w szczególności duńskiej .34

Za sprawą pisarzy takich jak Just Mathias Thiele (1795–1874), Peder Ludvig
Møller (1780–1839), a także Grundtvig oraz Ingemann, na przestrzeni XVIII stule-
cia w Danii przyjął się reprezentujący szerszą tendencję mit, w świetle którego
Holger Danske do dziś wizualizowany jest jako rycerz śpiący w podziemiach zam-
ku Kronborg w oczekiwaniu na moment, gdy przyjdzie mu się obudzić, by bronić
ojczyzny przed niebezpieczeństwem. Również Andersen przyczynił się do popu-
laryzacji powyższej historii, nadając jej formę poematu (Holger Danske, 1830),
a następnie baśni (Holger Danske, 1845). Wraz z rozkwitem myśli narodowo-
-romantycznej śpiący rycerz zapisał się w duńskiej świadomości kulturowej jako
symboliczne uosobienie ducha narodu i tak też obrazowany jest w zbiorze pt.
„Pieśni o ojczyźnie z czasu wojny”: „Tro ikke, landet er er lukket, i folket Holger
Danske staaer! Hver fjendtlig fugl skal blive plukket, hvis vinge over gjerdet
slaaer!” (To nieprawda, że kraj stoi otworem! W narodzie tkwi siła Holger Danske!
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Każdy wrogi ptak wznoszący się ponad murami kraju zostanie zestrzelony) .35

Poprzez odwołanie do powyższego wyobrażenia Andersen podtrzymuje wiarę
w terapeutyczną moc przeszłości, raz jeszcze implikując, że siła narodu ma swoje
źródło w kulturze ukształtowanej przez wspólną historię oraz towarzyszące jej mity.

4. PODSUMOWANIE

Z perspektywy historycznoliterackiej utwory Andersena z gatunku pieśni o oj-
czyźnie to liryka reprezentatywna dla swojego okresu. W przeciwieństwie do baśni
nie stanowią one manifestu oryginalności artystycznej autora, lecz realizację pro-
gramu wyrażającego ducha epoki. Niemniej znajomość tego skądinąd ważnego
w twórczości pisarza wątku pozwala dostrzec w osobie autora to, co często umyka
czytelnikom baśni na całym świecie, a więc jego korzenie.

W przeciwieństwie do jednoznacznej wymowy pieśni kwestia rzeczywistej
świadomości narodowej duńskiego baśniopisarza nie jest sprawą zupełnie oczywistą.
Pomimo deklarowanej miłości do ojczyzny Andersen przez łącznie ponad 10 lat ży-
cia przebywał poza jej granicami, odbywając liczne i długie podróże po Europie.
Wnikliwy czytelnik zauważy, że wizja ojczyzny wykreowana w pieśni pt. „Danio,
Ojczyzno moja” to w gruncie rzeczy projekcja wspomnień i wrażeń osoby, która
na kraj swój patrzy z pewnej odległości. Ową zewnętrzną perspektywę zdradza
choćby dobór leksyki w sformułowaniach typu „der har jeg hjem” (tam jest mój
dom), „derfra min verden går” (tam zaczyna się mój świat), gdzie zamiast bli-
skości, wyrażanej w języku duńskim analogicznie za pomocą zaimków „her” (tutaj)
czy „herfra” (stąd), poeta implikuje dystans.

W swojej autobiografii Andersen pisał otwarcie, że podróżował z pragnienia
serca, nie z konieczności, nawet nie po to, by „gromadzić materiał”, lecz dlatego,
że podróże były dla niego „jak ożywcza kąpiel dla umysłu, z której wracał, jakby
był młodszy i silniejszy” . Jakkolwiek silna była jego potrzeba eksploracji świata,36

wśród sobie współczesnych nie znajdował zrozumienia dla swoich pragnień. Ze
względu na wybór ścieżki życiowej pisarzowi zarzucano egoizm oraz ostentacyjną
obojętność wobec sytuacji ojczyzny pogrążonej w kryzysie. Niepohamowany pęd
ku coraz to nowym miejscom zapisał się także w jego twórczości, gdzie jednym
z głównych motywów okazuje się być tzw. bezdomność („hjemløshed”), stanowiąca
synonim wewnętrznego rozdarcia, niepewności i niepokoju . W kontekście for-37

mułowanej pod adresem pisarza krytyki poezja patriotyczna Andersena daje się
rozpatrywać jako próba rehabilitacji nadszarpniętego wizerunku. W ujęciu biogra-
ficznym wyraża ona poszukiwanie życiowej przystani, jakiej autorowi nie udało
się osiągnąć aż do śmierci. Przede wszystkim jednak i niezależnie od motywacji,
kreśląc pejzaż rodzimych stron Andersen zaświadcza, że każda, nawet najbardziej
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ponadczasowa twórczość ma swoje źródło w konkretnej czasoprzestrzeni, którą
zwykliśmy nazywać ojczyzną.
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“FROM THERE MY WORLD BEGINS” – HANS CHRISTIAN ANDERSEN

ABOUT HIS FATHERLAND ON THE EXAMPLE OF SELECTED “SONGS ABOUT

THE FATHERLAND” (FÆDRELANDSSANG) WRITTEN BY THE AUTHOR

Summary

This article discusses the patriotic themes in the works of the Danish writer Hans

Christian Andersen. These considerations are based on selected “songs about the fatherland”

written by the author discussed in the perspective of the program of the Danish national

Romantic era. Based on the analytical material, the author carries out the reconstruction of

Andersen’s vision of the fatherland, pointing to its multidimensionality dictated by the

historical and literary context. Focusing on lyric poetry, the article also contributes to the

broadening of Andersen’s reception in Poland to include the genres marginalized so far,

giving a more complete picture of the fairy tale writer’s works.
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JĘZYK SZWEDZKI W EPOCE STORMAKTSTIDEN:
IDEOLOGIA I NARZĘDZIA

1. WPROWADZENIE

W historii Szwecji lata 1611–1718, tzw. stormaktstiden (czas mocarstwo-
wości), to okres ekspansji geograficznej i ekonomicznej, a także kształtowania się
zalążków szwedzkiego romantycznego wyobrażenia o własnym narodzie i pań-
stwie, jak również o własnym języku. Język szwedzki, umacniający od czasów
Reformacji pozycję języka narodowego, pozostawał w tej epoce pod silnym wpły-
wem innych języków, przede wszystkim górnoniemieckiego i francuskiego, był
to jednak czas nowego myślenia o szwedczyźnie, co znajduje odzwierciedlenie
w ukazującej się wówczas literaturze.

Niniejsza publikacja ma na celu pokazanie historii języka szwedzkiego w okre-
sie stormaktstiden z dwóch perspektyw: ideologicznej i wydawniczej. Interesuje
nas zarówno siedemnastowieczne wyobrażenie o języku szwedzkim, jego historii
i pozycji wobec innych znanych wówczas języków, jak i jego faktyczna obecność
na rynku wydawniczym. Mimo braku istotnych zmian w strukturze gramatycznej
szwedczyzny tego okresu, można argumentować na rzecz postrzegania tego czasu
jako jednej z najważniejszych epok w historii języka widzianej jako historia
wykraczająca poza zagadnienia zmian w obrębie morfologii i składni, w której język
staje się przedmiotem patriotycznej dumy i zabiegów pielęgnacyjnych. 

2. ZARYS HISTORII JĘZYKA SZWEDZKIEGO

Początki historii języka szwedzkiego tradycyjnie umieszcza się około roku
800, w którym prawdopodobnie powstał kamień runiczny z Rök, najdłuższa in-
skrypcja spisana futharkiem i najstarszy zabytek literacki Szwecji. Datacja ta otwiera
epokę zwaną czasem runicznym (szw. runsvenska), która kończy się w 1225 roku,
z którego pochodzi najstarszy zachowany fragment „Starszego Prawa Gautolandii
Zachodniej” (szw. Äldre Västgötalagen). To pierwszy znany dziś tekst spisany w ca-
łości językiem staroszwedzkim z wykorzystaniem alfabetu łacińskiego, który wy-
parł rodzime pismo runiczne.



102 Dominika Skrzypek

Lars Vikør, The Nordic languages: their status and interrelations, Oslo: Novus 2001.1

Wraz z Äldre Västgötalagen rozpoczyna się tzw. epoka staroszwedzka (szw.
fornsvenska), która trwa aż do 1526 roku, w którym po raz pierwszy przygoto-
wano przekład całego Nowego Testamentu na szwedzki. Wraz z tym przekładem
w historii języka szwedzkiego otwiera się nowa era, znana jako język nowoszwedzki
(szw. nysvenska). Tradycja periodyzacji wyróżnia w niej okres starszy (szw. äldre
nysvenska) i młodszy (szw. yngre nysvenska) z granicą w 1732 roku, w którym Olof
von Dalin rozpoczął wydawanie wpływowego periodyku „Den svenske Argus”.
Koniec epoki nowoszwedzkiej nie jest wyraźnie określony, tradycyjnie jednak
przyjmuje się, że począwszy od XX wieku mamy do czynienia z językiem współ-
czesnym (szw. nusvenska).

Przytoczony wyżej bardzo skrótowy przegląd kluczowych dat w historii języka
szwedzkiego pokazuje, że w większości wyznaczają je publikacje najważniej-
szych tekstów (również epoka staroszwedzka jest wewnętrznie dzielona z granicą
ok. 1350 roku, w którym ukazało się prawo króla Magnusa Erikssona, pierwsze
prawo nie dzielnicowe, a obowiązujące na terenie całego państwa, choć granica
ta jest bardziej niż pozostałe umowna i kwestionowana). Teksty te reprezento-
wały prozę prawną, religijną i zaangażowaną publicystykę, w której wiele uwagi
poświęcono zagadnieniom językowym. Historia języka jest w sposób oczywisty
również historią tekstów, jakie w nim spisano.

W swojej historii język szwedzki zmieniał się dzięki instytucjom państwo-
wym i kościelnym, przy znacznym wpływie druku na jego rozwój i standardyzację.
W XVI i XVII wieku, gdy kształtuje się współczesne państwo szwedzkie, a wraz
z nim wyobrażenie o takim państwie, językowi szwedzkiemu daleko było do jed-
nolitości, a zróżnicowanie dialektalne było znaczące . Tymczasem fundamentem1

wyobrażeń na temat własnego państwa i języka jest dualizm: własna mowa jako
zawsze zrozumiała, mowa obcych zaś niezrozumiała. W szesnastowiecznej Skan-
dynawii granice państw nie pokrywały się z granicami języków narodowych,
gdyż te tworzyły nie odrębne byty, a dialektalne kontinuum – częścią kształto-
wania się szwedzkiego narodu stała się zatem kodyfikacja i standardyzacja języka
szwedzkiego.

3. IDEOLOGIA: GLOTTOGONIA NACJONALISTYCZNA

Glottogonia, teoria pochodzenia mowy, przybierała przez wieki różne posta-
cie. W omawianym tu czasie, gdy kształtowały się narody europejskie, w docieka-
niach na temat pochodzenia języków narodowych szczególnie silny stał się nurt
nacjonalistyczny, gdyż rola języka w definiowaniu narodu jest ogromna, a zatem
i język powinien być taki, by sprostał zadaniu jej udźwignięcia. W nurcie nacjo-
nalistycznym różne grupy wywodziły wszystkie języki świata z języka własnego,
nierzadko utożsamiając go z językiem, jakim Bóg przemówił do Adama lub któ-
rym Adam przemówił, nazywając stworzenie zgodnie z Bożą instrukcją. Ów rajski
język przetrwał nawet potop, a jego pomieszanie w dzisiejsze liczne języki było
skutkiem ludzkiej pychy (według Księgi Rodzaju, rozdział 11) lub rozproszenia
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synów Noego (Księga Rodzaju, rozdział 10). W skromniej zakrojonych „rekon-
strukcjach” język własnego narodu był utożsamiany z językiem potomków jedne-
go z synów Noego. W takich nacjonalistycznych glottogoniach różnych narodów
znajdziemy dialekt toskański (Giovan Battista, Gelli Dell’origine di Firenze, 1542–
–1544 oraz Pier Francesco Giambullari, Il gello, 1546), język flamandzki (Goropius
Becanus [Jan von Gorp], Origines Antwerpianae, 1569, a później Abraham Mylius,
Lingua belgica, 1612 i in.) i język niemiecki (Konrad Pellicanus, Commentaria
Bibliorum, 1533 i Schottel, Teutsche Sprachkunst, 1641) – ten ostatni bliski miał
być językowi Adama przede wszystkim z racji swej czystości, gdyż mówiący nim
Germanie nigdy nie zostali pokonani i zmuszeni do przyjęcia obcej mowy . Wśród2

tych glottogonii znajdziemy i nurt polski, w postaci publikacji Wywód jedyno-
własnego państwa świata autorstwa ks. Wojciecha Dembołęckiego, opublikowany
ok. 1630 roku, w którym autor dowodzi, iż pierwsi rodzice w raju mówili języ-
kiem polskim.

Sarmackiemu duchowi Dembołęckiego odpowiada w szwedzkiej prozie duch
gocki, którego, w odniesieniu do pomysłów glottogonicznych, najsłynniejszym
przedstawicielem jest Olof von Rudbeck i jego dzieło Atland eller Manheim. Duch
gocki lub ideologia gocka to pojęcia, jakimi posługuje się Jerzy Strzelczyk  dla3

oddania szwedzkiego terminu göticism. Ideologia ta stanowiła wykładnię począt-
ków państwa szwedzkiego i władzy szwedzkich królów w potędze na pół mitycz-
nego ludu, od którego pochodzą Szwedzi. Koncepcja ta została szeroko rozwinięta
w traktacie Johannesa Magnusa, wydanym w 1554 roku, Historia de omnibus
Gothorum Suenonum que regibus (Historia wszystkich władców Gotów i Szwedów).

Dzieło Johannesa Magnusa bez wątpienia zapowiada przyszłe pomysły Rud-
becka, wśród inspiracji warto jednak wspomnieć i o innym uczonym, którego
prace z pewnością należą do mocarstwowego nurtu glottogonii. Johannes Bureus,
uznawany za pierwszego szwedzkiego językoznawcę, był szczególnie zaintereso-
wany historią i pochodzeniem języka oraz pisma runicznego. Łącząc podejście
naukowe z mistycznym, Bureus stworzył kabałę opartą na inskrypcjach runicz-
nych, których język uznał za pierwotny język Edenu .4

Pierwotność futharku wobec innych pism głosił też wybitny poeta baroku, Georg
Stiernhielm, który uznał litery greckie za wtórne wobec run. I podobnie odwró-
cił historię, by ukazać Skandynawów, łagodnych mieszkańców Północy, jako lud
będący inspiracją dla sztuki i filozofii greckiej. W tych okolicznościach i w tym
duchu epoki pojawia się w Szwecji dzieło Rudbecka, Atland eller Manheim, spisane
w języku szwedzkim.

Olof von Rudbeck urodził się w 1630 roku w Västerås, zmarł w 1702 roku
w Uppsali. Był badaczem, historykiem, profesorem medycyny uniwersytetu upp-
salskiego, autorem pierwszego opisu układu limfatycznego człowieka, który od-
krył w wieku zaledwie 23 lat. Założył też ogród botaniczny w Uppsali i opublikował
katalog jego zbiorów, stanowiący pierwszą próbę systematyki botanicznej, w której
był poprzednikiem Linneusza. Jednak mimo tych imponujących osiągnięć nauko-
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Olof von Dalin, Dissertation om det språk, som talades af våra första föräldrar i Paradiset,6

w: Alda skrifter, Örebro: Bohlins boktryckeri 1872. [Już samo imię Adama jest czysto szwedzkie:
Adam został stworzony z ziemi, z prochu. A to przecież Av damm [dosł. z kurzu, prochu]. Gdy
z imienia Avdam usunąć v, zostaje Adam. Także Ewa to czysta szwedczyzna. Kiedy mężczyzna zbu-
dził się [...] i ujrzał swą piękną towarzyszkę bez choćby wachlarza, naturalnym jest, że zadziwił się
i rzekł: He! Vad? [dosł. Ha! Co?] A z tych słów powstało zaraz: Heva?”].

wych w pamięci potomnych zapisał się przede wszystkim jako autor fantastycznej
Atlantydy, w której uznał Szwecję za kolebkę bogów.

W swojej pracy Rudbeck przedstawił hipotezę, że Atlantydą, o której pisał już
Platon, nie był mityczny, zaginiony kraj, lecz właśnie Szwecja, z której wywieść
można całą duchową kulturę europejską. Jak stwierdza we wstępie, pomysł przy-
szedł mu do głowy w roku 1672, w czasie prac nad mapą Szwecji, którą zamówił
u niego Olof Verelius, ówczesny Riksantikvarie, tj. dyrektor Riksantikvarieämbetet
(Narodowej Rady Dziedzictwa). Pierwszy tom dzieła, wydany w 1679 roku, lecz
zaprezentowany kilka lat wcześniej wybranym naukowcom, spotkał się z entuzja-
stycznym przyjęciem. Już w tym tomie Rudbeck zawarł istotę swej wizji, którą
uzupełniał i ilustrował dalszymi przykładami w kolejnych tomach. Atland ukazy-
wała się w latach 1679–1702. Czwarty tom nie ukazał się nigdy, gdyż pracę nad
nim przerwała śmierć Rudbecka, a wszystkie notatki zaginęły w czasie wielkiego
pożaru w Uppsali w tym samym roku.

Dzieło spisane jest lekkim, satyrycznym stylem, co skłoniło wielu badaczy do
supozycji, że pierwotnym celem Rudbecka nie było poważne postawienie hipo-
tezy o Atlantydzie w Szwecji, leczy jedynie zapewnienie rozrywki wykształconym
współczesnym. Brak jednoznacznych dowodów dla tej interpretacji; Atland została
przyjęta w Szwecji z zachwytem jako arcydzieło i potraktowana całkowicie serio.
Nie tak różny był odbiór poza granicami Szwecji (jak pamiętamy, w wielu językach
powstawały wówczas dzieła o podobnej treści). Drobiazgowość analizy Rudbecka,
ogrom wiedzy ujawnionej w tekście, wzbudziły raczej podziw i zdumienie, z po-
jedynczymi zaledwie głosami dystansującymi się od głównej tezy.

W okresie, w którym ukazało się dzieło Rudbecka, tego typu publikacje i idee
nie były rzadkością. Wśród nieco późniejszych propagatorów podobnych pomy-
słów warto szczególnie wyróżnić Andreasa Kempego, urodzonego w Szwecji, lecz
zmarłego w Niemczech, który na rok przed śmiercią opublikował książkę Die
Sprachen des Paradises (1688). W niej przedstawia sytuację lingwistyczną w raju
w sposób następujący: Bóg posługuje się językiem szwedzkim, Adam, jako stwo-
rzenie od Boga niższe, językiem duńskim, a kuszący Ewę wąż przemawia do niej
po francusku .5

Poglądy Rudbecka na długo odcisnęły piętno na współczesnej szwedzkiej nau-
ce. Dystansował się od nich inny znakomity szwedzki uczony epoki, Olof Celsius,
jednak pierwszą otwartą krytykę zarówno tezy, jak i przyjętej metodologii za-
wdzięcza Szwecja innemu wielkiemu reformatorowi, Olofowi von Dalinowi. Ten
ostatni wykpił Rudbecka, między innymi taką etymologią imion pierwszych ludzi,
naśladującą jego styl i rozumowanie:

 
Själva Adams namn är ren svenska: Adam var ju skapad av jord, av stoft. Det är ju Av damm

(damm = stoft). När man från Avdam tar bort V, så blir det Adam. Eva är också ren svenska. När
mannen vaknade [...] och fick se sin skönhet utan så mycket som en solfjäder, är det naturligt att han
förundrade sig och sade: He! Vad? Och av de två orden blir ju strax: Heva?6 
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Lars Wollin, „Det gamla mannheimiska stamspråket” Stormaktens nordistik. Abstrakt wystąpie-7

nia konferencyjnego w ramach Svenska sprakets historia 10, 2008 (https://spraakbanken.gu.se/ktext/
SSH10/sammandrag.html; dostęp: 20.05.2017).

4. NARZĘDZIA: O BADANIACH NAD JĘZYKIEM

Krótki okres szwedzkiej mocarstwowości (lub marzeń o niej) był czasem spo-
glądania wstecz. Patriotyczne fantazje o wspaniałej gockiej przeszłości doprowadziły
Rudbecka, a wielu wraz z nim, do niemal groteskowych wyobrażeń na temat języ-
ka szwedzkiego. Zarazem jednak, wraz z rosnącą radością odkrywców chlubnej
przeszłości, gwałtownie rośnie zainteresowanie autentycznymi badaniami doku-
mentacyjno-filologicznymi, które kładzie podwaliny pod wszystkie późniejsze stu-
dia nad językami skandynawskimi i ich historią. W tym, co uznawano wówczas
za spuściznę gockiej przeszłości – sagach staroislandzkich, pieśniach Eddy, in-
skrypcjach runicznych i prawach dzielnicowych – upatrywano własnego, rodzime-
go antyku . Antyku, który następnie włączono w kształtujące się wyobrażenia na7

temat własnego państwa i narodu. Celem było stwierdzenie jedności, wręcz iden-
tyczności, między tym, co gockie, i tym, co szwedzkie. Runy miały być pismem
pierwotnym, współczesny szwedzki kontynuatorem gockiego, jednego z pierwszych
języków świata.

W służbie takich wyobrażeń stanęły powołane w tym celu instytucje, przede
wszystkim założone w 1666 roku przez Magnusa Gabriela de la Gardie Antik-
vitetskollegium. Działające pod kierownictwem Johana Hadorpha przy naukowym
wsparciu wspomnianego wcześniej profesora uppsalskiego uniwersytetu Olofa
Vereliusa stało się centrum edycji i druku najstarszych dzieł Skandynawii – sag
staroislandzkich i szwedzkich praw dzielnicowych. Jednym z najwspanialszych
zabytków działalności kolegium jest wydany w 1697 roku „Krąg ziemi” (isl. Heims-
kringla) w opracowaniu Johana Peringskiölda.

Wydania te to przekłady na łacinę (ze staroszwedzkiego) i na szwedzki (ze
staroislandzkiego), opatrzone komentarzami i listami słów. Stanowią rdzeń pierw-
szej filologii, pierwszej nordystyki. I choć wynikają z poglądów i idei, które dzisiaj
są wyśmiewane, niewątpliwie to właśnie patriotyczne zadęcie umożliwiło wyko-
nanie tej tytanicznej pracy i położyło podwaliny pod współczesną naukę. Dzię-
ki temu osiemnastowieczna działalność założonej przez Gustawa III Akademii
Szwedzkiej i wszelkich działań systematyzujących i normalizujących język stała
się możliwa, otwierając na oścież drzwi dziewiętnastowiecznej filologii i języko-
znawstwu historycznemu.

5. NARZĘDZIA: SZWEDZKI RYNEK WYDAWNICZY
W CZASACH STORMAKTSTIDEN

Omawiana epoka różni się zdecydowanie od poprzednich rozwojem druku
i rosnącą dostępnością słowa pisanego. W publikacjach wyraźnie dominuje też
język szwedzki, przy stosunkowo silnej pozycji łaciny i języka niemieckiego.

https://spraakbanken.gu.se/ktext/SSH10/sammandrag.html
https://spraakbanken.gu.se/ktext/SSH10/sammandrag.html
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Ibidem.9

Stina Hansson, Afsatt på Swensko. 1600-talets tryckta översättningslitteratur, Göteborg: Littera-10

turvetenskapliga institutionen Universitet 1982.
Isaak Collijn, Sveriges bibliografi 1600-talet, t. 1–2, Uppsala: Svenska Litteratursällskapet11

1942–1946.
Itamar Even-Zohar, The position of translated literature within the polysystem, w: Translations12

Studies Reader, red. Lawrence Venuti, London: Routledge 2012, s. 163–164.

Stormaktstiden to epoka, w której polityka mocarstwowa i rosnący patriotyzm
zakorzeniony w idei gockiej ma objąć także życie kulturalne. Towarzyszy im cha-
rakterystyczne dla tego czasu zainteresowanie i zaangażowanie w poprawność
językową: ortografię, normatywną gramatykę i standardyzację języka. W połączeniu
ideologii i zainteresowań rozwija się rynek wydawniczy, jak nigdy wcześniej i jak
nigdy później w szwedzkiej historii, zorientowany na produkcję rodzimą .8

Poprzedzające stormaktstiden średniowiecze to czas, w którym dominują
teksty przekładane lub adaptowane z innych języków. Tymczasem stormaktstiden
charakteryzuje głód kulturalnego prestiżu , który w połączeniu z patriotycznym9

duchem gockim prowadzi do znacznego zwiększenia rodzimej, pozbawionej ob-
cych wzorców produkcji, która zaczyna wyraźnie zaznaczać swoją obecność w ogól-
nej produkcji tekstów w drugiej połowie XV wieku. Z końcem XVI wieku spada
udział przekładów i adaptacji na rzecz tekstów rodzimych, zarówno prozatorskich,
jak i poetyckich. Proces ten zbiega się w czasie z jednym z ważniejszych wydarzeń
w historii Szwecji, odłączeniem od Kościoła rzymskiego. 

Sytuacja w XVII wieku z perspektywy przekładoznawczej była przedmiotem
monograficznego opracowania Stiny Hansson . Wcześniejsze analizy struktury10

rynku wydawniczego siedemnastowiecznej Szwecji potwierdzają te dane. Isaak
Collijn  podaje, że w XVII wieku ukazało się drukiem ponad 4000 tytułów, z cze-11

go połowa w języku szwedzkim (ponad 40% publikacji ukazało się w języku
łacińskim). Opracowanie Hansson pozwala doprecyzować, że wśród ponad 2000
tytułów w języku szwedzkim zdecydowanie dominują teksty nie przełożone z in-
nych języków, lecz napisane w języku szwedzkim – wśród wszystkich publikacji
szwedzkojęzycznych jest ok. 49%, przekładów (w ogólnej liczbie publikacji) za-
ledwie 6%.

Pomijając znaczącą obecność łaciny, proporcje między literaturą w przekładzie
a literaturą oryginalną intuicyjnie nie wydają się zaskakujące. Tymczasem jeśli po-
równamy proporcje siedemnastowieczne ze współczesnymi, okaże się, że dzisiaj
przekłady mają znaczny udział w ogólnej produkcji i stanowią ponad 40% całej
publikowanej literatury pięknej (dane Kungliga biblioteket). Według translatolo-
gów tak znaczący udział przekładów może pojawić się w trzech przypadkach:

 
[...] (a) when a polysystem has not yet been crystallized, that is to say, when a literature is

“young,” in the process of being established; (b) when a literature is either “peripheral” (within a large
group of correlated literatures) or “weak,” or both; and (c) when there are turning points, crises, or
literary vacuums in a literature .12
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på svenska, Stockholm: Almqvist & Wiksell International 2002, s. 31.
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svenska översättningens språkhistoria.

Współczesny system szwedzki jest dobrze wykształcony i nie wydaje się, by
był dotknięty kryzysem, z pewnością można go jednak uznać za peryferyjny w od-
niesieniu np. do literatury anglosaskiej . Odsetek przekładów pozwala też zakla-13

syfikować go jako system otwarty.
Zaskakuje zatem sytuacja wydawnicza siedemnastowiecznej Szwecji. Literatura

tej epoki jest nadal względnie młoda, wciąż się kształtuje, można też uznać ją za
peryferyjną wobec innych literatur europejskich, szczególnie francuskiej. Tymcza-
sem system jest wyraźnie zamknięty, z dominacją literatury rodzimej. Dodajmy, jest
to jedyny okres w historii Szwecji, w którym odsetek przekładów jest tak niski .14

6. PODSUMOWANIE

Czy dzisiaj pozostało coś z wielkich idei i projektów stormaktstiden? Współ-
czesne poglądy na język wydają się być diametralnie różne – normatywność i stan-
dardyzacja nie są hasłami przewodnimi polityki językowej współczesnej Skandy-
nawii, również Szwecji. Z pewnością nieco szalone idee Rudbecka i Stiernhielma
na pochodzenie języka szwedzkiego zostały odesłane do lamusa. Stormaktstiden był
też, jak dotąd, jedynym okresem w historii, w którym tak znacznie dominowała
rodzima produkcja literacka nad przekładem. A jednak język nadal jest obszarem
ideologicznych sporów, w debacie na temat obecności innych języków w Szwecji,
ich wpływu na szwedczyznę i jej przyszłość, w dyskusjach o prostym języku
urzędowym i jego roli w kształtowaniu społeczeństwa i dopuszczeniu wszystkich
obywateli do debaty publicznej. Język pozostaje jednym z najważniejszych nośni-
ków narodu i jego kształt i status odzwierciedlają sam naród albo to, jakim chcieli-
by go widzieć jego przedstawiciele.
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THE SWEDISH LANGUAGE IN THE STORMAKTSTIDEN ERA:

IDEOLOGY AND TOOLS

Summary

In the history of Sweden the years 1611–1718 are the so-called great power era

(Swedish: stormaktstiden), the period of geographic and economic expansion, as well as the

formation of a romantic image of own nation, state and language. In this age, the foundations

of today’s Old Norse studies were shaped, and the interest in the language and history of the

language took peculiar forms in nationalist glottogony, as in Olof von Rudbeck, the author

of a popular work Atland eller Manheim, in which he pointed out that the Swedish language

is in fact the language that Adam used in Eden. Strong nationalist tendencies and a growing

interest in the native language were accompanied by the unusual situation of the publishing

market in the history of the Swedish language, as this was the only time when native texts,

not translations definitively prevailed.

Trans. Izabela Ślusarek
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Paweł Wojciechowski
(Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku)

KOLCZASTA SENSUALNOŚĆ. MIASTO SZWEDZKICH
MELANCHOLIKÓW PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

Zamysłem mojego tekstu jest rekonstrukcja obrazu miasta i doświadczenia
miejskości w świecie powieści Hjalmara Söderberga, jednego z najciekawszych
szwedzkich modernistów, którego warto czytać także w kontekście literatury polskiej
przełomu XIX i XX wieku. Jego twórczość kształtuje się w kręgu europejskich
fascynacji tamtego czasu. Zakres inspiracji wyznaczają tu: Herman Bang (pisarz
duński, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz i reżyser), Guy de Maupassant oraz
Anatole France. W konstytuowaniu osobowości artystycznej Söderberga niemałą
rolę odegrali nadto Søren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer i Friedrich Wilhelm
Nietzsche. Wpływ ów podsycił i umocnił dodatkowo klimat artystyczny symboliz-
mu i dekadentyzmu europejskiego. Björn Sundberg pisze, iż na początku ostatniej
dekady XIX wieku Söderberg objawił się jako literat wszechstronny, uprawiający
z powodzeniem różne gatunki literackie, zajmując tym samym ważne miejsce na
tamtejszej scenie literackiej, na którą „wpływ wywierały kontynentalne, mniej lub
bardziej symbolistyczne nurty, nierzadko przefiltrowane przez duńską literaturę
i krytykę” . Guy de Maupassant, Gustav Esmann, Joris-Karl Huysmans to autorzy,1

o których Söderberg wielokrotnie pisał z niezwykłą estymą, a poetami, których
wtedy chętnie przekładał, byli Jacobsen i Baudelaire. Söderberg był zwłaszcza za-
interesowany literaturą dekadencką, co widać wyraźnie w jego pierwszych utwo-
rach literackich, w korespondencji oraz w tekstach pisanych dla „Dagens Nyheter”
w latach 1890–1891. Jego debiut powieściowy przypada na rok 1895.

Powieści wydawane w latach następnych to przykłady „galerii dekadenckich
schyłkowców pozbawionych woli, wiary w życie i jakichkolwiek zasad” . Flanör2

– taką formę w języku szwedzkim przybrał francuski flâneur – to najlepsze określe-
nie bohaterów Sörderberga: wyróżniających się w tłumie ekscentrycznych dandy-
sów w czerwonych rękawiczkach. Nieśpiesznie snują się oni po różnych obsza-
rach Sztokholmu – ulicach, bocznicach, przecznicach, uboczach, trotuarach, mrocz-
nych mieszkaniach i „dryfują przez przestrzeń miejską owładnięci współczesnym
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odczuciem fragmentaryczności, szukając ucieczki przed samotnością” . Wegetują3

w absolutnej pustce, zawieszeniu, w natłoku jadowitej zewnętrzności, w miejskiej
maskaradzie. Za „dekadenckością” szwedzkiej literatury flanerskiej przemawia wiele
elementów – w prozie Söderberga również – wymagających odrębnego namysłu
i wnikliwej egzegezy. Ma to, jak sądzę, istotne znaczenie w aktualnych europejskich
badaniach kulturowych „przypisujących szczególne znaczenie fenomenowi miej-
sca, szlakiem którego porusza się często wyobraźnia pisarzy” .4

NOC I... „CIEŃ, ZASSANY I POŁKNIĘTY PRZEZ GŁĘBOKI MROK” [Z, s. 18]

Tym szczególnym miejscem, stanowiącym tło wydarzeń powieści Söderberga,
jest przestrzeń miejska. Podobnie jak polscy moderniści, Wacław Berent (Próchno)
i Władysław Reymont (Wampir, Ziemia obiecana), szwedzki pisarz przedstawia
w swoich powieściach miasto będące niebezpiecznym żywym organizmem, two-
rem ekstremalnie inwazyjnym, niszczycielskim, chronicznie atakującym indywi-
dualność jednostki. Widzimy je w zróżnicowanych odsłonach, w zmienności pór
roku, ze zdumiewającym nagromadzeniem elementów o pejoratywnej semantyce.
Mimo iż pisarz nie stosuje rozbudowanych opisów przestrzeni miejskiej, Sztok-
holm jest jednym ze stałych bohaterów utworów, znaki jego obecności są zbierane
z aptekarską wręcz dokładnością. Krótka sygnalizacja ze skrupulatnym wskaza-
niem, gdzie akcja się rozgrywa, jest naczelną zasadą zapisywania miasta. Pisarz sto-
suje swoistą literacką odmianę drogowskazów, które rytmizują opowieść o mieście
i jego obliczach. 

Na plan pierwszy wysuwa się ciemność, zmierzch, a przede wszystkim noc
– pora doskonale ukazująca demoniczną stronę miasta. Berent i Reymont, pokazu-
jąc swoje miasta-potwory, także usadawiali ich negatywną potencjalność najczę-
ściej w nocy. Właśnie ta pora doby uwydatniała kondycję miasta, które „w nocy
się ucisza, lecz nigdy nie daje spoczynku. Spokój można odnaleźć tylko wtedy,
kiedy jest się niewidocznym dla innych, ukrytym przed bezlitosnym blaskiem miej-
skich reflektorów” . Debiutem prozatorskim Söderberga jest wydana w roku 18955

powieść zatytułowana: Zabłąkania (Förvillelser) , przedstawiająca losy młodego6

szwedzkiego dekadenta na tle sztokholmskiej miejskości fin de siècle’u. Główny
bohater powieści – Tomas Weber – wchodzi w dorosłość, próbując odnaleźć dla niej
jakąś formułę. Jest impulsywny, kieruje się spontanicznością w swoich działa-
niach. Naczelną zasadą egzystencji Webera jest wchodzenie w permanentny stan
flanowania, włóczęgostwa po Sztokholmie samotnie albo w towarzystwie podob-
nych sobie tułaczy. W procesie szukania egzystencjalnej formuły Tomas kupuje
dekadenckie czerwone rękawiczki i nawiązuje romans z ekspedientką ze sklepu.
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Następstwem flirtu jest ciąża i różnoimienne szalbierstwa . Dynamizm akcji po-7

wieści wzmocniony jej czasem (od wiosny do zimy – na niewielkiej powierzchni
tekstu) oraz „impresjonistycznymi, wypełnionymi symboliką wtrętami”  – ubarwia8

rozgrywające się zdarzenia, mknące niczym sceny w fotoplastykonie. Najpełniej
widać to w mistrzowsko nakreślonych wizerunkach nocnego Sztokholmu – neuro-
tycznego, ciemnego, ponurego:

 
O zmierzchu plac był pusty, wieczorne niebo, zimne, zielononiebieskie [...]. Od czasu do czasu

w półmroku pod ścianami domów przesuwał się bezgłośnie jakiś cień [Z, s. 17]. Zbliżał się wie-
czór, blade, stylizowane korony wiązów szeleściły chłodno [Z, s. 21]. Nagle światło elektryczne
zgasło. Rozbłysło kilka gazowych płomieni. Cienie odgrywały na ścianach upiorne sceny zapasów
[Z, s. 21]. Tomas krążył po ulicach. [...] zaczęło się ściemniać. Plac Gustawa Adolfa był wyludnio-
ny, pusty. Nad zamkiem wschodni horyzont mroczył się od coraz gęstszego i głębszego szarofioletu.
Był to jeden z tych dziwnie cichych i melancholijnych sztokholmskich wieczorów wiosną, kiedy
wszystkie kawiarniane orkiestry milkną w jednej chwili, jakby za skinieniem ukrytej batuty, a stru-
mień flanerów naraz wysycha, ginąc w bocznych uliczkach i portykach. I w samym centrum miasta
człowiek staje na długą minutę samotny i zdumiony, słuchając odgłosów wozu, który toczy się wiele
ulic dalej, albo zdziwiony patrzy na plac, śledząc oczyma ludzkie cienie, przesuwające się cicho
w mroku, prosto, jakby prowadzone na niewidzialnym sznurku [Z, s. 48–49]. Zmierzch zgęstniał
w niebieskawy mrok [Z, s. 67]. [C]zerniejące, cieniste sylwetki dachów i kominów na tle zielonobla-
dego zmierzchowego nieba [Z, s. 109]. [D]omy i ogrodzenie czerniały w październikowym mroku
[Z, s. 110]. Listopadowy mrok gęstniał nad kominami i dachami [Z, s. 112]. [N]iebo coraz bardziej
ciemniało i zmierzch zapadał nad ulicami i placami [Z, s. 131].

 
Sztokholm Söderberga jest obszarem zimnym, mrocznym. W mieście tym bra-

kuje witalności, „jasnej”, żywej obecności ludzi. Jedynie cienie przemykają na
ścianach złowrogich budynków bądź na śliskich, mokrych chodnikach. To zatem
strefa lęku, ponurości, środowisko negatywne. Tak chętne zastępowanie przez pi-
sarza człowieka jego cieniem pełni tutaj funkcję uwyraźniającą mroczność jed-
nostki, cień bowiem, będąc „negatywną «kopią» ciała”, jest „obrazem jego gorszej,
niższej części” , wedle zaś Carla Gustava Junga cień stanowi uosobienie popę-9

dowości człowieka  – „za szybami zielonej kawiarni, w której nadal było jas-10

no, poruszał się żywiołowy teatr cieni wyciągniętych szyj i rąk wymachujących
w powietrzu kieliszkami” [Z, s. 21]. W opublikowanym w 1898 roku zbiorze no-
welek: Opowiastki (Historietter; wcześniej wszystkie ukazały się w rozmaitych
periodykach, poczynając od stycznia 1892 roku ) czytamy:11

 
W bocznej uliczce stoi stara kamienica o gładkiej, szarej fasadzie. Przez dużą łukowatą bramę

[...] wchodzi się na ciasne podwórze wyłożone kocimi łbami – czarna kamienna studnia jak wiele
innych, dokąd nigdy nie trafia słońce [O, Kominiarzowa, s. 17] . Nagle zrobiło się ciemno; bra-12

my małych domów majaczyły niczym czarne dziury przez niepewne światło snu, a stary człowiek
z pochodnią w ręku chodził wokół, to tu, to tam zapalając latarnię [O, Cień, s. 44]. Mrok zgęstniał
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i zapadła noc [...] [O, Zapłata za grzech, s. 72]. Ponownie przyszła jesień z pochmurnymi dniami,
słońce chowa się w najciemniejszym kącie nieba, żeby nikt nie widział, jak się postarzało, pobladło
i zmizerniało w ostatnim czasie [O, Mżawka, s. 73]. Rozpościera się osobliwy żółtawy półmrok. Jest
przecież przedpołudnie, jak może być tak ciemno? Mrok napawa mnie strachem [O, Zmora, s. 89].

 
Z tych kilku przykładów widać, z jaką łatwością i misternością Söderberg

przechodzi ze „szczegółowego realizmu codzienności na impresjonistyczną lek-
kość lub zagęszczony, liryczny język symboli” . Tym bardziej iż mamy tutaj do13

czynienia z przestrzenią specyficzną, odciętą bowiem od naturalnego światła, od
słońca, od dnia. Opisywana przestrzeń jest obszarem hermetycznym, niedostęp-
nym, zastygłym. Szare fasady budynków, bramy, szereg niewielkich uliczek, ciasne
podwórza, czarne miejsca wokół podkreślają labiryntowość tej przestrzeni, jej
specyficzną skończoność. Gęstniejący mrok, podkreślanie jego tonów, nieustanne
zwroty do pory nocnej i przywoływanie ciemności w scenerii miejskiej „stanowi
część tajemnicy” – jak stwierdza Roger Caillois . Söderberg pisze – „Było coś14

pociągającego w ulicach, kiedy zapadał zmrok i rozbłyskiwały latarnie. Wszystko
wydawało się wtedy takie tajemnicze, nieodgadnione” [Z, s. 104–105]. Takie „uta-
jemniczenie” przestrzeni miejskiej – spotykane również u Baudelaire’a, Rey-
monta i szczególnie u Berenta – wyostrza ambiwalentność miasta końca wieku,
zdecydowanie dookreśla jego charakter, a także uaktywnia niepokoje i dylematy
związane z nieprzeniknionym obliczem miejskości.

W 1901 roku ukazuje się kolejna powieść Söderberga – pogłębiona psycho-
logicznie książka autobiograficzna – Młodość Martina Bricka (Martin Bricks
ungdom) , uznana przez krytykę za najdojrzalsze dzieło skandynawskiego po-15

wieściopisarza. Dzieje głównego bohatera (opuszczonego, wyobcowanego i kon-
templującego egzystencjalną bezsensowność) są usytuowane w Sztokholmie końca
wieku XIX. Tak jak w utworach przywołanych wyżej, stolica Szwecji jest tutaj
zszarzała, ołowiana pochmurność wypełnia miejskie powietrze. Pisarz uwypukla
mroczność miasta poprzez czerń i półmrok, które są tu dominujące i rządzą ryt-
mem codzienności – „Szare październikowe przedpołudnie; Dzień był ciemny
i pochmurny” [MMB, s. 11]; „dni stawały się coraz krótsze” [MMB, s. 14]; „szare
światło sączące się zza rolety” [MMB, s. 56]. W tej ciemności człowiek staje się
argusowy, zmienia się, wyostrza swoją koncentrację, chwytając nieznaczne nawet
dźwięki, nikłe ślady widoczności, chwyta nieuchwytne. Pisarz podkreśla w ten
sposób obecność przypuszczalnych niebezpieczeństw. Podobnie dzieje się w po-
wieści o losach 33-letniego introwertycznego lekarza medycyny Gabriela Glasa
– Doktor Glas (Doktor Glas, 1905) . Tu również autor z pełną konsekwencją two-16

rzy obraz miasta pogrążonego w szarości i ciemności; z jednej strony są to ozna-
ki typowe dla surowego północnego klimatu, z drugiej – tworzą wyrazisty pejzaż
psychiczny, charakterystyczny dla osobowości rozproszonej i zagrożonej.
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Pojawia się tutaj znów wyraźny rys Jungowski. „Życie psychiczne stanowi
całość większą niż «widoczna» warstwa świadomości. Szczególnym wyzwaniem
– pisze Zenon Waldemar Dudek – dla dojrzewającego i rozwijającego się człowie-
ka jest słaba i «ciemna» strona jego psychiki” . Tak częsta u Söderberga ciemność17

jest również wyrazem słabości psychicznej oraz mrocznej strony psychiki człowie-
czej i zawsze odnosi się do młodych, dojrzewających dekadenckich bohaterów.
W opowiastce Cień czytamy: „Wyszedłem przez bramę, a cień podążył za mną”
[O, Cień, s. 45]. Tak jest także w przypadku Gabriela Glasa, który wypowiada zna-
mienne słowa: „jestem cieniem, który chciałby zostać człowiekiem” [DG, s. 64].
Poszukiwanie siebie, odnalezienie lepszej części siebie, doskonalenie kognitywne
nie jest możliwe w obszarze niewiadomym, obcym. A takim jest sztokholmskie
środowisko miejskie – ciemne, nieznane, nieprzewidywalne. „Ciemność – konstatu-
je Dudek – kryje w sobie zagrożenie, wywołuje stan niepewności i lęk. [...] Zwyk-
le wyłaniają się z niej różne formy agresywnej lub demonicznej siły, a niekiedy
potwory” . U Söderberga owa ciemność jest najczęściej tłem wędrówki bohatera18

przez komunalne parki, ciasne labiryntowe uliczki miejskie, podwórza, korytarze,
klatki schodowe, piwnice oraz cmentarze municypalne. Tak ukształtowana prze-
strzeń sugeruje niemożność osiągnięcia celu (indywidualnego i zbiorowego), błą-
dzenie, sytuację uwięzienia, opresji.

„DESZCZ CHŁOSZCZĄCY SZYBĘ” [MMB, s. 19] I WIATR, CO „NIE DAJE ODPOCZĄĆ”

Z podobną frekwencją i w podobnej funkcji co ciemność występuje w anali-
zowanych tutaj powieściach deszcz. Żywioł słotny postrzega się zwykle w dwóch
podstawowych znaczeniach: jako siłę łączoną z życiem i jego przejawami (stymu-
lowanie życia, zapładnianie), głównie urodzajem, nagrodą, odradzaniem, wszelkim
wylęgiem, istnieniem oraz jako energię identyfikowaną ze śmiercią i jej sympto-
mami, w szczególności z dewastacją, erozją, rozpadem, karą, spustoszeniem i za-
gładą, a także ze smutkiem, żalem, chorobą. W powieściowych krajobrazach Söder-
berga deszcz uwyraźnia patogenny wymiar miasta. W Zabłąkaniach deszcz pada
nieprzerwanie, „siąpi nieustannie” [Z, s. 70]. Tomas często „wychodzi na deszcz”,
„słucha deszczu”, błąka się po mieście w deszczu. Kiedy deszcz przestawał padać,
nie rozpogadzało się, ziemia nie chłonęła wody, nadal ulice i chodniki „były mo-
kre i błyszczące, pokryte cętkami mroku jesiennego wieczoru i świateł gazowych
płomieni” [Z, s. 122]. Deszcz bezustannie mżył, „rozmywając ulice” [Z, s. 126],
w Opowiastkach – „deszcz szemrze w rynnie” [O, Mżawka, s. 73] albo „woda ka-
piąca z dachów mieniła się w słońcu na chodniku tworzyły się niebieszczące się
jeziorka” [O, Cień, s. 42]. W Młodości Martina Bricka natomiast – „domy były
szare i czarne od deszczu i dymu” [MMB, s. 14], główny bohater Martin często
„słuchał deszczu chłoszczącego szybę” [MMB, s. 19], miasto tonęło w opadach.
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„Padało, jakby otwarło się niebo” [MMB, s. 52], „powietrze było wilgotne, zimne
i mgliste” [MMB, s. 53]. W porównaniu z „deszczowością” powieści Reymonta
czy Berenta u Söderberga przybiera ona formę o wiele bardziej ostrą, odsłania-
jąc okrucieństwo czy wręcz sadyzm natury. „Padało. Deszcz bił mnie po twarzy”
[DG, s. 103]; „Wciąż deszcz i deszcz... Z nieba leci nie woda, lecz brud. Powietrze
nie jest szare, lecz brązowe, a kiedy deszcz czasami na chwilę ustaje, rozjaśnia się,
nabierając odcienia brudnej żółci” [DG, s. 149, wyróżnienie – moje]. Brud ozna-
cza tutaj to samo, co błoto pojawiające się w przestrzeniach miejskich polskich
pisarzy. Z nieba nie spada deszcz w postaci czystej wody (mimo iż o dychoto-
micznej naturze – rodzenie/zabijanie), ale płynny brud, gnój o konotacjach li tylko
niszczących. Dodatkowo powietrze miejskie ze zwykle szarego (w jakimś stop-
niu neutralnego) zamienia się tutaj w paletę barw brudnej żółci i jej odcieni, jed-
noznacznie kojarzącej się z chorobą, zakażeniem, ropieniem. Nadto powietrze
staje się brązowe, a przecież barwa brązowa symbolizuje pustkę, jałowiznę du-
chową, uwiąd, smutek, melancholię, rezygnację, bierność i zachowawczość, a także
jednoznacznie zaznacza formę ekskrementów . W Niebłahych igraszkach  (Den19 20

allvarsamma leken, 1912) deszcz szarpie „mury starego Sztokholmu”; wszędzie
ponuje „półmrok i szarość” [NI, s. 19]. Główny bohater powieści Arvid Stjärnblom
chadza „ulicami błyszczącymi od deszczu” [NI, s. 35], w „pochmurne, szarozimne
dnie” [NI, s. 70]. Miasto zalega „gruba, brązowoszara mgła deszczu” [NI, s. 112]
i jedynie „pojedyncze latarnie przeświecały [...] przez mżawkę” [NI, s. 115].
W Söderberga rozmiękczonym, rozwodnionym, śliskim wizerunku Sztokholmu
istotną rolę (wspólnie z deszczem) odgrywa wiatr. Przypomina on tutaj o czasie,
o przemijalności egzystencji, bytowej zmienności, niestałości, temporalnej ogra-
niczoności człowieka. Po drugie, potęguje pustkę Sztokholmu, podsyca niepokój
egzystencjalny, wyostrza myślenie o sprawach ostatecznych. I wreszcie po trzecie,
może być siewcą zniszczenia, sprawcą śmierci.

 
W nocy hulała wichura. Ścieżki i trawniki pokrywały gałęzie, zwiędłe liście i całe wyrwane ko-

nary, wiatr nadal śpiewał w koronach drzew, a przy ziemi gwałtownymi podmuchami podrywał jeden
po drugim szaleńczo wirujący słup ziemi, piasku i kolorowych martwych liści [Z, s. 94]. [P]owietrze
śpiewało, a domy chwiały się jak pijane [Z, s. 128]. [W]iatr świszczał przy węgłach domów. Starsza
kobieta z rozwianymi połami płaszcza i parasolem za głową zbliżała się powoli popychana przez
wiatr [Z, s. 137]. Wiatr zawodził we wszystkich szczelinach, czasami trzaskał oknem [Z, s. 146]. Wiatr
nucił coś sobie w wielkich, starych drzewach, długie pociągnięcie smyczkiem, wzbierające, wątlejące,
a w końcu zgasłe. Dwa żółte motyle fruwały jak żywe strzępki bibułki albo jak płatki żółtych róż, które
poryw wiatru zerwał z łodyżek, poniósł na wygnanie, na tułaczkę, w rozedrganym niepokoju... I wiatr
nie pozwala im znaleźć azylu, nie daje odpocząć; niesie je tak, że zbliżają się do siebie, uciekają,
znowu się zbliżają... [Z, s. 54].

 
Jak wiadomo ruch, poruszanie się, taneczność, wirowanie stanowi istotną cechę

wyobraźni artystycznej Nietzschego. Idąc prawdopodobnie tym tropem, Söderberg
często charakteryzuje przestrzeń za pomocą rzeczownika „wir”. Słowo to podkreśla
– tak jak w Próchnie Berenta – chaos egzystencji, chaos życia w mieście, w świecie,
kruchość bytowania w doczesności, a wreszcie uwyraźnia jej migotliwą tempo-
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ralność, zmienność i znikomość. Owa zbieżność kategorii wiru/tańca/pędu w po-
wieściach Söderberga i Berenta jest wręcz uderzająca, co wskazuje na wspólnotę
modernistycznych fascynacji pisarzy z różnych regionów Europy.

„Wir” w mieście Berenta wytwarzany jest poprzez człowieczą „dziką” ak-
tywność wywołaną popędami, łączy się z rytmem miejskiego życia, ale także ze
swoistą galopadą projektów tożsamościowych bohaterów. „Wiry” Söderberga przy-
należą do sfery energii zewnętrznej miasta, żywiołów naturalnych wpływających
na jego klimat, zewnętrzny format. Wirujący kurz, krążący pył, kłębiący, wichrzą-
cy się dym, a także tańczący (padający) śnieg to elementy natury pożerającej,
niszczącej, niepozwalającej człowiekowi na prawidłowe, pełne funkcjonowanie.
Efemerydalna natura dymu, kurzu, padającego deszczu, a zwłaszcza śniegu (tak
częstego w powieściach szwedzkiego pisarza, co rozwinę w dalszej części roz-
ważań) wskazuje na kategorie temporalne – niedługość i nietrwałość życia czło-
wieczego. Z drugiej strony natomiast dym (w pewnym sensie również kurz) jest
pochodną płomienia, ognia jednoznacznie kojarzonego z pożarem, paleniem,
zniszczeniem i śmiercią.

„WSZĘDZIE KURZ I DUCHOTA” [DG, s. 57]

W powieści Doktor Glas Söderberg wprowadza jeszcze jeden ważny element
podkreślający niszczącą moc przestrzeni sztokholmskiej. Jest nim łączony z palą-
cym żarem, gorącem, ogniem, skwarem, spiekotą – osłabiający, działający usy-
piająco i śmiertelnie nużąco – upał. Pisarz w taki sposób opisuje lato w swoim
rodzinnym mieście:

 
Nigdy nie widziałem takiego lata. Prawdziwe upały od połowy maja. Przez cały dzień ponad

ulicami i rynkiem wisi nieruchomo gruba warstwa kurzu [DG, s. 7]. [C]hmura kurzu unosi się,
rozpływa gdzieś w oddali, ciągnąc za sobą na zachód długi welon czerwonego pyłu [DG, s. 7]. I znów
nastały afrykańskie upały. Przez całe popołudnie wisi nad miastem chmura złotawego kurzu w cięż-
kim, bezwietrznym powietrzu [DG, s. 85].

 
Podobnie negatywny obraz lata, wpływ upału na ludzi egzystujących w mieście

spotykamy w Zabłąkaniach. Tutaj niszcząca moc gorąca zostaje o wiele bardziej
spotęgowana, silniej umocniona:

 
Bruk palił pod stopami, a ściany domów jarzyły się białe jak popiół. Miasto pogrążyło się w let-

nim odrętwieniu, ospałe od gorąca pod egipskim niebem. Ludzie przeklinali słońce i chowali się
w cieniu, gdzie tylko znaleźli jakieś ciemne pasmo, pod samymi murami i głęboko w mroku alejek
[Z, s. 61]. [D]osadnie przeklinają upał [Z, s. 64]. W głębokim cieniu śpiącym pod listowiem i czar-
nymi konarami starych lip, wzmocnionym jeszcze ciemną, szarą ścianą domu panował orzeźwiający
chłód [Z, s. 79].

 
U Söderberga bohaterowie przeklinają upał i słońce w poszukiwaniu orzeź-

wienia, przynoszącego ratunek chłodu. „Miasto jest żywiołem płonących świateł”
[DG, s. 85] – pisze w Doktorze Glasie, mając zapewne na uwadze całość „żywio-
łu płonącego”, a zatem również tych jego pierwiastków, które przynależą ognio-
wi. Söderberg, łącząc w swoich powieściach Heraklitejski sens ognia i wody jako
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Juan Eduardo Cirlot, Ogień, w: idem, Słownik symboli, s. 281.21

„sprawców przemian” , podkreśla nieustanną zmienność rzeczy. Człowiek jest21

także jedną z wielu form przejściowych, należących do zbioru żywiołów ginących
i powstających. Symbolem tej przejściowości jest zachodzące słońce: „Słońce coraz
słabiej przeświecało przez grubą warstwę oparów, unoszących się nad miastem”
[DG, s. 129]; „Czerwone obłoki kurzu, które zgromadziły się ponad kominami
fabrycznymi na Kungsholmen, ściemniały, przypominając uśpione nieszczęścia”
[DG, s. 9–10]. Tak jak w „zachodzącym słońcu dachówka wieży kościelnej płonie
czerwienią” [DG, s. 114], tak człowiek końca wieku „płonie miejskością” – spa-
lającą go, wypalającą, przynoszącą jedynie wielostronną fasadowość, wir, szum,
sztuczność. Człowiek ów coraz intensywniej „odczuwając cały ciężar gorąca” ro-
dzącego się w mieście, coraz częściej i intensywniej jest „przepełniony niepoko-
jem” [DG, s. 38]. Niepokojem, nie znajduje bowiem dostępności w bezpośrednim
poznaniu, w reagowaniu i postrzeganiu rzeczywistości, w doświadczaniu miejskości
będącej „jakąś tajemniczą trucizną” [DG, s. 70].

„KAŁDUNY CHMUR”

Przemijalność egzystencji symbolizują też w powieściach autora Doktora Glasa
chmury i mgły. Owo stapianie się powietrza i wody, nieokreśloność i zmienność,
pewna płynność rzeczywistości, utrwalają demoniczny charakter Söderbergowego
Sztokholmu. Częstość tych zjawisk – podobnie jak u Reymonta i Berenta – wska-
zuje na „miasto nierzeczywiste”, w którym niektóre jego fragmenty są tak zamaza-
ne, zmienne, nieostre, że aż somnambuliczne. Należy dodać, że swoista potężność
w ujmowaniu przez pisarza chmur, ich siły, nadawaniu im kształtów wręcz herku-
lesowych, przypomina nietzscheańską metaforę wędrujących nad światem „kał-
dunów chmur”. I tak –

 
[C]hmury węglowego dymu [Z, s. 64]. [Z]e zwałami chmur o krwistych konturach [Z, s. 66].

Drzewa [...] ciągnęły porwane strzępy chmur, pośpiesznie i niespokojnie [Z, s. 94]. A w górze stada
chmur przeganiały się ze wschodu na zachód z coraz większą prędkością [Z, s. 100]. [P]owoli
napływała mgła niczym nieprzenikniony biały mrok. Miał uczucie, że sama nieskończoność zbliża się
ku niemu [Tomasowi – przyp. P.W.], przerażająco rozległa i pusta, niszczy wszystko wokół niego,
połyka domy i nadbrzeża, i latarnie gazowe i zostawia go samego na paru śliskich, wąskich deskach,
rozbitka na tratwie, unoszącego się w przestworzach [Z, s. 123]. Domy w wąskich uliczkach między
kościołem Adolfa Fryderyka a placem Hötorget stłoczyły się onieśmielone i zaniedbane, z odrapa-
nymi, pełnymi plam ścianami, poczerniałe od deszczu, ociekające wilgocią i brudem. Niebo stanowiło
jedną gęstą, żółtoszarą mgłę [Z, s. 126–127]. [C]iemne masy chmur nadal przeciągały nierównymi
rzędami przez cienki, szklisty błękit. [...] Głęboki i jałowy błękit październikowego nieba stał się
jeszcze głębszy i bardziej wyjałowiony. Na zachodzie przechodził w czerwień, która wydawała się
brudna od sadzy i mgły [MMB, s. 18].

 
Chmury i mgła to symbole żywiołu powietrza i żywiołu ziemi. Dzięki tak in-

tensywnemu łączeniu tych żywiołów w organizmie miasta Söderberg hiperbolizuje
doświadczenie nieoswojenia czy nieoswajalności, konotuje stan melancholii. Mgła
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Piotr Śniedziewski, Melancholijne spojrzenie, Kraków: Universitas 2011, s. 87.22

Ibidem, s. 89.23

Ibidem, s. 93.24

właśnie – jak pisze Piotr Śniedziewski – jest „odpowiedzialna za to, że świat traci
swe kierunki, a żyjący w nim człowiek skazany zostaje na tułaczkę: po omacku, bez
pewności, iż za chwilę nie powróci do miejsca, z którego dopiero co wyszedł” .22

Wszyscy bohaterowie analizowanych tu powieści brodzą w oparach niepewności,
pogrążając się w neurozie. W tych zmaganiach z doczesnością nie ma stałości,
brakuje pewności budującej relacje z innymi. „Ścieląca się [...] mgła jest [...] ście-
lącą się melancholią”  – jak konstatuje Śniedziewski. Mgła zatem symbolizuje23

u autora Doktora Glasa owo egzystencjalne przyduszanie, ciążenie ku rozpro-
szeniu, ku fragmentaryczności, ku vanitas. Postaci Söderberga są jednostkami
niewymownie samotnymi i smutnymi. „Ten smutek jest jak mgła – widzi się go
i doświadcza, można weń wejść i się w nim zagubić, ale nikt nie jest w stanie ani
dotrzeć do jego centrum, ani pochwycić krawędzi”  – pisze autor Melancholij-24

nego spojrzenia. Arvid, Martin, Tomas czy Gabriel funkcjonują w rozproszeniu,
zakleszczeni w konwenansach, obudowani formą. Z każdym kolejnym miesią-
cem swojego życia nie są zdolni do pokonania codziennej dojmującej zwykłości,
do wyjścia z ram chropawej prozaiczności. Tęsknią za doświadczeniem niezwyk-
łości, doświadczeniem uwolnionym od namysłu nad kruchością, przemijalnością
człowieka, nad istotą śmierci. Chcą przestać być „szarymi duszami”, „czarnymi
duszami”.

Niebo nad Sztokholmem Söderberga jest niespokojne, zsyła fenomeny pod-
kreślające negatywny, złowrogi, demoniczny charakter miasta. Rysują się tu dwa
horyzonty, dwie powłoki, dwa poziomy – tego co wieczne, nieprzemijające oraz
tego, co doczesne, krótkotrwałe. Rudymentarną refleksją w pierwszym horyzon-
cie jest namysł nad nieprzemijalnością i nieśmiertelnością, nadto zaś w tej kate-
gorii nad nieskończonością czasu, nad istotą wiecznotrwałego ruchu (wcześniej
sygnalizowany wir). Odzwierciedleniem tych refleksji jest na pewno w powieściach
szwedzkiego literata ukazywanie zmienności pór roku, ich dynamizmu i nieprze-
rwanej trwałości, nieugiętej powtarzalności. Akcja powieściowych wydarzeń zmie-
nia się często, trwa najczęściej od ledwo zaznaczanej wiosny, przez lato, aż do
rozbudowanej refleksyjnie skandynawskiej jesieni i zimy. W tym szybkim biegu
pór roku osadzany jest powieściowy bohater, jednostka na ogół skonfliktowana
z otoczeniem, osamotniona w swoim indywidualizmie, wyalienowana, jak to po-
strzegają, z roju ludzkiego, mrowia. Tomas Weber z Zabłąkań „płynął z ludzkim
nurtem, beztrosko, bez celu” [Z, s. 11], gdzie indziej czytamy, że popołudniowy
„strumień przechodniów wzbierał na ulicach i placach” [Z, s. 12], Tomas często
mijał obce twarze w „ulicznym mrowiu” [Z, s. 43], był zmęczony ludzką ma-
są, zdezorientowany i wystraszony, wpadał w swoisty trans miejskości „dopóki
szturchnięcia przechodniów nie wyrwały go z odrętwienia i nie pociągnął go
ludzki strumień” [Z, s. 132]. Z kolei Arvid Stjärnblom jest przerażony tłumem,
zwłaszcza jego neurotyczną energią. Ludzie w mieście – jak mówi – jedynie suną
jak w „kondukcie pogrzebowym” [NI, s. 112].
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„CZAS NIE MIAŁ ŻADNYCH GRANIC, BIEGŁ TYLKO W OSZAŁAMIAJĄCĄ NIEBIESKĄ
NIESKOŃCZONOŚĆ” [MMB, s. 37]

Söderberg często przetyka tkaninę powieściową swoich utworów refleksjami
na temat czasu. Kwintesencją tych śladów refleksji o temporalności jest fragment
Zabłąkań. Podczas spotkania Tomasa i Märty „zapadła cisza jak w uśpionym
bajkowym domku. Stary zegar stanął i milcząco, nieustępliwie spoglądał na nich
ze ściany swą okrągłą, mądrą twarzą” [Z, s. 56]. Zegar uosabia tutaj wytrwałość
i wiecznotrwałość czasu, jego władzę nad doczesnością oraz jest wyrazem, symbo-
lem rozumienia mechanizmu temporalności, a nade wszystko ważkim zamyśle-
niem nad mądrością czasu. W powieściach Söderberga przykładem miarowości
i niezmienności czasu, naturalnym zegarem i argusem czasu przypominającym
o przemijalności doczesnej, o narodzinach i śmierci jest księżyc. Pojawia się nie-
oczekiwanie, niejako komentuje wydarzenia miejskie i ich scenerię swoją obec-
nością. Jako reprezentant magicznej sfery natury przypomina o stałości i niestałości,
a nadto o zmienności wszystkich rzeczy doczesnych i niezmienności kosmosu.
„Księżyc stał wysoko na niebie, [...] szarobiały księżyc [...] nieskończenie daleki,
a w jego poświacie gwiazdy mrugały sennie i blado; [...] Księżyc [...] przesuwa się,
chowa za czarnym kominem fabrycznym i wyłania po drugiej stronie” [MMB,
s. 59]. Ponieważ noc najczęściej jest scenerią „wodnych” żywiołów przyrody
(deszcz, mgła), Söderberg podkreśla tym samym istnienie pod „okiem” księżyca
rzeczywistości ciemnej, przestrzeni martwej, zimnej, nawilgłej, wreszcie „pustej
i ślepej”, a więc chorej. W Niebłahych igraszkach czytamy – „Księżyc blady i cho-
rowity, przesuwał się wśród strzępów chmur” [NI, s. 193]. Tak ujęty przez pisa-
rza ewokował zatem chorobę, wywoływał w mieście stan kryzysogenny. I jeszcze
jeden ważny aspekt. Ze względu, jak mówiłem wcześniej, na magiczne właści-
wości oddziaływania księżyca łączyć go można z wyzwalaniem dzikości wśród
ludzi, z otwieraniem się w nich zachowań animalnych.

„NIEME UPIORY”

Co widać na tle nieba sztokholmskiego w powieściach autora Młodości Marti-
na Bricka? Tak jak u wspominanych tu polskich pisarzy widać przede wszystkim
wysokie budynki sakralne [Z, s. 43], rzędy domów różnej wielkości, a nadto zakłady
kowalskie z kominami czy też wiatrowskazy na kominach, kominy fabryczne
[MMB, s. 59; Z, s. 14, 103]. Charakterystyczne dla pejzażu Sztokholmu wieże
kościołów królują posągowo nad miastem. Wdrukowując w niebo swoje kształ-
ty, nieustannie przypominają o zdarzeniach z przeszłości bohaterów powieści, zna-
czą powieściową akcję, prowadzą powieściowy świat – „Jaskrawa ceglana wieża
kościoła rozgorzała w słońcu jak płomień ognia” [Z, s. 43]; „Surowa, majestatyczna
wieża starej katedry odcinała się na tle jasnego czerwcowego nieba” [NI, s. 148];
„wysokie domy z czerwonej cegły” [MMB, s. 44]. Bardzo podobnie prezentuje
taką przestrzeń Berent w Próchnie. „Z ciemnego zwaliska murów – pisze autor
– wyrastały w czerwień płonącego nieba kościelne wieże, niby czarne i nieme
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Korzystam z wydania: Wacław Berent, Próchno. Powieść współczesna, Kraków: Wydawnictwo25

Literackie 1971. Wszystkie cytaty oznaczam w nawiasach kwadratowych literą P i numerem strony.
Irena Gubernat, Miasto Zapolskiej, w: Miasto – kultura – literatura – wiek XIX. Materiały z sesji26

naukowej, red. Jan Data, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie 1993, s. 217.
W Próchnie Berenta łuna jest porównana do „wielkiego krwawego ptaka”, a „czarne wieże27

kościołów strzelały w tej krwawej topieli coraz to wyżej i wyżej: zapomniane od ludzi, same nieba
sięgały, Boga wzywały na ratunek” [P, s. 174–176].

upiory”  [P, s. 174]. U Söderberga takimi „czarnymi i niemymi upiorami” zdają25

się także drzewa ukazywane jako twory budzące strach albo drzewa martwe, wy-
zwalające jeszcze większy lęk:

 
[C]zarne konary starych lip [Z, s. 79]. Srebrnoblade wierzby, które jako ostatnie z drzew

Kungsträdgården tracą swe późno i wolno żółknące liście, zdawały się pochylać, łącząc tchnące jesz-
cze latem korony w cichy krąg żalu [Z, s. 97]. Drzewa trzeszczały [Z, s. 101]. Wiekowa lipa z przy-
ciętymi konarami, poczerniałą korą i przerzedzonym ze starości listowiem rośnie tam w rogu, stara
jak kamienica [O, Kominiarzowa, s. 17]. [S]tara lipa dygoce w swoim kącie [O, Kominiarzowa, s. 23].
Kasztanowiec zza okna jest nagi i czarny [DG, s. 175]. [C]zarne sosny [NI, s. 23]. [C]zarny szkielet
wysokiego drzewa [NI, s. 72; drzewa u Zapolskiej „jeśli wyjątkowo są już obecne, przypominają
«szkielety»” ]. Topole przed Politechniką stały niczym upiorni strażnicy [NI, s. 112]. [T]racące liście26

drzewa [NI, s. 163].
 
Najczęściej są to drzewa rosnące na przy cmentarzu lub przy nim, nagie, czar-

ne, i przede wszystkim stare, budzące jednoznaczne skojarzenia z umieraniem, ze
śmiercią. W mieście Söderberga na ogół brakuje kwiatów, zieleni, kolorowych,
żywych roślin, młodej, witalnej flory. Drzewa są takie same jak ulice Sztokholmu
– „dziwnie bezludne i puste” [O, Sen o wieczności, s. 10]. W tych starych drzewach
nie mieszkają ptaki, brakuje w nich życia. Drzewa te „niczym olbrzymie ptaki
wędrowne, których szerokie czarne skrzydła na całe minuty mogły zaćmić słoń-
ce i pogrążyć ziemię w cieniu” [Z, s. 94] . Ptaki jedynie czasami „przylatywały27

i wylatywały, przeraźliwie krzycząc” [Z, s. 103]. Puste korony drzew nie stanowią
miejsca do budowania ptasich siedzib i tak jak domy w mieście są stare, mroczne,
ciemne. W tym dość gęstym pejzażu miasta wiele elementów przestrzeni mate-
rialnej podkreśla jego demoniczno-niszczycielski charakter. Pora zatem odpowie-
dzieć na pytanie: jak pachnie Sztokholm Söderberga i co najczęściej w nim słychać?

„GŁUCHE, PRZECIĄGŁE WYCIE, JAKBY OLBRZYMIEGO
I WYGŁODNIAŁEGO ZWIERZA”

Słychać przede wszystkim dźwięki typowe dla życia ulicy, ruchu ulicznego,
dźwięki przemieszczania się ludzi i pozostałej strefy ruchu przynależnego miastu.
Najczęściej słyszanym dźwiękiem w tamtym Sztokholmie są dzwony rozbrzmie-
wające z rozlicznych kościołów i dzwonnic przykościelnych, bijące na niedzielne
nabożeństwa. Mieszają się one z odgłosami dochodzącymi z budów (na przykład
„uderzenia młotów i przyśpiewki robotników stawiających Operę” [Z, s. 10–11]
– w 1892 roku wyburzono dotychczasowy gmach opery i w tej samej lokalizacji
wystawiono nowy, który oddano do użytku we wrześniu 1898 roku). „Dzwony
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biły na wieży, ale nie w zwykły sposób; biły tak, że ziemia się trzęsła” [Z, s. 128];
„znowu biły dzwony w czarnej kopule pod szarym niebem [MMB, s. 25]; „Dzwony
grzmiały i śpiewały” [NI, s. 111]; „Dzwony żałobne biły” [NI, s. 112]. Niezwykle
akustyczne są tu sztokholmskie chodniki, place, uliczki, a szczególnie podwórza,
w których ciężkie bramy zatrzaskują się z łoskotem. Tutaj zawsze tworzy się prze-
dziwna „muzyka” utkana ze szmerów, zgrzytów, szelestów, trzasków, pogłosów
hałaśliwych trotuarów –

 
Uliczny hałas wdzierał się przez otwarte okno. Hurkot, jakby wszystkie piekielne beczkowo-

zy dostały rozkaz, by cały dzień jeździć w tę i we w tę [Z, s. 62]. Tupot kroków, brzęk dzwonków
i skrzypienie powozów mieszały się z okrzykami dorożkarzy i dzwonieniem omnibusów, a przez ten
zgiełk raz po raz przedzierało się głuche jękliwe zawodzenie tyfonu [Z, s. 131].

 
Drugą grupę foniczną stanowią dźwięki zakładów produkcyjnych, mechanicz-

nych, warsztatów kowalskich, fabryk.
 
Odgłos uderzeń młota o kowadło był jedynym, który zakłócał wieczorną ciszę [Z, s. 109]. Raz po

raz uliczny zgiełk przecinało głuche, przeciągłe wycie, jakby olbrzymiego i wygłodniałego zwierza.
[...] był to tyfon, który testowano w zakładzie mechanicznym gdzieś na Kungsholmen. Słychać go było
wszędzie przez cały boży dzień, we wszystkich dzielnicach miasta równie mocno, równie zatrwa-
żająco blisko [...]; głodny ryk tyfonu [Z, s. 127]. [K]owalski młot jak zwykle uderzał bez przerwy
[Z, s. 146].

 
Podobna złowroga akustyka pojawia się w Próchnie Berenta: „wyły bez przerwy

świstaki fabryczne; ryk sygnałów fabrycznych zagłuszyły odległe, ponure grzmo-
ty” [P, s. 178–179] – takie przykłady można wyjąć również z wzorcowej pod tym
względem Ziemi obiecanej Władysława Reymonta. Foniczność miasta szwedzkie-
go jest sferą złowrogą, przynoszącą ból, chorą. Taka skażona „chorym” dźwiękiem
przestrzeń rodzi nieodpartą chęć ucieczki, wydostania się z obszaru opresyjne-
go. Brakuje tutaj zdrowych dźwięków – krzyku dzieci, śmiechu, różnej tonacji
rozmów, dźwięku zabawek czy też szczekania psa, brakuje wyrazistych „scen” z co-
dziennego funkcjonowania miasta.

Najczęściej miasto zapełnia anonimowy tłum, masa miejska pieszych zmierza-
jących w nieznanym kierunku. Tramwaje konne, omnibusy gnają przez tę jałową
przestrzeń, tłum tworzy niekończący się strumień jałowizny miejskiej wegetacji.
Sztokholm Söderberga śmierdzi. Cuchną podwórka, bramy, ulice tęchną zgnilizną,
pleśnią, błotem oraz tytoniem i alkoholem – „smród dochodził między innymi z bro-
warów i mielarni tytoniu” [NI, s. 163]. Z drugiej strony czuć tu też zapach morza,
łodzi rybackich, starych, przemoczonych deszczem drzew, podmokłego, nierzad-
ko błotnistego podłoża („ulica pachniała wilgotnym makadamem” [Z, s. 70]). Po-
wietrze powieściowe jest tutaj przepełnione zapachami związanymi z rozkładem.

Z rozkładem kojarzy się też śnieg – nieodzowny komponent północnego pej-
zażu. W drugiej części Zabłąkań pojawia się padający śnieg – „opadające płatki,
duże i wilgotne, które pokrywały bielą dachy i parapety i wybielały mrok” [Z,
s. 112]. Śnieg wiruje, bohaterowie powieści często przedzierają się przez rozsza-
lały wicher śniegowy, przez zadymkę, śnieg na przemian miesza się z deszczem,
mrokiem i ledwie dostrzegalnymi „światłami gazowych płomieni” [Z, s. 122]. Raz
przybiera na sile, raz słabnie, to znów pada „coraz gęściej, bardziej miękki, głuszący
hałas” [Z, s. 128]. W tym wirze śniegowych przemian główny bohater Tomas często
przemyka obok cmentarzy, białych, zasypanych śniegiem, co nieodparcie napro-
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wadza na dekadenckie uwyraźnienie przez pisarza spraw ostatecznych [Z, s. 129].
Znamienne jest dla Söderberga, że pokazuje ulice z pewnego oddalenia, niejako
przygotowane do wykonania fotografii – pejzażu miasta w szacie zimowej. Po-
wieścią Söderberga, w której najczęściej pada śnieg, jest Młodość Martina Bricka.
Tutaj podobnie jak w Zabłąkaniach śnieg towarzyszy tytułowemu bohaterowi
w jego zmaganiach z wielkomiejskością. „Śnieg – czytamy w powieści – bielał na
dachach, w domach było ciemno, na ulicy pusto” [MMB, s. 59]; „Place i ulice by-
ły białe, śnieg padał miękko i cicho” [MMB, s. 64]. W Młodości Martina Bricka
poprzez hiperbolizację żywioł śnieżny czyni pisarz bardziej inwazyjnym, aktyw-
nym, łączącym się z ofensywną zasadą wrogiej miejskości. Śnieg pada „dużymi,
ciężkimi płatkami” [MMB, s. 12]. Jest mokry (zatem ciężki), „szybko topniał
i szybko się brudził” [MMB, s. 25]; „panował dotkliwy mróz” [MMB, s. 66]. Mia-
sto ponownie staje się przestrzenią zabijającą, chorą, infekującą śmiercią i lękiem.
Śnieg, lód, mróz symbolizują przestrzeń „ostygłą”, wygasłą, obumarłą. Podobna
semantycznie przestrzeń pojawia się w Niebłahych igraszkach. Tutaj pisarz do-
datkowo hiperbolizuje żywioł, pisząc o „zwałach śniegu, dojmującym zimnie” [NI,
s. 44], „posępnym, zimowym mroku” [NI, s. 45], a zdanie „śnieg na dworze pa-
dał i padał” [NI, s. 52] pełni funkcję refrenu przypominającego o potędze żywiołu.
Co więcej, pisarz upodabnia śnieg do błota, pisząc o „dużych zaspach brudnego
śniegu” [NI, s. 56], jego zima zaś w punkcie kulminacyjnym swojej bytności staje
się jedną z patologii trawiących wielkomiejskość, jest „zimą chorą i wycieńczoną”
[NI, s. 56]. Arvid z Niebłahych igraszek wędrował przez miasto „w tym samym
popołudniowym zimowym zmierzchu, w padającym deszczu ze śniegiem” [NI,
s. 176] albo „krążył po ulicach, w lekkim, białym śniegu, który padał bez ustanku”
[NI, s. 177].

Jak mówiłem wcześniej, w powieściowych obrazach Sztokholmu istotnie de-
strukcyjną funkcję nadaje Söderberg deszczowi. Podobną naturę ujawnia również
padający śnieg. „Ludzie poruszali się – czytamy w Zabłąkaniach – jak lunatycy, nic
nie widząc; śnieg chłostał im w twarze i osiadał na rzęsach” [Z, s. 127, wyróż-
nienie moje], a kiedy „śnieżyca przybierała na sile” [Z, s. 131] śnieg podobnie jak
wcześniej deszcz rozmiękczał ulice i place, chodnikowy asfalt, tworząc tym sa-
mym teren podmokły, bagnisty, niebezpieczny.

KOLORY SZTOKHOLMU

Jerzy Paszek w artykule Symboliczne triady „Próchna” poddał wnikliwej
egzegezie trzy powieści Wacława Berenta: Próchno, Oziminę i Żywe kamienie pod
kątem sposobów artystycznego wyzyskania kolorów. Badacz słusznie uważa, że
symboliczne znaczenie kolorystyki w powieściach Berenta jest istotnym spoiwem
jego osobliwej trylogii . Wspominam o tym nieprzypadkowo, gdyż nie pierwszy raz28

dostrzegam zaskakujące podobieństwo, również w tym zakresie, z powieściami
Söderberga. W powieściach pisarza szwedzkiego oprócz różnoimiennych posta-
ci fonii oraz ruchu i ich symboliki (jak u Berenta) dostrzegalna jest wyraźnie
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zasada kolorystycznego nasycania barwami zdarzeń powieściowych. U Berenta
bogactwo kolorystyczne poszczególnych powieści jest imponujące, pisarz polski
dzięki przede wszystkim osobniczemu stylowi, wirtuozowskiemu językowi po-
etyckiemu oraz rozmaitym typowym dla siebie strategiom stylistycznym osiąga
niezwykłe wręcz symboliczne ubarwienie postaci powieściowych, jak na przykład
w Oziminie („zamiast nazwisk – łączenie postaci z persewerującym motywem
barwnym, który określa daną osobę” ). W Żywych kamieniach analogicznie, z tym29

że w powieści tej o wiele bardziej charakterystyczne jest „wyjątkowo bogate na-
sycanie pewnych rozdziałów barwą” , w Próchnie zaś barwa jest powiązana30

z aluzjami do idei Nietzschego czy też do świętych ksiąg staroindyjskich. W po-
wieściach autora Niebłahych igraszek kolor towarzyszy zmieniającym się zdarze-
niom, pojawiającym się w powieściach charakterystycznym przedmiotom, ubraniom,
znamionuje złożoną sztokholmską przestrzeń miejską oraz fenomeny związane
z przyrodą nordycką. Da się tu wyróżnić kilka wiodących barw, którymi mieni się
powieściowa tkanina. Na plan pierwszy wysuwa się czerwień – barwa znacząca,
ze swoimi odcieniami, tonami i półtonami. W następnej kolejności wymieniłbym
kolory szary, czarny oraz żółty ze swoimi wariantami. Barwy te układają się w osob-
liwy findesieclowy witraż odsłaniający wielorakie znaczenia i symbole i dopełnia-
jący wizerunek miasta.

SZAROŚĆ/BIEL

Niezwykle często w powieściach autora Doktora Glasa obszar miejskości jest
definiowany szarością. Przede wszystkim, jak już wskazywałem, szarość wyraża
tutaj bezpłodność, niemożliwość wyzwalania egzystencjalnej witalności, wszelki
brak. Jest także, jeśli analizować znaczenie tej barwy za Erazmem Kuźmą, do-
określeniem kondycji „poddania się, rezygnacji, rozpaczy” . Strefa takiej szarości31

to zatem obszar zła, cierpienia, przygniatającego smutku i utrapienia. Szarość de-
finiuje nadto jednowymiarowość, istotny deficyt wartości. W Próchnie Berenta
kolor szary ma cechy niejednoznaczne i nie jest – jak przekonuje Paszek – „li tylko
synonimem zwykłości i powszedniości”. Szarość to zatem „przekleństwo artysty,
który boi się przeciętności, nie chce być kimś z szarego tłumu” , nie chce prze-32

żywać doświadczeń bycia człowiekiem jednowymiarowym, zwykłym, szarym.
Podobne przekonania reprezentują bohaterowie Söderberga – zwłaszcza Martin
Brick pragnący za wszelką cenę być poetą wybitnym, artystą pełnym. Szarość, jak
sygnalizowałem, podświetla tutaj wszelkie patologie, określa kalectwo wielko-
miejskiej przestrzeni, w której spotkać można najczęściej ludzi o „szarej cerze”
[Z, s. 9], „brudnoszarej twarzy” [DG, s. 8; Z, s. 134]. Frontony budynków są „sza-
re jak popiół” [Z, s. 22], dookoła widać „szare fasady starych domów” [Z, s. 43;
O, Kominiarzowa, s. 17], a „drewniane domy na wzgórzu kąpały się szare w pra-
żącym świetle” [Z, s. 56]. Czytelnik najczęściej stawiany jest przed – jedną z wielu
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– „ciemną, szarą ścianą domu” [Z, s. 79, 129; MMB, s. 11]. Kamienice sztok-
holmskie zwykle w owym jałowym obszarze „leżały w cieniu”, a czytelnik widzi
często „rząd niskich szarobrudnych domów” [MMB, s. 9], „domy [...] szare i czar-
ne od deszczu i dymu” [MMB, s. 14, 39]. Przemykający ulicami ludzie najczęściej
ukazani są w „szarym płaszczu” [Z, s. 25, 87], noszą „szare spodnie” [Z, s. 135],
towarzyszą im „szare cienie” [O, Cień, s. 43, 45] i wreszcie – co symptomatycz-
ne w dobie findesieclowej – mają „szare dusze” [O, Mżawka, s. 76]. Nad miastem
zawsze „wznosił się szary kontur” [MMB, s. 18] findesieclowej miejskości. Jak
widać z wybranych tutaj przytoczeń, miejskość ta implikuje życie nijakie, niewy-
raziste, mydłkowate. Jest to szare życie (jak w powieści Berenta), marne, „nudne,
brudne” [P, s. 190], gniotące, egzystencja poślednia, niezaznaczająca się czymś
wyraźnym, szczególnym – niewiele znacząca, funkcjonująca za sprawą popędów.

Szarość jest uzupełniana w prozie Söderberga bielą. Kolor biały utożsamiany
jest powszechnie z niewinnością, czystością, sferą duchową. W Próchnie Berenta
biel reprezentuje „kobiecość, jako jedną z najważniejszych, najbardziej ambiwa-
lentnych sił”  – jak stwierdza Paszek, podkreślając w dalszej części swojego wy-33

wodu, że kolor ten ma wartość wyraźnie ujemną – kojarzy się nie tylko z tym, co
żywe, jasne, pełne, ale również może oznaczać niewrażliwość, niebyt, chłód, śmierć
(świadczyć o tym może tak częsty w powieściach Söderberga śnieg!). Podobnie
jak Berent, Söderberg także kojarzy biel z kobiecością, łączy ze sferą pełną tajem-
nic, ambiwalencji – ważnych i czytelnych zwłaszcza dla mężczyzny artysty: „błysz-
czy coś białawego i miękkiego, co mogłoby być białym ciałem kobiety [...] śpiąca
biel” [Z, s. 55]. Są tu „blade rośliny” [Z, s. 56], ściany budynków „białe jak po-
piół; białe morze ognia” [Z, s. 61], „śnieżnobiała mewa” [Z, s. 65], „armie białych
błysków” [Z, s. 66], „biały na twarzy jak upudrowany klaun” [Z, s. 76], „białe
kwiaty i białe dusze” [Z, s. 82], alejki „bielały niczym wapno w ostrym świetle
przedpołudnia” [Z, s. 87], „biały kot” [Z, s. 98]. „Wąski pasek nieba [...] lśnił [...]
tym posępnie bladym i przemarzniętym kolorem” [Z, s. 99]; „biały mrok; blada
smuga; blade światło” [Z, s. 123], ludzie są bladzi, „cmentarz biały od świeżo spad-
łego śniegu” [Z, s. 129], „biała z przerażenia” [Z, s. 143]. Takich samych wręcz
i podobnych przykładów znaleźć można mnóstwo w pozostałych analizowanych
tutaj utworach autora Opowiastek. Zabieg ten pokazuje, że pisarz konsekwent-
nie „rozprowadzał” taki sam, pejoratywny, obraz Sztokholmu we wszystkich
swoich odsłonach narracyjnych. W Próchnie Berenta „kolor biały – pisze Paszek
– występuje w różnych przeciwstawnych znaczeniach. Odnosi się do ambiwalent-
nie ocenianych kobiet, do zjawisk jednoznacznie wartościowanych dodatnio (świt,
anioł) i jednoznacznie ocenianych ujemnie (śmierć, trupia biel) [wyróżnienie
– P.W.]” . Wydaje się, iż biel u Söderberga najczęściej pełni tę trzecią funkcję34

(wyróżnioną tutaj), jaką nadaje jej Berent. W powieściach Szweda klimat nega-
tywnie kojarzonej bieli – letalny, trupi – wywołuje pisarz poprzez bardzo częste
zmienianie bieli w bladość. 
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CZERWIEŃ/CZERŃ

Obok barwy szarej i białej najczęściej w powieściach Söderberga pojawia się
kolor czerwony i czarny. Zwłaszcza czerwony – co należy tu uwyraźnić – obec-
ność ta bowiem wzbudza po raz kolejny nieodparte skojarzenie z Próchnem Berenta.
Kolor czerwony, jak pisze Paszek: „pojawia się w powieści Berenta najczęściej
w kontekście przedstawiającym oświetlenie miejsca akcji” . U Söderberga rów-35

nież. Zachodzące słońce ma zwykle „miedziany odcień” [Z, s. 14], dopalająca się
na świeczniku świeca „migocze czerwienią” [Z, s. 24], mgła bywa „czerwono-
fioletowa” [Z, s. 66], a zmierzch „żółtoczerwony” [Z, s. 68]. Wszechobecność barwy
czerwonej najlepiej oddają słowa Tomasa z Zabłąkań, który stwierdza: „gdziekol-
wiek się człowiek obróci, wszędzie czerwień, tylko czerwień. Można oślepnąć od
patrzenia” [Z, s. 82]. Budowle miejskie mają „rdzawoczerwone ściany” [Z, s. 102],
rozświetlane często „czerwoną poświatą” [Z, s. 109] z palenisk warsztatów ko-
walskich, a „blask latarni kładł się czerwienią na czerwonym płocie” [Z, s. 114].
Pełno tu „czerwonawych gazowych płomieni” [Z, s. 135], najczęściej czerwień
wplątana w miejskość „wydawała się brudna od sadzy i mgły” [MMB, s. 18] i po-
zostawała „mieniąca się czerwienią ziemia” [MMB, s. 29].

Oświetlenie dominujące w powieściach Söderberga jest przeważnie koloru
czerwonego, tak jak w Próchnie Berenta. Światło to jest niezwykle zmienne, po-
jawia się chwilowo, punktowo albo rozpala powieściowy mikrokosmos, substan-
cjalizując się najczęściej w obszarach powieściowego nieba. Zwłaszcza w tym
ostatnim aspekcie ujawnia się ambiwalentna moc czerwieni. Erazm Kuźma pisze,
że czerwień oznacza „ruch w sobie, siłę, energię, działanie” . Ów witalistyczny,36

energetyczny aspekt tej barwy u Söderberga nie występuje, czerwień u autora
Opowiastek jest bowiem najczęściej „metaforą wyrażającą katastrofę, bunt” .37

Zresztą podobnie wyjaśnia ów sens Jerzy Paszek, tłumacząc, że miasto Berenta
„spowite w krwawo-rdzawo-czerwoną łunę pożaru” potęguje „mit miasta-po-
twora, demonizm miasta-piekła, jego wrogość i nieprzychylność w stosunku do
artystów-indywidualistów” . „Czerwone mgławice” [Z, s. 49], „poblask ognia na38

murze [...] coraz intensywniej czerwony” [Z, s. 110], „na niebie widniała czer-
wona poświata” [MMB, s. 20], „z baru wylewała się rzeka czerwonego światła”
[NI, s. 71] – u Söderberga to również elementy wrogości, demoniczne symbole
sądu i kary miasta-demona. Mgławice, ambiwalentny poblask ognia, poświata
na niebie, nadto jeszcze inne pojawiające się w powieściach Szweda tajemni-
cze światła w barwach czerwonych są tutaj symbolami destrukcyjnych energii
miasta-potwora . Czerń natomiast dointerpretowuje ów niszczycielski wizerunek39

Sztokholmu-miasta śmierci, jest spoiwem tych wszystkich kolorów definiujących
energię negatywną, dzięki niej ostatecznie następuje „zapłon znaczeń”  głów-40

nie letalnych. Tak jak w Próchnie czerń oznacza przede wszystkim śmierć , tak41
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i u Söderberga zapowiada nastrój zagłady i destrukcji. Ubrani na czarno ludzie
(często pojawiająca się nagle ubrana na czarno starsza kobieta / śmierć?), „czer-
niejące masy domów” [Z, s. 18], czarne myśli bohaterów, czarne dusze, drzewa mają
„czarne konary” [Z, s. 79], przemyka często czarny kot lub pies, korony drzew ni-
czym czarne skrzydła wędrownych ptaków zasłaniają światło, pogrążając ziemię
w cieniu [Z, s. 94], czarne liście, niektóre budynki straszyły „czarnymi ziejącymi
otworami po cegłach, wypadłych częściowo lub w całości” [Z, s. 102], chmury
piętrzą się w „czarnofioletową ścianę o ostrych brzegach” [Z, s. 105]. Sztokholm
Söderberga jest miejscem pustym, „pokrytym czernią i szarością” [NI, s. 112], jest
cmentarzyskiem, terenem panowania śmierci. Pisarz wyostrza w tym celu na
przykład czarność sylwetek ludzkich, czerń szkieletów lub nagich kikutów drzew,
czarność kopuł kościelnych, nieustanny dźwięk „czarnego jak sadza” dzwonu, po-
kazuje „przepitych grabarzy niosących czarną trumnę” [Z, s. 128], a w warstwie
fonicznej wplata wyjącego psa czy żałobny jęk dzwonów kościelnych. Sztokholm
przypomina więc nieodparcie Berentowski „potworny, ciemny kadłub miasta; czar-
ną masę; czarne trzęsawisko” [P, s. 307] emitujące energię rozkładu, destrukcję
ludzkich więzi, brak wartości. Pisarz czasem aktywuje obecność jasnych, pozy-
tywnych kolorów w całościowo „ciemnej” przestrzeni – niejako kontrapunktowo,
chcąc złagodzić być może negatywność przestrzeni. Z drugiej strony częste w jego
powieściach wątki autobiograficzne (zwłaszcza reminiscencje z pogodnego dzie-
ciństwa, wypełnionego pięknem nordyckiej przyrody, sztokholmskich szkierów,
a nadto szeroka gama kolorów morza – dodajmy niebywale bogata i zmienna)
wydobywają kolorystyczną „jasność” tamtego czasu. Pisarz prowadzi swoistą „grę
w kolory”, którą można określić fragmentem Zabłąkań, gdzie owa barwna gra
przypomina dziecięcą „laterna magica” [Z, s. 44].

KU „POTRZEBIE WIDOKU CZŁOWIEKA”

W literaturze europejskiej przełomu dziewiętnastego i dwudziestego stulecia
pojawia się wiele „miast napisanych”. Te osobliwe „miastaria” to obrazy nasycone
na ogół negatywnymi treściami, obnażające wielkomiejskość jako znamię mart-
woty, ale też „dzikiego”, chimerycznego witalizmu. Miasta literackie odzwiercied-
lają oczywiście różne społeczne, a zwłaszcza urbanizacyjne procesy ówczesnej
Europy. Ukazują nadto przygody nowoczesnego podmiotu: wielowymiarową sa-
motność człowieka („Samotność uodporniła jego ducha” – pisze Söderberg w Za-
błąkaniach, s. 36), „wysadzenie z duchowości”, alienację, niepokój, rozproszenie
i rozfragmentowanie tożsamości. Pisarskie strategie animizacyjne (niezwykle czę-
ste) w powieściowych pejzaży miejskości jednoznacznie wskazują, iż człowiek,
będąc twórcą miasta, został równocześnie jego ofiarą.

Bohaterowie Hjalmara Söderberga, pozostając w chronicznym bezcelowym
ruchu, włączają się w automatycznie niewrażliwy nurt ulicznego pędu, niejako
bezwolnie uczestniczą w całym tym teatrze gestów, póz, potoku odruchów. Ów
nienaturalny dla człowieka pęd jest środowiskiem sztucznym, marionetkowym,
Sztokholm okazuje się plecionką iluzji, fantazmatów, powidoków. Postaci Söder-
berga pozostają aksjologicznie wydziedziczone i duchowo okaleczone, nieustan-
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Roger Caillois, Paryż, mit współczesny, s. 112.42

Dariusz Trześniowski, Wampir Reymonta: upiorne sny zmęczonej Europy, w: Inny Reymont,43

red. Władysława Książek-Bryłowa, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
2002, s. 118.

Wacław Berent, Ozimina, Wrocław: Ossolineum 1974, s. 96.44

nie przedzierając się przez ujarzmiającą „kolczastą rzeczywistość”  miasta, na-42

daremnie poszukując „formuły sensowności” . Przestrzeń wielkomiejska niszczy43

w bohaterach powieści szwedzkiego pisarza konstytutywną potrzebę, którą Berent
nazywa „potrzebą widoku człowieka” .44
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THORNY SENSUALITY. A CITY OF SWEDISH MELANCHOLICS AT THE TURN

OF THE 19  AND 20  CENTURIESTH TH

Summary

The text shows the picture of nineteenth-century Stockholm saturated with negative

content, revealing a large city as a space of deadness, chimerical vitalism, and unconditional

dissolution as a result of crisis of values. Symptomatic for the nineteenth-century European

social changes made the literary city a reflection of this process by showing the urban

monstrosity of that destructive energy, its unfriendliness and controversy. This case is

similar. The novelistic city shows multidimensional loneliness of man of that time. This

image maps the entity which is not able to save its subjectivity, to find the formula, the

man who from the heights of his own selfishness precipitates his identity into the abyss of

all progression. It also shows the doom of rudimentary value, flattening of anthropocentric

dimension of existence in favour of the eruption of animalistic instincts, impulses and

consumerism. The characters in Hjalmar Söderberg’s novel – Martin, Arvid, Gabriel or

Tomas – circulate in this space, wander, chase, roam the empty area looking for values. The

characters being in chronic pointless movement automatically include themselves in an

insensitive stream of street momentum, as they were passively involved in this whole

theatre of gestures. Stockholm is a symbol of the inertial city, neutral existentially, it is

a braid of illusions, fantasies, afterimages. The city is a zone of axiological deadness,

damages. A sad face of the city chronically becomes a grimace of everything that is wrong,

hardening into the “damage”, closure. It is an unusual character of this prose.

Adj. Izabela Ślusarek



    



Owocem wzmożonej aktywności mającej na celu popularyzację literatury staroislandzkiej jest1

między innymi wydany niedawno tom Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej
(red. Jakub Morawiec, Łukasz Neubauer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015), będący
pierwszym tego typu wydawnictwem na polskim rynku. O wzrastającej roli rodzimych badań nad sa-
gami świadczy regularny udział polskich badaczy w międzynarodowej konferencji naukowej poświę-
conej literaturze staroislandzkiej (The International Saga Conferece), organizowanej od 1971 roku.
Nieco lepiej rzecz ma się również z przekładami sag; po niewolnych od wad próbach translatorskich
Artura Górskiego i uznawanych dziś już za kanoniczne tłumaczeniach Apolonii Załuskiej-Strömberg
z lat 60. i 70. ubiegłego stulecia do rąk polskiego czytelnika oddano w ostatnich latach kolejne
przekłady, m.in. pióra Anny Waśko, Jakuba Morawca, Łukasza Malinowskiego czy Jacka Godka,
który cyklicznie publikuje swoje tłumaczenia sag na stronie internetowej www.e-sagi.pl.

Korzystam z angielskiego przekładu: Preben Meulengracht Sørensen, The Unmanly Man: Con-2

cepts of Sexual Defamation in Early Northern Society, przeł. Joan Turville-Petre, Odense: Odense
University Press 1983, s. 21. Oryginalny tytuł brzmi: Norrønt nid. Forestillingen om den umandige
mand i de islandske sagaer.

Peter Hallberg, The Icelandic Saga, przeł. Paul Schach, Lincoln: University of Nebraska Press3

1962, s. 138.
Zob. m.in. prace o charakterze monograficznym: Jenny Jochens, Old Norse Images of Women,4

Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1996; Cold Counsel. Women in Old Norse Literature
and Mythology, red. Sarah M. Anderson, Karen Swenson, New York: Routledge 2002; Jo ìhanna
K. Friðriksdóttir, Women in Old Norse Literature. Bodies, Words, and Power, New York: Palgrave
Macmillan 2013.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 2, 2018

Radosław Jakubczyk
(Uniwersytet Jagielloński)

„WIELU, CO GO WIDZI, NIE WIE, CZY TO CHŁOP CZY NIEWIASTA”,
CZYLI O (NIE)MĘSKOŚCI W STAROISLANDZKIEJ

SADZE O EGILU I SADZE O NJALU

Nie ulega wątpliwości, że świat staroislandzkich sag, wciąż jeszcze niedo-
statecznie (roz)poznanych na polskim gruncie badawczym , jest światem andro-1

centrycznym, opartym na „agresywnym męskim etosie”  – jak komentował Preben2

Meulengracht Sørensen w odkrywczym studium pt. Norrønt nid – w którym
kobiety odgrywają rolę drugoplanową (najbardziej bodaj reprezentatywnym wy-
jątkiem jest w tym względzie trzynastowieczna Saga rodu z Laxdalu [Laxdæla
saga]), najczęściej polegającą, mówiąc w uproszczeniu, na podżeganiu mężczyzn
do zemsty , choć paradoksalnie to właśnie zagadnieniom kobiecości badacze lite-3

ratury staronordyckiej poświęcili bardziej kompleksowe opracowania . Ów model4

staje się zarazem niezwykle opresyjny wobec samych mężczyzn, którzy muszą
mierzyć się nie tylko z kobiecymi, ale także (a raczej: przede wszystkim) z męski-
mi oczekiwaniami oraz są zmuszeni do ustawicznego potwierdzania swojej mę-

http://www.e-sagi.pl
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Jak pisze Élisabeth Badinter, „męskość jest czymś, co trzeba zdobywać w trudzie i ciągle udo-5

wadniać” (XY. Tożsamość mężczyzny, przeł. Grzegorz Przewłocki, Warszawa: W.A.B. 1993, s. 23–24).
Pierre Bourdieu, Męska dominacja, przeł. Lucyna Kopciewicz, Warszawa: Oficyna Naukowa6

2004, s. 150.
Preben Meulengracht Sørensen, The Unmanly Man, s. 11.7

Carol J. Clover, Regardless of sex: Men, women, and power in early Northern Europe,8

„Representations” 1993, nr 44, s. 8.
Jak precyzuje zbiór praw Grágás z okresu samostanowienia (ok. 930–1262), zachowany w ma-9

nuskryptach Konungsbók (GKS 1157 fol.) oraz Staðarhólsbók (AM 334 fol.) z II poł. XIII wieku,
do zabójstwa w odwecie uprawniało użycie w stosunku do mężczyzny trzech słów: ragr, stroðinn
oraz sorðinn (Grágás: Staðarhólsbók, red. Vilhjaìlmur Finsen, København: Gyldendal 1879, s. 392).
Pierwsze sugeruje zniewieściałość, dwa pozostałe odnoszą się natomiast do seksualnego wykorzysta-
nia przez innego mężczyznę. Por. Kari E. Gade, Homosexuality and the rape of males in Old Norse
laws and literature, „Scandinavian Studies” 1986, nr 58.

Zob. na ten temat: Folke Ström, Níð, ergi, and Old Norse Moral Attitudes, London: Viking10

Society for Northern Research 1973; Preben Meulengracht Sørensen, The Unmanly Man; Alison
Finlay, Níð, Adultery and Feud in Bjarnar saga Hítdælakappa, „Saga-Book of the Viking Society”
1990–1993, nr 23.

Por. Theodore M. Andersson, Character and Caricature in the Family Sagas, w: Studien zur11

Isländersaga. Festschrift für Rolf Heller, red. Heinrich Beck, Else Ebel, Berlin: De Gruyter 2000.
Wypada zgodzić się ze stwierdzeniem Ármanna Jakobssona, że „żadna inna saga nie przedsta-12

wia tak surowej ideologii niemęskości” jak Saga o Njalu (Masculinity and politics in Njáls saga,
„Viator” 2007, nr 38, s. 195).

skości . Wszelkie odstępstwa od męskiego habitusu, by odwołać się do terminu5

Pierre’a Bourdieu, a więc od „systemu trwałych i przekazywalnych dyspozycji”6

związanych z określonym sposobem myślenia, działania i reagowania, są bowiem
poczytywane za niemęskie, kobiece, inne. A jak słusznie zauważa przywołany na
wstępie badacz, „w świecie sag nic nie uderza w mężczyznę bardziej, niż oskar-
żenie go o to, że nie jest mężczyzną” , nie dziwi zatem nader szeroki wachlarz7

zniewag, których dopuszczają się wobec siebie sagowi protagoniści, godzących
najczęściej w honor i męską tożsamość antagonisty, począwszy od nieżyczliwych
uwag na temat wyglądu czy ubioru, przez prześmiewcze komentarze w związku
z nieprzystąpieniem do pojedynku, a na bezpardonowych oskarżeniach o tchórzo-
stwo, zniewieściałość czy relacje homoseksualne kończąc . Zasadniczym celem te-8

go rodzaju ataków słownych jest uwypuklenie defektów męskości znieważanego
rywala oraz wywołanie określonej – niemęskiej – reakcji, która zdyskredytuje
go jako mężczyznę i okryje hańbą. Co oczywiste, afronty należące do tej ostatniej
grupy, uderzające w sferę męskiej seksualności, niosą za sobą największy ładu-
nek emocjonalny, a znieważony w ten sposób mężczyzna w ramach zemsty mógł
nawet zabić swojego przeciwnika, na co wprost przyzwalało również średniowiecz-
ne prawo islandzkie .9

W niniejszym szkicu pragnę zwrócić uwagę nie tyle na zniewagi seksualne,
wszak zagadnienie to było już parokrotnie podnoszone , ile raczej na inwektywy10

lżejszego kalibru (acz równie mocno narażające na szwank męski honor), na pod-
stawie lektury Sagi o Egilu (Egils saga) oraz Sagi o Njalu (Njáls saga), w których
męskość przybiera nierzadko formę satyryczną i karykaturalną  oraz – szczegól-11

nie w tej drugiej  – jest definiowana w odniesieniu do różnych form niemęskości.12

Można wnosić, że analiza pozwoli ukazać staroislandzką męskość jako konstrukt
heterogeniczny, pełen zbieżności, ale i pęknięć oraz niekoherencji. Nadto zostaną
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Wśród badaczy wciąż nie ma konsensusu co do kwestii autorstwa Sagi o Njalu. Spekulowano,13

że jej autorem mógł być, by wymienić najczęściej padające w tym kontekście kandydatury, Sæmundr
fróði, Snorri Sturluson, Sturla Þórðarson lub Þorvarðr Þórarinsson. Są oni natomiast relatywnie
zgodni co do faktu, że sagę napisał jeden autor. Z pełnym przekonaniem stwierdza tak chociażby
Richard F. Allen, Fire and Iron. Critical Approaches to Njáls saga, Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press 1971, s. xi.

Takie datowanie sagi zostało po raz pierwszy zaproponowane przez duet Karl Lehmann – Hans14

Schnorr von Carolsfeld w książce Die Njálssaga inbesondere in ihren juristischen Bestandtheilen
z 1883 roku. Por. Einar Ó. Sveinsson, Dating the Icelandic Sagas. An Essay in Method, London:
Viking Society for Northern Research 1958.

Guðrún Nordal, The Dialogue between Audience and Text: The Variants in Verse Citations in15

Njáls saga’s Manuscripts, w: Oral Art Forms and their Passage into Writing, red. Else Mundal, Jonas
Wellendorf, Copenhagen: Museum Tusculanum 2008, s. 185–186. Szacuje się, że łącznie zachowało
się ponad 60 manuskryptów Sagi o Njalu z okresu od XIV do XIX wieku. Najmłodszy rękopis sagi
(Lbs 747 fol.) został sporządzony między 1871 a 1875 rokiem.

Lars Lönnroth, Njáls saga. A Critical Introduction, Berkeley: University of California Press16

1976, s. 2, 5. W sprawie przekładów Sagi o Njalu zob. również: Jón K. Helgason, The Rewriting of
Njáls saga: Translation, Politics and Icelandic Sagas, Clevedon: Multilingual matters ltd 1999.

Taką tezę wysunął jako pierwszy Nicolai Frederik Severin Grundtvig w przedmowie do duńskie-17

go przekładu Heimskringli (Norges konge-krønike af Snorro Sturlesøn, t. 1, København: Schultziske
Officin 1818, s. xxix). Propozycję Duńczyka podjął i rozwinął Björn Magnússon Ólsen w artykule
Landnáma og Egils saga z 1904 roku.

Egils saga, red. Bjarni Einarsson, London: Viking Society for Northern Research 2003, s. xvi,18

ix. Fragmenty sagi zachowały się również w manuskrypcie Ketilsbók (AM 453 4to), sporządzonym
ok. 1670 roku przez Ketilla Jörundssona (ibidem, s. ix).

Gabriel Turville-Petre uznał Egila za najwybitniejszego islandzkiego skalda (Origins of Icelandic19

Literature, Oxford: Clarendon Press 1953, s. 40). Inne staroislandzkie sagi, których bohaterem jest
skald, to: Saga o Gunnlaugu (Gunnlaugs saga), Saga o Kormaku (Kormáks saga), Saga o Björnie
(Bjarnar saga), Saga o Hallfredzie (Hallfreðar saga).

Edycja nosiła tytuł Sagan af Egle Skallagríms Syne i została wydana przez Magnúsa Móberga.20

omówione strategie obronne sagowych protagonistów przed próbami kwestiono-
wania ich męskości.

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że anonimowa  Saga o Njalu, jedna z naj-13

obszerniejszych i najchętniej komentowanych staroislandzkich sag, powstała ok.
1280 roku  (acz opisuje wydarzenia z przełomu X i XI wieku), a jej najstarsze za-14

chowane manuskrypty – Reykjabók (AM 468 4to), Kálfalækjarbók (AM 133 fol.),
Möðruvallabók (AM 132 fol.), Gráskinna (GKS 2870 4to) oraz Skafinskinna
(GKS 2868 4to) – pochodzą z okresu 1300–1400 . Saga została po raz pierwszy15

wydana drukiem przez Ólafura Olaviusa w Kopenhadze w 1772 roku i prędko,
bo jeszcze w XIX wieku, doczekała się całej serii tłumaczeń na języki: łaciński
(Johnsonius, 1809), duński (Petersen, 1841), angielski (Dasent, 1861), niemiecki
(Claussen, 1878), francuski (Dareste, 1896) i norweski (Aasmundstad, 1896) .16

Z kolei Saga o Egilu została najprawdopodobniej napisana między 1220 a 1230
rokiem, a jej autorstwo przypisuje się – choć nie brak głosów kwestionujących
taką atrybucję – samemu Snorriemu Sturlusonowi (1179–1241) . Najstarsze ma-17

nuskrypty sagi – AM 162 A fol., AM 132 fol. oraz rękopis znajdujący się obecnie
w Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel (9. 10. Aug. 4to) – pochodzą z XIII
i XIV wieku . Pierwsze wydanie sagi o Egilu, wikingu z X wieku i jednym z naj-18

wybitniejszych islandzkich skaldów , ukazało się w Hrappsey w 1782 roku .19 20

Pierwsze przekłady sagi zostały zaś opracowane w XIX stuleciu: łaciński w 1809
(Magnússon), duński w 1839 (Petersen), szwedzki w 1883 (Bååth), niemiecki
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Halldór Hermannsson, Bibliography of the Icelandic Sagas and Minor Tales, Ithaca, NY: Cornell21

University Library 1908, s. 10–12.
Ów schemat trafnie opisał Theodore M. Andersson w studium The Icelandic Family Saga: An22

Analytic Reading, Cambridge: Harvard University Press 1967, s. 3–31. Badacz podzielił strukturę
sag rodowych na sześć części: wprowadzenie, konflikt, kulminacja, zemsta, ugoda, następstwa.

W artykule stosuję następujące oznaczenia (cyfra po skrócie wskazuje stronę): N = Saga o Njalu,23

przeł. Apolonia Załuska-Strömberg, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968; E = Saga o Egilu, przeł.
Apolonia Załuska-Strömberg, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1974. Zamiennie z polskimi tytuła-
mi sag używam w tekście islandzkich skrótów Njála oraz Egla. W artykule konsekwentnie spolszczam
sagowe eponimy i toponimy.

O roli męskiego zarostu w kulturze europejskiej pisze Christopher Oldstone-Moore, Of Beards24

and Men. The Revealing History of Facial Hair, Chicago: The University of Chicago Press 2015.
William Sayers, Njáll’s beard, Hallgerðr’s hair and Gunnarr’s hay: Homological patterning25

in Njáls saga, „TijdSchrift voor Skandinavistiek” 1994, nr 15, s. 11–12. Badacz odwołał się w tym
kontekście do pojęcia mutilation qualifiante, wprowadzonego przez Georgesa Dumézila w Mythe
et épopée.

Yoav Tirosh, Víga-Njáll: A new approach toward Njáls saga, „Scandinavian Studies” 2014,26

nr 2 (86), s. 209.
Opierając swój wywód tyleż na tekstowych przesłankach, co na odniesieniu do staroislandz-27

kiego tabu, William Sayers (Njáll’s beard, s. 16) doszukał się w owym określeniu zawoalowanych
oskarżeń o koprofagię.

w 1888 (Khull), angielski w 1893 (Green) . Obie sagi wchodzą w skład sag21

o Islandczykach (Íslendingasögur) czy, jak zwykło się określać w literaturze anglo-
języcznej, sag rodowych (family sagas), a ich akcja rozwija się według typowego
dla tego podgatunku schematu .22

Tytułowy bohater Njáli, Njal Thorgeirsson z Bergthorswal, pojawia się po raz
pierwszy w rozdziale 20 sagi; jest on przedstawiony jako wytrawny znawca pra-
wa, człowiek rozważny, chętnie służący radą innym, obdarzony niezwykłą mą-
drością i zdolnością przewidywania przyszłości, a lakoniczny opis jego wyglądu
sprowadza się niemal wyłącznie do pobieżnej wzmianki o tym, że „nie miał jed-
nak zupełnie zarostu” (N 60) . Najbardziej charakterystyczny defekt jego aparycji,23

czyli brak brody, będącej jednym z głównych wyznaczników męskości oraz fi-
zycznym przejawem stawania się mężczyzną i atrybutem odróżniającym mężczyzn
od kobiet , jest więc w pewnym sensie kompensowany, jak argumentuje William24

Sayers, niezwyczajnymi zdolnościami oraz ponadprzeciętnymi talentami Njala .25

Brak zarostu Njala, sytuujący go niejako na granicy płci i sprawiający, że „wielu,
co go widzi, nie wie, czy to chłop czy niewiasta” (N 249), jak zuchwale skonsta-
tuje Flosi, staje się lejtmotywem Njáli oraz głównym przedmiotem drwin zarówno
ze strony mężczyzn, jak i kobiet. O ile bowiem autor sagi kreśli pozytywny i pełen
przychylności portret Njala , o tyle nieżyczliwi jemu i jego rodowi sagowi prota-26

goniści nagminnie nawiązują w sytuacjach konfliktowych do jego głównej wady,
określając go mianem „Starego Bezbrodego” (N 97, 191), „Bezbrodego” (N 249) lub
„Dziada Bezbrodego”, który „nie gnoił sobie brody, żeby mu zarosła tak jak u in-
nych chłopów” (N 102), jego synów – Skarphedina, Grima i Helgiego – nazywają
zaś pogardliwie „Gnojkobrodymi”  (N 102, 191), wprost sugerując w ten sposób,27

że wykonywali oni ową czynność, by wywołać porost zarostu. Inaczej mówiąc,
w ich ocenie niemęski jest nie tylko mężczyzna bez zarostu, ale w pewnym sensie
również posiadający zarost synowie bezbrodego mężczyzny. Kobiece rysy twa-
rzy Njala generują nadto cały szereg oskarżeń i domysłów na temat potencjalnego
odwrócenia ról małżeńskich, o czym implicite, lecz w nader zjadliwym tonie, mówi
Hallgerda w rozmowie (czy może raczej: w słownej konfrontacji) z żoną Njala,
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Ármann Jakobsson, Masculinity, s. 195.28

Jak zauważa Helga Kress, obmowa jest w literaturze staroislandzkiej domeną kobiet (Gender29

and gossip in the sagas, w: Sett och hört: en vänskrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen,
red. Anna Gunnarsdotter Grönberg et al., Göteborg: Institutionen för svenska språket 2000, s. 193).
Z takim stanowiskiem polemizuje William I. Miller, ‘Why is Your Axe Bloody?’: A Reading of Njáls
saga, Oxford: Oxford University Press 2014, s. 103.

Komponowanie obraźliwych wierszy (níðvísur) oraz wierszy o zabarwieniu erotycznym30

(manso3 ngr) było surowo zabronione w średniowiecznej Islandii, a karą, jaką przewidywało ówczes-
ne prawo za taki występek, była banicja. Wzmiankuje na ten temat zbiór praw Grágás w sekcji
„O poezji” (§ 238). Níðvísur i manso3 ngr to gatunki poezji skaldycznej. Inna Matyushina twierdzi,
że ich pojawienie się w sagach „sygnalizuje koniec pokoju i początek wrogości” (Love poetry in
the ‘Skald Sagas’, „International Journal of Humanities and Social Science” 2015, nr 10 (1), s. 14).

Carl Phelpstead, Hair today, gone tomorrow: Hair loss, the tonsure, and masculinity in medieval31

Iceland, „Scandinavian Studies” 2013, nr 1 (85), s. 10.
Carol J. Clover, Regardless of sex, s. 13.32

Ursula Dronke, The Role of Sexual Themes in Njáls saga, London: Viking Society for Northern33

Research 1981, s. 30.

Bergthorą, z którą niemal od początku pozostaje w ostrym konflikcie: „Ty masz
strupiasty paznokieć na każdym palcu, a on nie ma zarostu” (N 84). Jak się wy-
daje, owa wypowiedź daje wymownie do zrozumienia, że to Bergthora przejęła
męskie obowiązki w związku małżeńskim, a jednocześnie wskazuje mimochodem
na rygorystyczne pojmowanie ról płciowych w omawianej sadze .28

Zwraca przy tym uwagę postawa Njala w stosunku do wielce obraźliwych,
jak mogłoby się wydawać, dla jego męskiej tożsamości wypowiedzi i oszczerstw
inicjowanych początkowo w przeważającej mierze przez Hallgerdę . Podczas29

gdy jego synowie, na czele z najstarszym Skarphedinem, natychmiast obmyślają
plan zemsty i biorą krwawy odwet na Sigmundzie (rozdz. 45) za splamienie ich
honoru obelżywym wierszem (níðvísur) , on sam pozostaje niewzruszony, akcep-30

tując milcząco swoją inność i godząc się rozmyślnie na odsunięcie na margines
społeczny . Trzeba wszak mieć na względzie, o czym przed laty przypomniała Carol31

J. Clover, ówczesną binarność społeczną, która na jednej szali kładła dominują-
cych i silnych mężczyzn, a na drugiej całą resztę społeczeństwa, a więc kobiety,
dzieci, starców i nie dość męskich mężczyzn, niewolników itd.  „Wadliwa32

męskość” (defective masculinity)  Njala, jak to zgrabnie ujęła Ursula Dronke33

w klasycznej już próbie interpretacji sagi, przejawiająca się w braku zarostu, nie-
jako automatycznie spycha protagonistę, czego on sam jest skądinąd świadomy,
z pozycji dominującej społecznie na marginalną.

Co więcej, jeśli Skarphedina, który w swoich zwykle impulsywnych działa-
niach kieruje się niepisanym męskim kodeksem, a wszelkie, nawet najbłahsze,
konflikty rozwiązuje najczęściej za pomocą swojego topora „Walczącego Olbrzy-
ma” (N 241), jednocześnie twierdząc z dumą – co paradoksalne – że „my nie baby
byśmy się sierdzili o byle co” (N 103), uznać za modelowe uosobienie staroislandz-
kiej męskości, to Njala należałoby określić w tym względzie mianem kontrmode-
lu. Tytułowy bohater sagi dystansuje się wobec obsesyjnie pojmowanej męskości,
ignorując złośliwe uwagi na temat braku zarostu, rzadko używa ponadto jakiej-
kolwiek broni, gdyż jego głównym orężem jest siła umysłu, dzięki której stara
się łagodzić konflikty i zaprowadzać pokój między zwaśnionymi stronami. Ściślej
biorąc, w osobie Njala krystalizuje się, na co zwrócił uwagę Ármann Jakobsson
w przenikliwym szkicu Masculinity and politics in Njáls saga, krytyczne spojrze-
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Ármann Jakobsson, Masculinity, s. 200.34

Rzeczony epizod zanalizował szczegółowo Thomas D. Hill, Beer, vomit, blood, and poetry. Egils35

saga, chapters 44–45, w: New Norse Studies: Essays on the Literature and Culture of Medieval
Scandinavia, red. Jeffrey Turco, Ithaca, NY: Cornell University Press 2015.

Preben Meulengracht Sørensen, The Unmanly Man, s. 60.36

Annette Lassen, Hoðr’s blindness and the pledging of Óðinn’s eye: A study of the symbolic value37

of the eyes of Hoðr, Óðinn and Þórr, w: Old Norse Myths, Literature and Society. Proceedings of
the 11  International Saga Conference 2–7 July 2000, University of Sydney, red. Geraldine Barnes,th

Margaret Clunies Ross, Sydney: Centre for Medieval Studies, University of Sydney 2000, s. 222.
W staroislandzkich sagach oślepienie rywala idzie częstokroć w parze z kastracją. Egzemplarycznym
przykładem jest tu jeden z epizodów Sagi o Islandczykach (Íslendinga saga) Sturli Þórðarsona, sagi
współczesnej (samtíðarsaga) wchodzącej w skład kompilacji o rodzie Sturlungów (Sturlunga saga),
w którym Oraekja Snorrason zostaje pozbawiony wzroku i jądra przez swojego kuzyna, Sturlę
Sighvatssona, i jego kompanów (zob.: Sturlunga saga, t. 1, oprac. Jón Jóhannesson et al., Reykjavík:
Sturlunguútgáfan 1946, s. 295; Anthony Adams, ‘He took a stone away’: Castration and cruelty in
the Old Norse Sturlunga saga, w: Castration and Culture in the Middle Ages, red. Larissa Tracy,
Cambridge: D.S. Brewer 2013). Równie częstym sposobem upokarzania przeciwnika, mającym na
celu zakwestionowanie jego męskości, jest mimowolne obcięcie lub ogolenie jego włosów, co moż-
na poczytywać za symboliczną kastrację (Robert Mills, The signification of the tonsure, w: Holiness
and Masculinity in the Middle Ages, red. Patricia H. Cullum, Katherine J. Lewis, Toronto: University
of Toronto Press 2004, s. 115).

nie autora sagi na ówczesne, pod wieloma względami mizoginistyczne, społeczeń-
stwo i jego „absurdalne mity męskości” .34

W Sadze o Egilu zarost (bądź też jego brak) nie odgrywa tak ważnej roli jak
w Sadze o Njalu. W rozdziale 72 rozgrywa się jednakowoż niezwykle istotna
z punktu widzenia niniejszych rozważań scena; podczas biesiady w dworze Armoda,
mającej komiczny zgoła przebieg, gospodarz wystawia na próbę męskość Egila
i jego towarzyszy, próbując ich upić piwem. Niepomiernie rozgniewany tym fak-
tem Egil w rewanżu zwymiotował mu na brodę, a nazajutrz go jej pozbawił. Oto
fragment, o którym mowa:

 
[...] wtedy wyłamał Egil drzwi, wszedł i zbliżył się do łoża Armoda. Jedną ręką wyciągnął miecz,

a drugą chwycił tamtego za brodę i przegiął go przez krawędź łoża. [...] Potem oderżnął Armodowi
brodę razem z kawałkiem szczęki. Następnie zgiętym kciukiem wparł mu się w głąb oczodołu, aż oko
wypłynęło na policzek (E 173).

 
Niewykluczone, że tak gwałtowna reakcja Egila była spowodowana wcześniejszą
próbą otrucia go przez Barda (rozdz. 44), z której wyszedł wszelako bez szwanku .35

Protagonista mógł bowiem i tym razem domniemywać, że słabnącym z każdym
kolejnym łykiem piwa kompanom podano, jak w analogicznej scenie na wyspie
Atley, zatruty trunek. Ową scenę można jednocześnie odczytywać jako swoisty
test męskości; o ile prawdziwy mężczyzna pije ochoczo i zawsze w dużych ilo-
ściach, o tyle zakończenie biesiady w stanie kompletnego upojenia traktowano,
można tak chyba zasadnie stwierdzić, jako niemęskie. Nic więc dziwnego, że aro-
ganckie przynaglanie Armoda do opróżniania kolejnych rogów z piwem, mające
na celu szybsze doprowadzenie Egila do nietrzeźwości, ten drugi odbiera jako
próbę podważenia jego męskości i przechodzi do kontrataku. Pozbawienie rywala
atrybutu męskości (w obecności zarówno kobiet, jak i mężczyzn) za pomocą mie-
cza, która to broń niejednokrotnie funkcjonuje w literaturze staronordyckiej jako
symbol falliczny , oraz oślepienie go można by uznać – w ślad za Annette Lassen36

– za akt symbolicznej kastracji . Co godne podkreślenia, Armod traci bezpowrot-37
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Egil ułożył swój pierwszy wiersz w wieku trzech lat i od razu otrzymał zań nagrodę poetycką38

(E 64).
W sagach często podkreśla się przedwczesną utratę jakiejś cechy fizycznej. Dla przykładu autor39

Sagi o Grettirze (Grettis saga) zwraca uwagę na fakt, iż Asmund i Thorgrim, ojciec i brat Grettira,
wcześnie osiwieli.

Carolyne Larrington nie bez racji określiła stosunki na linii Skalla-Grim – Egil mianem „naj-40

gorszej relacji ojciec–syn” w staroislandzkich sagach (Awkward adolescents: Male maturation in Norse
literature, w: Youth and Age in the Medieval North, red. Shannon Lewis-Simpson, Leiden: Brill
2008, s. 155). Temat ten omawia szerzej Ármann Jakobsson, Egils saga and empathy: Emotions and
moral issues in a dysfunctional saga family, „Scandinavian Studies” 2008, nr 1 (80).

Theodore M. Andersson, The Icelandic Family Saga, s. 108.41

Robert Mills, The signification of the tonsure, s. 109. Zob. też: Robert Bartlett, Symbolic42

meanings of hair in the Middle Ages, „Transactions of the Royal Historical Society” 1994, nr 4.
Vein L. Bullough, On being a male in the Middle Ages, w: Medieval Masculinities. Regarding43

Men in the Middle Ages, red. Clare A. Lees, Minneapolis: University of Minnesota Press 1994, s. 41.

nie swój męski atrybut, Egil odcina wszak nie tylko brodę, ale i kawałek szczęki,
czym uniemożliwia jej ponowne uformowanie się.

W przeciwieństwie do Njala tytułowy bohater Egli, słynący z niepospolitego
talentu poetyckiego  oraz zamiłowania do piwa i wszelkich gier, podczas których38

„siłę męską wystawiało się na próbę” (E 77), został obdarzony obfitym zarostem.
Egil ma wszakże inny znaczący defekt, mianowicie „bardzo wcześnie obnażyła mu
czaszkę łysina” (E 113), lecz niewielu ośmiela się czynić mu z tego powodu przy-
tyki, w obawie przed jego porywczością i nadludzką nieomal siłą fizyczną. On sam
odnosi się zresztą z dużym dystansem do swojej niedoskonałości, mówiąc o sobie
z przekąsem „Łysy” (E 154). Zarówno pod względem fizycznym, jak i charaktero-
logicznym Egil jest podobny do swojego ojca Skalla-Grima (zwanego też Łysym
Grimem), który równie wcześnie, bo zaledwie w wieku dwudziestu pięciu lat (E 40),
utracił włosy . To właśnie z owego podobieństwa wynikają, jak można się domyś-39

lać, rozliczne nieporozumienia między nimi oraz permanentna walka o męski pry-
mat w rodzinie . Podobnie jak Skalla-Grim, który miał zatarg z królem Haraldem40

Pięknowłosym, również i Egil popada w konflikt (czy, jak to określił jeden z ba-
daczy, „superkonflikt” ) z królewskim synem, Erykiem Krwawym Toporem. Warto41

wspomnieć, że podczas jednej z bezpośrednich konfrontacji na dworze Haralda
(rozdz. 25) król, w odpowiedzi na odrzucenie jego propozycji, czyni dwukrotnie
obraźliwą aluzję do braku włosów Skalla-Grima, nazywając go wzgardliwie „wiel-
kim, łysym łbem” (E 51). Jeśli uznać włosy za atrybut królewskości, oznakę potencji
oraz wyznacznik pozycji społecznej , to konstatację Haralda należy w tym świet-42

le odczytywać jako ostentacyjną demonstrację wyższości w hierarchii społecz-
nej oraz próbę zdyskredytowania męskości Skalla-Grima poprzez zasugerowanie
utraty jej konstytutywnego składnika. Z owej konfrontacji zwycięsko wychodzi
jednak ten drugi, sprzeciwiając się woli króla i doprowadzając go tym samym do
na poły spokojnej, na poły gniewnej reakcji („król milczał, ale poczerwieniał na
twarzy”; E 51).

Charakteryzując staroislandzką męskość, nie sposób nie odnieść się nieco sze-
rzej do kwestii potencji płciowej, które to zagadnienie jest nadzwyczaj często i na
wielorakie sposoby problematyzowane w omawianych sagach. O byciu mężczyz-
ną zaświadcza między innymi jego płodność i zdolność do zaspokojenia seksual-
nych potrzeb kobiety, mężczyzna pozbawiony tych cech, a więc ogarnięty niemocą
płciową, jawi się natomiast jako niepełnowartościowy przedstawiciel płci męskiej .43

Za egzemplifikację tego faktu niech posłuży wypowiedź Skarphedina, w odpowie-
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Jak przekonuje Heather O’Donoghue, Unn wykorzystuje ten fakt jako pretekst, żeby zerwać44

nieszczęśliwe małżeństwo z Hrutem, które od początku było jej nie w smak (Women in Njáls saga,
w: Introductory Essays on Egils saga and Njáls saga, red. John Hines, Desmond Slay, London:
Viking Society for Northern Research 1992, s. 85–86).

Gunnhilda pojawia się również w Egli (po raz pierwszy w rozdz. 37); zna ona „najtajniejsze45

arkana sztuki czarnoksięskiej” (E 74) i jest stroną w konflikcie z Egilem.
Paralelny motyw można odnaleźć w Sadze o Kormaku. Na skutek uroku rzuconego przez46

Thorveigę Kormakowi nieoczekiwanie, jak głosi saga, „przeszła chęć” do ślubu ze Steingerdą, o której
względy wcześniej mocno zabiegał. Klątwa miała sprawić, „żeby im nigdy nie było dane cieszyć się
sobą” (Kormáks saga, oprac. Valdimar Ásmundarson, Reykjavík: Sigurður Kristjánsson 1898, s. 13).

Swoją drogą, w literaturze staroislandzkiej poważnym problemem może być również zbyt mały47

penis, o czym przekonuje się tytułowy bohater Sagi o Grettirze, który z tego powodu staje się przed-
miotem kpin ze strony jednej z kobiet (rozdz. 75). Grettir nie pozostaje obojętny wobec urągliwego
zachowania służącej i w przypływie gniewu, o czym saga informuje aluzyjnie, dopuszcza się na niej
gwałtu. Odwołując się do teorii Freuda i Lacana, o roli penisa w średniowiecznej Islandii pisze cie-
kawie Carl Phelpstead, Size matters: Penile problems in sagas of Icelanders, „Exemplaria” 2007,
nr 3 (19).

dzi na zarzut o niemęskość Njala: „to że jest mężczyzną, wiesz z tego, że ma sy-
nów ze swoją żoną” (N 249). Toteż posiadanie potomka, zwłaszcza męskiego, jest
swoistym świadectwem męskości oraz rzutuje na to, jak mężczyzna jest postrzega-
ny w oczach społeczności. Co osobliwe, Njal, choć powszechnie wykpiwany z racji
braku zarostu, w sferze seksualnej zdaje się nie odczuwać żadnych anomalii: ma
sześcioro dzieci, w tym trzech synów (nie licząc przybranego syna Höskulda), a jego
małżeństwo z Bergthorą jest jednym z najbardziej udanych w całej sadze.

Odmiennie rzecz ma się z kolei w przypadku małżeństwa Unn i Hruta; ich
związek zostaje zerwany ze względu na impotencję Hruta , wynikającą z kląt-44

wy rzuconej nań przez królową Gunnhildę , w myśl której miał nigdy nie za-45

znać rozkoszy u boku swojej islandzkiej wybranki (vide N 36) . Jak wyjawi46

Unn w szczerej rozmowie z Mördem, Hrut jest niezdolny do odbycia stosunku
seksualnego:

 
On nie może mi dać zadowolenia, chociaż pod każdym względem jest jak inni zdrowi i silni

mężczyźni. [...] Gdy tylko zbliży się do mnie, członek jego nabrzmiewa i staje się tak wielki, że
w żaden sposób nie może wejść we mnie; a przecież próbujemy różnych sposobów, wszystko da-
remnie. Ale zanim się rozstaniemy, pokazuje mi, że jest stworzony tak samo jak każdy inny męż-
czyzna (N 39).

 
Znamienne, że przekleństwem – w sensie dosłownym i przenośnym – Hruta staje
się niespotykanie duży (czy wręcz: anormalny) rozmiar członka . Implikowany47

klątwą problem Hruta ogranicza się wszelako wyłącznie, trzeba od razu doprecy-
zować, do niemożności penetracji partnerki, nie dotyczy natomiast zaburzeń zwią-
zanych z erekcją, w tym aspekcie Hrut nie ustępuje bowiem w niczym, co Unn
akcentuje dwukrotnie w swojej argumentacji, innym mężczyznom. Jego impo-
tencja jest przeto niecałkowita i odnosi się, zgodnie z brzmieniem klątwy, tylko
i wyłącznie do Unn, nie zaś do ogółu (potencjalnych) przyszłych partnerek Hruta.
„Inne jednak możesz mieć, jeżeli zechcesz” – mówi mu wprost zazdrosna Gunn-
hilda (N 36). Co zaskakujące, szczególnie w kontekście obelg na tle seksualnym,
od których roi się w staroislandzkich sagach, Hruta nie dotyka z racji niemocy
płciowej tak dalece posunięty ostracyzm jak Njala z powodu braku brody. Saga
odnotowuje ledwie jednostkową aluzję, mającą jednak wydźwięk nie tyle obraź-
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Marlene Ciklamini, The Old Icelandic Duel, „Scandinavian Studies” 1963, nr 3 (35), s. 178.48

W średniowiecznej Islandii pojedynek był powszechnym prawem mężczyzny, bez względu na status
społeczny. Jak ściśle określa to Saga o Egilu, „takie było prawo [...] i z dawien dawna utrwalony
obyczaj, że każdy mógł wyzwać przeciwnika na holmgang niezależnie od tego, czy był stroną pozwa-
ną, czy też skarżącą” (E 157). W sprawie odmian pojedynków, ze szczególnym uwzględnieniem
dwóch typów, zob. Olav Bø, Hólmganga and einvígi: Scandinavian Forms of the Duel, „Medieval
Scandinavia” 1969, nr 2.

Na temat różnych oblicz starości w sagach rozwodzi się szeroko, nie pomijając Egila, Ármann49

Jakobsson, The specter of old age: Nasty old men in the sagas of Icelanders, „The Journal of English
and Germanic Philology” 2005, nr 3 (104).

Zgodnie z obowiązującym w średniowiecznej Islandii podziałem ról społecznych do kobiecych50

obowiązków należało głównie szeroko pojęte dbanie o dom i wychowanie dzieci. Męską przestrzenią
był natomiast obszar poza domem; mężczyźni zajmowali się między innymi handlem i rybołówstwem,
reprezentowali również rodzinę „na zewnątrz” w sprawach prawnych, administracyjnych i ekono-
micznych, a także byli uprawnieni do zawierania małżeńskich porozumień w imieniu swoich córek
(Preben Meulengracht Sørensen, The Unmanly Man, s. 20–21).

liwy, co żartobliwy, do faktu, że Hrut nie spełnił swojej męskiej powinności („że
jej nie rozprawiczył”; N 42). Symptomatyczna jest sama reakcja Hruta, który w ob-
ronie swej podrażnionej męskiej dumy przystępuje do ataku na męskość Mörda,
wyzywając go na pojedynek. Ten drugi, oznajmiając rzecz publicznie, ostatecznie
nie przyjmuje wyzwania, czym „ściągnął na siebie hańbę” (N 41). Należy bo-
wiem pamiętać, że odmowa pojedynku była wówczas traktowana jako czyn nie-
honorowy, tchórzliwy i niegodny mężczyzny, nawet jeśli jeden z przeciwników
był o wiele starszy od drugiego . Strategia młodego i silnego Hruta była więc od48

początku obliczona na szybkie i łatwe odzyskanie twarzy, gdyż zapewne liczył
się z tym, że stary Mörd odmówi pojedynku, co jest zresztą praktyką dość czę-
sto spotykaną w staroislandzkich sagach, ze względu na podeszły wiek i fizyczne
niedomaganie.

Z impotencją i uszczypliwymi uwagami na temat swojej przebrzmiałej mę-
skości musi się również zmagać Egil w ostatnich latach życia . W jednym z koń-49

cowych rozdziałów Egli 90-letni poeta-wiking, niemal całkowicie głuchy, ślepy
i niezdolny do poruszania się, komponuje niezwykle gorzki i przepełniony samo-
krytycyzmem wobec aktualnego stanu swojej męskości wiersz:

 
Zawrót, zamęt w głowie, 

Zbity łysy czerep; 
Wiotki świder wisi, 
Wątły słuch zawodzi (E 209).
 
Taki wizerunek Egila nie licuje w zupełności z obrazem silnego i walecznego

wikinga z jego szczytowego okresu życia. Obecnie Egil jest już tak stary i nie-
zdarny, że nie jest w stanie utrzymać równowagi, co przebywające z nim kobiety
natychmiast kwitują śmiechem i komentują tymi słowy: „już to teraz niewiele
pociechy z ciebie, skoro się przewracasz przez własne nogi” (E 209). Jak widać,
natura męskości jest niestała, można ją bezpowrotnie utracić, o czym zdaje się
przekonywać Grim w sentymentalnej a pełnej goryczy obserwacji: „nie kpiły sobie
z nas niewiasty, kiedyśmy byli młodzi” (E 209). Ze względu na swoją starość
Egil został symbolicznie wykluczony z grona mężczyzn i przebywa niemal wy-
łącznie z kobietami, lecz nie jest mile widziany w przynależnej im sferze życia,
gdyż „zawadza” i „w robocie przeszkadza” (E 210) . Warto jednak zauważyć, że50
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Yelena S. Helgadóttir Yershova, Egill Skalla-Grímsson: a Viking poet as a child and old man,51

w: Youth and Age, s. 299.
William I. Miller, Humiliation and Other Essays on Honor, Social Discomfort, and Violence,52

Ithaca, NY: Cornell University Press 1995, s. 102.
Jak precyzuje saga, Njal darzył Höskulda największym ojcowskim uczuciem, mimo iż był on53

jego przybranym synem.
Por. Alison Finlay, Elegy and old age in Egil’s saga, w: Egil, the Viking Poet. New Approaches54

to Egil’s saga, red. Laurence de Looze et al., Toronto: University of Toronto Press 2015.
Torfi H. Tulinius, The Enigma of Egill. The Saga, the Viking Poet, and Snorri Sturluson, przeł.55

Victoria Cribb, Ithaca, NY: Cornell University Library 2014, s. 156. Sonatorrek zachował się w ca-
łości jedynie w manuskrypcie Ketilsbók (Carolyne Larrington, Egill’s longer poems: Arinbjarnarkviða
and Sonatorrek, w: Introductory Essays..., s. 49). Poemat został skomponowany prawdopodobnie
ok. 960 roku i składa się z 25 strof.

utrata potencji życiowej w przypadku Egila nie jest równoznaczna z utratą po-
tencji twórczej . Choć nie jest on już wikingiem, a w przeświadczeniu społecz-51

ności nie jest już również (pełnowartościowym) mężczyzną, to do ostatnich chwil
swojego życia pozostaje aktywny poetycko i komponuje kolejne wiersze, w któ-
rych usiłuje utrwalić swoje najdonioślejsze czyny. Słowem, poezja jest klamrą
spinającą wszystkie etapy jego życia.

Powracam jeszcze do wzmiankowanej przy okazji konfliktu Skalla-Grima
z Haraldem kwestii okazywania emocji przez mężczyzn. Mówiąc wprost: prawdzi-
wy mężczyzna nie daje po sobie poznać żadnych uczuć, jest to bowiem zachowa-
nie typowe dla kobiet (a więc: niemęskie), choć niewielu jest takich, którym udaje
się wytrwać w tym niełatwym nakazie. I tak na przykład: Flosi, nazwany w Njáli
najbardziej wojowniczym mężczyzną (N 198), „zachował spokój na zewnątrz”
(N 228), gdy dowiedział się o zabójstwie Höskulda (rozdz. 115), jednak innym
razem, upokorzony przez kobietę, zupełnie traci nad sobą panowanie, a jego twarz
zmienia w porywie złości barwę: „chwilami był czerwony na twarzy jak krew, to
znów żółty jak spalona trawa albo siny jak śmierć” (N 232). Tego rodzaju histe-
ryczne reakcje, objawiające się częstokroć zmianami somatycznymi, przybierają nie-
kiedy jeszcze bardziej ekstremalne formy. Za przykład posłużyć tu może reakcja
Thorhalla, najwrażliwszego bodaj mężczyzny w Njáli , który na wieść o śmierci52

Njala „przejął się tak bardzo, że całe jego ciało opuchło i krew rzuciła się usza-
mi”, a kiedy udaje mu się w końcu opanować emocje, stwierdza samokrytycznie
– „zachowałem się nie po męsku” (N 271). Co więcej, uczuć nie godzi się okazy-
wać nawet po śmierci bliskich, a uronienie choćby łzy na tę okoliczność wręcz nie
przystoi mężczyźnie. (Wyjątkiem jest tu rzecz jasna Njal, który nie potrafi po-
wstrzymać łez po śmierci Höskulda ; zob. N 225). Jak instruuje Arinbjörn pogrą-53

żonego w żałobie Egila, „powinieneś jako mężczyzna z godnością znosić swój
ból” (E 117). Mając na uwadze owe memento, Egil do tego stopnia tłumi w so-
bie emocje po śmierci syna, że – jak hiperbolicznie ujmuje to saga – „ciało jego
nabrzmiało tak strasznie, że kaftan i spodnie pękły” (E 186). Egil stara się złago-
dzić swój ból w elegijnym  poemacie pt. Żale na zgon synów (Sonatorrek), który54

stanowi jeden z tych rzadkich momentów, w których czytelnik sagi ma bezpo-
średni wgląd w głęboko zazwyczaj skrywane uczucia protagonisty . Poezja peł-55

ni więc w tym przypadku nie tylko funkcję konsolacyjną, ale i pozwala Egilowi
uzewnętrznić emocje w sposób, który nie zaneguje jego męskości.

Niezwykle istotną, a przy tym niejednorodną i problematyczną, kategorię sta-
nowi w omawianych sagach ubiór, wykorzystywany nierzadko jako środek do
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Brennu-Njáls saga, oprac. Einar Ó. Sveinsson, Reykjavík: Hið Íslenska Fornritfélag 1954, s. 115.56

W polskim przekładzie epitet ten został zastąpiony przez określenie „rudy wierszokleta” (N 104), który
to zabieg był zapewne podyktowany, jak można się domyślać, niejasną i nie do końca sprecyzowaną
(również dziś) naturą elfów. Jak poucza popularny słownik, „czerwony elf” to osoba nosząca jaskrawe
ubrania (hasło rauð-álfr, w: An Icelandic-English Dictionary, oprac. Richard Cleasby, Guðbrandur
Vigfússon, Oxford: Clarendon Press 1874, s. 483).

Zob. William Sayers, Serial defamation in two medieval tales: Icelandic Ölkofra þáttr and Irish57

Scéla mucce Meic Dathó, „Oral Tradition” 1991, nr 6.
Komentując epizod związany z podarowaniem Flosiemu jedwabnego płaszcza, Yoav Tirosh58

(Víga-Njáll, s. 210) doszukał się w działaniu Njala celowości. Wedle wykładni badacza Njal roz-
myślnie dał mu go w podarunku, by sprowokować niezgodę między Skarphedinem a Flosim oraz
ukarać tego pierwszego za zabicie Höskulda.

Motyw związany z przywdziewaniem, intencjonalnym bądź wymuszonym niesprzyjającymi oko-59

licznościami, kobiecych strojów przez mężczyzn powraca wielokroć w literaturze staroislandzkiej.
Najbardziej znanym przykładem jest tu Pieśń o Thrymie (Þrymskviða), wchodząca w skład Eddy
poetyckiej, w której Thor przebiera się w strój Freyji, by odzyskać skradziony przez Thryma młot,
symbol męskości. Zob. na ten temat: James Frankki, Cross-dressing in the Poetic Edda: Mic muno
Æsir argan kalla, „Scandinavian Studies” 2012, nr 4 (84). Jeśli zaś idzie o kobiety w męskich
ubraniach, prym wiedzie w tym aspekcie Aud z Sagi rodu z Laxdalu, która nosi „męskie spodnie
z rozporkiem jak jaki dziwoląg, co jest w połowie chłopem, a w połowie niewiastą”, a ów fakt pro-
wadzi w efekcie do rozwodu z Thordem (Saga rodu z Laxdalu, przeł. Apolonia Załuska-Strömberg,
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1973, s. 77).

podważania męskości antagonisty. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że protago-
niści Njáli i Egli klasyfikują stroje z dużą dowolnością; oto ubranie uznawane
przez jednych za niemęskie, przez innych bywa noszone z dumą i poczytywane
za męskie. Przykładowo Skarphedin kpi z jaskrawego i nazbyt – w jego ocenie
– ekstrawaganckiego ubioru Sigmunda, który „miał na sobie barwną odzież”
(N 104), nazywając go prześmiewczo „czerwonym elfem” (rauðálfinn) , podczas56

gdy innym razem defiluje majestatycznie wraz ze swoimi braćmi w „barwnych
strojach” (N 193), nie widząc w tym nic niestosownego. Przykłady tego rodzaju
sprzeczności można by mnożyć; obdarowany w geście przyjaźni przez Arinbjörna
jedwabnym płaszczem Egil wychwala darczyńcę wierszem (E 160–161), nato-
miast Flosi uznaje ten sam dar, otrzymany w rozliczeniu od Njala, za zniewagę
męskości (N 249). Epizod z płaszczem w tle przynosi w Sadze o Njalu sekwencję
ciętych ripost, którą za Williamem Sayersem można by określić mianem „seryj-
nego znieważania” (serial defamation) , polegającą na wzajemnym obrzucaniu57

się obelgami Flosiego i Skarphedina, zakończoną demonstracyjnym wręczeniem
temu pierwszemu kobiecych spodni i bezpardonowym oskarżeniem o zniewieścia-
łość („co dziewiątą noc jesteś kochanką boga z góry Swinafell, [...] wtedy on robi
z ciebie niewiastę”; N 249–250). Podarunek Njala, który w jego zamyśle miał
rozluźnić i tak już mocno napięte stosunki z Flosim, prowadzi w efekcie do eska-
lacji konfliktu i dramatycznych wydarzeń w epilogu sagi, kiedy to Njal i Skarphedin
ponoszą śmierć w płomieniach . Rzecz ciekawa, że z płonącego dworu udaje58

się uciec innemu synowi Njala – Helgiemu – dzięki przebraniu w kobiecy strój
(N 261) , choć początkowo zapatruje się na ów pomysł z pewnymi oporami, oba-59

wiając się zapewne posądzeń o niemęskie zachowanie.
Konkludując dotąd powiedziane, można stwierdzić, że honor jest dla bohaterów

omawianych sag najwyżej chronioną wartością, a niepisany męski kodeks staje
się motorem wielu ich poczynań i reakcji. Każda próba wkroczenia na nienaru-
szalny teren tożsamości mężczyzny kończy się zazwyczaj kontratakiem, bądź to
werbalnym, bądź też fizycznym, mającym na celu zaakcentowanie wyższości nad



140 Radosław Jakubczyk

rywalem. Protagoniści omawianych sag uciekają się do wielorakich metod, by
skompromitować męskość antagonisty, najczęściej skupiają się jednak na nie-
doskonałościach fizycznych, choć męską dumę może urazić w zasadzie wszystko.
Skrajne, a wręcz chorobliwe, wymagania stawiane mężczyznom prowadzą niejed-
nokrotnie do rozpadu małżeństw, wybuchów agresji, wyolbrzymionych konflik-
tów i rozlewu krwi. Dominująca postawa agresywna (między innymi w osobach
Skarphedina i Egila) splata się wszakże w owych sagach z postawą pokojową,
reprezentowaną w głównej mierze przez Njala.
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“THERE ARE MANY WHO CAN’T TELL WHETHER HE’S A MAN OR WOMAN”,

OR (UN)MANLINESS IN OLD ICELANDIC EGILS SAGA AND NJÁLS SAGA

Summary

In this article, I discuss how masculinity is constructed in Old Icelandic Egils saga and

Njáls saga through various kinds of unmanliness (impotence, lack of facial hair, baldness,

effeminacy, cowardice, old age). Both sagas demonstrate the restrictiveness of gender roles

in medieval Iceland and how men become their captives. The ideal of masculinity is so

exaggerated that it becomes oppressive, because everything may be used against men. It leads

to failed marriages and feuds. However, Egils saga’s and Njáls saga’s treatment of gender

is critical.

Adj. Izabela Ślusarek



Pierwotna wersja została przedstawiona podczas spotkania panelowego „Dziedzictwo niekon-1

wencjonalne 966” w Bramie Poznania 16.10.2016 r. Dziękuję prof. dr hab. Ewie Domańskiej za
zaproszenie i inspirację.

Pierwszy szkic tekstu powstał w październiku 2016 r. i został umieszczony w teaching materials2

na moim profilu https://uw.academia.edu/jk. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli się wypowiedzieć
w tej sprawie.

W rozumieniu ogólnej teorii systemów, zob. Jan Kieniewicz, Borderlands and Civilizational3

Encounter, „Memoria y Civilisación” 2005, t. 8. Szerzej na ten temat idem, Poszukiwanie tożsamości
w procesie transformacyjnym, „Przegląd Humanistyczny” 2016, nr 2, s. 29–39.

Proszę o wybaczenie, nie będę tu rozwijał tej kwestii mającej ogromną literaturę.4

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 2, 2018

Jan Kieniewicz
(Uniwersytet Warszawski)

DZIEDZICTWO NATURY I TOŻSAMOŚĆ NARODOWA .1

WSTĘPNE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

Tekst ten powstał w namyśle nad oddziaływaniami środowiska w procesach
transformacji systemu społecznego. Konkretnie szło mi o rozpoznanie związku
dziedzictwa natury z polską wspólnotą narodową, a zwłaszcza o określenie jego
wpływu na przekształcenia wspólnoty i jej zachowania wobec wyzwań przyszłości.
Pytania i wątpliwości dotyczą przede wszystkim zmian wyobrażeń o naturze, ale
chcę zwrócić uwagę także na ich rolę w transformacjach tożsamościowych. Inny-
mi słowy, chodzi o istnienie Polski jako Ojczyzny Polaków i możliwie wszech-
stronne rozpoznanie związku ich istnienia z naturą. Punktem wyjścia jest pytanie
o to, co moglibyśmy uznać za dziedzictwo natury?2

W procesie kształtowania tożsamości narodowej dziedzictwo spełnia funkcję
zasadniczą. Ten banał wymaga głębszej refleksji. Po pierwsze, już wstępna dys-
kusja nad moimi rozważaniami dowiodła konieczności precyzyjnego usytuowania
problematyki natury w badaniach tożsamościowych. Po drugie, dziedzictwo jest
obiektywnie identyfikowalnym zasobem informacji uzyskiwanej z przeszłości, jego
pokoleniowo przetwarzaną i przekazywaną subiektywną interpretacją. Stąd trudno
o zgodę co do zawartości dziedzictwa, jego relacji z wiedzą o historii, oraz zasad
kierujących naszymi wyborami. Podkreślam znaczenie przyjmowania lub odrzuce-
nia dziedzictwa, od których to decyzji, także indywidualnych, zależy więź narodowa
będąca podstawą zdolności wspólnoty do istnienia, czyli jej tożsamości . Szcze-3

gólną rolę odgrywają te procesy, w których zdolność do istnienia i chęć trwania
wspólnoty zostają uświadomione i uznane. Wyraża się to właśnie w zbiorach cech
czy właściwości, tak odziedziczonych jak i nabywanych, ale także pozyskanych
z otoczenia, oraz tych wytworzonych przez wspólnotę. Ma to szczególne znaczenie
w przypadkach, gdy wspólnota uznaje się narodem . Wtedy bowiem uzasadnione4

https://uw.academia.edu/jk
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Odnoszę się tu do tez Rodneya Harrisona, Beyond ‘Natural’ and Cultural Heritage: Towards5

an Ontological Politics of Heritage in the Age of Anthropocene, „Heritage and Society” 2015, vol. 8,
nr 1. Nie w pełni je mogę podzielić, ale dyskusja nad nimi wykracza poza zasięg mojego rozważania.

Mój pogląd przedstawiałem w komunikacie Memory for the Future, Jałta 1999 (tekst niedru-6

kowany). Rozwijam temat w Przeszłość jako przyszłość: Wymyślona, zmitologizowana, zakłamana?,
tekst dyskutowany na seminarium „Searching for Identity”, 6.05.2017.

Władysław Broniewski, Mój pogrzeb (1938).7

Zbigniew Herbert, Rozważania o problemie narodu (1961).8

Holmes Rolston III, Nature for real: Is nature a social construct?, w: The Philosophy of the9

Environment, red. T.D.J. Chappell, Edinburgh: University of Edinburgh Press 1997, s. 38–64.
O tym szerzej w Jan Kieniewicz, Poszukiwanie tożsamości, s. 29–39.10

Parodiuję tu deklarację „Humans have a dual nature”, William R. Burnside, James H. Brown,11

Oskar Burger, Marcus J. Hamilton, Melanie Moses, Luis M.A. Bettencourt, Human macroecology:
Linking pattern and process in big-picture human ecology, „Biological Reviews” 2012, vol. 87,
z. 1, s. 194–208.

Jason Antrosio, Anthropology and Human Nature, „Living Anthropologically” 2012; 12 http://www.
livinganthropologically.com/biological-anthropology/human-nature/, ostatnia aktualizacja 19.06.2017

staje się przekonanie o szczególnej roli dziedzictwa nie tylko jako o zasobie, ale
także jako o wzorze dla budowania projektów przyszłości . W rozważania prze-5

szłości jako przyszłości wypadnie zatem włączyć dziedzictwo natury .6

Byłoby gorszącym uproszczeniem sprowadzenie tożsamości narodowej do
jednego wymiaru, do jakiejś sztancy reprodukującej Polaków. Biorąc pod uwagę
pytanie o dziedzictwo natury, musimy uwzględnić wielość odniesień, czyli tożsa-
mości regionalnych, lokalnych, ale też narodowych, splątanych w dziejach Polski
i naszej współczesnej egzystencji. 

W Polsce mamy chyba silną skłonność do wiązania identyfikacji tożsamościo-
wych z ziemią rodzinną. „Mnie ta ziemia od innych droższa” pisał poeta , a inny7

podsumował „wierzby, piaszczysta droga, łan pszenicy, niebo plus piaszczyste
obłoki” . Od czasu gdy Mickiewicz w najważniejszym manifeście polskości od-8

wołał się do Litwy jako Ojczyzny, ciągnie się spór o jedność czy wielość odniesień
do ziemi rodzinnej. Namiętności towarzyszące wyobrażeniom ziemi rodzinnej
niekoniecznie ułatwiają rozpoznanie problemu dziedzictwa natury. Może powin-
no się go postawić raczej w badaniu historycznym środowiska czy krajobrazu?
Po kolei więc.

Pierwsze zadanie to ustalenie, co w moim rozważaniu będzie znaczyć natu-
ra .9  Następnie trzeba określić okoliczności, w których natura była uznawana za
dziedzictwo, stając się tym samym częścią procesu kształtowania tożsamości. Na
koniec należałoby się zastanowić, w jaki sposób dziedzictwo natury wchodziło
w procesy określane przeze mnie jako obrona lub poszukiwanie tożsamości . To10

preliminaria dla refleksji, które powinny doprowadzić do sformułowania tematu
przyszłych badań. Zaczynając od przeglądu materiału ikonograficznego, literackiego
i naukowego, przynajmniej dla XIX i XX wieku. Trzeba następnie szukać sposo-
bu przedstawienia procesu, w którym wyobrażenia z przeszłych epok stawały się
częścią strategii wspólnotowych. Co więcej, badanie takie zyskałoby wiele na pro-
wadzeniu ich w bardzo szeroko pojętej perspektywie porównawczej. Być może
jednak równie istotne byłoby uznanie, że powinno się objąć badaniem także coś
więcej niż wyobrażenia. Do tego wątku wrócę na koniec.

Natura ma dwie osobowości . Podstawowe rozumienie natury obejmuje11

wszystko, co istnieje, a co nie zostało wytworzone przez człowieka. Czyni się
w konsekwencji rozróżnienie między kulturą a naturą . Dystynkcja ta nie może12

http://www.livinganthropologically.com/biological-anthropology/human-nature/
http://www.livinganthropologically.com/biological-anthropology/human-nature/
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(dostęp: 3.07.2018). Por. Ylva Uggla, What is this thing called ‘natural’? The nature-culture divide
in climate change and biodiversity policy, „Journal of Political Ecology” 2010, vol. 17, s. 79–91.

Gregory E. Kaebnick, Humans in Nature: The World as We Find It and the World as We Create13

It, Oxford–New York: Oxford University Press 2014. Por. Ryszard Panasiuk, Człowiek wobec przy-
rody, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 1993, nr 10 i Włodzimierz Tyburski,
Człowiek – środowisko przyrodnicze w świetle wybranych stanowisk filozoficznych i ekofilozoficz-
nych, „Paedagogia Christiana” 2011, nr 2 (28).

Chciałoby się rzec: dla wszelkiego stworzenia. Wydaje się jednak, że jedność istnienia wystar-14

czy, tak bym rozumiał stanowisko Edwarda O. Wilsona, Znaczenie ludzkiego istnienia, przeł. Bogdan
Baran, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2016, s. 110. Por. A strong distinction between humans
and non-humans is no longer required for research purposes: A debate between Bruno Latour and
Steve Fuller, red. Colin Barron, „History of the Human Sciences” 2003, vol. 16, nr 2, s. 77–99.

Tematykę tę postawił prawie pół wieku temu Howard T. Odum, Environment, Power and15

Society, New York: J. Willey and Sons 1971; od tego czasu podejście energetyczne (sic!) stało się
uznaną praktyką naukową, choć dla niektórych nadal kontrowersyjną. Zob. David R. Tilley, Howard
T. Odum’s contribution to the laws of energy, „Ecological Modelling” 2004, nr 178, s. 121–125.

Mathias Risse, The Human Right to Water and Common Ownership of the Earth, Harvard16

Kennedy School Faculty Research Working Paper Series, luty 2013.
W tym miejscu wielce użyteczne są myśli Rosario Assunto, Filozofia ogrodu, przeł. Mateusz17

Salwa, Łódź: Przypis 2015.
Ewa Nowicka, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii18

kulturowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005, s. 288 i n. W tym wywodzie posługuję
się moimi ustaleniami, zob. Jan Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Za-
chodu, Warszawa: Dialog 2003.

Pojęć środowisko i otoczenie używam zgodnie z ogólną teorią systemów.19

Jej wyrazem będą i krajobraz, i ogród, por. Rosario Assunto, Filozofia ogrodu, s. 145 i n.20

być konsekwentna, ponieważ powszechnie przyjmuje się także, że człowiek jest
częścią natury . Życia wspólnot, które zarazem uznaje się za wytwory kultury, od13

natury nie da się oddzielić. Pytanie o dziedzictwo natury w procesie tożsamościo-
wym wymusza zatem połączenie zjawisk traktowanych jako odrębne, a w istocie
nierozdzielne. Nie muszę wspominać o antropomorfizacji wyobrażeń, widocznej
także w próbach znalezienia wspólnej platformy dla ludzi i nieludzi, czyli dla
wszystkich żyjących . Z perspektywy ekologicznej jest to uzasadnione nie tylko14

z powodu obciążenia środowiska przez zwierzęta hodowane . Inne organizmy żywe15

też powinny być ujęte jako „użytkownicy” niszy ekologicznej, w której usadowił
się człowiek. Dotyczy to nie tylko najdawniejszych epok, ale także współczes-
ności, w której człowiek wypiera konkurentów do zasobów . Jakimś wyjściem,16

aczkolwiek niedoskonałym, jest dla mnie dostrzeżenie drugiego znaczenie pojęcia
natury, ściśle związanego właśnie z kulturą .17

Najpierw jednak uczynię rozróżnienie między naturą a środowiskiem (niezbyt
trafnie określanym jako naturalne) . Ludzie zasiedlali niszę ekologiczną, w swo-18

im bycie społecznym budowali więź, osiedlając się i gospodarując, przekształcali
niszę w swoje środowisko . W tym procesie powstawała kultura. Sposób upra-19

wiania, czyli gospodarowanie, przez nacisk na zasoby środowiska, prowadził do
przekształceń wspólnoty ludzkiej nazywanych dziś kształtowaniem tożsamości.
W kulturze z kolei powstawało wyobrażenie o środowisku i dla rozróżnienia będę
je nazywał przyrodą . Dwoistość natury i środowiska związana z ludzką obec-20

nością w świecie skutkuje powstawaniem wyobrażeń zdolnych do stymulowania
i korygowania tej obecności. Ten z konieczności szkicowy opis trzeba będzie od-
nieść do konkretnego systemu.
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Obraz tego zjawiska daje Felipe Fernandez Armesto, Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształ-21

canie natury, przeł. Maria Grabska-Ryńska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
Paradygmatem tej postawy jest interpretacja katastrofy Wyspy Wielkanocnej, zob. Jared Diamond,22

Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udło, przeł. Jacek Lang, Warszawa:
Prószyński i S-ka 2007, s. 108–109; jeszcze dobitniej przedstawiają to dzieje Chorezmu, zob. ana-
lizę Elizabeth Baker Brit, Irrigation in the Khorezm oasis, past and present: A political ecology
perspective, „Journal of Political Ecology” 2016, vol. 23, s. 1–25.

Niezależnie od poglądu na jej pochodzenie. Edgar Morin, Anne B. Kern, Ziemia – Ojczyzna,23

przeł. Teresa Jakielowa, Warszawa: PIW 1998; Zob. Michał Heller, Sens życia i sens wszechświata.
Studia z teologii współczesnej, Kraków: Copernicus Center Press 2014, rozdz. VII lub Denis Edwards,
Bóg ewolucji. Teologia trynitarna, przeł. Łukasz Kwiatek, Kraków: Copernicus Center Press 2016,
rozdz. II.

Rozróżnienie natury i środowiska nie jest do końca możliwe ani celowe, zwłasz-
cza że powinniśmy brać pod uwagę wszystkie wymiary rzeczywistości: kosmiczny,
ziemski, lokalny i atomowy. Chodzi mi tylko o wskazanie, że to, co uznajemy za
naturę, jest także ludzką kreacją, jej wyobrażeniem. Środowisko natomiast jest
transformacją natury pod wpływem ludzkim, działaniem twórczym w świecie rze-
czywistym. W każdym wymiarze, czy to lokalnym, czy to globalnym, środowisko
podlega zmianom pod wpływem ludzkiej aktywności. Jest prawdą, że o zmianach
w środowisku myśli się przeważnie w kategoriach wypracowanych na podsta-
wie uprzednio powstałych wyobrażeń. Przekształcenia tych wyobrażeń z kolei nie
są prostym następstwem zmian w środowisku. Czyli przyroda jako nasze wyob-
rażenie niekoniecznie odpowiada rzeczywistości, a widzenie zmian w środowisku
podlega daleko idącym korektom kulturowym. To samo trzeba powiedzieć o real-
nych i wyobrażonych skutkach oddziaływania społeczeństw na ich środowiska.
Natomiast oddziaływanie środowiska na społeczeństwo jest rozpoznawane prze-
de wszystkim w wyobrażeniach oraz w jego post factum rejestrowanych kon-
sekwencjach . Daleko mniej da się powiedzieć o tym, jak środowisko oddziałuje21

na zmiany społeczne. Badając dawne katastrofy ekologiczne, w większej mierze
interesują nas ludzkie błędy, a w mniejszym stopniu mechanizmy oddziaływań
środowiskowych .22

Tyle tytułem wprowadzenia. Trzeba jednak dodać kilka uwag na temat ludz-
kiego postrzegania środowiska, by można było postawić pytanie o ewentualną
polską specyfikę. W pierwszym rzędzie chodzi o silnie ugruntowane przekonanie
o ludzkim prawie do Ziemi. Następnie o jego polską wersję. Ludzie, tworząc śro-
dowisko, nie nabywają do niego szczególniejszych praw, ponieważ nie są twór-
cami Ziemi . Tworzą wspólnoty, osadzając się w jakiejś części ekosystemu, czyli23

niszy ekologicznej. W procesie tym powstają przekonania o charakterze relacji
między wspólnotą a środowiskiem. Wśród tych interpretacji znaczącą rolę odgry-
wały nie tylko przekonanie o panowaniu człowieka nad naturą, ale też poczucie
zależności od niej. Związek wspólnoty ludzkiej ze środowiskiem może być opisy-
wany systemowo jako proces sprzężeń zwrotnych, a jednocześnie nadawana jest
mu postać kulturowa. Ustanawianie panowania nad Ziemią i wszelkimi formami
życia jest częścią tego procesu. Przybiera on różne formy, które często klasyfi-
kujemy jako odrębne cywilizacje. Forma, nazwijmy ją europejska, została silnie
ugruntowana w religii, w europejskiej interpretacji przekazu Starego Testamentu.
W innych cywilizacjach, również zakorzenionych w religiach, relacja ludzi z Zie-
mią, a w konsekwencji ze środowiskiem, przybierała odmienne formy. To ma dla
tych wywodów znaczenie marginalne. Chodzi mi o to, że dziedzictwo natury
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Edgar Morin, Penser l’Europe, Paris: Gallimard 1987, s. 129.24

Tak to wynika z nauczania i encyklik Jana Pawła II. Szerzej o tej kwestii w Jan Kieniewicz,25

Ekohistoryk wobec wyzwań przyszłości, „Przegląd Humanistyczny” 2014, nr 1, s. 65–80.

w kształtowaniu polskości powinniśmy ujmować jako proces europejski. Chcę przez
to podkreślić, że nie polegał na kopiowaniu jakichś rozwiązań, a na znajdowaniu
własnych zdolnych do dialogu. Edgar Morin pisał przed trzydziestu laty: „La spe-
cificité de la culture européenne est avant tout dans la continuité et intensité de ses
dialogiques, où aucune des instances constitutives n’écrase ou n’extermine les
autres, ni même n’exerce durablement une pesante hégemonie. C’est la dialogique
qui est au coeur de l’identité européenne, et non tel ou tel de ses éléments ou
moments” . Szło mu o zastąpienie dialektyki nową logiką, w której przeciwień-24

stwa tworzą całość, nie tracąc swojej odrębności.
Społeczeństwo w środowisku buduje złożone konstrukcje mentalne mające

utrzymać równowagę funkcjonalną systemu, a ludzie społeczni obejmują myśle-
niem i działaniem wszystko co żyje i wszystko uznawane za nieożywione, nadając
temu nazwy. Kreowanie przyrody jako wyobrażenia to właśnie poddawanie so-
bie Ziemi. Osobną sprawą jest zmienna w czasie skuteczność tych działań. W kon-
tekście polskim wypada brać pod uwagę ukształtowany przez chrześcijaństwo
łacińskie obraz świata. Trzeba tu zrobić istotne zastrzeżenie na temat zmiennej
w czasie wykładni zapisu o „czynieniu sobie ziemi poddaną”. Dziś powinniśmy go
rozumieć jako akt oddania w posiadanie równoznaczny z powierzeniem i przy-
jęciem odpowiedzialności . W różnych okresach przeszłości spotykamy inne25

rozumienia i wykładnie, co zresztą skutkuje i dzisiaj prostackim przekonaniem
o prawie własności do Ziemi w wymiarze planetarnym i do ziemi w wymiarze
choćby państwowym. Ma to dalekosiężne i w zasadzie negatywne skutki. Chciał-
bym tu zastrzec, że próba dookreślenia pozycji chrześcijańskich nie powinna być
traktowana jako zaprzeczenie prawa do własności ustanowionego przez ludzi
w stosunku do wytworów ich działalności. Dyskusja o kolejach praw własności
ziemi jako terytorium, areału, zasobów itp. ma jednak luźny związek z refleksją
o przyrodzie w procesach tożsamościowych.

Natura zatem to także, a nieraz przede wszystkim, nasze wyobrażenie, obraz
wymyślony. To wyobrażenie powstaje w środowisku, jako jego kulturowa inter-
pretacja, staje się upostaciowaniem natury, to będzie krajobraz, ogród albo park.
Ta interpretacja jest oczywiście zmienną w czasie. Dlatego wraz z ujawnieniem
wyobrażenia pojawia się pytanie o przeszłość przyrody. Mamy skłonność do wi-
dzenia dziedzictwa natury jako trwałego zasobu, elementu wyjątkowej stałości. Stąd
pojawiło się pojęcie przyroda ojczysta. To ona może być rozumiana jako część
dziedzictwa, czyli zasobu niezbędnego dla istnienia wspólnoty, a więc i dla kształ-
towania ideowego wymiaru tożsamości narodowej. Trzeba jednak pamiętać, że śro-
dowisko reaguje na ludzką aktywność w sposób, którego nasze wyobrażenia nie
kontrolują. Mają natomiast wpływ na interpretacje tych reakcji, na świadomość
tego, czym jest w istocie oddziaływanie środowiska. W tym rozumieniu, jako wy-
obrażenie, przyroda może wpływać na kształtowanie się świadomości narodowej.
O wpływie środowiska, jak już zapowiedziałem, będzie jeszcze osobno mowa.

Co zatem można powiedzieć o przyrodzie jako dziedzictwie natury w przypad-
ku Polski? W szczególności zaś o roli, jaką to dziedzictwo odgrywało w kształtowa-
niu polskiej tożsamości narodowej? W zbiorowo wykształcanych wyobrażeniach
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Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa: Wydawnictwo26

Krytyki Politycznej 2014, s. 12–15.
Jan Kieniewicz, Ekohistoryk wobec wyzwań przyszłości, s. 66 i n.27

O moim stanowisku: Jan Kieniewicz, Stojąc w drzwiach: odczytywanie dziedzictwa i wybór28

przynależności, „Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków” 2002, nr 10, s. 13–21.
Krajobraz jest konstruktem natury niemogącej się doznać inaczej niż przez swój obraz, co sugeruje29

Anne Cauquelin, L’invention du paysage, Paris: PUF 2000.
Jest bogato udokumentowany w twórczości literackiej, słabiej w wyobrażeniach plastycznych.30

Słownik sarmatyzmu pod redakcją Andrzeja Borowskiego (Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001)
nie zawiera takiego hasła.

Jakub Niedźwiedź, Sarmatyzm, czyli tradycja wynaleziona, „Teksty Drugie” 2015, nr 1.31

jest to fragment niezauważany bądź pomijany. A przecież nie obejdzie się bez nie-
go żaden fantazmat ! Kreśląc ich wizję jako proces usprawiedliwienia, Andrzej26

Leder nie widzi potrzeby uwzględnienia krajobrazu. Choć przecież wszystkie oso-
by rewolucyjnego dramatu są obecne, lub przestają być obecne, w tym samym
krajobrazie. Lub muszą wyobrazić nowy. Jeszcze bardziej nie rozważa się kwestii
stanu środowiska, które rewolucja świadomie przekształca, a jednocześnie degra-
duje w rezultacie jego eksploatacji. Dzisiejsza świadomość stanu środowiska, na-
zywana ekologiczną, jeszcze nie wpłynęła na dziedzictwo. Nie wiem nawet, jakie
pytania badawcze byłyby uzasadnione w tej nowej świadomości?

Natura pojawia się w identyfikacjach wspólnotowych wcześnie i na różne spo-
soby, na pewno zanim się ukształtowała świadomość polskości. Sądzę, że wcześ-
niej niż da się mówić o narodzie. W badaniach coraz więcej uwagi poświęca się
zagadnieniom związanym ze stosunkiem do środowiska. Badania te, nazwę je eko-
historycznymi , nie uwzględniają wystarczająco uczynionej tu dystynkcji, chyba27

traktują dostępne nam zapisy źródłowe zbyt dosłownie. Zresztą przypuszczenie,
że wiedza o przyrodzie z czasów piastowskich czy jagiellońskich może się jakoś
odnaleźć w naszej świadomości, wydaje się nadużyciem.

Czy potrafimy odtworzyć łańcuch chronologiczny społecznie zakorzenionych
wyobrażeń o naturze, czyli obrazów przyrody ojczystej? Czy tym sposobem da się
sprawdzić, jak wpływały na kształtowanie tożsamości narodowej ileś pokoleń
wstecz? Na pewno można powiedzieć, że kwestia tożsamości narodowej zbyt
łatwo została zamknięta w sferze idei. Ale jak inaczej sformułować problem? Kło-
pot z takim zadaniem polega przecież także na tym, że badacze stale i zawsze
przenosili w przeszłość swoje przekonania obecne w kulturze ich czasów. Czytali
teksty, rekonstruowali krajobrazy, starali się umieścić wydarzenia w jakiejś prze-
strzeni, ale wszystko to robili wedle potrzeby właściwej ich czasom. Podobnie,
a nawet z jeszcze większą pasją, postępowali twórcy, którzy słowem i obrazem
starali się oddać czasy minione. Wszystko to razem składało się na współczesne
im wyobrażenie o naturze i o tym jak dalece uważali ją za część dziedzictwa .28

Czy bardziej obiektywna rekonstrukcja jest dzisiaj możliwa? Jak zbudować pro-
jekt badawczy wykraczający poza rekonstrukcję krajobrazu ?29

Badanie wyobrażeń o naturze w kulturze polskiej, a zwłaszcza o jej udziale
w kształtowaniu tożsamości narodowej, może sięgać dowolnie daleko w prze-
szłość. Sądzę jednak, że uzasadnione jest przekonanie o ich ciągłości w ostatnich
trzystu–czterystu latach. Pierwszym takim całościowym wyobrażeniem byłby kraj-
obraz sarmacki . Można prześledzić jego ewolucję od wieku XVII aż do dzisiaj,30

stwierdzając, że w kolejnych wcieleniach odnajdziemy powiązanie idealizacji na-
tury ze wzorem życia ziemiańskiego . Zagadnienie to nabrałoby jeszcze większego31
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Zob. Adam Izdebski, Grzegorz Koloch, Tymon Słoczyński, Marta Tycner, Historia przyrod-32

niczo-gospodarcza Polski w świetle analizy ilościowej danych palinologicznych, „Historyka. Studia
metodologiczne” 2015, t. 45, s. 127–160. W tym kierunku zdaje się zmierzać projekt badawczy
Piotra Guzowskiego „W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski
z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim”.

Alina Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982. Obiecu-33

jące myśli znajduję w studiach Joanny Nowak zawartych w: Naród – Tożsamość – Kultura. Między
koniecznością a wyborem, red. Wojciech J. Burszta, Krzysztof Jaskułowski, Joanna Nowak, Warsza-
wa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki PAN 2005, s. 201–253.

Zob. Isaiah Berlin, Korzenie romantyzmu. Wykłady Mellonowskie z zakresu sztuk pięknych wy-34

głoszone w Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie, przeł. Anna Bartkowicz, Poznań: Zysk i S-ka
2004, wykład 6.

Stąd kluczowe znaczenie krajobrazu w powieściach Marii Rodziewiczówny.35

Tadeusz Peiper, Miasto. Masa. Maszyna, „Zwrotnica” 1922, nr 2; przedruk według: idem, Tędy.36

Nowe usta, red. i oprac. Teresa Podoska, kom. i przedm. Stanisław Jaworski, Kraków: Wydawnictwo
Literackie 1972, s. 30–48.

Jan Gwalbert Pawlikowski, Kultura a natura, „Lamus” IV, Lwów–Warszawa: H. Altenberg37

– E. Wende i Sp. 1913.

znaczenia, gdyby udało się połączenie z badaniem zmian środowiska w okresie
wielkiej koniunktury XV–XVI wieku. Chodzi mi o kluczowy dla Europy, ale też
dla Polski, czas pomiędzy okresami wielkich ochłodzeń. Wymagałoby to wsparcia
badań nad źródłami pisanymi i ikonograficznymi badaniami palinologicznymi .32

Szczególną rolę tak rozumiana przyroda ojczysta zaczęła odgrywać po utracie
własnego państwa. Obok języka tworzyła drugą przestrzeń wolności. Polszczyzna
w sensie polskość, czyli tożsamość narodowa polska, odwoływała się do mowy
i uczucia skoncentrowanego na ideale „kraju lat dziecinnych”. Jego symbolem
było Soplicowo, a opisy przyrody stały się paradygmatem wyrażanym przez arty-
stów w bardzo różnej postaci plastycznej. Moglibyśmy użyć pojęcia krajobraz
romantyczny . Ostatecznie to od romantyzmu zaczyna się nowe pojmowanie na-33

tury i mitologizowanie jej oddziaływania .34

Pozytywizm jeszcze wyraźniej podkreślał znaczenie przyrody jako „ojczyste-
go krajobrazu”. Także malarstwo sięgnęło wtedy szeroko po wyobrażenia natury,
umieszczając w nich człowieka. Człowieka – Polaka, którego tożsamość w nie-
woli dookreślał właśnie wyzwalający pejzaż. Dopisywał przede wszystkim przez
przestrzenne wyrażenie struktur społecznych przez umiejscowienie i zobrazowa-
nie relacji decydujących o więzi . Dlatego dziewiętnastowieczny kult „utrzymania35

ziemi w polskich rękach” powinniśmy rozważać nie tylko w kategoriach klaso-
wych czy patriotycznych. Posiadanie ziemi oczywiście warunkowało wolność, ale
oznaczało także zdolność do identyfikacji. Była to kwestia wyrażenia się spo-
łeczeństwa przednowoczesnego, którą w dobie przemysłowej zaczęto uważać za
anachronizm. Kult ziemi i umiłowanie przyrody stały się w dobie rozbiorowej ele-
mentem obrony tożsamości. Natomiast wobec wzbierającego kultu nowoczesności
– miasta, masy, maszyny – miłość przyrody okazywała się atawistycznym odru-
chem . W początku XX wieku odróżnienie natury i przyrody było już bardzo wy-36

raźne, stawiano zadanie ochrony natury nieskażonej cywilizacją .37

W Polsce niepodległej zaczęło się integrowanie krajobrazów, polegające na
równorzędnym traktowaniu wyobrażeń różnych krain dawnej Polski. Pojawiały
się wyobrażenia całkiem nowe, najpierw Tatr, a potem Bałtyku. Zwrot w stronę
przyrody miał charakter zachowawczy, ale niósł w sobie jednocześnie rewindykację
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Marjan Sokołowski, Chrońmy przyrodę ojczystą i jej zabytki, Kraków: nakł. Państwowej Ko-38

misji Ochrony Przyrody 1924, s. 5.
Kresami zaczęto nazywać wschodnie ziemie Rzeczypospolitej około połowy wieku XIX, gdy39

trwał już proces ich włączania do cesarstwa Rosji, wcielania także wyobrażeń. Zob. Jan Kieniewicz,
Dziedzictwo kresowe we współczesnej Polsce, „Przegląd Powszechny” 2010, nr 12, s. 301–310.

Uwagę badaczy przyciąga jednak raczej kresowa mitologia sięgająca II Rzeczypospolitej, po-40

nieważ odnosi się do relacji międzyludzkich. Marcelina Jakimowicz, Mit Kresów Wschodnich – mię-
dzy historią a pamięcią, „Naukovi zapiski Nacionalnogo univiersitietu Ostrozka akademija” (seria
„Kulturologia”, 16), 2015, s. 279–293. Por. Jan Kieniewicz, Kresy, w: Węzły pamięci niepodległej
Polski, red. Zdzisław Najder et al., Kraków–Warszawa: Znak 2014, s. 366.

Ten aspekt jakby umyka uwadze w sporach o interpretację Kresów, por. Daniel Beavois, Mit41

„kresów wschodnich”, czyli jak mu położyć kres, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, red.
Wojciech Wrzesiński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1994, s. 94. Tomasz
Zarycki, Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe, London: Routledge 2014.

Pismo pod tą nazwą istnieje od 1945 r., ale idea ujawniła się już w 1919.42

Tadeusz Makles, Wobec ojczyzn. O ojczyznach ziemskich i idealnych w twórczości Juliana43

Tuwima i Antoniego Słonimskiego, Katowice: Uniwersytet Śląski 1987, s. 104–112.
Wojciech Musiał, Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918–2004, Toruń: Wydaw-44

nictwo Naukowe UMK 2013, s. 259 i n.

społeczną. Szło o to, by dostęp do natury stał się jak najszerszy, a jednocześnie po-
jawiała się troska o jej ochronę przed turystycznym wyeksploatowaniem. Przyroda
jako dobro narodowe miała podlegać ochronie. „W Polsce niestety daleko jesz-
cze do tego stanu! Idea ochrony przyrody jest u nas dopiero w fazie wywalczania
sobie należnego miejsca w umysłowości polskiej, a co zatem idzie i w życiu prak-
tycznem” . Po stu latach niewiele się zmieniło...38

Przyroda jako wspólnotowe przeżycie pejzażu, jako czynnik kształtujący czło-
wieka, stała się ważnym elementem tożsamości Kresów, zwłaszcza na przełomie
XIX i XX wieku . A po 1939 roku odżyła w kresowej legendzie . Równocześnie39 40

postępowało przeszacowanie tego dziedzictwa . Wątek sentymentalny, romantycz-41

ny, patriotyczny, ale też emocjonalność pozytywistyczna, ulegały scaleniu. W dal-
szym ciągu zasadniczą rolę odgrywała ziemia żywicielka, bo tożsamość narodowa
była silnie ugruntowana w tradycji ziemiańskiej. Na tym tle szukano drogi unaro-
dowienia chłopów w drastycznej konfrontacji z ich naturalistycznym połącze-
niem z naturą. Przyroda znalazła też miejsce w inteligenckiej interpretacji Ludu,
który miał wejść w skład narodu dzięki przełomowi w świadomości, czyli oświa-
cie. W tym przypadku ziemia ojczysta też miałaby stać się przestrzenią łączącą.
Odzyskanie niepodległości przeniosło te obrazy i uczucia w sferę mitu, przede
wszystkim mitu kresowego. Na co dzień hasłem było „chrońmy przyrodę ojczystą” .42

I postulat „wypoczynku na łonie natury”...
Troska o krajobraz, o zasoby „naturalne”, stała się w wolnej Polsce częścią

patriotyzmu i myśli państwowej. Ale przyszła wojna i katastrofa nie tylko pań-
stwa. Przyniosła straszliwe zniszczenia w środowisku, a w dodatku nowy podział
terytorialny. Klęska wrześniowa otwarła kolejny rozdział widzenia przyrody, ziemi-
-matki, cierpiącej Ojczyzny . Ten krajobraz patriotyczny podlegał potem wielu43

manipulacjom i mitologizacjom, w momentach przełomowych zdawał się całko-
wicie złączony z wyobrażeniem polskości. Pozostał w istocie bez zmian, pomimo
rewolucji i modernizacji .44

Po wojnie naród musiał odbudowywać kraj i struktury społeczne na zupełnie
nowym terytorium. Od 1944 r. nacjonalizacja i reforma rolna zmieniały struktury
własności. Dla nowej wersji dziedzictwa największe znaczenie miał ideał socja-
listyczny, realizacja przekonania o prawie każdego do korzystania z dostępu do
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przyrody. Urbanizacja i uprzemysłowienie traktowane jako synonim postępu ro-
dziły nową postać tęsknoty za naturą i sprzeciw wobec jej ograniczenia przez
własność. Rewolucja miała oddać naturę społeczeństwu, a jednocześnie podpo-
rządkować ją wymogom gospodarki planowej. Miłość do ziemi ojczystej, kraju
przodków, musiała być budowana na nowo, przesiedlanym na zachód o rodzin-
nej ziemi kazano zapomnieć. Z kolei zasadnicza zmiana przesuwająca w Polsce
ludzi do miast, nie tylko na „budowy socjalizmu”, oznaczała zerwanie z wiejskim
archetypem. Szpetota krajobrazu wiejskiego w czasie PRL jest tu wymownym
świadectwem zerwania ciągłości w sferze wyobrażeń. Wszystko to nie sprzyjało
kształtowaniu się także świadomości ekologicznej.

Kolejna zmiana „krajobrazowa” nastąpiła dopiero w XXI wieku, gdy dobiegł
końca proces zrywania ciągłości z dziedzictwem agrarnym. Naród z pochodzenia
chłopski wybrał wizję mieszczańską , w której dawne wyobrażenia natury stra-45

ciły swoje znaczenie w podtrzymywaniu polskości. Pojawiło się wprawdzie nowe
społeczne podejście do środowiska, ale zdaje się znowu elitarne i rozbieżne z do-
minującym nurtem. Widać to wyraźnie w konflikcie wokół Puszczy Białowieskiej.
Konfrontacja przebiega pomiędzy ochroną „dzikiej natury” a interesem. Odwoła-
nia do tradycji, oczywiste dla czytelników Dewajtis czy Puszczy, nie trafiłyby do
żadnej ze stron. Nie widać ani związku z problemem Ziemi, ani kwestii tożsa-
mości narodowej. Mówiąc wprost, w następstwie osłabienia więzi narodowej ze-
rwała się ciągłość wyobrażeń przyrody, a z powodu niedokończenia transformacji
systemu społecznego nie doszło do uświadomienia realnego wpływu środowiska.

Przełom 1989 roku w najmniejszym chyba stopniu dotknął polskich wyobrażeń
o naturze. Natomiast praktyka relacji ze środowiskiem uległa zasadniczej zmianie.
W rezultacie natura została oderwana od pojęć i polityk związanych z moderni-
zacją. Pozwala to na jej swobodne usunięcie z wyobrażeń o polskości. Dziedzictwo
natury sprowadza się do zasobów, które można skomercjalizować, choć nadal nie
wylicza się ich realnej wartości . Skutkuje to zastojem myślenia o tożsamości46

narodowej. Tymczasem kształtowanie więzi narodowej pozostaje nieodzownym
elementem zakończenia transformacji. Uświadomienie sobie istnienia przyrody jako
części dziedzictwa może mieć w tym kontekście kapitalne znaczenie.

Reasumując, dziedzictwo natury nazwane przyrodą ojczystą może być zrekon-
struowane dwojako. Najpierw jako ciąg wyobrażeń o przyrodzie, chronologicznie
następujących krajobrazów, uznawanych za część naszej tożsamości. Kto i na ja-
kiej podstawie o tym decydował? Jakie kryteria przyjąć w rekonstrukcji? Na-
stępnie dopiero może dojść do ustalenia, co z „tego, co nam zostało”, uznajemy za
niezbędne dla istnienia wspólnoty. Wisła „płynąca po polskiej krainie” pozostaje
niezbędną częścią wyobrażenia Polaków o Ojczyźnie. Jaka jednak ma być ta rzeka?
Tu dochodzimy do pytania o środowisko, o priorytety. Dbałość o takie paramet-
ry jak czyste powietrze, czysta woda i oczyszczający las przestaje być fanaberią
ekologów (dawniej nazywanych ochroniarzami), gdy uznamy je za niezbędne dla
istnienia wspólnoty narodowej.

Ustalanie dziedzictwa natury jako ciągu społecznych wyobrażeń jest pierw-
szym z postulatów badawczych, ale trzeba przedstawić dwa dalsze. Po pierwsze
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Pozwoliłoby to na odejście od ideologicznie umocowanych interpretacji i powrót do propozycji52

Antoniego Mączaka.

powinno się pogłębić rozumienie naszych relacji ze środowiskiem. Zwłaszcza gdy
globalizacja skłania do myślenia kategoriami biosfery, a nie lokalnego środowiska.
Często przejmujemy się bardziej wycinaniem lasów tropikalnych niż trzebieżą
własnej puszczy. Po drugie jest rzeczą pilną, by od analiz lokalnych przejść do
poszukiwań rozwiązań mających wpływ globalny. Uznając dziedzictwo natury za
równie istotne co dziedzictwo kultury, zyskujemy dwie ważne rzeczy: wzmocnie-
nie więzi narodowej i perspektywę globalną. Dziedzictwo natury może ujawnić,
że to są sprawy komplementarne.

Polska tożsamość narodowa jest zagrożona nie tylko przez zależnościowy
charakter procesów modernizacyjnych, ale zwłaszcza przez osłabienie więzi na-
rodowej . Tu nie zmieniło się tak wiele od czasów Słowackiego wzywającego47

Polaków do „niezapomnienia na ustach wyrazu”, czyli o tym, co ich naprawdę
łączy . „Świadomość tożsamości, wolna od manii wyższości, jest niezbędna dla48

zorganizowania wspólnoty narodowej na podstawie jej dziedzictwa humanistycz-
nego, społecznego, politycznego, ekonomicznego i religijnego, aby inspirować
społeczeństwo i kulturę, zachowując je wiernymi wobec tradycji, a jednocześnie
otwartymi na odnowienie i na przyszłość” . To rozumieć trzeba jako przypomnie-49

nie, że tożsamości narodowej nie buduje się hasłami czy obrzędami, a więź
narodowa to dużo więcej niż poczucie bliskości w tłumie. Wszystko, co da się
powiedzieć o polskości w kontekście procesów modernizacyjnych, nie będzie
miało wielkiego sensu, jeśli pozostanie narzekaniem na konsekwencje wpływów
zewnętrznych wobec systemu. Dziedzictwo natury zwraca uwagę na konkretny,
praktyczny wymiar naszego projektu na przyszłość. Projektu wspólnotowego, a nie
rządowego. Ale zagadnienie niedokończonej transformacji i perspektyw dla pol-
skiej metamorfozy pozostawiam chwilowo na uboczu .50

Badanie relacji Polaków ze środowiskiem, jako istotnie wpływających na ich
tożsamość, powinno ująć dwie kwestie. Pierwszą z nich byłoby uwzględnienie śro-
dowiska w przedstawieniach procesów historycznych, zresztą nie tylko ostatnich
dwu stuleci . Ważne może się okazać ujęcie środowiskowe problemu odręb-51

ności dróg rozwoju ziem polskich w okresie nowożytnym . Podobnie powinno52

się szerzej uwzględnić ekologiczne aspekty dziejów narodowych w okresie nie-
woli. Jest to bardzo utrudnione z powodu politycznego podziału ziem dawnej
Rzeczypospolitej. Chcąc objąć badaniem procesy narodowościowe na „ziemiach
polskich” w sposób całościowy, a nie w podziale trójzaborowym, trzeba by zacząć
od uzgodnienia zasięgu środowiska, a to zapewne okazałoby się niewykonalne.
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To samo można powiedzieć o drugim temacie, czyli o próbach związania proce-
sów modernizacyjnych ze środowiskiem, poczynając od wczesnej industrializacji
aż do okresu po 1989 roku. Nie wystarczy bowiem rejestracja strat i szkód w śro-
dowisku, trzeba ująć także jego oddziaływanie bezpośrednie na procesy społeczne.
Mam na uwadze konsekwencje wpływu środowiska właśnie na stan więzi naro-
dowej oraz na proces transformacji. Same tu widzę kłopoty.

Biorą się one z jednostronnego traktowania zagadnienia, z tego, że interesuje
nas wpływ działań ludzkich na środowisko, a niewiele umiemy powiedzieć o re-
akcji zwrotnej. O ile z dużym prawdopodobieństwem da się zrekonstruować ciągi
wyobrażeń natury, o tyle o konsekwencjach zmian w środowisku mamy zaledwie
domysły. W szczególny sposób dotyczy to kluczowego problemu transformacji sy-
stemu społecznego, którym moglibyśmy uznać naród w jego formie powstającej
od 1945, a może już 1939 roku .53

Te pytania i wątpliwości nie obejmują tak zasadniczej kwestii, jaką jest polska
perspektywa wyzwań globalnych. Nie mam na myśli ani miejsca Polski w zglo-
balizowanym świecie, ani jej perspektyw wyjścia z położenia peryferyjnego. To
są ważne problemy, ale mogą się okazać całkiem marginalne, gdy sami staniemy
wobec katastrofy w skali Ziemi. Czy tożsamość narodowa okaże się potrzebna
w konfrontacji z wyzwaniami, które staną przed nami w perspektywie najbliż-
szych lat? Oczywiście! Jeśli tylko zastanowimy się nad możliwym przebiegiem tej
katastrofy w Polsce, to zrozumiemy dlaczego. Wyzwania w skali globalnej często
umykają uwadze, choć słyszymy o nich na każdym kroku. Rzecz w tym, że docie-
rają do nas kwestie, które akurat mają znaczenie dla jakiejś bieżącej polityki. To
stępia naszą uwagę. Nie myślimy o tym, jak te wszystkie zjawiska w rodzaju prze-
ludnienia, deficytu wody czy globalnego ocieplenia mogą wpłynąć na nasze życie.
Jeszcze rzadziej zastanawiamy się, czy nasze istnienie jako narodu może się oka-
zać istotne dla sprostania zjawiskom, które przybiorą najpewniej postać załamania
planetarnego .54

Tak więc badania nad dziedzictwem natury mogą mieć sens w dwu aspek-
tach. Najpierw w uświadomieniu sobie, na czym polega to, co nazywamy tożsa-
mością narodową. W konsekwencji jakie jest, czy będzie, znaczenie więzi właśnie
narodowej dla zachowań społecznych w warunkach załamania całego systemu
światowego przewidywalnego po 2050 roku. Następnie dla ustalenia, czy i jakie
działania zaradcze są możliwe w skali lokalnej, by wspierać konieczne zmiany
w skali globalnej.

Dziedzictwo natury ma dla nas sens, jak długo istnieje wspólnota zdolna do jego
przejęcia i przechowania, do utrzymania bądź wynalezienia tożsamości narodo-
wej. Jest szczególnie warte zbadania, czy to, co odziedziczyliśmy, jest nadal dla
wspólnoty narodowej zasobem użytecznym w konstruowaniu niezbędnych adap-
tacji? O tym, że czeka nas ten trudny do przewidzenia proces, nie można wątpić.
Słowacki sądził, że krzyczących Polaków może otrzeźwić boskie zapytanie, jaką
to mają Ojczyznę? Ale dziś nie spodziewamy się takiej interwencji. Powinniśmy
się pytać nie o to, „jaka Polska”, czyli do kogo należy władza i dostatek, ale co
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będziemy musieli bez względu na przekonania. Warto zatem je rozpoznać w naj-
bliższym otoczeniu, by szukać skutecznych rozwiązań. To jest racja, by się za-
stanowić nad rolą dziedzictwa natury w naszej narodowej egzystencji. Podobnie
trzeba się zorientować nie tylko w stanie lokalnego polskiego środowiska, ale też
w jego oddziaływaniu na nasze życie. Redukcja nacisku energetycznego w skali
świata obejmuje naszą politykę energetyczną, w tym ochronę zasobu roślin zie-
lonych. Zmniejszenie zanieczyszczeń jest równie istotne jak ograniczenie prze-
strzeni zajętej przez nasze polskie gospodarowanie. Troska o bioróżnorodność,
ochrona przed epidemiami i szukanie dróg zmniejszenia konsumpcji wody, to nie
będą tematy z ekranu, ale dotkliwa rzeczywistość. To powoduje, że badania nad
dziedzictwem natury mają znaczenie. Moim zdaniem to bodaj najważniejsze, co
mamy do zrobienia, jeśli mogłyby stać się próbą szukania tożsamości bez popada-
nia w ideologiczne utopie.

NATURAL HERITAGE AND NATIONAL IDENTITY.

INTRODUCTORY QUESTIONS AND DOUBTS

Summary

Man inhabits an ecological niche, creates a bond in society, settles down and manages
the niche transforming it into the environment. In this process, he creates culture. In culture,
he shapes the view of the environment, which he names nature. It is important to indicate that
what we consider to be nature is created by a human. The environment is subject to changes
due to human activities. Transformations of views about it are not their simple consequences.

Nature is a cultural interpretation. As such, it is part of the heritage, or resource con-
sidered important in the construction of identity. The environment reacts to human activity
in a way that views do not control. On the other hand, they influence interpretations, con-
sciousness. In this sense, nature can become part of the national heritage.

Nature played a special role after the partitions; along with the language it created
another space of freedom. The Polish language referred to speaking and feelings focused
on the ideal of the “country of childhood”. Regaining independence transferred images
and feelings into the realm of myth, above all the borderland myth. Then urbanization and
industrialization treated as a synonym of progress gave birth to a new form of longing for
nature and opposition to its limitation through ownership. The revolution was supposed to
give nature back to society and at the same time to subordinate it to the requirements of
a planned economy. In free Poland, nature has been separated from the concepts and policies
related to modernization. Natural heritage comes down to resources that can be com-
mercialized. It leads to the stagnation of thinking about national identity.

The author postulates to examine whether what we inherited is still a useful resource
for the national community in constructing the necessary adaptations of Poland to global
challenges.

Trans. Izabela Ślusarek
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JAK ISTNIEJE MARTWE CIAŁO, CZYLI EWY DOMAŃSKIEJ
KONCEPCJA NEKROSA

PROLEGOMENA DO NEKROONTOLOGII

Profesor Ewa Domańska w książce Nekros. Wprowadzenie do ontologii mart-
wego ciała mierzy się z kwestią niezwykle trudną i to w dwojakim sensie. Po
pierwsze podejmuje problem nietematyzowany, temat tabu, który współczesna
kultura konsumpcji, kultura życia za wszelką cenę, ale przy tym życia wyłącznie
młodego, spycha na margines albo lepiej zakopuje w głębokim grobie, stemplu-
jąc klauzulą „objąć milczeniem”. Druga trudność polega na próbie zbudowania
ontologii, szczególnej, gdyż regionalnej ontologii martwego ciała. Jej zadanie jest
o tyle ciężkie, że nie może liczyć na pomoc tych, którzy ontologią parają się na
co dzień. Filozofowie, o nich bowiem mowa, o dziwo tematu martwego ciała nie
poddali namysłowi. Owszem, dociekali niemal bez wyjątku zagadnienia śmierci,
kruchości ludzkiego istnienia, lecz to, czym człowiek jest po śmierci oraz jak jest,
eksplorowali jedynie w kontekście nieśmiertelności duszy. Martwe ciało to niebyt.
O tym zaś już od Parmenidesa wiemy, że go nie ma, że nie da się go poznać ani
nawet wypowiedzieć. A, jak pouczał Ludwig Wittgenstein, o czym nie można
mówić, o tym należy milczeć. Zatem milczenie filozofów o martwym ciele dziwić
może, ale zarazem dziwić nie powinno. Ewa Domańska ze swoim bagażem do-
świadczeń i perspektywą historyka odwraca zakazy Wittgensteina i niejako para-
frazując go, przyjmuje, że to, co spowite milczeniem, należy wypowiedzieć, jest
ono wszak w różnych postaciach i formach, i tak w naszym życiu obecne. Martwe
ciało i jego metamorfozy winny zostać wypowiedziane, wydobyte zza zasłony wro-
giego milczenia, wypierania z przestrzeni publicznej i prywatnej, ale i wykluczenia
oraz wrogiej „ksenofobii” wobec martwego ciała i szczątków, swoistego pozba-
wiania zmarłych elementarnego prawa do autonomii i „samostanowienia” (widać
to po zabiegach personalizowania, ale i estetyzowania zmarłych: tanatopraksji
i kosmetyce pośmiertnej) . Tej symbolicznej ekshumacji (Domańska kategorycznie1

sprzeciwia się wszelkim ekshumacjom w sensie ścisłym) martwego ciała z gro-
bu milczenia (nekrofobii) towarzyszą mocne postulaty o charakterze etycznym,
jak ścisły szacunek dla ciała i szczątków, nienaruszalność miejsc pochówku i ich
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ochrony (nawet jeśli ceną ma być zapomnienie i zaniedbanie), jak i prawo człowie-
ka do samodzielnego dysponowania ciałem po śmierci. Wszystkie one kumulują
w postulacie przyjaznego stosunku do tego, co martwe (określanym przez Domańską
nekrophilią) .2

Etyczny charakter ma także przenikający książkę Ewy Domańskiej sprzeciw
wobec negatywnej kwalifikacji tak samej śmierci, jak jej skutków (tego, co martwe).
Stąd nieobecność w Nekrosie takich pojęć jak: zwłoki, trup, żałoba, utrata/brak,
nieobecność .3

BIOHUMANISTYKA

Autorce Nekrosa nie idzie jednakże wyłącznie o stematyzowanie trudnej kwe-
stii martwego ciała. W jej przypadku zainteresowanie kondycją nieludzką czy też
postludzką ma wyraźny cel praktyczny. Idzie jej bowiem o wykrystalizowanie ta-
kiej formy wiedzy, która niosłaby ze sobą „wartość przeżycia”, tj. wspomagałaby
przetrwanie życia na Ziemi. Wiedza taka miałaby także znosić istniejące w ra-
mach gatunku ludzkiego podziały oraz przeciwdziałać powstawaniu nowych . Jej4

zdaniem, źródłem nekrofobii jest niewiedza, dlatego chce pokazać, jak wiedza mo-
że zmieniać myślenie i zarazem wykształcić nowy, przyjazny sposób koegzystowania
z innymi formami istnienia. Przedsięwzięcie Domańskiej jest wyraźnie wywroto-
we, zmierza do zmiany sposobu myślenia o tym, co martwe (ludzkich martwych
ciał, szczątków, ale i rzeczy), i wyklarowanie innego sposobu tego traktowania.
Tak ambitny projekt siłą rzeczy wymaga efektywnych narzędzi konceptualnych
do przyjętych celów badawczych. Tę rolę spełniać ma autorski projekt ontologii
tego, co martwe, oraz konceptu Nekrosa.

Domańska wykorzystuje bardzo szeroki wachlarz idei i kontrowersyjnych kon-
ceptów nierzadko bardzo dalekich od naukowego mainstreamu i skorelowanego
z nim metodologicznego naturalizmu z jednej strony, a humanistyki antropocen-
trycznej i interpretatywnej z drugiej. W ten sposób w swoich badaniach korzysta
z treści pochodzących z religii (teologii) i szeroko rozumianej duchowości, tj. auto-
chtonicznych przeświadczeń na temat zmarłych i ich materialnych pozostałości,
które pozwalają głębiej zrozumieć możliwość ich wielorakiego istnienia (post-
sekularyzm) . Domańska zasypuje tym samym w swoich badaniach przepaść mię-5

dzy nauką a religią czy duchowością, kierując się przy tym przeświadczeniem, że
sięganie po ich zasoby pozwala na przyrost wzajemnego rozumienia tak nauki,
jak religii. Z drugiej strony problem ludzkich szczątków przywiódł ją do takich
problemów, jak możliwość pomyślenia ich jako organicznych podmiotów zbioro-

https://issuu.com/beczmiana/docs/notes111-internet
http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=336&artykul=6505
http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=336&artykul=6505
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relacyjny model wszechświata, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2011, vol. 6, fasc. 3, s. 51–70.

wych, wielogatunkowej tożsamości, podmiotowości relacyjnej oraz pojmowania
materii organicznej w kategoriach wspólnotowości .6

Powyższe zagadnienia skutkowały rozważaniami w ramach długiej skali czaso-
wej oraz biologizacji i ekologizacji humanistyki. Efektem jest promowana przez
Domańską bio-eko-geo-humanistyka, która zrywa z: antropocentryzmem, europo-
centryzmem i sekularyzmem. Skutkiem połączenia tych dwóch perspektyw jest
strategia ekologiczno-nekrologicznego rozumienia statusu ludzkiego martwego cia-
ła i szczątków oraz podejście komplementarne skutkujące zasypaniem przepaści
między kulturą a naturą, naukami przyrodniczymi o życiu a humanistycznymi .7

NOWY ANIMIZM

Strategią Domańskiej na przezwyciężenie opozycji nauki przyrodniczne – hu-
manistyka oraz natura–kultura jest adaptacja do swoich celów idei nowego ani-
mizmu, totemizmu, witalizmu i materializmu . Centralną ideą jest tu partycypacja,8

która ujmuje świat relacyjnie. Stanowi przy tym dopełnienie przyczynowości cha-
rakterystycznej dla nauk przyrodniczych. W partycypacji autorka Nekrosa akcen-
tuje zwrotną wzajemną komunikowalność, empatyczną bliskość, działania rytualne,
performatywne akty mowy. Nowy animizm nie jest jednak traktowany przez nią
instrumentalnie jako przydatna „metafora rdzenna”. Przeciwnie, upatruje w nim
nowej formy wiedzy (wiedzy indygenicznej), a nawet pewnego rodzaju świadomości
(etnometafizyka). W obliczu rozlicznych zagrożeń ekologicznych animizm stanowi
tu ważny sposób widzenia świata i bycia człowiekiem w świecie kultury, wspo-
magającym koegzystencję i zrównoważony rozwój.

Podejście to traktuje świat, a w nim i człowieka jako sieć relacji, a nie jako
konglomerat wyizolowanych, samoistnych obiektów. Nowy animizm ujmuje świat
i życie na Ziemi w kategoriach koniecznej kohabitacji i współzależności między
ludzkimi, a także nieludzkimi formami życia. Neoanimizmowi w sukurs przycho-
dzi materializm ekologiczny (ekomaterializm, tj. stanowisko przyjmujące pier-
wotność materii w formie relacji, związków i zależności zachodzących między
współtworzącymi ją organicznymi i nieorganicznymi elementami) oraz nekrowi-
talizm (koncepcja powstawania życia z materii martwej oraz czerpania zasobów
potrzebnych do życia z tego, co martwe) .9

Powyższy panrelacjonizm  stanowi fundament ontologiczny dla ujęcia mart-10

wego ciała. Stwarza to sposobność do wprowadzenia dwóch modeli człowieczeń-
stwa. Są to: (1) esencjalizujący model wertykalny postulujący istnienie immanentnej
natury ludzkiej, która ściśle oddziela to, co nieludzkie oraz (2) płynny model ho-
ryzontalny wyznaczający continuum, w którym dokonuje się przechodzenie od
ludzkiego do nieludzkiego poprzez różne stadia ciągłego procesu od-prze-człowie-
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czenia. Model horyzontalny ujawnia elastyczność istoty ludzkiej i podkreśla po-
tencjalność i stawanie się . Zatem ontologia martwego ciała to „ontologia relacji,11

zdolności łączenia (connectivity) i tworzenia więzów (bonds), a przede wszystkim
nowych form i relacji pokrewieństwa (kin) opartych nie na krwi, lecz na wspól-
nej substancji (formy życia oparte na węglu) i podobnych sposobach naturalnej
metamorfozy nekrotycznej” . Nowy animizm nadaje martwemu ciału i szcząt-12

kom status relacyjnej, nie-zawsze-ludzkiej persony, akcentując przy tym szacunek
i wzajemność. Zwraca także uwagę na problem komunikacji pozajęzykowej.
Personifikowanie świata jest tu pochodne wobec relacji. „Wchodzę w relację, więc
jestem”  jak głosi Nurit Bird-David, parafrazując Kartezjusza. Relacje zaś czynią13

z nas krewnych. Stopień i siła relacji są zróżnicowane, dlatego też one wiążą osoby
relacjami o różnym stopniu wzajemności (Graham Harvey). Persony wykazują
niekiedy intencjonalność, lecz zawsze sprawczość. Przysługuje im także zróżni-
cowana co do stopnia autonomia i wolność . Dopełnieniem idei partycypacji jest14

płynący z nauk przyrodniczych nowy materializm, który z kolei skłania do prze-
myślenia statusu materii i owocuje nieintencjonalną sprawczością rzeczy.

NIEINTENCJONALNE SPRAWSTWO

Jak kilkakrotnie już podkreślałem, myślenie Domańskiej jest nakierowane
na przezwyciężenie rozlicznych opozycji binarnych, które składały się na sposób
myślenia o świecie charakterystyczny dla Europy, który Jacques Derrida nazwał
metafizyką obecności. Jedną z tych redukcyjnych opozycji jest: żywe–martwe. Jak
każda opozycja jest ona wartościująca, waloryzuje bowiem to, co żywe, a depre-
cjonuje – martwe. Tymczasem Domańska twierdzi, że „żywe jest wszystko to, co
jakoś ożywione, a ponieważ wszystko w jakiś sposób takie jest, zatem wszystko
żyje” . Zatem życie staje się atrybutem transcendentalnym, który przysługuje15

wszystkiemu, co jakkolwiek jest.
Zatarcie różnicy między żywym i martwym skutkuje tym, że martwe ciało

i szczątki zyskują status persony i przysługuje im wartość sama w sobie. Personom,
tj. martwemu ciału i szczątkom, nie przynależy (samo)świadomość i świadoma in-
tencjonalność (to różni personę od osoby). Domańska powołuje się tu na zwrot ku
sprawczości w teorii społecznej. W niej artefakty zaczęto traktować jako aktywne
podmioty albo nawet osoby obdarzone tożsamością, osobowością, życiem społecz-
nym i biografią. Sprawczość już nie jest domeną samoświadomej, racjonalnej, in-
tencjonalnej i obdarzonej wolną wolą istoty ludzkiej, ale charakteryzuje wszystko,
co może być elementem rozmaitych relacji i wspólnot. To zarazem czyni je pod-
miotami . Tym samym dokonuje się upodmiotowienie ludzkiego martwego ciała16
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i szczątków poprzez przypisanie im statusu organicznego podmiotu wyposażo-
nego w sprawczość. Nekrosprawczość przy tym wpisuje się w trend oddania pod-
miotom podrzędnym (niewolnikom, kobietom) ich sprawczości i koncentruje się
na pomijanych i wykluczanych z historii.

Domańska przyjmuje nieantropocentryczne podejście do sprawczości z teorii
aktora-sieci, z upodmiotawiających koncepcji Alfreda Gella i Bruno Latoura, dla
którego: „każda rzecz, która zmienia stan rzeczy, która wprowadza jakąś różni-
cę, jest aktorem” . Autorka Historii egzystencjalnej sprawczość ujmuje nie od17

strony polityczno-społecznego oporu żywych ludzi, ale od strony procesów fizycz-
no-chemicznych, z perspektywy biohumanistycznej i nekrologiczno-ekologicznej.
W efekcie martwe ciała i szczątki stają się sprawcami (agents) w tworzeniu i roz-
woju ludzkiej historii zarówno kulturowej, jak i naturalnej. I to sprawcami w dwo-
jakim sensie: pasywnym (powodowanie zmian w świecie kulturowo-społecznym,
np. wskutek nekropolityki) oraz aktywnym (oddziaływanie na środowisko, np. obec-
ność dekomponujących się szczątków w wodach gruntowych, składzie gleby). Zatem
rozkładające się ciało i szczątki to dla Domańskiej „zbiorowa persona”, holobiont,
symbiont (nekrobiont) złożony z różnych wchodzących w relacje form nekro/tana-
tometamorfozy bytu organicznego i nieorganicznego (np. rozruszniki serc, pro-
tezy). Poprzez samą swoją obecność i aktywność zaburzają otoczenie (ekosystem,
metazbiorowisko) oraz w istotny sposób wpływają na heterogeniczność przestrze-
ni i różnorodność gatunkową . Sprawstwo w ujęciu Domańskiej przypisać należy18

nie tylko szczątkom, ale także bakteriom, grzybom, porostom, glebie i skałom.
Szczątki ludzkie przyjmują ontologiczny status wielogatunkowej formy ży-

cia, organicznego habitatu i zarazem ogniwa w łańcuchu troficznym. Miejsca
grzebalne, cmentarze stają się przez to ekosystemami; miejsca bytowania ptaków
i ssaków kreują także przestrzeń dynamicznych procesów życiowych w ziemi i na
kamieniach (ujawniają przez to swoją geosprawczość). Skutkiem tychże proce-
sów jest metamorfoza nekrotyczna, czyli przemiana szczątków ludzkich w humus
(humifikacja) .19

PYTANIA FUNDAMENTALNE (BIG PICTURE QUESTIONS)

Projekt nekroontologii u Domańskiej w sposób aposterioryczny wyłania się
jako próba odpowiedzi na pytania fundamentalne. Należą do nich pytania esenc-
jalne o życie, człowieka, mechanizmy wyłaniania się i trwania wielogatunkowych
wspólnot, typy działania będące skutecznymi strategiami adaptacji i przetrwa-
nia .20  Dalej: czy śmierć organiczna człowieka zmienia jego status, tj. czy pozostaje
nadal człowiekiem, czy staje się rodzajem rzeczy? W którym momencie rozkła-
du ludzkiego ciała następuje zanik solidarności gatunkowej, kiedy żyjący przestają



160 Włodzimierz Zięba

Ibidem, s. 15.21

Ibidem, s. 29.22

Ibidem, s. 46.23

Historia zaczyna się w grobie, s. 134.24

rozpoznawać martwe ciało jako ludzkie? Na czym polega człowieczeństwo ży-
wych, a na czym człowieczeństwo martwych? Czy ciału/szczątkom należy się sza-
cunek ze względu na to, kim osoba była przed śmiercią, czy ze względu na ich
samo istnienie jako śladu człowieka? Czy szczątki traktowane jako składniki tzw.
organicznych podmiotów zbiorowych tworzą nowy rodzaj bytu w jego wieloga-
tunkowej tożsamości, relacyjnej podmiotowości oraz „wspólnotowości” materii
organicznej? Próba odpowiedzi na te pytania  wyprowadziła rozważania Do-21

mańskiej daleko poza granice tradycyjnej humanistyki, ku jej biologizacji i eko-
logizacji, i zakreśliła ekologiczno-nekrologiczną perspektywę pojmowania statusu
ludzkiego martwego ciała i szczątków w długiej skali czasowej. Próba odpowiedzi
na pytania fundamentalne siłą rzeczy musi sięgać po najogólniejsze środki, tj. prze-
myślenia dotyczące miejsca i roli człowieka na Ziemi / w Kosmosie, jego relacji
do przyrody i nieludzkich form istnienia oraz sacrum. Z tychże rozmyślań wyłania
się ontologia martwego ciała i szczątków (nekroontologia).

ŚMIERĆ JAKO FORMA ŻYCIA

Rozważania Domańskiej sięgają w przyszłość, gdzie bycie człowiekiem może
być wyborem, a bycie nie-całkiem-martwym/żywym standardową kondycją post-
ludzkich form istnienia homo . Człowieka i jego kondycję rozpatruje Domańska22

w perspektywie finalnej jako Heideggerowski byt ku śmierci. Śmierć wszelako
autorka Nekrosa pojmuje jako ludzki przywilej. Być człowiekiem to móc umrzeć.
Przywilej ten dotyczy prawa do naturalnej śmierci, świadomej odmowy sztuczne-
go podtrzymywania życia (nie utożsamiać z eutanazją). Śmierć jednak tu nie jest
ostatecznym kresem trwania, lecz momentem przełomowym, w którym dokonuje
się radykalna zmiana stanu i kondycji biologicznego trwania. Śmierć zwyczajnie
uruchamia proces dehumanizacji, tj. odstawania się człowiekiem i przekształca-
nia ciała (metamorfoza nekrotyczna). Nekrometamorfozy mogą być dwojakiego ro-
dzaju: 1) naturalne: humifikacja oraz dendryfikacja; 2) technologiczne: adherencja
(wtopienie szczątków w podłoże w wyniku wybuchu termojądrowego) i krysta-
lizacja (zmiana prochów w syntetyczny diament) . Metamorfozy nekrotyczne23

skutkują, według Domańskiej, zamianą sposobu istnienia z życia biologicznego na
geologiczne (jako element skamielin). Innym efektem metamorfoz nekrotycznych
(naturalnych i technologicznych) jest redeskrypcja nieśmiertelności pojmowanej
tu jako trwanie fizyczne. Domańska zrywa tym samym z koncepcją nieśmiertel-
ności, wobec której wyraźnie dystansuje się , w wymiarze trwania duchowego (nie-24

śmiertelność duszy) i kulturowo-symbolicznego (nieśmiertelność poprzez dzieła).
Postuluje skrajną postać szacunku dla zmarłych w prawie do zapomnienia, nicości
i bezgrobia.
 



Jak istnieje martwe ciało, czyli Ewy Domańskiej koncepcja Nekrosa 161

Ewa Domańska, Nekros, s. 67.25

Ibidem, s. 73.26

Ibidem, s. 296.27

NEKROS

Filozoficzne inspiracje (bycie i stawanie się, koncepcja [czterech] żywiołów
i wynikająca z nich przemiana jednej rzeczy w drugą, nierozłączność materii i ży-
cia [hylozoizm], ruch jako nieodłączny atrybut materii) dla nekroontologii Do-
mańska zaczerpnęła od filozofów jońskich. W świetle tego wyłania się Nekros
– autorski koncept Domańskiej – który sam staje się żywiołem. Wszak dekompo-
zycja ciała wpływa na żywioły, ale przy tym nie daje się im całkiem zawłaszczyć.
Nekros sam staje się żywiołem.

Pochówek ciała zmarłego w ziemi „humifikuje” je; z czasem przeobraża się ono
w humus jako wynik procesu mieszania się ulegających dekompozycji szczątków
z innymi materiałami organicznymi i nieorganicznymi, humifikacji i mineraliza-
cji (butwienie, gnicie). Humanizacja ziemi zachodzi w procesach dekompozycji,
tj. dehumanizacji człowieka. Na skutek tychże procesów wyłania się specyficz-
na forma istnienia Nekros – humus (nekrobiont) – rodzaj materialnej prazasady,
macierzy, podstawy . Zgodność otoczenia z umieszczonymi w nim nagle elemen-25

tami stabilizuje Nekrosa, homogenizując go.
Nekros przedstawia sobą życie w formie materialnej i relacyjnej. Nekros jest

tu równocześnie dynamicznym, realnym bytem materialnym, jak i procesem nie-
ustannej metamorfozy, przekształcania się, zmian postaci (neomort, rozkładające się
ciało, kości, prochy, popioły, rośliny, kryształ). Nekros zatem jest wielopostacio-
wy. Obejmuje sobą zarówno funkcjonujące w macierzy przedmioty indywidualne,
głównie sposoby nekrometamorfozy i fazy stawania się (przepostaciowania) oraz
uzyskiwania w wyniku relacji z różnicującymi go elementami otoczenia względnie
stabilnej homeostazy. Nekros to podłoże, które Domańska określa mianem meta-
podmiotu (metawspólnoty), symbiotycznego holobiontu (nekrobiontu). Nekros jest
zatem podłożem (grzybnią filomorficzną), substratem, źródłem energii życiowej. 

Nekros to takson, lecz nie wspólny przodek. Generowane z jego udziałem sie-
ci nie tworzą podobieństw morfologicznych, lecz identyczność sposobów meta-
morfowania/przekształcania . Ontologia Nekrosa to zarówno stawanie się, jak26

i substancjalne bycie. Nekros obrazuje nieustanny proces przenikania i przekra-
czania tego, co ujmują opozycje ludzkie–nieludzkie, organiczne–nieorganiczne,
żywe–martwe.

MISYJNY PROJEKT PRZYSZŁOŚCI

Książka Domańskiej oferuje swoistą apologię śmierci jako odczłowieczenia .27

Śmierci wszelako nie stanowiącej kresu istnienia, lecz transformację inicjującą
proces nekrometamorfozy. Proponowany przez autorkę Nekrosa sposób myślenia
nie poprzestaje wyłącznie na zmianie świata poprzez zmianę myślenia, ale idzie
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znacznie dalej. Sięga w daleką przyszłość, w której to, co martwe, zacznie odgry-
wać główną rolę. Oferuje mianowicie „misję”, wizję współtworzenia świata na
nowo, w którym historia nie kończy się na śmierci jednostkowego bytu ludzkie-
go, ale otwiera możliwość anonimowości i anihilacji ludzkiego istnienia jednost-
kowego i zbiorowego, pragnienia całkowitego rozkładu bez śladu, bez pragnienia
bycia zapamiętanym ani chęci zachowania w pamięci. Domaga się wreszcie sza-
cunku dla takiego sposobu myślenia.

Powyższa rekonstrukcja projektu Nekrosa Ewy Domańskiej w tym miejscu
się urywa. Nie obejmuje sobą tego, co w tej książce przedstawione zostało w spo-
sób błyskotliwy, frapujący i dający do myślenia. Pomija niemal całą książkę, tj. jej
część I, zatytułowaną Nekropolityka, gdzie koncept Nekrosa ujawnia się w wymia-
rze politycznym obejmującym homo necros (obozowego muzułmana), repatriację
szczątków Witkacego, znaczenie tzw. zwrotu sądowego dla aktualnego uprawnia-
nia historii i wreszcie koncepcji prawdy forensycznej zilustrowanej przypadkiem
ekshumacji w Jedwabnem. Jej część druga Eko-Nekro obejmuje dekompozycje
w efekcie ludobójstwa, ekocmentarze, biourny, adherencję na wskutek eksplozji
bomby atomowej i oparte na węglu formy istnienia w postaci diamentów pamięci.
Decyzja wynika z prymatu teoretycznego projektu Nekrosa, jego ontologii i sta-
tusu nad wtórnymi egzemplifikacjami, które, co trzeba stanowczo podkreślić, czy-
nią tę koncepcję bardziej klarowną i zrozumiałą, ich skala zaś pokazuje płodność
badawczą.

PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

Ewa Domańska dokonuje oswojenia śmierci, przedstawiając ją jako pewną
formę życia, wykształcone w procesie ewolucji adaptacyjne przystosowanie orga-
nizmów do zmiennych warunków życia i środowiska (obecna w zachowaniu nie-
których zwierząt strategia tanatozy, tj. udawania martwego jako ochrona przed
potężniejszymi drapieżnikami). Jeśli śmierć jest ewolucyjnym mechanizmem
adaptacyjnym, to tym samym pomaga organizmom albo w przetrwaniu, albo w re-
produkcji. Z rozważań autorki Nekrosa wynika, że w przetrwaniu, w sensie dłu-
giego trwania. W świetle tego wyłania się pytanie, co lub kto trwa albo przetrwał?
A nadto przetrwać, ale w jakiej postaci? Czy zmiana postaci jest bez znaczenia dla
tego, kto/co przetrwał/o? Tanatoza nie jest wszak byciem martwym. Udawanie,
symulakr nie jest rzeczywistością, aczkolwiek różnica ta jest trudna do wysłowie-
nia. Jeśli przetrwanie, w sensie proponowanym przez Domańską, jest odwrotnością
konstytucji, to skutkowałoby tym, że zniszczony i zmielony na proszek posąg prze-
trwał, lecz nie jako posąg, ale jako materiał, z którego został wykonany. Obawiam
się, że powyższe rozszerzenie pojęcia przetrwania skutkuje erozją jego sensu.

Kolejna wątpliwość dotyczy tego, że pytanie o przetrwanie podejmowane jest
z perspektywy trzecioosobowej, a ta z konieczności prowadzi do redukcjoniz-
mu, przed którym Domańska się broni. Wbrew temu jednak redukuje człowieka
do ciała i jego nekrotycznych metamorfoz. Sprawa skomplikuje się, gdy zacznie-
my pytać w trybie pierwszoosobowym. Zatem „Czy umierając, przetrwam swo-
ją śmierć?”. Bynajmniej nie idzie o to, że tak sformułowane pytanie ewokuje
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sprzeczność. Drugie pytanie zaś brzmi: „Jako co/kto przetrwam?”. Według Do-
mańskiej przetrwam jako martwe ciało i jego dalsze naturalne lub technologiczne
metamorfozy. Rozstrzygnięcie to redukuje perspektywę pierwszoosobową do trze-
ciosobowej perspektywy organizmu, wpisując się tym samym w nurt animali-
stów w kwestii natury istoty ludzkiej (Eric T. Olson, Judith J. Thompson, Paul
F. Snowdon). Taka jednak odpowiedź na powyższe pytanie jest niezadowalająca,
gdyż nie trafia w to, co jest ważne, co się liczy (what matters). Zatem trzecie py-
tanie mogłoby brzmieć następująco: „Co się liczy, albo co jest ważne w przetrwa-
niu?”. Jego uszczegółowieniem jedynie jest pytanie czwarte: „Czy to jest ważne
(wystarczające), że przetrwam jako martwe ciało i jego przepostaciowania. Czy
w tym procesie, tj. po mojej śmierci nadal będę sobą?”. Na to pytanie nie sposób
odpowiedzieć twierdząco z nekroperspektywy. Śmierć w długiej perspektywie ni-
weczy bowiem tożsamość i to nie tylko jednostkową, ale i rodzajową (gatunkową).
Tożsamość ciała przed i po śmierci nie jest tym samym, co tożsamość osoby.

Zatarcie różnicy między tym, co żywe, a tym, co martwe prowadzi do tego,
że życie z własności uniwersalnej staje się własnością transcendentalną (przysłu-
guje wszystkiemu, co jest i jakkolwiek jest), co niestety prowadzi do erozji rozu-
mienia życia i organizmów żywych z jednej strony a tego, co martwe, z drugiej.
Zamazuje też różnicę między kimś (osobą ludzką) a czymś (rzeczą).

Przeniesienia kategorialne takich pojęć jak: podmiot, osoba, gatunek na to, co
martwe, rozmywa te pojęcia, a nadto transcendentalizuje je. Widać to na przy-
kładzie inkluzji do gatunku, o której decydować mają nie tyle obecnie istniejące
cechy wspólne między reprezentującymi go osobnikami, ile podobne sposoby
metamorfozy nekrotycznej i wzbogacający gatunek potencjał przystosowania do
środowiska naturokultury, a także symbiotyczne możliwości współistnienia z róż-
nymi formami życia. Kłopot w tym, że metamorfozy nekrotyczne wszystkich
organizmów są wszak identyczne, zatem wszystko staje się jednym gatunkiem,
a nadto i martwym, i żywym. Takie postawienie sprawy obrazuje jakąś formę
metafizycznej jedności życia, a nawet jedności tego, co żywe, i tego, co martwe.

Proponowana w nowym animizmie ontologia relacyjna dostrzega we wszy-
stkim więzi i zdolność do tworzenia nowych powiązań. Problemem są tu jednak
indywidualne formy istnienia. Co sprawia, że, zachowują one w powszechnej sie-
ci relacji spoistość i jedność? Innymi słowy, co je wiąże i wyrywa z sieci relacji?
Problem dotyczy tu pierwotności ontycznej, relacje wszak są związkami, jakie
zachodzą między przedmiotami. Inaczej mówiąc, relacje nie mogą istnieć bez
przedmiotów.

Nie mniej kłopotliwa jest także koncepcja Nekrosa. Wydaje się, że wszystko,
co obejmuje sobą, można by znacznie prościej ująć jako fazy procesu rozkładu
ludzkiego ciała bez mnożenia zbędnych bytów i sposobów istnienia. Proces meta-
morfozy technologicznej w przypadku diamentów pamięci wykorzystuje tylko, to
co jest w naturze możliwe. O tyle też koncepcja nekroontologii grzeszy nadmierną
szczodrością (nieoszczędnością) kategorialną, nie zważa tym samym na postulat
prostoty eksplanacyjnej. Postulat prostoty może być rzecz jasna odrzucony, lecz
za cenę szczególnych walorów teoretycznych koncepcji (np. nieosiągalnej w inny
sposób nadwyżki eksplanacyjnej).

Nadto kluczowa wątpliwość dotyczy tego, jaki status ontologiczny ma Nekros.
Czy jako zasada (arche) jest bytem (szczególnie pierwotnym), materią czy sposo-
bem zmian postaci. Z powyższej analizy wynika, że Nekros nie stanowi wspólnego
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przodka taksonów, lecz rodzaj grzybni substratowej, a więc materię, budowane
zaś przez niego sieci to zbieżność sposobów przekształcania. Jest jeden sposób
istnienia tego, co martwe/żywe, a mianowicie realny, zmianie zaś ulegają jedynie
postaci w procesie nekrometamorfozy. Przy czym zmianie idącej tak dalece, że
rwie się tożsamość przedmiotów indywidualnych. Zatem nie ma wielu sposobów
istnienia, a nekros jest nomologiczną zasadą (nekro)metamorfozy. 

To tylko kilka pytań pod adresem koncepcji Nekrosa, która jako koncept
teoretyczny budzi pewne zastrzeżenia, lecz jako fundujące ją studia przypadków
imponuje rozmachem, klarownością, mocą argumentacyjną, erudycją i przenikają-
cym każdy krok etycznym postulatem szacunku i wrażliwości wobec tych, którzy
już odeszli.
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POLSKO-UKRAIŃSKA WSPÓŁPRACA HISTORYKÓW HISTORIOGRAFII
W OSTATNICH LATACH

W dzisiejszym skomplikowanym i niespokojnym świecie, na przekór kon-
fliktom zwracają naszą uwagę momenty współpracy i obustronnej dobrej wo-
li. Pragnę tu zaprezentować zjawisko tego właśnie typu: współpracę polskich
i ukraińskich historyków historiografii. Inicjatywa wyszła z Uniwersytetu Rze-
szowskiego i podjął ją Uniwersytet Lwowski; współpraca rozpoczęta w 2002 roku
koncentrowała się wokół kolejnych projektów badawczych. Wkrótce pod redak-
cją profesorów Jerzego Maternickiego i Leona Zaszkilniaka ukazało się pierwsze
zbiorowe opracowanie: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX
i XX w., tomy 1–5, Rzeszów (t. 4, Lwów–Rzeszów) 2004–2007. W ciągu następnych
dziesięciu lat otrzymaliśmy szereg niezmiernie interesujących pozycji, współtwo-
rzyli je historycy historiografii z coraz to innych środowisk. Wymienię po kolei:
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. 1, red. J. Maternicki przy
współpracy L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2007, t. 2, red. J. Maternicki, Paweł Sierżęga,
L. Zaszkilniak, Rzeszów 2014; Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola
historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wie-
ku, red. Joanna Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008; Historia
– mentalność – tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii
historii, red. Karolina Polasik-Wrzosek, Wojciech Wrzosek, L. Zaszkilniak, Po-
znań 2010; Historia – mentalność – tożsamość, t. 4: Pamięć społeczna Ukraiń-
ców i Polaków w okresie kształtowania się ich świadomości narodowej (wiek XIX
i pierwsza połowa XX), red. L. Zaszkilniak, J. Pisulińska, P. Sierżęga, Lwów 2011;
Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, red. Andrzej
Czyżewski, Rafał Stobiecki, Tomasz Toborek, L. Zaszkilniak, Warszawa–Łódź
2012; Historia – mentalność – tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej
i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku, red. Eugeniusz Koko, Magdalena
Nowak, L. Zaszkilniak, Gdańsk 2013; Historia historiografii i metodologia histo-
rii w Polsce i na Ukrainie, pod redakcją naukową J. Maternickiego, J. Pisulińskiej
i L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2015.

Bogata jest, jak widać, prezentowana w tych pracach problematyka. Ulegała
ona, do pewnego stopnia zgodnie z rytmem badań, widocznemu rozszerzeniu: od
ustaleń faktograficznych dotyczących losów poszczególnych historyków, warun-
ków ich pracy, kontaktów z Uniwersytetem – do jakże fascynujących zawsze ba-
dań nad mentalnością, świadomością narodową, mitami i stereotypami. Zwraca
też uwagę i bardzo jest interesujący ostatni tom, dotyczący metodologii historii
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Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, red. Jerzy Maternicki, przy współpracy1

Leonida Zaszkilniaka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, s. 9.
Por. Witalij Telwak, Mychajło Hruszewski (1866–1934), w: Złota księga, s. 348.2

Por. Katarzyna Błachowska, Ludwik Finkel (1858–1930), w: Złota księga, s. 297.3

w Polsce i na Ukrainie, powrócę do niego za chwilę. W tym miejscu jednak pragnę
zaprezentować nieco bliżej Złotą księgę historiografii lwowskiej (2007). Celem
jej było – pisał jeden z redaktorów, Jerzy Maternicki – „przypomnienie czołowych
postaci lwowskiego środowiska historycznego i ich najbardziej znaczących osiąg-
nięć naukowych. Przez pryzmat biografii twórczych historyków chcemy ukazać
Lwów jako ważny ośrodek badań historycznych w Europie Środkowowschod-
niej, skupiający nie tylko uczonych polskich czy ukraińskich, ale także innych
m.in. żydowskich” . Zakres chronologiczny Złotej księgi... był szeroki, obejmował1

cały wiek XIX i pierwsze cztery dziesięciolecia XX wieku – poczynając od Fran-
ciszka Siarczyńskiego (1758–1829), a kończąc na Kazimierzu Tyszkowskim (1894–
–1940). Sylwetki 36 historyków lwowskich (w tym 24 Polaków, 11 Ukraińców
i jednego Żyda) zostały opracowane przez wybitnych badaczy polskich i ukraińskich
z 10 ośrodków naukowych obu krajów.

Biogramy te dają wgląd zarówno w bieg i rozwój kierunków badawczych, jak
i w skomplikowaną sytuację Uniwersytetu Lwowskiego, a wreszcie – last but not
least – ukazują niełatwe nieraz dzieje poszczególnych historyków. Walka o spol-
szczenie Uniwersytetu, o obsadzanie katedry historii powszechnej i utworzenie
katedry historii Polski, wobec znanego austriackiego systemu „dziel i rządź”, cią-
żyła na nich aż do wybuchu I wojny światowej. Historycy polscy byli w lep-
szej sytuacji niż ukraińscy, wśród których proces profesjonalizacji zaczął się na
dobre dopiero z podjęciem wykładów przez przybyłego z Kijowa Michała Hruszew-
skiego. Objął on w 1894 roku katedrę historii powszechnej z ukraińskim języ-
kiem wykładowym, a więc właściwie, lecz nieoficjalnie, katedrę historii Ukrainy.
Wychował wielu uczniów, lecz jak stwierdził autor biogramu, Witalij Telwak, to
nie Uniwersytet (wobec oporu polskiej profesury) był kuźnią młodej ukraińskiej
kadry naukowej, lecz Naukowe Towarzystwo im. Szewczenki . Z badań Katarzyny2

Błachowskiej, autorki biogramu Ludwika Finkla, wynika jednak, że właśnie u tego
profesora Uniwersytetu Lwowskiego znajdowali życzliwość i oparcie historycy
ukraińscy; habilitował się u niego Stefan Tomaszewski, który w latach 1913–1918
wykładał w języku ukraińskim historię Austrii dla Ukraińców . Pewien chaos in-3

formacyjny wydaje się zrozumiały, nawet nieunikniony wobec spojrzenia przez
pryzmat 36 odmiennych i nietuzinkowych życiorysów.

Pogłębiony obraz sytuacji na Wydziale Historycznym we Lwowie do 1913/
1914 roku przynosi wspomniana wyżej praca Maternickiego Złote lata historiogra-
fii polskiej we Lwowie, wydana w 2015 roku, kilka lat po Złotej księdze... Autor
dał niezmiernie ciekawy, szczegółowy i nowatorski opis struktury studium histo-
rycznego, jego dorobku naukowego i – zwłaszcza – oferty programowej. Wyko-
rzystując badania historyków ukraińskich, postarał się nakreślić rolę i osiągnięcia
Hruszewskiego w ramach tego studium, na seminarium prowadzonym nieoficjal-
nie. Podsumowując, pisał:

 
Ostra krytyka polityki polskiej na ziemiach ukraińskich przez M. Hruszewskiego budziła w śro-

dowisku polskim wiele zastrzeżeń. Historycy polscy [...] wytykali mu daleko posuniętą tendencyjność
w jej ocenie, przecenianie roli ukraińskiego czynnika narodowego na ziemiach południowo-wschodnich
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Jerzy Maternicki, Złote lata historiografii polskiej we Lwowie, Rzeszów: Wydawnictwo Uni-4

wersytetu Rzeszowskiego 2015, s. 160, 165 i n.
Ibidem, s. 224.5

Por. Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie, red. Jerzy Mater-6

nicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
2015, s. 78, 91.

Rzeczypospolitej, kult Kozaczyzny, gloryfikację B. Chmielnickiego i wiele jeszcze innych błędów
[...]. Niezależnie jednak od tych i innych zastrzeżeń przyznać trzeba, że swoją Historią Ukrainy-Rusi
ogromnie wzbogacił on wcześniejszą wiedzę na temat Ukrainy XVI i XVII wieku i dał silny impuls
do dalszych badań nad jej dziejami nowożytnymi. Podkreślić też należy nowatorstwo metodologicz-
ne tego dzieła [...] .4

 
Jerzy Maternicki konstatował rozbieżności interpretacyjne ze strony polskiej

i ukraińskiej, związane bez wątpienia z rosnącymi aspiracjami politycznymi Pola-
ków i Ukraińców. Równocześnie zaś zwrócił uwagę na ciekawe zjawisko dwukrot-
nego wzrostu liczby wykładów i ćwiczeń poświęconych wyłącznie historii Rusi
(Ukrainy) w ofercie programowej lat 1910/11–1913/14. Świadczyło to, stwierdził,
„[...] z jednej strony o rosnącym potencjale naukowym ukraińskiego środowiska
historycznego, z drugiej zaś o respektowaniu tego faktu przez polskich profesorów
historii” . Mamy więc prawo sądzić, że to polityka była główną przyczyną trud-5

ności i konfliktów – wówczas i w dwudziestoleciu międzywojennym.
Okresem tym zajęło się kilku autorów ukraińskich we wspomnianym studium

Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie. Opracowa-
nie to, niejednorodne pod względem formalnym (teksty autorów ukraińskich są
drukowane w ich języku), ma też zróżnicowaną i ciekawą problematykę. W części I
zatytułowanej Współczesna historia historiografii i jej problemy kilku autorów
(Maternicki, Wierzbicki, Stobiecki, Pisulińska) zobrazowało stan obecny historii
historiografii polskiej, jej słabości i pozytywy. Słabością jej jest zbyt ezoteryczny
charakter, bliższy teorii i metodologii historii, co przekłada się na mniejszy udział
studentów i badaczy; siłą może być interdyscyplinarny charakter problematyki.
Autorzy ukraińscy: Iryna Kolesnyk z Kijowa i Wołodymyr Skłokin z Charkowa,
przedstawili przede wszystkim metodologiczne aspekty historiografii swojego kra-
ju; odnotowali zbliżenie do teorii postmodernistycznych, jak np. teoria społeczeń-
stwa sieciowego Manuela Castellsa, ale też ideologizację debaty ukraińskiej i stale
obecne pytania o dekonstrukcję tradycyjnych schematów historii narodowej .6

W części II zatytułowanej Trudna droga do profesjonalizacji polscy autorzy
pisali o początkach badań historiograficznych do 1939 roku (Maternicki), o wkła-
dzie Joachima Lelewela w rozwój metodologii (Violetta Julkowska), o lwowskich
historykach historiografii i metodologach historii w okresie autonomii galicyj-
skiej (Alfred Toczek), o wkładzie Finkla w historiografię (Mariola Hoszowska),
o „łódzkiej szkole historiograficznej” (Jolanta Kolbuszewska). Ze strony ukraińskiej
Witalij Telwak z Drohobycza przedstawił obszerne studium o roli Mychajła Hru-
szewskiego w ukraińskiej historiografii i metodologii historii, a Witalij Masnenko
studium o Wiaczesławie Łypyńskym. Część III, zatytułowana Z warsztatu history-
ków historiografii, zawiera pięć kolejnych studiów historyków ukraińskich; trzy
z nich odnoszą się do czasów międzywojennych i w istotny sposób uzupełniają
wcześniej zarysowany obraz historiografii ukraińskiej. Leonid Zaszkilniak ukazał
jej niełatwy rozwój, skupiony wokół dwóch ośrodków: jawnego w Ukraińskim
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Por. w tej sprawie ważny i bardzo interesujący zbiór studiów: Historycy polscy i ukraińscy wo-7

bec problemów XX wieku, red. Piotr Kosiewski, Grzegorz Motyka, Kraków: Universitas, Fundacja
im. Stefana Batorego 2000.

Instytucie Naukowym w Warszawie i tajnego wokół Towarzystwa Naukowego
im. Szewczenki Ukraińskiego Uniwersytetu i innych organizacji społecznych. Wa-
syl Pedycz z Iwano-Frankowska nakreślił sylwetkę i twórczość Myrona Korduby,
wszechstronnego wybitnego badacza dziejów Ukrainy, głównie XVII-wiecznej, któ-
ry w latach 1929–1939 był też profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Lidia
Łazurko z Drohobycza przedstawiła obraz ukraińskiej nauki historycznej na ła-
mach „Kwartalnika Historycznego” w okresie międzywojennym; wskazując na
ciążenie sytuacji politycznej pierwszej połowie lat 20., podkreśliła zarówno ot-
wartość redakcji czasopisma, jak i dążenie do zachowania obiektywizmu. Iwan
Kucyj z Tarnopola zajął się problematyką cywilizacyjną w ukraińskiej historio-
grafii Galicji Wschodniej XIX wieku, wreszcie Witalij Jaremczuk z Ostroga
omówił badania z historii ukraińskiej radzieckiej historiografii. W sumie na pod-
stawie lektury tych studiów czytelnik dochodzi do przekonania, że historiografia
ukraińska nieźle nadążała za ówczesnym rozwojem metodologii, bardziej nato-
miast ciążyły jej spory ideologiczne, jak to miało także miejsce w historiografii
polskiej przed odzyskaniem niepodległości.

Ostatnia, IV część: W kręgu zagadnień metodologicznych, zawiera trzy studia
luźno związane z poprzedzającą je narracją. Wołodymyr Waszczenko z Dnie-
propietrowska podjął próbę przedstawienia paradoksu „podwójności metodolo-
gicznej” w badaniu historiograficznym jako drogi do nowej, świadomej swojej
wielofunkcyjności metodologii. Eugeniusz Koko z Gdańska nawiązał do reflek-
sji Romana Wapińskiego na temat oddziaływania współczesności na historyka.
Krytycznie oceniał on prezentyzm widoczny w badaniach historii najnowszej,
zwłaszcza w ocenach PRL-u; podkreślał konieczność badania dziejów Polski
w kontekście historii powszechnej; pisał o ważnej roli zjawisk „długiego trwania”,
które najbardziej go interesowały. Wreszcie Anna Ziębińska-Witek z Lublina za-
jęła się metodologicznymi problemami polskiej historii Holokaustu, przedstawia-
jąc główne tezy dyskusji wokół propozycji badawczych Jana Grossa i ukazując
niektóre ważniejsze braki tej historiografii (jak nieumiejętność przedstawienia
punktu widzenia sprawców, a także punktu widzenia biernych świadków wydarzeń).

Problematyka poruszona we wszystkich trzech studiach ma istotne znaczenie
dla badań historycznych zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zwłaszcza wobec
znanych trudności i obciążeń, trapiących historię najnowszą, szczególnie na Ukrai-
nie (myślę tu przede wszystkim o dostępności archiwów) . Historiografia epok7

wcześniejszych ma tych problemów mniej, a badania z zakresu historii historio-
grafii, o których dotychczas była mowa, otwierają nową do pewnego stopnia
perspektywę. Wszystkie rozważania polsko-ukraińskie z tego zakresu, wyżej scha-
rakteryzowane, toczą się w rzeczowej i przyjaznej atmosferze. Nie tuszuje się
w nich różnic poglądów, zawsze jest nadzieja na zbliżenie stanowisk. I zawsze
jest to dyskurs inspirujący intelektualnie.
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R E C E N Z J E  I  P R Z E G L Ą D Y

O FILMACH Z KRAJU CIERPIĄCEGO NA DEFICYT SŁOŃCA* 

Publikacja Sebastiana Jakuba Konefała Kino Islandii. Tradycja i ponowoczes-
ność to pierwsza i jak na razie jedyna na świecie monografia islandzkiej kine-
matografii. Dotąd na polskim rynku pojawiały się jedynie teksty w wydaniach
zbiorowych; na łamach tomu Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie
i kulturze pod redakcją Romana Chymkowskiego i Włodzimierza Karola Pessela
(2009) ukazał się kilkudziesięciostronicowy tekst Zjadanie sag. Krótka historia
kinematografii nieznanej autorstwa Árniego Ólafura Ásgeirssona we współpracy
z Łukaszem Bukowieckim. Ásgeirsson, Islandczyk, sam przyznaje, jak niewiele
dotąd napisano na temat filmu islandzkiego, nawet w samej Islandii. Natomiast
w publikacji Krytyki Politycznej Islandia. Przewodnik nieturystyczny (2010),
Agnieszka Wiśniewska zdaje się odpowiadać na tekst Ásgeirssona i Bukiewiec-
kiego artykułem Kino islandzkie, jakie znamy, podejmując tam próbę opisania
tych produkcji islandzkich, które ówcześnie znajdowały się w polskiej dystrybucji.
Z kolei w Etosie Amatora (2011), pod redakcją Łukasza Bukowieckiego, Marty
Czemarmazowicz i Włodzimierza Karola Pessela, Agata Bochyńska analizuje je-
den tylko film islandzki w tekście Dźwięk ilustrowany? O Heime Deana DeBlois.
Nie można też zapomnieć o trzech tekstach poświęconych kinu islandzkiemu
w publikacji zbiorowej Od Ibsena do Aho. Filmowe adaptacje literatury skandy-
nawskiej pod redakcją Lecha Sokoła i Tadeusza Szczepańskiego (2016). Niedaw-
no ukazał się ponadto na łamach czasopisma „Zupełnie Inny Świat” (nr 03/2017)
artykuł Igi Przytuły poświęcony filmom Dagura Káriego.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Sebastian Jakub Konefał jest w gronie auto-
rów piszących o kinie islandzkim jedynym filmoznawcą naukowo zajmującym się
tą dziedziną. Wykładowca akademicki i pracownik Katedry Wiedzy o Filmie
i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego zrealizował kompendium
Kino Islandii dzięki licznym wyjazdom stypendialnym na Wyspę. Był też auto-
rem jednego z trzech tekstów we wspomnianej wyżej antologii Od Ibsena do
Aho..., w którym wziął na warsztat ekranizację Duszpasterstwa koło lodowca
(Fantazja, tożsamość i ideologia jako elementy narracji w ekranizacji powieści
„Duszpasterstwo koło lodowca” Halldóra Kiljana Laxnessa), a także licznych
tekstów publikowanych w czasopismach branżowych. Tym samym Kino Islandii
nie jest pierwszą na polskim rynku publikacją traktującą o kinematografii Wyspy,
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ale bez wątpienia w sposób bezprecedensowy tak obszernie odwołującą się do
całego dotychczasowego dorobku kinematograficznego Islandczyków. Autor był
również kuratorem wielu przeglądów kina islandzkiego w Polsce, wśród których
najważniejsze miejsce zajmuje z pewnością festiwal „Ultima Thule – na krańcu
świata” zorganizowany przez Filmotekę Narodową wiosną 2016 roku.

Największym atutem książki jest chronologiczne omówienie filmów, wraz
z nakreśleniem łączących je motywów i wątków interesujących islandzkich twórców
w danym momencie. Wybrana metodologia opiera się na wyborze pojęć-kluczy
dających nazwy poszczególnym rozdziałom publikacji. Motywami przewodnimi
stają się zatem zjawiska socjologiczne (takie jak urbanizacja, wiara w elfy, przy-
wiązanie do morza czy ziemi) lub społeczno-kulturowe (problem starości i śmierci,
rola kobiety, figura antywikinga), choć w spisie treści nie zachowano konsek-
wencji: ostatnie rozdziały są podporządkowane raczej różnym gatunkom filmowym
(kino na peryferiach, kino drogi, filmy kryminalne i dokumenty), a nie tematyce
omawianych filmów. Mimo to wybrana metodologia porządkuje proces omawia-
nia ponad 100 filmów wyprodukowanych między 1906 a 2015 rokiem, których
wspólnym mianownikiem jest przede wszystkim język islandzki, a nie wyłącznie
rodowód produkcji czy narodowość jej twórców. Choć i tu dominują nazwiska is-
landzkie, nierzadko bardzo dobrze znane polskim widzom: Friðrik þór Friðriksson,
Baltasar Kormákur, Guðný Halldórsdóttir czy Dagur Kári.

Wymienione rozdziały są z kolei podporządkowane dwóm częściom publikacji:
Wokół tradycji. Naród, historia i natura oraz Przeciw tradycji? Między utopią
a dystopią. Ogromną zaletą tomu jest właśnie założenie omówienia kina Islandii
poprzez tradycję i ponowoczesność, co czyni z pozycji nie tylko pracę filmoznaw-
czą, ale chyba przede wszystkim także dość obszerny szkic na temat tożsamości
Islandczyków i transformacji budujących ją wartości. Dzięki autorowi dostrzegamy,
jak przesycone „islandzkością” jest kino Wyspy; pojawiające się w tle charaktery-
styczne, niepowtarzalne krajobrazy Islandii, odwoływanie się do historii (zarówno
czasów wikingów, jak i relacji ze Stanami Zjednoczonymi), czy muzyka to tyl-
ko niektóre z elementów, za pomocą których Islandczycy kreują samych siebie
i swoją Wyspę poprzez pryzmat produkowanych tam filmów. Jak wielokrotnie
zostaje podkreślone w treści książki, w kinematografii islandzkiej zauważalne jest
wręcz obsesyjne powracanie do tych samych motywów, co czyni to kino mo-
notonnym, ale tym samym potęguje jego przekaz charakterystyczny dla filmów
typu heritage.

Świetnym wprowadzeniem do kompendium jest skonfrontowanie naszych wy-
obrażeń o Ultima Thule z obrazami znanymi wyłącznie Islandczykom, takimi jak
Kobieta-Góra. Wnikliwy opis historii Wyspy oraz czynników decydujących o roz-
woju kultury islandzkiej, poparty bardzo bogatą bibliografią z zakresu historii,
kulturoznawstwa, antropologii i innych pokrewnych nauk, czyni omawianą pozycję
interdyscyplinarną i wiarygodnie opracowaną, a jednocześnie samowystarczalną:
czytelnik nie musi sam sięgać do źródeł niezbędnych do głębszego zrozumienia
islandzkich produkcji, gdyż Konefał umieszcza ich opisy w bardzo dobrze zbudo-
wanym kontekście. Co więcej, poznanie tradycyjnych wartości Wyspy, opisywanych
w pierwszej części książki, jest również niezbędne do zrozumienia mechaniz-
mów sprzeciwiania się im, co było cechą charakterystyczną dla kina islandzkiego
z początku XXI wieku. Odejście od kina robionego przez Islandczyków i wy-
łącznie dla Islandczyków związało się z podjęciem tropów bardziej uniwersalnych
i wprowadzenia do fabuły „obcych”, czyli przybyszów z zewnątrz. Nie bez powodu
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to właśnie filmy z tego okresu, takie jak 101 Reykjavik czy Noi Albinoi zyskały
rozgłos poza granicami Wyspy oraz przyczyniły się do wielkiego przełomu i ros-
nącego sukcesu kinematografii islandzkiej w Europie i na świecie.

Niestety nawet tak wyjątkowa publikacja naukowa ma swoje wady. Jedną z nich
jest swego rodzaju niekonsekwencja; niektóre z filmów omawiane są bardzo ob-
szernie, a nawet autor powraca do nich w innych rozdziałach, inne zaś są tylko
wspomniane. Nie stanowi to jednak zaburzenia narracji, a czytelnik tym bardziej
nie czuje się aż tak zagubiony. Naukowe potraktowanie filmowego dorobku
Islandczyków, bogata bibliografia i liczne odniesienia nie idą jednak w parze ze
stylem, który miejscami wydaje się zbyt swobodny. Konefał nie może oprzeć się
pokusie zawierania własnej opinii na temat niektórych filmów, często też – po-
wiedziałabym nawet, używając jego własnych słów: obsesyjnie – powraca określe-
nie „sympatyczny bohater”, które wydaje się zdecydowanie nie na miejscu. Lecz
mimo tych drobnych niedociągnięć całość czyta się bardzo dobrze, szczególnie
że uzupełniona jest o kadry z omawianych filmów lub ich plakaty, ułatwiające
identyfikację poszczególnych obrazów. Wielkim osiągnięciem Konefała jest tak-
że przetłumaczenie tytułów filmów na język polski (lub ich skorygowanie czy
skomentowanie w przypadku filmów już dystrybuowanych w Polsce).

Pozycja Kino Islandii. Tradycja i ponowoczesność stanowi świetny podręcz-
nik, czy też wprowadzenie, do bogatej kinematografii Wyspy. Można byłoby po-
traktować ją nawet jako przewodnik, z którym wybierzemy się na kolejny seans
kina islandzkiego. Miłośnicy tego kina nie mogą bowiem narzekać na brak produk-
cji z Wyspy w polskich kinach; od lat głównym dystrybutorem tychże jest Gutek
Film, od niedawna islandzkie filmy pokazuje także warszawski Iluzjon oraz róż-
ne festiwale. Niektóre produkcje można było oglądać wspólnie ze Studenckim
Klubem Islandzkim, organizacją działającą od ponad 10 lat pod auspicjami Insty-
tutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast największą okazją
do zapoznania się z tą „nieznaną kinematografią, jaką znamy” był organizowa-
ny w 2016 roku przegląd Ultima Thule – na krańcu świata, w ramach którego
w trzech miastach w Polsce: Gdańsku, Poznaniu i Warszawie, wyświetlano aż
28 islandzkich filmów, z czego większość po raz pierwszy w naszym kraju. Tym
samym publikacja Konefała pada na żyzny grunt, wpisując się nie tylko w ros-
nące w naszym kraju zainteresowanie kinem Północy, ale też niesłabnącą miłość
Polaków do dalekiej, a jednak coraz bliższej, Islandii. Przykładem niech będzie
choćby ogromny sukces Baranów, który to film wszedł do polskich kin dwa mie-
siące przed premierą duńską.

Zresztą nie tylko pod względem kinematograficznym Polacy zdają się „ko-
lonizować” Wyspę, tak jak to przez wieki robili kiedyś Duńczycy. Teraz nasi
rodacy zawłaszczają sobie Islandię, nie tylko pod względem rosnącej liczby pol-
skich imigrantów. Również tu, w Polsce, od pewnego czasu daje się zaobserwo-
wać swego rodzaju „modę” na Islandię. Chcemy tam pojechać, chcemy więc też
o niej czytać. Pozycja Konefała uzupełnia listę publikacji poświęconych Islandii,
jednak jako jedna z niewielu ma charakter naukowy i zamiast opisywać cechy czy
zwyczaje Islandczyków, wnika do głębi ich tożsamości. Tym samym jest to po-
zycja szczególna, bo poza wnikliwym opisem godnej podziwu długiej listy islandz-
kich filmów, stanowi także znaczące źródło wiedzy na temat Ultima Thule.

 
Emiliana Konopka

(Uniwersytet Warszawski)
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* Anna Matuchniak-Krasuska, Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613/X A, Opole: Centralne 

Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 2016, s. 178. (Przy cytatach z omawianej
pracy numery stron są podane bezpośrednio w tekście).

Anna Matuchniak-Krasuska, Za drutami oflagów. Studium socjologiczne, Opole: Centralne1

Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 2014.

OFICER, JENIEC, DZIADEK – NIEZWYKŁE STUDIUM PRZYPADKU* 

„Ze spuszczoną głową powoli/idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. / [...] / bez
broni, bez orła na czapce, bezdomny na ziemi-matce” (Władysław Broniewski,
Żołnierz polski). Ten dobrze znany kilku pokoleniom Polaków wiersz odręcznie
przepisał i przechowywał w swoim archiwum tytułowy bohater recenzowanej
książki; kapitan 25. pułku piechoty w Piotrkowie Trybunalskim Konrad Majcherski,
uczestnik kampanii wrześniowej, wzięty do niewoli 8 września 1939 r., jeniec wo-
jenny pięciu kolejnych obozów (w tym czterech oflagów) do 25 stycznia 1945 r.
Anna Matuchniak-Krasuska jest wnuczką kpt. Majcherskiego, a praca jest socjo-
logicznym opracowaniem jego biografii jenieckiej, a zatem studium przypadku
typowego, co pozwala zarazem na ukazanie sytuacji innych jeńców. Autorka za-
dedykowała pracę Dziadkowi (pisane przez nią zawsze z wielkiej litery), a cytowa-
ny wiersz uczyniła mottem całej książki. To motto wydaje się znaczące nie tylko
ze względu na treść wiersza, tak zgodną z doświadczeniami kpt. Majcherskiego.
Ważny jest też problem pamięci o jeńcach wojennych; choć wiersz jest zna-
ny – piszący te słowa uczył się go „na pamięć” w ramach lekcji języka polskiego
– to wiedza i pamięć dotycząca historii obozów jenieckich wydaje się w Polsce
zaniedbana. Pamięć i wiedza o nich usytuowana jest chyba najczęściej w pierw-
szym układzie kultury, tj. w rodzinach żołnierzy i oficerów, czego najlepszym
przykładem jest autorka recenzowanej pracy.

Praca jest drugą z kolei książką autorki, poświęconą życiu polskich oficerów
w niewoli niemieckiej 1939–1945. Pierwsza, wydana w 2014 r. Za drutami ofla-
gów. Studium socjologiczne była poświęcona oflagom jako instytucjom totalnym .1

Ponieważ główną strategią dręczenia jeńców była przymusowa bezczynność, skon-
centrowano się na podejmowanej przez oficerów oddolnie działalności wspoma-
gającej przetrwanie: kulturalnej, sportowej i edukacyjnej. Podjęto także wątek
społecznej pamięci o oflagach. Recenzowana publikacja zawęża i jednocześnie
pogłębia zarysowaną w pierwszej książce perspektywę. Autorka określa ją jako
studium przypadku typowego. Obie prace są to „studia z pogranicza historii i soc-
jologii, opracowane na podstawie zbiorów muzealnych, rozpraw historycznych,
książek wspomnieniowych oraz archiwum prywatnego kpt. K. Majcherskiego” (s. 7)
i stanowią komplementarną całość.

Książka składa się z sześciu rozdziałów, opatrzonych wstępem i zakończeniem.
Zamieszczono także streszczenia w językach angielskim, francuskim i niemiec-
kim, aneks zawierający nazwiska i biogramy oficerów wymienionych w listach
i notatkach kpt. Majcherskiego, spis ilustracji i same ilustracje – ponad sto dwa-
dzieścia fotografii różnego rodzaju: dokumentów z lat około 1920–1980, przed-
miotów z archiwum Majcherskiego, zdjęć jego i członków jego rodziny, w tym
fotografii przesyłanych przez rodzinę do oflagu, a także wykonanych w oflagu,
listów i notatek.
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Wstęp jest wprowadzeniem w tematykę obu prac Za drutami..., prezentuje także
motywację autorki do podjęcia tematu, podziękowania za wsparcie w przygoto-
waniu książki jak i wspomniane motto. Zakończenie – skondensowany życiorys
kpt. Majcherskiego – jest wynikiem dokonanej w książce rekonstrukcji biogra-
ficznej. Kolejne rozdziały zatytułowano następująco: Wprowadzenie metodolo-
giczne (I), Kriegsgefangenpost – korespondencja wojenna (II), Listy z oflagów
– o epistolografii ocenzurowanej (III), Wiara, nadzieja, miłość – sprawy rodzin-
ne (IV), O fotografii obozowej –  studium biograficzne z socjologii wizualnej (V),
Historie wojenne z archiwum kpt. Konrada Majcherskiego (VI).

Pod względem metodologicznym mamy do czynienia z podejściem jakoś-
ciowym. Zapewne pracę należy postrzegać jako osadzoną w paradygmacie in-
terpretatywnym, choć nie ma co do tego jasnej deklaracji. Swoje podejście
Matuchniak-Krasuska nazywa rekonstrukcją biograficzną: „mianem rekonstrukcji
biograficznej określam metodę badań oraz cel i rezultat – życiorys” (s. 21). Za-
tem biografia tytułowego jeńca wojennego jest rekonstruowana poprzez zbieranie
i analizę wzajemnie uzupełniających się materiałów źródłowych, celem jest do-
konanie takiej rekonstrukcji, czyli uzyskanie pewnej całości losów, a rezultatem
spisany obraz owej całości (który stanowi zakończenie książki). Odwołano się do
tradycji badań biograficznych opartych na metodzie dokumentów osobistych
– dokonań Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego – i zaznaczono, że zasto-
sowana tu rekonstrukcja biograficzna nie jest inspirowana metodą biograficzną
według Fritza Schützego. Wykorzystano prawie wyłącznie materiały zastane, a bio-
grafia traktowana jest tu jako temat, mniej jako środek. Użyta metoda została
wypracowana w trakcie prywatnego zbierania materiałów do „nienaukowej” bio-
grafii Dziadka autorki. W analizie materiałów źródłowych korzystano zarówno
z rozmaitych koncepcji socjologicznych, jak i właściwej tylko autorce wiedzy po-
tocznej, „rodzinnej”, np. znajomości charakteru pisma Dziadka czy zachowanych
w pamięci fragmentów Jego opowiadań. Zdaniem autorki taka strategia, połączo-
na z motywacją autoteliczną, prowadzi do podejścia twórczego i interdyscyplinar-
nego, unikającego sztucznych ograniczeń – względem problematyki, metod i technik
badań – wymuszonych przez dominujących aktorów pola nauki (rozumianych za
Pierrem Bourdieu). Powyższe tematy podjęto w rozdziale I.

Analizie podano 218 listów i ponad 100 fotografii z archiwum kpt. Maj-
cherskiego. Zaledwie dwa to listy przysłane przez jego rodzinę do oflagu, reszta
wędrowała drogą odwrotną. Najprawdopodobniej prawie cała otrzymana kores-
pondencja była niszczona przez jeńców podczas ewakuacji oflagu w momencie
wyzwolenia. Zachowały się natomiast przysłane do obozu zdjęcia, co zdaniem
autorki może świadczyć o tym, że były one traktowane jako cenniejsze. Analizie
formalnej listów poświęcono rozdział II. Rozdziały III i IV prezentują wyniki
analizy treści tej samej korespondencji, koncentrując się odpowiednio na tema-
tach świata obozowego i spraw rodzinnych. Właśnie analizę treści, rozumianą jako
jedną z technik interpretacji i wykorzystania dokumentów osobistych, za Janem
Szczepańskim, uważa autorka za metodę dominującą w tej pracy. Rozdział V do-
tyczy rezultatów badania fotografii oflagowych; zawarto tu również wskazówki
metodologiczne do analizy zdjęć. Analizowano także różnego rodzaju dokumen-
ty i raporty (cywilne i wojskowe), książki wspomnieniowe byłych jeńców, opubli-
kowane po wojnie dzienniki pisane w oflagach, poezję oflagową czy tworzone
ex post prace historyczne. Dokonano wizji lokalnych terenów obozowych, zapoz-
nano się ze zbiorami muzealnymi i archiwami, głównie wojskowymi. W omawia-
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nej książce materiały niebędące listami ani fotografiami odgrywają raczej rolę
pomocniczą i podobnie jak „wiedza rodzinna” pomagają badaczce domknąć kon-
tekst. W książce z 2014 r. listy również stanowiły trzon źródłowy, jednak rola in-
nych źródeł była większa. W recenzowanej pracy najwięcej odniesień do tychże
innych źródeł znajduje się w zakończeniu, co jest zrozumiałe z uwagi na cel pracy:
„studium przypadku jeńca wojennego 613/X A zmierza do zrozumienia sytuacji
oraz ilustracji hipotez, sformułowanych w badaniach historycznych” (s. 19).

Większość odwołań teoretycznych zawarto w rozdziale I. W odniesieniu do
metody rekonstrukcji biograficznej dokonano porównania z koncepcją przeżycia
estetycznego Romana Ingardena. Rekonstrukcja ma więc, tak jak przeżycie este-
tyczne, charakter emocjonalno-intelektualny i składa się z faz. Faza pierwsza to
zainteresowanie osobą i tematem (za pośrednictwem jakiegoś korelatu kultury), co
odpowiadać ma tzw. emocji wstępnej w koncepcji Ingardena. Następnie występu-
je faza aktywności poznawczej i intelektualnej, czyli analiza pierwszego korelatu,
odtwarzanie jego kontekstów, poszukiwanie i analiza innych źródeł i materiałów.
Faza trzecia pozwalająca na „rozumiejące przeżywanie” to finalna rekonstrukcja
biograficzna.

Wspomniany wyżej korelat kultury to bardzo istotne dla pracy pojęcie. Za
Stanisławem Ossowskim „kultura” to jedynie sfera świadomościowa, a np. dzieła
sztuki czy narzędzia artysty to „korelaty kultury”. W odniesieniu do problematyki
Za drutami oflagów. Jeniec wojenny... korelatami kultury są właściwie wszystkie
materiały źródłowe, z których skorzystano.

Wśród innych odwołań teoretycznych ważna jest koncepcja pola Bourdieu.
Jako znawczyni dorobku tego francuskiego socjologa Matuchniak-Krasuska zde-
finiowała „pole” przez przestrzeń społeczną, w której aktorzy społeczni walczą
o utrzymanie lub zdobycie pozycji za pomocą zróżnicowanych form kapitału
pochodzącego z różnych źródeł. Szczególną uwagę zwrócono na dominujące
znaczenie pola politycznego wobec pola kulturowego, co w oflagach oznacza
podporządkowanie wszystkich sfer życia jeńców wobec niemieckich przepisów
i zasad. Innym ważnym, właściwie autorskim pojęciem są enklawy i eksklawy.
Enklawa jest terenem zawierającym się czy zamkniętym w innym, większym; mo-
że być rozumiana jako terytorium otoczone przez inne. Eksklawa to teren usu-
nięty, wygnany, odrzucony czy, jak chyba najczęściej definiuje się go w języku
polskim, wykluczony. Ponieważ oba pojęcia – enklaw i eksklaw – dotyczą jakiejś
formy odrębności, dobrze nadają się do opisu życia więźniów oflagów. Te dwa
terminy zastosowano do opisu definiowanych, za Bourdieu, działań aktorów spo-
łecznych oraz dynamiki i struktury pola społecznego. Autorka przywołała rów-
nież takie koncepcje, jak m.in.: rynku sztuki według Mariana Golki i Raymonde
Moulin, nadawcy kolektywnego według Howarda Beckera. Sięga się również do
dorobku Stanisława Ossowskiego i Pierre’a Francastela z dziedziny estetyki socjo-
logicznej. Jak wspomniano, niejako nadrzędny w obu książkach poświęconych
oflagom jest temat społecznych ram pamięci –  inspirację teoretyczną stanowiły
tu głównie prace Antoniny Kłoskowskiej (Społeczne ramy kultury) i Maurice’a
Halbswacha (Społeczne ramy pamięci). Obok wcześniej wymienionych koncep-
cji socjologii kultury i sztuki Matuchniak-Krasuska przywołuje koncepcje prze-
strzeni i miejsc Yi Fu-Tuana czy pamięci indywidualnej/zbiorowej za Stanisławem
Ossowskim i Władysławem Tatarkiewiczem. Obie publikacje mają więc właści-
wie wspólne zaplecze teoretyczne, przy czym w pracy recenzowanej występują
trzy różnice względem książki wcześniejszej: po pierwsze, nowością jest metoda
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rekonstrukcji biograficznej wraz z jej teoretyczną inspiracją („klasyczną” metoda
dokumentów osobistych i przeżycia estetycznego według Ingardena); po drugie,
ze względu na inny cel pracy nieobecna jest rama teoretyczna dotycząca insty-
tucji społecznych i instytucji totalnych; po trzecie, odwołania teoretyczne są jakby
mniej obecne, rzadsze.

Pod względem metodologicznym wielką zaletą pracy jest krytyczne podejście
do materiałów źródłowych. Kilkukrotnie zaznaczono, że listów z oflagów nie
można taktować jako „prawdy” o realiach życia jeńca. Z jednej strony miała na to
wpływ cenzura niemiecka i ograniczenia formalne (m.in. listy wyłącznie na goto-
wych formularzach, ograniczona długość listu, zakaz posługiwania się skrótami
i wyrażeniami dwuznacznymi). Rzecz jasna nie poruszano tematów związanych
z działalnością podziemną, sytuacją na frontach czy w ogóle polityką. Z drugiej
strony autocenzura powodowała, że kpt. Majcherski – i zapewne wielu jeńców
– nie chciało obciążać rodziny swoimi zmartwieniami. W książce pokazano, jak
jeniec, prosząc żonę o przesłanie odzieży, uzasadnia to wyłącznie chęcią porządne-
go wyglądu; w innym miejscu zaznacza, że nic mu nie brakuje; w pewnym liście
strofuje żonę, ponieważ niepotrzebnie wydała pieniądze na nową, ciepłą bieliznę dla
niego. Korzystanie z wielu, wzajemnie uzupełniających i weryfikujący się mate-
riałów źródłowych jest zatem cenne poznawczo. Autorka zwraca uwagę, że ważna
jest przy tym analiza nieobecnych w danym przekazie miejsc, osób czy tematów
– nazywa to „metodą braku” (s. 27).

Jeśli pozostaniemy na gruncie metodologicznym, właściwym socjologii ja-
kościowej i paradygmatowi interpretatywnemu, to widoczne jest pewne ograniczenie
publikacji – nieco bezkrytyczne podejście do własnego aparatu interpretacyjnego.
Autorka nie problematyzuje tego, że jest osobą związaną emocjonalnie z – mó-
wiąc sucho – obiektem zaproponowanego studium przypadku. Przeciwnie, chyba
raczej jako zaletę w pracy naukowej zdaje się traktować swoją uprzednią, nie-
naukową wiedzę o Dziadku. Niech świadczą o tym fragmenty, jak: „Potrafię
dokonać analizy treści jawnych oraz treści ukrytych poprzez język ezopowy
w listach mojego Dziadka kpt. Konrada Majcherskiego, dysponując materialny-
mi korelatami – historią pisaną oraz tkwiącą w pamięci historią opowiadaną. [...]
Nie jest to możliwe w przypadku opracowywania przez badacza listów kogoś
obcego” (s. 18); „[...] wpisano 17 listopada 1926 roku narodziny dziecka 2 paź-
dziernika, podczas gdy było to 2 listopada tegoż roku. Błąd taki łatwo jest wykryć
badaczowi rodzinnemu, trudno obcemu” (s. 152). Sądzimy, że o ile kompetencje
„badacza rodzinnego” są bez wątpienia niezwykle cenne w weryfikacji i rekon-
strukcji historycznej, to w zadaniach socjologicznych mogą w jakiś sposób obcią-
żać dokonywane analizy.

Klarowność wywodu i zastosowany język sprawiają, że książkę czyta się bar-
dzo płynnie. Pomimo poważnej, czasami tragicznej problematyki lekturę wolno
nazwać wciągającą. Sprzyja temu także układ książki, jej zwięzłość i relatywnie
mała objętość (148 stron właściwego tekstu – wstęp, sześć rozdziałów i zakoń-
czenie). Można czytać recenzowaną pracę jak powieść, od początku do końca.
Jest ona spójna, kolejne rozdziały logicznie następują po sobie. Można czytać
również wybrane rozdziały, bez większych kłopotów ze zrozumieniem, jednak są-
dzimy, że najlepszą strategią jest tu lektura od deski do deski. Autorka nie epatu-
je naukowym żargonem, pisze zwięźle, raczej krótkimi zdaniami. To ważna zaleta,
godna naśladowania szczególnie w kręgu jakościowych badaczy społecznych.
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Uniknięto również innej maniery socjologów jakościowych, mianowicie cytowa-
nia obszernych fragmentów wywiadów/materiałów źródłowych. Tu cytaty – naj-
częściej z korespondencji – są raczej krótkie, rzadko przekraczają kilka zdań.
Dzięki temu są one ilustracją dokonanych analiz, a nie je zastępują. Podobnie
postąpiono z danymi historycznymi, np. wydobytymi z wojskowych archiwów;
liczby, daty, nazwiska autorka przywołuje zawsze z dbałością o główny wątek
wywodu, nie przytłacza nimi czytelnika. Dodatkowym atutem wypływającym na
odbiór lektury jest emocjonalny wymiar pracy; autorka jest w pracę osobiście
zaangażowana, jak też zwraca uwagę na emocje jeńców i ich rodzin. Odpowiedź
emocjonalną i pewną empatię czytelnika wywołuje m.in. kończenie każdego z roz-
działów dopasowanym fragmentem z poezji oflagowej. Szczególnie poruszający
i osobisty jest fragment kończący rozdział VI – autorka pokazuje tam, że nadane
jej imię ma genezę w tęsknej, oflagowej piosence, zakazanej przez niemiecką
(a po wojnie radziecką) cenzurę.

„Podobnie jak inni, zdecydowałam się na opracowanie studium przypadku
mojego Dziadka, kpt. Konrada Majcherskiego, dla przypomnienia losów polskich
bohaterów II wojny światowej. Udokumentowane relacje o poszczególnych żołnie-
rzach składają się na historię tych, którzy żyli, walczyli i umierali za Ojczyznę.
A nam nie wolno zapomnieć – jak pisał obozowy poeta Aleksander Bem” (s. 9).
Recenzowana praca analizuje nośniki pamięci indywidualnej i zbiorowej, a jed-
nocześnie sama jest nośnikiem pamięci o życiu w obozach jenieckich. Autorka,
drugą już poświęconą tej tematyce książką, zadbała o przywrócenie społecznej
historii pamięci o przebywających w niewoli niemieckiej polskich oficerach.
Te dwie prace są jedynymi w Polsce socjologicznymi opracowaniami na temat
oflagów. Tematyka ta jest zaniedbana, nie należy do programu edukacji szkolnej;
poświęcone jeńcom wojennym muzea w Łambinowicach-Opolu i Woldenbergu są
znane prawie wyłącznie lokalnie; przedmiotowe opracowania historyczne funkcjo-
nują raczej w obiegu profesjonalnym.

Książka Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613/X A być może jeszcze bardziej
niż pierwsza praca z tej serii ma szansę „zawalczyć” o pamięć jeńców oflagów.
Lektura jest przystępna, ma dość osobisty charakter, nie straszy „naukowością”.
Odbieramy ją jako pracę bardziej historyczną niż socjologiczną, co uznać należy
za zaletę. Liczymy, że przy obecnej, chyba dość płytkiej „modzie na patriotyzm”,
manifestowanej chociażby przez noszenie odzieży sportowej z symbolami Polski
Walczącej czy hasłami dotyczącymi Żołnierzy Wyklętych, praca spotka się z zain-
teresowaniem szerokiego grona odbiorców nieprofesjonalnych. Byłoby to, naszym
zdaniem, ze wszech miar cenne. Z przedmiotowego studium przypadku wyłania
się bowiem godny naśladowania, a jakże wspaniale inny od tego „awanturnicze-
go”, obraz polskiego patrioty – inteligenta, oficera, człowieka tworzącego elitę
II RP, oddanego służbie i rodzinie, dbającego nie tylko o siebie, ale i o kolegów
niedoli, zaradnego i przede wszystkim niezłomnego duchem w niewyobrażalnie
trudnych warunkach obozów jenieckich. Autorka wykonała pracę bliską bura-
woyowskiej public sociology. Sama zachęca członków rodzin jeńców wojennych,
nienaukowców, do podobnych rekonstrukcji biograficznych swoich przodków.
Taki gest jest chyba najlepszą rekomendacją do zapoznania się z recenzowaną
książką.

 
Remigiusz Żulicki

(Uniwersytet Łódzki)
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