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Jan Strzałko, Czy i komu potrzebne jest pojęcie rasy?, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu1

Kazimierza Wielkiego 2008.
Wszystkie artykuły stanowią poszerzone wersje referatów wygłoszonych w trakcie ogólno-2

polskiej konferencji naukowej Semantyka „rasy” w kulturze polskiej (1800–1939), która odbyła się
15–16 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W tym miejscu pragniemy
również podziękować Profesorowi Andrzejowi Mencwelowi, który był gościem specjalnym i „do-
brym duchem” sesji.
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SEMANTYKA „RASY” W KULTURZE POLSKIEJ –
WPROWADZENIE

Dziesięć lat temu podczas wykładu wygłoszonego na Uniwersytecie Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy Jan Strzałko zadał fundamentalne pytanie, czy i komu
potrzebne jest dzisiaj pojęcie „rasy” . Najlepsza odpowiedź na to pytanie jest za-1

razem najoczywistszą z możliwych: jak wiadomo, kategoria ta przez cały XIX
i połowę XX wieku stanowiła jeden z głównych parametrów różnicy kulturowej.
Z jednej strony, umożliwiała konstruowanie mniej wartościowej inności, w naj-
radykalniejszych przypadkach definitywnie wykluczając ją z przestrzeni tego, co
ludzkie. Z drugiej strony, pozwalała dowartościować inne grupy oraz usankcjo-
nować ich władzę polityczną i ekonomiczną. Dopiero w 1951 roku UNESCO wy-
dało oświadczenie, podpisane przez wpływowych badaczy reprezentujących różne
dziedziny wiedzy, które stało się oficjalnym stanowiskiem Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Zgodnie z nim cechy kulturowe poszczególnych grup etnicznych
nie miały nic wspólnego z „rasowymi”. Pojęcie zniknęło z oficjalnego dyskursu
publicznego, funkcjonując w nim odtąd jako metodologiczny błąd (nauka) lub
ideologiczne przekłamanie (polityka). „Rasę” postrzega się dzisiaj – i my po-
dzielamy to stanowisko – wyłącznie jako jeden ze społecznych konstruktów, spo-
sobów refleksji nad ludzkim zróżnicowaniem, który nie miał podstawy w biologii,
ale, wraz z nierównościami tworzonymi przez klasę i płeć kulturową, kreował
rzeczywistość dyskryminacji i tożsamości (opinia Petera Wade’a). Jako pojęcie
operacyjne, służące charakterystyce ludzkiego zróżnicowania, jest więc „rasa”
określeniem całkowicie przebrzmiałym, niepotrzebnym czy wręcz niebezpiecznym.
Jako przedmiot studiów może jednak nadal być inspirującym obiektem badań
i formą wyzwania dla badacza, próbującego przeniknąć mgliste kształty przeszłości.

Teksty wchodzące w skład niniejszego numeru prezentują historyczne spo-
soby użycia terminu „rasa” w trzech obszarach: nauce, piśmiennictwie artystycz-
nym z podróżopisarstwem i pamiętnikami włącznie (gdyż są one literatury pięknej
niezbywalną częścią) oraz publicystyce politycznej . Zastosowania tej kategorii2
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Jak pisali Michel Hardt i Antonio Negri, konstrukcja „absolutnej odmienności rasowej jest3

niezbędną podstawą koncepcji homogenicznej tożsamości narodowej”. Zob. Michel Hardt, Antonio
Negri, Imperium, przeł. Sergiusz Ślusarski, Adam Kołbaniuk, Warszawa: W.A.B. 2005, s. 119.

Stanisław Bełza, Być albo nie być. „To be, or not to be”. (Mój głos w sprawie żydowskiej),4

Warszawa: Księgarnia Polaka-Katolika 1913, s. 5.

w dziewiętnastowiecznej kulturze polskiej miały charakter specyficzny, wiążąc się
z wyjątkowością sytuacji politycznej: brakiem państwa i istnieniem narodu wy-
łącznie w postaci „wspólnoty wyobrażonej” (określenie Benedicta Andersona).
Nowoczesny koncept rasowy z obszaru kultury zachodnioeuropejskiej, poprzez
medium nauki i piśmiennictwa artystycznego, przeniknął na obszar dziewiętnasto-
wiecznej Polski, gdzie nałożył się na dużo wcześniejszą narrację naturalizującą
podziały społeczne – ideologię sarmatyzmu z jej przekonaniem o odrębności et-
nicznej szlachty i chłopstwa. Skomplikowana semantyka pojęcia wchodziła także
w głębokie związki z dyskursem narodowym. Wbrew pozorom różnice konstytuo-
wane przez „rasę” nie zawsze składały się na opozycje binarne (centrum – kolo-
nie, szlachta – lud) czy wynikały z prostej odmienności klasowej. Zawsze jednak
były zapośredniczone przez język i z reguły waloryzowały pozytywnie swojskość,
utrwalały istniejące hierarchie społeczne oraz faworyzowały określone typy este-
tyczne (studium Tadeusza Budrewicza).

Na początku XX wieku Żyd stał się w dyskursie endeckim figurą niemożliwej
do zasymilowania odmienności, opartej na głębokich różnicach biologicznych
i kulturowych. Rozwój negatwnego stereotypu „rasy” żydowskiej miał oczywiście
znacznie bardziej skomplikowaną i dłuższą genealogię. Można jednak założyć, iż
właśnie na przełomie stuleci przybrał na sile ze względu na budzącą niechęć
Polaków, specyficzną pozycję „Izraelitów” w społeczeństwie oraz narastanie ten-
dencji nacjonalistycznych. W pierwszym przypadku kategoria „rasy” często słu-
żyła artykulacji konfliktów klasowych. Prowadząc wiejskie karczmy i udzielając
chłopom pożyczek, Żydzi stanowili bowiem część feudalnego i postfeudalnego
systemu opresji, a w miastach, wzięli udział w dziele uprzemysłowienia, nierzad-
ko wyprzedzając na tym polu rodzimych przedsiębiorców. Napięcia te znalazły
wyraz, między innymi, w kreacji zachłannego Moryca Welta w Ziemi obiecanej
Władysława Stanisława Reymonta czy groteskowych Szlangbaumów z Lalki
Bolesława Prusa. W drugim, politycznym wypadku stereotyp ten miał związek
z nacjonalistycznymi definicjami narodu, z którego chciano Żydów wykluczyć jako
zagrożenie dla jego „czystości” oraz integralności . Tendencję tę można, na przy-3

kład, zauważyć w Być albo nie być (1913) Stanisława Bełzy, brata autora słynnego
wiersza Katechizm polskiego dziecka. Na kartach tej rozprawki pojawiły się bo-
wiem metafory ludności semickiej jako „pasożyta” w ciele polskości i „pełnej
przebiegłości rasy” . Stosunek do kategorii „rasy” podzielił jednak też samo śro-4

dowisko żydowskie – chętnie sięgali po nią syjoniści, co, paradoksalnie, zbliżało
ich do antysemitów, egzorcyzmowali natomiast oświeceni maskile, preferujący
raczej w celu autodefinicyjnym takie słowa, jak „społeczeństwo” czy „kultura”
(tekst Magdaleny Piekary).

W omawianej epoce pojęciem „rasy” posługiwali się wszyscy wykształceni
ludzie na całym świecie, choć tylko nieliczni zdawali sobie sprawę z jego niebez-
piecznego potencjału. W antropologii szczególną karierę zrobiło ono wśród wik-
toriańskich etnologów-kanapowców, którzy zasłynęli pod nazwą ewolucjonistów,
choć z ewolucją w rozumieniu Darwinowskim niewiele mieli wspólnego. A prze-
cież Charlesowi Darwinowi, jak przekonuje w swoim artykule Ireneusz Gielata,
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pojęcie było doskonale znane, a ludzie mu współcześni, jak Gustave Le Bon czy
Maria Konopnicka, odnajdywali odpowiednik hordy pierwotnej, podstawowej for-
my organizacji społecznej wśród tzw. niższych ras, w wielkomiejskim tłumie. Ta
ogólna matryca terminologiczna, jaką była „rasa”, pozwalająca tworzyć wielkie,
konceptualne całości, uwodziła w epoce badaczy niezależnie od ich poglądu na
świat, czego dowodzi artykuł Damiana Makucha o Ludwiku Krzywickim – „cu-
downym dziecku” polskiej nauki i zagorzałym socjaliście. Z kolei Dobrosława
Wężowicz-Ziółkowska, analizując losy pojęcia w pismach Jana Czekanowskiego,
przekonuje, że antropologia, jakkolwiek pretendująca do rangi nauki obiektywnej,
zawsze będzie uwikłana w bieżące koniunktury polityczno-społeczne i nigdy nie
wyzwoli się spod panowania doksy. Podobne wątki pojawiają się w artykule Mar-
ty Taperek, który został poświęcony „rasie” aryjskiej w polskiej refleksji pierw-
szej połowy XIX wieku ze szczególnym wskazaniem na związki tego konceptu
z poszukiwaniem istoty słowiańskości w obrębie koncepcji panslawistycznej.

Z terminem „rasa” w dobie fin de siécle’u nierozerwalnie związało się inne
słowo: degeneracja. Etymologicznie oznacza ono ‘upadek’ „rasy” (łac. genus). Eliza
Kącka, podejmując ten problem, przypomina zapoznaną w Polsce postać Maksa
Nordaua, który w książce Entartung (Zwyrodnienie) odesłał do szpitala psychia-
trycznego większość twórców modernistycznych jako psychopatycznych przestęp-
ców. Autorka szkicu śledzi też ślady jego diagnoz w tekstach beletrystycznych (od
Herberta George’a Wellsa do Witkacego), ukazując ważność tematu „degeneracji”
dla kultury nowoczesnej. Warto zresztą pamiętać, że w drugiej połowie XIX wieku
wymyślono nawet pseudonaukę, która miała chronić społeczeństwo przed zwy-
rodnieniem. Chodzi oczywiście o Galtonowską eugenikę, której kariera, jak wia-
domo, wcale nie zakończyła się wraz z kresem nazistowskich „zdrojów życia”
i eksperymentów medycznych na ludziach. Co ciekawe, idee eugeniczne w dobie
fin-de-siécle’u przenikały nawet na tak odległe terytoria, jak przestrzeń wczesnej
fantastyki naukowej, co stanowi przedmiot studium Wacława Forajtera, które zo-
stało poświęcone ekstrawaganckiej historiozofii Władysława Satkego wyłożonej
w powieści Goście z Marsa.

W trakcie podróży na inne kontynenty dziewiętnastowieczni Polacy stykali
się z radykalną innością kulturową, w związku z czym musieli się afirmatywnie
lub negatywnie opowiedzieć wobec kategorii „rasy”. Z jednej strony, często po-
strzegali rdzennych mieszkańców zgodnie z obowiązującymi wówczas, zachod-
nioeuropejskimi systemami wiedzy. Z drugiej strony, sytuacja polityczna kraju
sprawiała, że nierzadko identyfikowali się z losem mniejszych narodów, podbitych
przez zachodnie mocarstwa. Oba wymienione warianty zostały rozważone przez
Annę Kołos i Tomasza Ewertowskiego, którzy koncentrują się na wizji społeczeń-
stwa chińskiego w polskim oraz serbskim podróżopisarstwie i tekstach publicy-
stycznych. Z kolei Ida Jahnke, pisząc o kobiecym doświadczeniu podróżniczym,
ukazuje, w jaki sposób tożsamość genderowa determinowała ogląd odmienności
„rasowej” i modelowała reprezentację obcego kontekstu kulturowego.

Zachęcając do lektury tego numeru, pragniemy zastrzec, że w kwestii badań
nad historią pojęcia „rasy” bynajmniej nie rościmy sobie prawa do ostatniego sło-
wa. Wyniki badań tutaj przedstawione mają bowiem jedynie charakter cząstkowy
i stanowią zachętę do dalszych studiów.

Wacław Forajter
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„CZŁOWIEK BYŁ KRWAWYM BYDLĘCIEM OD PRZYJŚCIA NA ŚWIAT”
– O NOWOCZESNEJ RASIE „LUDZKICH BYDLĄT”

1.

Prawa rządzące ewolucją zrodziły całą otaczającą nas bioróżnorodność. Na
nią wskazuje patos ostatniego akapitu O powstawaniu gatunków drogą doboru
naturalnego:

 
Jakież to frapujące, kiedy przyglądając się gęsto zarośniętemu zboczu, pokrytemu mnóstwem

roślin różnych gatunków, z ptakami śpiewającymi wśród krzewów, z rozmaitymi owadami unoszący-
mi się w powietrzu i robakami pełzającymi wskroś wilgotnej gleby, zdamy sobie sprawę, że te prze-
dziwnie złożone formy, tak bardzo różniące się między sobą i uzależnione od siebie w sposób tak
skomplikowany, wszystkie one są wynikiem praw, które nadal działają wokół nas. Prawami tymi
w najszerszym znaczeniu są: wzrost i rozmnażanie; zawarta prawie w pojęciu rozmnażania dzie-
dziczność; zmienność pozostająca pod bezpośrednim i pośrednim wpływem warunków zewnętrznych
oraz używania i nieużywania narządów; tak szybkie tempo rozmnażania się, że prowadzi do walki
o byt i w konsekwencji do doboru naturalnego, który z kolei prowadzi do rozbieżności cech oraz
wymierania form mniej udoskonalonych. Tak więc z walki w przyrodzie, z głodu i śmierci bezpośred-
nio wynika najwznioślejsze zjawisko, jakie możemy pojąć, a mianowicie powstawanie wyższych
form zwierzęcych. Wzniosły zaiste jest to pogląd, że Stwórca natchnął życiem kilka form lub jedną
tylko i że gdy planeta nasza, podlegając ścisłemu prawu ciążenia, dokonywała swych obrotów, z tak
prostego początku zdołał się rozwinąć i wciąż jeszcze się rozwija nieskończony szereg form najbar-
dziej godnych podziwu i najpiękniejszych .1

 
Darwinowski podziw wobec rozlicznych form organicznego piękna zdaje się

przysłaniać to, co decyduje o istocie jego powstawania. Wzrost i rozwój, który
wiedzie do różnorodnej doskonałości, określa bezwzględna ekonomia straty – zamie-
rania form niedoskonałych, ginięcia organizmów słabych i nieprzystosowanych,
masowej zagłady nadliczbowych osobników. Zachwyt nad ogromem bioróżnorod-
ności sprawia, że Darwin nie pyta o to, o co będą pytać inni; jak chociażby Maurycy
Maeterlinck w Inteligencji kwiatów: „Cóż jest bezrozumniejsze jak marnowanie
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Zob. Maurice Maeterlinck, Inteligencja kwiatów, brak tłumacza, Warszawa: Alfa 1992, s. 99.2

Zob. Zbigniew Herbert, Dęby, w: idem, Wiersze zebrane, oprac. edytorskie Ryszard Krynicki,3

Kraków: Wydawnictwo a5 2008, s. 535.
Zob. Karol Darwin, O powstawaniu gatunków, s. 3.4

Ibidem, s. 18.5

Ibidem, s. 26.6

Zob. ibidem, s. 29.7

osobników? Cóż może być przyrównane do ślepego produkowania miliardów za-
rodków w tym celu, by wydać jednego jedynego osobnika i to w sposób całkiem
przypadkowy?” , a za nim w jednym z wierszy Zbigniew Herbert:2

 
Co znaczy – dęby – szalona krucjata
rzeź niewiniątek ponura selekcja .3

 
Patos tego zakończenia wynika jeszcze z dumy badacza, który zebrał i przed-

stawił fakty pozwalające wreszcie rzucić światło – jak pisał o tym we wstępie – „na
kwestię powstawania gatunków, ową tajemnicę tajemnic” . To za nią ostatecznie4

skrywa się „najwznioślejsze zjawisko”, jakie może pojąć ludzki umysł, a więc
przyrodnicza walka, wskutek której rozwinęły się i wciąż się rozwijają „wyższe
formy zwierzęce”. Tytuł dzieła Darwina, nader rzadko przywoływany w całości,
dookreśla, czym są owe „godne podziwu i najpiękniejsze” formy; przypominam,
że brzmi on: „o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli o utrzy-
mywaniu się doskonalszych ras w walce o byt”. Stawką w ewolucyjnej grze jest
więc rasowa doskonałość. Nieprzypadkowo zatem i ona stała się główną stawką
w sporze Darwina z naukowymi przeciwnikami. Już w pierwszym rozdziale ba-
dacz podkreśla, że „teorię pochodzenia naszych rozmaitych ras domowych od
kilku pierwotnych gatunków niektórzy autorzy doprowadzili do absurdu. Utrzy-
mują oni, że każda rasa przekazująca swe cechy potomstwu, nawet jeśli tylko bar-
dzo nieznacznie różni się od innych, miała swój własny dziki prototyp” ; po czym5

nieco dalej retorycznie pyta:
 
A czyż przyrodnicy, którzy znacznie gorzej od hodowców znając prawa dziedziczności i nie

wiedząc więcej od nich o pośrednich ogniwach długiego łańcucha pokoleń, przyjmują jednak pocho-
dzenie różnych ras hodowlanych od tych samych przodków, nie powinni nauczyć się ostrożności,
gdy wyśmiewają myśl, że gatunki w warunkach naturalnych mogą także pochodzić w prostej linii od
innych gatunków?6

 
Owej lekcji ostrożności udziela sama natura, podległa „wielkiej potędze zasady

doboru”, której teleologia opiera się na gromadzeniu i przekazywaniu następnym
pokoleniom niewielkich różnic, jak zaznacza Darwin, „absolutnie niedostrzegalnych
dla niewprawnego oka” . Rasę określają więc zmiany i choć są one nieznaczne,7

to o ich wadze decyduje powstały w efekcie gromadzenia swoisty kapitał orga-
nicznej doskonałości, kapitał, który również człowiek może wytwarzać i ciągle po-
mnażać. Zajmując się zagadnieniem „zmienności w warunkach udomowienia”,
przyrodoznawca wielokrotnie wskazuje na „zdolności człowieka do gromadzenia
zmian drogą doboru”:
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Ibidem, s. 27.8

Zob. ibidem, s. 28.9

Zob. ibidem; dla Darwina istniały jednak jeszcze granice owej mocy: „W istocie rzeczy czło-10

wiek nie stwarza zmienności, a tylko bezwiednie zapewnia istotom organicznym nowe warunki
życia, a następnie już przyroda sama oddziałuje na ich organizację i powoduje powstanie zmien-
ności. Człowiek może jednak dobierać i tak właśnie robi, dostarczane mu przez naturę zmienione
organizmy do dalszego chowu i dzięki temu nagromadza zamiany zgodnie ze swymi życzeniami.
Przystosowuje on w ten sposób zwierzęta i rośliny dla swego pożytku lub przyjemności. Czyni to
celowo lub nieświadomie, zachowując najpożyteczniejsze dla siebie w określonym czasie osobniki,
nie myśląc wcale o przekształcaniu rasy”. Ibidem, s. 430.

Ibidem, s. 31.11

natura wytwarza stopniowo zmiany, człowiek zaś nadaje im pewien korzystny dla siebie kie-
runek. W takim znaczeniu można powiedzieć, że on sam wytworzył pożyteczne dla siebie rasy .8

 
Ta predyspozycja charakteryzuje przede wszystkim hodowców, którzy zwykli

myśleć „o budowie zwierzęcia jako o czymś plastycznym, co mogą dowolnie
przekształcać” . A zatem potęga doboru naturalnego tkwi w jej uplastyczniających9

mocach. W świecie powszechnej zmienności wszystko ulega przemianom. Osta-
tecznie więc i sama rasa jest czymś podatnym na odkształcenia, czymś, czemu
człowiek może nadać jakąś pożądaną postać. Aby wyrazić potęgę zasady doboru,
Darwin sięga po słowa Williama Youatta, weterynarza i chirurga, który stwierdził,
że „pozwala ona hodowcy nie tylko modyfikować cechy swego stada, ale je zmie-
niać do gruntu. Jest to czarodziejska różdżka, która może powołać do życia każ-
dą formę, każdy zestaw cech, jaki zechcemy” . Nowoczesny rozum, który zdołał10

uwolnić się od wskazanej przez Kanta niedojrzałości, odkrył w naturze moc owej
„czarodziejskiej różdżki”. Dzięki niej mógł uplastyczniać hodowlane rasy, to zna-
czy udomawiać je, udoskonalać, uszlachetniać, a poprzez to nadawać im rangę
bycia ponad stanem dzikości. W pierwszym rozdziale O powstawaniu gatunków
Darwin wciąż podkreśla, że udomowione rasy zwierzęce, podobnie zresztą jak
i roślinne, pochodzą od ras dzikich, czy też zaznacza, że „w mniej cywilizowanych
rejonach świata, gdzie uszlachetnienie ras nie jest tak rozwinięte, można znaleźć
osobniki tej samej rasy zmienione mało lub wcale niezmienione” . Twarda logi-11

ka procesów ewolucyjnych eksponuje to, co pnie się w górę, ulega wywyższeniu,
zwiększa zewnętrzną i wewnętrzną złożoność. Taka logika określa sposób myśle-
nia i niejako legitymizuje działania, których celem jest uszlachetnianie ras zwie-
rzęcych czy roślinnych. „Piękne i godne podziwu” stają się „przedziwnie złożone”
rasy, a więc takie, które wskutek wyniesienia ze stanu pierwotnej dzikości i prze-
mienienia w wyższą formę, uległy udoskonaleniu. Obraz hodowcy, zaopatrzonego
w „czarodziejską różdżkę”, a więc w wiedzę o istocie doboru naturalnego i sztucz-
nego, wzmacnia zrodzoną w nowoczesności wiarę w to, że człowiek potrafi na-
dawać „szlachectwo” wszelkim organicznym rasom.

2.

O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli – uporczywie przy-
pominam – o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt otwiera przed
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O tych przyczynach pisze redaktor antologii Wielkie eseje w nauce: „Sformułowanie: «Stwórca12

natchnął życiem» w zdaniu kończącym fragment przytoczony w niniejszej antologii [tj. w zakoń-
czeniu O powstawaniu gatunków – I.G.], nie pojawiło się w pierwszym wydaniu dzieła O powsta-
waniu gatunków. Zostało włączone do drugiej edycji, by udobruchać rozwścieczone duchowieństwo.
Darwin pisał później: «Długo nie mogłem odżałować, że uległem pod naporem opinii publicznej
i na określenie stworzenia posłużyłem się słowami zaczerpniętymi z Pentateuchu; w istocie miałem na
myśli: pojawienie się wskutek nie wyjaśnionego jak dotąd procesu»” – zob. Karol Darwin, w: Wiel-
kie eseje w nauce, red. Martin Gardner, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka 1998, s. 17–18.

Karol Darwin, O powstawaniu gatunków, s. 185–186.13

Idem, Dzieła wybrane, t. 4: O pochodzeniu człowieka, przeł. Stanisław Panek, red. Eugenia14

Stołyhwo, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1959, s. 167.
Zob. ibidem, s. 167–168.15

człowiekiem „nowe drogi” zawiadywania przyrodą. Człowiek nowoczesny, ni-
czym Szekspirowski Prospero, stanął przed naturą, dzierżąc w ręce „czarodziejską
różdżkę” i zaczął świadomie robić to, co zresztą nieświadomie czynił wcześniej,
gdy jeszcze Karol Darwin wespół – oddajmy wreszcie sprawiedliwość – z Alfre-
dem Russelem Wallacem nie rozpoznali, co skrywa w sobie „tajemnica tajemnic”.
Równie szybko jednak znaleźli się ci, którzy uwiedzeni ideologią postępu, zaczęli
kierować ową „czarodziejską różdżkę” na człowieka.

Jak wiemy, Darwin, prezentując w 1859 roku teorię zmienności, nie poruszył
kwestii pochodzenia rasy (ras) ludzkiej (ludzkich). Zadecydowały o tym chyba te
same powody, które kazały mu usunąć z ostatniego akapitu O powstawaniu ga-
tunków fragment: „wskutek nie wyjaśnionego jak dotąd procesu” i zastąpić je sło-
wami zaczerpniętymi z Pentateuchu: „Stwórca natchnął życiem” . Mówiąc więc12

o rasach, nie wspomina nic o rasach ludzkich; może poza jednym wyjątkiem,
który znajdujmy w szóstym rozdziale – Trudności teorii:

 
Mógłbym przytoczyć w tym samym celu różnice między rasami ludzkimi, które tak mocno

się zaznaczają; mógłbym dodać, że można by rzucić odrobinę światła na pochodzenie tych różnic,
głównie w wyniku działania doboru płciowego szczególnego rodzaju, ale bez wchodzenia w gąszcz
szczegółów moja argumentacja nie brzmiałby poważnie .13

 
Później jednak wyzbył się tych wątpliwości i kiedy w 1871 roku opublikował

tom O pochodzeniu człowieka, rasom ludzkim poświęcił ostatni rozdział. Już na
jego początku Darwin zastrzega, że zajmując się klasyfikacją ras ludzkich, należy
„wziąć pod uwagę naszą zdolność do subtelnego rozróżniania” . Następnie za-14

znacza, że na sądy dotyczące odmian pomiędzy rasami wpływają głównie różnice
w ubarwieniu skóry i włosów oraz w rysach i wyrazie twarzy; choć te drugie są
„drobne” i nie tak rzucające się w oczy jak pierwsze. Po czym stwierdza, powo-
łując się w przypisach na dużą liczbę badań opartych na pomiarach „białych, czar-
nych i Indian”, że:

 
Nie ulega jednak wątpliwości, że różne rasy przy starannym porównywaniu i mierzeniu różnią

się między sobą pod względem budowy włosów, wzajemnych proporcji poszczególnych części cia-
ła, pojemności płuc, kształtu i pojemności czaszki, a nawet pofałdowania mózgu. Lecz wyliczanie
mnogich różnic w budowie ciała musiałoby trwać nieskończenie długo. Rasy różnią się także pod
względem konstytucji, zdolności do aklimatyzacji i podatności na pewne choroby. Bardzo odrębne są
również właściwości ich psychiki zaznaczające się głównie w przejawach emocjonalnych, częściowo
zaś w zdolnościach intelektualnych .15
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Ibidem, s. 183. Darwin podobny sąd wyraził już w tym rozdziale nieco wcześniej: „Jeśli za-16

stanowimy się teraz z jednej strony nad znaczeniem podanych wyżej dowodów przemawiających za
podniesieniem ras ludzkich do godności gatunków oraz z drugiej strony nad nieprzezwyciężonymi
trudnościami w ich określaniu, dojdziemy do wniosku, że będzie bardzo właściwe użycie tu nazwy
«podgatunek»”. Ibidem, s. 177.

Ibidem, s. 124.17

Ibidem, s. 128–129.18

Darwin wydobywa te różnice, aby w dalszej części wywodu odeprzeć pogląd
uznający rasy ludzkie za odrębne gatunki. Przyznając jednak rasom ludzkim ga-
tunkową równość, ciągle podkreśla istnienie pomiędzy nimi różnic. Widać to na-
wet wtedy, gdy porusza problematykę klasyfikacyjnej terminologii. Zastanawiając
się nad zasadnością zastąpienia terminu rasa wprowadzonym przez niektórych
przyrodników określeniem „podgatunek”, dochodzi w końcu do wniosku, że „prawie
obojętna jest kwestia, czy tak zwane rasy ludzkie są określane jako rasy, gatunki
czy podgatunki, jakkolwiek ta ostatnia nazwa wydaje się najwłaściwsza” . Choć16

jest to kwestia „obojętna”, to jednak badacz opowiada się za nazwą „podgatunek”,
która zezwala określać poszczególne rasy ludzkie tak jak wszystkie inne, to znaczy
zgodnie z ewolucyjną logiką, niechybnie różnicując je na niższe i wyższe.

Ostatecznie to, co dla przyrodnika mogło stać się rzeczą obojętną, nie stawało
się taką dla nowoczesnego ideologa postępu, a dowodzi tego historia dziewiętna-
stowiecznego kolonializmu. Jej mroczne dzieje wyzierają też ze stron traktatu
O pochodzeniu człowieka:

 
W obecnych czasach narody cywilizowane wszędzie wypierają narody barbarzyńskie z wyjąt-

kiem tych obszarów, gdzie klimat stanowi barierę nie do przebycia; zwyciężają one głównie, choć
nie wyłącznie, dzięki swym umiejętnościom, których poziom zależy od rozwoju intelektu. Jest za-
tem bardzo prawdopodobne, że zdolności intelektualne człowieka doskonaliły się stopniowo dzięki
doborowi naturalnemu .17

 
Myśl ewolucyjna nieustannie wikła kategorię rasy ludzkiej w nieprzekraczal-

ną aporię: niższa – wyższa, mamiąc zarazem nowoczesnych proroków postępu
wiarą, że za pomocą rozpoznanej przez Darwina i Wallace’a „czarodziejskiej
różdżki” można ulepszać, udoskonalać i – ostatecznie – uszlachetniać „dzikie ra-
sy”, a tym samym okiełznać coś, czego nie daje się usytuować w obszarze ucy-
wilizowanego świata – samą dzikość. Genealogia „Międzynarodowego Towarzystwa
Tępienia Dzikich Obyczajów”, dla którego Kurtz (pamiętamy, z jakim skutkiem!)
opracowywał programowy referat, wywodzi się z ewolucyjnego dyskursu, na przy-
kład z uwag w rodzaju: „trudno jednak wyrobić sobie właściwy sąd, dlaczego te-
mu, a nie innemu plemieniu powodziło się lepiej i dlaczego wzniosło się ono na
wyższy szczebel cywilizacji. Wielu dzikich znajduje się obecnie na tym samym
poziomie rozwoju, na jakim znajdowali się jego przodkowie w chwili ich odkrycia
przed kilkuset laty” .18
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Joseph Conrad-Korzeniowski, Młodość, przeł. Aniela Zagórska, w: idem: Wybór prozy, przeł.19

Halina Najder, Krystyna Tarnowska, Aniela Zagórska, wstęp i oprac. Zdzisław Najder, BN II, nr 259,
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo 2015, s. 49; takich wypowiedzi
można znaleźć w prozie nowoczesnej wiele, np. w cyklu powieściowym Marcela Prousta narrator,
rozwodząc się nad kłamliwymi pozorami, jakie starał się zachować pan de Charlus, stwierdza, że:
„podobnie jak podróż lub pobyt w koloniach działa na Europejczyków, tracących w tych warunkach
zasady, jakimi rządzili się we Francji” – zob. Marcel Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, t. 5:
Uwięziona, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa: Wydawnictwo MG 2015, s. 218.

Joseph Conrad-Korzeniowski, Jądro ciemności, przeł. Aniela Zagórska, w: idem, Wybór prozy,20

s. 58.
Bolesław Prus, Kroniki, t. 15, oprac. Zygmunt Szweykowski, Warszawa: PIW 1965,21  s. 39.

3.

W części finałowej opowiadania Młodość, opublikowanego przez Josepha
Conrada w 1898 roku, Marlow wypowiada kwestię, w której odbija się los ludzi
pokroju Kurtza:

 
Poznałem później czar Wschodu; zobaczyłem tajemnicze brzegi, cichą wodę, kraje brunatnych

ludów, gdzie Nemezis czyha w ukryciu, ściga, dopada tak wielu z rasy zwycięskiej, pyszniącej się
swą mądrością, swą wiedzą, swą siłą .19

 
A może w tych słowach przegląda się w ogóle los nowoczesnego podmiotu?

Słowa Marlowa sugerują, że „zwycięska rasa” w zetknięciu z „dziczą” utraciła
ewolucyjną rangę. Można by więc zadać pytanie, zachowując w pamięci tytuł dzie-
ła Darwina, jak to się stało, że „tak wielu z rasy zwycięskiej”, pomimo swojej
mądrości, wiedzy i siły, nie potrafiło „utrzymać” rasowej doskonałości. Postawmy
jeszcze jedno pytanie, niejako wchodząc w głos Conradowskiego narratora, czy
trzeba koniecznie ujrzeć tajemnicze brzegi „brunatnych” krain, aby doświadczyć
okrutnej mocy bogini Nemezis? Innymi słowy, czy to coś, co dopada człowie-
ka, pozbawiając go poczucia rasowej pychy i cywilizacyjnej wyższości, jedynie
można odnaleźć na obszarach zamieszkanych przez „narody barbarzyńskie”? Albo
jeszcze prościej, czy groźna Nemezis nie zaszyła się też pomiędzy ulicami, bulwa-
rami czy zaułkami miast Europy?

Na początku Jądra ciemności, opowiadania, które ukazało się zaledwie rok
po Młodości, Marlow, spoglądając w kierunku spowitego sztucznym światłem
Londynu, powie: „ale to wszystko jest jak blask przebiegający równiną, jak błyska-
wica wśród chmur. Żyjemy w tym blasku – oby trwał, póki stara ziemia toczyć
się będzie! Ale wczoraj była tu ciemność” . Jeśli „to wszystko” – „jest jak blask”,20

który jedynie przez krótki czas jaśnieje pośród odwiecznego i nieprzejrzyste-
go mroku, to czy człowiek nowoczesny zdołał się od tej „ciemności” wyzwolić?
Ona nadal musiała gdzieś na niego czyhać. Bo jakże inaczej wytłumaczyć głoszo-
ne przez wielu twórców nowoczesnych sądy, chociażby jak ten, który Bolesław
Prus wypowiedział w jednej z kronik z 1897 roku:

 
Bo człowiek jest w istocie najdrapieżniejszym zwierzęciem, nad którego głową... tli się maleńki

płomyk ducha. Gdy płomyk rośnie – człowiek szlachetnieje i gotów nawet poświęcić się czy to dla
idei, czy dla bliźnich. Lecz gdy duchowy płomień przygasa (o co jest bardzo łatwo!), w człowieku
budzi się zahipnotyzowane zwierzę: hiena, tygrys, kuna, i przede wszystkim – łaknie krwi .21
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Ibidem, s. 39. Nieco dalej Prus jeszcze dopowiada, że to „wybuchy najgorszych instynktów22

ludzkich stanowią przekleństwo wojny. Pamiętajmy jednak, że – nie wojna urodziła ludzką drapież-
ność, ale drapieżność rodzi wojnę!”. Ibidem, s. 39.

Po język teorii ewolucyjnej sięga wielu twórców nowoczesnych, np. Wacław Nałkowski, który23

nazwał drobnomieszczan – „troglodytami”, zwraca na to uwagę Wacław Forajter: „Przedstawiając
nowoczesnych barbarzyńców za pomocą języka ewolucjonizmu, Nałkowski poszedł jednak dalej niż
twórca teorii doboru naturalnego. Jego «troglodyta» stał bowiem na ewolucyjnej drabinie o wiele
niżej nie tylko od przedstawicieli ras nieeuropejskich, lecz także od niektórych udomowionych zwie-
rząt, ponieważ nie wykazywał ani śladu uczuć społecznych, nawet wobec członków własnej rodziny”
– zob. Wacław Forajter, Krowy Karola Darwina i „bydło” Wacława Nałkowskiego. O paradoksach
etyki ewolucjonistycznej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”
2014, R. 7 (49), s. 349.

Chyba najpełniej siłę oddziaływania „ciemnej dziczy” wyraził Conrad w Jądrze ciemności.24

Marlow, opisując zatknięcie cywilizowanego człowieka z pierwotną dziczą, łączy to w swej istocie
niepojmowalne doświadczenie z doznaniem wstrętu, będące zarazem „urzeczeniem” samą obrzyd-
liwością: „Ląduje na trzęsawisku, maszeruje przez lasy i osiadłszy na jakiejś placówce w głębi lądu,
czuje, że dzicz, zupełna dzicz zamknęła się wokoło niego – tajemnicze życie dziczy, które tętni
w lesie, w dżungli, w sercach dzikich ludzi. Nie ma wtajemniczenia w takie misteria. Nasz obywa-
tel musi żyć pośród niepojętego, które jest także czymś wstrętnym. A jednocześnie to niepojęte ma
urok, który zaczyna na niego działać. Urzeczenie obrzydliwością, rozumiecie?” – Joseph Conrad-
-Korzeniowski, Jądro ciemności, s. 59.

I skoro wciąż są wojny, które od początku stały się przecież nieodłączną częścią
ludzkich dziejów, to – jak konstatuje autor Lalki – „człowiek był krwawym byd-
lęciem od przyjścia na świat” . Zwróćmy uwagę, że argumentacja Prusa wpisuje22

się w logikę myśli ewolucyjnej . Człowiek, pod wpływem jakiejś idei lub odda-23

jąc się służbie bliźniemu, roznieca swój wewnętrzny ogień i wówczas duchowo
wzrasta, nabiera swoistego szlachectwa, albo odwrotnie, gdy duchowy płomień
wiotczeje, zapada się niejako w dół ewolucyjnej hierarchii, i staje się tym, kim był
od początku – „krwawym bydlęciem”, a więc kimś, kto zdaje się niczym nie wy-
różniać już nie tylko od niecywilizowanych ludów, ale także i od dzikich zwierząt.

Przypadek Prusa i wielu innych twórców stulecia „pary, telegrafu i kolei
żelaznej” dowodzi, że nowoczesny podmiot odkrywa wokół siebie dzikość i siłę jej
oddziaływania . Ciemność, o której tak często rozprawia Conradowski narrator,24

nabiera więc jakichś kształtów. Co prawda pozostają one niewyraźne i do końca
nieoczywiste, ale za sprawą języka ewolucji to, co nieokreślone, dawało się jakoś
wyrazić. „Dzikość” to w końcu parametr, który widnieje na rozlicznych tabelach
ras ludzkich, odmiennie przez różnych przyrodników konstruowanych, ale za-
wsze rozpiętych na prostej linii wertykalnej: dół – góra i wpisanej w nią skrycie
aksjologii: niższy – wyższy. Opierając się na tychże tabelach, nowocześni zaczęli
w szczególny sposób je rozwijać, nadając „ciemnej dziczy” imiona własne.

4.

Traktat Gustawa Le Bona Psychologa tłumu, który ukazał się 1895 roku,
a w polskim przekładzie już w 1899 i rozprawa krytyczna Marii Konopnickiej
O tłumie z 1896 roku, będąca odpowiedzią na szkic socjologiczny Bronisława
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Zob. [Gustaw] Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. Bolesław Kaprocki, przekł. przejrzał i przed-25

mową opatrzył Stanisław Mika, Warszawa: PWN 1986, s. 40; wszystkie wyróżnienia w cytowanych
tekstach pochodzą od ich autorów.

Tam Le Bon wieszczy kres europejskiej cywilizacji: „Wraz z ostatecznym zatraceniem ideału26

umiera bezpowrotnie dusza rasy. Zamienia się wtedy w bezduszne zbiorowisko jednostek i staje się
tym, czym była na początku – tłumem. Cywilizacja zachwiana u swych źródeł staje się pastwą losu
i przypadku. Rozpoczynają się rządy tłumów, a u wrót państwa pojawiają się hordy barbarzyńców”.
Ibidem, s. 189.

Le Bon, klasyfikując tłumy na heterogoniczne i homogeniczne, pisze nawet o parlamencie czy27

ławie przysięgłych oraz sektach, warstwach czy kastach.
[Gustaw] Le Bon, Psychologia tłumu, s. 50.28

Zob. ibidem, s. 53.29

Ibidem, s. 51.30

Zob. ibidem.31

Łozińskiego Tłum (1895), świadczą o tym, że jedno z imion, jakim nowocześni
ochrzcili dzikość, to tłum. Wszystkie te teksty powstały na progu dwudziestego
stulecia, a więc w tym samym w okresie, w którym Conrad zaczął publikować
swoje – jak dziś się na to zapatruje wielu – złowieszcze opowiadania. Le Bon od
razu określa perspektywę czasową własnej wypowiedzi – „czasy obecne są epoką
przejściową i epoką rozprężenia”, tj. chwilą w dziejach, w której zamierają dawne
idee, a nowe zaczynają się dopiero kształtować. W związku z tym wyrokuje, że
nowe idee w znacznej mierze będą powstawać pod wpływem wzrastającej z każdym
dniem potęgi tłumu i dlatego też „nadchodzące stulecie będzie zatem erą tłumów” .25

Od początku refleksja nad tłumem przyjmuje w traktacie Le Bona postać
historiozoficznego namysłu, w którym ciągle pobrzmiewają nuty zmierzchu, nie-
skrywanej obawy przed grozą tego, co ma nadejść, a czego złowieszczym obrazem
staje się przede wszystkim tłum zrodzony z ideologii socjalistycznej; przy czym
w pełni owe nuty i to w mocnych akordowych uderzeniach wybrzmiewają dopie-
ro w jego zakończeniu . Niewątpliwie takiego charakteru nie ma rozprawa Ko-26

nopnickiej. To, co jeszcze znacząco różni oba teksty, to zakres kategorii tłumu;
Konopnicka ma na względzie raczej zbiegowiska uliczne, a dla Le Bona tłumem
stają się nieomal wszelkie zbiorowości . Obie wypowiedzi łączy zaś logika wy-27

wodu, osadzona w dyskursie nauk przyrodniczych. Ale w przeciwieństwie do Ko-
nopnickiej Le Bon, do czego przyznaje się już w rozdziale pierwszym, stosuje ją
metodycznie:

 
Przed szczegółowym zajęciem się różnymi kategoriami tłumów zbadamy naprzód te cechy,

które są wspólne wszystkim tłumom. Pójdziemy drogą nauk przyrodniczych, które wpierw opisują
cechy wspólne wszystkim osobnikom danej rodziny, a dopiero potem zajmują się cechami specy-
ficznymi, na podstawie których możemy daną rodzinę podzielić na rodzaje i gatunki .28

 
I rzeczywiście tabela określająca rodzaje gatunków rządzi w całości tokiem

tego wywodu. Ta wspólna cecha, która pozwala wyodrębnić i wyróżnić z ludzkie-
go gatunku rasę „psychologicznego tłumu”, a więc to coś, w efekcie czego „róż-
norodność stapia się w jednorodność”, została przez Le Bona nazwana „duszą
zbiorową” . To ona „każe im [tj. tłumowi – I.G.] inaczej myśleć, działać i czuć,29

aniżeli działała, myślała i czuła każda jednostka z osobna” . Jej podstawową cechą30

jest chwilowość, tłum, jak podkreśla Le Bon, to jeden organizm, który wyłania się
„tylko na krótki przeciąg czasu” .31
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Dokładnie Konopnicka tak o tym mówi: „Niechaj to nie zadziwia nikogo, że mówię tu o me-32

chanizmie społecznym, a nie o społecznym organizmie” – Maria Konopnicka, [O tłumie], w:
eadem, Publicystyka literacka i społeczna, wybór i oprac. Jan Baculewski, Warszawa: Czytelnik 1968,
s. 504.     

M. Konopnicka, [O tłumie], s. 514.33

Ibidem, s. 514.34

Zob. ibidem, s. 514–515.35

[Gustaw] Le Bon, Psychologia tłumu, s. 55–56.36

Maria Konopnicka, [O tłumie], s. 515.37

Również Konopnicka wskazuje na nagłość i chwilowość oraz na brak „zróż-
niczkowania” jako na główne wyróżniki tłumu. Choć we wstępie zastrzega, że ce-
lem jej analizy jest opis mechaniki społecznej, a nie społecznego organizmu, to
jednak wciąż ze sobą te wymiary miesza . Uwidacznia to jej definicja tłumu:32

 
Tłum, wypadły nagle pod wpływem afektu z karbów społecznej równowagi, jest to część spo-

łeczeństwa chwilowo odspołeczniona w to, czym każde społeczeństwo było w rudymentach swoich
– w hordę .33

 
Tłum to, z perspektywy socjologii mechaniki społecznej, stan nagłej nierówno-

wagi, to – jak wielokrotnie powtarza Konopnicka – moment „wypadnięcia z kar-
bów społecznych mniej więcej dużej kupy ludzkiego materiału, odspołeczniające
kupę ową, pod wpływem wstrząśnienia – w hordę” . Horda to jednak kategoria34

organicznikowska, którą od razu pisarka określa wedle reguł myślenia ewolucyj-
nego; podkreśla zatem, że „hordą jest tłum”, a nie jednostka i dodaje, iż „hordą jest
tłum, dla którego cywilizacja – w chwili, kiedy czuje się i działa jako taki – nie
istnieje” . Do „odspołecznienia” dochodzi więc poprzez chwilową przemianę35

jednostek w gromadną „kupę”, która zapada się niejako w dół tego, co pierwot-
ne, rudymentarne. „Duch tłumu”, by użyć określenia Le Bona, zatem uwstecznia
i na krótko zawiesza Conradowskie „to wszystko”, co sprawia, że homo sapiens
mogło nabyć gatunkowych cech cywilizacyjnego szlachectwa. Nie inaczej rzecz
ujmuje francuski lekarz i psycholog. Według niego:

 
Każda jednostka, stając się cząstką tłumu, zstępuje tym samym o kilka stopni niżej w swym

rozwoju kulturowym. Jako jednostka posiada pewną kulturę, w tłumie zaś staje się istotą dziką
i niewolnikiem instynktów. Ma spontaniczność, gwałtowność i okrucieństwo, ale równocześnie bo-
haterstwo i entuzjazm pierwotnego człowieka .36

 
W istocie „ducha tłumu”, choć, jak widzimy, Le Bon nie mówi tego wprost,

określa dzikość, która przejawia się zarówno w czynach szczytnych („bohater-
stwo”), jak i w morderczych („gwałtowność i okrucieństwo”). Konopnicka, pisząc
o przemianach zachodzących w tłumie, twierdzi podobnie: 

 
Co jest tym ważniejszym brakiem, iż przy nadzwyczajnej wehemencji [tj. gwałtowności,

natarczywości, gniewu – I.G.] wszelkiego tłumu, trudno przewidzieć i orzec, w jakiej chwili i na ja-
kim punkcie tłum dziko zbrodniczy zmienić się może w dziko szczytny i na odwrót .37

 
To, co konstytuuje tłum, decyduje o jego specyficznych właściwościach,

o tym, że ostatecznie, jak mówi Konopnicka, wtórując Le Bonowi, „psychologia
tłumu jest psychologią hordy”, to pierwotna dzikość, która objawia się w jego
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A dokładnie: „Hordą jest tedy tłum, a psychologia tłumu jest psychologią hordy, tak jak pod-38

niety tłumu, ruchy tłumu, czyny tłumu są podnietami, ruchami i czynami hordy”. Ibidem, s. 515.
Ibidem, s. 519.39

Zob. ibidem, s. 528.40

wszelakich podnietach, ruchach i czynach . Na tę dzikość ciągle zwraca uwagę38

Konopnicka, wskazując na jej społeczną wrogość i wywrotowość:
 
Jest to naprawdę dzika wielość w dzikiej jedności, z całym równouprawnieniem każdego skła-

dającego ją atomu, jest to naprawdę dzika jedność w dzikiej wielości, z całą jednorodnością ruchu,
pędu i czynu.

I jako taki właśnie pierwotny organizm, tłum przeciwstawia się gwałtownie i wrogo naszym
mechanizmom społecznym, tak jak horda przeciwstawiała się zmurszałemu mechanizmowi rzym-
skiego imperium .39

 
Człowiek na progu dwudziestego stulecia (na co wskazuje dwukrotnie użyta

przez Konopnicką partykuła „naprawdę”) naprawdę odkrywa wokół siebie ogrom
dziczy, która jest w stanie zupełnie nim zawładnąć w chwilach, gdy zatraca w tłumie
swą ewolucyjną pozycję i zapada się w „odspołecznioną hordę”, czyli w rodzaj
nowoczesnej „rasy dzikich bydląt”. Ta swoista taksonomia odzwierciedla gatunko-
wą systematykę, wyznaczoną przez Darwinowskie prawa. W ocenie Konopnickiej
i Le Bona dzikość, zarówno ta szczytna, jak i zbrodnicza, to siła, która podmywa
„to wszystko”, co wyróżnia człowieka, sytuując go na samej górze wszelkich
tabel ras. W rozpoznaniu twórców nowoczesności „ciemna dzicz”, przyjmując
postać „nowoczesnej Nemezis”, czyhającej na ludzi pośród wielkomiejskich ulic,
czyniąc z nich – jak widziała to Konopnicka – „jeden stop”, „jedną masę rozpa-
lonej lawy” , nie tylko unieważnia hierarchię człowieczej rangi, ale także wy-40

niszcza, dezorganizuje, a nawet, jak w przypadku tłumu rewolucyjnego, „wysadza
z posad całą bryłę” mechanizmu społecznego.

Pamiętamy, że patos Darwinowskiego finału O powstawaniu gatunków wy-
brzmiewa słowami: „że gdy planeta nasza, podlegając ścisłemu prawu ciążenia,
dokonywała swych obrotów, z tak prostego początku zdołał się rozwinąć i wciąż
jeszcze się rozwija nieskończony szereg form najbardziej godnych podziwu
i najpiękniejszych”. Nowoczesny podmiot zobaczył w wielkomiejskim tłumie no-
wą formę społeczną, która zgodnie z dynamiką procesów ewolucyjnych zaczę-
ła wyłaniać się wskutek modernizacyjnych przemian. Ale w przeciwieństwie do
Darwina ta nowa forma, rozpoznana jako „rasa ludzkich bydląt”, nie zbudziła
wśród ich odkrywców zachwytu nad jej pięknem, nie została też uznana za „god-
ną podziwu”. Wręcz przeciwnie, ta odkryta w tłumie nie-ludzka dzikość zrodzi-
ła nowy rodzaj lęku, albowiem optyka dzieła Darwina kazała nowoczesnemu
podmiotowi dostrzec w „odspołecznionej hordzie” potężną siłę, mogącą w przy-
szłości zagrozić – „utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt”.
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“MAN WAS A BLOODY BEAST SINCE COMING INTO THE WORLD”

 – ON MODERN RACE OF “HUMAN BEASTS”

Summary

The article, referring to the texts about crowd by Le Bon and Maria Konopnicka,

presents the history of the modern subject who discovers wildness surrounding him.

Recognizing wildness, the authors of the end of the 19  century reached for evolutionaryth

logic, to be precise to the parameter of biological races treating the phenomenon of “crowd”

as a sign of wildness. According to this logic, crowd became a kind of “desocialized horde”

(Konopnicka), social “heap”, which was subject to temporary “regress”. Modern mind was

then defined by street crowd through the discourse of natural sciences falling into an

impassable aporia: lower – higher.

Trans. Izabela Ślusarek



   



Jan Czekanowski, The theoretical assumptions of Polish anthropology and the morphological1

facts, „Current Anthropology” 1962, nr 3, s. 494. Cyt. za: Tadeusz Bielicki, Tadeusz Krupiński, Jan
Strzałko, Historia antropologii w Polsce, „Przegląd Antropologiczny” 1987, t. 53, z. 1–2, s. 7.

Tadeusz Bielicki, Tadeusz Krupiński, Jan Strzałko, Historia antropologii w Polsce, s. 7.2

W literaturze naukowej można znaleźć różne zapisy nazwy tej szkoły – wielką lub małą literą.3

Ponieważ nigdy nie była to instytucjonalnie przyjęta nazwa własna, wskazana wydaje się pisownia małą
literą, a już z pewnością nie szkoła „lwowska”, jak proponuje to administrator portalu Antropologia
fizyczna (https://antropologia-fizyczna.pl/). Istnieją także rozbieżności w rozumieniu PSA. Według
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KONCEPCJA RASY WE LWOWSKIEJ SZKOLE TYPOLOGICZNEJ

WPROWADZENIE. CZYNNIKI KLIMATOTWÓRCZE

Jeden z ojców-założycieli antropologii w Polsce, Jan Czekanowski, pisał o niej
w 1962 roku:

 
Tak zwaną Polską Szkołę Antropologiczną stworzyli antropolodzy wykształceni w Zurichu przez

Rudolfa Martina. W porządku chronologicznym byli to: Jan Czekanowski, Edward Loth, Stanisław
Poniatowski i Michał Reicher. Specjalnością ich były dziedziny cieszące się zainteresowaniem na
początku XX wieku; Loth [...] i Reicher [...] byli kontynuatorami szkoły anatomii porównawczej Carla
Gegenbaura z Heidelbergu i sami zostali znakomitymi anatomami. Czekanowski i Poniatowski roz-
winęli biometrię [...], a później, z przyczyn praktycznych zajmowali się sporo etnologią. [...] Cze-
kanowski zaczął pracę w Muzeum Pruskim i już w sześć miesięcy później, w 1907 roku, został
włączony do ekspedycji prowadzonej przez księcia Adolfa Fryderyka Meklemburskiego, w trakcie
której przez dwa lata prowadził badania w Afryce Środkowej. Poniatowski [...] późniejszy profesor
etnologii, został zamordowany przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Majdanku w 1943 roku.
Ci właśnie, którzy swoje doktoraty robili u Rudolfa Martina w Zurichu, byli pierwszym pokoleniem
antropologów tworzących Polską Szkołę Antropologiczną .1

 
Tę charakterystykę, nakreśloną ręką człowieka, którego wkład w instytucjonal-

ne dzieje i podstawy metodologiczne polskiej antropologii jest nie do przecenienia,
należy jednak uzupełnić. Przede wszystkim o sprostowanie, że spośród wyliczonych
wyżej badaczy jedynie Czekanowski był w istocie uczniem Martina . Ponadto2

o informację, iż obok tzw. syntetycznej szkoły lwowskiej polską szkołę antropo-
logiczną (w szerokim rozumieniu) w okresie międzywojennym budowała również
warszawska szkoła morfologiczno-porównawcza, „etnograficzna” szkoła krakow-
ska oraz poznański ośrodek stworzony przez Adama Wrzoska . Ośrodek lwowski3



24 Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Tadeusza Bielickiego, Tadeusza Krupińskiego i Jana Strzałko Lwowska Szkoła Typologii Antropo-
logicznej znana była później pod krótszą nazwą Polskiej Szkoły Antropologicznej. Z kolei Andrzej
Wierciński zauważa, że ze względu na różnorodność kierunków, jakie reprezentowały i reprezen-
tują różne ośrodki badawcze w kraju, można mieć wątpliwości, czy należy mówić o jednej Polskiej
Szkole Antropologicznej, jednak jest to termin przyjęty w antropologii światowej. Sam z kolei wska-
zuje na Lwowską Szkołę Antropologiczną, Łódzką Szkołę Morfologiczno-Porównawczą, Krakowski
Kierunek Rozwojowy i Wrocławski Kierunek Formalno-Matematyczny. Andrzej Wierciński, Kon-
trowersje wokół PSA, w: Teoria i empiria w Polskiej Szkole Antropologicznej. W 100-lecie urodzin
Jana Czekanowskiego, red. Janusz Piontek, Andrzej Malinowski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe
UAM 1985, s. 19–35. Wynika stąd, że PSA raz odnoszone jest tylko do szkoły lwowskiej, raz do
wszystkich ośrodków antropologicznych w kraju, z ich specyficznymi profilami badawczymi. Dla
jasności wywodu stosuję tu termin „szkoła lwowska”, wskazujący jednoznacznie na ośrodek stwo-
rzony przez Jana Czekanowskiego, jego teorię i praktykę.

Zob. Jan Czekanowski, Antropologia polska w międzywojennym dwudziestoleciu 1919–1939,4

Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie 1949.
Mirosław Krzyśko, Statystycy polscy, 5 http://www.up.poznan.pl/polbiom/memories.php?person

=Czekanowski [dostęp: 30.01.2018].
W okresie od 1.05.1907 do 7.07.1909 prowadził badania antropologiczne w Sudanie, Kongo,6

Ugandzie i Niemieckiej Afryce Wschodniej. Wyczerpujący biogram Czekanowskiego można znaleźć
m.in. na stronie Polskiego Towarzystwa Biometrycznego (http://www.up.poznan.pl/polbiom/memories.
php?person=Czekanowski), ale również w wielu innych źródłach prezentujących sylwetkę tego wy-
bitnego antropologa, jak np.: Joanna Bar, Anna Czekanowska, Jan Czekanowski, w: Etnografowie
i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 1, red. Ewa Fryś-Pietraszkowa, Anna Kowalska-
-Lewicka, Anna Spiss, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN 2003, s. 52–56.

Jan Czekanowski, Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa: PWN 1967, s. 16.7

Ibidem.8

Ibidem.9

rzeczywiście stanowił jednak przez dłuższy czas zasadniczy filar Polskiej Szkoły
Antropologicznej (PSA) . Można nawet przyjąć, że po Józefie Majerze, Izydorze4

Kopernickim i Julianie Talko-Hryncewiczu, którzy jako pierwsi w kraju, za zgodą
austriackiego zaborcy, wykładali antropologię w Uniwersytecie Jagiellońskim, to
Czekanowski właśnie wraz ze swoją katedrą w istotny sposób przyczynił się do
rozwoju nauk antropologicznych na naszym gruncie. Katedra ta została powoła-
na w Uniwersytecie Lwowskim im. Jana Kazimierza „pismem c. k. Ministerstwa
Wyznań i Oświecenia w Wiedniu z dnia 11 sierpnia 1913 roku, z datą ważności
od 1 października 1913 roku” , a Czekanowski – jej pierwszy kierownik, został5

mianowany profesorem nadzwyczajnym antropologii i etnologii na Wydziale Fi-
lozoficznym. Szerokie wykształcenie matematyczno-przyrodnicze (studia z antro-
pologii u Rudolfa Martina, studia anatomiczne u Georga Rugego, matematyczne
u Heinricha Burghardta, etnologiczne u Oskara Stolla) oraz doświadczenia tere-
nowe, jakich nabył, uczestnicząc w ekspedycji naukowej do Afryki Środkowej ,6

zdecydowanie predestynowały go tej funkcji. Sprawiły również, iż mimo szerokiego
pojmowania antropologii, obejmującej z założenia także „dwie nauki socjologiczno-
-humanistyczne: prehistorię i etnologię” , najbliższą mu okazała się „antropologia7

w ściślejszym słowa tego znaczeniu” , czyli nauka przyrodnicza, „oznaczana nie-8

kiedy mianem antropologii fizycznej” . Swój zdystansowany stosunek do podejścia9

socjologiczno-humanistycznego Czekanowski wyjaśniał następująco:
 
poglądy panujące w naukach antropologicznych w ostatnim stuleciu bardzo intensywnie od-

działywały na ukształtowanie się społeczno-politycznych poglądów szerokich mas. Wskutek tego na
badaczach pracujących w tych działach wiedzy ciąży wielka odpowiedzialność za lansowane poglądy.

http://www.up.poznan.pl/polbiom/memories.php?person=Czekanowski
http://www.up.poznan.pl/polbiom/memories.php?person=Czekanowski
http://www.up.poznan.pl/polbiom/memories.php?person=Czekanowski
http://www.up.poznan.pl/polbiom/memories.php?person=Czekanowski
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Jan Czekanowski, Wstęp, w: Człowiek, jego rasy i życie, oprac. Jan Czekanowski, Warszawa:10

Trzaska, Evert, Michalski 1938, s. 15.
Adam Wanke, Przedmowa, w: Jan Czekanowski, Człowiek w czasie i przestrzeni, s. 6.11

Ibidem, s. 7.12

Jan Czekanowski, Człowiek w czasie i przestrzeni, s. 14.13

W 1883 r. Galton wdrożył metody statystyczne do studiów nad różnicami indywidualnymi,14

w których udowadniał wpływ dobrego pochodzenia (εÛγενής, eugenes, ‘dobrze urodzony’) na dzie-
dziczenie inteligencji, powołując tym samym do życia eugenikę. W 1901 r. równocześnie trzy różne
laboratoria (Hugona Marie de Vriesa, Carla Corrensa i Ericha von Tschermaka potwierdziły prawo
dziedziczności Mendla. W 1909 r. duński botanik Wilhelm Johannsen wprowadził termin „gen”
(z j. greckiego γένος – ‘ród, pochodzenie’). Por. Wacław Szybalski, Rewolucja genetyczna na prze-
łomie XX i XXI wieku, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2000, nr 3, s. 387.

Czego już w latach 80. XIX wieku doświadczyli na własnej skórze mieszkańcy USA, gdzie15

– w myśl tej inżynierii – zakazano małżeństw epileptykom i umysłowo upośledzonym. Tam też, we-
dług Bielawskiego, w stanie Indiana, wprowadzono pierwszą ustawę sterylizacyjną. Zob. Michał
Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przeł. Wojciech Chudoba, Wołowiec: Wydaw-
nictwo Czarne 2011.

Mogą one bowiem powodować nieobliczalne konsekwencje. Wystarczy zestawić z jednej strony na
ewolucjonizmie etnologicznym wyhodowany komunizm, z drugiej rasizm, wyrosły na antyewo-
lucjonistycznej glebie antropologii. Poczucie odpowiedzialności nakłada obowiązek oparcia się na
obiektywnych metodach badawczych, zabezpieczających nas przed możnością nadużywania przed-
wczesnych syntez, przez wykazywanie ich bezpodstawności. Z tego właśnie względu został przez
nas położony tak wielki nacisk na opracowanie obiektywnych metod ilościowych .10

 
Wypowiedź tę można uznać za naukowe i światopoglądowe credo Czekanow-

skiego, przyświecające mu w czasach budowania programu badawczego szkoły.
Nie tylko zwraca ona uwagę na metodologiczne podstawy antropologii fizycznej,
którą tworzył, ale wyraźnie uwzględnia także klimat epoki, w jakiej nauka ta roz-
wijała się wówczas na świecie. A był to klimat szczególny, którego zasadnicze
„czynniki klimatotwórcze” – komunizm i rasizm – nie umknęły oku tego uczonego.
Wykształcony w znakomitych ośrodkach europejskiej nauki, doskonale zdawał też
sobie sprawę ze stanu antropologii jako nauki przyrodniczej. Zdaniem Adama
Wankego była to bowiem w tamtych czasach dyscyplina zdecydowanie wymaga-
jąca zmiany, pogrążona w kryzysie wynikającym z „braku analiz naukowych”,
„a ujęcia syntetyczne grzeszyły prymitywizmem metodologicznym” , wikłając11

się „w bałamutne plątanie kategorii rasowych z kategoriami etnicznymi, który to
zwyczaj był przyczyną mieszania pojęć i prowadził do rasizmu” . To z kolei,12

w przekonaniu Czekanowskiego, otwierało „pole dla psychologizujących popisów
dialektycznych, nie hamowanych metodą ilościową” . Mimo tych opinii, trud-13

no jednak nie zauważyć, iż równocześnie to właśnie w antropologii pokładano
olbrzymie nadzieje. Żywili je nie tylko uczeni, sprowokowani do działania bada-
niami sir Francisa Galtona nad dziedzicznością, ponownym odkryciem praw opata
Grzegorza Mendla w 1901 roku czy zyskującą potwierdzenia naukowe genety-
ką .14  Zwracali się ku niej także politycy, skwapliwie wykorzystujący dla własnych
celów rysujący się na horyzoncie projekt inżynierii społecznej, opartej właśnie na
Galtonowskiej eugenice . Ujmując zatem w wielkim uproszczeniu – czas szkoły15

lwowskiej, której aktywność naukowa przypadała na lata 1913–1938, był czasem
zarówno higieny rasowej, eugeniki, jak i higieny politycznej – usuwania „zbutwia-
łych” resztek starego systemu społecznego, którego struktury, zgodnie z obo-
wiązującą wtedy interpretacją teorii Darwina, i tak musiały zniknąć. Jednocześnie
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Jego stanowisko oraz poczynania doskonale przedstawia praca: Sven Linqvist, Wytępić całe to16

bydło, przeł. Milena Haykowska, Warszawa: WAB 2011. Por. także Cuviera Mémoires du Muséum
d’histoire naturelle z 1817 oraz http://afryka.org/afryka/-wytepic-cale-to-bydlo---5---odkrycie-cuviera,
news/ [dostęp: 16.03.2016].

Mały słownik antropologiczny, red. Adam Wanke, Warszawa: Wiedza Powszechna 1969,17

s. 298–300.
Ibidem, s. 301.18

sama antropologia fizyczna, obciążona nadmiarem materiału, a pozbawiona prze-
konującej koncepcji jego systematycznego opisu, została uwikłana w pozabio-
logiczną teorię ras, jak się okazało, łatwo aplikowalną tyleż do nowych odkryć
Galtona, ile do starych ustaleń Georges’a Cuviera, które w owym czasie skutecz-
nie przemawiały do umysłów, choć wywodziły się z początków wieku XIX.

SYSTEMATYKA I SYSTEM

W 1812 roku Cuvier sformułował koncepcję podziału ludzkości na trzy typy
rasowe, uznając, że kolor skóry i odrębności w budowie fizycznej, w tym szkiele-
tu i czaszki, dają także podstawy zróżnicowania poziomu rozwoju cywilizacyjne-
go. Wykazywał to, m.in. prowadząc badania czarnoskórej ludności Afryki, którą
rozpoznawał jako „najbardziej zdegradowaną z ludzkich ras, której kształty naj-
bardziej przypominają zwierzę i której inteligencja nie wznosi się do poziomu
logicznego myślenia” . Tym rozpoznaniom Cuviera, wiążącym różnice fenoty-16

powe między ludźmi ze zdolnościami umysłowymi, towarzyszyły inne typologie.
Dość wskazać tu na pięć ras (Blumenbacha), sześć (Buffona), siedem (Huntera),
osiem (Agassiza), jedenaście (Pickeringa), piętnaście (Bory St. Vincenta), szes-
naście (Desmoulinsa), dwadzieścia dwie (Mortona), sześćdziesiąt (Crawforda) lub
sześćdziesiąt trzy rasy (Burke’a) . Można przyjąć, iż nie byłoby w tym fakcie17

nic szczególnego, gdyż systematyka, przynajmniej od czasów Karola Linneusza,
była i jest nieodłączną częścią nauk o życiu, gdyby nie coraz wyraźniejsze w 2. po-
łowie wieku XIX, iście cuvierowskie łączenie wyjściowych dla typologii ras
ludzkich cech fizycznych (zwłaszcza koloru skóry) z cechami psychicznymi. Swój
sugestywny wyraz korelacja ta zyskała w stworzonej przez Arthura de Gobineau
filozofii historii opartej na rasie:

 
I tak – według niego – rasa biała odznacza się małą zmysłowością, dużą inteligencją i energią,

poczuciem honoru, bezinteresownością, odwagą, wojowniczością, poczuciem ładu i harmonii oraz
talentami organizacyjnymi. Rasa żółta odznacza się wytrwałością, praktycznością, utylitaryzmem,
przeciętną inteligencja oraz brakiem idealizmu i fantazji. Rasę czarną cechuje zmysłowość, uczucio-
wość, wybitna fantazja połączona z uzdolnieniami artystycznymi, słaba wola oraz brak uzdolnień
organizacyjnych i twórczych .18

 
Za sprawą takiego mariażu opisowe dotąd, biologiczne pojęcie rasa stało się

pojęciem wartościującym. Dla Gobineau było oczywiste, że to rasa biała przy-
czyniła się do rozwoju kultury, której aktualnie zagraża upadek z powodu inwazji
innych ras. W tym namyśle nad „upadkiem” cywilizacji Gobineau znalazł licznych

http://afryka.org/afryka/-wytepic-cale-to-bydlo---5---odkrycie-cuviera,news/
http://afryka.org/afryka/-wytepic-cale-to-bydlo---5---odkrycie-cuviera,news/
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Ibidem.19

Andrzej Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa: Wydawnictwo20

Prawnicze LexisNexis 2002.
Oprócz Cold Spring Harbor Laboratory w 1910 r. w USA powstało też biuro statystyczne21

Eugenics Record Office, które zgromadziło duże ilości drzew genealogicznych, na podstawie któ-
rych wywnioskowano, że osoby „nieprzydatne” wywodziły się z rodzin upośledzonych ekonomicz-
nie i społecznie. Por. np. Eugenika, https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenika [dostęp: 15.02.2017].
Por. także Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści.

Richard Liebich, Die Zigeuner in ihrem Wesen und in ihrer Sprache: Nach eigenen Beo-22

bachtungen dargest, Leipzig: Verlagsort 1863.
Robert Jay Lifton, German Doctors and the Final Solution, „The New York Times”, 21.09.1986.23

Praca Darwina On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation24

of Favoured Races in the Struggle for Life (wyd. 1), London: John Murray 1859 z pewnością była
dostępna Czekanowskiemu.

naśladowców, jak choćby w osobie Houstona Stewarta Chamberlaina, głęboko prze-
konanego o wyższości rasy teutońskiej (czyli Germanów, Celtów i Słowian za-
chodnich), zachowanej w postaci najczystszej na terenach Niemiec, ale mającej
wroga w rasie żydowskiej . Podobne poglądy głosił również francuski antropolog19

Georges Vacher de Lapouge, autor dzieła Aryjczycy i ich rola społeczna (1899)
oraz Rasa i środowisko (1909), który dokonał szczegółowej systematyki rasy
białej, wskazując na Aryjczyków (rasę nordycką) jako wybitnie twórczą, acz wy-
magającą szczególnej ochrony przed żywiołem mieszańców . Jeśli do tych, zy-20

skujących coraz większy posłuch pseudoantropologicznych idei dodamy badania
statystyczno-genetyczne, wdrożone w 1883 roku przez sir Francisa Galtona oraz
teorie Charlesa Davenporta – założyciela amerykańskiego Cold Spring Harbor
Laboratory (w 1904) , a także powołanie w 1921 roku Państwowego Instytutu21

Biologii Rasy w Szwecji, obraz epoki będzie już w miarę wyraźny. Warto go mo-
że tylko jeszcze uzupełnić o robiący w tym czasie zawrotną karierę termin
Richarda Liebicha Lebensunwertes Leben („życie niewarte życia”), odnoszący się
w XIX wieku do ludności romskiej , ale ponownie wykorzystany w 1920 roku22

przez dwóch niemieckich orędowników eugeniki – prawnika Karla Bindinga i psy-
chiatrę Alfreda Hoche w pracy Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten
Lebens . To właśnie w tym czasie rodziła się i rozwijała swój program badawczy23

lwowska szkoła typologiczna.

WSKAŹNIK GŁÓWNY

Dostrzegając, jak wspomniano, niebezpieczeństwa epoki, Czekanowski – za-
łożyciel szkoły lwowskiej – odcinał się zdecydowanie od eugenicznych zapędów
różnych, nie tylko naukowych interpretatorów Darwina, co skądinąd przełożyło się
na zupełnie dziś zdumiewające zignorowanie przez tego uczonego wkładu Dar-
wina w naukę o pochodzeniu gatunków na drodze doboru naturalnego . Niechętny24

był również bardzo popularnym w tym czasie frenetycznym opisom zbrodniarzy
„z urodzenia” autorstwa Cesarego Lombrosa, psychiatry i wziętego fizjologa, któ-
ry w badaniach laboratoryjnych dowodził istnienia skłonności patologicznych na

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenika
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Koncepcje Lombrosa były niezwykle popularne, a jego książka L’uomo delinquente... wydana25

we Włoszech w 1876 r. już w 1891 została przełożona na polski przez Jana Ludwika Popławskiego
i wydana jako: Cesare Lombroso, Człowiek zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencyi
i dyscypliny więziennej: zbrodniarz urodzony: obłąkaniec zmysłu moralnego, przeł. Jan Ludwik
Popławski, Warszawa: M. Wołowski 1891. W tym samym roku ukazał się t. 2, a w 1892 – t. 3.

Jan Czekanowski, Zagadnienia antropologii, s. 10.26

Ibidem, s. 20.27

Jan Czekanowski, Człowiek w czasie i przestrzeni, s. 42.28

Twórca systemu typologii somatycznej człowieka i dwóch klasyfikacyjnych metod statystycz-29

nych (stochastyczna korelacja wieloraka i metoda aproksymacji Wankego). Por. Wanke Adam, w:
Encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Warszawa: PWN 1987, s. 642.

Adam Wanke, Z badań antropologicznych nad poborowymi, w: Księga pamiątkowa dla uczcze-30

nia 60 lat pracy naukowej Jana Czekanowskiego, Wrocław: PWN 1964, s. 100.

podstawie cech morfologicznych, szczególnie zaś kształtu czaszki . Mimo prze-25

konania o wadze pomiarów czaszki dla antropologii fizycznej ustalenia Lombrosa
oceniał Czekanowski jako atak „na kodeks karny, stanowiący gwarancję swobód
obywatelskich” . Najważniejsza dla niego, a zatem i dla lwowskiej szkoły typo-26

logicznej okazała się natomiast koncepcja dziedziczności Mendla, którą szanował
za precyzję i naukowy obiektywizm, wsparty metodami obliczeniowymi. Bezdys-
kusyjna stała się też, oparta na bardzo cenionej wtedy biometrii (w tym wskaźni-
ku głównym – rozmiarach czaszki) antropologiczna koncepcja rasy, którą starał
się łączyć z rozwijającą się seroantropologią, zafascynowany efektami badań nad
grupami krwi, prowadzonymi przez Emila von Dungerna i Ludwika Hirszfelda
– polskiego lekarza, immunologa i bakteriologa. Zgodnie z duchem epoki i własną
wiedzą przyrodniczą, rasę pojmował esencjalistycznie, twierdząc, iż

 
rasy ludzkie nie są bynajmniej konwencjonalnymi definicjami, istniejącymi jedynie w książ-

kach, w dziełach poszczególnych systematyków, jak to twierdzą staroświeccy ewolucjoniści. Za-
stosowanie matematycznie zadowalająco ścisłych metod statystycznych ujawniło bowiem fakty
w sposób najprostszy dające się tłumaczyć jedynie hipotezą, że rasy ludzkie są realnymi składnikami
rodzaju ludzkiego .27

 
Składniki te wyznaczał Czekanowski, biorąc właśnie pod uwagę tzw. wskaź-

nik główny, czyli „stosunek największej szerokości czaszki do jej największej
długości, mierzonej od dolnego brzegu czoła do najdalej odstającego punktu tyło-
głowia” , obowiązujący w anatomii porównawczej od ukazania się pracy De gene-28

ris humani varietate nativa Johanna Friedricha Blumenbacha w 1775 r. Zdaniem
Adama Wankego , współpracownika Czekanowskiego w szkole lwowskiej:29

 
Pewne wielkości tego składnika wiążą się ściśle ze składnikami antropologicznymi. Z tego też

względu jest on dla ogólnej oceny danego materiału miernikiem zróżnicowania antropologicznego.
Dawniej na podstawie tylko wskaźnika głowy opierały się najważniejsze wnioski co do struktury
antropologicznej. [...] Najczęściej jednak określamy zespoły cech realizujące się w poszczególnych
osobnikach w postaci typów antropologicznych, w zależności od wielkości wskaźnika głowy. [...]
Z tych względów wskaźnik głowy jest najważniejszą cechą taksonomiczną .30

 
W istocie, w czasach rasy, czego dowodzą archiwa zdjęć poborowych, archi-

wa kryminalistyczne oraz archiwa więźniów obozów koncentracyjnych, wskaźnik
główny uznawano za zasadniczy i decydujący w diagnozie typu antropologiczne-
go osobnika, w tym – niestety – często również jego skłonności psychofizycznych.
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Jan Czekanowski, Zarys metod statystycznych w zastosowaniach do antropologii, Warszawa:31

nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1913. Metoda ta wykorzystywana jest do dzi-
siaj w wielu dyscyplinach naukowych – od fitosocjologii po ekonometrię – i znana jako „diagram
Czekanowskiego”, „odległość Czekanowskiego”. Metodę zaproponowaną przez Czekanowskiego za-
licza się do działu „analizy skupień” (cluster analysis) zwanej też „grupowaniem danych”. W latach
największej popularności (okres międzywojenny i lata pięćdziesiąte) uchodziła za niezwykle praco-
chłonne i zaawansowane matematycznie narzędzie, dziś z powodzeniem zastępowane przez specjalne
programy komputerowe.

Jan Mydlarski, Rasa, w: Człowiek, jego rasy i życie, s. 20–54.32

Tadeusz Sulimirski, Kultura człowieka przedhistorycznego, w: Człowiek, jego rasy i życie,33

s. 205–297.
Por. Andrzej Malinowski, Życie i działalność J. Czekanowskiego, w: Teoria i empiria w Pol-34

skiej Szkole Antropologicznej, s. 74.

Do obliczania wskaźników antropometrycznych (długości, wysokości, szerokości,
pojemności puszki mózgowej, jej obwodu oraz wysokości i szerokości twarzy)
przywiązywano wielką wagę, a skonstruowanie sprawnej metody ich korelacji
oraz skodyfikowanie zasad takich pomiarów (pomiary liniowe, kątowe, długości
łuków dokonywane na kościach mózgoczaszki i twarzoczaszki), których efekty
byłyby w pełni zobiektywizowane, bez wątpienia stanowiło wielkie naukowe wy-
zwanie. Czekanowski, przekonany do metod ilościowych, podjął się stworzenia
statystycznej metody badania wskaźnika głównego oraz wypracowania precyzyj-
nego sposobu analizy podobieństwa i różnicy, umożliwiającego wychwytywanie
zależności między takimi wskaźnikami. Efektem jego prac była tzw. metoda dia-
graficzna, która należy do najstarszych taksonomicznych metod statystycznych
i w pełnym kształcie została przez niego przedstawiona w pierwszym polskim
podręczniku do statystyki Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antro-
pologii z 1913 roku , czyniąc go pionierem w tej dziedzinie. Dla zobrazowania31

złożoności problemu, z jakim borykał się Czekanowski, wystarczy zerknąć na ilu-
strację 1, którą przedstawiam poglądowo, z pominięciem towarzyszącej jej instrukcji
dokonywania obliczeń.

Swoje badania i obliczenia prowadził Czekanowski na czaszkach kopalnych,
co pozwoliło mu i jego szkole na zbudowanie jednej z pierwszych polskich syste-
matyk prymatów, w tym kopalnych szczątków hominidów autorstwa Jana Myd-
larskiego , połączonych z szerokim opisem kultury człowieka prehistorycznego32

w ujęciu Tadeusza Sulimirskiego . Równocześnie jednak przedsięwziął badania33

wskaźnika głównego na przedstawicielach różnych ras żyjących. Te ostatnie badał
m.in. podczas swej afrykańskiej wyprawy, z różnym zresztą powodzeniem wyko-
nując gipsowe maski głów Pigmejów , ale zwłaszcza pracując na wspomnianym34

materiale zdjęciowym (na którym pracował też Mydlarski i Wanke) i bezpośred-
nich danych biometrycznych. Stworzył w ten sposób podstawy polskiej kraniolo-
gii (w tym kraniometrii), stanowiące do dzisiaj obowiązujące zasady obiektywnego
opisu szczątków kostnych hominidów w paleoantropologii, ale służące również
ustalaniu płci, wieku, stanu zdrowia, pochodzenia, przynależności etnicznej itd.
szczątków ludzkich w kryminalistyce, generalnie zaś w antropologicznej analizie
porównawczej. Wiemy jednak, że w swoich badaniach nad rasami Czekanowski
uwzględniał również inne wskaźniki. Jan Mydlarski, autor przywołanego tu, ob-
szernego rozdziału Rasa w wydanej w 1938 roku pracy Człowiek, jego rasy i życie
(pomyślanej jako opus magnum szkoły lwowskiej) twierdzi, że w przekonaniu
Czekanowskiego wystarczającym kryterium typologicznym był dobór 5–7 cech.
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Jan Mydlarski, Rasa, s. 80–81.35

Ibidem, s. 82.36

Il. 1.
Źródło: Andrzej Malinowski, Władimir Bożiłow, Podstawy antropometrii.
Metody, techniki, normy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.

Należały do nich: proporcje ciała (wzrost w centymetrach i budowa), kształt gło-
wy, kształt twarzy, kształt nosa, pigmentacja (skóry, oczu i włosów plus kształt
włosa), uzupełnione jeszcze o właściwości zarostu i owłosienia oraz kształt szpa-
ry ocznej (fałda mongolska) . Na ich podstawie Czekanowski wyróżnił, trzyma-35

jąc się wcześniejszych ustaleń (m.in. Cuviera) trzy zasadnicze odmiany rodzaju
ludzkiego – białą, żółtą i czarną, którym odpowiadały trzy – jak pisze Mydlarski
– „najbardziej wyspecjalizowane formy poszczególnych odmian, a mianowicie
typ nordyczny dla odmiany białej, laponoidalny dla żółtej i nigrycki dla czarnej” .36

Skrajny mendelizm, jaki towarzyszył Czekanowskiemu od początku działalności
naukowej, skłonił go także do przyjęcia koncepcji krzyżowania się form i powsta-
wania mieszańców, a dalej – utrwalania się ich cech i powodowania w efekcie po-
jawiania się dodatkowych składników antropologicznych gatunku Homo sapiens.
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Łącznie z pierwotnymi typami mieszańce ustanowiły, zdaniem Czekanowskiego,
sześć zasadniczych ras. W kolejnym etapie dziejów człowieka, w wyniku wykrzy-
żowywania się, powstało 15 form mieszanych, co przy uwzględnieniu pierwszych
sześciu daje w efekcie 21 odrębnych, odróżnialnych typów morfologicznych (plus
dwie pary form obocznych). Zgodnie z jego wiedzą w pełni charakteryzują one
współczesny stan rodzaju ludzkiego. W ten sposób skonstruował on globalną typo-
logię gatunku ludzkiego, z wyodrębnieniem ras wyjściowych i pochodnych, opartą
właśnie na wskaźniku głównym, co przedstawił na osobiście wykonanym przez
siebie schemacie, dobrze znanym większości antropologów (il. 2). 

Il. 2.
Źródło: https://pl.scribd.com/document/318086392/Czekanowski-Jan-Zagadnienia-antropologii-

Zarys-antropologii-teoretycznej, powielone na https://antropologia-fizyczna.pl/typologia-
antropologiczna/kierunek-czekanowskiego/zalozenia-taksonomii-szkoly-lwowskiej. 
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Jan Czekanowski, Człowiek w czasie i przestrzeni, s. 85–86.37

Ibidem.38

Stanisław Żejmo-Żejmis habilitował się w Uniwersytecie Jan Kazimierza we Lwowie w 1936 r.,39

ale związany był z Instytutem Antropologii UW. „Wiosną 1939 brał udział w pracach wykopaliskowych
w Edfu w Egipcie prowadzonych przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Pierwsze lata okupacji
spędził u przyjaciół w Zakliczynie i Jedliczach koło Krosna. Został tam aresztowany w 1942 i prze-
wieziony do Krakowa do więzienia Montelupich, a stamtąd 20.07.1942 do KL Auschwitz (nr obozo-
wy 45720), gdzie zginął”. Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie
1939–1956, http://krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,zejmo-zejmis,45 [dostęp: 31.01.2018].

Za: Stanisław Żejmo-Żejmis, Środowisko, w: Człowiek, jego rasy i życie, s. 196.40

Ibidem.41

Ibidem.42

Błędem jednak byłoby sądzić, że typologiczne ustalenia szkoły lwowskiej
w pełni wspierały mitologie rasistowskie. Dobrym przykładem sceptycyzmu Cze-
kanowskiego wobec głoszonych wtedy poglądów o wpływie rozwoju kultury na
kształt czaszki, wywiedzionych ponoć z etnologicznego ewolucjonizmu, jest jego
stanowisko odnośnie do przekonania o zanikaniu długogłowców (czytaj: rasy nor-
dycznej). Wyniki jego dociekań jednoznacznie pozwalały na stwierdzenie: „Sta-
tystyczne pogłębienie badań kraniologicznych wykazało, iż za główną przyczynę
wahań kształtu głowy można uznać zmiany zachodzące w mechanizmie dziedzi-
czenia cechy antropologicznej, nie połączone ze zmianą jej biologicznej treści” .37

Zatem przeceniane przez zwolenników eugeniki przejście od długogłowości
wczesnego średniowiecza do krótkogłowości czasów nowożytnych, zdaniem tego
antropologa, można interpretować po prostu „jako zmianę w ustosunkowaniu
składników dominujących do recesywnych” , w czym znacznie większą rolę ode-38

grały migracje i mieszanie się typów antropologicznych niż kultura. Kwestię
wyolbrzymianej przez zwolenników rasizmu roli długogłowości celnie kwituje je-
den z badaczy rasy, związanych ze szkołą lwowską , Stanisław Żejmo-Żejmis, od-39

wołując się do uwag Maxa Müllera. Ten zasłużony skądinąd językoznawca, jeden
z najważniejszych sanskrytologów swoich czasów, raczej bezwiednie przysłużył
się do szerzenia aryjskości łączonej z rasowością, zajmując się religią i językiem
indoeuropejskim. Zorientowawszy się w ideologicznym wykorzystywaniu swoich
koncepcji, w 1888 roku pisał:

 
Aryjczykami są ci, którzy mówią językami aryjskimi, niezależnie od tego, jakiej są barwy i ja-

kiej są krwi. Nazywając ich Aryjczykami nie orzekam nic ponad to, że gramatyka ich języka jest
aryjska... W moim pojęciu etnolog, który mówi o rasie aryjskiej, o aryjskiej krwi, o aryjskich oczach
i włosach, jest takim samym przestępca, jak filolog, który mówiłby o długogłowym słowniku lub
o krótkogłowej gramatyce .40

 
Żejmo-Żejmis, któremu, nawiasem mówiąc, mylnie przypisuje się mówienie

o „góralskim”, „mazurskim” czy „prawdziwie” polskim typie „rasowym”, a które
to określenia uważał wręcz za „bajania” , rasistowską obsesję długogłowców41

określa właśnie „kompleksem krótkogłowej gramatyki” . W znakomity też i kla-42

rowny sposób precyzuje stanowisko PSA na temat rasy:
 
Rasa jest pojęciem biologicznym ujmującym zespół osobników o podobnej strukturze fizycznej

i duchowej, przekazywanej w procesach dziedziczenia stale wedle prawideł ściśle określonych. [...]
Z punktu widzenia biologicznego naród i w ogóle każda jednostka etniczna, podobnie jak jakiekol-
wiek zbiorowisko istot żywych, w wyniku przebytych procesów dziejowych tworzy to, co w gene-

http://krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,zejmo-zejmis,45
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Ibidem.43

Por. Jung Soh, Paul M.K. Gordon, Christoph W. Sensen, Genome Annotation, Boca Raton:44

Chapman & Hall/CRC Press 2013, s. 1.
Linda Stone, Paul Lurquin, Geny, kultura i ewolucja człowieka. Synteza, przeł. Wojciech Bra-45

nicki, Wiesław Więckowski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009, s. 186.
Na ten temat zob. m.in. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Antropologia potoczna ziemiań-46

stwa albo obywatel ziemski w wersji romansowej (casus: Mniszkówna), w: Polska kultura zie-
miańska, red. Ewa Kosowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1995, s. 97–110.

Jan Czekanowski, Człowiek w czasie i przestrzeni.47

Jan Czekanowski, Podstawy teoretyczne antropologii i ich konsekwencje, Lublin: Towarzystwo48

Naukowe KUL 1947, s. 25.

tyce nazywa się populacją. Mianem populacji określa się zespół współżyjących i wykrzyżowujących
się osobników jednego gatunku i zazwyczaj jednej odmiany, lecz wielu ras. Różnice między popu-
lacjami polegają na rozmaitym ilościowym ustosunkowaniu składających je typów rasowych i ich
mieszańców. Tu więc bierze górę typ nordyczny, tam śródziemnomorski, ówdzie subnordyczny lub
północno-zachodni. I tylko w tym znaczeniu można mówić o pewnych ludach, iż są nordyczne
lub śródziemnomorskie. [...] Jak nie ma rasy katolickiej lub proletariackiej, tak nie ma rasy polskiej,
żydowskiej i szlacheckiej .43

PODSUMOWANIE

Podsumowując, trzeba przyjąć, że wbrew współczesnej biologii, uznającej, iż
rasy ludzkie w ogóle nie istnieją, ponieważ zgodnie z badaniami DNA zróżni-
cowanie genetyczne gatunku wynosi zaledwie 0,15% , a „Wcześniejsze próby44

ustalenia zmienności genetycznej człowieka na podstawie koloru skóry, rodza-
ju włosów lub cech morfologicznych (np. parametrów czaszki), były zbyt po-
wierzchowne i nie przynosiły użytecznych danych” , przekonanie o istnieniu45

biologicznego typu rasowego faktycznie obowiązywało w polskiej antropologii
fizycznej, w czym niemały udział miała szkoła lwowska. Równocześnie jednak
warto zauważyć, że nie posuwała się ona do tak charakterystycznej dla czasu rasy
mitologizacji związków między (wtedy jeszcze ewolucyjnie myślanym) poziomem
kultury a wyodrębnionymi jednostkami taksonomicznymi, szlachetnością charak-
teru a kształtem czaszki czy zdolnościami do panowania a profilem nosa. Bio-
logicznej nauce o fenotypowym zróżnicowaniu gatunku ludzkiego, jaką budowała
PSA, towarzyszyła jednak znacznie silniej oddziałująca antropologia potoczna ,46

której podatny grunt łatwo zapładniały (i zapładniają) obrazy „geniusza – obłą-
kańca”, „plagi cygańskiej” i spiskujących Mędrców Syjonu. Wspólnoty wyobra-
żone o wiele silniej bowiem przemawiają do wyobraźni niż najbardziej nawet
precyzyjne obliczenia, przed czym nie uchronił się i twórca metody diakrytycznej
– Jan Czekanowski, który z pojęcia „rasa” nie zrezygnował nawet w wień-
czącym jego olbrzymi dorobek dziele Człowiek w czasie i przestrzeni . W tym47

przekonaniu o istnieniu ras zastrzegał jednak: „Jeśli się zatem zgodzimy, że po-
szczególne rasy różnią się swoimi właściwościami psychicznymi, to musimy jednak
podnieść, że od znanych różnic jeszcze bardzo daleko do poważnego uzasadnie-
nia wszelkich prób wartościowania składników ludności europejskiej. Dotych-
czas w tej dziedzinie żegluje się na falach bardzo subiektywnych felietonów” .48
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Owo „dotychczas” zdaje się, niestety, trwać do dzisiaj, niekoniecznie wyłącznie
w odniesieniu do ludności europejskiej, ale w ogóle do każdego zbiorowiska
istot żywych.
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THE CONCEPT OF RACE IN LVIV TYPOLOGICAL SCHOOL

Summary

The article presents the concept of race developed in 1913–1938 by the so-called Lviv

typological school, constituting one of the factions of the then actively developed Polish

anthropology. The author discusses the concepts of this school in the broad context of the

era, stating that the concepts of the school, including the concepts of its founder – Jan

Czekanowski, built on the grounds of the Mendelian inheritance theory and fascination with

quantitative methods, despite seeking objectivity were determined by the then spreading

idea of human racial diversity.

Trans. Izabela Ślusarek
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KŁOPOTY Z „RASĄ” – PRZYPADEK LUDWIKA KRZYWICKIEGO

Ludwik Krzywicki zajmował się problemem rasy co najmniej przez dwa dzie-
sięciolecia: od połowy lat osiemdziesiątych XIX wieku aż do połowy pierwszej
dekady wieku XX. W tym czasie antropologia dopiero kształtowała się jako odręb-
na i samodzielna nauka. Na ziemiach polskich akademickie początki dyscypliny
związane były z postacią Józefa Majera, od 1856 roku pierwszego wykładowcy tego
przedmiotu na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz jego krakowskiego następcy,
Izydora Kopernickiego, który w 1873 roku objął drugą w Europie katedrę an-
tropologii . Kiedy jednak w połowie lat osiemdziesiątych XIX stulecia tą „nową”1

nauką zaczynał żywiej interesować się młody adept matematyki Cesarskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego, jej przedmiot i metodologia wciąż nie były ustalone.

Krzywicki jeszcze podczas studiów prowadził badania etnograficzne, wyko-
rzystane później w rozprawie pod tytułem Kurpie (1892), na postawie której
doktoryzował się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1906 roku .2

Wydaje się jednak, że dla rozwoju jego zainteresowań kluczowe okazało się ze-
tknięcie z antropologią francuską podczas przymusowego grand tour po wyda-
rzeniach związanych ze „schodką apuchtinowską” . W styczniu 1885 roku młody3

marksista trafił do Paryża, gdzie komunardzi, członkowie Proletariatu i Narod-
nej Woli starali się animować zwolenników ruchu robotniczego . Krzywicki brał4

udział w tych działaniach, ale podsumowywał je dosyć gorzko. Apatia, brak pod-
niet, bieda, samotność, pijaństwo, odcięcie od „żywego tętna społecznego”  – oto5

obraz paryskich stosunków, od których młody działacz uciekł jesienią do Lwo-
wa, ponieważ w stolicy Trzeciej Republiki zabijała go „niemożność wytknięcia
sobie jakiejkolwiek przyszłości” .6
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Badania nad hordą pierwotną zaowocowały wydaną już po śmierci pracą Pierwociny więzi7

społecznej (zob. Ludwik Krzywicki, Dzieła, t. 1: Pierwociny więzi społecznej, red. Jan Lutyński,
Warszawa: PWN 1957).

Fr. [Friedrich] Engels, Początki cywilizacji. Na zasadzie i jako uzupełnienie badań Lewisa8

H. Morgana, tłum. J.F. Wolski [Ludwik Krzywicki], Paryż–Lipsk: H. Le Soudier 1885.
W 1887 roku Krzywicki przyjął propozycję opracowania posłowia do Społeczeństwa pierwot-9

nego Morgana złożoną przez Aleksandra Świętochowskiego; por. Lewis H. Morgan, Społeczeństwo
pierwotne, czyli Badanie kolei ludzkiego postępu od dzikości przez barbarzyństwo do cywilizacji,
tłum. A. B. [Aleksandra Bąkowska], Warszawa: Redakcja „Prawdy” 1887; por. także: Henryka Hołda-
-Róziewicz, Posłowie, s. 608.

„W r. 1859 młode siły we Francji łączą się w towarzystwo antropologiczne paryskie: poczyna-10

ją się poszukiwania Pawła Broca, o którym z niewielkim zastrzeżeniem można by powtórzyć słowa
czyjeś, że sam jeden stworzył antropologię”. Ludwik Krzywicki, Kurs systematyczny antropologii,
cz. 1: Rasy fizyczne, Warszawa: Druk K. Kowalewskiego 1897, s. 4.

Dlatego też uważam, że należy rozszerzyć formułę Jacka Kurczewskiego, który unieważniał11

marksistowskie podglebie poglądów Krzywickiego na rzecz „naukowości” czy „pozytywizmu” pol-
skiego antropologa (Jacek Kurczewski, Antropologia Ludwika Krzywickiego, w: Wizjoner i realista,
s. 53–55, 60–61).

Por. Henryka Hołda-Róziewicz, Prace antropologiczne Ludwika Krzywickiego, „Kwartalnik12

Historii Nauki i Techniki” 1969, nr 14/4, s. 657; Agata Zawiszewska, Ludwika Krzywickiego listy
do żony z Londynu (1895), „Sztuka Edycji” 2017, nr 1, s. 152.

Skądinąd wiadomo, że Krzywicki nie zamknął się wówczas w kręgu spraw
politycznych, ale pozostawał otwarty na nowości europejskiej nauki. Wśród jego
lektur dominowały, co prawda, książki związane z ideologią marksistowską, ale za
ich pośrednictwem autor zetknął się z przedhistorycznymi dziejami ludzkości,
którymi zajmował do końca życia . W Paryżu Krzywicki kończył tłumaczenie7

Początków cywilizacji Friedricha Engelsa (wyd. pol. 1885) , opartych na pracach8

Lewisa Morgana . Oprócz tego brał udział w bezpłatnych wykładach organizowa-9

nych przez paryską L’école d’anthropologie (1875), utworzoną przez Paula Brokę,
który skonsolidował środowisko i podjął próbę stworzenia zrębów metodologicz-
nych nowej dyscypliny .10

Geneza zainteresowań antropologią, skreślona tu w najważniejszych punk-
tach, zawierała już elementy składające się na unikalną perspektywę badawczą
autora Ludów. Krzywicki w swoich pracach z tego zakresu próbował połączyć
metodyczną ścisłość, marksistowską podejrzliwość, społeczną wrażliwość oraz
swoisty praktycyzm, który domagał się od teorii bezpośredniego przełożenia na
społeczną przyszłość. Trudno mówić w tym przypadku o pokojowym koegzysto-
waniu tych ambicji. Różne motywacje wchodziły ze sobą w konflikty i wraz
z rozwojem refleksji oraz w zależności od analizowanych danych inne wiodły aku-
rat prym i podporządkowywały sobie pozostałe .11

Ta wielokierunkowa sieć zależności w połączeniu z renesansowymi zaintere-
sowaniami Krzywickiego z tego okresu (dodajmy: okresu, kiedy z bojowniczego
publicysty stał się on niekwestionowanym autorytetem naukowym ) utrudnia ana-12

lizę jego dorobku. Każde pojęcie czy problem, pojawiające się w dyskursie au-
torskim, daje się tłumaczyć na różne sposoby, w ramach odmiennych systemów
wiedzy. W tej sytuacji niełatwo dokonać oceny jego spuścizny, waloryzacji, któ-
rej podczas badania „rasy” trudno uniknąć. W przypadku prac antropologicznych
marksisty trzeba zachować szczególną powściągliwość w ferowaniu wyroków, mając
świadomość, że wpisywały się one w różne projekty i motywacje.
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Por. Henryka Hołda-Róziewicz, Prace antropologiczne, passim.13

Ryszard Nazar, Z dziejów recepcji marksizmu w Polsce. Koncepcja materializmu historyczne-14

go w ujęciu Ludwika Krzywickiego, Warszawa–Poznań: PWN 1987, s. 189–191.
Ludwik Krzywicki, Systematyczny kurs antropologii. Rasy psychiczne, Warszawa: Druk K. Ko-15

walewskiego 1902, s. 27.
Idem, Z dziedziny antropologii i etnologii, „Przegląd Tygodniowy” 1885, nr 24, przedruk w: idem,16

Dzieła, t. 2: Artykuły i rozprawy 1880–1886, red. Henryk Holland, Warszawa: PWN 1958, s. 331.

Dodatkowo, antropologiczny dyskurs Krzywickiego nie ukształtował się w stu-
dia podręcznikowe, nawet jeśli jego prace funkcjonowały jako podstawowe kom-
pendia wiedzy . Autor może i dążył do podsumowań i zestawień, ale rzadko kiedy13

miały one charakter ostateczny. Ryszard Nazar nazywał ten typ pisarstwa speku-
lacyjnym – formułującym uogólnienia, których prawdziwości miała dowieść dopiero
przyszłość . Była to przede wszystkim myśl w procesie, trzeba przyznać – cał-14

kiem odpowiednia do etapu rozwoju „młodej” antropologii. Podstawowe okazy-
wały się w niej nie stwierdzenia i wnioski, ale hipotezy i nowe pytanie badawcze.
Krzywicki chłonął niezliczoną ilość dzieł antropologicznych, a po przeczytaniu
każdego następnego dokonywał korekty w swoich poglądach. Dlatego choć jego
publicystyka i prace teoretyczne z tego okresu nieustannie dotyczyły tych samych
spraw, to co jakiś czas wśród znanych już pomysłów pojawiał się nowy element,
który subtelnie zmieniał wymowę całej argumentacji. W swoich omówieniach
i streszczeniach pisanych dla „Przeglądu Tygodniowego”, „Prawdy” czy „Gło-
su” pozostawał niejednoznaczny: nierzadko trudno wyodrębnić jego własne sądy,
zlokalizować ironię, dostrzec, gdzie zaczynała się analiza.

Mając na względzie wszystkie te niewygody towarzyszące analizie pojęcia
rasy, warto pamiętać o słowach bohatera tego artykułu, zapisanych w najbardziej
chyba kontrowersyjnej z jego syntez:

 
Naturalnie w studiach tego rodzaju, jak praca niniejsza, trudno ustrzec się schematyzmu. O ile

ujawni się on na jej stronicach, uważać go trzeba za wadę, wynikającą zresztą z trudności ogarnięcia
przedmiotu w jego tak licznych rozgałęzieniach i czynnikach .15

ANTROPOLOGIA – ZAGROŻENIE I OBIETNICA

Ludwik Krzywicki zdawał sobie sprawę, że studia prowadzone w ramach
antropologii są na tyle nowe, że czytelnikowi wypada przybliżyć ich zakres. Dla-
tego też jego kolejne prace rozpoczynał od teoretycznych wprowadzeń, w ramach
których przedmiot i metodę nowej dyscypliny ujmował możliwie ściśle.

Już w 1885 roku w pierwszym przygotowanym dla „Przeglądu Tygodniowe-
go” sprawozdaniu z cyklu Z dziedziny antropologii i etnologii pisał, że dla mło-
dej dyscypliny nastała „krytyczna chwila” . Dotychczas badacze zbierali jedynie16

fakty, obecnie ich nagromadzenie jest tak wielkie, że przyszedł czas na krytykę
danych i próbę syntezy. Zdaniem Krzywickiego zadanie to wzięli na siebie ucze-
ni francuscy, zwłaszcza Paul Topinard, skądinąd zasłużony wykładowca L’école
d’anthropologie. W pierwszych podręcznikach zgromadzone fakty porządkowano
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Ibidem, s. 332.17

Por. „walka przekonań przywdziewa na siebie maskę uczoności”. Idem, Ludy. Zarys antropo-18

logii etnicznej, Warszawa: Druk K. Kowalewskiego 1893, s. 325.
Idem, Z dziedziny antropologii i etnologii, s. 334 i n.19

Idem, Z dziedziny antropologii i etnologii, „Przegląd Tygodniowy” 1885, nr 35, przedruk w:20

idem, Dzieła, t. 2, s. 335.
Zob. zwłaszcza Jacek Kurczewski, Antropologia, s. 60 i n.21

Por. Waldemar Klemm, Ludwik Krzywicki – krytyk pozytywizmu, „Rocznik Towarzystwa Lite-22

rackiego im. Adama Mickiewicza” 1982–1983, nr 17–18.
Por. Barbara Skarga, Porządek świata i porządek wiedzy. Ze studiów nad filozofią polską epo-23

ki pozytywizmu, w: Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany, red. Anna
Hochfeldowa, Barbara Skarga, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN

za pomocą kategorii rasy, a polski uczony podział ten uznawał za najważniej-
sze zadanie antropologii. Autor sprawozdania podkreślał jednak, że klasyfikacja
naukowa nie opiera się wcale na łatwo dostrzegalnych różnicach, ale na szu-
kaniu wyznaczników „głębokiej natury”, a te ustalić można tylko za pomocą
szczegółowych pomiarów i porównań.

Rekonstruując najnowsze osiągnięcia w zakresie antropometrii, referent mi-
mochodem zahaczał jednak o problemy wynikające z takiego ustawienia perspek-
tywy. Pokazywał na przykład, że w świetle rozmaitych pomiarów nawet dzieci
tych samych rodziców mogą przynależeć do odmiennych ras, i choć niektórzy tłu-
maczyli ten stan rzeczy darwinowską teorią atawizmu, to sam autor streszczenia
dystansował się wobec podobnych eksplikacji: „Nie będziemy się wdawali w oce-
nę tej teorii – zaznaczamy tylko jej treść” . Nieco później demonstrował dane17

dotyczące różnicy między kobietami i mężczyznami, które mogłyby wskazywać,
że te pierwsze są słabsze i mniej uzdolnione umysłowo. Szybko jednak obnażał
ograniczony zasięg podobnych ankiet (geograficzny i historyczny) i dodawał, że
nie wyjaśniają one, dlaczego taka dysproporcja istnieje . Pod koniec artykułu18

przeciwstawiał się zaś „niemieckim filistrom” , którzy głoszą tezę o wyższości19

rasy aryjskiej, przez co uzasadniają wyzysk ras niższych. Jako lekarstwo na po-
dobne pomysły zalecał prace Karla Penki, wykazujące, że ludność Europy jest
zasadniczo tworem złożonym, a poszczególne odmiany rasowe niekoniecznie wy-
kształciły się na terenie starego kontynentu.

Ten wczesny artykuł Krzywickiego pokazywał, że jego autor „odziedziczył”
wszystkie problemy młodej dyscypliny – doceniał jej ambicje katalogujące, fety-
szyzował kolekcjonowane fakty (zwłaszcza liczbowe), ale też trudno mu było
przejść od badań indukcyjnych w stronę jakiegoś uogólnienia.

Antropologia zbudowana na fundamencie antropometrii dawała obietnicę
arbitralnego, matematycznego poznania, ale w tej samej chwili przynosiła zagro-
żenie, że interpretacja „bezsprzecznych faktów” przysłuży się „filisterskiej” ideo-
logii. Z tego przejścia doskonale zdawał sobie sprawę nowy adept tej dyscypliny,
bo już w kolejnym sprawozdaniu dla „Przeglądu Tygodniowego” odwoływał się
do piramidy nauk Auguste’a Comte’a, a właściwie – do jego przekonania, że
nauki ogólne, „abstrakcyjne”, muszą bazować na „konkretnych” .20

W stanie badań dobrze zakorzeniła się już teza o pozytywizmie Krzywic-
kiego ,21  rozumianym nie jako program społeczny warszawskich „młodych”, od
którego polemista Bolesława Prusa się odcinał , ale jako propozycja metodo-22

logiczna, bazująca na badaniach przyrodniczych . Trzeba jednak zwrócić uwagę,23
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1972; Janusz Skarbek, Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim, Warszawa: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN 1968.

Ludwik Krzywicki, Z dziedziny antropologii i etnologii, s. 335.24

Ibidem, s. 336.25

Ludwik Krzywicki, Tylor: Anthropology: An Itroduction to the study of man and civilisation,26

Londyn 1881, „Wisła”, 1888, z. 1, przedruk w: idem, Dzieła, t. 3: Artykuły i rozprawy 1886–1888,
red. Tadeusz Kowalik, Warszawa: PWN 1959, s. 645.

Idem, Nauka a kolonizacja, „Przegląd Tygodniowy” 1886, nr 13, przedruk w: idem, Dzieła,27

t. 2, s. 505–507.
Idem, Geografia medyczna, jej znaczenie i powstanie, „Dodatek Miesięczny do Przeglądu Ty-28

godniowego” 1887, sierpień, przedruk w: idem, Dzieła, t. 3, s. 341.
Idem, Ludy, s. III; por. też idem, Dzieje antropologii, Warszawa: Wydawnictwo Aleksandra29

Heflicha i Stanisława Michalskiego 1903 (Poradnik dla samouków), s. 396–404.

że tłumacz Comte’a, przejęty ewolucjonizmem Charlesa Darwina, wskazywał, jak
trudno o pozyskanie obiektywizmu w nauce antropologicznej, co musiało wydawać
się uderzające zwłaszcza w kontekście jego praktyki etnograficznej i ideowego
zaplecza.

Krzywicki w numerze 35 „Przeglądu Tygodniowego” z 1885 roku, w któ-
rym powoływał się na Comte’a, poczynał dystansować się nawet wobec „faktów
z życia obecnych ludów pierwotnych” . Zauważał, że uczony, misjonarz czy turysta,24

który poznaje obcą kulturę, jest albo nieprzygotowany do zbierania informacji
i czyni to „bez ładu i związku” , albo styka się z nią na krótko, nie może więc25

wyciągnąć pełnoprawnych wniosków, zwłaszcza jeśli pamięta się o jego europo-
centrycznej, „cywilizowanej” perspektywie. Na podstawowe „fakty” rzucała więc
cień sama osoba badacza, dlatego nawet prace zasłużonych uczonych czytać trze-
ba ze świadomością ich światopoglądowych zaszłości.

Ta krytyka podmiotu poznającego łączyła się ze świadomością genezy całej
antropologii. Krzywicki wskazywał, że „główniejszym bodźcem” jej rozwoju były
„widoki handlowo-przemysłowe”, wynikające z podboju kolonialnego , obec-26

nie napędzane przez Niemcy, Belgię i Włochy, które przystąpiły do wyścigu o za-
morskie ziemie w poszukiwaniu nowych rynków zbytu . Polski uczony dostrzegał27

także odleglejsze związki pomiędzy rozwojem dyscypliny a podłożem ekonomiczno-
-społecznym. Jeśli w paryskiej szkole antropologicznej powstała nowa katedra
geografii medycznej, zajmująca się odpornością ras na wpływ warunków kli-
matycznych, to działo się tak, aby zbadać możliwość zasiedlania kolonii przez
Europejczyków. Nauka została podporządkowana władzy, której chodziło osta-
tecznie o „naładowanie kieszeni” .28

Antropologia bowiem od początku pozostawała na usługach polityki. Jak pisał
Krzywicki we wstępie do swojej pierwszej wielkiej rozprawy pt. Ludy (1893),
kluczowy etap rozwoju dyscypliny zbiegał się z walkami toczonymi w imię znie-
sienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych . Tym samym założenia koncepcji29

poligenetycznej (przeświadczenia, że przedstawiciele rasy czarnej to inny i „niż-
szy” gatunek) czy monogenetycznej (według której cała ludzkość wywodzi się
z jednego pnia, a wszyscy, niezależnie od rasy, są równi) okazywały się trudne do
zaakceptowania, bo kontekst ich powstania nie sprzyjał postawie sine ira et studio.

Ale jeśli nawet założyć, że antropolog w pewien sposób zdystansuje się wo-
bec własnych ograniczeń poznawczych, to wciąż pozostaje problem, jak traktować
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Idem, Ludy, s. 282.30

Idem, Ustrój społeczny u ludów pierwotnych, „Prawda” 1886, nr 26–27, przedruk w: idem,31

Dzieła, t. 2, s. 569; por. idem, Ludy, s. 294.
Idem, Ludy, s. VI.32

Idem, Rasy fizyczne, s. 4–5; por. także idem, Szkice antropologiczne, „Prawda” 1885, nr 35,33

s. 386–388.
W sprawozdaniu Nasze potrzeby naukowe z 1903 roku, gdzie Krzywicki zebrał dorobek i wska-34

zał niedostatki różnych dyscyplin naukowych, to właśnie antropologia cierpi na szczególnie do-
tkliwy brak kompendiów, a zwłaszcza podręczników uczących zbierania danych; zob. idem, Nasze
potrzeby naukowe, Warszawa: nakł. Księgarni Naukowej 1903 (odbitka z „Biblioteki Warszawskiej”),
s. 10–11, 16.

Idem, Rasy fizyczne, s. 4.35

Idem, Geografia medyczna, s. 350.36

Idem, Ludy, s. IV.37

Ryszard Nazar, Z dziejów recepcji marksizmu, s. 195.38

żywy i czujący obiekt badania, aby go nie uprzedmiotawiać. W tym wypadku
krytyka gabinetowych badaczy („Służalczo filisterska dusza uczonych posługi-
wała się miarką, skrojoną według swoich uprzedzeń klasowych” ) szła w parze30

z przemyśleniami ogólniejszymi. Krzywicki oskarżał antropologów, że działają
w sposób „nieludzki”. Traktują wymieranie plemion jak utratę cennych danych
naukowych i najeżdżają uszczuplające się ludy, niezależnie od tego, że ich obec-
ność tylko przyśpiesza zagładę danej społeczności .31

Ta krytyka antropologii jako takiej – nauki niehumanitarnej, zrodzonej
z kolonializmu, wspierającej wyzysk lub doraźną politykę – nie osłabiła jednak
zapału Krzywickiego. Wiele dało się bowiem złożyć na karb niedojrzałości dys-
cypliny . Mimo że w kolejnych latach uczony rejestrował zachodzące postępy ,32 33

to ostatecznie w podsumowaniach czynionych w 1903 roku stwierdzał, że naj-
ważniejsze zadania wciąż stoją przed badaczami .34

Zasadniczą cezurą w unaukowieniu antropologii odgrywało skonsolidowanie
środowiska przez Paula Brokę w połowie stulecia. Wówczas antropologia miała
się otrząsnąć „z wszystkiego, co nie zdołało udowodnić swojej prawowitości” .35

I choć powstanie geografii medycznej w ramach paryskiej szkoły dalej nakazy-
wało czujność, to przecież nawet ta gałąź wiedzy:

 
Oprócz czystko praktycznych względów, dla których zaspokojenia powstała, mianowicie wy-

tknięcia dróg obecnemu prądowi kolonizowania, porusza kwestie wysoce ważne dla przyszłości,
bo kładzie pierwszy kamień pod budowę racjonalnej higieny społecznej, a nadto potrąca o wiele
zagadnień teoretycznych .36

 
Wiara Krzywickiego w antropologię opierała się właśnie na tych dwóch fila-

rach: teoretycznym i praktycznym („nauka istnieje dla społeczeństwa i ma tylko
o tyle wartość, o ile rozświetla widnokręgi umysłowe i społeczne” ). Zdaniem37

polskiego scjentysty naukowy potencjał prowadzonych badań polegał na roz-
wijaniu zaplecza teoretycznego i kompetencji badacza. Krzywicki, „zebrawszy
przykłady [...] i sformułowawszy pewne hipotezy szczegółowe [...], formułował
jednocześnie uwagi metodologiczne wyłuszczające założenia, przy których obo-
wiązują hipotezy i generalizacje” . Z czasem obserwacje uczonego wychodziły38

z kręgu spraw szczegółowych i coraz częściej wkraczały na terytorium filozofii
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Por. Ludwik Krzywicki, Rasa a społeczeństwo, „Głos” 1888, nr 18, przedruk w: idem, Dzieła,39

t. 3, s. 566; idem, Rasy psychiczne, Warszawa 1902, s. 256–258.
Idem, Ludy, s. 430.40

Idem, Rasy psychiczne, s. 309.41

Idem, Dzieje antropologii, s. 469.42

„Tylko takie społeczeństwo oprze swój byt na uznaniu zasady, że nierówność jest podstawo-43

wym zjawiskiem przyrody społecznej, i ujawni, że potrzeby ludzkie i zdolności stanowią niezmiernie
wielobarwną mozaikę” (idem, Ludy, s. 352).

Ibidem, s. 425–429; rozwinięcie wnioskowania: idem, Rasy psychiczne, s. 298.44

nauki . Terminowanie w szkole antropologii wyostrzało narzędzia analityczne,39

uczyło zadawać właściwe pytania, problematyzowało przechodzenie od empirii
do teorii, a tym samym przygotowywało późniejsze badania Krzywickiego jako
socjologa i statystyka.

Niewątpliwie nie była to wyłącznie „nauka dla nauki”, ponieważ, przynajmniej
w zamierzeniu, antropologia przychodziła z pomocą postępowi społecznemu.
Właściwie każda większa praca Krzywickiego kończyła się przeniesieniem punk-
tu ciężkości ze streszczeń i analiz na sferę praktyki, zwłaszcza na inżynierię
społeczną. To w konkretnych działaniach rozważania nad ludzkością uzyskiwały
pełną legitymizację.

Z czasem jednak uczony przejawiał coraz skromniejszy optymizm, a z pew-
nością mówił coraz mniej konkretnie. Ostatnią część Ludów wieńczył jeszcze
rozbiór szczegółowych projektów, które można by wykorzystać do zbudowania
nowej, lepszej ludzkości, podsumowywany tonem nieznoszącym sprzeciwu: „An-
tropologia stanie się wtedy kierowniczką życia społecznego, podstawą higieny
gromadzkiej” . Tymczasem w ostatniej syntezie, w Rasach psychicznych (1902),40

Krzywicki puentował pomysły inżynieryjne za pomocą pytania: „Czy przyszłe
ustroje społeczne nie zawezwą do pomocy antropotechniki [...] i czy nie uda się
nam świadomie kształtować swego rozwoju organicznego w pożądanym przez
nas kierunku? Rzucamy to pytanie, nie kusząc się o odpowiedź na nie” . Jeszcze41

później, w finałowych zdaniach Dziejów antropologii, pobrzmiewała co prawda
nadzieja, ale wyrażona w jakże nieokreślonych formułach, podnoszących zalety
wspaniałej „nauki przyszłości”, która zmieni się w „mistrzynię życia codzienne-
go” i dostarczy „wielu wskazówek praktycznych” .42

Rozumowanie Krzywickiego zapętlało się w tym wypadku w błędne koło.
Eugeniczne eksperymenty oparte na antropologii doprowadziłyby do zrealizowa-
nia socjalistycznej utopii , ale tylko w świecie powszechnego dobrobytu i celo-43

wej produkcji, gdzie wprowadzanie inżynierii społecznej nie byłoby obciążone
ideologią dążącą do wyzysku słabszych, która skutkuje „hodowlą arystokracji” .44

Mówiąc prościej – antropologiczną reformę nowego wspaniałego świata można
było zacząć tylko w jego łonie. Wiarę w naukę hamowała marksistowska wiedza
o świecie.

Krzywicki pozostawał jednak optymistą. Wierzył, że zarówno teoretyczne, jak
i praktyczne kłopoty związane z antropologią uda się rozwiązać w przyszłości.
Często więc po stwierdzeniu naukowej nieścisłości czy niehumanitarnego efektu
planowanych zmian wieńczył swoje refleksje z gruntu nowoczesnym zwrotem
ad futuram.
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Historii Nauki i Techniki” 1960, nr 5/1, s. 94.
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Por. Henryka Hołda-Róziewicz, Posłowie, s. 621 i n.48

Jacek Kurczewski, Antropologia, s. 53 i 60.49

RASA – KŁOPOTY Z WARTOŚCIOWANIEM

Jeśli nie uwzględni się tych wszystkich wątpliwości i nadziei, jakie wiązał
Krzywicki z antropologią, to analiza pojęcia rasy w jego tekstach może przyspo-
rzyć wiele kłopotów. Dotychczasowi badacze różnie radzili sobie z tym zagad-
nieniem.

Czasem minimalizowali oni rasowy wątek rozważań. Adam Schaff tak pisał
o pojawiającym się w pracach polskiego marksisty „czynniku antropologicznym”:

 
Błędny ten pogląd, przezwyciężony dziś przez rozwój nauki, zaciążył nad rożnymi koncepcja-

mi L. Krzywickiego. Był on jednak obcym ciałem w systemie jego poglądów [...]. Nie dajemy tu
jednak całościowej oceny poglądów Krzywickiego, pozwalając na uwypuklenie raczej tego, co jest
w nich nowe i naukowo doniosłe .45

„Nowe i naukowo doniosłe” były w tym wypadku teorie związane z wędrów-
ką idei i podłożem historycznym, które wynikały ze szczególnie nowatorskiego
rozwinięcia pomysłów Marksa i Engelsa. „Obce ciało” dało się więc bezpardono-
wo odrzucić, zwłaszcza z perspektywy powojennej, gdy podobne anachronizmy
zostały już „przezwyciężone”.

Z podobnym ujęciem zagadnienia polemizował Ryszard Nazar. W swojej
monografii przekonywał, że antropologia Krzywickiego zasadniczo nie kłóci się
z „marksistowską orientacją naukową”, ale ją uzupełnia i problematyzuje . Badacz46

zdawał sobie sprawę, że polski uczony ulegał czasem ewolucyjnemu rozumieniu
dziejów ludzkości, ale działo się tak jedynie w studiach szczegółowych i przy-
czynkarskich, podczas gdy zasadnicze generalizacje historiozoficzne wolne były
od rasistowskich wtrętów wynikających z ewolucjonizmu społecznego .47

Tą ostatnią kategorią, wpisaną w „horyzont naukowy końca XIX wieku”, tłu-
maczyła ciemne strony antropologii Krzywickiego także Henryka Hołda-Rózie-
wicz w Posłowiu do dzieł zebranych autora . Znacznie częściej jednak redaktorka48

tomu unikała perspektywy oceniającej, rekonstruując jedynie recepcję jego dzieł.
Podobne przemilczenie można dostrzec w najnowszym studium Jacka Kur-

czewskiego. Badacz z dorobku autora Ludów wybierał te poglądy, które albo zo-
stały twórczo rozwinięte i na stałe wpisały się w historię nauki, albo zapowiadały
najnowsze osiągnięcia teoretyczne. Analogicznie więc do Schaffa Kurczewski
jednoznacznie odcinał antropologię Krzywickiego od marksizmu , tyle że w celu49

jej dowartościowania. Ostatecznie jednak i w tej wykładni na rozbiór pojęcia rasy
nie znaleziono miejsca.

Nie oznacza to, że w stanie badań zabrakło ocen wyraźnych i bezpośrednich.
W pochlebnym kontekście Józefa Hrynkiewicz przypomniała ostatnio opinię Jó-
zefa Chałasińskiego, który pisał o humanizmie Krzywickiego polegającym na wraż-
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Ibidem, s. 196–197.55

Ibidem, przypis 402.56

liwym wydobywaniu heroizmu z grup nieuprzywilejowanych . Częściej jednak50

pojawiały się wypowiedzi zabarwione oskarżycielsko – w różnym zresztą stopniu.
Wykazywano m.in. niepokojącą niewrażliwość Krzywickiego. We wznowio-

nej niedawno relacji z podróży Za Atlantykiem (1895) zadziwiona Joanna Tegnero-
wicz odnajdywała „brak zainteresowania polskiego socjologa sytuacją Czarnych”51

i próbowała tę sytuację wyjaśnić, wnikając w kontekst biograficzny.
Pojawiały się także stwierdzenia mocniejsze. Magdalena Gawin w Nowoczes-

ności i rasie włączyła antropologiczne poglądy Krzywickiego w historię polskie-
go ruchu eugenicznego. Wedle jej wykładni polski uczony był zainteresowany
publikacjami „kontynuatorów idei Gobineau”  i mimo że jedynie referował po-52

glądy teoretyków nowoczesnego rasizmu, to jednocześnie „podzielał poglądy o na-
turalnej, przyrodzonej nierówności ras i z zastrzeżeniami akceptował próby
rozwiązania problemu rasowego przy pomocy łagodnej inżynierii społecznej” .53

Niezależnie od kontrowersyjności obu tych tez, trzeba zauważyć, że autorka mo-
nografii odwoływała się jedynie do artykułów Krzywickiego z lat osiemdziesią-
tych, nie brała pod uwagę późniejszych syntez, gdzie „naturalność” rasy i ocena
antropotechniki doczekały się znacznie bardziej zniuansowanych i krytycznych
omówień.

O epizodzie rasistowskim w odniesieniu do twórczości z lat 1887–1888 pisał
również Henryk Holland. Badacz próbował obronić bohatera swojej rozprawy,
stwierdzając, że do fałszywych wniosków – rozpatrywanych z perspektywy czasu
– doprowadziło Krzywickiego przyjęcie polifiletyzmu z omawianych w tamtym
czasie prac Ludwika Gumplowicza . Holland poświęcił wiele miejsca na wyjaś-54

nienie, co mogło wpłynąć na przyjęcie argumentacji autora Systemu socjologii.
Puenta tej części pracy – inkrustowana cytatami z bohatera monografii – brzmiała
jednak groźnie, nawet jeśli weźmie się pod uwagę osłabiający jej wymowę początek:

 
Krzywicki nie mógł oczywiście wówczas – w roku 1888 – przewidzieć, że w pół wieku po-

tem znajdą się ludzie, których „śmiałość i cywilna powaga” pójdzie jeszcze dalej, niż śmiałość i od-
waga Lapouge’a – że znajdą się ludzie, którzy projekt jego masowo wcielać będą w życie i to
„najhumanitarniejszymi” środkami komór gazowych Oświęcimia .55

 
W dalszej części pracy monografista wskazywał, że sam Krzywicki odszedł

od większości wyrażonych wówczas poglądów. Nie omieszkał jednak wspomnieć
o wstępie do książki My, Europejczycy z 1937 roku, gdzie autor, potępiający roz-
buchany rasizm hitlerowskich Niemiec, zbyt słabo przeciwstawił się autorytetom
antropologicznym młodości, co świadczyć miało o trwałości poglądów z lat osiem-
dziesiątych .56

Ten krótki stan badań pokazuje niewygodę badaczy analizujących pojęcie ra-
sy. Strategie przemilczania, wypierania, dewaluacji i oskarżania czy podkreślania
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„Że rozwój ludzkości postępuje jednakowo u ras wszystkich – oto punkt wyjścia dla nauki57

o człowieczeństwie uspołecznionym, której nadano miano socjologii” (Ludwik Krzywicki, Ustrój
społeczny u ludów pierwotnych, s. 565). Przy czym jednocześnie w jego pracy pojawiały się frag-
menty sugerujące, że w ramach tej ogólnej ewolucji, wynikającej z przekształceń „bazy”, były jeszcze
możliwe odmienne modele postępu społecznego. W związku z tym nie można mówić o „zapóźnie-
niu” ludów, ale o różnych ścieżkach rozwoju (por. np. idem, Ludy, s. 316).

Podobne poglądy pojawiają się zwłaszcza w artykule pt. Rasa a społeczeństwo z 1888 roku,58

który badacze wykorzystywali do najmocniejszej krytyki poglądów Krzywickiego. Warto zaznaczyć,
że cały tekst ma formę wielkiego eksperymentu intelektualnego. Jego autor zadawał dwa kluczowe
pytania, które ciążyły współczesnej antropologii (jak powiązać wielopochodność z jedną wizją roz-
woju ludzkości oraz jakie są przyczyny różnego tempa postępu w poszczególnych rasach) i szu-
kał w istniejącym stanie badań odpowiedzi na nie, zwykle podkreślając jednak i niewystarczalność
formułowanych wniosków, i niedojrzałość samej antropologii. W Ludach, które zbierały wnioski
płynące z artykułów z lat osiemdziesiątych, hipotezy przedstawiane w 1888 roku były już prawie
niedostrzegalne.

Idem, Ludy, s. 464.59

Idem, Rasy fizyczne, s. 160.60

Idem, Ludy, s. 59.61

Ibidem, s. 134–136.62

braku, wzmacniania oraz dowartościowywania wciąż jakoś orbitowały wokół
problemu oceny. Powojenni badacze i powojenne badaczki – chcąc, nie chcąc – pa-
trzyli na ten dorobek z określonych perspektyw: historycznej i ideologicznej, które
domagały się zaznaczenia własnego stanowiska wobec kontrowersyjnej kwestii.

Nie sądzę, abym był wolny od podobnych przedsądów. Pragnę jedynie zau-
ważyć, że omawianie pojęcia rasy w kontekście jakiegoś spójnego systemu (nie-
zależnie od tego, czy pojęcie do niego pasuje, czy jest w jego ramach „obcym
ciałem”), jak również zasadnicza trudność z oddzieleniem się od własnej, prezen-
tystycznej perspektywy utrudniały badaczom dostęp do punktu widzenia Krzywic-
kiego. Analizując jego dzieła, wydaje się jasne, że uczony miał z pojęciem rasy
problem od samego początku, a więc od artykułu z 24 numeru „Przeglądu Ty-
godniowego” z 1885 roku, gdzie każde uogólnienie różnic rasowych otaczał sze-
regiem zastrzeżeń.

Nie chodzi mi w tym wypadku o stwierdzenie, że Krzywicki cokolwiek
„przewidział” lub „zrozumiał” zawczasu. Wręcz przeciwnie, zdaję sobie sprawę,
że jego dorobek antropologiczny był pełen sądów skrajnych, które zwłaszcza
w perspektywie, uwrażliwionej studiami postkolonialnymi i postzależnościowy-
mi, mogą zostać wykorzystane na różne sposoby. Uczony rzeczywiście posługiwał
się niekiedy waloryzacją wynikającą z ewolucjonizmu społecznego , co dopro-57

wadzało go do zalecania szerzenie świadomości niższości wśród gorszych ras
oraz wymyślania sposobów „najhumanitarniejszego” usunięcia ras niższych , na58

przykład przez wprowadzenie specjalnych dokumentów poświadczających rodo-
wód . W tym wypadku ekspansja kolonialna wydawała się ciekawym ekspery-59

mentem, który mógł powiedzieć coś o możliwościach mieszania ras i odporności
Europejczyków na rozmaite choroby, dlatego nawet te zamorskie „laboratoria”,
służące kapitałowi – jak je nazywał polski uczony – mogły rozwiązać „niejedną
zagadkę antropologiczną” .60

Jeszcze w Ludach analizy poszczególnych ras dalekie były od formułowanych
założeń i przejawianej wrażliwości na ucisk, a opisy Krzywickiego nie wyzwa-
lały się ostatecznie z dostrzeżonego w tej samej pracy „subiektywizmu europej-
skiego” , co widać przede wszystkim w jego ocenie plemion afrykańskich . Co61 62



Kłopoty z „rasą” – przypadek Ludwika Krzywickiego 47

„Kapitalizm postawił sobie jakby za zadanie zwyrodnienie dzielności antropologicznej wśród63

rodu ludzkiego” (ibidem, s. 389); por. także ibidem, s. 364–390.
Por. ibidem, s. 323–324. W innym miejscu podważał tezę, że wielkość mózgu ma jakikol-64

wiek wpływ na inteligencję, i być może, zależności trzeba szukać w skomplikowaniu tego organu
(por. ibidem, s. 283–284).

Por. idem, Rasy psychiczne, s. 466; zob. także: „W roli inicjatora wystąpi sama jednostka, sto-65

sując zasady antropotechniki do samej siebie i czyniąca w ten sposób zadość swoim instynktom
moralnym” (idem, Ludy, s. 422).

„O zwycięstwie więc człowieka białego zadecydowały względy brutalne natury ekonomicznej”66

(Ludwik Krzywicki, Przedhistoryczne dzieje Ameryki, „Przegląd Tygodniowy” 1886, nr 4–6, prze-
druk w: idem, Dzieła, t. 2, s. 433).

Por. np. idem, Ludy, s. 138–139, 269–270, 287–288 etc.67

Por. „Błędem byłoby jednak mniemać, że obecne rasy dzikie właśnie dlatego są dzikimi, po-68

nieważ wyróżniły się swą tępością, cywilizowane zaś dlatego dosięgły wysokiego stopnia rozwoju,
gdyż posiadały niezwykłe uzdolnienia duchowe”. Ibidem, s. 52.

Ibidem, s. 299–303.69

Ibidem, s. 23–24.70

ciekawe, studia z materializmu historycznego często wspierały podobne refleksje.
Teorie degeneracji rasy, podzielane przez Krzywickiego, świetnie wpisywały się
w marksistowską diagnozę cywilizacji. Podział pracy, industrializm, życie w mia-
stach, nowoczesny militaryzm to wszystko prowadziło do niszczenia jednostek
aktywnych i samodzielnych, a promowało przeciętność i ślamazarność . Bada-63

nia nad mózgiem przekonywały, że jego objętość od czasów barbarzyństwa się
kurczyła, ludzkość stawała się intelektualnie coraz słabsza . Nic dziwnego, że64

podobne diagnozy napędzały jeszcze antropotechniczne myślenie reformatorskie...
Patrząc bowiem z innej perspektywy, Krzywicki w antropologii – tak jak każ-

dej innej dziedzinie, którą się zajmował – szukał sposobów na polepszenie dobro-
stanu ludzkości. Próbował też osłabiać paternalizm i nieomylność europejskich
utopii. Konstatując zalety antropotechniki, podkreślał, że wyobraża ją sobie jako
działanie oddolne, nie zaś środek przymusu. Dzięki postępowi wiedzy wybór
„zdrowego” partnera do prokreacji rozpatrywano by ostatecznie w kategoriach
moralnych , pamiętając oczywiście, że taka sytuacja będzie możliwa dopiero65

w przyszłym świecie, gdzie dostęp do środków materialnych i źródeł wiedzy zo-
stanie wyrównany.

Krzywicki był bez wątpienia krytykiem kolonizacji, nawet jeśli na jej podsta-
wie czasem zyskiwała antropologia. Wielokrotnie i na różne sposoby podważał
moralną supremację rasy białej, która podbiła ludy Afryki i Ameryki . Piętno-66

wał więc najazdy i wypieranie autochtonów, ale też tzw. kolonizację pokojową.
Dostrzegał negatywne skutki nieuczciwego handlu, misji religijnych, naukowych
i „cywilizacyjnych” (np. rozbudowy kolei), które w rzeczywistości prowadzić
miały do podporządkowania ekonomicznego i politycznego kontynentu .67

Był też przeciwnikiem różnych odmian rasizmu. Mimo że ulegał czasem
ocenom uwikłanym w waloryzację ewolucyjną, to świadomie przeciwstawiał się
takiej klasyfikacji . W tym wypadku konsekwentnie dostrzegał przyczyny „niż-68

szości” w ogóle materialnych sił wytwórczych i wynikających stąd formach
produkcji, a nie jakiejś przedustawnej gorszości. Z pozycji marksowskiej bazy
rewaloryzował też status mieszańców rasowych, oskarżanych o niepłodność i nie-
stateczność. Ich wysoką chorobliwość i śmiertelność tłumaczył czynnikami społecz-
nymi i ekonomicznymi , a nie teorią wielopochodności, do której bardzo szybko69

się zdystansował .70
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Idem, Rasy fizyczne, s. 80–84, 211, 221–222.71

Idem, Ludy, s. 394–401.72

Ibidem, s. 404.73

Ibidem, s. 16.74

Ibidem, s. 16 i n.75

Ibidem, s. 287–288.76

Ibidem, s. 57–59.77

Ibidem, s. 39.78

Ibidem, s. 235–236.79

Ibidem, s. VII.80

Por. Hannu Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, przeł. Agnieszka Szurek, Kraków:81

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 21–35.
Por. Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Kato-82

wice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 10.
Ludwik Krzywicki, Ludy, s. 255.83

Jako zagorzały wróg antysemityzmu i nacjonalizmu przekonywał również, że
tak Żydzi, jak przedstawiciele każdego innego narodu to zlepek najrozmaitszych
ras , a idea „rasy czystej” jest niemożliwą do zrealizowania fikcją na usługach71

ideologii , która wyrosła z pobudek ekonomiczno-kulturowych , bo tak rozumia-72 73

na czystość nie istniała nigdy . Od tysiącleci w każdym osobniku dostrzegalne74

są wpływy wielu rozmaitych typów rasowych .75

O potrzebie ostrego przeciwstawienia się kolonialnym narracjom świadczyły
nie tylko argumenty stricte naukowe, ale też forma wykładu. Krzywicki raczył
swoich czytelników humorystycznymi i ironicznymi anegdotkami, które pokazy-
wały uroszczenia europejskiego rozumu. Przypominał więc, że plemiona afry-
kańskie początkowo uważały białego człowieka za gorszego, a i później często
wolały wyginąć niż włączyć się w szczęśliwy pochód cywilizacji . W innymi76

miejscu pytał, co by było, gdyby opis lokalnych Matek Boskich został opisany
z perspektywy religijności plemion afrykańskich . Sugerował nawet, że najpraw-77

dopodobniej sam prarodzic był rasy czarnej , a rasa biała tylko dlatego wydaje78

się skomplikowana, ponieważ prowadzono nad nią więcej badań . Ostatecznie79

poważny autor zadedykował Ludy „dzikim bohaterom ludzkości”, mimo że „cy-
wilizacja, niższa moralnie i społecznie, wyrok potępienia na nich wydaje – tylko
za to, że zamiast upajać się gorzałką i z uległością zginąć pod wozem cywiliza-
cyjnym, ośmielili się zachowywać inaczej” .80

Podsumowując, Krzywicki jako badacz rasy miał w sobie coś z nowoczes-
nego, wiecznie spragnionego wiedzy człowieka faustycznego, który zbratał się
z Mefistoselesem antropologii ze świadomością, z jak podejrzanym demonem ma
do czynienia . Tyle że w tym wypadku chodziło nie o indywidualne zaspokoje-81

nie, ale o próbę obrócenia rezultatów nauki na rzecz całej wspólnoty.
Ambiwalencję tę tłumaczyła po części trudna sytuacja polskiego „kolonizato-

ra skolonizowanego”, w którego tekstach zachodziło „spotkanie europocentryzmu,
z peryferyjną, polską podmiotowością” . Krzywicki prezentował poglądy uprzy-82

wilejowanego kulturalnie Europejczyka-inteligenta, ale też wrażliwość przedsta-
wiciela kraju podbitego. Tak się bowiem składało, że u chwalonego Georges’a
de Lapouge’a krytykował przede wszystkim wykładnię rozbiorów Rzeczpospo-
litej – spowodowanych zdaniem Francuza ubytkiem długogłowych blondynów .83

Przytoczone poglądy i oceny łatwo powiązać z celami przyświecającymi Krzy-
wickiemu. W tym wypadku wszelkie rozbieżności znajdowały swoje uzasadnienie
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Trzeba pamiętać, że polski uczony w tym samym czasie zajmował się jednocześnie fizycznym84

i psychicznym opisem ludów oraz kwestią marksistowskiej nadbudowy. Ten wątek rozważań został
już dobrze opracowany, por. Ryszard Nazar, Z dziejów recepcji marksizmu, s. 199–229; Marcin
Król, Ludwik Krzywicki – socjalista o „wędrówkach idei” oraz Zdzisława Sośnicka, Ludwik Krzy-
wicki i teoria rozwoju społeczno-gospodarczego, oba artykuły w: Wizjoner i realista, s. 73–78, 79–85.

Ludwik Krzywicki, Dzieje antropologii, s. 440.85

Jacek Kurczewski, Antropologia, s. 56–57.86

Por. Ludwik Krzywicki, Dzieje antropologii, s. 444 i n., idem, Rasy fizyczne, s. 131.87

Idem, Dzieje antropologii, s. 404.88

Por. „skład rasowy rodu ludzkiego ulegał nieustającym zmianom – bez wojen i rozlewu krwi”89

(idem, Rasy fizyczne, s. 139).
Ibidem, s. 431.90

w ramach biografii intelektualnej czy kontekście epoki. Te koncepcje zasadzają-
ce się ostatecznie na poszukiwaniu różnego rodzaju zapożyczeń, wpływów i na-
cisków – mniej lub bardziej konkretnych: od szczegółowych wydarzeń i lektur,
po dyskursywne kategorie „ducha epoki” czy „nowożytnej episteme” – nie oddają
jednak w pełni wyjątkowej, zindywidualizowanej refleksji Krzywickiego.

RASA – KŁOPOTY Z DEFINICJĄ

Dla wykładowcy Uniwersytetu Latającego rasa jako centralne pojęcie ówczes-
nej antropologii stanowiła poważne wyzwanie teoretyczne i ideowe . O rozwoju84

w podejściu do tego zagadnienia przekonuje zestawienie punktu wyjścia i dojścia
jego refleksji. W 1885 roku naukowa, rzetelna klasyfikacja ludzkości według
ras wydawała się Krzywickiemu podstawowym zadaniem antropologii, a jego trzy
największe rozprawy z tego zakresu próbowały uporządkować materiał antropo-
metryczny i etnograficzny przez wpisanie go w typologiczną siatkę. Jednak już
w roku 1903 sama idea podziału wydawała się nieproduktywna: „klasyfikacja
wszelka ras jest rzeczą wielce niewdzięczną, a nawet jałową” .85

Perspektywa historyczna  wykorzystana w Dziejach antropologii obnażała86

kłopotliwość podobnych projektów. Autor prześledził w niej losy rasy na dwóch
poziomach: obserwowalnej różnicy między ludźmi i konstruowanego pojęcia. Po
pierwsze, pokazywał więc, że znamiona dywersyfikacji rasowej pojawiły się bardzo
wcześnie, najprawdopodobniej w momencie, gdy ludzkość nie posiadała jeszcze
języka . Przy czym owa „rasowość”, rozumiana jako różnica pomiędzy grupami,87

nigdy nie była czymś stałym i niezmiennym, ale czymś „w trakcie stawania się”88

pod wpływem różnych czynników .89

Po drugie, autor tłumaczył, że od momentu, kiedy różnice rasowe poczęto wy-
jaśniać w duchu naukowym, kolejne systematyzacje prowokowały coraz więcej
problemów. W swoim rysie historycznym Krzywicki doceniał tych badaczy, któ-
rzy mieli świadomość arbitralności pojęcia i wskazywali różną liczbę ras w zależ-
ności od przyjętych kryteriów. Wraz z rozwojem dyscypliny problem klasyfikacji
tylko się potęgował, a autor studium wykazywał predylekcję do pokazywania, jak
różnym myślicielom „trudno było uporać się [...] z niesfornym materiałem i wcis-
nąć go w dokładne rubryki” . W podsumowaniu zarysu stwierdzał, że nawet90

współczesna mu naukowa antropologia oparta na metodologii Broki nie spełnia-
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Ibidem, s. 454.91

Por. idem, Rasa a społeczeństwo, s. 553, 556.92

Np. idem, Rasy psychiczne, s. 256.93

Idem, Ludy, s. 49.94

Ibidem, s. 51.95

Ibidem.96

Ibidem, s. 285.97

Ibidem, s. 275.98

Idem, Rasy psychiczne, s. 262.99

Ibidem, s. 268.100

ła złożonych obietnic – liczba pomiarów rosła, archiwa pęczniały, ale wnioski
z danych okazywały się niewielkie .91

Rasa według Krzywickiego nie była więc w żadnym razie czymś naturalnym
– to jedynie przekształcające się w czasie pojęcie, które w zależności od pozio-
mu wiedzy i wybranych kryteriów próbowało nazwać zmieniające się różnice
między ludźmi. Krytyka teorii Arthura de Gobineau, dokonana na samym począt-
ku drogi badawczej, nigdy nie straciła na ważności . Krzywicki uznawał, że rasa92

wpływa na rozwój ludzkości, surowo jednak potępiał monokauzalizm historio-
grafii rasowej, która chciała sprowadzić przemiany zachodzące w obrębie jakiejś
grupy tylko do tego jednego czynnika. W tym wypadku pierwszeństwo dawał przede
wszystkim wytłumaczeniom materialistycznym, społeczno-ekonomicznym .93

Początkowo takie postawienie sprawy wystarczało. W Ludach historycznie
zmienna „natura antropologiczno-rasowa”, nazywana czasem nawet „duszą raso-
wą”, funkcjonowała na zasadzie nieweryfikowalnej oczywistości. Skoro ludzkość
stykała się z podobnymi przeobrażeniami ekonomiczno-technicznymi (pojawie-
nie się ognia, przejście od zbieractwa do rolnictwa itp.), to właśnie „rasowość”
mogłaby odpowiadać za „chyżość postępu” poszczególnych plemion . Tempo94

rozwoju zależeć miało nie tyle od kwestii wyglądu, ile od temperamentu i cech
charakteru, dlatego też natura rasy została skonceptualizowana za pomocą okreś-
leń psychologicznych:

 
Ona to nadaje w znacznym stopniu piętno duchowe ewolucji społecznej, czyni jedne kultury

względnie wojowniczymi, przedsiębiorczymi lub artystycznymi, inne pokojowymi, wąsko-utylitar-
nymi, tchórzliwymi .95

 
Autor włączył czynnik rasowy w ramy koncepcji podłoża historycznego,

tj. idei wypracowanych pod wpływem stosunków produkcji w danym momencie
dziejowym, które w późniejszych czasach, po odseparowaniu się od zmieniają-
ce się bazy, hamowały przemiany społeczne . Konserwujące działanie czynni-96

ka antropologicznego prowokowało jednak pytanie o historyczny i analityczny
„punkt zero”. Wymagało sproblematyzowania pochodzenia poszczególnych lu-
dów i sprawdzenia, czy istniała jakaś niesprowadzalna do wpływów środowiska
„resztka” odpowiedzialna za „przedsiębiorczość ideową”  wyodrębnionej grupy.97

W Ludach Krzywicki ucinał podobne rozważania nad historią rasową i uzna-
wał je za „poetycką” część nauki . W Rasach psychicznych próbował jednak do-98

precyzować wpływ uzdolnień na „życie dziejowe i społeczne” , i stwierdzał, że99

trzeba je uznać za „zmienny, przekształcający się czynnik dziejów” . Dialektycznie100

rozumiana rasa została wytworzona przez „psychikę” ludów, ale też nieustannie
tę „psychikę” formowała i zmieniała.
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Ibidem, s. 279.101

Por. „Zwykle w takim wykręcie kryje się nieznajomość rzeczy lub brak głębszej analizy, nie-102

kiedy zaś interes dnia, dla zawiści rasowych szukający przyodziewku naukowego” (ibidem, s. 271).
Co nie znaczy, że sam nie czynił podobnych ustaleń. Stwierdzał na przykład, że za nieredukowalne
do wpływów zewnętrznych trzeba uznać uzdolnienia poetyckie i artystyczne rasy; por. ibidem,
s. 32 i n.   

Ibidem, s. 6–7.103

Por. ibidem, s. 7–8.104

Por. idem, Ludy, s. 355.105

Idem, Rasy fizyczne, s. 27.106

„Różnice pomiędzy rasami fizycznymi polegają na bezwzględnej różnicy przymiotów fizycz-107

nych, a inaczej ognisk ich wahania się; pomiędzy rasami psychicznymi przede wszystkim na roz-
maitym stosunku procentowym typów duchowości” (idem, Rasy psychiczne, s. 72).

Możliwość dotarcia do „czystego” pierwiastka rasowego okazywała się złudna.
Mimo wielokrotnego porównywania antropologa do chemika Krzywicki stwier-
dzał ostatecznie, że tych hipotetycznych uczonych więcej różniło niż łączyło:

 
kiedy chemik może badać pierwiastki chemiczne, oraz ich reakcje wzajemne, jako takie kate-

gorie niezależne, wówczas socjolog, idący za jego przykładem i spoglądając na rasy, jako na byty,
oderwane od otoczenia rzeczowego, wkracza na manowce, na których nigdy nie dojdzie do zrozu-
mienia stosunków społecznych i dziejowych .101

 
Dlatego też badacz piętnował historyków, którzy rozwój jakiejś grupy wiązali

z predyspozycjami rasowymi, podejrzewając w tym wypadku dyletantyzm lub złą
wolę . Autor przypominał także, że omawiana kategoria bywała wykorzystywa-102

na jako zamiennik dla metafizycznego „ducha narodu”, dlatego proponował, aby
analizować powstawanie rasy wyłącznie w odniesieniu do czynników zewnętrz-
nych . Jako własne przytaczał zaś stanowisko francuskiego historyka Paula103

Lacombe’a, który sądził, że przed wyodrębnieniem czynnika rasowego, uważanego
za pierwotną jaźń plemienną, trzeba zbadać i określić działanie wszystkich innych
wpływów oddziałujących na społeczeństwo . Istniała, co prawda, jeszcze jedna104

możliwość, czyli badanie przeprowadzone w utopijnym świecie pełnej równości,
gdzie „natura antropologiczna” dawałaby się łatwo wyodrębnić jako osobny fak-
tor . Nie trzeba dodawać, że oba te scenariusze pozostawały kwestią przyszłości.105

Innym problemem, który interesował Krzywickiego z perspektywy metodo-
logicznej, był sposób wyodrębniania rasy. Początkowo w Ludach autor działał
intuicyjnie, wydzielał więc mniejsze niż rasa typy antropologiczne na podsta-
wie wyraźnych cech zewnętrznych, wspólnego pochodzenia i rozwoju. Jednak już
w książce Rasy fizyczne z 1897 roku, pod względem teoretycznym najbardziej
ścisłej, pokazywał, że można w tym wypadku mówić jedynie o kategorii staty-
stycznej:

 
Rasa jest to pojęcie abstrakcyjne, pojedyncze okazy, do niej należące, wahają się około pew-

nego środka [...]. Moglibyśmy rzec nawet, że jest ona jakby punktem ciężkości, do którego ciążą
przedstawiciele danej grupy, choć rzadko który dosięga do ideału .106

 
W późniejszych rozróżnieniach stwierdzał, że o ile w rasie fizycznej zbieżność

ta jest większa, o tyle w rasach psychicznych możemy widzieć jedynie przewagę
procentową jakiegoś typu antropologiczno-emocjonalnego , np. jednego z czterech107

typów Lapouge’a. Klasyfikacja Francuza zafascynowała go jeszcze w połowie lat
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Idem, Ludy, s. 285.108

Por. ibidem, s. 364, 391.109

„Każde plemię jest odmienną rasą duchową” (idem, Rasy psychiczne, s. 45).110

Ibidem, s. 36.111

Ibidem, s. 63.112

Ibidem, s. 72.113

Idem, Rasy fizyczne, s. 7.114

Cykl artykułów Typy zawodowe został opublikowany w „Przeglądzie Polskim Rozwoju Prze-115

mysłu Fabrycznego Handlu i Rolnictwa” (1902, nr 5–7, 1903, nr 9).
Ludwik Krzywicki, Typy zawodowe, „Prawda” 1887, nr 9; idem, Typy umysłowe, „Prawda” 1888,116

nr 47, przedruk w: idem, Dzieła, t. 2.

osiemdziesiątych, ale trzeba pamiętać, że recenzent od samego początku uznawał
ją tylko za podział przykładowy, ostatecznie jak każdy inny – subiektywny i nie-
pewny . Krzywicki przekonywał bowiem, że nie wiadomo, które ze wskaźników108

rasowych mają znaczenie, niezależnie od tego, czy mowa o kryteriach fizycznych,
czy psychicznych.

Konsekwencje takiego postawienia sprawy były dwie.
Pierwsza – co do użyteczności kategorii rasy jako takiej. W ostateczności za-

kres pojęcia się rozmywał. Krzywicki pisał nie tylko o rasach fizycznych i psy-
chicznych, lecz także o rasach społecznych, zawodowych, psychiatrycznych, rasach
wiejskich i miejskich, a nawet o rasie kobiet czy rasie pokarmowej . Postępujące109

od Ludów rozdrobnienie klasyfikacji  łączyło się z przekonaniem, że w staty-110

stycznym ujęciu mniejszych grup, jakimi były społeczności pierwotne, nawet
pojedynczy człowiek odgrywa istotną rolę . Paradoksalnie jednak badanie rasy111

w odniesieniu do jednostki wydawało się bezsensowne: konkretny Holender mógł
być znacznie bliższy pod względem rasowym jakiemuś Włochowi, a jakiekolwiek
różnice narodowe na poziomie antropologicznym – bo taką analogią posługiwał
się autor – dawały się dostrzec dopiero po uwzględnieniu większych liczb .112

Krzywicki dochodził więc do wniosku, że wszystko zależy od procedury ba-
dawczej, dlatego rasa jako pojęcie analityczne w jego wywodzie nabierała cha-
rakteru nominalistycznego i konwencjonalnego:

 
Wyrażenia: „rasa psychiczna górska”, lub „stepowa”, oznaczają tylko tyle, iż badamy miesz-

kańców stepu lub gór ze strony psychicznej, tj. wzajemnego do siebie stosunku różnych typów
duchowości, istniejących w danej grupie stepowców lub górali .113

 
W ten sposób można było uznać każdą grupę ludzi za „rasę”, jeśli tylko zna-

lazło się kryterium wystarczające do jej wyodrębnienia. Nic dziwnego, że z zapla-
nowanych kolejnych tomów Kursu systematycznego antropologii  został wydany114

tylko jeden, pod jakże znamiennym tytułem Typy zawodowe , udowadniającym,115

że ostatecznie pojęcie rasy zostało odrzucone jako nieużyteczne. Krzywicki
wracał do nomenklatury zaczerpniętej z prac włoskich antropologów, zwłaszcza
Cesarego Lombrosa, jaką stosował jeszcze we wczesnych artykułach pod koniec
lat osiemdziesiątych , ale tym razem z pełną świadomością matematycznego zna-116

czenia pojęcia typu. Całą rzecz tłumaczył zaś w Dziejach antropologii:
 
Gromada, która pod nazwą rasy występowała w dawnych klasyfikacjach, jest niczym innym

jeno zbiorem typów, z których jeden jakiś lub parę przeważa nad innymi i kładzie piętno swoje na
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Idem, Dzieje antropologii, s. 436, podkreślenie Krzywickiego; por. także ibidem, s. 433.117

Por. Jacek Kurczewski, Antropologia, s. 68–71.118

Ludwik Krzywicki, Ludy, s. 329.119

Idem, Rasy psychiczne, s. 232.120

Ibidem, s. 284.121

Idem, Zarys socjologii. Skrót wykładów wygłoszonych na Kursach Wyższych Administracyj-122

nych, [b.m.w.] 1920, s. 4–6. Por. także idem, Statystyka, Warszawa: Sekcja Wydawnicza Tow. Bratnia
Pomoc St. Uniwersytetu Warszawskiego 1922.

Idem, Rasy psychiczne, s. 11.123

całość [...]. Wszelka klasyfikacja, która pragnie ująć pod względem fizycznym w jakieś ramki ist-
niejące dzisiaj ludy, będzie klasyfikacją tego rodzaju wytworów wtórnych .117

 
Swoistym komentarzem do tych refleksji była ostatnia praca Krzywickiego,

Pierwociny więzi społecznej. Prowadzone w niej studia etnograficzne nie zosta-
ły uporządkowane wedle kryterium rasowego. Autor pod koniec książki zbierał
opisane przez siebie kultury w ramach sześciu grup, „ludów”, które składały się
z kilkudziesięciu poszczególnych wspólnot, plemion, narodów. Trudno dostrzec
w pracy jakiś wielki zamysł klasyfikatorski. Jak słusznie zaznaczał Kurczewski,
naczelną zasadą antropologii Krzywickiego okazała się bardzo nowoczesna idea
różnorodności, skutkująca znacznym rozdrobnieniem i wielością .118

Druga konsekwencja takiego sposobu myślenia wiązała się z wyodrębnia-
niem tych korelacji, które mają jakiś sens socjologiczny, innymi słowy, z inter-
pretowaniem danych statystycznych. Zgodnie z logiką wywodu Krzywickiego
przejście od konkretu do generalizacji było zawsze najsłabszą stroną antropologii.
Pierwsze referowane próby były raczej nieudane – „mogą one wszakże służyć je-
dynie za dowód, uwydatniający trudności, z jakimi nauce wypada walczyć, nie
zaś żeby otrzymane wyniki miały wartość naukową” , ale też dawały119  nadzieję
– „rzetelne lub mylne [...] świadczą o doniosłości oświetlania faktów statystycz-
nych z punktu antropologicznego” . Zgodnie z optymistycznym zapatrywaniem120

się na rozwój dyscypliny, Krzywicki widział najważniejsze zadanie przyszłej an-
tropologii właśnie w połączeniu wyników prac związanych z rasami fizycznymi
i psychicznymi . Po porzuceniu kłopotliwego pojęcia rasy i przejściu na stronę121

statystycznego typu nazywał rzeczy po imieniu już w ramach studiów socjolo-
gicznych: chodziło mu o połączenie badań ilościowych i jakościowych, o szukanie
wartości średnich i przeciętnych, które na gruncie matematycznym pozostawały
użyteczne, mimo że w rzeczywistości zwykle bywały fikcją .122

Rozwijająca się na przełomie stuleci antropologia rasowa okazywała się nauką
myślenia socjologicznego, ale też dyscypliną „podwyższonego ryzyka”, w którą
Krzywicki zapuszczał się, w pełni zdając sobie sprawę z jej problemów i kom-
plikacji. Dla piszącego ten artykuł finalnie to nie konkretne rezultaty czy oceny są
godne przypomnienia, ale właśnie świadomość etyczna polskiego uczonego i jego
odpowiedzialność za słowo, połączona z naukową odwagą i wytrwałością. Krzy-
wicki po powrocie z Paryża w 1885 roku dzięki antropologii zbliżał się do „ży-
wego tętna społecznego”, wytyczał sobie, nauce i ludzkości cele na przyszłość.
Czasem się mylił, kiedy indziej ulegał złudzeniom lub dawał się ponieść nadziei.
Realizował jednak konsekwentnie bezkompromisowy postulat sapere aude: „Może
niektóre z poglądów [...] będą kogoś raziły, lecz naukę obowiązuje jedna tylko
zasada: poszukiwanie prawdy bez względu, czy się ona podoba lub nie” .123  
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PROBLEMS WITH “RACE” – THE CASE OF LUDWIK KRZYWICKI

Summary

The article presents the transformations of Ludwik Krzywicki’s views on race. First,

based on the biographical and intellectual context, an important place of anthropological

reflection of the author of Ludy [Peoples] is pointed out. Krzywicki, aware of the threats

coming from the young discipline, perceived it, however, as the chance for the development

of science and society.

Further in the article, the problems of researchers with ambiguous value judgments

about race appearing in the anthropological works of the Polish Marxist are discussed and

compared with the difficulties of Krzywicki himself, who from the very beginning of dealing

with ethnographic research tried to systematize the reflection on the subject. The fuzzy scope

of meaning, ideological burdens, arbitrariness, relativity, and conventionality of the concept

of race ultimately led the author to reject the problematic category but also contributed to

the development of quantitative and qualitative sociological analysis in his later studies.

 

Trans. Izabela Ślusarek



   



Przypomnieć można w tym kontekście fragment listu Elizy Orzeszkowej, która doskonale1

zdawała sobie sprawę z faktu, iż budowanie wspólnoty narodowej w drugiej połowie XIX w. musi
odbywać się, z przyczyn oczywistych, bez powoływania się na wspólnotę ziemi – nie chodzi tu jedy-
nie o brak istnienia Polski jako państwa w sferze politycznej czy geograficznej, ale przede wszystkim
o podzielenie jej dawnego terytorium między trzy różne państwa, gdzie różnica interesów i celów
polskich w poszczególnych zaborach z każdym dziesięcioleciem była coraz bardziej widoczna.
Tworzenie hipotetycznego bytu narodowego wedle inaczej skonstruowanych zasad niwelowałoby
albo rekompensowałoby brak podstawowego czynnika organizującego. „Ludność izraelską uważałam
zawsze za żywioł społeczny niezmierne znaczenie mający nie tylko dla teraźniejszości, ale także
i bardziej jeszcze dla przyszłości naszej. Jest to materialna i umysłowa potęga, mogąca w mierze
nieobrachowanej przyczynić się do zmartwychpowstania lub ostatecznego upadku naszej wspólnej
sprawy” (Edmund Jankowski, Eliza Orzeszkowa, Warszawa: PIW 1988, s. 177).

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 3, 2018

Magdalena Piekara
(Uniwersytet Śląski)

ZBIOROWOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ W POLSKOJĘZYCZNYCH
CZASOPISMACH NURTU ASYMILACYJNEGO (1870–1910)

Tekst, który w tytule zawiera zakres czasowy, zawsze prowokuje pytania o jego
zasadność i kryteria wyboru. Oczywiste jest, że sztywne wyznaczenie ram czaso-
wych dla tworzenia, zmiany lub utrwalenia zakresu pojęć niezwykle pojemnych
zawsze musi być obarczone błędem i – docelowo – nieskuteczne, jeśli chodzi o opis
problemu. Przyjmowane przez badaczki i badaczy określenia związane z czasem
są niedoskonałe, najczęściej niosą ze sobą niebezpieczeństwo braku dokładności
i precyzji, a tym samym doprowadzić mogą do „rozmycia” pojęć, ale także, prze-
ciwnie, stwarzają niebezpieczeństwo zawężenia, ograniczonej perspektywy widzenia,
skutkującego powierzchownością. Skoro mam mówić o wystąpieniach prasowych
asymilujących się Żydów polskich, dodajmy, że asymilujących się wedle dużej ilości
zróżnicowanych modeli, które na dodatek cały czas ewoluowały, to dlaczego nie
sięgam aż do końca lat pięćdziesiątych XIX w., gdy grupa, o której mowa, wstąpiła
na arenę polityczną i zaczęła zajmować stanowiska w różnych kwestiach, a także
odgrywać – stale zwiększającą się – rolę, a także być brana pod uwagę w kwestii
podstawowej, w kwestii odzyskania niepodległości?  Po pierwsze dlatego, że śro-1

dowiska propagujące asymilację na ziemiach polskich zyskały na znaczeniu dopie-
ro w okresie zbratania polsko-żydowskiego, tuż przed powstaniem styczniowym,
a po drugie – pojawiające się coraz częściej w latach siedemdziesiątych XIX w.
hasła antysemickie zmusiły polskich maskili do pewnej zmiany argumentacji, a także
wypracowania w miarę jednolitego dyskursu dotyczącego tożsamości, narodo-
wości, plemienności. Po trzecie zaś, zwolennicy asymilacji od lat osiemdziesiątych
weszli w dość dramatyczny, narastający i wielopłaszczyznowy spór o charakterze
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François Guesnet, „Litwacy” i „Ostjuden” („Żydzi ze Wschodu”). Migracja i stereotypy, w: Te-2

maty żydowskie, red. Elżbieta i Robert Traba, Olsztyn: Wspólnota Kulturowa „Borussia” 1999,
s. 78.      

Alina Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy. Konflikty. Stereo-3

typy, Warszawa: PIW 1989, s. 283.
Aleksander Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa: Biblioteka Więzi 2003, s. 159.4

Jolanta Żyndul, Z getta do asymilacji. Żydzi w poszukiwaniu tożsamości, w: Tematy żydowskie,5

s. 69.
Ibidem, s. 64.6

O pozorności procesu pełnej integracji pisze Marian Gawalewicz w Mechesach. Bohater tej7

powieści zna doskonale reguły swoistej gry i pozbawiony złudzeń kpi i ironizuje na temat własnego

pryncypialnym z ruchem syjonistycznym. Po czwarte od lat siedemdziesiątych
można obserwować kolejne fale migracyjne (najpierw ekonomiczne, a następnie
popogromowe), wobec których zwolennicy asymilacji musieli zająć stanowisko;
chociaż nie jest to temat pierwszoplanowy w polskojęzycznej prasie żydowskiej
tamtego okresu, to trzeba jednak pamiętać, że imigranci ze wschodu „nie byli [...]
przez nikogo chętnie widziani: ani przez przeważnie chasydzkich ortodoksyjnych
Żydów na prowincji, bo byli zbyt «oświeceni» ani przez Żydów chcących się
asymilować, bo zbyt dobrze i zbyt chętnie mówili po rosyjsku” . Można dodać2

kolejną, jak się wydaje, dość istotną kwestię. Polska prasa w zaborach rosyjskim
i austriackim nie była zainteresowana emancypacyjnymi ideami oświecenia ży-
dowskiego i nie zajmowała się ich propagowaniem, a nawet poznaniem – chociaż
powinna – ponieważ idee haskali dotyczyły przede wszystkim świeckiej tożsa-
mości żydowskiej. Dopiero rozbudowane w prasie żydowskiej deklaracje doty-
czące narodowości, tworzone w procesie asymilacji do polskości (według wzorca/
schematu narodowego), zostały uznane za wyraz rodzącej się świadomości, uczuć
patriotycznych i zaangażowania, bo chociaż „Powątpiewano w skuteczność pro-
cesu, krytykowano «wady» asymilatorów, to samą zasadę uznawano za słuszną” .3

Warto zaznaczyć także, że zwolennicy asymilacji znajdowali się w dość nieko-
rzystnej sytuacji, de facto wymagano bowiem od nich jednoznacznych deklaracji,
które następnie dość często były traktowane z niedowierzaniem, podejrzliwością
i oceniane jako koniunkturalne u tych, którzy – niejako z zasady – uczuć naro-
dowych nie mają i mieć nie mogą:

 
Z jednej strony – zwłaszcza po roku 1863 – w masowej asymilacji Żydów do polskości widzia-

no jedyne rozwiązanie „sprawy żydowskiej” w Polsce, z drugiej zaś zachowywano dystans wobec
tych nowych Polaków wyznania mojżeszowego [...] dystans ten rósł w miarę jak proces upodabnia-
nia się Żydów do nie-Żydów zyskiwał na sile i powszechności .4

 
Asymilacja identyfikacyjna, podobnie jak chrzest, po wcześniejszej akultu-

racji, były dla wyemancypowanych maskili próbą całkowitego zintegrowania się.
Pisząca o tym procesie Jolanta Żyndul uważa, że to zmiana religii i związany z nią
chrzest „połączony z zatarciem żydowskiej przeszłości umożliwiał pełną asymi-
lację” . Badaczka stwierdza, że chrzest był „wyrazem całkowitej zmiany tożsamości5

[...] następował w drugim, trzecim pokoleniu rodzin asymilowanych” , ale trzeba6

też pamiętać o pozorności tej ostatecznej postaci, jak mogłoby się wydawać, inte-
gracji, ponieważ, o ile dana rodzina pozostawała w pierwotnym środowisku, to jej
pochodzenie często mogło się pojawić jako argument, w dowolnej chwili, w do-
wolnej sytuacji, i poddać w wątpliwość „prawdziwość” tej polskości . Pisze o tym7
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nosa i dziadka chodzącego w chałacie. Temat żydowski w rodzinie bohatera jest tabu, bo jeśli by się
pojawił, nastąpiłoby „publiczne ośmieszenie” i „przypomni jaskrawo, [...] co dotąd dyskretnie mil-
czeniem pokrywano” (Marian Gawalewicz, Mechesy, Warszawa: nakł. Gebethnera i Wolffa 1894,
s. 205–206).

Grzegorz Krzywiec, Prasa żydowska w zwierciadle opinii publicznej (1905–1914), w: Studia8

z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), red. Joanna Nalewajko-
-Kulikov przy współpracy Grzegorza P. Bąbiaka i Agnieszki J. Cieślikowej, Warszawa 2012, s. 267.

Bertold Merwin, Przyjaciele, „Jedność: Organ Żydów Polskich” 1907, nr 41, s. 1.9

także Grzegorz Krzywiec, który zauważa, że początkowo całkowite równoupraw-
nienie Żydów, czy ich uobywatelnienie, uznawano za możliwe i realne, ale stop-
niowo, właśnie pod wpływem haseł antysemickich zostały zaostrzone „kryteria
akceptacji Żydów przez społeczeństwo polskie. Od przyjmujących nową tożsa-
mość oczekiwano już znacznie więcej niż kiedyś” . O ile zgadzam się z meritum8

tej wypowiedzi, o tyle mam pewne wątpliwości co do użycia w cytacie frazy
„społeczeństwo polskie”. Sugeruje to, że Żydzi znajdowali się poza tym organiz-
mem i nawet współczesny badacz kwestii żydowskiej, być może nieświadomie,
widzi tę kwestię jako zbiory bez elementów wspólnych: Żydzi oraz społeczeństwo
polskie. Nie pozwala to na spojrzenie typu: Żydzi jako składowa społeczeństwa
polskiego, jedna z części tworzących wieloelementowy zbiór. Społeczeństwo
przecież jest pojęciem znacznie szerszym aniżeli narodowość, a asymilująca się
wedle wzorca polskiego część Żydów zdecydowanie nie aspirowała do bycia
członkami społeczeństwa, bo nimi już była i nie musiała oczekiwać na ewentual-
ne przyjęcie, ale pragnęła stać się zaakceptowanymi, równo traktowanymi członka-
mi narodu, ponieważ uważała się za: Polaków, Polaków-Żydów, Polaków wyzna-
nia mojżeszowego albo Żydów polskich etc. W tym kontekście wydaje się ważna
wypowiedź podpułkownika Bertolda Merwina, członka Związku Strzeleckiego, Le-
gionów Polskich, dziennikarza lwowskich czasopism o profilu asymilacyjnym,
polityka i wykładowcy, w tym historii Polski i historii wojskowości, który, jako
niezbyt cierpliwy polemista, można wręcz powiedzieć, że krewki, z irytacją wypo-
wiadał się w 1907 r. na temat ciągłego „sprawdzania” tożsamości polskich Żydów
i ciągłego usuwania ich poza nawias, nie tylko w trakcie dyskusji o ich prawach,
ale także tej dotyczącej społeczeństwa polskiego:

 
My tutaj nie jesteśmy w gościnie i nikt nam żadnych łask wyświadczać nie ma powodu. Jesteśmy

tu u siebie, w domu. [...] Jesteśmy tu od 800 lat, wydaliśmy kilkadziesiąt generacji obywateli i uważać
się powinniśmy za tubylców takich samych, jak inni. I to bez względu na to, czy to się komu podoba,
czy nie. To nas wcale obchodzić nie winno. Jesteśmy – i potwierdzenia żadnego, żadnej książeczki
legitymacyjnej nie potrzebujemy. Jesteśmy – i od żadnego areopagu narodowego zatwierdzenia na-
szej egzystencji na ziemiach polskich się nie domagamy. Jesteśmy – i uważamy się za takich samych,
jak najlepszy z ...skich i ...iczów .9

 
Podobne stanowisko zajmował w jednej z polemik publicysta „Izraelity”, któ-

ry zauważał, że za „swoich” można uznać Żydów wykształconych, wyemancypo-
wanych, kulturalnych, tym biednym zaś, pozostającym pod wpływem rabinów,
niezorientowanym i niezaangażowanym w życie społeczne oraz polityczne odmawia
się wszelkich praw do bycia we wspólnocie. Przyznawał, że nie są obywatelami
świadomymi, ale przecież od wielu pokoleń żyją na tej ziemi i domagał się przy-
znania im prawa podstawowego, uznania za część organizmu społecznego:

 



60 Magdalena Piekara

„Przeglądowi Tygodniowemu”, „Izraelita” 1873, nr 2, s. 9.10

Żydzi a kraj, „Jedność: Organ Żydów Polskich” 1907, nr 15, s. 1–2.11

[Artykuł wstępny], „Izraelita”, organ stowarzyszenia „Szomer Izrael” 1885, nr 1, s. 1.12

Sprawy krajowe, „Izraelita”, organ stowarzyszenia „Szomer Izrael” 1885, nr 1, s. 2.13

Masa żydowskiej ludności [...] nosi się jeszcze z wadami, które interesom społeczeństwa po-
niekąd szkodzą [...] lecz obcymi, przebóg, nie są i takimi nazwać się ich nie godzi .10

 
Ten typ argumentacji, jak widać, jest dość charakterystyczny dla wypowiedzi

dotyczących narodowości i miejsca Żydów polskich w zbiorowości, może nie tyle
nawet samego miejsca, bo to jest bezdyskusyjne, ile raczej jego jakości. Jednym
z ciekawszych nurtów wypowiedzi z tego kręgu, trzeba przyznać, że nie pojawia-
jącym się zbyt często, jest zauważanie współodpowiedzialności związanej z proce-
sem asymilacji. Współodpowiedzialności i współpracy – bez których to czynników
same deklaracje asymilujących się Żydów nie będą miały żadnego praktycznego
znaczenia. Oczekiwano odzewu, wyraźnego, jednoznacznego i połączonego z kon-
kretnym działaniem, którego istotę pozostawiano stronie polskiej:

 
Jako zasadniczą podstawę spolszczenia żydów w kierunku ideałów narodowych stawiam twier-

dzenie, że hasło narodowej asymilacji wyjść musi przede wszystkim od samych Polaków. Kwestia
żydowska w kraju jest bowiem kwestią polską, która w pierwszym rzędzie odczutą być musi przez
społeczeństwo rdzennie polskie. [...] dopóty będzie źle, bo nie wystarczy, że żyd powiada „ja jestem
Polakiem”, ale Polak musi powiedzieć, „ja tego żyda uważam za Polaka” i wedle tej zasady ma w ży-
ciu prywatnym i politycznym postępować. [...] My żydzi-Polacy wychowani w kraju, wyssaliśmy
w domu i w szkole miłość dla narodu polskiego, jego ideały narodowe są naszymi ideałami, my
czujemy po polsku, my czujemy się Polakami .11

 
Dziennikarze polskojęzycznej prasy żydowskiej (wybór języka determinował

charakter postawy związanej z wyborem narodowości) w drugiej połowie XIX w.
z każdym rokiem coraz wyraźniej dostrzegali, że chociaż dla nich kategoria
polskości była atrakcyjna, to oni nie mogli w żaden sposób spełnić warunków, by
stać się atrakcyjni dla owej „polskości”. Mimo tego, że byli uznawani za czynnik
istotny dla „sprawy narodowej”, to warunki, na których mieli w niej uczestniczyć,
były nie dość, że niedookreślone, lecz na dodatek ich udział nie opierał się na
faktach, rzeczywistym wkładzie, ale na wyobrażeniach, stereotypach, fantazma-
tach. Deklaracje czynione w połowie lat osiemdziesiątych XIX w. we lwowskim
„Izraelicie” były jednoznaczne, w pierwszym numerze z roku 1885 (w artykule
wstępnym) pojawiło się dokładne opisanie procesu asymilacji, który powinien
być obowiązującym wzorcem dla Żydów oświeconych, postępowych, wypowiedź
ta nie stanowiła żadnego novum, można powiedzieć, że była kopią innych wystą-
pień na łamach tego typu prasy od przynajmniej ćwierćwiecza. W skład procesu
wchodziło nie tylko upodobnienie się zewnętrzne do reszty społeczeństwa zwią-
zane z ubiorem i obyczajami, ale także z językiem. Publicysta pisał też o final-
nym czynniku procesu, jakim powinno być „przejęcie się poczuciem obowiązku
względem kraju, jego przeszłości i przyszłości i udział w pracy dla dobra kraju” .12

Jednak już w następnym numerze pojawił tekst dotyczący tego, dlaczego Żydom
niełatwo jest uczestniczyć w życiu społecznym: „Kraj nasz potrzebuje pokoju
na polu wyznaniowym i narodowościowym, aby stosunki jego skonsolidować się
mogły. Tymczasem pewne pisma w kraju bezustannie szczwają [...], co bynajmniej
nie zdoła przyczynić się do pozyskania masy żydów do sprawy narodowej” .13
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Pytanie bez odpowiedzi, „Izraelita” 1872, nr 14, s. 106.14

[His.], Polityka samobójcza, „Jedność: Organ Żydów Polskich” 1907, nr 8, s. 1 („Duch wolności,15

postępu i idea demokratyczna nadały żydom przede wszystkim ogólne prawa ludzkie – a silna idea
postępu rozbudziła w nich poczucie praw i obowiązków obywatelskich”).

Por. Jakub Goldszmit, Parę uwag autorowi wydanej w Warszawie 1870 r. rozprawy „Miłość,16

zbrodnia, wiara i moralność: kilka studjów z psychologji kryminalnej” (napisał Julian Ochorowicz),
„Izraelita” 1870, nr 18, s. 142: „co też autor rozumiał przez «sumienie żydowskie»? Czy zaznaczyć
to ma sumienie całego ludu żydowskiego, a zatem ogólną etnograficzną cechę jego charakteru, czy
też sumienie pojedynczych jednostek żydowskich”?

Żydzi cywilizowani i społeczeństwo, „Izraelita” 1871, nr 19, s. 141.17

Dziennikarz wskazał w jednym zdaniu oponentów asymilatorów: hebrajskoję-
zyczną prasę o orientacji prorosyjskiej, Teofila Merunowicza i jego zwolenników,
a także antysemitów. W podobnym tonie wypowiadał się publicysta „Jedności”
– w pierwszej dekadzie XX w. zauważał, po manifestacji patriotycznej, w której
pobita została grupa młodzieży żydowskiej, że w zależności od polskich potrzeb
może być – w tym samym wydarzeniu – nazwany „parchem”, „Izraelitą”, „po-
tomkiem Berka Joselewicza”, jak i „Polakiem wyznania mojżeszowego”, ale do-
celowo retoryka nie zmienia faktów. Widział, że on sam, jak i inni mu podobni,
stanowią wyłącznie element politycznej układanki, przedmiot sporów politycz-
nych i są traktowani instrumentalnie. Co ciekawe, w taki sam sposób pisał także
– czterdzieści lat wcześniej – dziennikarz warszawskiego „Izraelity”, który do-
strzegał paradoks bycia Żydem polskim i to, że zarówno asymilacja, jak i jej cał-
kowity brak, powodują taką samą niechęć, która manifestuje się jedynie innym
zestawem słów, ale ukazuje istotę problemu – brak akceptacji, podejrzliwość wobec
jakichkolwiek wyborów oraz krytykę:

 
Jest zacofany – to fanatyk ohydny; jest ukształcony i żyje po europejsku – to nadrabia mi-

ną, ale zawsze żyd. Jest biedny – to łachmaniarz, żebrak; jest bogaty, to spekulant, lichwiarz, pa-
sożyt itp. Trudni się handlem – to wszak wyłącznie tej próżniaczej ludności zajęcie, ima się innych
zatrudnień, pełni obowiązki publiczne – to pnie się do godności, wdziera się w nie swoje progi,
z uszczerbkiem dla innych [...]. Jeśli się zowie Icek, to pogardzany i wyszydzany; jeśli Ignacy lub
Izydor – to pretensjonalność, to małpowanie .14

 
Zauważyć można, że w dyskursie asymilatorów w ciągu dziesięcioleci za-

chodzi dość istotna, zauważalna zmiana. W latach siedemdziesiątych nadrzędne
w dyskusjach dotyczących „swojskości” są: zwrócenie uwagi na postępujący, jak
podkreślają publicyści – nieuchronny proces emancypacji Żydów, a także walka
ze stereotypami, które powodują krzywdzące ujednolicenie spojrzenia na Ży-
dów ,15  traktowanie ich jako grupy o jednakowych cechach i celach . Trzeba16

pamiętać, że w owym czasie środowiska wywodzące się z haskali i tworzące pro-
gram asymilacyjny pragnęły zdecydowanie odciąć się od jakichkolwiek porów-
nań z chasydami i w żadnym razie nie być utożsamianymi z grupą, którą zwali
lekceważąco „fikającymi koziołki”:

 
Jeżeli nie wszyscy żydzi, to nader wielu z nich weszło od dawna już na tor ogólnej europejskiej

kultury [...]. Tacy żydzi nie tylko wyzwolili się już byli z wad przodkom ich niegdyś zarzucanych,
nie tylko zrzucili z siebie wszelką cechę odrębności w zwyczaju, obyczaju i sposobie życia .17

 
Chociaż, warto zwrócić uwagę, że zarówno środowiska asymilatorów, jak

i postępowych autorów polskich (za jedną z pionierek takich wystąpień uznać
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Por. Eliza Orzeszkowa, O Żydach i kwestyi żydowskiej, w: eadem, Pisma. Wydanie zbiorowe18

zupełne ze wstępem A. Drogoszewskiego, t. 9, Kraków 1913, s. 64 („Zdaje mi się, że jedynym z głów-
nych sposobów pomyślnego załatwienia kwestii żydowskiej byłoby pozbycie się pogardy lub co
najmniej lekceważenia dla klas tak zwanych niższych, surowsze nieco odłączenie godności i war-
tości człowieka od miary estetyczności”).

Pogadanki, „Izraelita” 1872, nr 15, s. 113.19

Bądźmy otwartymi, „Izraelita” 1872, nr 8, s. 57–58.20

Samuel B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 4 [P], Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich21

1858, s. 649.

należy Elizę Orzeszkową ) dość często brały w obronę najuboższą grupę Żydów,18

najbardziej podatną na ataki, a jednocześnie najbardziej bezbronną, praktycznie
bez własnego głosu, bez żadnego przedstawicielstwa:

 
Zaprawdę, nie tylko izraelita, ale każdy dobrze myślący krajowiec odczuwać w sobie musi żal

na widok tej wzgardy pełnego obejścia, jakiego starozakonni doznawają jedynie z powodu zewnętrz-
nych cech wyróżniających ich od reszty mieszkańców .19

 
Polemiki dotyczące uobywatelnienia, a także integracji, były prowadzone

także ze środowiskami konserwatywnymi, z judaizmem ortodoksyjnym, który
w ideach o charakterze postępowym dostrzegał zagrożenie związane z utratą wier-
nych i kontestowanie pryncypiów, a także niebezpieczną dyskusję o zasadach
religijnych. Środowisko asymilatorów chętnie obdarzało ich wówczas epitetami
„zacofanych” lub „wstecznych”:

 
każdego, co w poczuciu prawdziwej miłości do swego ludu, chce go widzieć oświeconym, który

otwiera mu oczy na jego usterki, na brzemiona wielowiekowe niepotrzebnie na nim ciążące, by się
od nich oswobodził – mienicie przeniewiercą względem religii – gdy w istocie wasze tylko dzieło
zacofania krzyżuje i niweczy .20

 
Co ciekawe, w czasopismach z lat siedemdziesiątych nie istnieje ujednolico-

na pisownia słowa „żyd”. Słowo to pisane jest raz małą, a raz wielką literą, jednak
jest to czynione bez specjalnie widocznej konsekwencji. Nawet w obrębie jednego
tekstu wyraz ten może być zapisywany na dwa sposoby, nie ma tu podobieństwa
do zasady obowiązującej współcześnie, w której narodowość zostaje odróżniona
od religii. Oznaczać to może, że sami autorzy tych tekstów mieli problemy ze
zrozumieniem istoty dyskursu, w którym musieli się umieścić, a na dodatek nie
istniały zasady, które mogłyby im to zrozumienie umożliwić. Podobnie rzecz ma
się ze słowem Izraelita, które także bywa zapisywane małą literą, a więc zdecy-
dowanie nie jest terminem dotyczącym narodowości. Nota bene musimy także
zwrócić uwagę na inne powszechne słowo, chętnie używane w tekstach podno-
szących kwestię żydowską w drugiej połowie XIX w. – plemię, które znaczy
wówczas „pokolenie, potomstwo, ród, familia” , a jego znaczenie jest czasem21

rozszerzane do pochodzenia czy części świata, w której dana zbiorowość mieszka.
Dlatego też autor tekstu pochodzącego z początku lat siedemdziesiątych XIX w.,
używając przymiotnika pochodzącego od rzeczownika plemię, sugeruje powsta-
nie nowych tworów społecznych, zauważa istotność wpływu cywilizacji na nie,
a także istnienie procesu, który powinien rozwijać się w sobie właściwy sposób,
wedle własnego rytmu, bo inaczej stać się może wręcz niebezpieczny: „W now-
szych czasach plemienne te własności żydów coraz bardziej się zacierają, w miarę
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O solidarności żydów, „Izraelita” 1871, nr 33, s. 254.22

A.K. [Aleksander Kraushar], Syon a „Diło”, „Jedność: Organ Żydów Polskich” 1907, nr 7, s. 1.23

Por Alina Cała, Asymilacja Żydów, s. 185–186 (Jerzy Jedlicki, Co to znaczy Żyd – czyli meandry24

asymilacji).
Jacek Surzyn, Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej, Kato-25

wice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 74.

społecznego zlewania się ich z innymi plemionami, a to z szybkością nie bardzo
nawet dla sprawy cywilizacji i wzajemnego oddziaływania na siebie ludów ko-
rzystną” . Zamiennie z plemieniem używany jest także inny termin – lud, równie22

enigmatyczny, co ten poprzedni: „Całe swoje jestestwo w okresie ośmiu wieków
oparł lud żydowski li tylko i wyłącznie na przeznaczeniu, które kazało mu dzie-
lić z narodem polskim jego losy i koleje” .23

W połowie lat osiemdziesiątych w czasopismach o profilu asymilacyjnym po-
jawiła się terminologia związana z narodem, narodowością, a także niekiedy rasą.
Jerzy Jedlicki w niewydanym szkicu cytowanym przez Alinę Całą w Asymilacji
Żydów w Królestwie Polskim... stawia dość interesującą tezę dotyczącą pojawienia
się kwestii rasowych (ze szczególnym uwzględnieniem rasizmu), która dotyczy
tego, iż niechęć przed asymilacją wymagała pewnego swoistego, nowego i wyra-
zistego wyróżnika:

 
Otóż wyróżnikiem nadającym się do tego zadania mogło być kryterium genealogiczne. Nie

znaczy to, iż dopiero asymilacja stworzyła rasizm [...]. Dopiero z tą chwilą, gdy polonizacja ze zja-
wiska sporadycznego zaczęła stawać się prądem społecznym [...] obsesja antyżydowska znalazła się
w sytuacji metodologicznie kłopotliwej [...]. Z tej sytuacji były dwie drogi wyjścia. Pierwsza – to
uznanie jednostek czy grup spolonizowanych za „swoje” przy jednoczesnym pielęgnowaniu wro-
giej postawy wobec rezerwatu Żydów autentycznych jako odmiennych i „obcych” [...]. Drugie
wyjście – to odwołanie się do rasizmu, który w ten sposób z uzasadnienia dodatkowego, jakim by-
wał i dawniej, przekształcał się w jedyną pozostającą racjonalizację linii „obrony przez żydostwem” .24

 
Teza ta, aczkolwiek intrygująca, a nawet mogłoby się wydawać, że obiecu-

jąca, zaczyna ujawniać swoje niedostatki, gdy zauważymy, że terminologia dotyczą-
ca rasy pojawiła się już u protosyjonistów, zarówno w kręgu kultury niemieckiej
– u Mojżesza Hessa, jak i rosyjskiej – Leona Pinskera, a więc, z przyczyn czaso-
wych, nie może być łączona z nurtem integracyjnym w konkretnych państwach
europejskich. Nota bene w tej niesformalizowanej w żaden sposób grupie, która
publikowała znacznie wcześniej aniżeli uznany za „ojca” syjonizmu Teodor Herzl,
terminologia owa nie mogła także być związana z polonizacją, o której pisze Jed-
licki, ale stanowiła wyraz zupełnie innych tendencji. Dodajmy, że protosyjoniści
zaczęli używać sformułowań wypracowanych przez ówczesną antropologię w od-
powiedzi na dyskurs używany przez antysemitów w Niemczech, o czym pisze
Jacek Surzyn: „Niemiecki antysemityzm ma silne korzenie rasowe i został mocno
utrwalony przez wysoką kulturę niemiecką [...] opiera się na «wrodzonej niechęci
rasowej» i w żaden sposób nie może zostać przezwyciężony” .25

Zazwyczaj, gdy omawia się początki syjonizmu, wspomina się o kilku czyn-
nikach, które spowodowały przełom w myśleniu Żydów europejskich o ich miej-
scu w społeczeństwach, w których żyli od pokoleń: przede wszystkim o sprawie
Dreyfussa (jak w przypadku Herzla oraz Żydów wywodzących się z kręgu haska-
li Mojżesza Mendelsohna) albo o pogromach, które stały się czytelnym sygnałem
dla np. Zeeva Żabotyńskiego, iż asymilacja jest projektem niemożliwym. Jednak
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Ibidem, s. 125.26

Moses Hess, Rom und Jerusalem – Die letzte Nationalitaetenfrage, Leipzig: M.W. Kaufmann27

1899, z. 11 [tłumaczenie – M.P.].
Leon Pinsker, Autoemancipation! Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen28

Juden, Brünn: Jüd. Buch- und Kunstverlag 1913, z. 8 [tłumaczenia – M.P.].
Ibidem, z. 10.29

Różnice między środowiskiem propagującym asymilację (w tym tę o charakterze narodowym)30

i różnymi typami środowisk syjonistycznych stawały się coraz bardziej wyraźne i bardziej napięte.
Adwersarze nie ustawali w wysiłkach, obrzucali się inwektywami, czasem nawet chętniej niż argu-
mentami, co nas nie może dziwić, ponieważ większość stanowisk w sporze dotyczącym miejsca
w społeczeństwie miała charakter emocjonalny. Każdy gest był znaczący, każde słowo ważyło. Naj-
bardziej widocznym gestem dotyczącym narodowości był ten, który dotyczył języka. Por. Ela Bauer,
Integracja czy separacja? Nowa tendencja w żydowsko-polskiej prasie w ostatnich dekadach XIX w.,
w: Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. Eugenia Prokop-Janiec, Sławomir J. Żurek,
Kraków: Księgarnia Akademicka 2011, s. 19: „niektórzy przedstawiciele środowisk postępowych
wybrali język polski jako język swojej tożsamości, członkowie obozu narodowego opowiedzieli się
za hebrajskim, inni z kolei – za jidysz. Co więcej, w tym okresie wzrósł dystans między poszczegól-
nymi grupami społeczności żydowskiej w Warszawie”). Środowisko zwolenników asymilacji wy-
brało język polski, aczkolwiek nie był to tak oczywisty wybór, jak nam się dziś może zdawać. Alina
Cała: „Dla tych z zaboru rosyjskiego oraz dla dużej części zamieszkałych w zaborze austriackim
zachwyt nad kulturą niemiecką był jednak etapem przed asymilacją do kultury polskiej. Tak więc
kultura niemiecka była dla nich »narzędziem« polonizacji, medium, dzięki któremu przenoszone były

doświadczenia Hessa, które są niezwykle podobne do tych, które były udziałem
Herzla, miały miejsce o wiele wcześniej, podobnie jak te Pinskera. Dla Herzla
przełomowe były lata osiemdziesiąte XIX w. (wyrzucenie z korporacji z powodów
rasowych, wystąpienia antysemitów berlińskich), a później w połowie lat dziewięć-
dziesiątych – sprawa Dreyfussa. Dla Hessa był to germański antysemityzm z lat
pięćdziesiątych, dla Pinskera zaś (piszącego po niemiecku Żyda mieszkającego
w Cesarstwie Rosyjskim) „państwowy” antysemityzm, który był cechą charak-
terystyczną dla panowania Romanowów po wojnie krymskiej, a stał się szcze-
gólnie znaczący i dotkliwy po zamachu na Aleksandra II („władze odmówiły mu
[Pinskerowi – przyp. M.P.] prawa do rozpoczęcia praktyki adwokackiej, czego
przyczyną było jego żydowskie pochodzenie. Okazało się więc, że w polityce
państwowej Żydzi w Rosji są nadal traktowani jak obywatele gorszej kategorii
i ze względu na swe pochodzenie – dyskryminowani” ). Dla Hessa terminolo-26

gia związana z rasą w jego najważniejszym dziele „Rzym i Jerozolima” często po-
łączona jest z ironią, a nawet sarkazmem: „Niemcy nienawidzą religii Żydów
mniej niż ich rasy, mniej – ich osobliwych wierzeń, niż ich osobliwych nosów” .27

Z kolei Pinsker pisze o pozornej odrębności Żydów i powiązanej z nią niemoż-
ności integracyjnej: „Próbując połączyć się z innymi narodami, w pewnym sen-
sie świadomie stworzyli własną narodowość. Ale nigdzie nie wyegzekwowali
tego, żeby zostać uznanymi przez swoich współobywateli za równorzędnych tu-
bylców” . Podobnie jak Hess kpi sobie z dyskursu antysemickiego, bawi się,28

ironizuje, ukazując podobne wykorzystanie dyskursu naukowego jak to, które
znajdziemy w pismach antysemickich: „Judofobia jest psychozą. Jako psychoza
jest dziedziczna, a jako choroba odziedziczona od dwóch tysięcy lat jest nie-
uleczalna” .29

Dla polskiego środowiska żydowskiego związanego z asymilacją posługiwa-
nie się dyskursem „rasowym” nie było w żaden sposób atrakcyjne. Asymilatorzy
chcieli się przede wszystkim odróżniać od syjonistów  i dlatego, nawet jeśli od-30
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do kultury polskiej nie tylko pomysły niemieckich asymilatorów, ale też udostępniane polskim elitom
zdobycze niemieckiej i światowej nauki i literatury” (Alina Cała, Przenikanie i wzajemne oddziały-
wanie. Żydzi i ich otoczenie, w: Tematy żydowskie, s. 53–54).

„Izraelita”, organ stowarzyszenia „Szomer Izrael” 1885, nr 1, s. 1.31

Wilhelm Feldman, O żargonie żydowskim. Studium publicystyczne, Lwów: Redakcja „Ojczyz-32

ny”; Drukarnia Władysława Albina Szyjkowskiego 1891, s. 16–17.

nosili się do ich argumentów, to łagodzili wprowadzane w ich pismach kategorie
rasowe (bez względu na to w jakim użyte kontekście) i zastępowali słownictwo
biologiczne i antropologiczne sformułowaniami z zakresu historii i socjologii: naród,
społeczeństwo – gdzie naród traktowano jako zbiorowość wytworzoną w pewnym
procesie społecznym, nie zaś jako grupę spokrewnioną etnicznie. Dla środowiska
asymilatorów, które wręcz nie mogło używać słownictwa swoich dwóch naj-
większych wrogów, antysemitów i syjonistów, których uważali za jednakowe zło
dla własnej sprawy, pozostawało wypracowanie własnego języka, który w spo-
sób wyrazisty i jednoznaczny nie tylko wyrazi ich stosunek do kategorii rasy, ale
także pomoże, równie mocno jak w latach poprzednich, w propagowaniu idei na-
rodowości jako konstruktu historycznego i kulturowego związanego z postępem
i ewolucją:

 
mamyż sami na siebie kręcić bicz marzeniami o jakiejś narodowości, która zawsze będzie

fantasmagorią – aby nam ćwikano w oczy, żeśmy obcymi, żeśmy intruzami i nic nas z krajem nie
łączy? Radźcie się, współwyznawcy, Historii, ona jest najlepszą nauczycielką, ona wam w tym
względzie najpewniejszą da wskazówkę postępowania waszego, a nie zważajcie na syrenie głosy
pseudoproroków, bo zaprowadzą was tam, gdzie się niedola wasza rozpoczęła .31

 
Stanowisko środowiska asymilatorów prezentowane na łamach prasy od lat

osiemdziesiątych XIX w. szokuje wręcz nowoczesnością. Szczególnie jeśli ze-
stawimy je z wynikami prac prowadzonych przez zespół Leonarda Liebermana
(Raymond E. Hampton, Alice Littlefield, Glen Hallead), który przeprowadził
badania pod koniec XX w. i na początku XXI w. wśród amerykańskich antro-
pologów (kulturowych i fizycznych) – dotyczyły ich akceptacji dla terminu „rasy
ludzkie”. Wilhelm Feldman, w studium krytykującym jidysz w Polsce, jego rolę
kulturową i znaczenie dla zbiorowości żydowskiej, wskazuje na wrogów włas-
nego środowiska, którzy, wedle niego, są w tym samym stopniu uwikłani w dys-
kusję, której podstawy uznaje za mgliste, niesprecyzowane, a także niemożliwe
do udowodnienia:

 
Antropolodzy nie są z sobą w zgodzie, co do zapatrywań na istnienie „rasowości”, natomiast

wierzą w nią patrioci żydowscy i antysemici... Dla nas zaś jeden jest pewnik: oto że „rasa”, czyli
właściwości fizyczne i etniczne nie są czymś stałym, niezmiennym. Przeciwnie, są one ruchome,
w bezustannej fluktuacji, zależne od siły oddziaływania klimatu miejsca i czasu. Decydujący nacisk
wywiera ustrój ekonomiczno-społeczny. Zmienia on charakter, stosunki zarobkowe, pojęcia moral-
ności, poziom intelektualny, związki towarzyskie. Ustrój ten zmienia się radykalnie w naszym wieku,
porywa też za sobą żydów, prze ich na tory ewolucji, z której wyjdą po pewnym przeciągu czasu
zupełnie innymi, aniżeli ich teraz widzimy. Gdzież więc miejsce dla czystej „żydowskości”?32

 
W tym samym duchu prowadzi (dziesięć lat później) rozważania publicysta

„Jedności”, który zauważa, że: „Że jedni za punkt wyjścia biorą religię, a dru-
dzy narodowość – to nic nie stanowi. I jedni i drudzy szukają tego, co istnieje
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Żydzi i „prawdziwi” żydzi, „Jedność: Organ Żydów Polskich” 1907, nr 10, s. 4.33

Narodowość żydowska, „Izraelita”, organ stowarzyszenia „Szomer Izrael” 1885, nr 10, s. 2–3.34

Hannah Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. Mariola Szawiel, Daniel Grinberg, Warszawa:35

Niezależna Oficyna Wydawnicza 1993, s. 216.
Narodowość żydowska, „Izraelita”, organ stowarzyszenia „Szomer Izrael” 1885, nr 12, s. 2 („Atoli36

nawet pochodzenie człowieka nie stanowi wcale cechy prawdziwej narodowości, nie wszyscy bo-
wiem mający wspólne pochodzenie należą do tego samego narodu. Prawdziwej natury i istoty wła-
ściwej narodowości należy szukać tylko w duchu. W naturze dzielenie rodu ludzkiego na rasy, na
mniejsze i większe grupy plemienne, pokolenia, stowarzyszenia familijne, rodziny wdziera się duch
wolności i rozdziela to, co z natury od siebie się różni, albo czyni je do siebie podobnym. Umysłowe
podobieństwo lub rozmaitość jest więc niezależne od genealogicznego”).

w wyobraźni” . Z kolei dziennikarz lwowskiego „Izraelity” dostrzega (co ciekawe,33

ten sam paradoks widzi Karol Modzelewski w swojej książce Zajeździmy kobyłę
historii: wyznania poobijanego Jeźdźca, co oznacza, że przez sto lat w tej kwestii
argumentacja nie zmieniła się nadto), że Żydzi jako jedyni w Europie traktowa-
ni są jako element „nieasymilowalny”. Rodzina cudzoziemca może już w drugim
czy trzecim pokoleniu być uważana za „swoją”, Żyd zaś, którego przodkowie
mieszkali w Polsce od wielu setek lat, zawsze traktowany jest z podejrzliwością,
niedowierzaniem, jako obcy. Publicysta ukazuje sztuczny sposób tworzenia „naro-
dowości” żydowskiej w XIX w., który uznaje nie tylko za krzywdzący, ale także
za nielogiczny. Jednocześnie zaś niepozwalający w żadnym razie na osiągnięcie
statusu nie tylko współobywatela, ale także współrodaka:

 
abstrahując, że pojęcia „Niemiec, Francuz lub Anglik” nie mogą być porównywane z pojęciem

słowa „żyd”, bo istota owych pojęć leży w narodowości, podczas gdy pojęcie słowa „żyd” leży
w religii, [...] potomek Niemca we Francji lub Anglii osiedlonego i tamże naturalizowanego i oże-
nionego z Angielką lub Francuzką [...] nie będzie już Niemcem, lecz będzie on Francuzem lub An-
glikiem, a żaden człowiek rozsądny nie będzie więcej uważał takiego indywiduum za Niemca. [...]
żydzi więc, którzy się nie przypadkowo w państwach europejskich urodzili i wychowali, tylko do
wieków tam naturalizowani, mieliby zrzekłszy się swej religii i zawarłszy mieszane małżeństwa,
stać się prawdziwymi „narodowymi żydami”, których narodowość tkwiłaby jedynie w „idei histo-
rii”?! Czy to nie kompletna konfuzja?34

 
Hannah Arendt, referując w Korzeniach totalitaryzmu poglądy Arthura de Go-

bineau, zauważała, że „przyjęcie ideologii rasowej stałoby się rozstrzygającym
dowodem na to, że jakaś jednostka jest «dobrze urodzona», że w jej żyłach pły-
nie «błękitna krew» i że z wyższego pochodzenia wynikają większe prawa” .35

Gdyby środowisko asymilatorów pozwoliłoby sobie przyjąć dyskurs antropologicz-
ny i go używać, wówczas sami daliby wszystkim przeciwnikom gotowy argument,
iż to „z krwi”, „z pochodzenia” wynikają wszelkie prawa. Uznając „społeczeństwo”,
„narodowość” za terminy podlegające ciągłej negocjacji , a do terminu „rasa” ma-36

jąc stosunek drwiący, wskazując na największą wagę czynników, które nie dają
się opisać językiem naukowym (dusza, charakter, serce, duch, kultura, rozwój),
tworzyli własną odmianę dyskursu dotyczącego tematów ważnych dla zbioro-
wości dziewiętnastowiecznych. Przeprowadzona przeze mnie, w sumie dość po-
bieżna, analiza stanowisk środowisk prasy związanej z asymilacją ukazuje ewolucję
nie tyle pojmowania własnej tożsamości, bo to akurat się nie zmieniało, ile ewo-
lucję sposobu prezentacji własnego stanowiska, które początkowo związane było
z kategoriami socjologicznymi (postęp, ewolucja), na początku zaś wieku XIX w.
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zostało przekształcone w wywód o tym, co w żaden sposób jest niemierzalne:
o emocjach, uczuciach i patriotyzmie.
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COMMUNITY AND IDENTITY IN POLISH-LANGUAGE MAGAZINES OF

ASSIMILATION MOVEMENT (1870–1910)

Summary

The article is devoted to discussion taking place in the Polish-language Jewish press in

the second half of the 19  century concerning the concepts of identity and community. In theth

period covered by this paper, there were political and social processes, in which the above

mentioned terminology played a key role. The anti-Semitic slogans appearing more and

more often in the 1870s made the Polish maskils develop a unified discourse on nationality

or tribalism. Similarly, since the 1880s supporters of assimilation entered into a dispute on

the fundamental matters with the Zionist movement. All these factors “enforced” specific

definitions, sometimes even declarations, placed in the press.

Trans. Izabela Ślusarek
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1. KATEGORYZACJA ETNICZNA I SPOŁECZNO-KULTUROWA

Kariera pojęcia rasa na przełomie XIX i XX wieku jest zastanawiająca.
Słowniki i encyklopedie z XIX wieku dowodzą, iż jego upowszechnienie w świa-
domości Polaków odbyło się stosunkowo niedawno. Słownik Samuela Bogumiła
Lindego notuje rzeczownik rasa jedynie w znaczeniu „gatunek lekkiej materii
wełnianej” . Encyklopedia Samuela Orgelbranda z połowy wieku XIX wzbogaca1

tę definicję tylko przez skonkretyzowanie, iż chodzi o materię „szorstką” . Słow-2

nik wileński już notuje znaczenie „plemię, pochodzenie, pokolenie (szczególnie
mówiąc o zwierzętach)” oraz wyróżnia przymiotnik rasowy „od rasy (plemienia).
Koń rasowy, tj. dobrej rasy, czystej krwi” . Pojęcie rasa w znaczeniu zoologicz-3

nym i etnograficznym istniało w języku polskim , a zasięg jego użycia rozszerzał4

się, aż w tzw. słowniku warszawskim pojawiło się objaśnienie antropocentrycz-
ne: rasa – „odmiana gatunku ludzi lub zwierząt; szczep, plemię ludzi” . Słownik5

ten odnotował też istnienie przymiotnika rasowy („posiadający w pełni wszystkie
przymioty swojej rasy”) oraz przenośne znaczenie rzeczownika rasa („pocho-
dzenie, gniazdo, krew”). Znacznie później leksykony notują znaczenie przenośne
słów rasa i rasowy jako „typ”, „typowy” oraz „znakomity” . Słowniki z wieku XX6
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s. 4, 15.
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s. 211.    
Sewer [Ignacy Maciejowski], Zyzma, s. 98.17

wyróżniają dodatkowo potoczne znaczenie przymiotnika rasowy („ujawniający po-
chodzenie szlacheckie, arystokratyczne”), konkretyzując zakres użycia: „R-a twarz.
R-e ręce” . Stosowany tu bywa kwalifikator „przestarzałe” . Biorąc pod uwagę za-7 8

sób słowników, trzeba uznać, że proces „starzenia” się nastąpił rekordowo szybko
lub że tezaurusy jako źródła historyczne są w badaniach humanistycznych stanow-
czo przeceniane.

Dla uzyskania choćby przybliżonego zarysu chronologicznych przemian lek-
syki poddany analizie materiał pochodzi głównie z pierwodruków. Na podstawie
tekstów (głównie) artystycznych z ostatnich trzech dekad XIX oraz pierwszych
trzech dekad XX wieku, można stwierdzić, iż:

1) Pojęcie rasa w zastosowaniu do populacji ludzi upowszechniało się; po-
czątkowo obserwuje się opór lub wstrzemięźliwość (tabuizacja i eufemizacja) przy
jego użyciu w języku klas stojących wyżej w hierarchii społecznej, które tworzyły
wzory zachowań, od końca zaś wieku XIX pojęcie rasy, konotujące sfery znaczeń
biologicznych i fizjologicznych w ludzkim życiu, zyskało prawo obywatelstwa
w języku salonów, dbającym o przestrzeganie reguł dobrego zachowania .9

2) Pojęcie rasa było używane głównie w trzech porządkach: etnicznym
(ówcześnie częściej stosowano określenia: etnograficznym i antropologicznym ),10

społeczno-kulturowym i estetycznym.
W znaczeniu ento- czy antropologicznym kategoryzacja potoczna była najbliż-

sza klasyfikacji opartej na podstawach spełniających wymogi naukowe. W użyciu
były określenia: „rasy historyczne” , „starożytna rasa, przeznaczona do panowa-11

nia nad światem” , „twarze te były krewne typu prasłowiańskiego” . Centrum12 13

semantycznym takich użyć jest kategoria czasu, dawności. Obok tego stosowa-
no określenia: „rysy wschodnie” i „wschodnia rasa” , „południowcy stanowczo:14

greckiej, włoskiej krwi dużo w ich żyłach” , w funkcji lokalizacji przestrzen-15

nej. Określenia: „rasa słowiańska i germańska” , „rasa anglosaska”  „poznać typ16 17
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Ibidem, s. 136.33

Ibidem.34
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pojęciami „typ narodowy” oraz „dusza narodowa”, uznawanymi za byty obiektywne. Por. Aneta
Dawidowicz, Zygmunt Balicki (1858–1916): działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Kraków:
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semicki – Żyda czy Fenicjanina” , „rasy semickie” obok „ludów aryjskich” ,18 19
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semicki nos”  akcentują fizjologiczne podstawy kategoryzacji. Obok nich były22

w użyciu cechy kulturowe, jak świadczą określenia „cywilizacja rasy” , „patrzy-23

my na zachód świetnej rasy łacińskiej. Europa zostawała w przeciągu dwudziestu
kilku wieków pod przemożnym wpływem logicznej i bogatej, barwnej i zmysło-
wej kultury łacińskiej” , „poza rasą łacińską [...] na kontynencie Europy stoją na-24

przeciwko siebie dwie rasy: germańska i słowiańska” .25

Bolesław Lutomski, z którego prac wyjęto te przykłady, pisał dalej o „rasie”
niemieckiej i „starej kulturze germańskiej” , wyraźnie odchodząc od wykładników26

biologicznych na rzecz powtarzalnych wzorów i postaw ukształtowanych przez
wieki tradycji kultury. Najwięcej uwagi skupiało „zamieszanie pojęć”  narodo-27

wość oraz rasa, gdyż szły za nimi określone przekonania i deklaracje polityczne.
Lutomski raz pisał rasa, a raz naród, gdy chodziło mu o nazwanie cech cha-
rakteru narodowego , a dodatkowo operował słowem narodowość, gdy chodziło28

o odrębne cechy etniczno-językowe , a „organizm narodowy” wymieniał z „in-29
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Józef Weyssenhoff, Jan bez ziemi: Romans, Warszawa: Gebethner i Wolff 1929, s. 200.46

o rasie semickiej, którą charakteryzowano z perspektywy dziedziczonych cech
fizycznych oraz charakterologicznych, postrzeganych jako biegunowo odmienne
od polskich („Ludzie to oni są, ale osobnego gatunku” ). Znacznie rzadziej37

w kontekście rasy mówiono o Niemcach, skupiając się na stereotypowych ce-
chach obyczaju i charakteru . Sporadycznie pojawiają się opisy Litwinów (akcen-38

tujące cechy fizyczne ludu, kostiumologię oraz niezrozumiały dla Polaków upór
w podkreślaniu swej odrębności językowo-historycznej). Na prawach wyjątku
spotyka się lapidarne wzmianki o rasie Rosjan, która w analizowanej literaturze
nie jest pokrewna rasie polskiej (i słowiańskiej), na co wskazują „mongolskie”,
„kaukaskie” lub „tatarskie” rysy twarzy . Określenie „rasa polska” często poja-39

wia się jako waloryzacja estetyczna („piękna polska twarz” ), etyczna („szczera40
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rze sarmacka twarz” , „sarmacka głowa” ). Kategoryzacja rasy w znaczeniu et-44 45
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Jądrem pojęciowym jest zespół cech biologicznych, charakterystycznych i wy-
różniających, ustabilizowanych wskutek krzyżowania się osobników podobnych,
a przenoszonych na kolejne generacje drogą dziedziczenia. Kwintesencją takiej
racjonalizacji może być głos Józefa Weyssenhoffa: „Charakter swoisty, oryginal-
ny, przebłyskiwał skąpo, jakby przygnębiony przez zalew neutralny, narodowo
obojętny, problematycznego pochodzenia” .46

Kategoryzacja społeczno-kulturowa pod względem frekwencji jest słabsza od
etnicznej. Wskazuje na cechy odrębności biologicznej: „Dawał z siebie wzór nie-
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Antoni Miecznik, Cztery dni: Powieść, część 2, Warszawa: wydano przez Redakcyę i Admini-60

stracyę [Biblioteki Dzieł Wyborowych] 1903, s. 27.
Kazimierz Tetmajer, Anioł śmierci, s. 98.61

Józef Weyssenhoff, Unia, s. 31.62

Idem, Sprawa Dołęgi, Warszawa: Wydawnictwo Tygodnika Ilustrowanego 1901, s. 88.63

Ibidem, s. 190.64

Ibidem, s. 79.65

Kazimierz Tetmajer, Anioł śmierci, s. 204.66

pożytej rasy fizycznej i duchowej” , „Zgodę tłumaczyła dużo jaśniej jedność in-47

stynktu rasy” , „natura jego zmysłowa [...] kultura dziedziczna” , „orli nos”48 49

(polskiego szlachcica) , „to już są instynkta we krwi płynące” . Uprzywilejowa-50 51

ną pozycję ma tu kategoria rodu: „usta nieco swawolne, lśniące spod zgrabnych
wąsów, miały w sobie rasę aż wybitną, rasę cechującą dobry ród i kulturę” ,52

„rodowe przesądy” , „chyba tylko ojcu i swojej rasie” . Rodowość dotyczyła53 54

jedynie ziemiaństwa (arystokracja, szlachta) i była synonimem klasy: „uprzywile-
jowana klasa ludzi” , „z miną arystokratki od dziesięciu pokoleń” . Rasowa ro-55 56

dowość ziemiańska tworzyła podstawy hierarchii społecznej: „księżniczka zaklęta
tego zaczarowanego zamku, rasowa, harda, dumna, nieprzystępna” , „u nas są ro-57

dziny książęce [...]. Tacy książęta, jeżeli sami drew nie rąbali, trzymali się klam-
ki panów” , „rasowa postać księżny Kobryńskiej” , „Imponowała mu [...] swoją58 59

dystynkcją i rasowością. Nazywali ją też wszyscy znajomi rasową hrabianką” ,60

„typ średnioszlachecki” , [oddalenie] „między chłopem mazowieckim czy wielko-61

polskim a szlachtą tej rasy. Są różnice kultury, różnice ekonomiczne, zawiści kla-
sowe” . Z pojęciem „arystokracja” łączyły się określenia „sfera” i „kasta” , które62 63

jedni uznawali za trudne do przekroczenia bariery społeczne (literacko utrwalone
w motywie mezaliansu), inni zaś za przeżytek, który wolno lekceważyć („przy-
glądał się tej maskaradzie, uchodzącej za hierarchię” ).64

Z końcem wieku XIX pogląd na świat znacznie rozluźnił związek kategorii
rasy z klasą społeczną, będącą reliktem feudalizmu, na co wskazuje konotacja
tego pojęcia z innymi przejawami życia społecznego: „zgrabna kibić pięknej
warszawianki, postukującej triumfalnie po kamieniach sławnie rasową nogą” ,65

„typowa małomieszczańska uroda warszawska” . Kategoryzacja społeczno-kul-66

turowa rasy użytkowała pojęcia: charakter, czystość, dziedziczność, hierarchia,
instynkt, kasta, klasa, krew, kultura, natura, pobratymstwo, pokolenie, postawa,
powierzchowność, ród, sfera, stan, skaza, twarz, typ, zachowawczość. 
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Anna Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876–1895), Wrocław:67

Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1977, s. 100.
Ibidem, s. 101.68

Ibidem, s. 99. Gdzie indziej badaczka dodaje ważne spostrzeżenie, iż w romansie popularnym69

na początku XX w. (m.in. chodzi o Trędowatą) rozbudowane opisy przyrody, paralelne do sytuacji
uczuciowych bohaterów, „uświęcają na ogół te przeżycia nadając im charakter wzniosłości” (Anna
Martuszewska, Opis jako uporządkowanie naddane narracji, w: Formy i strategie wypowiedzi nar-
racyjnej, red. Czesław Niedzielski, Jerzy Speina, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1993,
s. 47). Z kolei w książce Jak szumi „Dewajtis”? pisze o podziale postaci na „nadające się do iden-
tyfikacji lub do projekcji”, a więc widzi aktywną rolę odbiorcy w konstruowaniu postaci literackiej
(zob. eadem, Jak szumi „Dewajtis”? Studia o powieściach Marii Rodziewiczówny, Kraków: Wy-
dawnictwo Literackie 1989, s. 213).

Henryk Markiewicz, Postać literacka, w: idem, Prace literackie, t. 4: Wymiary dzieła literackiego,70

Kraków: Universitas 1996, s. 158–178; Postać w dziele literackim, red. Czesław Niedzielski, Jerzy
Speina, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 1982; Andrzej Stoff, Status postaci we współczesnej
prozie historycznej (Rekonesans metodologiczny), w: idem, Studia z teorii literatury i poetyki histo-
rycznej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1997, s. 92–108; Postać literacka: teoria i historia,
red. Edward Kasperski, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu War-
szawskiego 1998; Ewa Kosowska, Postać literacka jak tekst kultury: rekonstrukcja antropologicz-
nego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza, Katowice: „Śląsk” 1990;
Mirosław Olędzki, Mowa niezależna i mowa pozornie niezależna w powieści w kontekście zasad
gatunku: przypadek twórczości Józefa Weyssenhoffa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego 2011, s. 388–396; Urszula Górska, W poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej: przypadek
bohatera galicyjskiego, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012.

Mirosław Olędzki, Problematyka opisu w „Popiołach” Stefana Żeromskiego, „Zagadnienia71

Rodzajów Literackich” 1988, t. 31, z. 1–2, s. 169–200; Bożena Witosz, Szczegół w opisie. Zagrożenie

2. KATEGORYZACJA ESTETYCZNA

W tekstach artystycznych omawianego okresu pojawia się rasa jako kategoria
estetyczna, jednoznacznie waloryzująca pozytywnie obiekt opisu. Zasadnicza pra-
widłowość polskiej prozy wieku XIX dotyczy nadreprezentacji przedstawicieli
arystokracji w obrazie życia społecznego. O ile całe galerie książąt i hrabiów
(rzadziej baronów, którymi są najczęściej osoby z rodzin żydowskich i niemieckich)
dają się jakoś uzasadnić w utworach, których akcja przenosi się za granice kraju,
o tyle w warunkach codziennego życia w kraju liczebność reprezentantów arysto-
kracji w prozie fabularnej jest argumentem przeciw zasadzie prawdopodobieństwa
literatury realistycznej. Portretowanie arystokracji, zdaniem Anny Martuszewskiej,
akcentowało „elementy patologii” , co wynikało z założeń ideologicznych pozyty-67

wistów, jak i z dostrzegalnego faktu rzeczywistej „degeneracji fizycznej tej klasy” .68

A jednak istnieje spora grupa postaci literackich, przy których portretowaniu
stosowano kategorię rasy, co dawało efekt „uwznioślającej idealizacji” pod
względem fizycznym . Ten problem warto rozwinąć, ponieważ może rzucić do-69

datkowe światło na kwestię gustów estetycznych i techniki literackiej w zakresie
obrazowania przełomu wieku XIX i XX, a także przyczynić się do rozbudowania
zagadnienia sztuki portretowania w teorii literatury.

Kwestia „postaci literackiej i jej badania”  („postaciowania”, „personologii”)70

jest rozpatrywana bez odniesień do lingwistycznych i teoretycznoliterackich usta-
leń dotyczących deskrypcji. I odwrotnie – teorie opisu (przeważnie) obywają się
bez wspomagającej refleksji o postaci literackiej . Współczesna lingwistyka tekstu,71
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koherencji tekstu czy jego niezbywalny atrybut?, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 1; eadem, Anarchicz-
na struktura opisu, w: Tekst i jego odmiany, red. Teresa Dobrzyńska, Warszawa: Wydawnictwo IBL
1996, s. 19–30; eadem, Degradacja opisu, „Język Artystyczny” 1996, t. 10, s. 132–141; eadem,
Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego 1997; eadem, Pragmatyczny wymiar opisu, w: Tekst: Problemy teoretyczne, red. Jerzy
Bartmiński, Barbara Boniecka, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1998, s. 197–210; Jadwiga Litwin, Wy-
kładniki językowe opisu (Na przykładzie opisu postaci), w: O stylu poezji i prozy: funkcje, kategorie,
struktury, red. Teresa Ampel, Rzeszów: Wydawnictwo WSP 1995, s. 57–66; Maria Krauz, Jadwiga
Litwin, Delimitatory początku opisu, w: Tekst i jego odmiany, s. 31–40; Dorota Korwin-Piotrowska,
Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków: Universitas 2001; Maria Krauz, Przestrzeń opisu
(na przykładzie opisu postaci), w: Przestrzeń w języku i w kulturze: Analizy tekstów literackich i wybra-
nych dziedzin sztuki, red. Jan Adamowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005, s. 135–144. Dekla-
rowane wprost założenie nieuwzględniania „personologii literackiej” znajdujemy w artykule Danuty
Ostaszewskiej i Bożeny Witosz, Literackie konwencje opisu postaci, w: Tekst: Problemy teoretyczne,
s. 211–224.

Janusz Sławiński, O opisie, w: Studia o narracji, red. Jan Błoński, Stanisław Jaworski, Janusz72

Sławiński, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1982, s. 25.
Maria Krauz, Przestrzeń opisu, s. 141–142.73

Bożena Witosz, Pragmatyczny wymiar opisu, s. 206.74

Dorota Korwin-Piotrowska, Problemy poetyki opisu prozatorskiego, s. 22.75

Bożena Witosz, Pragmatyczny wymiar opisu, s. 206.76

Ibidem, s. 199. Pozwala to na niekolizyjne połączenie koncepcji Witosz z typologią opisu77

przedstawioną przez Sewerynę Wysłouch, która wyróżnia „opis z ramą uspójniającą” oraz „opis z do-
minantą semantyczną” jako przykłady „poskramiania” anarchii deskrypcji. Por. Seweryna Wysłouch,
Literatura a sztuki wizualne, Warszawa: PWN 1994, s. 28–35.

Ibidem, s. 207.78

Ibidem.79

zakwestionowawszy zakorzeniony w literaturoznawstwie pogląd o „anarchicznej”
i poddanej jedynie mechanizmowi wyliczenia strukturze opisu , otworzyła no-72

we możliwości analiz deskrypcji, w tym opisu postaci. Rozpatruje się więc
„wewnętrzną przestrzeń opisu” i składające się na nią kolekcje słów, a także re-
guły poznawcze organizujące tę przestrzeń (relacja pionowa, zawężanie lub roz-
szerzanie przestrzeni ). Deskrypcje literackie są porządkowane przez konwencje73

kulturowo-estetyczne i kategorie strukturalne utworu (narrator, fabuła, wirtualny
odbiorca) . W kreowaniu opisu ważną rolę odgrywa relacja nadawca–odbiorca,74

gdyż poprzez detale deskrypcyjne podmiot legitymizuje swoje społeczne kompe-
tencje , odbiorca ma zaś określone oczekiwania poznawczo-estetyczne . Porząd-75 76

kowaniu sprzyja „słowo jądrowe”, wokół którego skupiają się wiązki wyrazów .77

Impulsem do rozważań nad opisem literackim może być dostrzeżona przez Bo-
żenę Witosz właściwość potocznego myślenia o świecie, które eksponuje opi-
sywanie przez porównywanie oraz przedstawianie obiektu jako „reprezentanta
określonej kategorii lub klasy [...], co należy łączyć z tendencją do wysuwania
na plan pierwszy cech wspólnych” . Sądzę jednak, iż należy złagodzić czy zrela-78

tywizować uwagę Witosz, iż w tekstach literackich i potocznych „jest tendencja
do postrzegania obiektów jako przedmiotów indywidualnych, a więc zróżnicowa-
nych” . Opis jest funkcją procesu postrzegania, „wędrującego oka rejestrującego79

obiekty i ustanawiającego relacje lokalizujące je w przestrzeni. Proces ten wiąże
się z procedurą aspektualizacji, czyli podziału na części i rozmieszczeniu tych
części względem siebie w zależności od punktu widzenia, od nastawienia nadawcy
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Maria Krauz, Przestrzeń opisu, s. 142.80

Bożena Witosz, Pragmatyczny wymiar opisu, s. 208.81

Anna Martuszewska, Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej,82

Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe 1970, s. 65–67; eadem, Poetyka polskiej powieści, s. 94.
Georges Kleiber, Semantyka prototypu: kategorie i znaczenia leksykalne, przeł. Bronisława Ligara,83

Kraków: Universitas 2003, s. 72–73.
Ibidem, s. 75.84

Stanisław Rzewuski, Hrabia Witold. Powieść, Warszawa: Nakład i druk S. Lewentala 1890,85

s. 1–2.
Helena Mniszek, Trędowata, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, s. 135.86

Ibidem, s. 41.87

Por. Józef Weyssenhoff, Sprawa Dołęgi, s. 9:88

„– Nie wiem, co myśleć; znam ją dopiero od przedwczoraj. Piękna jest.
– Prawda? Przy tym, mimo wszystko, co tam się da o niej powiedzieć, osoba wyższej kultury,

wyższej rasy.
– Na tym ja się nie znam – odparł szybko Dołęga – a przynajmniej inaczej rozumiem rasę.
– Ech, bo ty jesteś Katon, ale ja ci mówię, że kobita rasowa inna jest – no, jakby to powiedzieć?

inny ma smak”.

i od odległości – różna perspektywa widzenia” . Kategoryzacja jest nieodłącznym80

składnikiem percepcji .81

W badanym materiale powieściowym regułą było zawężanie przestrzeni (naj-
pierw widok ogólny sylwetki, następnie konkretne szczegóły) i lokowanie na
pierwszym miejscu informacji o szerokim zakresie (wedle reguły logicznej: genus
proximum et differentia specifica). W powieści tendencyjnej i realistycznej czę-
ste były uogólnienia typizujące , które najpierw tworzyły w wyobraźni odbiorcy82

obraz odwołujący się do zbiorowych doświadczeń życiowych, następnie ukon-
kretniały i indywidualizowały dany obiekt. Nie chodzi przy tym o rzeczywistą
„wiedzę wspólną” dla nadawcy i odbiorcy komunikatu, lecz o wspólne stereotypy,
wyobrażenia tego, co ludzie mogliby powiedzieć o tym obiekcie . Są to prawdy83

aprioryczne, wyrażające stopień przewidywalności dla „kategorii jakiejś właści-
wości czy atrybutu danego przedmiotu” . Warunki te spełnia kategoria „typu”:84

 
[...] jesteś pani świętą męczennicą, tak jest, męczennicą obowiązku małżeńskiego, jedną z tych

wyjątkowych bohaterek moralnych, w których życiu uwydatnia się najlepiej szlachetność naszego
geniuszu narodowego [...] .85

 
Był jednym z tych magnatów, którzy, nie nosząc swego majestatu przed sobą, mają go bezwied-

nie w sobie. Nie myśląc o tym, był zawsze i wszędzie panem i ta jego pańskość, noszona z pewną
niedbałością, zwracała na niego oczy .86

 
Słowo rasa w opisie postaci ujednolica deskrypcję pod względem tonacji

stylowej, staje się jądrem pojęciowym w obrazie, integruje mikrotekst tematycz-
nie, kieruje subordynacją elementów względem tematu głównego. Rasa staje się
cechą dominującą, zgodnie z kanonami estetyki Hipolita Taine’a (powszechna ak-
ceptowalność tego twierdzenia Taine’a, podobnie jak w teorii fizjonomiki, wynika
chyba z ich zgodności z przednaukową, potoczną kategoryzacją). Tak można tłu-
maczyć jednolitość odczuć bohaterki Trędowatej wobec sfery Michorowskiego,
a osobliwie księżnej Podhoreckiej .87

Rasowość rodowa jako wzorzec zrodziła pojęcie rasy oznaczające: jedyny
w swoim rodzaju, wybitny, wyborny, doskonały . Z zastrzeżeniem, iż owa dosko-88

nałość jest kulturą, skutkiem działań człowieka, który twórczo przekształca naturę.
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Ibidem, s. 96.89

Helena Mniszek, Trędowata, s. 99. Pojmowanie rasy jako dziedziczonych cechy kultury, nad-90

wyżki estetycznej przekształcającej niedoskonałą naturę, jest widoczne w scenie dyskusji w Hetma-
nach Weyssenhoffa:

„[...] pan Latzky tego, co nazywamy pospolicie rasą, wcale nie posiada. Kark ma otłuszczony,
tułów niezbyt zgrabny, a twarz jego wyraża dostojeństwo w każdym razie dorobkowe, nie dziedzicz-
ne. [...]

– Rasa?! co to jest rasa? – odezwała się jakimś nieznanym mi gardlanym głosem. – To pan jest
jeszcze z tych, którzy cenią w człowieku słomę, nie ziarno, cudną atrofię mózgu, wyzierającą
z bezdusznych oczu, jaśnie oświecone niedołęstwo?... itd.

– Ależ wcale nie, moja pani. Wolno mi jednak wyrazić zdanie, że ten książę jest dekoracyjny”
(s. 30).

Antoni Kępiński, Twarz i ręka, „Teksty” 1977, nr 22, s. 10, 29.91

Anthony Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczes-92

ności, przeł. Alina Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001, s. 137.
Helena Mniszek, Dziedzictwo, Poznań: Wielkopolska księgarnia Nakładowa Karola Rzepec-93

kiego 1927, s. 138.
Ibidem, s. 145.94

Józef Weyssenhoff, Jan bez ziemi, s. 44.95

Ibidem, s. 108.96

Ibidem, s. 248.97

Tę samą Stefcię student Wiluś postrzega jako wytwór natury, która „otaczała ją
od kolebki i stworzyła na podobieństwo swoje” , a baron Weyher z uznaniem89

dla jej wrodzonej dystynkcji określa słowem „Rasowa!” .90

Opis postaci rasowej skupiał się na twarzy i dłoniach, które – jako części
ciała nieosłonięte – były „legitymacją człowieka” i najważniejszymi elementami
„społecznego zwierciadła” oraz śladami „historii aktywnego stosunku do rzeczy-
wistości” . Ludzkie ciało i jego wygląd stanowiły ważne wyznaczniki tożsamości91

społecznej, stąd widoczna tendencja do dostrzegania i eksponowania elementów
normalizujących . Rasowość wyznaczała preferencje doskonałości, wychodząc92

poza kanony fizjonomiki. Zaczynała się od postawy, figury: „Rysy twarzy ma
klasyczne [...] Postać bardzo rasową. Ta sama rasa cechuje Terenię” , „Terenia93

w gronie panien wyróżnia się dodatnio. Jest w niej rasa i wykwint patrycjuszki” ,94

„Piękna kobieta – rasę fizyczną ma doskonałą – co za nogi!” , „wysoka, chuda95

kobieta ze śladami piękności i rasy” , „«Rasa», widoczna głównie w sztywności96

karku i zbyt długich, chudych nogach, dopełniona była tylko przez niezły folwark
posagowy” . Obiektywizacja rasy jako składnika sylwetki jest problematyczna,97

raczej należy tu widzieć ślad przekonań zbiorowych, wyznaczających kanon fi-
zycznej doskonałości, a te są historycznie zmienne.

Semantyka rasy w opisie postaci była wyraźnie sfunkcjonalizowana pod
względem kategoryzacji. Znaczenie etniczne całkowicie zawierało się w opisie
twarzy. Znaczenie społeczno-kulturowe do twarzy dodawało też ręce (dłonie).
Znaczenie estetyczne poszerzało ów krąg o sylwetkę (raczej rzadko) oraz nogę.
Ta prawidłowość jest dostrzegalna dopiero przy analizie zbioru kilkudziesięciu
powieści z przełomu wieków XIX i XX, co tłumaczy jej niedostrzeganie w ba-
daniach lingwo-kulturowych i literaturoznawczych.

Rasa jako kwalifikator głowy i twarzy jest pojęciem słabo zindywidualizowa-
nym, ogólnikowym, niekonkretnym. Nie tyle jest cechą obiektywną, ile wrażeniem
percypującego podmiotu, które chce ją przenieść na doznania i poznanie odbiorcy:
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Maria Stagieńska, Tajemnica: nowele, Warszawa: Nakładem Księgarni „Kroniki Rodzinnej”98

1914, s. 10.
Ibidem, s. 25.99

emzet [tożsamości nie ustalono], U Jana Bożego. Jak wygląda dzień powszedni obłąkanego?,100

„ABC. Pismo Codzienne” 1934, nr 62, s. 8.
Ferdynand Ossendowski, Nauczycielka, Poznań: Drukarnia Narodowa w Krakowie, miejsce101

wyd. Poznań [1935], s. 238.
Leon Piniński, Słowo wstępne wygłoszone na otwarciu wystawy starych rycin (Królowie polscy102

i ich rodziny), Lwów: nakład autora 1918, s. 7. Warto przytoczyć obszerniejszy fragment, gdyż ujaw-
nia poczucie wyższości arystokracji nawet wobec głów koronowanych: „Stefan Batory nie należał
do bardzo świetnej rasy. Znamy jego powierzchowność, głowa osadzona w ramionach, twarz mało
rasowa, ale w której widać rozum i energię, której tak wiele dał dowodów”. Ibidem.

Ferdynand Ossendowski, Nauczycielka, s. 102.103

Ibidem, s. 231.104

A. Kępiński, Twarz i ręka, s. 16.105

J. Weyssenhoff, Sprawa Dołęgi, s. 27.106

Ibidem.107

Ibidem.108

Ferdynand Ossendowski, Nauczycielka, s. 32.109

Jan Augustynowicz, Piekło. Pieśń życia i śmierci, Warszawa: Dom Książki Polskiej Spółka110

Akcyjna 1928, s. 14.
Józef Weyssenhoff, Sprawa Dołęgi, s. 34.111

Kazimierz Tetmajer, Anioł śmierci, t. 1, s. 2.112

Zofia Urbanowska, Róża bez kolców: opowiadanie osnute na tle przyrody tatrzańskiej, Peters-113

burg: Wydawca K. Grandyszeński 1903, s. 5.

„Urodę miała panna Oniecka rasową i niezwykłą” , co ją odróżniało od panny98

Krzywiec, mającej „pospolitą twarz” . W istocie rasa oznaczała coś wyrastające-99

go ponad przeciętne standardy. „Piękna, rasowa głowa”  czy „rasowa głowa”100 101

wyrażają admirację, może podziw, ale mają niedobór plastyczności. Twarz „ma-
ło rasowa”  lub „rasowa twarz i wyniosła postać”  podobnie niewiele mówią,102 103

co określenie „wyrazista, ściągła, rasowa twarz” . Twarz rasowa niemal nie104

uwzględnia oczu. Oczy tradycyjnie traktowano jako „zwierciadło duszy”, niezależ-
ne od ludzkiej woli ujawnianie uczuć; chodziło więc o tzw. wyraz oczu . Opisy105

postaci „rasowych” pomijają oczy, skupiając się na nieindywidualnych atrybu-
tach. Jeśli zaś je uwzględniają, zwracają uwagę na cechy dziedziczne rodu. Książę
Andrzej Zbaraski jest podobny do ojca, co upoważnia narratora do przewidywa-
nia, „że i z niego może kiedyś stać się ruina, świadcząca zaledwie o starej rasie
i minionej piękności” . Ojciec zaś miał „ostry, zakrzywiony nos, twarz okrągłą,106

oczy okrągłe, do połowy przysłonięte cienkimi powiekami” . To go upodobniało107

do przodków, widocznych w galerii wizerunków familijnych („z portretów wy-
glądał niejeden podobny nos, podobny owal lub okrągłe, przysłonięte oczy” ).108

Najczęstszym atrybutem rasy był nos. Też zresztą dokładnie nie wiadomo, jaki
kształt nosa był rasowy. Literatura odnotowała dwa typy nosa rasowego: „orli”
oraz „prosty”: „rozmarzona twarz o orlim nosie” , „twarz o orlim nosie, kłócącym109

się z miękkością ruchów” , „nos prosty, jeszcze klasyczny” , „o nosie prostym,110 111

cienkim i delikatnym” . Rasowość nosa była pewna wtedy, kiedy był on „deli-112

katny” i gdy „nozdrza” były ruchliwe: „– Ten zdaje się być okazem czystej krwi.
– I do tego rasowym – powiedział blondyn. Popatrz pan na ten prosty nos, z de-
likatnymi, wydatnie rozwiniętym nozdrzami” , „Nosek mógłby być krótszy i nie113

mieć tej pałeczki na końcu, ale za to mam śliczne usta. Przy tym nos się rusza, kiedy
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Ibidem, s. 83.114

Tadeusz Jaroszyński, Doktor Tomasz: powieść, Warszawa: Gebethner i Wolff 1907, s. 51.115

Ferdynand Ossendowski, Nauczycielka, s. 204.116

Jan Augustynowicz, Piekło. Pieśń życia i śmierci, s. 15.117

Witold Hulewicz, Kratery: Powieść, Kraków– Poznań: Nakład Gebethnera i Wolffa 1924, s. 67.118

Bożena Witosz, „Anarchiczna” struktura opisu, s. 23.119

Marian Gawalewicz, Mechesy, t. 2, s. 320.120

Ibidem, s. 322. W Trędowatej mówi się o różnicy „ras” między artystkami teatralnymi, a po-121

nieważ wprowadza to chwilowe zamieszanie pojęciowe, dyskutanci zaczynają operować słowem
„sfera”, odnosząc je do arystokracji. Helena Mniszek, Trędowata, s. 397.

Ferdynand Ossendowski, Nauczycielka, s. 15.122

Helena Mniszek, Dziedzictwo, s. 130.123

Por. Ferdynand Ossendowski, Nauczycielka, s. 28: „Pewnego razu dostał się do jej rąk zeszyt124

jakiegoś zagranicznego pisma ilustrowanego. Na tytułowej stronie umieszczona była fotokopia
rzeźby, przedstawiającej uśpioną Psyche, nad którą w przelocie, spadając spod obłoków, mknął
skrzydlaty Eros, muskając ustami wargi śpiącego dziewczęcia”.

Bożena Mądra-Shallcross, Cień i forma: O wyobraźni plastycznej Leopolda Staffa, Szczecin:125

Glob 1987, s. 13. Formuła jest parafrazą tytułu eseju Michała Sobeskiego Myśl a marmur, w: idem,

mówię, a to ma być rasowe” , „poruszała rasowymi nozdrzami z lubością” ,114 115

„mała, kształtna głowa, wsparta na mocnej, długiej szyi, z królewską godnością
panowała nad szerokimi ramionami. Śniada, ściągła twarz, rozmarzone, piwne
oczy, zmysłowe, niezwykle czerwone wargi i cienki nos z drgającymi nozdrza-
mi, tak – to był on!” . Rzadko w powieściach pojawia się czoło rasowe (zawsze116

„wysokie”), kilka razy odnotowałem za to „uszy” jako oznakę rasy: „wysokie
czoło, małe i zgrabne uszy” , „– Jak cię podobają jego uszy? – Bardzo rasowe...117

odcięła” .118

Druga połowa wieku XIX wprowadziła do opisów postaci nie tylko „nos
i podbródek” , lecz i stopę. Opisy są mało plastyczne, w istocie opierają się na119

wyliczeniach i zdrobnieniach. Nie opisują obiektu, ale go wyróżniają z tła i wa-
loryzują dodatnio. Czytelnik musi się domyśleć, „które nóżki są rasowe” , przy120

czym model rasowości wyznaczały również baletnice, choćby nie miały „w sobie
nic arystokratycznego” . Cechy rasowości rozpoznawano po stopach: „przyglą-121

dając się rasowym, wąskim stopom panienki” , „rzucały się w oczy rasowym122

kształtem i cienką, suchą kostką” . Określenie rasa w odniesieniu do „nóg” i „stóp”123

pojawiało się jedynie w opisach kobiet tworzonych przez autorów-mężczyzn, co
zapewne jest utajonym znakiem erotyzmu deskrypcji i przejawem przełamania
purytańskiego tabu obyczajowego.

Wolno sądzić, iż na poszerzenie sfery opisu ciała kobiecego miały wpływ
upowszechniające się przejawy kultury masowej: rozwój prasy ilustrowanej czy
popularność pocztówek, w których pojawiały się setki tysięcy reprodukcji dzieł
sztuki , liczbowo wyraźny wzrost konsumentów operetek i baletów, upowszech-124

nianie się sportu oraz moda kobieca, dążąca do zharmonizowania ciała z kostiu-
mem. Jednakże powieść polska rejestrowała te zmiany kultury i poglądu na świat
w sposób przypadkowy i wybiórczy. Ostrożność i zachowawczość obyczajowa li-
teratury wynikały z zadań wychowawczo-formacyjnych, jakie przed nią stawia-
no, nawet wbrew modernistycznym deklaracjom o antyutylitaryzmie sztuki. Mimo
to ciało jako kanon doskonałości, centrum aksjologiczne piękna materialnego,
jest w tych powieściach reprezentowane i to w dwóch porządkach: w tematyce oraz
w metaforyce. Chodzi o rzeźbę i pomnik. „Marmur i myśl”  zaowocowały liczną125



80 Tadeusz Budrewicz

Interludia z pogranicza sztuki filozofii, Kraków: Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego 1912, s. 119–143.
Notabene Sobeski pisał też o „artystycznym instynkcie rasy helleńskiej” (ibidem, s. 136).

Zob. Dorota Kielak, Figury kryzysu: Rzeźba w młodopolskiej powieści o artyście, Warszawa:126

Wydawnictwo UKSW 2008.
Józef Weyssenhoff, Sprawa Dołęgi, s. 18.127

Idem, Jan bez ziemi, s. 44.128

Eugenia Basara-Lipiec, Arcydzieło: teoria i rzeczywistość, Warszawa: Instytut Kultury 1997,129

s. 22.    
Józef Weyssenhoff, Unia, s. 90, por. też Helena Mniszek, Pustelnik, s. 15, 94; Józef Weyssenhoff,130

Jan bez ziemi, s. 70.
Józef Weyssenhoff, Unia, s. 64.131

Idem, Jan bez ziemi, s. 273.132

Idem, Sprawa Dołęgi, s. 58.133

Idem, Hetmani, s. 25.134

Kazimierz Tetmajer, Anioł śmierci, s. 2.135

Maria Rodziewiczówna, Między ustami a brzegiem pucharu: Powieść, część 1, Warszawa:136

Druk L. Bogusławskiego 1915, s. 4.
Józef Weyssenhoff, Sprawa Dołęgi, s. 210.137

Zofia Mocarska-Tycowa, Wybory i konieczności: poezja Asnyka wobec gustów estetycznych138

i najważniejszych pytań swoich czasów, Toruń: Wydawnictwo UMK 2005, s. 121–148.
Katarzyna Chiżyńska, Inspiracje grecko-rzymskie w ideologii nazistowskiej, „Colectanea Philo-139

logica” 2013, t. 16, s. 168–169.

galerią bohaterów-rzeźbiarzy (w powieści i dramacie), a także opisami rzeźb
i pomników . Metaforyka „rzeźbiarska” zwracała uwagę nie tylko wysoką frek-126

wencją, lecz i erudycyjnością, co stawiało przed odbiorcą poważne wyzwania po-
znawcze (np. „czysty attycki profil” , „starożytna linia kanonu Praksytelesa” ).127 128

W kontekście pojęcia rasa w opisach postaci używano kategorii: „klasyczny”
oraz „harmonia” i „proporcja” (cechy arcydzieła rozumianego jako doskonałość
wykonania ). Ich ucieleśnieniem, materialną formą było ciało, przypominające129

artefakty rzeźbiarskie: „Biała jej szata spadała kształtem żywej kolumny z ramion
obnażonych, raczej dziewczęcych, rzeźbione ręce puściła wzdłuż postaci, której
skład harmonijny nie dawał wrażenia wielkości” . Pozytywna waloryzacja ży-130

wej rzeźby (jawne piękno) łączy się z dyskretnym kodem erotycznym.
Określenia „kanon” i „klasyczny” w niewielkim stopniu dotyczą kultury sta-

rożytnego Rzymu . W omawianych utworach leksyka rzeźbiarska jest znakiem131

kultury helleńskiej: „sprawiała wrażenie greckiego marmuru, wprawionego w ta-
niec ostatniej mody” , „oko dochodzące prawie wypukłością do linii nosa, jak132

w typie greckim” , „kanon grecki” , „jak u greckich posągów” , „smukła,133 134 135

ślicznie zbudowana, o twarzy z greckiego posągu” , „wygląda pani jak grecki136

chłopiec” . „Gust klasycystyczny”  w drugiej połowie wieku XIX kierował się137 138

w stronę antycznej Grecji (również z racji politycznych: pokonana militarnie
Hellada narzuciła zwycięskiej Romie swoją kulturę). Ugruntowana w przekazie
kulturowym taksonomia typów ludzkich wpisywała się w nowy pogląd na świat,
eksponujący biokulturowe kryteria odróżniania swoich od obcych. To przy-
pomina, iż kult greckiej rzeźby i helleńskiej doskonałości ciała  był ważnym139

elementem ideologii niemieckiego nazizmu.
Kategoryzacja jest naturalną właściwością ludzkiego umysłu i podstawą po-

znania. Przeprowadzana ze względu na pojęcie rasy, może służyć różnym celom:
warto pamiętać, iż jeśli ktoś zapanuje nad kryteriami kategoryzacji w złej wie-
rze, to kategoryzacja może się przeistoczyć w segregację. 
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RACE AS A VALORIZING AND AESTHETIC CATEGORY

(ON THE EXAMPLE OF CHARACTER DESCRIPTION)

Summary

The article discusses the concept of race, which was used in the Polish novel in the

years 1870–1930. At that time, the concept became very popular in the language of

the intelligentsia. The analysis showed the existence of three types of categorization of race:

a) ethnic (it included the semantics of the past, space, tribalism, heredity; it positively

valorized OUR MEN and negatively STRANGERS),

b) socio-cultural (categories of heredity, family, kinship, sphere, custom, tradition, it was

responsible for solidifying SOCIAL HIERARCHY),
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c) aesthetic (the category of race in the character description concerned the face, arms

and legs; the racial parts of the body positively valorized the character; aestheticism was

based on frequent comparisons to the sculpture, the ideal of BEAUTY became the Hellenic

type.

Trans. Izabela Ślusarek



Formuła Witkacego. Por. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nienasycenie, oprac. Janusz Degler1

i Lech Sokół [Dzieła zebrane, t. 3], Warszawa: PIW 1992, s. 384.
Jadwiga Witkiewiczowa, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, w: Spotkanie2

z Witkacym. Materiały sesji poświęconej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Jelenia Góra
2–5 marca 1978, Jelenia Góra: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 1979, s. 76.

Korzystałam z wydania: Max Simon Nordau, Degeneration, London: William Heinemann3

1898. Oczywiście chodzi mi o zjawisko społeczno-literackie, w którego ramach niektóre procesy
inicjowane lub katalizowane są przez silnie nacechowane słowa. I tak było w wypadku triumfal-
nego pochodu „zwyrodnienia”.

Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. Tadeusz Komendant, War-4

szawa: Wydawnictwo Aletheia 2009, s. 27 i n. Intencja Nordaua była ściśle związana z ówczesnymi
teoriami medycznymi i łączyła w sobie dwa odkrycia: antyseptykę i aseptykę, obie służebne wobec
chirurgii, czyli najbardziej inwazyjnej z dziedzin medycyny. W myśli Nordaua da się odkryć zarów-
no ideę chemicznego wypalania miazmatów (antyseptyka), jak i niedopuszczenie do ich kontaktu
z polem operacyjnym (tu: wrażliwą strefą autor–czytelnik).

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 3, 2018

Eliza Kącka
(Uniwersytet Warszawski)

„POŁNIEJSZYJ BARDAK I UNTIERGANG” .1

 O DEGENERACJI W LITERATURZE
(Z NIEUSTAJĄCYM ODNIESIENIEM DO MAXA NORDAUA)

[...] dziękował mi najczulej, i zaraz zapytał, czy mi bardzo
zależy na tym, aby mieć dzieci, bo on wolałby ich nie mieć [...]
jako że oboje do pewnego stopnia jesteśmy degeneraci.

Jadwiga Witkiewiczowa, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym
Witkiewiczu2

1. SŁOWO I CIAŁO

Zjawisko, które będę w tym artykule okrążać, jest przede wszystkim słowem.
Słowem, które zrobiło karierę, jęło żyć własnym życiem, organizować wokół sie-
bie rzeczywistość – aż stało się mitem. Słowo to brzmi: zwyrodnienie . Przy użyciu3

tego to terminu Max Nordau w roku 1893 próbował medykalizować kulturę. Jak
wiemy – pisał o tym Michel Foucault – medykalizować znaczy zarówno izolować,
jak i leczyć . Diagnoza, jaką postawił kulturze (zwłaszcza artystycznej) swoich4

czasów Nordau, zawarła de facto propozycję izolowania kultury od niej samej,
a konkretniej od tego, co w niej twórcze i żywe. Innymi słowy: wyleczenia kul-
tury z tego, co stanowi jej istotę. O tej ponurej przygodzie, inicjującej, jak rzekłby
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Por. Daniel Pick, Faces of Degeneration. A European Disorder, c. 1848 – c. 1918, New York:5

Cambridge University Press 1989, s. 2 i n.
Wiek XIX wielokrotnie wypróbowywał koncept krytyki literackiej jako środka sanacji piśmien-6

nictwa od wpływu szkodliwych idei. Jej wzór stanowi działalność w Rosji utylitarystów Mikołaja
Czernyszewskiego, Mikołaja Dobrolubowa i Dynitra Pisariewa, która posłużyła za wzór dla podob-
nych poczynań w reżimach XX wieku. Pozwala to do dwóch wymienionych tu pól pojęciowych
dołączyć trzecie: policyjność (prewencję i ściganie).

Ostatnie dwie dekady XIX wieku to epoka odkrycia zdrowia jako ideału życiowego. Wska-7

zać można Louisa Pasteura szerzącego irracjonalny lęk przed drobnoustrojami, Nilsa Finsena
– odkrywcę helioterapii, księdza Joachima Kneippa z jego kuracją wodną, gimnastykę leczniczą
(tzw. szwedzką) Jørgena Müllera, Ilię Miecznikowa – teoretyka długowieczności, a nawet Lwa
Tołstoja jako fanatyka terapii kumysowej. Są to z reguły procedury pozakliniczne, domowe.

Alfred Rosenberg, mit XX wieku (czy raczej przełomu wieków) opowiedzieć tu
można tylko szkicowo. Czas jednak na to, bo ów mit wciąż żyje.

W ważnej książce Faces of Degeneration Daniel Pick zaznacza słusznie, że
problematyka zwyrodnienia czy degeneracji nie pokrywa się, a jedynie zazębia
z zakresem badań nad dekadentyzmem literackim. O ile dekadentyzm w literaturze
(Literary Decadence) odsyła w formie niepoliczalnych lamentów do wizji kultury
jako ziemi jałowej, o tyle wątki zwyrodnienia czy degeneracji odwołują się do
terminologii. Ta zaś stanowi narzędzie nauki (nierzadko pseudonauki), czyli jest
myślą z definicji dyscyplinującą. Tu omawiany termin sięga do dziedziny medycznej
(i politycznej, gdyż medycyna ma i ten wymiar), do imaginarium socjologicznego,
do mechaniki ewolucji i swoistej dla niej nomenklatury . Na przykładzie pojęcia5

degeneracji rzec by można w duchu Foucaulta, że strefy medyczna i polityczna
nakładają się tu, tworząc wspólną przestrzeń .6

Tak postawiony problem zwyrodnienia nie jest swoisty wyłącznie dla kilku
określonych tematycznie dzieł, lecz inspiruje generalnie pewien typ lektury sku-
pionej na obrazach degeneracji jako pochodnych kryzysu, spajającego – a ciem-
ne, negatywne to spoiwo – bieguny ewolucji i utopii. Ten sam kryzys, który rodzi
indywidualistyczną tęsknotę za nadczłowiekiem (myśl Nietzschego), inspiruje tak-
że tendencję odwrotną, skupioną na anihilacji chorobliwości jako pokłosia wybuja-
łego indywidualizmu (Nordau). Wspólna jest tu niechęć do słabości i pojmowanie
lektury jako diagnozy, co stanowi antynomię lektury estetycznej. Są to skrajnie od-
mienne wizje formowania człowieka i obie w swoich krańcowych realizacjach
osuwają się w sobie właściwe wersje nihilizmu. Nordaua traktuję tu nie jako auto-
ra zespołu tekstów, z którymi polscy pisarze mieliby wejść w aktywną dyskusję na
płaszczyźnie poglądowej czy literackiej, lecz jako postawę modelową. Ten higienista
myślenia, lekarz z zawodu i światopoglądu, opętany ideałem zdrowia , zwolennik7

prawd prostych, dostarczył słowa, którego w duchu legitymizacji własnego zdro-
wia nie użyłby sam „chorobliwy” Nietzsche. A przecież on to właśnie już na kar-
tach wczesnych Narodzin tragedii rozwijał wizję degeneracji kultury, pojmowanej
w duchu Burckhardtowskiego fatalizmu.

Istnieją, a z czasem i współistnieją dwie gałęzie konceptu degeneracji: bio-
logiczny i cywilizacyjny. Dynamika pierwszego zaczerpnięta jest z zoologii w wy-
daniu Darwinowskim, a zatem podlega tzw. niewzruszonym prawom przyrody.
Koncept drugi interpretuje obserwowaną wielokrotnie dynamikę intensyfikacji
i wygasania procesów kulturotwórczych. Jako taki jest więc niepojęty, ma za-
tem, jak wszelka historiozofia, sankcję metafizyczną. Degeneracja może być tak-
że rozpatrywana jako proces uwsteczniający zbiorowość i jednostkę. Pierwotnie
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Zdegenerowany arystokrata to jedna z pierwszych literackich ofiar tego konceptu. Żeby doce-8

nić jego fabularną produktywność, zdolną zafrapować pisarza niejako wbrew wyznawanej ideologii,
wskazać można księcia Bogusława Radziwiłła z Potopu Henryka Sienkiewicza.

Por. Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 5,9

Warszawa: nakładem prenumeratorów 1912, s. 3.

– przykładem W matni Emila Zoli – teksty literackie diagnozowały degenerację
zbiorową (w owej powieści szło o alkoholizm), ale idea ta związała się rychło
z postulatem demonstracji uwstecznienia indywidualnego, czego dowodzi idea
cyklu powieściowego tegoż Zoli Historia naturalna rodziny Rougon-Macquartów,
opartego na fatalizmie dziedziczenia choroby umysłowej (według teorii medycz-
nej Claude’a Bernarda).

Dotąd mowa była o degeneracji niezawinionej, ale w połowie przedostat-
niej dekady XIX wieku pojawia się jako postać literacka degenerat dobrowolny
– dekadent. Powszechnie znanym przykładem takiego uwstecznienia jest bohater
Na wspak Huysmansa, diuk Jan Floressas des Esseintes , którego przerasowiony8

mózg, by tak rzec, atakuje resztę organizmu, a przejawy słabnięcia sił życiowych
tego ostatniego składają się na fabułę książki. Przeciwieństwem i rozwinięciem tej
postaci wydać się może czysty z natury Dorian Gray z powieści Oskara Wilde’a,
który dekadentyzmem zostaje, za sprawą tejże Na wspak, najściślej mówiąc za-
infekowany. Terminologia medyczna znów nie jest tu przypadkowa. 

2. KORZEŃ METAFORY

A skoro mowa o słowach, zacząć trzeba od słownika. W wielkim Słowniku
języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedz-
kiego, tezauryzującym zasób leksykalny polszczyzny ostatnich dekad XIX wieku,
znajdziemy stosowne hasło:

 
Próchnieć, eje ał, rozsypywać się w próchno, butwieć, wiotszeć: Drzewo na budowanie, po pełni

księżyca rąbione, nie wiotszeje. Mącz. Zaraz pocznij budować, niżli drzewo zgnije; jeśli już próch-
nieje, to rychlej z próchnem precz; ale jeśli naostatek wszystko spróchniało, z czego będziesz budo-
wał? Hrb. Mirrą ciała umarłych pomazowali, aby nie próchniały. Białob. Zęby od zakału zakażonej
flagmy próchnieją i dupnieją. L. Gdy ząb próchnieć zaczyna, wychędożyć go. Perz. I wszedł do sie-
dziby, bez zamka, bez szyby, gdzie rosą próchniało obicie. Nawet królewska purpura próchnieje
w trumnach. Słow[1] .9

 
Oto krąg skojarzeń, z którego semantyki – oczywistej dla jego pokolenia, lecz

niewyeksplikowanej dotąd z tak metaforycznym impetem – zrobił pisarski użytek
Wacław Berent, umożliwiając tym samym pierwszą z metamorfoz wypracowa-
nego przez paryskiego ginekologa stereotypu Entartung. W 1901 roku bowiem
– roku publikacji Próchna na łamach „Chimery” – leksykalno-obrazowy związek
próchnienia z rozkładem był nie tylko jasny, lecz i apokaliptycznie sugestywny.
Oczywiście, wielu czytelników „Chimery” (a było ich średnio czterystu) skojarzyć
musiało tytuł Berenta z piętnującym sloganem Nordaua. Warto jednak prześledzić,



86 Eliza Kącka

Idea powieści jako gatunku literackiego traktującego o dziejach upadku, od Pustelni parmeń-10

skiej po Buddenbroków, rzecz jasna wiele skorzystała na nowej motywacji finalnej katastrofy, jaką
podsuwała ideologia degeneracji. Z pisarskiego punktu widzenia stanowiła ona idealne wręcz, bo
nowoczesne uzasadnienie fatalizmu.

Andrzej Osęka, Mitologie artysty, Warszawa: PIW 1975, s. 71.11

Ibidem.12

Ibidem.13

Mario Praz, Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej, przeł. Krzysztof Żaboklicki, sło-14

wo wstępne Mieczysław Brahmer, Warszawa: PIW 1974, s. 9.

jak się zmieniło Entartung w trakcie przeistaczania w Próchno , jak się poloni-10

zowało, jak – powiedzmy, wyzyskując potencjał tej metafory – próchniało. Albo-
wiem zamiast karbolu i chloru kliniki widzi się tu, słyszy i czuje materie tradycyjne
i swojskie.

Wróćmy jednak do słownika Karłowicza. Próchno, zauważmy, świeci w mro-
ku – mroku kulturalnym, który, okazało się, ogarnął raptem Europę. Skąd ta pro-
jekcja? Andrzej Osęka w książce Mitologie artysty znakomicie zrekonstruował
ideową genealogię sztuki jako choroby. O ostatnich dekadach XIX wieku pisze:
„Życie nie jawi się już na podobieństwo burzy, podniecającej walki żywiołów, lecz
– jak Mallarmému – wydaje się ponurym szpitalem, z którego chce się uciec” .11

I dalej wywodzi:
 
Okresem szczególnego natężenia tych klimatów były ostatnie trzy dekady ubiegłego wieku.

Sztuka chorobliwa [...] rozprzestrzenia się wtedy niczym epidemia na wiele krajów Europy. Działają
wielcy teoretycy sztuki i kultury schyłkowej: Baudelaire, Huysmans, Wilde .12

 
Łatwo dostrzec, że wszyscy trzej ci autorzy byli świadomymi teoretykami

i propagatorami sztuczności. A że nic tak nie rzuca się w oczy jak sztuczność: 
 
Zjawisko tak wyraziste od razu budzić musiało sprzeciwy: powstaje m.in. dwutomowa książka

Maxa Nordaua Entartung – potępiająca zdegenerowanie w kulturze, domagająca się sztuki zdrowej,
nie chorej, postawy męskiej, nie zniewieściałej. Ten sam termin pojawić się miał po czterdziestu kil-
ku latach w tytule wystawy „Entartete Kunst” (Monachium 1937) zorganizowanej przez Goebbelsa
w ramach walki ze zniewieściałym, zdegenerowanym humanizmem .13

 
Nie bez powodu Mario Praz we wprowadzeniu do klasycznej syntezy Zmysły,

śmierć i diabeł wyraził nadzieję, że książka ta nie włączy go w zastęp samo-
zwańczych erudytów jak doktor Dühren (posiadacz manuskryptu 120 dni Sodomy,
berliński ginekolog Ivan Bloch) czy sam Nordau:

Co się tyczy tego ostatniego, to jego książka pt. Entartung miała być rozprawą o patologii lite-
rackiej dekadentyzmu; pomijając już pseudoerudycję z drugiej lub trzeciej ręki, dla zdyskredytowa-
nia tej pracy wystarczą jej prymitywnie pozytywistyczne założenia i moralizujący ton, pełen łatwo
dostrzegalnej obłudy. Autor, który za przykładem Lombrosa przeprowadza porównanie między zwy-
rodniałym motorniczym tramwajowym a Verlaine’em i zalicza Rossettiego do osobników przytępio-
nych umysłowo (czyli imbecylów, jak z delikatnością poucza w nawiasie), opisanych przez Solliera,
doprawdy nie jest chyba w stanie zgłębić przyczyn „zwyrodnienia” dekadentów . 14

 
Ma się rozumieć, koncept Nordaua nie wziął się znikąd, ale podsumowy-

wał inspiracje romantyzmu tzw. frenetycznego. Ten z kolei czerpał na przemian
z monstrualnych fantazji legend geograficznych średniowiecza (jak młodzieńcza
proza-groza, opowieść o ludojadzie Han z Islandii Victora Hugo) i psychopatologii
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Maria Podraza-Kwiatkowska, Symbolistyczna koncepcja poezji, „Pamiętnik Literacki” 1970,15

z. 4, s. 119.
Tę formułę zawdzięczam Marii Podrazie-Kwiatkowskiej. Por. ibidem.16

Teodor Jeske-Choiński, Dekadentyzm, Warszawa: Gebethner i Wolff 1905, s. 136–137.17

Ibidem, s. 141.18

Współrzędne punktu: Degeneration – 1892; Edouard Drumont, La France Juive – 1886.19

medycznej (jak Panna Skalpel z Małych poematów prozą Charles’a Baudelaire’a,
portret prostytutki, która wybierała na klientów wyłącznie chirurgów wracających
z sali sekcyjnej). Wcieleniem tych inspiracji jest oczywiście sir Roderyk Usher
w noweli Edgara Allana Poe’a i nie przypadkiem przywołanie tej opowieści roz-
poczyna wspomnianą książkę Daniela Picka Faces of Degeneration. W zasadzie
wystarczyłby tylko symboliczny obraz przeciętej na całej wysokości niezaskle-
pialną szczeliną monumentalnej fasady pałacu, który niepowstrzymanie osuwa się
w bagno (nic dziwnego, że gdy Zagładę domu Usherów filmował w technice ani-
macji wielki surrealista czeski Jan Švankmajer [1980], zrezygnował całkowicie
z fabuły na rzecz dramaturgii tej wizji).

Poszukując pobudek ataku Nordaua na kulturę i punktów wyjścia, wyzwala-
jących jego agresję, dochodzę do wniosku, że powodem oburzenia było m.in. do-
puszczenie w tekście poetyckim do głosu procesów podświadomych. To właśnie
okazało się kamieniem obrazy: wolne skojarzenia! Intuicję tę potwierdza rozpoz-
nanie Marii Podrazy-Kwiatkowskiej: 

 
Czytelnika dzisiejszych tomików poetyckich, przywykłego do rozmaitych ekstrawagancji, ów-

czesne „alogiczności” zadziwić nie potrafią. Badacza wszakże obowiązuje spojrzenie historyczne.
Warto zatem przypomnieć, że odstępstwa od logicznego toku myślenia zostały natychmiast zauwa-
żone i bardzo ostro skrytykowane. Znany przeciwnik symbolistów, Max Nordau, rozpatrując ich po-
etykę jako przykład zwyrodnienia, podkreślał bardzo silnie nie liczącą się z prawami logiki gonitwę
myśli . 15

 
Z ideologii wszelkiego tępienia wynika, że musi być ono nade wszystko sku-

teczne, wobec czego nie trzeba liczyć się ze środkami – w tym przypadku, na
szczęście, tylko stylistycznymi. Polski Nordau , Teodor Jeske-Choiński, twór-16

czość Maurycego Maeterlincka, wielkiego odnowiciela poezji i dramatu – w duchu,
istotnie, irracjonalizmu – przyjął następująco: „wskazówki sztuki rymotwórczej
pominął, z logiki zadrwił, zdrowym rozsądkiem wzgardził” . I dalej szydził:17

 
Bawić się tylko można sztucznym mistycyzmem Maeterlincka albo litować nad jego chorym

mózgiem. [...] A wcale nie tak trudno wymyślić „głębię” Maeterlincka, jak się jego przyjaciołom zdaje.
Wystarcza przypiąć kwiat do kożucha, przyłożyć pięść do nosa, wsadzić but na głowę, kapelusz na
nogi, pluć na biurko, kąpać się w rynsztoku, nazwać matkę ciotką, ojca pradziadkiem, gołębia kurą,
słowem czynić i wyrażać się inaczej, jak wszyscy ludzie .18

 
Książka Nordaua była współczesna nie tylko sprawie Dreyfusa, ale i Protoko-

łom mędrców Syjonu. I okazała z niespotykaną wyrazistością, że można oskarżać
artystów za to, kim są, podburzać przeciw nim tłumy, kreować na wroga publicz-
nego. Nordau dokonał tego, obsadzając ich w roli chorego i bakcyla naraz. Trafił
bowiem swoją książką w punkt, gdzie krzyżowały się oba koncepty degeneracji:
kulturalistyczny i biologistyczny. Na skutek tego spotkania, w tym właśnie punk-
cie wymysł, o którym mowa, spoił je poprzez pojęcie wiążące: rasy . Oskarżenie19

o degenerację zyskało dwudziestowieczną jadowitość.
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Oczywiście, o długu Berenta u Nordaua mówić trzeba na innym poziomie niż w przypadku20

Jeske-Choińskiego, ponieważ Berent nie był spadkobiercą mentalności, a jedynie dłużnikiem w po-
rządku metafory, wolnym od instynktowej nienawiści do indywidualizmu. Innymi słowy, miał
perspektywę diagnosty i nosiciela choroby, nie zaś higienisty.

Stanisław Witkiewicz, Listy do syna, oprac. Bożena Danek-Wojnowska i Anna Micińska, War-21

szawa: PIW 1969, listy z 16, 17 i 20 maja 1903, s. 87, 89.
Por. Ewa Paczoska, „Lalka” czyli rozpad świata, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana22

1995, s. 8 i n.

Pokłosie Nordaua na gruncie polskim jest szczególne – bynajmniej nie dla-
tego, by recepcja jego dzieła, wczesna i aktualna, dorównywała recepcji Ottona
Weiningera. W przeciwieństwie bowiem do tego ostatniego, któremu oddaje się
sprawiedliwość – czasem na wyrost – za Płeć i charakter, Nordau zdaje się wiel-
kim nieobecnym. Adeptów i sojuszników zyskał jednak wielu. Należał do nich nie
tylko ks. Władysław Dębicki z tyleż kuriozalnym, ile typowym Wielkim Bankruc-
twem Umysłowym. Rzeczą o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozo-
ficznym, czy Jeske-Choiński, kompilator nie mniej prymitywnego Dekadentyzmu,
ale i sam Berent , autor powieści o improduktywizmie artystów. 20

3. BŁĘDNE ŚWIECIDŁO

Jak powiada słownik Karłowicza, próchno zakaża. Stało się to udziałem tej
powieści, piętnującej objawy, które mniej wtajemniczeni na jej podstawie studio-
wali i naśladowali. Przykładem listy Stanisława Witkiewicza do syna, z których
wywnioskować można, iż osiemnastoletni przyszły Witkacy czerpał z powieści
Berenta świadectwa o życiu artystów . Kryzys (dziś wiemy, jak złudny) Berent21

wziął za schyłek i postanowił obnażyć pierwsze ogniska gangreny, która w per-
spektywie paru lat miała, jego zdaniem, skazić całą Europę. Na czym polega
próchnienie, ów rozkład, który autor Fachowca znał przecież z lektur Bolesła-
wa Prusa, Emila Zoli, Jorisa Karla Huysmansa – czyli tych, co od lat najmniej
kilkunastu potrafili powiązać stan psychofizyczny jednostki z jej środowiskiem?
Najkrócej mówiąc, na zaniku organiczności ról społecznych. Przypowieść Villiersa
de l’Isle Adama Morderca łabędzi, gdzie straszny mieszczuch Tribulat Bonhommet
wchodzi nocami po pas w wodę, by dusić, jako symbol piękna, śpiące łabędzie,
upadli oraz triumfujący bohaterowie Lalki Prusa , machina wielkomiejskiej de-22

generacji w Brzuchu Paryża czy Wszystko dla pań Zoli – to wszystko obrazy
znajdujące wspólny mianownik właśnie w rozpadzie stabilnych ról, w murszeniu
struktury świata.

Skoro o strukturze mowa, ją właśnie cechują punkty dotknięte zgnilizną. Pisarz
umiał je wskazać bezbłędnie. Nic dziwnego, jeszcze dla Władysława Gomułki
miejsca te będą stanowić ogniska zarazy: 

 
A wam, panowie [...] niech żyje kawiarnia – ta kwarantanna cierpliwych, ambitnych a bezpłod-

nych! Tu możecie do woli pisać, malować i rzeźbić językiem. Bo wszak my wszyscy tak bardzo
oszukiwać się pragniemy! Wymawiamy „sztuka” to, co się pisze „vanity fair”, „szał miłości” – co się
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Wacław Berent, Próchno, oprac. Jerzy Paszek, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich23

1998, Seria I (234), s. 111.
Por. ibidem, s. XI i n.24

Stanisław Przybyszewski, Synowie ziemi, cz. 1: Malaria, „Chimera” 1901, nr 2, s. 212.25

„Na historiach ludzkości, pisanych przez Wellsa, odbija się bardzo wyraźnie jego doświad-26

czenie przyrodnicze. Dzieje ludzkości są dla niego dziejami niezwykłej kariery, która przypadła
w udziale ssakowi Homo sapiens na globie ziemskim. Są dziejami gatunku, oglądanymi z perspekty-
wy geologicznej i biologicznej”. Por. Adam Pragier, H.G. Wells o świecie i o Polsce, z przedmową
Kamila Huysmansa, M.I. Kolin (Publishers), London: M.I. Kolin (Publishers) 1943, s. 9–10.

pisze „obskurny heteryzm”, „przyjaźń” – co każdy pisze „zawiść”, czytamy „indywidualista” – gdzie
rozsądek pisze „zbłąkany filister” . 23

 
We wstępie do Próchna w edycji Biblioteki Narodowej za krewniaczkę Be-

rentowej powieści Jerzy Paszek odkrywczo uznaje Malarię Przybyszewskiego .24

Skojarzeniu środowiska artystów-malarzy z chorobą zakaźną nie można odmówić
dowcipu. Jako że malarię roznoszą komary, a dekadenci ze swej natury są z reguły
wątli. A oto, jak brzęczą:

 
Jasny piorun was trzaśnie z waszymi nowymi prądami, powiewami, my w grodzie Krakusa

potrzebujemy pleśni, jaką słusznie stare rzeczy świecą, potrzebujemy zgnilizny Stradomia, błota
Czarnej Wsi – Dobranoc! Muszę gotować strawę dla handelków i kawiarni [...]. Chodź, nas już
malaria przegryzła – nam już z tym dobrze .25

 
To, co się dzieje w Berentowskich kawiarniach, każe wrócić do słownikowej

definicji próchna. Jak wiadomo, jest ono materią podejrzaną, jednakowoż świeci.
Wobec dookolnych mroków światło to może być nie do pogardzenia. Oczywista,
w jasny dzień stałoby się niewidoczne. Ale w tej kwestii Berent, także w dalszej
twórczości, był konsekwentnym pesymistą. Może zatem nie warto do końca gar-
dzić materią zdegenerowaną i takimiż umysłami. Emanują one w Próchnie światłem
wątpliwym i wątłym, lecz nieodbitym, własnym. 

4. W MATNI EWOLUCJI

Perspektywa psychologiczna, jaką przynosi koncept degeneracji, kusiła
analityków współczesności, biologiczna wpisała się w początki futurologii.
Wśród katastrofistów końca tamtego wieku najkonsekwentniejszym był może
Herbert George Wells. Wyeksploatował bodaj wszystkie warianty wizji zagłady
ludzkości, choć pamiętamy go głównie dzięki inwazji Marsjan. Co jednak cieka-
we, przeraźliwsza od opisanej w Wojnie światów masakry okazuje się strategia
przystosowawcza, ostatnia szansa pokonanej ludzkości. W przeciwieństwie do pi-
sarzy-kulturalistów – jak wspomniani powyżej – Wells kreśli scenariusz czysto
biologiczny . Z hegemonicznym, bo innoplanetarnym gatunkiem wszelkie współ-26

życie jest niemożliwe. Ludzkość musi więc z dnia na dzień zejść pod ziemię,
w głąb instalacji infrastruktury użytkowej wielkich miast, jak kanalizacja czy
metro, i tam, na wzór szczurów, w piwnicznym mroku przystosować się i przeżyć,
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W Wehikule czasu podróżnik przenosi się do roku 802701. Wells, uczeń Huxleya, wie, ile27

czasu wymaga ewolucja biologiczna.
Herbert George Wells, Wojna światów, przeł. Henryk Józefowicz, posłowie napisał Stanisław28

Lem, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, s. 165–167.
Literatura rosyjska lat dwudziestych dała nieznany nowożytnej historii obraz regresu cywili-29

zacyjnego, wobec którego stan rzeczy w oblężonym Paryżu (1870–1871), gdzie jedzono szczury, był
całkiem niewinny. Tytułowe opowiadanie tomu Jewgienija Zamiatina, nigdy nieprzedrukowane, utoż-
samia ten regres z objawami atawizmu: bohater, pianista, palący (godzinę na dobę) w piecyku-kozie
nutami Skriabina, kradnie sąsiadowi kilka polan. Uświadamia sobie swój upadek, swój strach i po-
niewierkę. A potem, kiedy do spalenia zostały już tylko listy miłosne do żony, pozwala jej (ostatni
humanitarny odruch) skorzystać z trucizny, którą chował dla siebie. Akurat są jej imieniny! W dziurach,
pod ziemią, siedzą przykucnięci ludzie, a na powierzchni krążą mamuty. Por. Jewgienij Zamiatin,
Ludzie jaskiniowi i inne opowiadania, przeł. Mieczysław Binom (właśc. Birnbaum), Warszawa: WiS
1986.

Por. Stanisław Lem, Posłowie, w: Herbert George Wells, Wojna światów, s. 195–196, 200.30

nim znów podejmie jawną walkę. Na jak długo? Wells, na pozór lekkomyślnie,
rzuca liczbę: milion lat . Zważywszy, że dzieje cywilizacji obejmują może ćwierć27

tego okresu, to wróżba dość klaustrofobiczna.
I to właśnie znamienne jest dla obrazu dobrowolnej degeneracji, jaki rysuje

pisarz angielski. Ludzie pod jego piórem są nie tyle ludzkością, ile gatunkiem.
Inaczej mówiąc, Wells – przynajmniej jawnie – nie wartościuje. Ewolucja i de-
generacja oznaczają dlań to samo. W Wehikule czasu gatunek nasz na drodze
ewolucyjnej rozdwaja się na podziemny ludożerczy ród potomków klas pracu-
jących oraz podobnych elfom mieszkańców powierzchni, potomstwo klas wyż-
szych. Po upływie ośmiuset tysięcy lat każda ze stron konfliktu klasowego uległa
więc degeneracji w stronę, jaką zdaniem pisarza dostrzec można już dzisiaj. Lecz
w świecie Wojny światów żadnych eterycznych Elojów nie będzie. 

Jednakże wymuszony przez wrogie środowisko proces nieuniknionych prze-
mian, rozpisanych na całe eony, co innego oznacza dla bohaterów książki.
Świadomość, że oni właśnie okazać się muszą pierwszym pokoleniem, w któ-
rym ludzkość zstępuje z osiągniętych wyżyn, jest dla nich nie do przyjęcia. Żaden
późniejszy pisarz fantasta nie opisał dobitniej szoku poznawczego, jaki mógłby
się z tym wiązać:

 
Żadnych koncertów galowych przez jakiś milion najbliższych lat nie będzie na pewno; ani

wystaw obrazów, ani smakowitych wyżerek w wytwornych knajpach. Jeżeli panu potrzebne są roz-
rywki, to myślę, że nie ma pan tu czego szukać. Jeżeli pan ma salonowe maniery i nie lubi jeść
ryby nożem czy słuchać mowy cockneyów, to proszę lepiej o tym zapomnieć. Nie będzie to panu po-
trzebne. [...] Musimy wynaleźć taki sposób życia, żeby człowiek mógł mnożyć się i bezpiecznie cho-
wać dzieci. [...] Oswojeni będą jak wszystkie oswojone bydlęta. Po paru pokoleniach staną się tłuści,
pełnokrwiści, głupi – śmiecie. [...] Marsjanie będą mieli swoich ulubieńców; wyuczą ich sztuczek,
kto wie? [...] niektórych nauczą polować na nas .28

 
Tym zatem, co w tej wizji naprawdę przeraźliwe, jest perspektywa autentycz-

nego zezwierzęcenia. I to nie za lat milion, ale zaraz . W sławnym posłowiu do29

tej książki Stanisław Lem daje do zrozumienia, że we Lwowie za okupacji nie-
mieckiej nie trzeba było lat, starczyły tygodnie . 30
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Stanisław Lem, Fantastyka i futurologia, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, s. 478.31

Oczywiście, o filozoficznych źródłach pesymizmu Żuławskiego pisano wielokrotnie. Por. choć-32

by Józef Nowakowski, Dekadencja i terapia (Wokół estetycznych poglądów Jerzego Żuławskiego),
„Ruch Literacki” 1976, nr 1, s. 29–39. Por. także Jerzy Żuławski. Życie i twórczość. Referaty i ma-
teriały Sesji Naukowej, red. Eugenia Łoch, Rzeszów: Towarzystwo Naukowe 1976. W tym kon-
tekście na uwagę zasługują zwłaszcza artykuły: Anna Goreniowa, Utopia i historiozofia w poglądach
Jerzego Żuławskiego na przykładzie „Starej Ziemi”; Stanisław Rogala, Społeczne i filozoficzne po-
glądy Jerzego Żuławskiego w „Trylogii księżycowej”.

Jerzy Żuławski, Stara Ziemia, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, s. 25–26.33

5. DO KRESU

Ewolucja gatunku, tak ludzkiego, jak i literackiego, o których mowa, wykazu-
je ciekawe wahania od realizmu do fantastyki i z powrotem. Inaczej mówiąc, pod
piórem pisarzy degeneracja jest zawsze projekcją, o ile nie projektem złowrogich
sił, czyhających na niewinną/zdrowomyślną zbiorowość. Nie trzeba przypominać,
jak szybko w kulturze masowej Marsjanie przybrali kształt bakcyli, a dekadenckie
rozterki stoczyły się do roli szerzonej przez nieznany czynnik zarazy. Ucieczką od
tych uproszczeń stać się mogła tylko wyobraźnia socjologiczna.

Lem w Fantastyce i futurologii nie mógł się nachwalić dobrej roboty myślo-
wej Jerzego Żuławskiego, którego główne założenie określał: „to przecież także
jest, w określonym sensie, historia kulturowej inwolucji” . Miał rację: w Na31

Srebrnym Globie skarlała fizycznie i zdziecinniała umysłowo ludzkość jak zwyk-
le w takich razach padła pastwą miejscowych rozumnych drapieżców, skąd-
inąd też degeneratów. Co jednak ważne, Żuławski stał się w swoim dziele jednym
z pierwszych (obok Williama Morrisa) piewców nowego średniowiecza, które
po upływie pół wieku miało zrobić karierę w powieściach fantasy. Nikt nie wy-
myślił go lepiej od niego. Przypisanie mechanizmu przyspieszonej inwolucji
warunkom obumierającej planety, jaką jest dlań Księżyc, stanowi majstersztyk
naukowego pesymizmu .32

Całość trylogii księżycowej Żuławskiego łączy jak może trzy heterogeniczne
wątki: regres cywilizacyjny, euhemerystyczną wizję narodzin religii i – na kartach
Starej Ziemi – Wellsowską dychotomię klasową: 

 
Te miliony maszyn, ludziom służące, wymagają z swej strony do obsługi całej rzeszy robot-

ników czujnych, umiejętnych, metalowej, nielitościwej dziwostworze po prostu zaprzedanych i nie-
myślących o niczym więcej, jak że w danej chwili trzeba pewien guzik pocisnąć lub dźwignię
przerzucić. Pracują względnie krótko, płatni są dobrze, ale umysł ich, zaostrzając się w jednym kie-
runku, tępieje dziwnie we wszystkich innych [...]. I wszystko jest tak, jak było. I mimo dobrobyt, mi-
mo wiedzę, mimo wolność i prawa niby doskonałe – tak samo dzisiaj, jak i przed wiekami, płytko
jest na Ziemi i ciemno, i duszno coraz bardziej w tym życiu, u którego kresu czeka śmierć, z jedna-
ko zawsze zakrytą, niepojętą twarzą .33

 
Toteż w zasadzie Księżyczanie Ziemianom nie mają czego zazdrościć. Za ce-

nę utraty zdobyczy technologii wrócili wszak w epokę heroiczną, tocząc epickie
boje ze złośliwymi Szernami. Z kolei twórcom technologicznej utopii Księżyc
ujawnia obraz przyszłości po wyczerpaniu się zasobów macierzystej planety.
Przesilenie, jakie przedstawia trzeci tom cyklu, zapowiada już ów zwrot wstecz:
gra ludzkości z degeneracją w każdym wariancie skazana jest na klęskę.
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Paul Valéry, Variété, La crise de l’esprit, za: Dictionnaire de citations françaises, t. 2: De34

Chateaubriand à J. M. G. Le Clézio, Paris: Le Robert 1990, s. 580.
Karol Irzykowski, Walka o treść. Studia z literackiej teorii poznania, Warszawa: Księgarnia35

F. Hoesicka 1929, s. 274.
Fryderyk Nietzsche, Z psychologii sztuki, tłumaczenie i dopiski Wacława Berenta, „Chimera”36

1902, t. 6, s. 223.
Ibidem, s. 220.37

Ibidem, s. 229.38

Gdy w 1920 roku Paul Valéry notował swój sławny (i jakże słuszny) aforyzm:
Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles
– „My, cywilizacje, wiemy już, że jesteśmy śmiertelne” , myśl ta łączyła diagnozę34

skutków Wielkiej Wojny z kiczowatą skądinąd ideą Nordaua. Gdyż bądź co bądź
od jego to wystąpienia zaczyna się opukiwać fundamenty: czy są zdrowe? A jeśli
jednak nie? Czym to grozi? Jak mogło do tego dojść?

Wraz z tymi pytaniami trafiamy w obszar wizji Witkacego.
Jego literacką genealogię spostrzegł od razu Karol Irzykowski: „Pożegnanie

jesieni – pisał – jest co do ideologii spóźnionym Próchnem” . Rzecz w tym, że dla35

autora było to Próchno właśnie zaktualizowane. Dementował z pasją pogląd, że
wyraża niepokoje anachroniczne – i tu się z pewnością spotyka z przytoczonym
powyżej innym dziedzicem światopoglądu moderny, Valérym.

W utopię technologiczną ani żadną inną Witkacy rzecz jasna nie wierzył. To-
też obwarował się na stanowiskach bliskich rozpoznaniom Próchna i Na Srebrnym
Globie, podkręcając je tylko do kresu ekspresji, poza wszelkie serio, jakby chciał
swoją twórczością literacką dowieść, że przeświadczenia dekadenckie są wciąż
do obrony dzięki przesunięciu ich w wymiar groteski. Paradoks tkwi w fakcie, że
uchodził zarazem za szermierza awangardy!

Jego bohaterowie – przeczuleni esteci, improduktywi, niewiasty o rozbudo-
wanych ambicjach seksualnych, brutalni zdobywcy życia – trwają chwiejnie na
pograniczu zdrowia psychicznego nie tyle z własnej winy, co na mocy faktu, że
stanowią sejsmografy epoki podszytej niepewnością, podminowanej ładunkiem złych
przeczuć. Ich problemem jest przekształcenie subtelności w moc, dekadencji
w potęgę, a więc tematyka Nietzscheańska. Myśliciel niemiecki wskazywał tu dro-
gę, i to w przekładzie Berenta, we fragmencie Z psychologii sztuki, drukowanym
w „Chimerze” w roku 1902. Młody Witkiewicz mógł był tam wyczytać, że skoro
piękno potęguje siły żywotne, artysta odczuwa „w życiu rodzaj nałogowego jakby
podniecenia, nieustannej młodości, wiecznej wiosny” . Ten stan euforii przesu-36

wa w jego psyche granicę między zdrowiem a chorobą: „to, co u nas byłoby już
chorobą, jest u niego naturą” . Inaczej mówiąc, stanem naturalnym artysty jest37

szał dionizyjski bądź dążenie do niego. A na ów szał składają się – w lekcji, którą
przyszły Witkacy dobrze sobie zapamiętał – „trzy składniki: popęd płciowy, pod-
niecenie i okrucieństwo” . Witkacowscy tytani i artyści życia grać będą na tych38

trzech strunach. A raczej, dla uściślenia: tak brzmieć to będzie w tonacji dur, gdyż
w tonacji moll symfonii ich życia towarzyszyć wciąż będą niemożność, zwątpie-
nie i depresja. Pod piórem Witkacego „pogoń za wieczną wiosną” okaże się po-
nurą komedią nieudaczników i szarlatanów.

Toteż stwierdzić wypada, że dziedzictwo Maxa Nordaua w literaturze polskiej
kulminuje w dziele Witkacego, choć przypuszczać należy, iż ten pierwszy nie
życzyłby sobie takiej recepcji. Gdyż Witkacowska parodia nie oszczędza bynaj-
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O wizualnych cechach osobowości przestępczej – m.in. za Lombrosem – pisze McLaren w roz-39

dziale Degenerates. Por. Angus McLaren, A Prescription for Murder. The Victorian Serial Killings
of Dr. Thomas Neill Cream, Chicago: The University of Chicago Press 1993, s. 120 i n.

Por. Herbert George Wells, Mankind in the Making, London: Chapman & Hall 1903, s. 5340

(przekład mój – E.K.). Por. także Angus McLaren, A Prescription for Murder, s. 118.

mniej tego, co stanowi dlań przedmiot wiary. Jego dramaty są zarazem koszmarne
i groteskowe: z koszmaru bohaterowie ich uciec mogą tylko w groteskę; pragnąc
działać serio, popadają w koszmar. Nic dziwnego, że dominują tam postacie o za-
chwianym statusie umysłowym: tyleż geniusze, co szaleńcy, jak matematyk Tu-
mor Mózgowicz czy dyktator Gyubal Wahazar, zdiagnozowani wariaci, jak poeta
Wałpor, hermafrodyci, jak Bellatrix, i wielcy esteci, jak kolekcjoner Bałandaszek.
Przewija się też przez sztuki szereg figur, którym niewczesne ambicje artystyczne
zamąciły w głowie. Są to wszystko ludzie-widma, relikty skazanego na zagładę
społeczeństwa przeszłości, „trupy na urlopie”, jak mawiał ich twórca. Nie przy-
padkiem swoją pierwszą dojrzałą sztukę, Macieja Korbowę i Bellatrix (1919)
zdefiniował jako „przeżycia bandy zdegenerowanych byłych ludzi na tle mecha-
nizującego się życia”.

6. ZAKOŃCZENIE

Literacka i szerzej – fantazmatyczna kariera pojęcia degeneracji nie byłaby
możliwa bez jego wyrazistej wymowy estetycznej. Znać po tej teorii, że nie by-
łoby jej bez Darwinowskiego O powstawaniu gatunków, a zwłaszcza bez tablic
porównawczych Ernsta Haeckla. Trudno nie zauważyć, jak na wyobraźnię popu-
larną (a i elitarną) wpłynęły cechy degeneracji, które w swoich dziełach kolekcjo-
nuje Cesare Lombroso: silne owłosienie ciała, spadziste ramiona, długie ręce, niskie
czoło, wydatna żuchwa i kości policzkowe, małe oczy i inne malownicze cechy
powierzchowności, które wiązały się ściśle z ówczesnymi rekonstrukcjami wy-
glądu praczłowieka, stanowiąc antropologiczne (i pseudonaukowe, dodać trzeba)
uzasadnienie degeneracji pojmowanej jako dostępny obserwacji, pomiarom i sta-
tystyce fizyczny regres . Przed upowszechnieniem się teorii Darwina nie było39

to wcale oczywiste. Djalioh, Flaubertowski mieszaniec kobiety-niewolnicy i oran-
gutana z młodzieńczej noweli Quidquid volueris, nie zdradza żadnych cech
powierzchowności małpiej, wyróżnia go tylko melancholia.

Oczywiste jest, iż perspektywa taka stanowi jedną z podwalin rasizmu. Mu-
rzyni afrykańscy, Aborygeni, Malgasze i Melanezyjczycy, odbiegający od kanonu
urody wykształconego na wzorach klasycznej sztuki włoskiej, uznani zostaną tym
samym za przedstawicieli ras prymitywnych, o ile nie wręcz półludzkich. Wells
stwierdza, że wiele okrutnych i krzywdzących idei kreowanych jest przez tych,

którzy chcieliby wmówić swoim nieroztropnym czytelnikom, że każda awaria w planie społecz-
nym nosi koniecznie znamiona degeneracji [...]. Przywołują powagę „nauki” z taką pewnością, a za-
razem uroszczeniem, jak wcześni wiktoriańscy frenolodzy. Mówią i piszą z niewysłowioną wprost
głębią o uchu kryminalisty, kciuku kryminalisty, spojrzeniu kryminalisty. [...] Kryminalistą rodzisz
się, a nie stajesz – utrzymują .40  
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Ibidem, s. 122.41

Estetyzacja kanonu wyglądu ludzkiego wiązała się wprost z medykalizacją.
Profesor historii na University of Victoria, Angus McLaren, badacz pogranicza
medycyny i socjologii, nawiązuje do ustaleń Francisa Galtona, krewnego Darwi-
na, pisząc, że „urodzony kryminalista” wedle Galtona to ktoś, kto nigdy nie do-
rasta . A jeśli powiązać tę zależność z nieubłaganym prawem dziedziczenia, to41

frekwencja zubożenia, rozwiązłości i przestępczości daje się łatwo wytłumaczyć
nie tylko socjologicznie, lecz także biologicznie. A z takim zdeterminowaniem,
zdawałoby się, trudno dyskutować.

Reasumując, degeneracja, z którą próżno walczyć, skoro łączy w sobie czynni-
ki obiektywne i subiektywne, kryzys kultury z kryzysem europejskiego zdobyw-
czego indywidualizmu, ma jednak przed sobą – u literatów takich jak Witkacy
– przynajmniej jedną wielką szansę. Może się stać na koniec wspaniałym wido-
wiskiem. Ostatnim etapem wielkich procesów dziejowych, obejmujących imperia,
religie, doktryny, stosunki społeczne i samoświadomość jednostek, jest zawsze
estetyzacja (paradoksalnie antyestetyzm Nordaua przekształcił się u Witkacego, na
gruncie zbliżonych przekonań, w estetyzm). Gdy w spektaklu historii zamąca się
przyszłość i gubi sens, wciąż skończyć można ciekawie, a czasem nawet pięknie.
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“POŁNIEJSZYJ BARDAK I UNTIERGANG”.

ON DEGENERATION IN LITERATURE

(WITH RECURRING REFERENCING TO MAX NORDAU)

Summary

The article deals with the topic of degeneration, thereby bringing back the name Max

Nordau for reflection on the literature of the late nineteenth and early twentieth century.

Nordau’s writings are not, however, the subject of autonomous reflection or ideological

reconstruction here. The aim is to present a model of the attitude stigmatizing everything that

the author of Entartung considered a disease. Branding literature and art as degenerate meets

with the crisis of the late nineteenth century – partly envisaging this crisis, partly aggravating

it. In this perspective – tracing the signs of degeneration not following Nordau, but referring

to his diagnoses – I read selected works of H.G. Wells, Wacław Berent, Jerzy Żuławski, and

Stanisław Ignacy Witkiewicz. The theme of degeneration itself is differently functionalized

and metaphorized in their writings. Common for them appears to be a pessimistic attitude

to evolution as in fact involution, increasing morbidity, bestiality, misfortune.

 

Trans. Izabela Ślusarek



   



Zob. Sara Mills, Discourses of Difference: An Analysis of Women’s Travel Writing and Colo-1
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Maria Rakowska, Podróż Polki do Persji, Warszawa: Drukarnia Aleksandra Jezierskiego 1904.2

Helena Pajzderska, Z dalekich lądów. Nowele i opowiadania, Warszawa: Drukarnia Salomona3

Lewentala 1893.
Chcę zaznaczyć, że kobiece podróżopisarstwo, choć nie stanowi popularnego przedmiotu ba-4

dań literaturoznawców, nie jest zjawiskiem marginalnym w epoce. W tym samym czasie co Ra-
kowska i Pajzderska podróżowały i swoje wrażenia spisywały w formach protoreportażowych m.in.
Anna Neumanowa, Ewa Dzieduszycka, a w początkach XX wieku Maria Mikorska czy Jadwiga
Toeplitz-Mrozowska. Pod wpływem doświadczenia podróży powstawały również utwory fikcjonalne,
np. nowele Józefy Kisielnickiej.
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PODRÓŻNICZKI WOBEC INNEGO. RASA W ROZUMIENIU
MARII RAKOWSKIEJ I HELENY PAJZDERSKIEJ

(NA PRZYKŁADZIE PODRÓŻY POLKI DO PERSJI I NOWEL
Z TOMU Z DALEKICH LĄDÓW)

Kobiece podróżopisarstwo jest osobnym tematem studiów wchodzących
w zakres badań postkolonialnych . Badaczki anglosaskie interesuje przede wszy-1

stkim to, w jaki sposób płeć autorek wpływa na stosunek do Innego. W przedsta-
wionym tekście pragnę przyjrzeć się temu, jak zostało skonstruowane pojęcie
rasy w tekstach polskich literatek-podróżniczek: Marii Rakowskiej i Heleny Paj-
zderskiej (pseud. Hajota). Za przykłady posłużą mi: relacja Podróż Polki do Persji ,2

powstała pod koniec lat 90. XIX wieku jako wynik podróży autorki do Tehera-
nu oraz Dla zabicia czasu i Ładunek palmowego oleju z tomu nowel Z dalekich
lądów Hajoty (1893) . Wybór tych utworów  z pozoru nie jest oczywisty – różne3 4

są kierunki wypraw i forma literacka tekstów. Łączy je jednak ogromne podo-
bieństwo okoliczności podróży i samych życiorysów autorek. Artykuł ma na celu
przedstawienie sposobu rozumienia pojęcia rasy przez obie pisarki w kontekście
ówczesnych teorii antropologicznych oraz namysł nad przyczynami różnic w tym
rozumieniu u obu autorek.

Rakowska i Pajzderska były praktycznie równolatkami: urodzone na po-
czątku lat 60. XIX wieku (Rakowska w 1864, Pajzderska w 1862 roku), odebrały
staranne wykształcenie – Hajota głównie na pensjach, a Rakowska w warszawskim
gimnazjum żeńskim. Pajzderska, uznana za złote dziecko, trafiła do salonu Deoty-
my, gdzie intensywne kontakty ze środowiskiem literackim przyczyniły się do jej
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W Rosji na uczelnie wyższe nie przyjmowano kobiet.5

Zob. Anna Ołdak, Zapomniana polska historia literatury angielskiej. „Zarys literatury angiel-6

skiej od początków do naszej doby” Marii Rakowskiej, w: Historie literatury polskiej 1864–1914,
red. Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2015, s. 413–422.

Zob. Barbara Koc, Rakowska (Ratuld-Rakowska) Maria, w: Polski słownik biograficzny, t. 30,7

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1987, s. 509–510; Jan Reychman, Podróżnicy polscy

wczesnego debiutu powieściowego (1875). Do końca lat 80. ogłasza drukiem licz-
ne szkice powieściowe, dramaty i nowele, zyskując sławę literatki. W tym czasie
Rakowska wyjeżdża w towarzystwie Bronisławy Skłodowskiej (starszej siostry
Marii Curie) do Paryża, gdzie rozpoczyna studia przyrodnicze. Nawiązuje również
kontakty z radykalną grupą młodzieżową skupioną w Gminie Narodowo-Socjali-
stycznej, do której należą, między innymi, Jan Lorentowicz, Antoni Lange i oku-
lista Władysław Ratuld. Do tego czasu Maria nie zajmuje się literaturą. Warto
w tym miejscu podkreślić różnice w wykształceniu autorek. Hajota kształciła się
przede wszystkim literacko, do tego w patriotycznej atmosferze salonu Deotymy.
Rakowska natomiast odebrała wykształcenie w rosyjskim gimnazjum żeńskim, po
którym, w celu dalszej edukacji, musiała wyjechać z kraju . Całkiem prawdopo-5

dobne, że właśnie podczas paryskich studiów przyrodniczych poznała obowiązu-
jące w XIX wieku koncepcje antropologiczne, takie jak teorie Georges’a Cuviera,
Lewisa Henry’ego Morgana czy Edwarda Taylora.

Życie obu kobiet zmienia się diametralnie wraz z zamążpójściem. Hajota
wychodzi za znanego podróżnika – Stefana Szolca-Rogozińskiego w 1888 roku,
a Rakowska za Ratulda w okolicach 1891. Niedługo po ślubie Pajzderska razem
z mężem wyrusza w trzyletnią podróż do Afryki, gdzie Rogoziński po latach eks-
pedycji próbuje prowadzić osiadłe życie plantatora. Mąż Rakowskiej natomiast
otrzymuje specjalne zaproszenie, by założyć w Teheranie szkołę okulistyczną,
autorka towarzyszy więc mężowi od 1894 do 1896 roku w Persji.

Relacja Podróż Polki do Persji powstaje po powrocie autorki do Paryża i zo-
staje wydana w 1904 roku, a pierwszy utwór z cyklu Z dalekich lądów Hajoty
ukazuje się tuż po powrocie z Afryki w 1893. Obie wyprawy odbyły sie zatem
niemal w tym samym czasie i zaowocują utworami literackimi powstałymi jako
efekt doświadczenia podróży. Warto również zauważyć, że obydwa małżeństwa
rozpadają się w niedługim czasie po powrocie z „dalekich lądów”, a pisarki roz-
poczynają drugie życie. Rakowska angażuje się w działalność literacką – intensyw-
nie tłumaczy na polski z francuskiego, niemieckiego i angielskiego, a także prze-
kłada polskich pozytywistów na francuski. Ponadto tworzy pierwszą na gruncie
polskim syntezę literatury anglosaskiej, w której zajmuje się m.in. twórczością
australijską czy amerykańską . Pozostaje również aktywna w środowiskach socja-6

listycznych i do śmierci w 1940 roku mieszka i pisze w Paryżu. Hajota natomiast
rozpoczyna zupełnie nowy okres swojej twórczości, inspirowany afrykańskim do-
świadczeniem. Do końca życia wydaje nowele i powieści w cyklu Z dalekich lądów.

Autorki różni na pewno obecność ich tekstów we współczesnym dyskursie
akademickim. Hajota nie jest autorką głównego nurtu, ale jej utwory od lat 50.
XX wieku, gdy po raz ostatni zostały wydane nowele afrykańskie, budzą zaintere-
sowanie i są przedmiotem badań literaturoznawców. Warto jednak zauważyć, że
dotyczy to tylko cyklu Z dalekich lądów – badacze praktycznie nie zajmują się jej
salonową twórczością. Rakowska zaś jest autorką prawie zupełnie zapomnianą przez
historyków literatury. Poza krótkimi, syntetyzującymi biogramami  tylko Dorota7
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na Bliskim Wschodzie w XIX wieku, Warszawa: Wiedza Powszechna 1972, s. 284–292; Maria
Szuppe, Relacja Marii Ratuld-Rakowskiej z podróży do Iranu przez Turcję w latach 1894–1896,
w: Podróżujący Polacy w XIX i XX wieku, red. Norbert Kasparek, Andrzej Staniszewski, Olsztyn:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1996, s. 69–91.

Zob. Dorota Wojda, Polska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej, Kraków:8

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 93–128.
Afryka i Bliski Wschód to dwa główne kierunki podróży kobiet w drugiej połowie XIX wie-9

ku, było to spowodowane przede wszystkim intensywną kolonizacją tych obszarów w tym cza-
sie, a także stosunkowo łatwą możliwością spotkania z egzotyczną Innością. Stany Zjednoczone
w XIX wieku pod wieloma względami przypominały już Europę, a wyprawy do Ameryki Połud-
niowej czy Australii wymagały o wiele większych nakładów finansowych i czasu.

O sytuacji kobiet-podróżniczek z Europy Wschodniej pisała m.in. Alison Blunt. Zob. Alison10

Blunt, Travel, Gender, and Imperialism, s. 29.
Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego11

2014, s. 163.
Jan Strzałko, Czy i komu potrzebne jest pojęcie rasy?, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu12

Kazimierza Wielkiego 2008, s. 9.

Wojda poświęciła relacji Podróż Polki do Persji obszerny rozdział w swojej pra-
cy Polska Szeherezada z 2015 roku .8

Utwór Rakowskiej uważam za dobrą reprezentację ówczesnego, popularnego
(i jednocześnie naukowego) rozumienia pojęcia rasy. Zestawiam te reportażowe
utwory z nowelami Hajoty, które powstały pod wpływem pobytu autorki w Afry-
ce, ale reprezentują literaturę fikcjonalną. Zdaję sobie sprawę, że granice gatun-
kowe są w tym wypadku nieostre, a relację Rakowskiej trudno uznać za reportaż
w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Uproszczenie to jednak oddaje intencje
autorek. Rakowska nie ukrywała, że Podróż Polki do Persji miała być relacją z jej
rzeczywistej wyprawy – wskazują na to, między innymi, bezpośrednie zwroty do
czytelników z radami co do trasy, ciągła obecność podróżniczki w tekście, od-
twarzanie chronologicznie faktów. Hajota natomiast tworzy cały cykl Z dalekich
lądów – utworów opartych na prywatnym doświadczeniu, wyraźnie jednak fikcjo-
nalnych – powieści i nowel. Świadomie zestawiam ze sobą teksty nie tylko różne
gatunkowo, lecz także poświęcone odmiennym obszarom kulturowym , gdyż inte-9

resują mnie przede wszystkim podobne okoliczności podróży pisarek – jako kobiet
przy mężu, przedstawicielek Polski, ale również Europy, oraz ich sytuacja jako
podmiotów „podwójnie skolonizowanych” – przez rosyjskiego zaborcę jako Polki
i przez mężczyzn jako dziewiętnastowieczne kobiety .10

I Rakowska, i Pajzderska wyjechały na inny kontynent z powodu cudzej decyzji.
Podróżując do Persji czy do Afryki, spodziewały się zastać coś już znanego, co by-
ło przez innych opisane. Jechały bowiem w miejsca rozpoznane i ujęte w pewien
konkretny, także rasowy stereotyp i w mniejszym lub większym stopniu się mu
poddawały. Każdy europejski podróżnik był poniekąd „ograniczany nawykami
poznawczymi, wynikającymi z dziedzictwa historii narodowej oraz ogólnoeuro-
pejskiej perspektywy postrzegania tak zwanych ludów «pierwotnych» (teorią
rasy, ewolucjonizmem itd.)” .11

Jan Strzałko pisze, że antropologia fizyczna wyłoniła się jako osobna dyscypli-
na w XVIII wieku i od początku „skażona była błędem epistemologicznym [...].
Założenie, że ludzkie rasy istnieją nie wymagało weryfikacji. Opierając się na tym
założeniu, [antropolodzy – I.J.] dokonywali [...] opisu i interpretacji zmienności
człowieka” . Krzysztof Łukasiewicz z kolei podkreśla ważność opozycji natura–12
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Ta sama opozycja była również wykorzystywana do mówienia o różnicy między płciami, por.13

Sherry Beth Ortner, Czy kobieta ma się tak do mężczyzny, jak natura do kultury, w: Nikt nie rodzi
się kobietą?, red. i tłum. Teresa Hołówka, Warszawa: Czytelnik 1982.

Krzysztof Łukasiewicz, Z dziejów ujmowania relacji rasy i kultury, w: Kultura (w) grani-14

ca(ch) natury, red. Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego 2012, s. 193.

Grażyna Kubica, Antropologiczny dyskurs rasowy: jego twórcy i dekonstruktorzy, w: W krai-15

nie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. Janusz Barański,
Monika Golonka-Czajkowska, Anna Niedźwiedź, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego 2015, s. 88.

Tadeusz Mincer nazywa to „metafizycznością”, zob. Tadeusz Mincer, Kulturowe rozumienie16

pojęcia rasy, w: Kultura (w) granica(ch), s. 117.
Jan Strzałko, Czy i komu potrzebne jest pojęcie rasy?, s. 11.17

Maria Rakowska, Podróż Polki do Persji, część 1, Warszawa: Drukarnia Aleksandra Jezierskiego18

1904, s. 60. W dalszej części tekstu lokalizacje cytatów oznaczam numerem tomu (zapisanym cyfrą
rzymską) i strony w nawiasie kwadratowym umieszczonym po cytacie.

–kultura  dla formułowania się problematyki rasy , a Grażyna Kubica zauważa,13 14

że teoria ras miała pomóc w zrozumieniu różnorodności kultur świata w czasach
atrybutywnego rozumienia kultury . Istnienie ras zatem to od samego początku15

nie hipoteza badawcza, tylko intuicyjne założenie. Intuicyjność  stanowiła podsta-16

wę dla dyskursu rasowego w czasach sprzed badań genetycznych i służyła głów-
nie objaśnianiu nierozumianej wówczas rozmaitości ludzkich typów. Będzie ona
wspólnym dla antropologów i literatów kryterium różnorodności.

Wspomniałam, że uważam tekst Rakowskiej za dobry przykład ówczesnego
rozumienia terminu rasa. Jest ona bowiem dla autorki przede wszystkim zespołem
rozmaitych cech fizjologicznych, który pozwala różnicować ludzi ze względu na
kolor skóry, kształt i wielkość czaszki czy kolor włosów i oczu. Wyraźny podział
ludzi na trzy dominujące rasy: białą, żółtą i czarną obserwuje się od czasu ustaleń
Cuviera, które wpłynęły na całą dziewiętnastowieczną antropologię (m.in. prace
Charlesa Smitha, Roberta Knoxa, Josiaha Notta i George’a Gliddona) i ustabili-
zowały rozróżnianie ludzkich typów na podstawie cech wyglądu. W ten sposób
podróżniczki drugiej połowy XIX wieku (za antropologami) odtwarzają rasowe ty-
pologie – wzory mniej lub bardziej dokładnie powielane w fizjonomiach poszcze-
gólnych ludzi . Rakowska tak zatem opisuje mieszkańców Bliskiego Wschodu:17

„Typ męski i kobiecy Kurdów jest piękny i nerwowy. Twarze ściągłe, o regularnych
rysach, śliczne zęby, przepyszne czarne oczy” .18

Charakterystyczne dla tej pisarki jest również używanie w stosunku do spo-
tykanych tubylców słownictwa zapożyczonego z dyskursu biologicznego czy też
przyrodniczego: „dwa okazy wschodniego pochodzenia” [I, 12] oraz podkreślanie
zwierzęcych, nieludzkich cech spotykanych ludzi: „rzuca się na nas gromada obdar-
tusów, wydobywając z gardła ogłuszające wrzaski” [I, 17], „nasz woźnica Mustafa,
stary i straszny Tatar, odziany w brudny, zatłuszczony barani tułup [...] raz po raz
staje na wozie i, za pomocą dzikich i ogłuszających krzyków zachęca konie do
prędszego wytrzęsienia z nas ducha” [I, 30], czy też opis kobiet pełen jawnie wa-
loryzujących określeń: „kobiety otaczają mnie kołem natrętnem; dotykają każdej
części ubrania, obwąchują i mlaskają językiem. Czekam tylko, kiedy zaczną prze-
prowadzać rękę po twarzy, aby sprawdzić czy mam taką, jak one, skórę” [I, 60].
Trudno oprzeć się wrażeniu, że czyta się opisy spotkań ze zwierzętami pozba-
wionymi umiejętności posługiwania się mową, które kontaktują się wrzaskiem
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Na ten sam aspekt europejskiego patrzenia na Innego zwraca uwagę Agata Zawiszewska w ar-19

tykule przybliżającym historię ekspedycji Jadwigi Toeplitz-Mrozowskiej: „Podróżniczka postrzega
Tadżyków i Kirgizów przez pryzmat wartości kapitalistycznych, liberalnych i demokratycznych, ta-
kich jak np. pracowitość, zdobywczy stosunek do świata, równouprawnienie kobiet”. Zob. Agata Za-
wiszewska, Kobiecy dyskurs podróżniczy na przykładzie „Mojej wyprawy na Pamiry w roku 1929”
Jadwigi Toeplitz-Mrozowskiej, w: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje, t. 3: Centrum
i pogranicza literatury, red. Elżbieta Dutka, Grażyna Maroszczuk, Katowice: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Śląskiego 2014, s. 115–137.

Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany, s. 173.20

Stanisław Ossowski, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa: Książka Spółdzielnia Wy-21

dawnicza 1966, s. 118. Cyt. za Tadeusz Mincer, Kulturowe rozumienie pojęcia rasy, s. 123.

i mlaskaniem, a „znajomości” zawierają poprzez obwąchanie i dotyk. Rakowska
odczłowiecza Persów w tych fragmentach. Efekt ten jest wzmocniony przez ciągłe
poczucie zagrożenia podczas podróży – by dotrzeć do bezpiecznych, zeuropei-
zowanych terenów, „gdzie będziemy u siebie” [I, 71], musi przedostać się przez
góry zamieszkałe przez dzikich, bezwzględnych Kurdów, którzy „rabują, napa-
dają, mordują” [I, 47], należy więc się przed nimi ukrywać i niezauważenie minąć
ich terytorium.

Rakowska używa również wielu jednoznacznie nacechowanych epitetów:
„ciemny barbarzyńca” [I, 92], „gromada obdartusów” [I, 17], „najpierwotniejsze
dzikusy” [I, 41] i dość swobodnie utożsamia odmienność z konkretnymi cecha-
mi psychologicznymi, co było charakterystyczne dla dyskursu rasowego już od
czasów Linneusza. Autorka jednak nie posługuje się określeniem rasa, dla niej
odmienność rasowa nakłada się na różnice narodowe czy wręcz polityczne. Jaw-
nie określa zeuropeizowanych Turków czy Persów szeregiem cech pozytywnych,
takich jak gościnność, uczynność, elegancja. Ormianie to natomiast biedni, ubrani
w łachmany pół zwierzęta, pół ludzie. Nie tylko zatem status materialny, lecz także
właśnie postawa polityczna czy społeczna, stosunek tubylców do Europejczyków
i kolonizatorów, ich poziom ucywilizowania i podobieństwa do samej Rakowskiej
sa podstawą jej uogólnień . Polka ocenia Turków, Persów czy Ormian za pomo-19

cą kategorii ważnych dla świata zachodniego, takich jak pracowitość, elegancja,
edukacja czy sposób spędzania czasu wolnego. Im bardziej zatem tubylcy upo-
dabniają się do europejskiego wzoru, tym przychylniej odbierana jest ich odmien-
ność przez podróżniczkę. Wobec Rakowskiej można by powtórzyć spostrzeżenia
Wacława Forajtera na temat dziewiętnastowiecznego dyskursu liberalnego, o któ-
rym badacz pisał, że „jako wartościowe zostały ocenione tylko te ludy egzo-
tyczne, które zaakceptowały europejską hegemonię i uwewnętrzniły przekonanie,
iż właściwa jej idea postępu stanowiła jedyną szansę na wyzwolenie się z brze-
mienia pierwotnej «dzikości» lub stanu rolniczo-pasterskiego «barbarzyństwa»” .20

Rakowska przedstawia siebie jako reprezentantkę Zachodu, a centrum europej-
skiej cywilizacji stanowi dla niej Paryż – punktem odniesienia stają się dla niej
francuska kuchnia czy bulwary stolicy Francji. Stanisław Ossowski w latach 30.
XX wieku pisał, że „w koncepcjach popularnych rasa jest właściwie pojęciem
etnicznym, przy czym najczęściej jest uważana za jednostkę wyższego rzędu niż
naród, w myśl popularnych poglądów rasa składa się z narodów, tak jak naród
składa się z grup regionalnych” . Dlatego też Rakowska może, mimo swojej21

przynależności do narodu okupowanego i kolonizowanego przez zaborców, utoż-
samiać się z Zachodem jako konglomeratem narodów należących do jednej rasy.
I tym samym może własną rasę przeciwstawiać całej kulturze Bliskiego Wschodu.
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ekologicznego, przeł. Andrzej Siemek, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen 1998, s. 267.
Cyt. za Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany, s. 24. O wstręcie por. również Julia Kristeva
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Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany, s. 24.23

Antropologiczny dyskurs rasowy, rozumiany jako zbiór cech fizjologicznych
połączonych z charakterystycznymi cechami psychologicznymi, Rakowska roz-
szerza o rozważania społeczno-kulturowe. Ważny dla autorki element porównań
z Innym stanowi kuchnia. Wiele miejsca poświęca na dokładny opis diety, spo-
sobów przygotowywania posiłków i ich spożywania. Dla Rakowskiej różnice
w upodobaniach kulinarnych są przepaścią między kulturą bliskowschodnią
a zachodnioeuropejską – zdaje się, że nie ma posiłku, który by jej przypadł do
gustu: narzeka na dania bezmięsne, nie odpowiada jej również częsta w diecie ba-
ranina, skromność posiłków, sposób przyprawiania, zawartość tłuszczu itd. Nawet
gdy wygłodniała rzuca się na turecką kolację, to nie zapomina podkreślić, że są to
„przysmaki, którymi pogardziłaby w Paryżu” [I, 65]. Perska obyczajowość zwią-
zana ze spożywaniem posiłków to dla autorki również doświadczenie ciągłego
wstrętu – brzydzi ją brak sztućców czy nabieranie sosów ze wspólnych naczyń
za pomocą chleba, co uważa za barbarzyńskie i dlatego często woli nie jeść niż
poddawać się tamtejszym kulinarnym rytuałom. Wstręt wywołują u niej również
wschodnie kobiety i ich zwyczaje kosmetyczne – barwienie paznokci, rysowanie
brwi, otyłość, a także sposób ubierania się, który Rakowska kwituje słowem „nie-
estetyczny”. Obrzydzeniem napawa ją odmienna od europejskiej higiena – czę-
ste płukanie rąk w przydomowych basenach i wspólne siedzenie pod ciepłymi
kołdrami w celu wzajemnego ogrzewania się w mroźne noce. Wstręt jest jedną
z najważniejszych kategorii, za pomocą których rozróżnia się swoich od obcych.
Alain Corbin wykazał ważność zmysłu węchu dla XIX-wiecznych rozpoznań
antropologicznych; przytoczył opinie ówczesnych medyków wykazujące, że „nie
ma silniejszej awersji niż wstręt do zapachu” . Kategorię wstrętu można jednak22

rozszerzyć na pozostałe zmysły, których wrażenie dominuje w relacji Rakow-
skiej – smak, wzrok i słuch. Pełne zmysłowe doświadczenie Innej kultury wzbu-
dza u autorki częste obrzydzenie, które stoi na drodze do wejścia w relację z tą
kulturą, zrozumienia odmienności. Podobnie komentuje to Forajter, pisząc o twór-
czości Sygurda Wiśniowskiego, gdzie „wstręt pojawiał się jako granica, za którą
czaiły się obrazy «zwierzęcości, genitaliów i groteskowości»” .23

Innym fundamentem europejskiej tożsamości, odróżniającym ją od innych ras,
jest dla Rakowskiej rodzina. Podróżniczka pisze o rozluźnieniu więzów rodzin-
nych w Persji, co jest według niej (i środowisk postępowych w Persji) „skutkiem
wielożeństwa i niskiego stanowiska społecznego kobiety, od której nie wymaga się
nawet, by umiała być matką. Jest tylko płodzącym stworzeniem” [II, 36]. Pisarka,
krytykując instytucję rodziny na Bliskim Wschodzie, potępia podrzędną wobec
mężczyzny pozycję kobiety. Odsunięcie od świata zewnętrznego, uwięzienie w ha-
remie, w którym jedyne, czemu może się oddawać, to palenie papierosów i picie
herbaty, jest również przyczyną jej upadku moralnego. Brak edukacji i „wpojenia
zasad [...], pojęć moralnych”, ciągła nuda i zamknięcie w klatce haremu skutkuje
intensywnym poszukiwaniem przez kobiety rozrywek – przede wszystkim roman-
sów. Młodo zawierane małżeństwa i wczesne macierzyństwo wpływają na brak
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Ania Loomba, Kolonializm/postkolonializm, s. 201.28

zdrowej relacji między matką i dzieckiem, a haremy są dla Rakowskiej przestrze-
nią upadku. Młodym żonom nadaje autorka cechy zwierzęce – jak sroki gromadzą
one biżuterię i obwieszają się błyskotkami, stroją w kapelusze i jedzą słodycze.
A jednocześnie dniem i nocą są obserwowane przez stojących na straży eunuchów
– najbardziej nieludzkich z ludzi, potworów wręcz dla osiemnastowiecznych an-
tropologów . Ciekawy w tym kontekście jest również sposób, w jaki Rakowska24

podważa ustabilizowany w kulturze polskiej (i europejskiej) obraz haremu jako
zacisznego wnętrza wypełnionego zmysłowymi odaliskami, obecny na przykład
w poezji Józefa Kuczyńskiego, Zofii Mrozowieckiej i Antoniego Pileckiego . Po-25

nadto autorka podkreśla brak jakiejkolwiek żeńskiej edukacji w Persji i zaznacza,
że niedługo po wyjściu za mąż kobieta jest „zniszczona przedwcześnie, już stara
w wieku, gdy dla nas rozpoczyna się prawdziwe, pełne życie” [II, 83]. Być może
dla Rakowskiej faktycznie w wieku dwudziestu lat rozpoczęło się nowe życie
w Paryżu, ale dlaczego tak idealizuje Europę (i co za tym idzie – Polskę), skoro
zdecydowana większość młodych kobiet wchodziła w dorosłość zupełnie do niej
nieprzygotowana, wychowywana przez cały XIX wiek zgodnie z radami Klemen-
tyny Hoffmanowej ? Forajter napotkał podobny problem, analizując rozważania26

Wiśniowskiego nad instytucją małżeństwa u ludów „prymitywnych” i w Europie.
Dziewiętnastowieczny podróżnik bowiem przeciwstawiał kultury dzikie, w któ-
rych kobieta jest przedmiotem transakcji, jaką stanowi małżeństwo, kulturom euro-
pejskim traktującym kobiety jako pełnoprawny podmiot. Forajter pisze zatem:
„dlaczego Wiśniowski uległ sile nieprawdziwej opozycji? Z jakiego powodu, wbrew
bliskim sobie autorytetom, szczególnie Millowi, wybrał fantazję o europejskim
małżeństwie, a nie rzeczywistość z właściwą jej dyskryminacją kobiet? Czemu
krytyk podwójnych standardów moralnych, które obowiązywały w koloniach, nie
dostrzegł, iż stanowiły one rewers obyczajowości europejskiej?” . Te same pyta-27

nia można postawić relacji Rakowskiej, wyraźnie idealizującej sytuację kobiety
europejskiej, podczas gdy „zniewolenie” w małżeństwie było w założeniu takie
samo w Europie i na Bliskim Wschodzie, a różniło się tylko metodą. Ania Loomba
w tym kontekście zauważa, że postrzeganie kobiet w koloniach stanowiło główny
wyznacznik różnicy kulturowej, co skutkowało tym, że podróżnicy „interpretowali
pozycję kobiet w rodzinie i w praktykach religijnych jako przejaw zwyrodnienia
rdzennych kultur” , stąd też wyraźne wartościowanie i idealizowanie własnej28

kultury. Można również w tym miejscu przypomnieć o stereotypizacji, jako me-
todzie opisu nieznanych kultur. Stereotypizacja nie była jednostronna, w ten sam
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sposób dotyczyła kultur europejskich. Jak każdy stereotyp, także ten dotyczący
małżeństwa w kulturze zachodniej, polegał na uogólnieniu, uproszczeniu, często
również służył stworzeniu wyraźnego antagonizmu. Tutaj chodziło o jasne zary-
sowanie różnicy między upadlającą sytuacją kobiety w haremach a możliwością
kształcenia się kobiet w Europie. Ponadto Rakowska, podkreślając własny brak
makijażu, prosty ubiór, brak biżuterii, jazdę w męskim siodle i pieszy sposób
podróżowania, wyraźnie kreuje siebie jako podmiot kobiecy w opozycji do kobiet
perskich. Wyprawa jest dla niej czasem zawieszenia konwenansu i reguł obowią-
zujących w Europie, czasem emancypacji – tym łatwiej jej zatem traktować siebie
(reprezentantkę kultury Zachodu) jako kobietę wyzwoloną, a europejską instytucję
małżeństwa jako postępową w odróżnieniu od reguł obowiązujących w Persji.

Relacja Polki nie jest jednak przykładem klasycznego „imperialnego spojrze-
nia” . Potwierdzają to słowa Rakowskiej o dewastującym wpływie imperializmu29

europejskiego na Persję. Pisze o „haraczu pobieranym przez Europę od biednych
egzotyków, rzuconych jej na pastwę” [I, 92], o handlowej bezwzględności, której
tubylców uczy „doniosła cywilizacja” [I, 92] czy o Europie narzucającej „swą
wolę i swe prawa” [II, 83]. Z pewną dozą wyrozumiałości patrzy również na opi-
sywanych przez siebie biednych obdartusów, których do nędzy doprowadziła ko-
lonizacja, czy na los tamtejszych narodów. Ormian przedstawia w negatywnym
świetle jako przesiąkniętych fałszem, obłudą i przebiegłością [I, 51]. Nie są to
jednak cechy wrodzone „gorszej rasy”, które mają świadczyć o podrzędności
względem białego Europejczyka, tylko właśnie cechy nabyte przez cały naród
w wyniku tragicznych dla niego wydarzeń politycznych i okupacji. Co więcej,
Rakowska zdobywa się nawet na wyrażenie szacunku i podziwu dla urodzonych
w górach Tatarów. Opisuje ich niepojęte dla Europejczyków umiejętności poru-
szania się po górskich drogach, znajomość szlaków i mistrzostwo w roli prze-
wodników karawan. Podziwia również spokój i opanowanie ludów wschodnich
w przeciwieństwie do ciągłego pośpiechu Europejczyków, mówi wprost „prawdo-
podobnie robimy na nich wrażenie półwariatów” [II, 124–125]. Ważne również,
że autorka nie deprecjonuje języków, z którymi styka się na Bliskim Wschodzie,
a wręcz zachwyca się, gdy jej córeczka po kilku miesiącach płynnie „szczebio-
ta po persku” [II, 96]. Rakowska jest zatem rozdarta między odrzuceniem obcej
kultury a otwartością na nią. Zdecydowanie łatwiej jej darzyć pozytywnymi uczu-
ciami Persów zachowujących się „po europejsku”, nie jest jednak całkowicie za-
ślepiona w swoich rozpoznaniach. Trudno również orzec, kiedy i na ile autorka
ironizuje. Wojda w swojej pracy zauważa starania Rakowskiej, by podeprzeć włas-
ną relację autorytetem znanych jej badaczy kultury Wschodu (Jeana Chardina
czy Jacqueas’a Moriera). Z dzisiejszej jednak perspektywy było to „zachodnie
archiwum wiedzy orientalistycznej” . Zdaniem badaczki autorka nieświadomie30

powiela legendy czy mity jako fakty historyczne i wikła swój tekst w dyskurs ko-
lonialny. Usilnie stara się osadzić własną relację w ówczesnym kontekście wiedzy
o Oriencie, ale sprawia to, że Podróż Polki do Persji jest dzisiaj tekstem potwier-
dzającym jej wyższościowy stosunek do Innego. Rakowska jednak wykorzystu-
je teksty orientalistów po to, by pokazać kontrast między wielkością cywilizacji
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Kuba była wtedy zamieszkiwana przez wiele grup społecznych i narodowych. Na szczycie hie-34

rarchii znajdowali się hiszpańscy kolonizatorzy – arystokraci, urzędnicy, posiadacze ziemscy. Drugą

perskiej w siedemnastym wieku a ruinami tejże kultury pod koniec dziewięt-
nastego stulecia. Wszelkich rozpoznań antropologicznych dokonuje na podstawie
własnych doświadczeń. Przywołuje historię Pietra della Valle dotyczącą monar-
szego pałacu w Kasbinie. Opis pałacu jest dla podróżniczki typowo orientali-
zującym przedstawieniem wschodniej architektury – budowli pełnych tajemnic,
niedostępnych dla zachodnich oczu. Z Chardina z kolei autorka czerpie historię
zwiedzanego zamku, który w trzynastym wieku był siedzibą złodziei. Dla Char-
dina i innych Wschód to przestrzeń z legend pełnych rozbójników. Rakowska,
pokazując rzeczywisty Orient jako targany wewnętrznymi konfliktami, pod wielo-
ma względami podobny do Europy, gra z europejskim wyobrażeniem Persji jako
przestrzeni z Księgi tysiąca i jednej nocy. Analizuje perską architekturę – prze-
robioną przez mieszkańców na atrakcję turystyczną – jako zeszpeconą zachodnim
wzornictwem. Ponadto odczarowuje haremy, a zmysłowy bliskowschodni taniec
napawa ją odrazą, gdy jest wykonywany przez młodych chłopców. Wielokrotnie
w tekście odwołuje się do rozmaitych legend i stereotypów dotyczących Bliskie-
go Wschodu i dekonstruuje tę rzeczywistość.

To, co u Rakowskiej tylko delikatnie wyłania się spomiędzy wierszy tekstu,
Hajota artykułuje jasno i wyraźnie. Pajzderska od drugiej połowy XX wieku nie
ma już statusu zapomnianej przez historię literatury pisarki. Powstaje coraz wię-
cej studiów omawiających jej twórczość w różnych kontekstach . Głównym31

problemem zajmującym badaczy do tej pory był sposób postrzegania przez pi-
sarkę zagadnienia kolonializmu. Autorzy tych opracowań stawiają jednak te-
zy, z których definitywnością nie można się zgodzić. Z jednej strony piszą, że
„opowieści Hajoty o Afryce są tak naprawdę tekstami nie o tubylcach, ale
! o Anglikach” , a z drugiej twierdzą, iż „spotkanie z Murzynami zawsze budzi32

w Hajocie odruch wstrętu. Zdemoralizowani i pozbawieni tożsamości przez
angielskich misjonarzy, w jej tekstach przedstawiani są jako «czarne małpy»” .33

Pragnę odwrócić dotychczasową perspektywę i skupić się na sposobie, w jaki
Hajota pokazuje tubylców, oraz zweryfikować jej poglądy na temat mieszkańców
Fernando Po. W tekstach afrykańskich Pajzderska kreśli bowiem wiele portretów
Afrykańczyków, którzy nie są, jak można by się spodziewać, jednowymiarowi czy
tworzący jednorodną, dającą się łatwo opisać masę autochtonów.

W nowelach Hajota ujmuje problem rasy w sposób, który wymyka się wszel-
kim uogólnieniom. Opisuje historię kubańskich powstańców, którzy po nieudanej
próbie wyzwolenia Kuby z rąk Hiszpanów zostali wygnani i przetransportowa-
ni na Fernando Po. Pajzderska wyraźnie podkreśla, że los ten spotkał każdego
powstańca – niezależnie od stanu majątkowego czy koloru skóry, wieku i przy-
należności narodowej . Dla autorki ważna jest przede wszystkim wspólnota do-34
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Helena Pajzderska, Z dalekich lądów. Nowele i opowiadania, Warszawa 1893, s. 131. W dal-35

szej części tekstu źródło cytatu oznaczone jako numer strony w nawiasie kwadratowym.
Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany, s. 90–91.36

świadczeń upodlenia i przegranej, tożsamość sytuacji ponad podziałami rasowymi.
Prawdopodobnie powstanie Kubańczyków kojarzy się autorce z polskimi zrywa-
mi niepodległościowymi. W miarę rozwoju akcji noweli na Fernando Po zawią-
zuje się ruch zwolenników powrotu na Kubę i wzniecenia kolejnego powstania.
Hajota w ten sposób opisuje wizję starego Kubańczyka – don Estebana: „po raz
pierwszy biała dłoń kreola ściska czarną rękę murzyna; po raz pierwszy synowie
jednej ziemi uczuwają się braćmi. Nie ma już na Kubie kolorów skóry, są tylko
walczący o niezawisłość Kubańczycy, i wspólni ich wrogowie – Hiszpanie” .35

Pajzderska nie posługuje się dyskursem antropologicznym, widzi w ludziach wspól-
notę doświadczenia ponad podziałami rasowymi i różnicami fizjologicznymi.
Wiśniowski w tekstach „kubańskich” w podobny sposób, co autorka Z dalekich
lądów, ulega kubańskiemu mitowi narodowemu, w którym idea niepodległości
miała obejmować wszystkie grupy społeczne i wiązać się bezpośrednio ze znie-
sieniem niewolnictwa. Twórca monografii poświęconej autorowi Drzewa lata-
jącego pisze: „możliwą odpowiedzią na pytanie o tę socjologiczną «niedbałość»
było podobieństwo, które Wiśniowski dostrzegał między stosunkiem Hiszpanów
do kubańskiego społeczeństwa jako całości a relacją rosyjskich zaborców i Po-
laków. Obie zbiorowości w mniejszym lub większym stopniu miały charakter
«skolonizowanych». Najprawdopodobniej więc fantazja o społecznej integracji Ku-
bańczyków stanowiła zaszyfrowane nawiązanie do poglądu polskich teoretyków
narodu, podkreślających, iż odzyskanie niepodległości będzie możliwe wyłącz-
nie dzięki wspólnemu działaniu wszystkich środowisk” . Idąc tym tropem, można36

więc stwierdzić, że wychowanie w patriotycznym salonie Deotymy oraz być może
wcześniejsza lektura Czarnej czy białej? Wiśniowskiego wyraźnie wpłynęły na
ukształtowanie kubańskiego powstania w noweli Hajoty. Pajzderska podkreśla zatem
konieczność zniesienia podziałów i utożsamienia się każdego obywatela z wyższą
wartością, jaką jest ojczyzna.

Innym problemem interesującym autorkę jest sytuacja tzw. potonegrów, czyli
ludzi urodzonych w mieszanych związkach czarnoskórych z Kubańczykami czy
białymi Europejczykami. Autorka z dużą wrażliwością opisuje ich sytuację na
wyspie: „zrodzeni na obcej ziemi, z pokrzyżowanych ras, nie przynieśli w swej krwi
zmieszanej pierwiastków, zastosowanych do warunków, w jakich im żyć przezna-
czono. Są wątli, ociężali, mają smutne dzieciństwo, posępną młodość i ohydną,
przedwczesną starość. Typy ich, to mozajka akrajsko-kalabarsko-krumańsko-serra-
leońskich rysów, zlewających się w wyraz bezmyślnego jakoby zdumienia nad
tem niespodzianym spotkaniem w jednej twarzy” [60–61]. Potonegrzy są charak-
teryzowani za pomocą wyliczanki wielu negatywnych cech, które jednocześnie
traktuje autorka jako wynik ich doświadczeń. Pisze o wymogach cywilizacji, która
narzuca im pewne typy zachowań i wymusza wyzbycie się odmienności. Sytuacja
mieszańców od początku okresu kolonizacji była skomplikowana, a ich status on-
tologiczny niejasny. Nazywano ich dziwolągami, wybrykami, nie należeli ani do
rasy białej, ani czarnej (czy innej nie-białej). Ważna jest ich nieokreśloność i brak
zakorzenienia; Mulaci, Metysi, potonegrzy nie mieli kultury, z którą mogliby się
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utożsamiać, a jednocześnie rasowe typologie często ich nie uwzględniały, bo nie
można im było przypisać cech typowych dla danego koloru skóry. Gustaw Le
Bon zauważył: „Wszelkie kraje posiadające zbyt wielu mulatów, skazane są na
wieczną anarchię, chyba że są trzymane żelazną ręką. [...] Agassiz mówi słusznie:
«[...] Krzyżowania [...] zacierają najlepsze przymioty zarówno białych, jak i czar-
nych albo Indian i wytwarzają typ nieokreślony, o przytępionej energii fizycznej
i duchowej»” . Hajota podobnie opisuje brak jakiegokolwiek indywidualizmu37

czy wyraźnych cech psychologicznych, podkreśla właśnie „przytępienie energii fi-
zycznej i duchowej”, ociężałość, lenistwo, brak sprawczości, zawieszenie w próżni
– na obcej ziemi, bez korzeni.

Potonegrzy opisywani przez autorkę uznają się za białych, „którzy się tylko
przez omyłkę czarnymi urodzili”, co więcej „w kolorowym dżentelmenie z Fer-
nando Po burzy się wszystka bawarka płynąca w jego żyłach, gdy kto przypadkiem
ośmieli się widzieć w nim murzyna” [61]. Strach przed uznaniem za niższą rasę
jest u potonegrów wynikiem brytyjskiej edukacji, która wpajała im imperialne
wartości, zgodnie z którymi każdy mieszaniec zagrożony jest „powrotem do dzikości
przodków, a więc degeneracją” . Loomba nazywa to największą sprzecznością38

kolonializmu, który musi uczyć – cywilizować Innego, przy jednoczesnym utwier-
dzaniu go w jego „inności” . Pajzderska przedstawia los potonegrów na przykła-39

dzie związku Amaha Hollisa i Lily. Oboje byli mieszańcami, z tym, że Lily była
piękną kobietą, kochanką brytyjskiego kapitana, z którego to związku urodził się
Harry, tzw. kwarteron (mieszaniec, którego jeden z dziadków należał do rasy czar-
nej). Lily cieszyła się szacunkiem, była dumną, pewną siebie kobietą – pozwa-
lały jej na to uroda i status kochanki białego mężczyzny. Jak twierdzi Forajter,
„stosunek do dzieci, pochodzących z nieformalnych kontaktów między kolonizato-
rami i skolonizowanymi, był zróżnicowany w zależności od płci. Realne niebezpie-
czeństwo z punktu widzenia polityki kolonialnej stanowili wyłącznie potomkowie
rodzaju męskiego. Mulatki natomiast w zależności od miejsca oraz okresu w dzie-
jach kolonizacji świata traktowane były w różny sposób. [...] Tak więc tym, co
w istocie opiewał widz antropologicznego spektaklu, widzianego w kościele [mowa
tu o scenie przytoczonej w pracy Myriam Paris w artykule La page blanche – I.J.],
nie była uroda kobiet, ale reprodukcyjna moc białych, która – poprzez «oczysz-
czenie» autochtonek z piętna niższości – stopniowo doprowadziła do zastąpienia
czarnych kobiet białymi” . Uderzający jest opis dzieci Lily w scenie rozpoznawa-40

nia zwłok Amaha. Młodsza dziewczynka – córka Amaha – ma cechy fizyczne rasy
czarnej, według narratora jest małym „murzyniątkiem”, bardziej podobnym do
ojca niż do matki, syn natomiast – pasierb Amaha, ma „smagłą, europejską niemal
twarz [...], coś z dzikości młodego, stepowego konia”. Harry był synem kapitana,
młodość spędził w Anglii i „lekceważył swego ojczyma za życia; uważał go za coś
nieskończenie niższego od siebie; w duszy żywił głęboką urazę do matki, któ-
rej nie kochał, że go sobie za męża wzięła. Teraz trup jego budził w nim tylko
wstręt i chęć zemsty nieokreślonej za to poniżenie i wstyd, jakim go okrył” [100].
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Młody Harry zapewne przez bycie pasierbem ciemnoskórego potonegra spotkał
się z pogardą kolonialistów – „dziecko «nieczyste» rasowo «powoływano» do
bycia jednostką podległą i wymagającą kontroli” . Tylko dzieci białych rodziły się41

jako samodzielne podmioty. Harry przypominał swojego białego ojca, to zwią-
zek matki z czarnoskórym go poniżał. Hajota w podobnym tonie co Rakowska
opisuje upadek rodziny – brak więzi między członkami, z których każdy w euro-
pejskich typologiach należy do innej „kolumny w tabeli”, potonegr, mulatka,
kwarteron i „prawie murzyniątko”. Winą jednak obarcza, inaczej niż autorka
Podróży Polki do Persji, nie zwyczaje tubylców, a właśnie europejskie klasyfika-
cje gatunkowe. Wyróżnia członków rodziny według reguł zachodniej systematyki,
nazywając ich imperialnymi terminami. Mary Louise Pratt właśnie z nadawaniem
nazw łączy potęgę kolonialnej władzy, to „w nazywaniu splatały się ze sobą
przedsięwzięcia natury religijnej i geograficznej, europejscy emisariusze rościli
sobie bowiem prawa do świata poprzez przydzielanie punktom orientacyjnym
i charakterystycznym miejscom eurochrześcijańskiego nazewnictwa. [...] histo-
ria naturalna, nadając nazwy, dokonuje bezpośredniego «przekształcenia» rze-
czy i miejsc [...]. Nazywanie, reprezentowanie i zawłaszczanie stapiają się tutaj
w jedno; nazywanie powołuje do istnienia uporządkowaną rzeczywistość” .42

Cywilizacja europejska to dla Hajoty siła zrównująca wszystkich do jednego
wzorca. Pajzderska widzi w potonegrach afrykańskich odpowiedników polskich
Żydów, którzy w procesie asymilacji muszą wyrzec się tego, co tak naprawdę
świadczy o ich odrębności. W polskiej sytuacji społecznej to właśnie Żydzi ucie-
leśniali odmienność rasową. Dalej pisarka zwraca się bezpośrednio do swoich
czytelników: „wyobraźcie sobie istotę bez narodowości, bez ojczystego języka, bez
żadnych plemiennych tradycji; nędzny zlepek podchwytanych stąd i zowąd cech,
istotę, która wyrwana ze szponów ostatecznej tyranii dostała się w objęcia źle
zrozumianej filantropii, a będziecie mieli genezę potonegra” [59]. Dużo tutaj złości
na cywilizację i kolonizatorów. Warto jednak zauważyć, w jaki sposob autorka
odrzuca popularne rozumienie rasy. Dla niej potonegrzy „podchwytują” cechy
charakteru czy zachowań, nie są one dla nich wrodzone. Dla Pajzderskiej nega-
tywne cechy charakteru tubylców czy mieszańców są nie tyle nawet efektem sy-
tuacji politycznej, zderzenia kultur, czy imperializmu, ile europejską interpretacją
relacji między białym kolonizatorem a Innym. Sytuację komplikuje autorka w dal-
szych partiach tekstu, w których kreśli wyraźny antagonizm między Hiszpanami
a Anglikami: „ci dwaj ludzie, gdy tak siedzieli naprzeciwko siebie, jeden obrosły
jak niedźwiedź, nasępiony, o pysznie rozwiniętych kształtach, z wypiętnowanym
na swej charakterystycznej twarzy brutalnym, lecz porywającym temperamen-
tem; drugi wypolerowany jak kula bilardowa, przysadkowaty, rozpromieniony tą
niby jowialną dobrodusznością, stanowili jeden z najbardziej uderzających kon-
trastów” [48]. Antagonizm ten jest również podkreślony w rozmowie Amaha
z Don Chrisostomo, autorka wyraźnie kpi z obu imperialnych narodów, wyzna-
czając na ich reprezentantów czarnego potonegra i zdegenerowanego komendanta
i konfrontując ich w scenie patologicznego wręcz upijania się. Przez kilkanaście
stron rozmowy regularnie pojawiają się „zaczepki” bohaterów: „My, Anglicy [...]
niechętnie się z Hiszpanami zadajemy. Pan [...] jesteś zacnym wyjątkiem [...] ale



Podróżniczki wobec Innego. Rasa w rozumieniu Marii Rakowskiej i Heleny Pajzderskiej... 109

takich mało pomiędzy Hiszpanami, mało! [...] w duszy nazywał Hiszpanię zgan-
grenowanym odpadkiem Europy [...]. Na zewnątrz, zwłaszcza wobec cudzoziemców,
był mniej jaskrawym w swoich opiniach; ale wobec tego marnego potonegra, nie
widział potrzeby żenować się. [...] – Zatem wy, czarni Anglicy [...] macie nam wiele
do zarzucenia? Może i słusznie. Rząd tutejszy nie przejmuje was zaufaniem, co?”
[74–76] itd. To właśnie w zestawieniu dwóch Europejczyków Hajota widzi naj-
większy antagonizm, o wiele wyraźniejszy niż w sytuacjach, gdy to białoskóry
z czarnoskórym występują w jednej scenie. Dla Pajzderskiej o wiele bardziej róż-
nicujący jest konflikt interesów dwóch mocarstw kolonialnych niż różnica rasowa
biały–czarny.

Nawet gdy autorka opisuje przywary tubylców, na przykład wskazuje pijań-
stwo jako wadę dotyczącą większości czarnoskórych na wyspie, to widać, że da-
leka jest od jednoznacznego potępienia. Tym bardziej za to podkreśla negatywny
wpływ kolonialistów, którzy narzucają europejski styl życia mieszkańcom wyspy
– charakterystyczny język, ubiór czy właśnie picie rumu. Pajzderska pisze: „spa-
czona cywilizacja kazała im wyprzeć się przyrodzonych dzieciom natury zajęć” [60]
i wkłada w usta komendanta słowa: „co za szkoda, że nie wynaleziono jeszcze
takiego mydła, które by prało skórę murzyńską na biało” [71]. Negatywne cechy
nie są zatem przyrodzone ciemnoskórym, ale są wynikiem kontaktu z białym
człowiekiem i wpływu, jaki ten wywiera na tubylczą ludność. Co ważne, historia
samej wyspy jest przez autorkę przytaczana szczątkowo, ale pełni ważną funkcję
w tekście. Fernando Po to przestrzeń hybrydyczna, mozaikowa czy patchwor-
kowa – od XV wieku przechodziła z rąk do rąk: Portugalczyków, Hiszpanów i An-
glików, sprowadzano na nią zesłańców kubańskich, niewolników afrykańskich
i osadników z Europy. Żaden z bohaterów Pajzderskiej nie czuje się na wyspie
„w domu”, nad terenem dominuje port – symbol niestałości, miasto zaś jest tylko
przystankiem w podróży, przestrzenią ciągłej wymiany towarów, ruchu i zmiany,
dlatego też tożsamość mieszkańców jest płynna i niestabilna. Prawie każdy może
być nazwany „mieszańcem”, a wszyscy są „nie u siebie”, pozbawieni ojczyzny,
zakorzenienia, więzi z własną kulturą czy członkami swojego narodu.

Warto chwilę się zastanowić nad tym, jak autorka nie tylko rezygnuje z an-
tropologicznych klasyfikacji, lecz także z metod dziewiętnastowiecznej nauki
o człowieku. Nie tworzy charakterystycznych dla antropologii drugiej połowy
stulecia uogólnień, utożsamiających daną rasę z określoną grupą cech psycholo-
gicznych. Co więcej, jednostkowy przykład nie jest dla niej tożsamy z całą gru-
pą. Pajzderską interesują konkretni bohaterowie (komendant Don Chrisostomo,
Kubańczyk Don Esteban i inni), ale nie stają się oni dla niej podstawą typologii,
w których cechy jednego konkretnego Hiszpana są cechami Hiszpanów czy ogól-
nie Europejczyków. Jedynie w opisie potonegra Amaha pisarka postanawia scha-
rakteryzować wszystkich potonegrów jako pewne zjawisko społeczne. Równie
istotne jest, że Hajota odrzuca zachodni model utożsamiania Europy z racjona-
lizmem, umysłem i wiedzą, a Inności z emocjonalnością, pierwotnością i głupotą.
Z humorem opisuje postać zarządcy wyspy, uważającego się za filantropa, który
jednak w oczach autorki jest zwyczajnym głupcem. Głupota i inne negatywne ce-
chy charakterologiczne są dla Pajzderskiej właściwościami ogólnie ludzkimi, które
mogą dotyczyć białych na równi z czarnymi, a w jawnie krytycznym stosunku
autorki do kolonizatorów jest to cecha głównie europejska.
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Przejdę teraz do wniosków, które nasuwają się po przebadaniu i zestawieniu
ze sobą relacji Rakowskiej i nowel Hajoty. Po pierwsze, pisarki posługują się
tym samym dyskursem rasowym, co dziewiętnastowieczni antropolodzy. To pew-
na oczywistość, ale warto ją podkreślić. Rasa jest dla nich tym samym, czym
była dla naukowców: zbiorem fizjologicznych cech, do których można dołączać
dowolne cechy psychologiczne, oraz odmiennością warunkowaną geograficznie
– żeby zetknąć się z inną rasą, należy wyjechać na inny kontynent. Po drugie, rasa
to również możliwa do uchwycenia i opisania pewna typowość – Kurdowie,
Ormianie czy potonegrzy mogą zostać opisani konkretnym zbiorem przysługują-
cych im cech. Metodologia opisu jest tożsama z dyskursem naukowym – jednostka
wyjęta ze społeczności jest reprezentantem i nośnikiem cech całej zbiorowości.
Wyraźniej jest to dostrzegalne w relacji z Persji, co wynika najprawdopodobniej
ze specyfiki wykształcenia autorki, Hajota stara się skupiać na konkretnych bo-
haterach i opisywać ich, a nie zbiorowości. Równie ważne, obok wykorzystywa-
nia metodologii antropologicznej, jest stosowanie konkretnych nazw – Rakowska
chętnie posługuje się terminologią perską: enderum, hanum, a w opisach naro-
dów czy społeczności nie używa słownictwa charakterystycznego dla europejskich
typologii. Inaczej niż Hajota, która wykorzystuje etykietowanie imperialne: poto-
negr, kreol, metys.

Kolejną ważną kwestią jest właśnie płeć autorek. Studia nad literaturą podróż-
niczą kobiet prowadzą badaczy do dwóch odmiennych ustaleń. Z jednej strony
można umieścić rozpoznania na przykład Sary Mills i Reiny Lewis, które zgodnie
piszą, że kobiety przełamują stereotypy odbioru obcych kultur, że są otwarte na
różnicę, a krytyczny stosunek do imperialnej władzy może być przejawem sprze-
ciwiania się europejskiemu patriarchatowi. Z drugiej strony sytuują się rozpozna-
nia Meydy Yegenoglu, która twierdzi, że gender nie ma zasadniczego wpływu na
wizję inności, ponieważ „orientalizm konstytuuje swoją jedność pomimo niejed-
norodnego charakteru składających się na niego tekstów” . Rakowska i Hajota43

sytuowałyby się gdzieś między tymi dwiema skrajnościami. Warto w tym miejscu
niejako rozszerzyć rozpoznania Lewis i Mills o rozważania nad rolą formy lite-
rackiej obu omawianych tutaj tekstów. Podróż Polki do Persji to XIX-wieczna re-
lacja z podróży. Autorka miała za sobą studia przyrodnicze, korzystała z autorytetu
znanych orientalistów i podróżników i spisała swoją relację w formie reporta-
żowej. Musiała zatem wejść w pewien dyskurs kolonialny, oczekiwano od niej hi-
storii pobytu białej kobiety w Persji i idei „cywilizowania dzikusów”. Pozycja jej
męża również była jednoznaczna, jechał tam bowiem w roli autorytetu medycz-
nego, białego wykształconego Europejczyka, który ma nauczać w Teheranie. Ona
zatem pozornie też przyjęła ten wzorzec, bo być może tego oczekiwano po
„reportażu” z Persji. W miarę kontaktów z tubylcami dostrzega jednak niszczy-
cielskie działanie Europy na Wschodzie, a – co ważniejsze – ma świadomość, że
patrzy na to, co pozostało z rozwiniętej niegdyś cywilizacji, na gruzy kultury, która
dawniej przewyższała w rozwoju Europę. Daje delikatne sygnały, że tak napraw-
dę nic nie jest czarno-białe, ale nie przekracza granic dziewiętnastowiecznego
dyskursu podróżniczego i nie wychodzi ze swojej roli białej kobiety w kolonii.
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Z kolei Hajota w opowiadaniach jawnie odrzuca obecny wówczas dyskurs
i rasowy, i kolonialny. Wyraźnie potępia białą cywilizację oraz z dużą empatią
i wrażliwością przybliża sytuację tubylców. Autorka Z dalekich lądów ma inną
pozycję społeczną niż Rakowska, która wtedy była „tylko” żoną znanego okulisty.
Pajzderska natomiast to złote dziecko salonu Deotymy, znana już literatka, pięk-
ność warszawska, żona wielkiego odkrywcy i podróżnika, której afrykańskiej wy-
prawy zazdrościła cała Warszawa. Możliwe zatem, że mogła sobie pozwolić na
więcej krytycyzmu w stosunku do działań Europejczyków na Fernando Po. Rów-
nież wybrany gatunek dawał jej więcej możliwości. Fikcja literacka pozwalała na
stworzenie takich bohaterów jak wygnany, tęskniący za ojczyzną, jednoznacz-
nie pozytywny Don Esteban czy karykaturalne postaci angielskich i hiszpańskich
kolonizatorów. Gatunek fikcjonalny umożliwia zatem (paradoksalnie) ukazanie
rzeczywistości w sposób bardziej obiektywny. Autorka – biała Europejka wyco-
fuje się poza tekst i przedstawia tylko relacje zachodzące między bohaterami „róż-
nych ras”. I właśnie stosunki międzyludzkie i międzyspołeczne są na pierwszym
planie. Dlatego jawna krytyka kolonizatorów jest możliwa w noweli, a w repor-
tażu byłaby przejawem hipokryzji – trudno byłoby Hajocie krytykować samą sie-
bie za wyzysk czarnoskórych zatrudnianych do noszenia bagażu czy rozkładania
namiotu. Równie ważne jest uniknięcie w tekście fikcjonalnym opisów bezpo-
średniego kontaktu autorki z tubylcami – dlatego potonegrzy przedstawieni są
z wrażliwością i empatią. Rakowskiej, starającej się o wyrozumiałość w opisie
losu Ormian, nie do końca się to udaje, być może właśnie dlatego, że jej relacja
jest bezpośrednio związana z prywatnym doświadczeniem podróży, która dla au-
torki była pasmem udręk, niewygód i nieprzyjemności.
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TRAVELLERS AND THE OTHER. RACE ACCORDING TO MARIA RAKOWSKA

AND HELENA PAJZDERSKA

(ON THE EXAMPLE OF PODRÓŻ POLKI DO PERSJI [POLISH WOMAN’S

JOURNEY TO PERSIA] AND SHORT STORIES FROM THE VOLUME

Z DALEKICH LĄDÓW [FROM LANDS AFAR])

Summary

The article presents the perception of the concept of race in texts of two travel writers:

Maria Rakowska and Helena Pajzderska. It points to similarities and differences between

the concepts of the authors and the anthropological discourse of the second half of the

19  century. Further, it is demonstrated that the authors extended racial typologies based onth

the physiological difference with reflection on social and cultural diversity (the concept of

family, everyday life). The final remarks lead to considerations on the relationship between

the literary genre and the 19 -century travel discourse.th

Trans. Izabela Ślusarek



   



* Stypendysta korzystający ze wsparcia finansowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). 

Artykuł powstał w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, nr projektu 2014/15/D/HS2/00801.
W artykule interesuje mnie przede wszystkim „piśmiennictwo faktu” – dyskurs naukowy, re-1

lacje podróżnicze, publicystyka społeczno-polityczna – które tworzy obrazy obcych kultur, roszczące
sobie pretensje do autentyczności, na marginesie zaś pozostawiam literaturę piękną.

Jan Reychman, Orient w kulturze polskiego Oświecenia, Wrocław: Ossolineum 1964, s. 266 i n.2

Szczegółowe kategoryzacje charakterów narodowych powstawały w Europie od przełomu XVII3

i XVIII wieku – Joep Leerssen, The Poetics and Anthropology of National Character (1500–2000),
w: Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters.
A Critical Survey, red. Manfred Beller, Joep Leerssen, Amsterdam–New York: Rodopi 2007, s. 68.

W osiemnastowiecznych kompendiach geografii pisano dość konsekwentnie o „narodach” na-4

wet w odniesieniu do „dzikich” kultur Ameryki lub o uniwersalnie rozumianym „rodzaju ludzkim”,
choć podkreślano swoistą „degenerację” ludów – zob. Beata Kwiecień, Wiedza na temat „dzikich
ludów” w Polsce okresu Oświecenia, w: Staropolski ogląd świata – problem inności, red. Filip
Wolański, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2007, s. 284–295; Adam Elbanowski, Ameryka we
wszystkich swoich częściach większych i mniejszych. Polskie leksykony geograficzne XVIII wieku.
Zestawienie źródłowe, „Ameryka Łacińska” 2013, nr 2 (80), s. 41–70.
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Anna Kołos
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

MIĘDZY POCZUCIEM WYŻSZOŚCI CYWILIZACYJNEJ
A AUTOIDENTYFIKACJĄ, MIĘDZY RASĄ A NARODEM.
POLSKA I CHINY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU* 

Spośród rozlicznych problemów historii intelektualnej stereotypy etniczne,
obrazy i reprezentacje obcych kultur zdecydowanie domagają się rekonstrukcji
idącej w poprzek podziałów periodyzacyjnych; nowe obrazy nigdy nie rodzą się
bowiem w pustce, nawet jeśli podstawą ich legitymizacji jest doświadczenie em-
piryczne, lecz wpisują się głęboko w odziedziczoną erudycję i wyobraźnię kul-
turową, aktualizowane przez zmiany episteme. Badając pod kątem konstrukcji
rasowych piśmiennictwo polskie dotyczące tak odległego kręgu kulturowego, ja-
kim są Chiny, można zauważyć kilka zasadniczych, zmiennych w czasie, modeli
poznawczych, w jakie podróżnicy, naukowcy i – szeroko pojęci – erudyci wpisy-
wali swoje myślenie o zróżnicowaniu etnicznym i społeczno-politycznym świata .1

Chociaż polskie Oświecenie wydawało się pogrążone w orientalnych fascy-
nacjach czy wręcz sinofiliczne , obok pism takich luminarzy, jak Ignacy Krasicki,2

płynął znacznie bardziej rozpowszechniony, a mniej elitarny, nurt postrzegania
świata w kategoriach o pewnym zabarwieniu europocentrycznym, obejmujący kom-
pendia geograficzne, encyklopedie czy kalendarze. W podręcznikach geografii
drugiej połowy XVIII wieku dochodzi do głosu silna tendencja do esencjalizowa-
nia i stereotypizowania tzw. przyrodzonych skłonności „narodów” i ponadetnicz-
nych zbiorowości , dla których nie było w słowniku jeszcze określenia „rasy” ,3 4
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Małgorzata Ewa Kowalczyk, „O różności powierzchownej mieszkańców ziemi”, czyli rasy ludz-5

kie w ujęciu geografów polskich XVIII w., w: Staropolski ogląd świata, s. 296–307; Stanisław Lipko,
Podręczniki geografii w szkołach polskich XVIII wieku, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1966, nr 9,
s. 29–30.

[Karol Wyrwicz], Geografia powszechna czasów teraznieyszych, albo opisanie krótkie krajów6

całego świata..., Warszawa: W drukarni I.K.MCI i Rzeczypospolitey in Collegio Soc. Jesu 1770,
s. 397. Podkr. – A.K. W cytatach z osiemnastowiecznych źródeł zmodernizowano pisownię i inter-
punkcję.

Dominik Szybiński, Atlas dziecinny, czyli nowy sposób do nauczenia dzieci geografii... Za-7

wierający dokładniejsze opisanie Polski i Litwy tudzież naukę o sferach... Z francuskiego przełożony,
powiększony i poprawiony..., Warszawa: nakładem Michała Grölla 1772, s. 229. Znamienne, że
w przeciwieństwie do szkolnych podręczników geografii brak podobnych esencjalizacji charakterów
narodowych w Zbiorze potrzebniejszych wiadomości Ignacego Krasickiego. Pod hasłem „Azja” nie
pada żadna uwaga na temat domniemanego „ducha” mieszkańców kontynentu – por. Ignacy Kra-
sicki, Azya, w: idem, Zbior potrzebnieyszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych, t. 1,
Warszawa–Lwów: Nakładem i drukiem Michała Grölla 1781, s. 139–140.

[Karol Wyrwicz], Geografia powszechna czasów teraznieyszych, s. 407. Dominik Szybiński8

opisuje sytuację polityczną Chin w bardziej neutralnych kategoriach, przywołując z kolei motyw
Wielkiego Muru, który nie uchronił kraju przed inwazją: „Kraj ten obszerny i ludny różnemi cza-
sy doznał wielkich rewolucji, które były przyczyną oderwania się wielu prowincji i na udzielne
Państwa uformowania się: ostatniego wieku to jest roku 1644. Tatarowie Mantheous nazwani,
mimo granic tego Państwa z strony Tatarów długim i strasznym murem obwarowanych wpadli,
zawojowali i Tron Chiński po dziś dzień posiadają” (idem, Krótka wiadomość o znakomitszych
w świecie monarchiach, starodawnych królestwach, rzeczachpospolitych..., t. 1, Warszawa: W Dru-
karni J.K.MCi y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum 1772, s. 12).

choć problematyzacji podlegało zróżnicowanie typów antropologicznych .5

O „naturze” Azjatów (od Turcji przez Moskwę i Indie po Chiny) Karol Wyr-
wicz, jezuita, w Geografii powszechnej orzekał: „Azyanów zawsze miano, wyłą-
czywszy Tatarów i niektórych góralów, za ludzi bez serca i odwagi, gnuśnych,
miękkich próżniaków i w rozkoszy zmyślnej zatopionych” . Autor pijarskich pod-6

ręczników szkolnych, Dominik Szybiński, nieco bardziej apologetycznie, choć
z podobnym dążeniem deterministycznym, pisał natomiast:

 
[...] generalnie jednak lud azjatycki jest dowcipny, przyjemny, wspaniały, ale zniewieściały,

zazdrosny i obłudny. Chińczykowie ze wszystkich mieszkańców Azji dwiema się najbardziej rze-
czami dystyngowują, pychą i przywiązaniem do nauk i rzemiosł .7

 
Esencjalizujące myślenie o intelektualnej odmienności nieustannie przeplata

się w tych reprezentacjach z matrycą pojęć ustrojowo-politycznych, szczególnie
istotną dla Polaków w dobie zagrożenia państwowości, a w kolejnym stuleciu
– w realiach zaborów. Obraz ten bardzo wyraźnie jest sprzęgnięty z aktualną
aksjologią kultury rodzimej. Przed 1795 rokiem stałym motywem krytyki Chin
jest ustąpienie w 1644 roku Mandżurom, którzy zapoczątkowali dynastię Qing,
co stanowi głos wypowiadany z perspektywy państwa świadomego wagi zaplecza
militarnego i dumnego ze swojej historii. O Chińczykach Wyrwicz pisze w spo-
sób korespondujący z zasadniczym obrazem Azjatów: „Męstwo w tak podłych
umysłach mieścić się nie może: garstka nie bitnych Tatarów dwa razy najludniej-
szą na świecie podbiła krainę” . Geograf uznawał zatem Chińczyków za lud pod-8

bity, a ze względu na rozmiary kraju poczytywał im to za oznakę słabości, braku
hartu ducha, gnuśności, próżniactwa – ówczesnych polskich antywartości.
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Leszek Cyrzyk, autor kilku ważnych studiów z zakresu percepcji Chin w polskim piśmien-9

nictwie, opisał tendencję do importowania z Zachodu coraz bardziej pejoratywnego w opisie Azji
Wschodniej podróżopisarstwa imperialistycznego w XIX wieku – zob. Leszek Cyrzyk, Literatura
podróżnicza o Chinach w Polsce XIX w., „Przegląd Orientalistyczny” 1966, nr 3 (59), s. 205–216.

Agaton Giller, Opisanie krainy zabajkalskiej w Syberyi, t. 1, Lipsk: F.A. Brockhaus 1867, s. VIII.10

Ten pejoratywny nurt zacznie wybijać się na plan pierwszy w XIX wieku
w porozbiorowej Polsce, kiedy przeminie obraz mądrego i cnotliwego chińskie-
go mandaryna, występującego w lokalnej kulturze pod wpływem piśmiennictwa
zachodnioeuropejskiego , choć jednocześnie utrata niepodległości i sytuacja za-9

leżnościowa skłaniać mogły do zmiany formułowanych sądów na ten temat. Ta
jednak nastąpi zasadniczo dopiero w dobie powstania bokserów (1899–1901).
Z kolei, wbrew zbyt często nadużywanym formułom orientalnej manii, roman-
tyzm, któremu towarzyszył heglowski idealizm, ugruntował linearne wyobrażenie
o europejskim postępie i zlikwidował przednowoczesny relatywizm kulturowy na
rzecz europocentrycznej historiozofii. Z takiej perspektywy cywilizacje Wscho-
du mogły stanowić jedynie przeżytek przeszłości, historia bowiem „działa się”
wówczas tylko w Europie, a młodsze kultury stanowiły przypomnienie o niedoj-
rzałości ludzkości.

Od połowy XIX wieku następowało – przy stopniowej marginalizacji dyskur-
su egzotyzującego Daleki Wschód – sprzężenie tych tendencji, protorasistowskiej
esencjalizacji i stereotypizacji, europocentrycznej historiozofii o korzeniach he-
glowskich i – najistotniejszego komponentu światopoglądowego w myśleniu ka-
tegoriami rasowymi – darwinizmu społecznego, co stworzy złożony konglomerat
wyobrażeń i pojęć, w których myślenie rasowe stale konkurować będzie z bardziej
tradycyjnym kluczem politycznym, dowartościowującym państwo i naród.

1. PÓŹNOROMANTYCZNA HISTORIOZOFIA

Wśród polskich podróżników-zesłańców, wychowanych na romantycznym
heglizmie i herderyzmie, wyraźne przykłady poglądów o europejskiej wyższości kul-
turowej, opartych na imperialistycznej historiozofii, odnaleźć można w pismach
Agatona Gillera, przebywającego na Syberii w latach 50. XIX wieku. W przedmo-
wie do Opisania krainy zabajkalskiej (1867) autor wspomnień nie pozostawia
wątpliwości co do swojego stanowiska politycznego wobec panowania rosyjskie-
go w Azji; przestrzega bowiem przed ekspansją kolonialną Rosji na Wschód.
Ludy Syberii i pogranicza rosyjsko-chińskiego, jak również same Chiny, nie od-
grywają w tej wizji roli zasadniczej. Niechęć do Rosji znajduje natomiast swoje
pendant w sympatii wobec imperiów Zachodu. Jak pisze zesłaniec, rosyjska „pro-
paganda zjednywa jej ludy Mongolii, a myśl i plany rozszerzają jej panowanie
w Chinach, grożą panowaniu angielskiemu w Indiach i z oceanu Wschodniego
robią morze moskiewsko-amerykańskie” . Interes Polski jako niewolnego kra-10

ju dobitnie zaznacza się w powiązaniu środków hamowania rosyjskiej ekspansji
z wyzwalaniem Europy, z czego wynika, że Anglia, by utrzymać swoją kolonial-
ną władzę w Azji i zatrzymać imperialny pochód Rosji, powinna dążyć do wy-
zwolenia takich krajów jak Polska. Co ciekawe, zwłaszcza w tych wstępnych
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Małgorzata Czermińska, „Punkt widzenia” jako kategoria antropologiczna i narracyjna w pro-11

zie niefikcjonalnej, „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 12.
W sumarycznym przedstawieniu „punktów widzenia” w wyżej cytowanej pracy Czermińska po-12

daje następujące trzy warianty: (1) swój o swoim do innych, (2) swój o tym, co inne, do swoich,
(3) swój o tym, co inne, do tych innych. Sugestywny apel do mocarstw zachodnich realizuje mie-
szany, odmienny model, w którym „swój” o tym, co „inne”, mówi do „innych” w Europie.

Agaton Giller, Opisanie krainy zabajkalskiej w Syberyi, t. 1, s. 227.13

Ibidem, s. 222.14

Ibidem, s. 223.15

enuncjacjach zaznacza się nakładanie dwóch narracyjnych „punktów widzenia”
– z jednej strony oczywiście, autor „mówi o świecie, który nie jest jego własny,
by przedstawić go czytelnikom z własnej wspólnoty” , czyli pisze o Azji Środko-11

wej i Dalekim Wschodzie dla Polaków, z drugiej zaś jego refleksja polityczna
wyraźnie wskazuje również na próbę przedstawienia swojego głosu „innym” na
Zachodzie .12

Jak zatem widać, w wizji Gillera kontynent azjatycki stanowi przede wszy-
stkim pole działań i rywalizacji europejskich mocarstw, wobec których problema-
tyka rdzennych kultur Dalekiego Wschodu wydaje się podrzędna. Wyimki z opisu
plemion koczowniczych i Chińczyków pozwalają jednak zrekonstruować zarys
„historiozofii rasy” późnego romantyzmu.

O Oroczonach, syberyjskim ludzie z grupy tungusko-mandżurskiej, Giller pisze
w sposób brutalnie odsłaniający, ile w drugiej połowie XIX wieku pozostawało
z antyczno-wczesnonowożytnego wyobrażenia o „szlachetnym dzikusie”:

 
Historia nie wypisała jeszcze na czole dzikiego Bożego posłannictwa. Tu sen panuje, ciemnota

w myśli, głuchota w sercu i nic nie pcha do życia historycznego. Szum puszczy rozkołysał wyob-
raźnię Oroczona i uśpił jak dziecię .13

 
Pogrążona w dzikości Syberia to obraz przedhistorycznego dzieciństwa ludz-

kości, która swoją dojrzałością ducha cieszy się dopiero w cywilizacji europejskiej.
Jeszcze wyraźniej rozwija autor tę myśl, pisząc wprost, że rdzenny mieszkaniec
Syberii niewiele różni się od zwierzęcia, i ironizując na temat „panów sielankarzy
i filozofów”  chwalących prymitywizm kulturowy, a kończąc wywód oksymoro-14

nicznym twierdzeniem, że cywilizacja to „stan naturalny człowieka” , ten jednak15

odnosi się jedynie do „białej” Europy.
W stosunku do rozwiniętych cywilizacji nieeuropejskich, takich jak chińska,

Giller zmuszony jest zachować mniejszy dystans, choć nie kryje swojego protek-
cjonalizmu i paternalizmu, oceniając Chiny przez pryzmat charakterystycznego dla
tej kultury tradycjonalizmu:

 
Zamiłowanie przeszłości, starych obyczajów, którym się Chińczycy przed wszystkimi narodami

odznaczają; ten konserwatyzm, który w Chinach wyobrażenia, sposoby życia, sprzęty i formy staro-
świeckie dotąd zachowuje, zdaniem wielu podróżników zachował ich narodowość nieuszkodzoną
pod obcymi najazdami i w całości wyprowadził ich z toni wynarodowienia. Nie wypędzili najezdni-
ków, ale przez swój uparty konserwatyzm obyczajowy, urobili ich na swoje podobieństwo.  Z d a j e
s i ę,  ż e   O p a t r z n o ś ć   d l a t e g o   n i e   d a ł a   i m   d u c h a   p o s t ę p u,   a   o b a r c z y ł a   z d o l -
n o ś c i ą   z a c h o w a w c z ą,   ż e   c h c i a ł a   n o w e m u   ś w i a t u   w   n i c h   p o k a z a ć   t e   m y ś l i
i   f o r m y   ż y c i a,   j a k i e   w y r o b i ł a   o d l e g ł a   s t a r o ż y t n o ś ć   W s c h o d u.  Konserwatyzm oby-
czajowy i zamiłowanie przeszłości jest w pewnych razach siłą narodową, dlatego Chińczyk nie
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Ibidem, t. 3, s. 242. Podkr. – A.K. Por. Edward Kajdański, Długi cień wielkiego muru. Jak16

Polacy odkrywali Chiny, Warszawa: Oficyna Naukowa 2005, s. 211.
Podobnie o Chinach jako relikcie przeszłości pisał Johan Gottfried Herder – zob. Rolf17

J. Goebel, China as an Embalmed Mummy. Herder’s Orientalist Poetics, „South Atlantic Review”
1995, vol. 60, nr 1, s. 111–129.

W kontekście różnorodności świata i nowoczesności zwraca się uwagę na europejskie postrze-18

ganie rzeczywistości jako swoistego spektaklu czy ekspozycji, która sens zyskuje dopiero w oczach
patrzącego/zwiedzającego. Pracę zbiorową na temat polskich wystaw nowoczesnych rozpoczyna się
od takiej właśnie refleksji, dla której sugestywnym mottem są słowa samego Karola Darwina z mło-
dzieńczej podróży: „Wiele z tych stworzeń, choć znajdują się na tak niskim szczeblu natury, ma
wyszukane kształty i bogate ubarwienie. Wzbudza to uczucie zdziwienia, że tyle piękna miałoby
być stworzone dla pozornie tak nikłego pożytku...” (Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Wstęp. Eks-
pozycje nowoczesności, czyli wystawy w centrum uwagi, w: Ekspozycje nowoczesności. Wystawy
a doświadczenie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821–1929), red. Małgorzata Litwinowicz-
-Droździel, Iwona Kurz, Paweł Rodak, Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2017, s. 9).

Hanna Gosk, Polskie opowieści w dyskurs postkolonialny ujęte, w: (Nie)obecność. Pominięcia19

i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska, Warszawa: Dom
Wydawniczy Elipsa 2008, s. 76.

ulega wpływom obcej kultury, ale swoją pomiędzy narodami rozszerza i niewoli obcej nie obawia
się, albowiem ona nie jest w stanie odebrać mu dobytku moralnego, czyli narodowości .16

 
Dla Gillera nie ulega wątpliwości, że Azja nie bierze udziału wraz z Europą

w marszu postępu, a trwałość i szacunek dla przeszłości stopniowo zaczynają być
konotowane przez szybko modernizujący się Stary Kontynent jako oznaka stag-
nacji. Znamienne, że konserwatyzm polskiego autora nie akcentuje ani sprawczości
ludzkości, ani geniuszu Europejczyków, a nacisk stawia na plan Opatrznościowy
i Boże posłannictwo, zakotwiczając logikę wyższości cywilizacyjnej w transcen-
dentnym absolucie. Ta zaś w centrum lokuje wyłącznie Europę, wszystkie inne
cywilizacje, ludy i kultury podporządkowując jej interesowi. Z kolei trwałość
kultury wpisuje się dla polskiego zesłańca w ambiwalentną kategorię „zdolności
zachowawczej”, niezwykle istotny składnik dziewiętnastowiecznego obrazu Chiń-
czyków, który już u Gillera zawiera w zalążku rozwijające się później konotacje
ewolucjonistyczne. Zdolność ta sprawia, że Chiny w odniesieniu do Europy spro-
wadzone zostają do roli skansenu , konserwującego kulturę materialną i ducho-17

wą starożytności, ale współcześnie martwego i poddanego uprzedmiotawiającemu
spojrzeniu . Jeśli jednak myślenie w kategoriach rasy ustąpi wartościowaniu na-18

rodowemu, to z perspektywy Polski jako kraju opresjonowanego przez ościenne
mocarstwa i dyskursu zależnościowego  konserwatyzm chiński niewątpliwie za-19

chowuje również pewien walor – pomiędzy wierszami można wszak wyczytać
sugestię, że Chińczycy i Polacy poddani są podobnemu doświadczeniu historycz-
nemu, a konserwatyzm forsuje walkę z wynarodowieniem. 

2. DARWINIZM I IMPERIALIZM

W dobie ukształtowanego programu pozytywistycznego w rejonach rosyjskiej
Syberii, podobnie jak Giller, przebywał Bronisław Rejchman, naturalista i nader
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Rejchman publikował pierwsze przekłady i opracowania teorii Darwina już na przełomie lat 60.20

i 70. XIX wieku, w 1869 roku popularyzował prelekcje Ludwika Büchnera, a w 1873 roku wy-
dał książkę Teorya Darwina i hypotezy Haeckel’a w treściwym zarysie. Rzut oka na pochodzenie
gatunków.    

Bronisław Rejchman, Z Dalekiego Wschodu. Wrażenia, obrazki, opisy z dobrowolnej podróży21

po Syberyi, Warszawa: Gebethner i Wolff 1881, s. 167.
Ibidem, s. 170. W innym miejscu autor używa infantylizacji historiozoficznej w tym samym22

duchu co Giller, stwierdzając, że pod względem wyobraźni – niczym Oroczoni u romantyka – Chiń-
czycy „są w zupełnym niemowlęctwie” (ibidem, s. 176).

Jednym z nielicznych wyjątków wobec tych dwóch zasadniczych wariantów polskiego pozna-23

wania Chin w drugiej połowie XIX wieku była trasa Pawła Sapiehy, który, podróżując statkiem,
przebył najpierw standardową trasę po Oceanie Indyjskim i Morzu Południowochińskim aż do Ja-
ponii (Bombaj, Bangkok, Singapur, Hongkong, Kanton, Jokohama, Tokio), by następnie przybyć do
Korei i rozpocząć podróż lądową po północno-wschodnich Chinach, zwiedzić Pekin i podążyć
w kierunku Mongolii i Rosji (Paweł Sapieha, Podróż na wschód Azyi 1888–1889. Z illustracyami
w tekście, wyd. 2, Lwów: Nakład księgarni Gubrynowicza i Schmidta 1899).

aktywny popularyzator darwinizmu , przyrodnik i publicysta, którego tożsamość20

charakteryzowało przyjęcie sympatyzującego z imperium rosyjskim spojrzenia na
świat. Podróżnik poznaje głównie chińskich kupców na terenie Rosji i pograniczu
mongolskim, granicę przekracza jedynie incydentalnie, by z Kiachty wyjechać na
zaledwie trzy dni do pobliskiego Majmaczyna w królestwie chińskim.

Opis prowincji przygranicznej i samych Chińczyków jest druzgocący, przepeł-
niony pogardą i poczuciem wyższości cywilizacyjnej białego Europejczyka. Mia-
steczko opisywane jest jako brudne i zaniedbane, chińscy kupcy zaś jako oszuści
i kłamcy, którzy zrobią wszystko dla zysku i nie przejawiają jakiejkolwiek wyższej
kultury, mowa wręcz o „barbarzyńskiej, zacofanej, zatęchłej fizycznie i moralnie,
niegościnnej atmosferze” , a budzący wstręt Chińczycy określani są jednocześnie21

przez pryzmat infantylizacji i feminizacji jako dziecinni i zniewieściali .22

Zauważyć można, że doświadczenie podróży Rejchmana wyraźnie obrazuje
swoiste błędne koło kolonialnego spojrzenia – Majmaczyn był zubożałym i tracącym
na znaczeniu punktem na trasie Irkuck – Urga – Pekin, zwłaszcza od kiedy Anglia
wymusiła na Chinach otwarcie portów wskutek wygranych wojen opiumowych,
a budowa Kanału Sueskiego skierowała uwagę świata na ośrodki miejskie na
wybrzeżach. Rejchman w Azji pojawia się z niewątpliwą przedwiedzą na temat
cywilizacyjnej i kulturowej niższości Chińczyków, idącą w parze z propagandą
imperializmu zarówno brytyjskiego, jak i rosyjskiego. W drugiej połowie XIX wie-
ku większość polskich podróżników do Chin dociera zaledwie do pogranicza ro-
syjsko-chińskiego, biednego, peryferyjnego i poddanego naciskom terytorialnym
i handlowym ze strony Rosji, pewna grupa Polaków poznaje również kraj, wpły-
wając do kontrolowanych przez Anglików portów . W obu przypadkach mają do23

czynienia z ośrodkami w dużym stopniu zależnymi, skupionymi na handlu napę-
dzającym obce skarbce, mało kto dociera wówczas do wielkich chińskich miast,
które budziły podziw w minionych epokach, skłaniając choćby do pewnej dozy
relatywizmu cywilizacyjnego. Podróżnik o podobnym profilu intelektualnym co
Rejchman ledwie przekroczy granicę w Kiachcie, konfrontuje swoje uprzedzenia
z przefiltrowanym obrazem biednej prowincji i, naturalnie, podtrzymuje w sobie
jeszcze silniej przekonanie o niższości rasy chińskiej.
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Mary Louise Pratt, Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, przeł. Ewa24

E. Nowakowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 17–34.
Bronisław Rejchman, Teoria Darwina w stosunku do nauki i życia. Szkic ogólny, Warszawa:25

Druk K. Kowalewskiego 1882, s. 11.
Idem, Z Dalekiego Wschodu, s. 173.26

Por. „[...] państwo to jest najludniejsze, najobfitsze i najlepiej rządzone ze wszystkich całego27

świata; niezbitym tego dowodem zdaje się być trwałość jego, która lubo rozmaitym podległa re-
wolucjom, przecież wszystkie inne w starożytności przewyższa” (Ignacy Krasicki, Chiny, w: idem,
Zbior potrzebnieyszych wiadomości, t. 1, s. 201–202).

Doświadczenie empiryczne w „strefie kontaktu”, jak Mary Louise Pratt nazy-
wa czasoprzestrzeń, w której stykają się obce kultury , podlega daleko posuniętej24

intelektualizacji opartej na zainteresowaniach naukowych autora. Już po doświad-
czeniach syberyjsko-chińskich autor ujął problematykę adaptacji darwinizmu do
szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwach ludzkich w klarownym twierdzeniu:

 
Słowem wszędzie, gdzie się ma do czynienia ze zbiorowiskiem istot organicznych, czy to

jednokomórkowych, czy ludzkich, wszędzie teoria Darwina ma zastosowanie, wszystko przenika
i wszędzie stosunki rozjaśnia, sprowadzając rzeczy skomplikowane do formy jak najprostszej, do
procesów niemal mechanicznych .25

 
Rejchman w istocie rzeczywistość społeczno-polityczną sprowadza do analo-

gonu środowiska naturalnego wraz z jego różnorodnością biologiczną, formułując
sądy stanowiące podstawę postrzegania Chińczyków w jasno wykrystalizowanych
kategoriach rasy żółtej:

 
[...] przy całym swoim nadzwyczajnym konserwatyzmie Chińczyk jest człowiekiem umiejącym

się zastosować do wszelkich warunków, a ponieważ adaptacya jest jednym z najważniejszych czyn-
ników walki o byt, więc historya Chin jeszcze nie jest skończona i śmieszni ludzie z warkoczami
może odegrają w historii świata rolę, nie koniecznie świetną, ale zapewne niemałą. Rząd Bogdy-
-chana widocznie już zupełnie zwalił mur chiński i wypuszcza kulisów do Ameryki oraz kupców
do Rossyi .26

 
W wypowiedziach Polaków nie pojawiają się analizy fizjonomiczne na pod-

stawie wiedzy z antropologii fizycznej, lecz zdecydowanie faworyzowany jest so-
cjaldarwinizm, który zwłaszcza w obliczu yellow peril kazał uznawać Chińczyków
za rasę, której przetrwanie wynika ze zdolności przeżycia w doborze naturalnym
i walce o byt. Konserwatyzm narodowo-tożsamościowy, który dla Krasickiego
świadczył o trwałości i wyjątkowości cywilizacji chińskiej , dla Gillera stanowił27

– mimo wszystko – przymiot ambiwalentny, lecz przynajmniej w części słusznie
chroniący przed wynarodowieniem, w oczach pozytywisty czyni z Chińczyków,
„śmiesznych ludzi z warkoczami”, gatunek biologiczny, który w swoją filogenezę
ma wpisaną zdolność do adaptacji. Pogląd ten był powtarzany na okrągło w pub-
licystyce, „kwestię żółtą” na łamach „Głosu”, operując identycznym schematem
logicznym, podejmował Józef Hłasko, który – choć z mniejszą dozą pogardy niż
Rejchman – pisał w 1888 roku, iż Chińczycy stanowią:

 
[...] rasę, zdolną do aklimatyzacyi w najgorszych warunkach, odznaczają się przytem ogromną

odpornością rasową. Nie łączą się oni, nie asymilują z otoczeniem, narodowość swoją zachowują
skutecznie. Dodajmy do tego, że są oni bardzo płodni i nader umiarkowani w swoich potrzebach
i zrozumiemy łatwo, że zalety ich czyniły ich tylko bardziej groźnymi współzawodnikami. Ogra-
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[Józef Hłasko], Kwestia cudzoziemców we Francji, „Głos” 1888, nr 42, s. 500.28

Bronisław Rejchman, Z Dalekiego Wschodu, s. 175.29

Wacław Wasilewski, Z krańców Sybiru. Zapiski myśliwego-turysty, Warszawa: Księgarnia A. Gru-30

szeckiego 1886, s. 152.
Henryk Sienkiewicz, Publicystyka. Krytyka, studia i wrażenia literackie i artystyczne, t. 5, red.31

Ignacy Chrzanowski, Lwów, Warszawa: Wydawnictwo Ossolineum 1937, s. 422–423. Recenzja
opublikowana w „Gazecie Polskiej” w 1881 r. (nr 31).

niczoność potrzeb synów państwa niebieskiego jest przerażająca. Garstka ryżu dziennie przed długi
czas stanowić może ich utrzymanie .28

 
Na marginesie – wyobrażenie o „garstce ryżu”, która wystarcza za pożywie-

nie Chińczykom, było bardzo rozpowszechnione. Rejchman na podstawie obser-
wacji kupców chińskich w Irkucku dementował zasadność tego obrazu, popadając
wręcz w twierdzenie przeciwne – o rozrzutności i względnym niepomiarkowaniu
Chińczyków.

Dla Rejchmana rasa żółta przynależy jednak niemalże do czystej biologii, w in-
nym fragmencie przyrodnik, abstrahując od idei adaptacji, podkreśla siłę liczebności
i „gromadność” Chińczyków w bardzo sugestywnych obrazach:

 
Kiedy świdrak padnie miliardami na tamy holenderskie, żadna siła i żaden rozum nie zdoła

ocalić od zniszczenia słupów podwodnych; gdy kropla wody spada ciągle i często w to samo miejsce,
żaden kamień jej się nie oprze, a przeciwko szarańczy skutkują tylko takie środki, które jednocześnie
gubią i roślinność. Chińczyk ma siłę świdraka, kropli wody i szarańczy .29

 
Radykalne oceny Rejchmana spotykały się w Polsce ze sporym zrozumie-

niem. Kilka lat po publikacji książki inny podróżnik polski, Wacław Wasilewski,
opierał się w swojej relacji z Syberii na autorytecie darwinisty, jak gdyby nie miał
nic więcej do dodania o Chińczykach „tak wiernie, wyczerpująco opisanych i tak
dobrze scharakteryzowanych przez p. Rejchmana, w jego dziełku «Z dalekiego
Wschodu»” . Innym, znakomitym przykładem aprobaty w recepcji opisu podró-30

ży przyrodnika jest recenzja Sienkiewicza na łamach „Gazety Polskiej”, który
również swoim doświadczeniem amerykańskim zdawał się poświadczać trafność
postawionej przez Rejchmana diagnozy „żółtego niebezpieczeństwa”:

 
Uważa on Chińczyków, zgodnie ze wszystkimi prawie podróżnikami, za ludzi bez wyobraźni,

drobiazgowych i praktycznych. Praktyczność ta, ów utylitaryzm życiowy, zabił w nich całkowicie
wyobraźnię, zdolność do odczuwania jakiegokolwiek ideału, wszelki polot – i z tego powodu zaha-
mował postęp. Chińczycy stracili samodzielność myślenia i dar inicjatywy – natomiast są cierpliwi,
zręczni i nadzwyczaj pracowici. Autor przewiduje na przyszłość wielkie klęski dla Europy z napły-
wu ludności roboczej chińskiej. Jakoż i napływ ich do Ameryki obawy takie usprawiedliwia w zu-
pełności, kwestia bowiem tak zwana „żółta” może tam w bardzo niedalekiej przyszłości przerodzić
się w groźną rewolucję socjalną .31

3. AUTOIDENTYFIKACJA

Kategorie rasowe nie zdołały jednak w pełni zdominować tekstowych repre-
zentacji Chin w drugiej połowie XIX wieku, newralgiczność polskiego dyskursu
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Ludwik Powidaj, Polacy i Indianie, w: Publicystyka okresu pozytywizmu 1860–1900. Antolo-32

gia, oprac. Stanisław Fita, Warszawa: Wydawnictwo IBL 2002, s. 30–35.
Ibidem, s. 30.33

O powstaniu bokserów w polskiej prasie pisał Józef Bachórz, „Prawda” Aleksandra Święto-34

chowskiego o chińskim powstaniu bokserów, w: Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa
z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Lu-
dową, red. Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Marceli Burdelski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego 2010, s. 351–352.

Poseł Prawdy [Aleksander Świętochowski], Liberum veto, „Prawda” 1885, nr 37, s. 441.35

narodowo-tożsamościowego podtrzymywała bowiem wciąż silnie postrzeganie geo-
grafii politycznej świata nie przez pryzmat globalnej walki ras, lecz walki narodów
o samostanowienie.

Na drugim biegunie polskich postaw znajduje się deterytorializujący impuls
autoidentyfikacji z odległym, obcym kulturowo narodem na bazie paraleli politycz-
nych. Kultura polska w okresie zaborów wytworzyła pokaźny, nie dość jeszcze
zbadany, zbiór analogii z kolonizowanymi ludami i podbijanymi ludami, które
zawieszały legitymację podziałów rasowych. Indyjscy Marathowie, Inkowie, ludy
Kaukazu, Burowie – to tylko kilka przykładów owych paraleli z tekstów orygi-
nalnych czy obecnych w polskich przekładach (jak Inkasy Marmontela). Niekiedy
autostereotypy etniczne wchodziły w subwersywny dialog z pejoratywnymi etykie-
tami kolonialnymi ze strony państw zaborczych, jak w przypadku osławionego
porównania Polaków do Indian, nagłośnionego w artykule Ludwika Powidaja .32

W 1876 roku Karl Emil Franzos opublikował książkę Aus Halb-Asien, opisującą
Galicję i część Europy Środkowo-Wschodniej, na mocy której terytoria dawnej Rze-
czypospolitej, według Fryderyka II zamieszkiwane przez „biednych Irokezów” ,33

stawały się jednocześnie pół-Azją, co świadczy nie tylko dobitnie o stosunku do
Słowian, lecz również całego Dalekiego Wschodu, i mogło dodatkowo motywować
analogie polsko-azjatyckie. Przed powstaniem bokserów takie autoidentyfikacje
nie są częste , dlatego też wyjątkowo ciekawym świadectwem tej politycznie i naro-34

dowościowo motywowanej optyki tożsamościowej jest fragment artykułu Aleksandra
Świętochowskiego z „Prawdy” z 1885 roku, kiedy już w polskim piśmiennictwie
popularny stawał się motyw przestrzegania przed yellow peril:

 
Przypomina mi to opis pewnej podróży po Chinach, którego wstęp brzmiał mniej więcej tak:

Chiny to kraj ubogi, a naród ciemny, niezdolny do rozwoju i pod każdym względem nie dorówny-
wający Europie. Prawie wszystkie wielkie wynalazki miały tu swoją kolebkę. Dziś Chiny są olbrzy-
mim magazynem herbaty i jedwabiu dla całego świata. Ich tkaniny przewyższają najznakomitsze
tego rodzaju wytwory europejskie, a ich papier i porcelana pozostają dotąd bez współzawodnictwa.
Chińczyk jest najpracowitszym gatunkiem rodzaju ludzkiego, posiada on w przemyśle wysokie zdol-
ności artystyczne, a przy tym przystępne są dla niego najbardziej oderwane rozmyślania filozoficz-
ne – itd. Otóż podobnie i my wyglądamy przed majestatem „kulturtragerów”: jesteśmy narodem
ciemnym i tępym, ale mamy mnóstwo dowodów oświaty i uzdatnienia, które zawsze się znajdą, gdy
je można – zrabować .35

 
Przesłanie tej ironicznej wypowiedzi jest oczywiste: Polacy są traktowani z po-

dobną, opartą na paradoksie kulturowym, pogardą przez zaborców co Chińczycy
przez mocarstwa imperialne, a konstrukcja paraleli możliwa jest dzięki demas-
kacji dyskursu misji cywilizacyjnej Zachodu, fałszywych Kulturträgerów, za któ-
rym kryją się pobudki ekonomiczne. Świętochowski wprost odwołuje się zresztą
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Ibidem: „Wiadomo, że należymy do «Halb-Asien»...”. 36

Carl J. Strikwerda, Imagining a Global World. Imperialism, Nationalism, and the Tragedy of37

Great Power Politics in the First Era of Globalization, 1870–1914, w: Culture and Civilization:
Cosmopolitanism and the Global Polity, red. Gabriel R. Ricci, New Brunswick: Transaction
Publishers 2010, s. 20–21; Rebecca E. Karl, Staging the World. Chinese Nationalism at the Turn of
the Twentieth Century, Durham, London: Duke University Press 2002.

do motywu Halb-Asien , dzięki czemu ponadnarodowa i ponadrasowa tożsamość36

z Chinami staje się przez wykorzystanie heterostereotypu niemieckiego dyskur-
sywnym atakiem na wspólnego kolonizatora.

Warto również zauważyć, że o ile powstanie bokserów zbliżyło zasadniczo
polską opinię publiczną do problemów rozrywanych przez obce wpływy Chin, o tyle
zależność ta nie była jednostronna. W chińskim obozie reformistycznym na prze-
łomie XIX i XX wieku ukształtował się topos polskich rozbiorów, interpretowa-
nych w duchu historii stańczyków głównie jako efekt niezgody i braku reform, co
miało być przestrogą dla Chin, które – by nie powieliły losu podzielonej między
imperia Polski – wzywano do wejścia na drogę zmian, odchodzących od owego
osławionego konserwatyzmu .37

PODSUMOWANIE

Choć pojęcie „rasy” w polskim dyskursie ugruntowało się stosunkowo póź-
no, dopiero w drugiej połowie XIX wieku, nie pojawiając się jeszcze jako sa-
modzielne hasło w Encyklopedii powszechnej Samuela Orgelbranda z 1864 roku,
wykrystalizowanie się terminu poprzedzały konceptualizacje przygotowujące grunt
pod ponadnarodowe wyobrażenie o podziałach mieszkańców świata. Skupiając
się na wybranym obszarze geograficznym, można zauważyć te tendencje w kom-
pendiach, leksykonach i podróżopisarstwie, które zwłaszcza w drugiej połowie
stulecia silnie wpłynęło na prasowy dyskurs publicystyczny. Szkolne i popularne
kompendia geograficzne XVIII wieku dały podstawy, by dążyć do coraz bardziej
scjentystycznego obrazu przyrodzonych skłonności „ras” ludzkich, romantyzm wciąż
jeszcze najwyższą czcią otaczał pojęcie narodu, jednak, wprowadzając heglowską
historiozofię, na trwałe postawił ówczesnych Europejczyków na szczycie koro-
ny stworzenia, pozwolił im patrzeć na inne rasy jako na dawno przebyte, odległe
stadia własnego rozwoju. Tu uwypukla się pogląd o konserwatyzmie Chińczyków,
który w darwinizmie społecznym pozytywizmu będzie stanowił podstawę postrze-
ganej w kategoriach rasowych walki o byt. Ta ewolucja pojęć nie wyjaśnia jed-
nak w całej rozciągłości polskiego stosunku do tej problematyki, gdyż w pewnej
opozycji do rasowych etykiet zbiorowych stać będzie stale skłonność do dowar-
tościowania ethnosu i walki o narodowość, która mogła łączyć Polaków z każdym
opresjonowanym ludem świata. Napięcie między przynależnością do większej
zbiorowości, jaką są biali Europejczycy, a przywiązaniem do idei narodowej,
zawieszającej rasową kategoryzację świata, w dużej mierze nakłada się na ambi-
walentną tożsamość niewolnych Polaków, reprezentujących imperialne misje euro-
pejskich mocarstw, a jednocześnie podległych wobec dyskursu cywilizacyjnego. 
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BETWEEN THE SENSE OF CIVILIZATION SUPERIORITY

AND SELF-IDENTIFICATION, BETWEEN RACE AND NATION.

POLAND AND CHINA IN THE SECOND HALF OF THE 19  CENTURYTH

Summary

The article discusses, on the one hand, three stages of developing views about race

and superiority of European civilization reflected in the second half of the 19  century in ag-th

gressive social-Darwinism of positivists, and on the other it confronts racial generalizations

with nation-centered thinking, which played an extremely important role in identity discourse

of the Poles. On the example of China and the Siberian-Chinese borderland, it can be noticed

that perception of geography and the ethnic diversity in the world through the prism of great

historiosophical and racial constructions is manifested in quite widespread adaptation of

orientalizing language of the hegemon speaking about backwardness, lack of maturity for

modernization and definite supremacy of Europe, while resistance to the oppression of

the partitioners, and more broadly to the colonial policy of the European powers allows in

Poland, contemptuously called Halb-Asien, like in the case of Indians and Boers, creating

a kind of auto-colonial identification with the seemingly “exotic” nation.

 

Trans. Izabela Ślusarek
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Hugo Zapałowicz, Jedna z podróży na około Ziemi. Tom I, Lwów: Księgarnia Gubrynowicza1

i Schmidta 1899, p. 629. All translations into English are our own, unless otherwise indicated. The
original says:: “[...] nagle dostrzegłem – Chińczyka. Widywałem wprawdzie w Europie produkują-
cych się chińskich akrobatów, atletów, ale w naturze [...] jeszcze Chińczyka nie widziałem. Przy-
patrywałem mu się przeto uważnie, bo szliśmy w jedną stronę. Był słusznego wzrostu, kościsty, cery
żółtej, właściwie śniado żółtej, jak stary pergamin [...]”.

Vladimir Gvozden, Srpska putopisna kultura 1914–1940. Studija o hronotopičnosti susreta,2

Beograd: Službeni glasnik 2011. All Serbian language texts are written in Latin alphabet.
Carl Thompson, Travel writing, London–New York: Routledge 2011, p. 67.3

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 3, 2018

Tomasz Ewertowski
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Shanghai International Studies University)

‘YELLOW RACE’ IN POLISH AND SERBIAN TRAVEL WRITING
FROM THE SECOND HALF OF THE 19  CENTURYTH

AND THE FIRST HALF OF THE 20  CENTURYTH * 

[...] suddenly I saw a Chinese. Although in Europe I had seen Chinese acrobats, athletes
performing, but in real-life situations [...] I have not yet seen a Chinese. Hence I was scrutinizing
him attentively, because we were walking in the same direction. He was well-built, bony, of yellow
complexion, actually swarthy yellow, like an old parchment [...].1

 
During his world tour in the years 1888–1890, Hugo Zapałowicz (1852–1917),

a Polish natural scientist, traveler, and military man encountered Chinese people
for the very first time in his life. His words, quoted above, expose a number of
relevant issues. According to Vladimir Gvozden, travel writing is a textual trace
of the real journey, documenting the encounter with space, time, and society.2

Zapałowicz felt a certain excitement after seeing a Chinese, which triggers in him
a passion for observation, thus, we can say that travel writing gives us an access
to real encounters with ‘otherness’. However, descriptions of foreign countries
link “unknown entities to known reference points, and to familiar frameworks
of meaning and understanding”.  The singular event of seeing the first Chinese3

“in real-life situations” is mediated “in writing” by an entanglement of conventions
and stereotypes. The skin of a Chinese is not yellow (unless someone suffers from
jaundice), and Zapałowicz also noticed that the skin of the person he had seen
was swarthy; however, the pressure of cultural discourse made him use the word
“yellow” eventually. Furthermore, he had just seen a Chinese for the first time
in his life and he did not even talk to him, but even such a short meeting was
enough to make Zapałowicz write a few pages filled with stereotypes. This simple
example illustrates the point that travelogues tend to show the reality of the places



128 Tomasz Ewertowski

For general information about Polish travel writing on China, see Edward Kajdański, Długi cień4

wielkiego muru: jak Polacy odkrywali Chiny, Warszawa: Oficyna Naukowa 2005; Marian Kałuski,
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Ivan Hannaford, Race: The History of an Idea in the West, Baltimore, London, Washington:5

Hopkins University Pres, Woodrow Wilson Center Press 1996.
George M. Fredrickson, Racism. A Short History, Princeton–Oxford: Princeton University6

Press 2002.
Francisco Bethencourt, Racisms. From the Crusades to the Twentieth Century, Princeton–Oxford:7

Princeton University Press 2013.

they described which, nevertheless, are constructed according to the writers’ and
their projected readers’ knowledge and values. In fictional literature, race issues
are presented with a greater level of correspondence with the dominant discourse
of the epoch, being predominantly the product of a writer’s imagination. In travel
writing, we can observe how the content of observation is being negotiated with
prejudices, values and intellectual tradition.

Therefore, in this paper, we will focus on travelogues, while only referring
contextually to fictional works. The main goal is to show how a discourse on the
so-called yellow race functioned in the Polish and Serbian travel writing from
the second half of the 19  century and first half of the 20  century. An analysisth th

of the semantics of the term ‘yellow race’ is also proffered.
Paying attention to Serbian and Polish authors can broaden our understanding

of the imperial and racial dimension of representation of China. In the modern
period, Poland and Serbia did not take part in exploitation of China; on the contrary,
these countries themselves became objects of imperial domination. Nevertheless,
when travelers from Poland or Serbia visited China, they often represented imperial
institutions of foreign powers, e.g. as soldiers in the Russian army. Their outlook
on the world was formed by intellectual trends born in Western Europe, like
Darwinism. However, Poles and Serbs, being victims of imperialism themselves,
were in a better position to understand the people of this East Asian nation.
Therefore, we find an interesting ambivalence. Additionally, choosing Polish and
Serbian travel writings also allows us to see whether representatives of a Catholic
Slavic nation and an Orthodox Slavic nation had different attitude towards race
issues.4

HOW DID THE CHINESE END UP BEING CONSIDERED ‘YELLOW’?

In three very different attempts to give a broad overview of the development of
race and racial thinking in the West, namely works by Ivan Hannaford,  George5

Fredrickson  and Francisco Bethencourt,  the 18  century is considered as the6 7 th

time in which modern racism was born, and its apogee was the first half of the
20  century. How can the concept of the yellow race be posited in this generalth

framework?



‘Yellow Race’ in Polish and Serbian Travel Writing from the Second Half of the 19 Century... 129th

David Emil Mungello, The Great Encounter of China and the West, 1500–1800, Plymouth:8

Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. 2009, pp. 130–134.
About changes in the perception of China see Raymond Dawson, The Chinese Chameleon. An9

Analysis of European Conceptions of Chinese Civilisation, New York: Oxford University Press
1967, pp. 65–89; Colin Mackerras, Western Images of China, Oxford, New York: Oxford University
Press 1989, pp. 28–65; Александр Владимирович Лукин, Медведь наблюдает за драконом.
Образ Китая в России в XVII–XXI веках, Москва: Восток-Запад: АСТ 2007, pp. 46–50.

Michael Keevak, Becoming Yellow. A Short History of Racial Thinking, Princeton–Oxford:10

Princeton University Press 2011, pp. 45–48.
Ibidem, p. 51.11

Ibidem, pp. 62–63.12

First, it should be said that the yellow color has a significant meaning in
Chinese tradition, being the color of the Emperor and of life-giving Earth. Besides,
one of the important legendary figures in Chinese history is the Yellow Emperor,
such that the Chinese sometimes refer to themselves as “Sons of the Yellow
Emperor”. However, such usage did not refer to skin color. David Mungello
states that prior to the 18  century, both the Chinese and Japanese were usuallyth

considered ‘white’ by Europeans, which was, according to Mungello, connected
with a respect for the achievements of East Asian civilization and hopes for the
Christianization of China.  Such views started to change in the 18  century, so that8 th

later in the 19  century, the image of China was dominated by the stereotype ofth

a conservative, despotic society. Even if chinoiserie fashion was blooming and
some Enlightenment authors idealized Chinese society, the economic and military
development of Western powers, emergence of imaginary opposition between the
West and East, and the formation of progressive social ideas led to a negative
assessment of Chinese civilization,  which was also reflected in the descriptions9

of skin color.
The process behind the view of Chinese and other East Asians as yellow is

analyzed in detail by Michel Keevak. He claims that in early modern accounts, the
Chinese were described as white, with a remark that inhabitants of the southern
provinces have darker complexion. In the 17  century, the yellow color might wellth

be attributed to Indians, but not the Chinese.  In Carl Linnaeus Systema naturae10

(first edition) from 1735, Asians are called fuscus (brown, swarthy), and only in the
10  edition from 1758–59 were they described with the word luridus (pale yellow).th 11

The view that the Chinese and other East Asians have yellow skin became firmly
established with Johann Friedrich Blumenbach’s De generis humani varietate
native. In the final third edition from 1795, Blumenbach distinguished five races:
Caucasian as the oldest and primeval one, with Mongolian and Ethiopian as being
the furthest away from white Caucasians. The Mongolian race was described
using the word gilvus (pale yellow).  Because of the association with a history of12

conquests by Genghis Khan and his successors, the idea of a Mongolian race
was linked with the stereotype of being hordes of Asian invaders. In the second
half of the 19  century, this stereotype was actualized in the concept of the ‘yellowth

peril’ referring to Japan’s rapid development, which led to European powers fearing
for their possessions in Asia. Furthermore, after the so-called opium wars, the
Chinese people were free to emigrate and were often sought out as cheap labor force
in European colonial possessions or in the Americas. The scale of this emigration
made Europeans and Americans fearful of its demographic and cultural impact.
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About Vladislavić, his mission and his report see Sava Vladislavić, Tajna informacija o snazi13

i stanju kineske države. Секретная информація о силě и состояніи китайскаго государства,
ed. Vladimir Davidović, Beograd: Radio-televizija Srbije 2011; Jovan Dučić, Grof Sava Vladislavić:
jedan Srbin diplomat na dvoru Petra Velikog i Katarine I, Valjevo: Glas crkve 2004; Владимир
Степанович Мясников, Посольство С.Л. Владиславича-Рагузинского в Пекин, in: Русско-
-китайские отношения в XVIII веку. Том II. 1725–1727, ed. Владимир Степанович Мясников,
Москва: Наука 1990; Tomasz Ewertowski, Slika Kine u “Tajnoj informaciji o snazi i stanju
kineskog carstva” Save Vladislavića, “Dositejev vrt” 2014, vol. 2, pp. 71–93.

About Subotić’s life and work see Darijuš Samii, Ozren Subotić – novosadski istraživač14

Dalekog istoka, “Sveske za istoriju Novog Sada” 2016, no. 17, pp. 41–45.
Ozren Subotić, Iz žutog carstva, Novi Sad: Natošević 1921, p. 76.15

We will focus on the second half of the 19  century and the first half of theth

20  century, because then we encounter a fully formed discourse about the so-th

called yellow race. However, a corpus of Polish and Serbian travelogues confirms
Bethencourt’s claim that racism revitalizes older stereotypes. For example, the
first known Serbian traveler to China, Sava Vladislavić (1668–1738), a diplomat
in the court of the Russian tsars, did not use the word ‘race’ and did not mention
yellow skin color in his report about China; however, he gave a description of
the Chinese as cunning, haughty barbarians,  a stereotype that was later used in13

racial discourse.

CONFLICT OF RACES

‘Yellow’, as a characteristic of the Middle Kingdom, appears already in the
title of a book by Ozren Subotić (1873–1951) called Iz žutog carstva (From the
Yellow Kingdom). This author visited East Asia at the beginning of the 20  centuryth

when he was serving in the Russian army and studying at the Eastern Institute in
Vladivostok.  The term ‘yellow’ in the title of his book does not refer to a racial14

discourse on skin color, but rather to the aforementioned Chinese tradition of
ascribing great importance to the yellow color. In Subotić’s text, quite frequently
we find references to “the yellow race” or “yellow skin”; however, often these
words are written in italics and put in a context of irony. For example, Subotić
describes the plundering of a Chinese intellectual’s house by European soldiers
during military action against the Yihetuan Movement (so-called Boxer Rebellion).
His attitude towards the owner of the house is full of admiration: “He is only
a despised Chinese, lower race, and his face has a yellow color – but this time
this yellow face of despised barbarian is infinitely higher than the other, cultural,
white face”.  Subotić’s remarks on the yellow race often have a subversive15

character, which can be called ‘a persiflage’. Although the cliché of racial dis-
course is used, its fundamental ideological consequence – i.e. a conviction about
a hierarchy of two races – is undermined. 

Subotić calls the Russian-Japanese conflict the first war between two races;
nevertheless, he does not elaborate on implications of this formulation. Examples
of a distinctive discourse on a conflict between a white and yellow race are
found in the writings of a Serbian traveler, Milorad Rajčević, and a Polish reporter,
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Another Serbian author who presented a Slavophile interpretation of Russian-Japanese war was16

Milutin Velimirović (1893–1973), e.g. he stated that all Slavic peoples were waiting for Russian victory
(Milutin Velimirović, Kroz Kinu: putopis, Beograd: S.B. Cvijanović 1930, p. 9). Such Slavophile
claims did not recognize the support for the Japanese case among Poles (David Crowley, Seeing Japan,
Imagining Poland: Polish Art and the Russo-Japanese War, “The Russian Review” 2008, vol. 67
[January], pp. 50–69).

Roman Fajans (1903–1976). In the first half of the 20  century, Rajčević traveledth

the world over. In 1910–1911, he journeyed around Asia. When characterizing
the Chinese, he declares that they are abominable not only because of race, but
also because of their character, which suggests that the author uses the term ‘race’
mostly in reference to physical traits. As members of the yellow (Mongolian) race,
Rajčević enumerates not only the Chinese and the Japanese, but also Tibetans,
Thais, the Burmese, and Tunguses. In his account of a trip to Manchuria, a con-
siderable attention is paid to the Russian-Japanese war of 1904–1905, and with
this background he introduces the topic of war between races. The Serbian
traveler writes that some Europeans hated Russians (as Slavs) so much that they
preferred a defeat of their own race by those yellow people. We can see a tertiary,
hierarchical construction of identity: a race, a language-cultural group, a nation.
Loyalty to one’s own race should be more important than political interests, so
Europeans who wish no victory for the Russians betray their own race.  In16

general, statements by the Serbian globetrotter are very biased and shallow, e.g.
Japanese expansion to the Asian continent is criticized by him as politically
motivated; however, without hesitation he prizes Russian imperial undertakings.
Rajčević’s example shows that writings of a tourist who travels without intellectual
preparations often remain within realm of simple impressions and stereotypes.

More sophisticated are the remarks on conflict between races by Roman Fajans
(1903–1976), one of the most highly recognized Polish reporters from the 1930s.
Fajans traveled around China in 1937–1938, and on the basis of his observations
prepared a book entitled W Chinach znowu wojna (A war in China Once Again).
Usually, Fajans uses terms such as ‘white race’ and ‘yellow race’ as neutral
expressions, the former in reference to Europeans and Americans, the latter to the
Chinese and Japanese. He does not present negative and stereotypical character-
istics like Rajčević and often refers to interviews with the Japanese and Chinese,
which gives his book a more pluralistic standpoint. We can observe a difference
between writings of a tourist, and an analytical gaze of a journalist. However,
Fajans’s own ultimate allegiance is not disputed; while writing on different aspects
of European colonialism, he proudly calls Singapore a masterpiece of white men
or displays anxiety about shrinking positions of the white race in Asia. Rajčević’s
account is written with the memory of Russo-Japanese war in mind, whereas the
work of Fajans is dominated by the second Sino-Japanese war and an imminent
clash between great powers in East Asia. Japanese expansionism is presented
as extension of the ‘yellow race’, leading to inevitable conflict with the ‘white’
colonial empires. However, racial issues are not seen as a trigger of the conflict,
as more attention is given to economy and geopolitics. As we have seen, Rajčević
mentioned situations in which lines of international conflicts cross racial dis-
tinctions, criticizing people who act against their own race. Fajans also describes
such situations of which the most distinctive example is his conversation with
a Chinese intellectual, Doctor Lin. Fajans’s remark – that in Europe there is an



132 Tomasz Ewertowski

Robert J.C. Young, Colonial desire: hybridity in theory, culture, and race, London–New York:17

Routledge 1995.
About Symonolewicz see: Edward Kajdański, Długi cień wielkiego muru: jak Polacy odkry-18

wali Chiny..., pp. 323–340; Konstanty Symonolewicz ! orientalista, dyplomata, opiekun Polonii
Mandżurskiej, ed. Adam Winiarz, Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szcze-
cinie 2012.

Konstanty Symonolewicz, Moi Chińczycy. 18 lat w Chinach, Warszawa: Biblioteka Polska 1938,19

p. 9.
Ibidem, p. 93.20

Ibidem, p. 67.21

Ibidem, p. 197.22

Compare with a remark by Magdalena Gawin that in Polish eugenics, the term ‘race’ was used23

in three main contexts: firstly, it was used interchangeably with the term nation or society; secondly,
it was used to refer to inherited physical and mental attributes; thirdly, it was used in the context

opinion that xenophobia towards whites will turn out to be stronger than the
current Chinese hate for the Japanese invaders and that sooner or later Asian
nations will unite under Nippon leadership to chase Europeans away from Asia
– is countered by Lin that the Japanese will never be considered ‘brothers’ again.
Nevertheless, it is worth remembering that even if in the description of inter-
national situations Fajans emphasizes economic, social and geopolitical factors,
still he does not undermine the whole racial discourse. It is not surprising,
because in general his views situated him closer to the right side of the political
scene in 1930.

INTERRACIAL RELATIONSHIPS

In his Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race, Robert Young
emphasizes the importance of sexuality and interracial relations for the 19  andth

20th century discourse on race.  It is important to examine how this issue was17

presented in travel writings on China. Konstanty Symonolewicz (1884–1959),
who received an orientalist education and worked in China (mostly as a diplomat
during 1912–1930, and again for a short period after the Second World War), left
behind two books and a number of articles.  Symonolewicz often writes about18

the Chinese positively and criticises actions of Europeans. That said, his overall
outlook is clear: the Mongolian race has its own special traits that are “a total
contrast of ours”  such that even with mutual liking serious communication is19

not possible. Such an attitude is reflected in his assessment of mixed marriages.
He describes a few unsuccessful relations between Russian women and Chinese
men and comments that both sides cannot be happy, because they represent
two different poles: East and West.  It is also worth paying attention to some20

semantic instability here. In one place, he writes about the Sino-Japanese relation
as a combination of two races,  and in another place he calls the son of a Chinese21

and Japanese couple ‘a mixture of two races’.  Therefore, on the one hand, the22

writer refers to the traditional division of white and yellow race, linking it not
only with biological issues, but also with cultural differences. However, he also
uses the word ‘race’ with a meaning that is close to a ‘nation’.23
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of historical rivalry among races (Magdalena Gawin, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu
eugenicznego (1880–1952), Warszawa: Neriton, Instytut Historii PAN 2003, pp. 138–139).

About Grgurić’s biography see Filip Hameršak, Nepoznati Hrvoje Grgurić, “Kolo: časopis24

Matice hrvatske” 2000, t. 10, no 4, pp. 25–40.
Hrvoje Grgurić, Na Dalekom Istoku. Uspomene našega dobrovoljca iz Sibirije, Mandžurije,25

Mongolije i Kine, Zagreb: Zaklad Tiskare Narodnih Novina 1931, p. 74.
Ibidem, p. 81.26

Ibidem, p. 83.27

Very interesting is a narrative about the stillborn affair of a Croatian traveler
named Hrvoje Grgurić (1893–1981), which he described in the book Na Dalekom
Istoku (In the Far East). We include a Croatian writer in a text about Serbian
and Polish literature because he served in the first Serbian Voluntary Division in
Russia during the First World War, and his experience has a lot in common with
the fate of Serbian soldiers who escaped to China from revolutionary Russia.24

Among more than sixty travel writers included in our research, he is the only one
who explicitly describes a romantic but platonic relation with a Chinese girl. The
girl named Tsi-Ču is described as “a small Asian”, and is compared to a “miniature
made of expensive Chinese porcelain”.  We should note that this characteristic25

is very stereotypical, taking away the girl’s individuality and making her into
some kind of a museum showpiece. Topicality of this characteristic suggests that
a desire for the exotic Other is fundamental for Grgurić’s initial fascination. The
allure of another race means longing for transgression, mutual infatuation is
described as the moment of negation of traditional barriers dividing two races
and nations.  When finally they meet in private, that moment of happiness is26

overshadowed by awareness of social norms that render the relationship impossible.
Grgurić quotes a Tsi–Ču’s monologue, in which the girl orders him, “an alien”,
to go away and then shereproaches him for making her soul restless by waking
up feelings forbidden for her race.  Analogically to Symonolewicz’s remarks on27

interracial relationships, the final verdict is that racial differences are associated
with insurmountable cultural barriers. The difference is that for the Polish author,
racial differences manifest themselves in personalities, making a real understanding
impossible, whereas for Grgurić love can defeat racial differences, but the reason
for failure is social pressure. From this point of view, the Croatian author’s account
is similar to Wacław Sieroszewski’s novel Zamorski diabeł (A Foreign Devil), in
which a romantic relationship between a Polish man and a Chinese girl is blooming
despite racial difference, even though it is destroyed in the end by social pressure.
On another level, in both texts we can see interracial relation as “a forbidden
fruit”, desire which cannot be fulfilled, because it will lead to catastrophe. There-
fore, even if a description of mutual love suggests a possibility of crossing bounds
of racial discourse in a personal relationship, however a composition of both
stories only strengthens barriers created by race.

‘YELLOW PERIL’

The idea of the ‘yellow peril’, mentioned in the first part of the article,
constitutes one of the most important elements in racial discourse, so we shall
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Ariton Mihailović, Kroz plamen ruske revolucije, Beograd 1928, p. 121. “Slovenska opasnost28

izgovorena negda na zapadu, odista postoji jače nego li žuta opasnost. Samo to je vređajuća reč
‘opasnost’. Mi nismo opasnost, već Oslobođenje i najbolji pioniri slobode [...]”.

Karol Lanckoroński, Na około Ziemi. 1888–1889. Wrażenia i poglądy, Lwów: Gebethner i Spółka29

1893, pp. 282–283. “Najbrudniejszą zawiść o chleb, będącą podstawą antychińskiego ruchu, osłania
się płaszczykiem wszelkich możliwych narodowych, religijnych i moralnych pozorów”.

Ibidem, p. 283. „Nienawiść rasowa jest hasłem umierającego stulecia, które walkę o byt z teorii30

Darwina przenieść usiłuje w dziką praktykę wśród szczepów ludzkich Nienawiść rasowa zastąpiła
nienawiść religijną dawniejszych czasów [...] i rozkiełzaną we francuskiej rewolucyi nienawiść zwal-
czających się różnych ustrojów państwowych”.

analyze a few examples of it. A very interesting semantic modification is found
in Ariton Mihailović’s book Kroz plamen ruske revolucije (Through the Fire of
the Russian Revolution). As with the aforementioned Grgurić, Mihailović, a Serb,
belonged to a group of Southern Slavic soldiers who fought for Russia during
the First World War but escaped to East Asia after the Bolshevik Revolution.
Having previously described Subotić’s strategy as a ‘persiflage’ of racial discourse,
in the case of Mihailović we can talk about ‘contrafactum’. The idea of the ‘yellow
peril’ becomes a carrier of Slavic messianism in the description of a Russian
army parade: “Slavic peril, mentioned somewhere in the West, really exists more
strongly than the ‘yellow peril’. But it is an offensive word ‘peril'’. We are not
perilous, but liberation and the best pioneers of freedom [...]”.28

An intellectual rejection of the myth of the ‘yellow peril’ is presented in Karol
Lanckoroński’s book Na około Ziemi. 1888–1889. Wrażenia i poglądy (Around
the World. 1888–1889. Impressions and Opinions). Some travelers, e.g. Milan
Jovanović and Przecław Smolik, responded to widespread stereotypes with an
idealization of the Chinese, but this is not the case with Lanckoroński, who neither
succumbed to the myth of the ‘yellow peril’ nor idealized East Asians; rather, in
a rational manner he criticized some common opinions. Here is how he explained
the causes of anti-Chinese fears: “The dirtiest envy for bread, which is a basis
of anti-Chinese movement, is concealed under all possible national, religious and
moral appearances”.  Lanckoroński is critical of symptoms of chauvinism and29

superstitions in social life, regardless of whether it is happening in China or
America. In the next part of his refutation, Lanckoroński placed the idea of the
‘yellow peril’ within the framework of 19  century social thought: “Racial hatredth

is a catchphrase of a dying century, which is trying to move a fight for survival
from Darwin’s theory into a wild practice among human tribes. Racial hatred
replaced religious hatred of old times [...] and hatred of competing government
systems, unbridled in the French Revolution”.  The ‘yellow peril’ is perceived30

as one manifestation of the racial discourse that is based on vulgar and social
interpretation of Darwin’s theory. In an interesting way, the writer compares
racial hatred to other competing ideologies of the 19  century, and in this wayth

destabilizing racists’ claims to scientific value by making it one more expression
of social tensions and violent instincts. He also recognizes links between the
‘yellow peril’ and antisemitism, and in a critical way describes Aryan myth
followers’ lack of serious knowledge: “Persecutions of the Chinese can bring into
America and Australia even worse consequences than a blind antisemitism in
Europe, in Hong Kong and in other points in Asia’s, ‘Aryans’ (what abuses are
being done by conceited ignoramuses with this term of tribal descent about
a substantial definition of which the most learned contemporaries have yet to be
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Francisco Bethencourt, Racisms. From the Crusades to the Twentieth Century..., p. 39.32
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Wschodniej, arcybiskup Teb, Patriarcha Antiochii, Rzym: Meridion 1965; George J. Lerski, Polish
Prince of the Church in South Asia, “The Polish Review” 1984, vol. 29, no. 4, pp. 57–69; Tomasz
Ewertowski, The Image of the Chinese in the Southeast Asian Contact Zone. National Comparisons
in the Travelogues of Milan Jovanović and Władysław Michał Zaleski, “Imagologiya i kompara-
tivistika” 2016, vol. 6 (2), pp. 40–57.

Władysław Michał Zaleski, Podróż po Indo-Chinach r. 1897 i 1898, Kraków: nakł. aut. 1898,35

p. 63. “Missyonarz z innej strony spogląda na tę kwestyę; mniej go zajmuje strona polityczna lub

agreed upon!) start to fear a revenge [...]”.  In a similar fashion, he condemns31

contradictions within racist critics of Chinese immigration, who on the one hand
blame the Chinese for their isolation and not mixing with the rest of population,
and on the other hand state that the yellow race will render the white race
degenerated. To sum up, in Lanckoroński’s writing we can see an intellectual critic
of discrimination linked with racial discourse. Probably his criticism towards
ideologies inspiring social upheavals may also have roots also in his aristocratic
background.

Yet another perspective on the topic of race and the ‘yellow peril’ is given in
travelogues written by Catholic priests. Bethencourt claims that the Catholic
Church developed a universal view and “considered itself responsible for all
the peoples of the world before God” as well as stressing the common behavior
and reasoning among humans that constitute the essential basis for humanitas.32

Of course, doctrine is no guarantee that actions of representatives of the Catholic
Church were free from racism. Furthermore, a firm conviction about the universal
value of Christian revelation might lead to discrimination of other cultures and
religions. Nevertheless, Polish travelers to China on behalf of the Catholic church
had a comparatively incorporative attitude towards issues of race, even if their
writings were full of ignorance and intolerance towards other religions and cultures.
We can single out Ignacy Posadzy, Tadeusz Radkowski, Andrzej Krzesiński, and
Władysław Michał Zaleski. None of them proposed any discrimination on racial
ground, even if Andrzej Krzesiński, for example, argued with Gandhi that the
only hope for India is the only true religion, the Catholic faith.  Władysław33

Michał Zaleski had the highest office among them and is nowadays the best
known, so we will focus on him.  Zaleski was the Apostolic Delegate to the34

East Indies in the years 1890–1916, and during this time he traveled a great deal,
including trips to Southeast Asia and China. He wrote many books, including
a travelogue Podróż po Indo-Chinach r. 1897 i 1898 (Travel in Indochina in 1897
and 1898), in which he devoted attention to the issue of Chinese emigration.
He rejects the idea of the ‘yellow peril’ in the name of missionary universalism:
“A Catholic missionary looks at this issue from another angle, he is less concerned
with the political and economic aspects, because for apostolic work all racial dif-
ferences disappear: non enim est distinctio Judaei et Graeci”.  The universalism35
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ekonomiczna, bo wobec apostolstwa nikną wszelkie różnice rasowe: non enim est distinctio Judaei
et Graeci”.

Ibidem, p. 64. “Kto się tego nie dotknął, że tak powiem ręką, wyobrazić sobie nawet nie po-36

trafi, jak wiara katolicka przekształca Chińczyka, ile go uszlachetnia i rozwija dodatnie strony jego
charakteru, dotychczas przygniecionego pod jarzmem pogaństwa”.

of the Catholic Church leads to the conviction that Chinese migration, even if
it may cause some political and economic problems, nonetheless it creates an
opportunity for missionary activity. From this perspective, racial characteristics
are far less important than confession, and according to Zaleski, converting to
Catholicism can transform the Chinese: “One who has not touched, let me say, this
issue with a hand cannot imagine how the Catholic faith changes a Chinese, how
it ennobles him and how it develops his character traits positively, after having
been so far overwhelmed by a pagan yoke”.  However, avoiding discrimination36

based on racial discourse does not mean that Zaleski was a writer free of pre-
judices. For example, in a quoted fragment, traditional Chinese culture is considered
“a pagan yoke”, and in general his writings are full of Eurocentric biases.

SUMMARY

Due to the limited length of the article, we have only presented a general outline
of the topic, even as many of the aforementioned issues require further analysis.
However, perhaps most helpful at this point is to present a short, succinct summary
with emphasis on the comparative dimension. In general, among Polish and Serbian
travelers, we can see a similar reception and use of the yellow race discourse. With
its origin in Western European thought, it contains such elements as the yellow peril
and the conviction that intercultural barriers are intransgressible and a stereotype
of conservative, changeless China. Nevertheless, among Poles and Serbs relatively
speaking, we can also find a number of writers who sympathized with the Chinese,
a sympathy that could have been motivated by the political and cultural conditions,
mentioned at the beginning of the article. Such sympathy for the Chinese still does
not mean a rejection of racial ideology for the reason that it was so deeply ingrained
in the period under consideration that writers simply continued to repeat stereo-
types and statements that were epitomized in the claim for the Chinese skin being
yellow in color. That said, there are two main differences between Polish and
Serbian authors. Firstly, among Poles we can single out writers who treated the
racial issue from the perspective of Catholicism and its universal doctrine. Secondly,
among Serbs we meet slavophilia and rusophilia far more often, as they recognized
a racial dimension to Russian activity in East Asia and considered the Russo-
Japanese war from a different perspective.
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‘YELLOW RACE’ IN POLISH AND SERBIAN TRAVEL WRITING

FROM THE SECOND HALF OF THE 19  CENTURY AND THE FIRST HALFTH

OF THE 20  CENTURYTH

Summary

The main goal of the paper is to show how a discourse on the so-called yellow race

functioned in the Polish and Serbian travel writings from the second half of the 19  centuryth

and the first half of the 20  century. Examination of the semantics of the term ‘yellow race’th

is also proffered. Analysis of writers from Poland and Serbia makes it possible to introduce

an interesting comparative perspective. Three main problems analyzed in the article are:

a conflict of races, interracial relationships and the so-called yellow peril.

Adj. Izabela Ślusarek



Claude Lévi-Strauss, Rasa a historia, w: Rasa a nauka: trzy studia, słowo wstępne napisał1

Tadeusz Kotarbiński, przeł. Janina Dembska, Warszawa: PWN 1961, s. 156.
Leon Wernic, Małżeństwo z punktu widzenia higieny społecznej i seksualnej, „Czystość” 1907,2

nr 6, s. 85!86. Cyt. za: Magdalena Gawin, Rasa i nowoczesność: historia polskiego ruchu euge-
nicznego (1880–1952), Warszawa: Neriton 2003, s. 77.

Nieco później Edgar Rice Burroughs opublikował powieść Księżniczka Marsa (1912), w któ-3

rej przedstawił imperialistyczną wersję narracji o kontakcie Ziemian z cywilizacjami kosmicznymi.
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„DZIWNI TO LUDZIE, CI ARYJCZYCY!”
UTOPIA RASOWA W GOŚCIACH Z MARSA WŁADYSŁAWA SATKEGO

Czy może ten pochód cywilizacji zachodniej dobiega już końca,
a świat zachodni jest tak bliski upadku i, jak owe prehistorycz-
ne potwory, rozpłynie się w ekspansji, której nie da się pogodzić
z wewnętrznym mechanizmem zapewniającym istnienie tej cywi-
lizacji?1

 

[...] losem rodzaju ludzkiego ma rządzić nie chwilowy impuls
i chwilowe uczucie lub popęd seksualny danej jednostki, lecz in-
teres gatunku ludzkiego, który musi wyłączać spośród siebie ty-
py skarlałe i dążyć do tworzenia pokoleń silnych duchem i ciałem.
Niechże nie kręcą powątpiewająco głową zwolennicy zasady, że je-
dyną sankcją małżeństw tego lub innego typu jest uczucie miłości
[...]. ostatecznym celem związków jest zachowanie i udoskonale-
nie gatunku .2

W Wojnie światów George’a Herberta Wellsa, powieści, która wypowiedziała
najgłębiej skrywane lęki kultury wiktoriańskiej, miejscem lądowania pierwszego
marsjańskiego pojazdu stały się pola w okolicach Woking – obszar mitologizo-
wanej, cofającej się pod naporem industrialnej teraźniejszości „wesołej, zielonej
Anglii”, a jednocześnie odległe przedmieścia gigantycznej metropolii. Pisarz na
kartach utworu dokonał też innego skandalicznego gestu: utożsamił bowiem dum-
nych Brytyjczyków z ludami uznawanymi przez nich za gorsze, mniej ludzkie,
a w związku z tym – skazane na zagładę. Angielskie społeczeństwo, żywiące się
ciałami i pracą mieszkańców kolonii, samo staje się pokarmem krwiopijców z kos-
mosu, a sunący po drogach tłum uciekinierów z Londynu, stolicy świata, przypo-
mina usiłujące uniknąć śmierci insekty . Godny wzmianki w tym kontekście jest3
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Utwór stanowi pierwszy tom cyklu o przygodach Johna Cartera, oficera armii Południa, przeniesio-
nego w tajemniczych okolicznościach na Barsoom (Marsa). Jego energia, waleczność, spryt i siła cha-
rakteru sprawiają, że z czasem zdobywa serce „czerwonej Marsjanki” Dejah Toris i otrzymuje tytuł
„Pana Wojny”. Niektórzy historycy amerykańscy wpisują narracje Burroughsa w nurt „opowieści
z pogranicza”, dostrzegając ich związki z literaturą groszową (dime novels), opisującą heroiczne czy-
ny zdobywców Dzikiego Zachodu. Zob. np. Michael Lynch, John Carter of Mars and the American
frontier, https://pastinthepresent.wordpress.com/2012/03/13/john-carter-of-mars-and-the-
american-frontier [dostęp 11.12.2017].

Główne miasto Podola zamieszkiwało około dwudziestu pięciu tysięcy mieszkańców, z tego4

trzynaście tysięcy pochodzenia żydowskiego (stan z 1880 roku). Ten ważny w okresie Rzeczypospolitej
szlacheckiej ośrodek handlowy posiadał w XIX stuleciu kilka szpitali, liczne szkoły i sąd okręgowy.
Jego życie handlowe koncentrowało się wokół tzw. Sklepów – odpowiednika krakowskich Sukien-
nic, a nad kamienicami górował klasycystyczny pałac, naszkicowany w 1870 roku przez Napoleona
Ordę. Informacje o Tarnopolu podaję za: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych kra-
jów słowiańskich, t. 12, red. Bronisław Chlebowski według planu Filipa Sulimierskiego, Warszawa:
Kasa imienia Józefa Mianowskiego 1892, s. 187 i n. O kolekcji polskich „widoków historycznych”
w kontekście tożsamościowym pisała niedawno Małgorzata Litwinowicz-Droździel. Zob. eadem, Wi-
doki polskości. Próby stylu, próby reprezentacji, w: Ekspozycje nowoczesności: wystawy a doświad-
czenie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821–1929), red. Małgorzata Litwinowicz-Droździel,
Iwona Kurz, Paweł Rodak, Warszawa: Neriton 2017, s. 243–244.

Mikołaj Marcela, Monstruarium nowoczesne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego5

2015, s. 223.

fakt, że niecały rok przed wydaniem utworu całe imperium świętowało sześćdzie-
sięciolecie panowania królowej Wiktorii. Z tej okazji głównymi ulicami Londynu,
nad którymi powiewały niezliczone flagi, przemaszerował widowiskowy, wielo-
barwny pochód, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich podbitych lu-
dów. Światło odbijało się od wypolerowanych kasków gwardzistów, a powietrze
wypełniały niekończące się owacje wielotysięcznego, zgromadzonego wzdłuż sze-
ściomilowej trasy tłumu. Święto to stało się także okazją do radosnych spotkań
towarzyskich w mniej reprezentacyjnych dzielnicach Londynu, zamieszkanych przez
rodziny zmęczonych mężczyzn w kaszkietach i kamizelkach.

W tym samym 1897 roku, ponad dwa tysiące kilometrów na wschód, z dala
od nowoczesnych aglomeracji , tarnopolski nauczyciel i meteorolog, Władysław4

Satke opublikował powieść Goście z Marsa. Wydał ją pod pseudonimem Abul
zapewne ze względu na obawy przed podejrzeniem o infantylizm: oto bowiem po-
ważany nie tylko w lokalnych kręgach naukowiec i ceniony pedagog napisał utwór
zgoła niepoważny – powieść fantastyczną o przybyszach z innej planety. Tekst,
niestety, spotkał się z krytyką i nie zyskał większej popularności. Bez względu na
wartość estetyczną stanowi on jednak interesujący przykład wykorzystania dzie-
więtnastowiecznych podziałów rasowych do stworzenia intrygującej wizji świata
pozaziemskiego. Poza tym, baczniejsza lektura pozwala rozpoznać w utworze śla-
dy różnych struktur gatunkowych, jak chociażby powieści fantastycznonaukowej,
pamfletu czy melodramatu, a pod względem narracyjnym tekst rozpada się na
dwie, momentami skonfliktowane opowieści: utopię i jej zaprzeczenie.

Wojnę światów łączy z Gośćmi z Marsa przede wszystkim skrajna negacja
perspektywy europocentrycznej. Wspólny obu tekstom światopogląd ewolucjoni-
styczny umożliwił też wprowadzenie analogii między pozornie radykalnie „in-
nymi” przybyszami i mieszkańcami Ziemi . W powieści Satkego kulisty statek5

kosmitów nie ląduje jednak ani na angielskiej wsi, ani nawet w jakimś zapadłym
kącie na ukraińskim Podolu. Miejscem przybycia pary Marsjan stają się okolice

https://pastinthepresent.wordpress.com/2012/03/13/john-carter-of-mars-and-the-american-frontier
https://pastinthepresent.wordpress.com/2012/03/13/john-carter-of-mars-and-the-american-frontier
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Abul (wł. Władysław Satke), Goście z Marsa, Lwów (b. wyd.) 1897, s. 6. Kolejne cytaty z tej6

pozycji lokalizuję w tekście i oznaczam skrótem S. Cyfra arabska oznacza numer strony.
„Polemika Darwina z teoriami poligenezy pociągnęła za sobą konieczność wypracowania in-7

nych środków ustanawiania i reprezentowania naruszonej jedności gatunku ludzkiego. Ogólnie rzecz
biorąc, cel ten osiągnięto przez reprezentację «ludów pierwotnych» jako anomalii przedwcześnie
zatrzymanego rozwoju, jako przykładów wcześniejszego stadium rozwoju gatunków dawno prze-
kroczonego przez zachodnie cywilizacje”. Tony Bennett, Kompleks wystawienniczy, przeł. Małgorzata
Szubertowska, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 10, s. 22.

Oczywiście najbardziej dobitnym przykładem jest los ciała „hotentockiej Wenus” – Saartjie8

Bartman: „Po jej śmierci w 1815 roku na podstawie sekcji zwłok porównywano rzekome osobliwości
jej genitaliów do narządów orangutana, co uznano za dowód potwierdzający tezę, że czarne ludy wy-
wodzą się od innych – i, oczywiście, gorszych, bardziej prymitywnych oraz zwierzęcych – przodków.
Nie kto inny jak sam Cuvier udzielił swego poparcia dla tej koncepcji, puszczając w obieg raport

australijskiego Bathurst, a na nieoczekiwany incydent jako pierwsi reagują tam-
tejsi hodowcy owiec. Na wieść o tym wypadku z całego świata ciągną nieprzebra-
ne rzesze ciekawskich, a cywilizacja Zachodu jakby zatrzymuje się w oczekiwaniu
na kolejne epizody dramatu:

 
Ludzie tutejsi a zwłaszcza uczeni i dziennikarze, politycy i kupcy, zaprzestali jeść, pić i sypiać;

o zatargach politycznych zapomniano prawie zupełnie; w City kantory pozamykane, handel ustał,
fabryki świątkują, a tysiące ludzi oblegają redakcje pism i biura telegraficzne, oczekując nowych
wiadomości .6

 
O skali zainteresowania świadczą również fakt powołania specjalnego czaso-

pisma, poświęconego wyłącznie obcym, oraz zawartość kronik w innych gaze-
tach, regularnie informujących o stanie zdrowia i trybie życia egzotycznych gości.
Jednym z pracowników dziewiętnastowiecznych mediów jest również korespon-
dent bliżej nieokreślonego, polskojęzycznego periodyku, sprawozdający zarówno
redaktorowi, jak i czytelnikom przebieg zdarzeń. Narrator ten oddaje z czasem
głos profesorowi Shoumaniemu – zeuropeizowanemu Japończykowi z Adelajdy,
który jako jedyny potrafi porozumieć się z kosmitami. Polski dziennikarz dzieli
początkowo wraz z innymi przekonanie o kulturowej niższości przybyszy, ze-
stawiając ich z przedstawicielami ludów „pierwotnych”. Wkrótce potem będzie
jednak musiał zrewidować swoje poglądy. Okazuje się bowiem, że cywilizacja
na Marsie jest pod względem technologicznym, naukowym i społecznym o wie-
le bardziej rozwinięta niż roszcząca sobie prawo do intelektualnej i politycznej
hegemonii kultura Zachodu. Co więcej, Polak zaczyna podejrzewać, że w oczach
Marsjan to Europejczycy stanowią odpowiednik ziemskich Aborygenów . Poza7

tym, w przeciwieństwie do budzących obrzydzenie, monstrualnych i nieludzkich
obcych Wellsa, kosmici Satkego okazuje się ludźmi w pełnym tego słowa znacze-
niu. Posługują się też zrozumiałą mową – nieco zniekształconą odmianą języka
mandaryńskiego. Ich organizmy są jednak całkowicie niezdolne do absorpcji
ziemskiego powietrza, w związku z czym czują się coraz gorzej. Nie pomaga im
ani posilna, złożona z „ekstraktu Liebiega”, czyli kostki bulionowej, i najmoc-
niejszych alkoholi, dieta ani nawet ograniczenie hałasu, w tym zatkanie śwista-
wek przejeżdżających w okolicy pociągów. Po trzydziestu dniach para przybyszy,
niemal w tym samym czasie, umiera. Zwłoki Marsjan, podobnie jak ciała „dzi-
kich” w trakcie występów w cyrku czy na wystawach światowych, zostają przed
dokonaniem sekcji upublicznione, urzeczowione, zamienione w spektakl . By je8
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z autopsji Baartman i prezentując jej narządy płciowe – «przygotowane w taki sposób, aby umożli-
wić dostrzeżenie wyjątkowości jej warg sromowych» – Akademii Francuskiej, która zorganizowała
ich ekspozycję na wystawie w Musée d’ethnographie de Paris (dzisiejszym Musée de l’homme)”
(ibidem). W podobny sposób potraktowano szkielet ostatniej mieszkanki Tasmanii, Truganini, stano-
wiący aż do 1947 roku część stałej ekspozycji muzeum w Hobart.

Jarosław Rokicki, Kolor, pochodzenie, kultura: rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów9

Zjednoczonych Ameryki, Kraków: Universitas 2002, s. 204–205.
Fryderyk Nietzsche, Wola mocy: próba przemiany wszelkich wartości (studya i fragmenty),10

przeł. Stefan Frycz, Konrad Drzewiecki, Warszawa: bis 1993, s. 146 (wyróżnienia w tekście – W.F.).
Por. Fredric Jameson, Wstęp, w: idem, Archeologie przyszłości: pragnienie zwane utopią i inne11

fantazje naukowe, przeł. Maciej Płaza, Małgorzata Frankiewicz, Andrzej Miszk, Kraków: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. XIV.

opisać, oglądający je dziennikarz posługuje się dyskursami wiedzy, służącymi wów-
czas badaniu odmienności „rasowej”, a więc antropometrią i fizjonomiką. Rozwi-
nięte czaszki, zgodnie z panującym wówczas przekonaniem, znamionują wysoki
poziom intelektu zmarłych, zadziwiają jednak ich niski, graniczący z karłowatością
wzrost czy fizyczna androginia, objawiająca się w podobieństwie rysów i całko-
witym braku zarostu u obojga przybyszy.

Należąc niewątpliwie do „rasy mongolskiej” i przypominając współczesnych
Chińczyków, Marsjanie, jak, z kolei, wynika z relacji Shoumaniego, nie wyka-
zują żadnych negatywnych cech psychicznych, które kultura europejska wiązała
wówczas z mieszkańcami Państwa Środka, a które skumulowały się w histerycz-
nej narracji o „żółtym niebezpieczeństwie” i w postaci mistrza zbrodni – dokto-
rze Fu Manchu . Tekst niewątpliwie wykorzystuje jednak inną kliszę poznawczą9

– figurę orientalnego mędrca, z dystansem obserwującego zepsuty świat Zacho-
du. Jednocześnie powieściowa konstrukcja marsjańskich Chińczyków, stanowiąca
swoistą kontaminację rozmaitych wyobrażeń na temat mieszkańców Dalekie-
go Wschodu w ogóle, nawiązuje do uproszczonej, przyswojonej Europie przez
Artura Schopenhauera wersji buddyzmu, co przejawia się w fatalizmie, braku
zaufania do zmysłowych aspektów świata, egzystencjalnej apatii, ale również
w swoistej wyniosłości postaci. Wymienione cechy niewątpliwie ewokują słynną,
Nietzscheańską definicję tej filozofii jako jednej z odmian „ruchu nihilistycznego”:

 
Ruch buddystyczny oznacza piękny wieczór, skończoną łagodność i słodycz – jest to wdzięcz-

ność względem wszystkiego, co się ma poza sobą; licząc już i to, czego brak; gorycz rozczarowa-
nia, złość utajoną; ostatecznie: wysoka miłość duchowa; wyrafinowanie filozoficznej sprzeczności
jest poza nim, wypoczywa on sobie także i po niej: ale od niej zachowuje jeszcze duchową glorię
i żarzenie się zachodzącego słońca .10

 
Fredric Jameson w Archeologiach przyszłości podjął, między innymi, kwestię

budulca utworu utopijnego. Sięgnąwszy do tekstu założycielskiego dla tego gatun-
ku, czyli do Utopii Thomasa Morusa, postawił pytanie o „surowce” czy – inaczej
– „ideologemy”, które ukonstytuowały możliwość zaistnienia renesansowej roz-
prawy w takim, a nie innym kształcie. Amerykański teoretyk kultury zapropono-
wał również badanie „ustanowionych między nimi stosunków reprezentacji” takich,
jak „zamknięcie”, „narracja”, „wyłączenie” i „odwrócenie” . W przypadku Gości11

z Marsa jednym z najważniejszych ideologemów (części składowych reprezen-
tacji) jest, obok dziewiętnastowiecznego przyrodoznawstwa i socjaldarwinizmu,
dyskurs rasowy, złożony z elementów zaczerpniętych z różnych koncepcji, od
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Podobny wątek pojawił się również w popularnonaukowej rozprawie Satkego opublikowanej12

w 1885 roku na łamach tarnowskiego „Przyrodnika”: „Często nazywamy sami siebie dziećmi ziemi,
a ją matką naszą i rodzicielką. Jednak mylne to zapatrywanie. Dzieci nigdy nie żyją kosztem swej
matki aż do śmierci, potrzebują tylko w dzieciństwie pokarmu matczynego i opieki, w dojrzalszym
wieku opuszczają ją i własną pracą, własnym staraniem, jako osobniki, utrzymują ono istnienie.
Czyż my, ludzie czy zwierzęta i rośliny ziemskie, postępują sobie w ten sposób? Nie, my się rodzimy
na swej matce, żyjemy i giniemy na niej; więc to nie dzieci ale pasożyty, pasożyty w najwłaściw-
szym słowa tego znaczeniu, które bez miłosierdzia, bez współczucia dla rodzicielki rozdzierają jej
łono, krwią się jej karmią, i kto wie, czy nie przyspieszają jej koniec”. Władysław Satke, Początek
i koniec światów, „Przyrodnik” 1885, nr 2, s. 23–24.

Johanna Friedricha Blumenbacha poczynając, na Ernście Haeckelu kończąc. Za-
wiłości procesu historycznego zostały tutaj zredukowane do następstwa w czasie
najlepiej przystosowanych ras, a zatem w duchu Spencerowskiego ewolucjoniz-
mu społecznego, a jednostki są w pełni określone przez wrodzone, fizyczne i psy-
chiczne cechy rasowe, które stanowią jednocześnie siłę napędową danej kultury,
co ewokuje chociażby teorie Arthura de Gobineau z niesławnych Szkiców o nie-
równości ras ludzkich.

Orientacja Marsjan w ziemskich realiach wynikają z prostego, by nie powie-
dzieć: prostackiego, zabiegu fabularnego. Otóż, zgodnie z założeniem tekstu,
aktualne dzieje Ziemi powtarzają cykl z marsjańskiej, odległej przeszłości. Inaczej
mówiąc: Czerwona Planeta zostaje tutaj przedstawiona jako świat równoległy
i całkowicie symetryczny wobec ziemskiego, ale wysunięty o setki tysiącleci
w przyszłość. Historia Marsa miała więc również okres prehistoryczny, Grecję,
Rzym, średniowiecze, nowożytność, imperia kolonialne i tak dalej. Zdominowa-
nie jej przez Chińczyków, co nastąpi również w ciągu najbliższych epok na Zie-
mi, stanowi jedynie kolejny etap procesu rozwoju. Co więcej, również i tam, ale
odpowiednio wcześniej, wylądował tajemniczy obiekt latający, na pokład które-
go wpuszczono innego japonistę, a w przyszłości identyczne wydarzenie będzie
miało miejsce na Wenus.

Wynikający z przestrzenno-czasowego dystansu nadmiar wiedzy umożliwia
skośnookim kosmitom zajęcie skrajnie krytycznego stanowiska wobec istnieją-
cych na Ziemi stosunków i instytucji. W tym sensie ich tyrady stanowią odległe
nawiązanie do literatury Oświecenia ze słynnymi Listami perskimi Monteskiusza
na czele. Przedmiotem nagany ze strony gości staje się, przede wszystkim, zadu-
fanie kultury europejskiej, która narcystycznie uznała się za szczytowy punkt
rozwoju cywilizacyjnego. Marsjanie bezlitośnie punktują także jej inne wady, za
które uważają: brak dbałości o przyrost ludności, postępujące zwyrodnienie naj-
wyższych warstw społeczeństwa, pogrążających się w gnuśności kosztem podda-
nych, niewolników i kapitalistycznej siły roboczej, brutalność imperialistycznej
ekspansji, skrajną eksploatację zasobów przyrodniczych  czy zakłamanie, przeja-12

wiające się w dziewiętnastowiecznej „podwójnej moralności”. Wbrew pozorom
przybysze z Kosmosu nie są jednak wrażliwymi socjałami. Ich krytyka wynika
bowiem nie tyle z troski o najsłabszych czy empatycznej identyfikacji z całą na-
turą, ile z dbałości o zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju najlepiej
uposażonych. Dlatego mają oni zdecydowanie negatywny stosunek do żądają-
cych dostępu do dóbr, wyemancypowanych pod wpływem wiedzy mas ludzkich.
Opisując zmierzch dominacji Rosji na Marsie, jeden z kosmitów mówi: 
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Gustaw Le Bon tak pisał o tym okresie: „Bardzo jest wymowny przegląd zbrodni popełnionych13

w Europie w ciągu ostatnich piętnastu lat przez awangardę partii socjalistycznej. Zamordowano pię-
ciu szefów państw, w tym cesarzową, dwóch innych raniono, zabito tuzin prefektów policji, znaczna
liczba ludzi zginęła w następstwie wybuchów w pałacach, teatrach, domach i pociągach. Jedna tylko
eksplozja, w teatrze Liceo w Barcelonie, przyniosła osiemdziesiąt trzy ofiary; w Pałacu Zimowym
w Petersburgu zabiła osiem osób i raniła czterdzieści pięć”. Gustaw Le Bon, Psychologia socjalizmu,
przeł. Michał Osiński, Warszawa: Nepo 1997, s. 219.

Kompletne spektrum postaw artystów tamtego okresu wobec fenomenu anarchizmu w dobie14

„propagandy przez czyn” zostało omówione przez Daniela Grinberga. Zob. idem, Ruch anarchi-
styczny w Europie Zachodniej 1870–1914, Warszawa: PWN 1994, s. 68–76.

Gustaw Le Bon, Psychologia socjalizmu, s. 219–220.15

Socjalizm, komunizm, anarchizm, nihilizm – potwory wylęgłe w mózgach Aryjczyków, które
już przed zaborem Słowian nurtowały i podrzynały podwaliny państw europejskich a ucichły tylko pod
potęgą despotycznej Rosji, teraz tym gwałtowniej upominały się o zadośćuczynienie swym zachcian-
kom i, rozumie się, osłabiały a nawet niszczyły organizm poszczególnych państewek (S, 95).

 
W jego opinii, bez wątpienia, słychać pogłos gorączki antysocjalistycznej z lat

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, związanej nie tylko ze wzrostem roszczeń
ze strony klasy robotniczej, ale również z zamieszkami, strajkami czy licznymi
zamachami, inicjowanymi w Europie i Stanach Zjednoczonych przez różne od-
łamy lewicy (od rosyjskich narodników do anarchistów) . W przypadku państw13

zachodnich radykalizacja działań tych środowisk wiązała się z brutalnym stłu-
mieniem Komuny Paryskiej przez rząd Adolphe’a Tiersa. Wśród bojowców nie
brakowało jednak osób o stricte kryminalnej przeszłości, jak słynny Ravachol
(właśc. François Claudius Koëningstein), co, wraz z zastraszającą liczba przypad-
kowych ofiar, niewątpliwie przyczyniło się do utrwalenia negatywnego wizerun-
ku lewicowego terrorysty.

Znaczącą rolę w tym procesie odegrała prasa, chętnie, w duchu modnych
wówczas teorii Cesarego Lombrosa, epatująca mieszczańskiego czytelnika obra-
zami zwyrodniałych dynamitardów o licznych skazach fizycznych i psychicznych,
którzy nie cofali się przed atakami na najbardziej szanowanych przedstawicieli
establishmentu: koronowane głowy, bankowców czy wpływowych urzędników
policji. Analogiczną wizję promowała także literatura, by wspomnieć tylko o Tajnym
agencie Josepha Conrada (1886), Hartmannie anarchiście Edwarda Douglasa
Fawcetta (1892) lub Człowieku, który był Czwartkiem Gilberta Keitha Chestertona
(1908) . W dziedzinie socjologii jednym z najważniejszych krytyków światopoglą-14

du lewicowego, sprowadzającym jego wszystkie formy do wspólnego mianownika,
był Gustaw Le Bon – autor Psychologii socjalizmu z 1895 roku, który postrzegał
zjawisko w kategoriach zagrażającej cywilizacji quasi-religii, opartej na bezkry-
tycznej wierze i nadziei na rychłe nadejście społeczeństwa bez walki klasowej.
Francuski psycholog społeczny, promując liberalną ideę rywalizacji ekonomicznej
i pojęcie stowarzyszenia jako dobrowolnej wspólnoty osób zjednoczonych tym
samym interesem, potępiał odgórnie narzucane formy kolektywizmu, rzeszę nę-
dzarzy określał mianem „straszliwej armii nieprzystosowanych” i „społecznych
odpadów” (sic!), a potencjalne zwycięstwo socjalizmu zapoczątkowałoby, jego zda-
niem, erę tyranii i byłoby „cofnięciem się do najohydniejszego barbarzyństwa” .15

W przypadku spełnienia się najgorszego z możliwych scenariuszy był jednak,
podobnie jak autor Gości z Marsa, przekonany o tymczasowości tej zmiany: 
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Ibidem, s. 74–75.16

Stanisław Sroka, Władysław Satke, w: Internetowy polski słownik bibliograficzny, 17 http://www.ipsb.
nina.gov.pl/a/biografia/wladyslaw-satke [dostęp 11.12.2017].

Znajomości przez Satkego drugiej z koncepcji dowodzi ustęp z cytowanego już artykułu:18

„Nareszcie na mocy prawa o wyrównywaniu się ciepła, nastanie czas, kiedy temperatura całego
wszechświata będzie jednakową, a z tą chwilą ustanie w nim ruch wszelki, bo takowy może tylko
tam powstać, gdzie temperatury są różne. Wtedy, jak się wyraża Helmholtz, ustanie możność wszel-
kiej zmiany; wtedy nastąpi zastój wszelkich procesów przyrody”, Władysław Satke, Początek i koniec
światów, s. 28.

Socjalizm może triumfować przez chwilę, jak triumfowały idee humanistyczne rewolucji fran-
cuskiej, ale wkrótce zginie w krwawych kataklizmach, bo nie porywa się duszy ludu nadaremno.
Będzie więc jedną z tych religii przejściowych, których narodzin i śmierci ten sam wiek jest świad-
kiem, i które służą tylko przygotowaniu lub odnowieniu innych, lepiej dostosowanych do natury
ludzkiej i do wszelkiego rodzaju praw, którym muszą podlegać społeczności ludzkie . 16

 
Spośród wszystkich skrytykowanych przez kosmitów aspektów ziemskiej cy-

wilizacji najwięcej miejsca zostało poświęcone nierówności płci i kwestii ko-
biecej. W 1893 roku Satke „opracował projekt reorganizacji szkół średnich,
w którym opowiedział się za dopuszczeniem kobiet na studia wyższe, bardziej
praktycznym kształceniem młodzieży żeńskiej i utrzymaniem, a nie obniżaniem
dotychczasowego okresu nauki” . Postulaty te znalazły wyraz w artykule Kilka17

uwag o potrzebach szkół żeńskich, opublikowanym w czasopiśmie „Szkoła” (1893,
nr 26). Identyczne wątki stanowią osnowę powieściowej krytyki tego zjawiska.
Męska dominacja doprowadziła bowiem nie tylko do oderwania przedstawicie-
lek płci żeńskiej od pracy, stanowiącej możliwość uzyskania autonomii, ale wręcz
sprawiła, że stały się one bytami nierzeczywistymi: „kobieta rasy kaukaskiej by-
ła to wielka zagadka, bo wątpić musiałeś nawet często, czy ciało jej było ciałem
istotnie” (S, 104). W epoce kwestia wykształcenia kobiet była szeroko omawia-
nym problemem, by wspomnieć tylko o pismach Narcyzy Żmichowskiej czy Kilku
słowach o kobietach i Marcie Elizy Orzeszkowej. Na dobrą sprawę szanse na
wykształcenie dostarczyły kobietom dopiero tajne kursy naukowe, inspirowane
pod koniec stulecia przez środowiska socjalistyczne, których beneficjentkami stała
się chociażby Maria Curie-Skłodowska czy „siostry Malinowskiego” (określenie
Grażyny Kubicy). Ilość uwagi, jaka została w utworze poświęcona zagadnieniu
edukacji kobiecej, dowodzi, jak głęboko pozornie błaha opowiastka Satkego była
zanurzona w historycznym osoczu swoich czasów; jak bardzo utopię, pozornie
twór nieokiełznanej fantazji, warunkują języki danej kultury, nurtujące ją prob-
lemy, fantazje i nadzieje.

W monologach Marsjan, rzadko przerywanych pytaniami rozmówcy, koncept
rasowy stanowi podstawowy zwornik ideologiczny. Rozwój i upadek kolejnych,
dominujących w danej epoce kultur wynika wyłącznie z ich wewnętrznych, zde-
terminowanych rasowo właściwości. W tej wizji nie ma ani jednostek jako pod-
miotu historii, ani jakichkolwiek, poza postrzeganym negatywnie mieszaniem się
ras, interakcji z innymi kulturami – źródła wartości dla nieco późniejszej antro-
pologii dyfuzjonistycznej. Sugeruje się natomiast całkowitą samotność kultur.
Stanowią one jakby zespół odrębnych archipelagów, oddzielonych od siebie nie-
skończoną przestrzenią. Konsekwentny monizm Marsjan prowadzi ich, z kolei,
do twierdzenia o dwóch głównych mechanizmach rozwoju w świecie przyrody:
na pierwszy z nich w planie kosmicznym składają się zasada entropii Rudolfa
Clausiusa i teza o śmierci cieplnej Wszechświata Hermanna von Helmholtza ,18

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wladyslaw-satke
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wladyslaw-satke
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Por. też uwagę Le Bona: „Przyroda głosi więc zupełną nietolerancję dla słabości. Słabe jest przez19

nią skazane na rychłą zgubę. Uznaje tylko siłę”. Gustave Le Bon, Psychologia socjalizmu, s. 212.
O zaskakującym podobieństwie sformułowań oczywiście zadecydowało powszechne w epoce uwiel-
bienie dla zwulgaryzowanej wersji ewolucjonizmu przyrodniczego.

Ernst Haeckel, Dzieje utworzenia przyrody, t. 2, przeł. Ludwik Masłowski, Jan Czarnecki, Lwów:20

nakładem Jana Czarneckiego 1871, s. 264–265.
Edward Brookes-Hitching, Atlas lądów niebyłych: największe mity, zmyślenia i pomyłki karto-21

grafów, przeł. Janusz Szczepański, Warszawa: Rebis 2017, s. 152–154.
Jak zauważył autor Smutku tropików, w rzeczywistości „nie ma ludów-dzieci; wszystkie są do-22

rosłe, nawet te, które nie prowadziły dziennika swego dzieciństwa i młodości” (Claude Lévi-Strauss,
Rasa a historia, s. 141). Ahistoryczność, przypisywana tzw. ludom „pierwotnym” przez ludzi Zachodu,

na drugi zaś – reguły doboru naturalnego, przetrwania najlepiej dostosowanych
oraz wszechobecne „prawo pięści” (S, 87), regulujące funkcjonowanie świata
ludzkiego i zwierzęcego: „Cały świat walczy: makrokosmos i mikrokosmos, żyją-
ce i martwe stworzenia” (S, 72) . Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Czerwonej19

Planety okazują się zwolennikami eugeniki i rządów autorytarnych jako jedynych
możliwych sposobów podwyższenia jakości rasowych oraz okiełznania zbyt wy-
bujałego, motywowanego egoistycznie indywidualizmu:

 
Cóż bo stałoby się z ludzkością, gdyby chorowici, ale rozumni ludzie pozostali przeważnie

na Ziemi? Ludzkość musiałaby rychło wyginąć, a to w stanie obecnym waszej planety nie może
być jeszcze jej celem; ludzkość wasza bowiem znajduje się obecnie w rozwoju, a ku temu potrze-
ba silnych i zdrowych jednostek [...]. Aby być zdrowym, trzeba pochodzić od zdrowych rodziców
i samemu być obyczajnym, moralnym, umieć panować nad swą wolą, nad swymi namiętnościa-
mi. Charakter taki może się wyrobić u narodu tylko pod żelazną ręką despoty lub naczelników
bezwzględnych rzeczypospolitej (S, 88).

 
Z kolei pojawiająca się w ich ustach wzmianka o Lemurii prowadzi czytel-

nika bezpośrednio do Dziejów utworzenia przyrody Haeckela, które zostały prze-
łożone na język polski w 1871 roku. W drugim z tomów niemiecki darwinista
postawił hipotezę o istnieniu zaginionego kontynentu, rozpościerającego się na
powierzchni dzisiejszego Oceanu Indyjskiego i łączącego Afrykę z Azją:

 
rodzaj ludzki posiadał jedną pierwotną ojczyznę, w której się rozwinął z dawno wymarłego ga-

tunku ludomałp. Z istniejących dzisiaj pięciu części świata. ani Australia ani Ameryka, ani Europa
nie mogły być ową „kolebką rodzaju ludzkiego, tak zwanym «rajem»”. [...] Jeżeli przeto przyjmiemy
Lemurię jako pierwotną ojczyznę rodzaju ludzkiego, w takim razie z największą łatwością na mocy
wędrówek możemy wytłumaczyć geograficzne rozmieszczenie rozchodzących się gatunków ludzkich .20

 
Nie było to całkowicie oryginalne twierdzenie, w kontekście zróżnicowania

zoologicznego wysunął je bowiem w 1864 roku Philip Sclater, twórca nazwy
„Lemuria”, później zaś tajemnicza kraina pojawiła się w teozoficznej doktrynie
Heleny Bławatskiej . Z kolei migracja grup ludzkich w różnych kierunkach do-21

prowadziła do ich zróżnicowania pod wpływem klimatu, co także podkreślały obo-
wiązujące wówczas dyskursy wiedzy, mniej więcej od katastrofizmu Georges’a
Cuviera poczynając. Jak się jednak okazuje, Marsjanie bodaj najwnikliwiej „prze-
czytali” właśnie Dzieje Haeckela, który dokonał w nich podziału ras na „weł-
nisto-” i „gładkowłose”. Do pierwszej z grup zaliczył większość mieszkańców
półkuli południowej: „Papuasów”, „Hotentotów”, „Kafrów” i „Negrów”. Odma-
wiając im jakichkolwiek zdolności historiotwórczych , uznał ich za stojących „na22
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wynikała bowiem z uogólnienia na inne kultury partykularnej, europejskiej koncepcji „rozwoju”,
na którą składały się: „wysoki poziom industrializacji”, „panowanie «człowieka» nad «naturą»” i no-
woczesny „pogląd na naukę i technologię” (fragmenty zaznaczone cudzysłowem pochodzą z książki
Ani Loomby. Zob. eadem, Kolonializm/postkolonializm, przeł. Natalia Bloch, Poznań: Wydawnic-
two Poznańskie 2011, s. 36–37). Do prowizorycznej listy tej warto też dorzucić kapitalizm, który
początkowo wszedł w symbiozę z lokalnymi systemami produkcji, by je z czasem zastąpić, o czym
pisał Eric R. Wolf (Europa i ludy bez historii, przeł. Wojciech Usakiewicz, Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009).

Ernst Haeckel, Dzieje utworzenia przyrody, t. 2, s. 251.23

Ibidem, s. 262.24

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że ich nieistotność w fabule polskiego twór-25

cy wynikała z przyczyn politycznych.
Na temat Gobineau i jego niemieckich piewców zob. Jerzy Kmieciński, Nacjonalizm w ger-26

manoznawstwie niemieckim w XIX i początkach XX wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego 1994, s. 63 i n.

O wzroście potencjału wytwórczego państw Dalekiego Wschodu, szczególnie zaś Japonii, która27

w okresie Meiji przeszła w przyspieszonym tempie wszystkie etapy modernizacji, pisał wówczas

daleko niższym stopniu rozwoju”, w związku z czym, zgodnie z jego słowami,
„bardziej się zbliżają do małp aniżeli do gładkowłosych” . Stąd właśnie pocho-23

dzi opinia o bezdyskusyjnej niższości Afrykanów, która pojawia się w ustach
Marsjan tuż po wątku lemuriańskim.

Inaczej jednak niż u biologa z Jeny na kartach powieści Satkego nie ma
apoteozy rasy „kaukaskiej” czy, inaczej mówiąc, „śródziemnomorskiej”, określo-
nej przez Haeckela mianem „władców całej ustrojowej przyrody”  i stopnio-24

wo obejmującej panowanie nad całą planetą dzięki powodzeniu w walce o byt.
Odsądzany dziś od czci i wiary niemiecki naukowiec, w istocie produkt swoich
czasów i kontekstu kulturowego, spośród odmian „Śródziemców” szczególnie
wyróżnił rasę indogermańską z Anglikami i Niemcami na czele . W Gościach25

z Marsa imperia ludzi „białych”, nazywanych wymiennie rasą „kaukaską”
i „aryjską”, bez wyjątku i sukcesywnie upadają, co nie omija nawet kultur, które pod
koniec dziewiętnastego wieku były uznawane za dominujące. Główną przyczynę
tego stanu rzeczy, zgodnie z ideologią tekstu, stanowi ich brak dbałości o pod-
trzymanie biologicznej ciągłości rasowej, a zatem zignorowanie podstawowego
prawa przyrodniczego, oraz postępująca, związana z metyzacją utrata cech wyróż-
niających. Przeciwników mieszania się ras było w dziewiętnastym wieku bardzo
wielu, a idea „czystości” rasowej odcisnęła się – na przykład – bardzo wyraźnie
na praktykach życia codziennego w europejskich koloniach. Bodaj najdonośniej-
szy głos wśród krytyków zagrożeń związanych z metyzacją należał jednak do
Gobineau, zdaniem którego zjawisko to prowadziło do rasowego wynaturzenia
(„degeneracji”), a w konsekwencji – do upadku danej kultury, co stało się chociaż-
by z tak cenionymi przez niego Ariami. Teoria ta nie wzbudziła przesadnego po-
klasku we Francji, zrobiła natomiast błyskawiczną karierę w Niemczech, gdzie
nałożyła się na rozwijający się nacjonalizm. Wśród jej zagorzałych zwolenników
znaleźli się m.in. Richard Wagner i Houston Stewart Chamberlain .26

Jak sygnalizowałem wcześniej, przeciwwagą dekadenckich kultur Zachodu
w powieści Satkego staje się wyidealizowana kultura chińska, której potęga, zda-
niem jej marsjańskich reprezentantów, została zbudowana dzięki kultowi pa-
triarchalnej rodziny, przywiązaniu do tradycji, obyczajowemu konserwatyzmowi,
rozwojowi techniki, kumulowaniu doświadczenia, niechęci do przemocy i wyłącz-
nie pokojowej, handlowej ekspansji . W konsekwencji Państwo Środka zapanowało27
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Le Bon: „Zmniejszenie odległości dzięki zastosowaniu pary i ewolucja techniczna, spowodowały po-
stawienie Wschodu u naszych drzwi i przekształcenie jego mieszkańców w konkurentów Zachodu.
Niegdyś eksportowaliśmy do nich nasze towary. Teraz, nabywszy nasze maszyny, sami je produkują.
[...] Cena pracy zawsze określa cenę towarów. [...] Wynika stąd, że wszystkie przedsięwzięcia wytwór-
ców europejskich są zagrożone przez rywali produkujących te same przedmioty kosztem dziesięć razy
mniejszym. [...] Nie należy się obawiać, jak niektórzy twierdzili, inwazji militarnej Wschodu, lecz
wyłącznie jego towarów”, Gustaw Le Bon, Psychologia socjalizmu, s. 159.

Fredric Jameson, Archeologie przyszłości, s. 6.28

nad całą kulą ziemską, Słowianie wycofali się w okolice bieguna północnego,
Anglicy i Niemcy zasiedlili zaś Antarktydę: „Dziś na Marsie mógłbyś napotkać tych
niegdyś dumnych, zarozumiałych, pewnych siebie wkładców jako niedołężnych,
skarłowaciałych, idiotycznych ludzi, którzy zatracili wszelką pamięć nawet o swej
przeszłej wielkości” (S, 103).

Pod względem politycznym chińskie imperium stanowiło utopijną republikę,
opartą na kulcie nauki i braku własności prywatnej. Imperatyw równości został
w tym społeczeństwie posunięty do ostatecznych granic: ludzie wyglądają i ubie-
rają się identycznie; miasta mają tę samą liczbę mieszkańców, a życie prywatne
obywateli jest całkowicie kontrolowane przez państwo. We wszystkich sferach
życia zbiorowego obowiązuje bezwzględny prymat interesu ogółu, różnicujący
chińską utopię od egoistycznie zorientowanych Europejczyków. By uniknąć po-
tencjalnej nierówności, zrezygnowano nawet z nazwisk, zastępując je numerami
(sic!). Małżeństwa są kojarzone przez psychologów i trwają zaledwie trzy lata,
a dzieci zaraz po urodzeniu są odbierane rodzicom, których nigdy nie poznają,
natomiast w trakcie procesów wychowawczych poddaje się je tresurze, mającej
wykorzenić z nich całkowicie negatywne afekty. W tym kontekście wcześniejsze
słowa rozczarowanej Chinki pobrzmiewają tragiczną ironią:

 
Nasze społeczeństwo bowiem wymaga koniecznie bezwarunkowego posłuszeństwa, miłości

i dobroci dla wszystkich, przywiązania do całej planety (S, 175).

 
Na Marsie człowiek dojrzały jest całkowicie pożytecznym mieszkańcem fa-

lansterów, a leniwi, widząc swoją nieprzydatność, popełniają samobójstwa. Kolek-
tywna, precyzyjnie zaplanowana praca stanowiła idée fixe już dla prawodawców
Utopii Morusa, w której pod żadnym pozorem nie wolno było się oddawać próż-
niactwu i cielesnej rozkoszy. Można zatem powiedzieć, że stanowiła ona nie-
zbywalny komponent samej konwencji gatunkowej. Co jednak ciekawe, goście
z Czerwonej Planety nieustannie artykułują przekonanie o schyłkowości własnej
cywilizacji, która, choć doskonalsza od poprzednich, podobnie jak one jest na-
znaczona przez motywowaną przyrodniczo tendencję do rozkładu. W chwili, gdy
dochodzi do precyzyjniejszej charakterystyki marsjańsko-chińskiego ustroju, głos
przejmuje kobieta. W tym momencie w utopijnej, opartej na rygorystycznie poj-
mowanych zasadach darwinizmu społecznego, konstrukcji pojawiają się pęknię-
cia, a traktat dydaktyczny ustępuje fabule melodramatycznej.

Zdaniem Jamesona, cechą każdej utopii jest połączenie „zamknięcia i syste-
mu, dokonywanym w imię autonomii i samowystarczalności...” . Zamknięcie to 28

 
działa [...] w identycznym stopniu zarówno na poziomie pojęciowym czy kategorialnym, jak

i w stosunkach międzynarodowych; może też skutkować pojawieniem się abstrakcyjnych ideałów
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czystości i jednomyślności, tożsamości na wszystkich poziomach – które to ideały sprawiły, że
wrogowie utopii zaczęli ją kojarzyć z rasizmem i innymi formami politycznego przymusu .29

 
Każdy projekt utopijny, w imię dobra przyszłego społeczeństwa, domaga się

od swoich potencjalnych beneficjentów wyrzeczenia się jednostkowych pragnień
i aspiracji. W konsekwencji rewersem jakiejkolwiek utopii, nawet tak ekstra-
waganckiej jak teoria Charlesa Fouriera, odwołująca się do indywidualnych pasji,
staje się bezbrzeżna nuda. Dla marsjańskiej Chinki, pracownicy obserwatorium
astronomicznego, oknem na, przyprawiający o ekscytujący dreszcz, świat wolności
staje się dopiero soczewka teleskopu. Paradoksalnie, planetą, na którą najczęściej
ją nakierowuje, jest Ziemia, a ściślej rzecz ujmując: para jej młodych mieszkań-
ców. Dzięki nim kobieta odkrywa życie prywatne i nieznane dotychczas emocje,
jak czułość, przywiązanie i troskę. Romans z jednym z pobratymców staje się dla
niej szansą na rolę w ekscytującej opowieści, której nie mogło dla niej napisać ży-
cie w utopii, gdzie miłość tępiono „z największą starannością”, uważając ją za
„najokropniejszą zbrodnię” (S, 216).

Według autora Archeologii przyszłości gatunek utopii, choć często wprowa-
dza motyw relacji damsko-męskiej jako niezbędnej do zagwarantowania właści-
wego przyrostu naturalnego, jest niemal zawsze niechętny rodzinie, postrzeganej
w kategoriach związku uczuciowego i seksualnego: 

 
To, co dla filozofii polityki jest zaledwie problemem, dla utopii jako formy staje się misją:

nawet tam, gdzie rodziny nie zniesiono zupełnie mocą prawa, surowe rządy i reformy redukują ją
do biologicznego, niespołecznego faktu pary ludzi...30

 
Podobnie rzecz się ma na Czerwonej Planecie: zbuntowani przeciw pozor-

nie doskonałemu społeczeństwu kochankowie zostają zmuszeni do popełnienia
samobójstwa, a z dostępnego repertuaru metod wybierają podróż na Ziemię, gdzie,
podobnie jak Wellsowscy najeźdźcy, umierają z powodu biologicznego nieprzy-
stosowania. W tym momencie dyskursywna budowla Satkego ujawnia niepokoją-
ce rysy tego, co wiek kolejny nazwał wizją „dystopijną”, a sama utopia, nie tylko
ta bazująca na pojęciu „rasy”, grzęźnie w aporii, stając się czystą niemożliwością.
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“THE ARYANS ARE STRANGE PEOPLE!” RACIAL UTOPIA IN GOŚCIE Z MARSA

[VISITORS FROM MARS] BY WŁADYSŁAW SATKE

Summary

The paper discusses the forgotten science fiction novel entitled Goście z Marsa by

W ładysław Satke with regard to “racial” ideology of the turn of the century. It primarily

focuses on reconstruction of the ideological and intertextual background with particular

reference to the 19 -century typologies of “races” and scientific theories based on them.th

Furthermore, the article addresses the issue of utopia and its limitations as a literary genre.

Trans. Izabela Ślusarek
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„POLSCY ARYJCZYCY”. POMIĘDZY NAUKOWYMI
PODSTAWAMI MITU A MITYCZNYMI KORZENIAMI NAUKI

W DYSKURSIE SŁOWIAŃSKIM XIX WIEKU

Pochodzenie i najstarsze dzieje Słowian stanowią w dyskursie naukowym
i politycznym rozbudowany i wielowątkowy problem, który oddziaływał na różne
sposoby konstruowania tożsamości mieszkańców Rzeczpospolitej od czasów jej
początków aż po współczesność. W zależności od przyjęcia orientacji sytuującej
Słowian po stronie bądź to Wschodu, bądź to Zachodu, osiągano nie tylko wpisa-
nie się w krąg określonej formacji kulturowej, lecz także symbolicznie zaznacza-
no odmienne postawy ideologiczne i systemy wartości. Wywodzenie rodowodu
polskiej szlachty od starożytnego, wschodniego ludu Sarmatów, reminiscencje
i wpływy kultury klasycznego Rzymu czy, w końcu, wywołane przez rozwój ar-
cheologii od końca wieku XVIII przez wiek XIX przekonanie o autochtonizmie
Słowian w Europie Środkowej to tylko niektóre z koncepcji próbujących usytuo-
wać praprzodków Polaków w chaosie historycznych przekazów i pojęć. Momen-
tem historycznym, w którym problem niejasnych i niezbadanych pradziejów uzyskał
znaczenie kluczowe, był Wiek Historii, wiek XIX. Jak w swojej fundamental-
nej pracy o dziejach polskiej inteligencji pisał Jerzy Jedlicki, „jeśli była jakaś
dziedzina, która cieszyła się w miarę powszechnym zainteresowaniem klasy czy-
tającej, bez względu na profesję, to była nią historia. [...] Była to jednak historia
kraju bez rozbiorów i ich następstw. Im dawniej, tym bezpieczniej” . Nie dziwi1

więc fakt, że w poszukiwaniu tożsamości i odpowiedzi na współczesne problemy
sięgano do pradziejów, których na wpół mityczna struktura dawała olbrzymie pole
nie tylko do poszukiwań i rekonstrukcji dawnych obyczajów, ale również tworze-
nia nowych projektów wspólnotowych i historiozoficznych. Zdobycze ówczesnej
nauki odegrały w kształtowaniu tych postaw i poglądów rolę absolutnie kluczo-
wą. Mity rasowe, które dopełniły w XIX i XX wieku wyobrażenia o przeszłości
i wynikającej z niej misji dziejowej, są nie tylko modelową realizacją napięcia
pomiędzy nauką i fikcją, lecz także podstawowym komponentem nowoczesnej
tożsamości narodowej. W związku z tym refleksja nad rolą teorii rasowych w kul-
turze polskiej musi nieuchronnie oscylować pomiędzy tekstami, które dziś usytuo-
walibyśmy na pograniczach dyskursu naukowego i fikcji literackiej. Wyobrażenia
o słowiańskich początkach tylko to pęknięcie uwypuklają, wskazując także na
współczesną trudność i brak narzędzi do interpretacji tychże zjawisk. 



152 Marta Taperek

Monika Rudaś-Grodzka, Sfinks słowiański i mumia polska, Warszawa: Wydawnictwo IBL 2013,2

s. 12.
Justyna Kurczak, Historiografia nadziei. Romantyczne słowianofilstwo polskie, Łódź: Wydaw-3

nictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2000, s. 100.
Juliusz Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 2: Od Balladyny do Lilii Wenedy, wstęp4

i oprac. Jerzy Starnawski, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, s. 274.

ETNOGENEZA SŁOWIAN A NARRACJE MITYCZNE

W sporze o pierwszeństwo etnicznych praprzodków na ziemiach dawnej
Rzeczpospolitej już samo posłużenie się terminem „Słowianie”, zamiast „Polacy”,
mogło wywoływać co najmniej dwoiste interpretacje. W pierwszym wariancie
traktowano te pojęcia synonimicznie, słowiańskość zaś stawała się metonimią
polskości i jeszcze jednym odcieniem identyfikacji narodowej, wpisanym w ów-
cześnie modne i popularne w publicystyce kategorie. Z kolei przedłożenie idei
słowiańskiej nad kwestią narodowości niosło ze sobą odmienny i alternatywny
w stosunku do tradycyjnego modelu tożsamościowego sposób identyfikacji. Pan-
slawizm jednak nieuchronnie orbitować musiał wokół Rosji jako przewodnika
Słowiańszczyzny, czemu ze względu na sprzeniewierzenie się sprawie narodowej
sprzeciwiali się gorliwie polscy romantycy . Jak twierdzi Justyna Kurczak, udział2

w dyskusji o korzeniach kultury europejskiej wynikał ze świadomości, że włącze-
nie się w tę debatę jest konieczne, aby stać się częścią współczesnych przemian
kulturowych . Ruch izolacjonistyczny w kierunku antyeuropejskim, który był często3

wybierany przez rosyjskich panslawistów, w sytuacji politycznej, w jakiej zna-
leźli się w XIX wieku Polacy, oznaczałby symboliczną anihilację.

Polscy intelektualiści, szukając legitymizacji dla dążeń niepodległościowych
i oporu przeciw zaborcom, potrzebowali mocnych przesłanek i argumentów po-
twierdzonych badaniami naukowymi. Naród pozbawiony państwa i realnej siły
politycznej o swoją odrębność i prawo do terytorium musiał zabiegać w sposób
szczególny. Krystalizująca się wówczas nowoczesna myśl narodowa potrzebo-
wała jednak nie tylko potwierdzonych naukowo korzeni Prasłowian, lecz także
swoistych „mitów założycielskich”, na których podstawie można by zbudować
nową, stosowną do sytuacji politycznej, tożsamość. Na wielką siłę mitów i ich
pragmatyczny cel zwracał uwagę Juliusz Kleiner, analizując podstawy ogromnego
wpływu i oddziaływania na odbiorców historii Prasłowian, przedstawionej w Lilli
Wenedzie Juliusza Słowackiego:

 
Powaga mitu przeciwstawia się swobodzie baśni; gdy baśń czaruje rozmaitością, grą fantazji

– mit żąda surowości i prostoty linii wielkich; baśń zajmuje i pociąga, mit odsłania tajemnice,
symbolizuje prawdy, wydobywa w uproszczonej formie główne pierwiastki dziejów i przyrody, idee
ogólnego poglądu na świat. Zrozumienie mitów było wśród duchowych zdobyczy romantyzmu
jedną z bardzo wielkich i doniosłych .4

 
Mit słowiański potrzebował jednak solidnych podstaw politycznych i nauko-

wych, aby stać się skutecznym orężem w walce o uznanie. Stąd zdobycze aka-
demickich dyscyplin takich jak archeologia, językoznawstwo i etnografia, czy
w końcu także i antropologia fizyczna, której „zawdzięczamy” położenie podwa-
lin pod teorie rasowe, złożyły się na kompensacyjne próby wskazania Europie,
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że Słowianie nie tylko stanowią część świata europejskiego, ale także są mu nie-
zbędni. W związku z wyzwaniami politycznymi, przed jakimi stawali badacze
Słowiańszczyzny, słowianoznawstwo musiało prędzej czy później stać się „teorią
wszystkiego” i objąć swoim zasięgiem często bardzo od siebie odległe dyscypliny
naukowe, które przy połączeniu ich w jeden, ideologicznie uspójniony konglome-
rat, nie mogły już dłużej spełniać warunków „naukowości”. Jak pisał Włodzimierz
Antoniewicz, zajmujący się archeologią i pradziejami ziem polskich: 

 
Nauka polska skłaniała się raczej do europejskiego pochodzenia Słowian, których język najdaw-

niejszy należał – u początku bałto-słowiański – do rodziny językowej indoeuropejskiej. W drugiej
połowie XIX wieku zwalczały się jednak wzajemnie różne poglądy w świecie na początki Słowian.
Jedni – jak K. Penka – utrzymywali, że Słowianie byli plemieniem ugrofińskim, inni – jak Lombard
– wywodzili Słowian z przekrzyżowania Celtów i Finów, a jeszcze inni – jak W. Obermüller – wi-
dzieli ich pierwsze ślady nad Oxusem. Wobec takich i innych mniemań zaczęli zwolennicy szerzej
lub węziej pojętego autochtonizmu Słowian uzbrajać się w oręż kompleksowości badań, mianowi-
cie poczęli śledzić historię Słowian nie tylko z podstaw filologicznych i historycznych, ale również
archeologicznych, antropologicznych i etnograficznych. Słowianoznawstwo poczęło zdecydowanie
wkraczać na nowe drogi badań kompleksowych .5

 
Wątek europejskiej wspólnoty cywilizacyjno-kulturowej i polskiej do niej przy-

należności, który polska historiografia i myśl polityczna kształtowały aktywnie
od wieku XVIII, w wieku XIX został także wzbogacony o aspekt biologiczny.
Krew i stopień jej „czystości”, dołączając do języka, religii i ustroju politycznego,
stawały się stopniowo czynnikiem włączającym i wykluczającym ze wspólnoty.
Udział w dyskusji o rasie i biologicznych uwarunkowaniach cywilizacji europejskiej
dawał akces do marzeń o dominacji Europy nad resztą świata, choć Polakom
i przedstawicielom innych nacji słowiańskich pozwalał raczej na przebywanie
w przedsionku niż na samej sali obrad.

Problem pochodzenia Europejczyków i właściwej kolebki cywilizacji, choć
w wieku XVIII nie był zagadnieniem nowym, to jednak właśnie w tym czasie
historie mityczne, przekazywane i przepisywane za dawnymi kronikarzami, za-
częły być obiektem szczególnego zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin.
Pomimo że pierwsze tezy o istnieniu jakiegoś „prajęzyka” formułowano już w cza-
sach rzymskich (badania porównawcze między łaciną a greką), za datę narodzin
nowożytnej filologii porównawczej uznaje się rok 1776, w którym William Jones,
badając sanskryt, grekę i łacinę, sformułował wniosek, że wywodzą się one ze
wspólnego źródła. Pierwotnych użytkowników tych języków określił mianem Ariów,
przodków wszystkich ludów europejskich, zapożyczając sanskryckie słowo arya
oznaczające szlachetność. Koncepcję tę poparł także Friedrich Schlegel, uznając,
że w związku z faktami językowymi kolebką cywilizacji ludów, posługujących
się tymi językami, są Indie . Na dalszy tor, przemieszczający wyobrażenia o pier-6

wotnej wspólnocie wszystkich ludów, na wizje dominacji i wyższości jednych
ludów nad drugimi, z którymi zresztą obecnie kojarzymy „mit aryjski”, pchnął
rozważania w latach trzydziestych XIX wieku uczeń Schlegla, Christian Lassen,
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David Motadel, Iran and the Aryan Myth, w: The Politics of Nationalism in Modern Iran,7

red. Ali M. Ansari, Cambridge: Cambridge University Press 2012, s. 122.
Jak przestrzegał anonimowy autor przeglądu pracy Williama Ripleya z 1900 roku na temat ras8

europejskich, zamieszczonego w czasopiśmie archeologicznym „Światowid”: „Jednym z najlepszych
i najcenniejszych przedmiotów, na których studyować można rasę, jest czaszka, którą badać należy
szczegółowo, nie dając się, naturalnie, schwytać w pułapki frenologów” („Światowid” 1904, nr 5,
s. 248–249).

postulując uznanie moralnej i intelektualnej wyższości Aryjczyków nad ludami
semickimi . Przez cały XIX i XX wiek powstało wiele studiów i prac dotyczą-7

cych rzeczywistego miejsca kolebki Indo-Europejczyków. Co istotne, centrum
występowania dawnej cywilizacji, jak można się domyślić, było zwykle zależne
od pochodzenia etnicznego samego badającego lub reprezentującej go instytucji,
dlatego, rozpisując dokładnie na mapie wszystkie propozycje aryjskiego sied-
liska, łatwiej byłoby wskazać te punkty Eurazji, których o to nie podejrzewano,
niż te, które uznawano za pierwszą siedzibę cywilizowanego świata. Przypisanie
europejskości do korzeni aryjskich wyraźnie wskazywało na odrębność miesz-
kańców Zachodu wśród innych ludów, tak na poziomie języka, zwyczaju, jak
i cech fizycznych, których absolutnym arbitrem był indeks cefaliczny – narzędzie
dziś już zapomniane, ale podstawowe dla antropologii fizycznej. Co szczególnie
ważne, pomiary czaszki uważano za metodę ściśle naukową, opartą na wylicze-
niach statystycznych, przeciwstawiając ją frenologii – postrzeganej jako metoda
archaiczna . 8

RASA I NARÓD

Kwestia rasy i jej znaczenia jest ściśle powiązana z nowoczesną koncepcją
narodu. Kształtujące się w niemal identycznym momencie historycznym pojęcia,
którym dziś współczesna humanistyka z łatwością przypisuje pełen konstrukty-
wizm pojęciowy i fantazmatyczność, choć ulegały redefinicjom i reinterpretacjom,
to jednak w życiu społecznym wciąż są wyobrażeniami nie tylko żywotnymi, ale
też mającymi realny wpływ na funkcjonowanie jednostek – na przykład każdy
musi posiadać obywatelstwo, które jest nadawane przez państwo narodowe, a przy-
należność państwowa dalej jest najczęściej równoznaczna z kwestią należenia do
danego narodu. Nawet jeśli z naukowego punktu widzenia rasa jest pewną jed-
nostką wyobrażoną, nie mającą oparcia we współczesnej nauce, to jednak ma ona
pewną realność społeczną, lub, mówiąc językiem Ludwiga Wittgensteina, istnie-
je, ponieważ posiada sens w danej grze językowej. W przestrzeni tego konkret-
nego szkicu traktuję więc rasę i narodowość jako realne „fakty społeczne”, nie
chcąc nakładać na teksty dziewiętnastowieczne współczesnej matrycy pojęcio-
wej. Na pytanie, dlaczego włączenie teorii rasowej do polskiej refleksji narodowej
i słowianoznawczej zostało tak szybko i licznie przez autorów przyswojone, od-
powiedzi mogą częściowo udzielić wyniki badań nad dziedzictwem kulturowym
przeprowadzone przez Stanisława Ossowskiego w latach trzydziestych XX wie-
ku. Socjolog doszedł do wniosków, że dziedziczenie może odbywać się na róż-
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Stanisław Ossowski, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, w: idem, Dzieła, t. 2, Warszawa: PWN9

1966, s. 60.
Krzysztof Sztalt, Stanisława Ossowskiego koncepcja dziedzictwa kulturowego, „Roczniki Nauk10

Społecznych” 2012, t. 4, nr 2, s. 38–39.
Wśród propagatorów i badaczy prasłowiańskich systemów prawnych należy wymienić przede11

wszystkim takich historyków jak: Wacław Aleksander Maciejowski, Ignacy Benedykt Rakowiecki
i Joachim Lelewel.

Słownik języka polskiego, t. 5, red. Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysława Niedźwiedzki,12

Warszawa: nakładem prenumeratorów, Kasa im. Mianowskiego 1912, s. 478.
Katarzyna Wrzesińska, Ariowie i Turańczycy. Poglądy Franciszka Duchińskiego na temat rasy13

i cywilizacji, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2015, nr 46, s. 50.

nych, teoretycznie odrębnych od siebie polach, a więc prawnym, które jest termi-
nologicznie najstarsze, oraz tych, które nazwalibyśmy porządkiem biologicznym
i odpowiednio porządkiem kulturowym. Wszystkie te ujęcia łączy wspólna treść
pojęciowa . We wszystkich przypadkach następuje upodobnienie do kogoś, po9

kim się dziedziczy, a kierunek dziedziczenia jest zawsze jednostronny (w prze-
ciwieństwie do wymiany) i zgodny z chronologią: od starszego pokolenia dzie-
dziczy pokolenie młodsze . Przeniesienie badań Ossowskiego na grunt tendencji10

w dziewiętnastowiecznym słowianoznawstwie może uwydatnić to, jak łatwo było
na poziomie symbolicznym przejść od kwestii prawnych i kulturowych do war-
tości biologicznych. Co wyjątkowo ciekawe, także w badaniach nad pradawną
Słowiańszczyzną pierwsze prace dotyczyły właśnie rekonstrukcji systemów praw-
nych i przekonania, że ustrój I Rzeczypospolitej opierał się na przedchrześcijań-
skich formach gminnowładztwa . Formy władzy i wpisane w nie przekonanie11

o właściwym Słowianom umiłowaniu wolności w piśmiennictwie słowianoznaw-
czym przenoszono niemal automatycznie na kształt kultury, wynikające z rzeźby
terenu cechy fizyczne mieszkańców, a także na relacje międzyetniczne, skąd dro-
ga do wniosków o powiązaniu rasy z historycznym posłannictwem narodu była
prosta i ze względu na wyjaśniającą i kompensującą rolę wyjątkowo atrakcyjna.

Sama semantyka wyrazu rasa i jego zmienna dynamika w polszczyźnie
XIX wieku jest zagadnieniem istotnym w kontekście tego ujęcia. W słowniku
Samuela Bogumiła Lindego z lat 1807–1814 rasa oznacza wyłącznie cienką tka-
ninę wełnianą. Autor nie notuje żadnych użyć tego słowa w innym kontekście.
Słownik wileński z 1861 roku wymienia je jako synonim słowa plemię oraz notu-
je jego znaczenie w odniesieniu do hodowli zwierząt. Z kolei słowniki późniejsze,
jak np. słownik warszawski pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego
i Władysława Niedźwiedzkiego, późniejszy o niemal stulecie od dzieła Lindego,
wymienia już znaczenie słowa bliskie jego współczesnemu zakresowi semantycz-
nemu. Pod hasłem „rasowość” notuje natomiast następujące, ważne w badanym
tu kontekście użycie: „Metafizycy rasowości szukają klucza do dziejów narodu
oraz jego charakteru w mistycznej duszy rasowej” . Istotnym dodatkiem, który12

komplikuje proste odczytanie słowa rasa i jego nacechowania w XIX wieku, jest
fakt, że po powstaniu styczniowym cenzura w zaborze rosyjskim usuwała frazę
„naród polski”, ale tolerowała zastępowanie w tekście narodowości rasą – ten fakt
powoduje, że choć łatwo traktować je jako synonimy, nie jest to jednak oczywiste
ze względu na oddziałujące na to zjawisko polityczne ingerencje w oryginalne
myśli autorów . W związku z tym należy postawić pytanie, czy dla dziewiętnasto-13

wiecznych Polaków termin rasa był jednoznaczny z narodem, a co za tym idzie,
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Dla teoretyków i publicystów zagadnienie rasy nie zawsze było oczywiste ze względu na obec-14

ną już wówczas świadomość, że nie istnieją ludy „czyste i niezmieszane z żadnym innym ludem”,
a często połączenie różnych krwi wpływa na kształt narodu pozytywnie, jak sugerował to chociażby
Stanisław Rzewuski w wydanej w 1830 roku pracy Myśli o zastosowaniu fizjologii do historii mia-
nowicie polskiej. Był to jednak do końca wieku pogląd raczej rzadki ze względu na swoją większą
złożoność, a co za tym idzie mniejszą operatywność w walce politycznej i budowaniu wewnętrz-
nej wspólnoty. Por. Stanisław Rzewuski, Myśli o zastosowaniu fizjologii do historii mianowicie
polskiej, Warszawa [b. wyd.] 1830, s. 16.

Tadeusz Woyciechowski, Chrobacya: rozbiór Starożytności Słowiańskich, t. 1, Kraków: Wy-15

dawnictwo „Kraju” 1873, s. 36.
Justyna Kurczak, Historiografia nadziei, s. 104.16

czy bycie Polakiem, lub szerzej Słowianinem, automatycznie powodowało kultu-
rową i biologiczną przynależność do rasy Aryjczyków ?14

WYTWARZANIE RASY, WYTWARZANIE SŁOWIAN

Słowiańskie tęsknoty za historycznymi korzeniami i ugruntowaną w świet-
nych starożytnych początkach tożsamością dążyły do aryjskości głównie nie jako
do wzorca rasowego, ale do historii pochodzenia etnicznego. Przyszłość o jas-
no zaznaczonym kierunku była według teoretyków tego zagadnienia na gruncie
polskim możliwa o tyle, o ile odkryte zostaną zamierzchłe i zapomniane fakty o isto-
cie Słowiańszczyzny: jej znaczeniu w historii i teraźniejszych możliwościach. Już
nie poszukiwanie słowiańskich protoplastów u Herodota, zgodnie ze zmianą pa-
radygmatu postulowaną już przez badaczy oświeceniowych, którzy „[...] zaprze-
stali wywodzić Słowian od narodów, wymienionych przez pisarzy klasycznych,
a natomiast postawili jako punkt wyjścia, zdanie naczelne: Słowianie pochodzą
od Słowian” , ale właśnie rekonstrukcja czasów jeszcze go poprzedzających, ma-15

jących początki w kolebce nie tylko kultury, lecz przede wszystkim samej mowy
– tego co esencjonalnie ludzkie – pozwalała na włączenie się w historię świata.
Sanskryt i jego zaskakująca bliskość z językami słowiańskimi dla badaczy sta-
rożytności słowiańskich stanowiły na pewno o wiele bardziej satysfakcjonujący
dowód na starożytność dawnych Lechitów niż zachodni dyskurs historii pro-
klamującej wieczne dzieciństwo Słowian i ich przebywanie poza kulturą pisma
przed włączeniem w obręb wpływów judeochrześcijańskich.

Walenty Skorochód-Majewski, pionier badań nad sanskrytem na gruncie
polskim, w swoich metodach porównawczych wychodził z założenia, że do re-
konstrukcji historii i zwyczajów dawnych Słowian nie wystarczą tradycyjne
narzędzia akademickie, których dostarczała ówczesna historiografia. Pokrewne
postulaty formułował Wawrzyniec Surowiecki, uważając metody retrospektywne
za właściwsze dla skutecznego badania epok, z których trudno było o jakiekol-
wiek źródła i kroniki . Surowiecki brak zadowalających wyników w studiowa-16

niu najdawniejszych dziejów Słowiańszczyzny upatrywał właśnie w nadmiernym
zaufaniu do źródeł pisanych, które określał, co w warsztacie historyka może szo-
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Wawrzyniec Surowiecki, Śledzenie początku narodów słowiańskich, Warszawa: Drukarnia Xięży17

Piarów 1824, s. 6.
Walenty Skorochód-Majewski, O Sławianach i ich pobratymcach. Część I, Warszawa: Drukar-18

nia Wiktora Dąbrowskiego 1816, s. 1. W cytatach zachowano pisownię oryginalną z wydań książ-
kowych.

Ibidem, s. 8.19

kować, mianem „niepewnych przewodników” pełnych „omylnych nomenklatur” .17

Podejście takie uprawomocniało zastosowanie wyników badań etnograficznych,
językowych i archeologicznych w refleksji o charakterze historiograficznym, ale
także, co szczególnie istotne w kontekście wytwarzania idei narodowości i et-
niczności, historiozoficznym. Jak twierdził Majewski, już na pierwszych stronach
swojej rozprawy o związkach polszczyzny z sanskrytem, w poszukiwaniu pierwo-
cin języka „mowa ludu jest pewniejszą skazówką nad język uczonych” . Swoje18

intuicje i odkrycia w tej dziedzinie postrzegał jako przełomowe, ale nieintuicyj-
ne dla osób niezaznajomionych szerzej z językami wschodnimi, dlatego wywód
przygotowywał jako kompleksowe objaśnienie i wskazanie wszystkich wspólnych
wątków pomiędzy kulturą dawnych Indii a prasłowiańszczyzną, włączając w nie
badania porównawcze panteonu bogów, form życia społecznego i literatury. Aby
uprawomocnić indyjski rodowód Słowian, Majewski z dużą swobodą zestawiał
podstawowe dla kultury teksty, dzięki którym mógł ukazać, jak wszystkie fakty
zaczynają się składać w koherentną i harmonijną całość. I tak, na przykład, opisu-
jąc geograficzne położenie aryjskiej kolebki w Indiach, powołuje się nie tylko na
teksty podróżników, lecz także na obrazy biblijne:

 
Dolinę po wyż nadmienioną, iuż to idąc za skazówką Moyżesza i dla pięciu rzek których, tam

są bliskie źrodła, iuż to dla drzewa, które razem złe i dobre rodzi owoce, a którego obraz i opis
uczony nasz współrodak (Edward Polonus) Panu Matheolo trudniącemu się wówczas dopełnieniem
dzieła Dyoskordyesa o Historyi Naturalnéy, z téy to przyniósł doliny, iuż to że tam nie masz wcale
gadu, iuż dla bystrego rozumu i nadobnéy mieszkańcom postaci, słusznie iako Ray ziemski uważać
można .19

 
Indyjskie korzenie i zarazem założenie o naturalnej dla Słowian chrześci-

jańskości są w wywodzie Majewskiego komplementarne i się nie wykluczają. Wizja
szlachetnego i łagodnego szczepu Ariów-Słowian cierpliwie uprawiających rolę
i zarazem tworzących wysmakowaną cywilizację, wyczytana z tekstów sanskry-
tologa, stanie się w kolejnych dziesięcioleciach XIX wieku matrycą dla innych
autorów, którzy to właśnie w aryjskości będą upatrywać głównego wyznacznika
charakteru narodowego Polaków i głównej różnicy pomiędzy zantagonizowanymi
grupami, z którymi musieli oni konkurować. 

Swoistym „ukoronowaniem i pomnikiem” rozważań nad aryjskością Słowian
są teksty Franciszka Duchińskiego (1816–1893), publikującego także pod pseudo-
nimem Kijowianin, autora niegdyś bardzo poczytnego i zarazem kontrowersyjne-
go, dziś już niemal całkowicie zapomnianego. Ten etnograf-amator, wychowany
w środowisku polsko-rusińskim, związany ze stronnictwem Adama Czartoryskie-
go i Hotelu Lambert, wdarł się do środowiska naukowego „tylnymi drzwiami”,
swój zaś najbardziej aktywny publicystycznie okres lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych XIX wieku spędził na emigracji w Paryżu, gdzie miał okazję zapoznać
się z pismami Friedricha Blumenbacha, Georges’a Cuviera oraz Josepha-Arthura
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Andrzej F. Grabski, Na manowcach myśli historycznej. Historiozofia Franciszka Duchińskie-20

go, w: idem, Perspektywy przeszłości, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1983, s. 251.
W przedmowie do pism Duchińskiego biograf przytacza na poły prawdziwą, na poły anegdotyczną21

historię z dzieciństwa autora, która miała się odcisnąć piętnem także na jego politycznych poglądach
w dorosłości: „w 1825 roku wskutek zatargów między dworami a uciekającymi na bezludne stepy
chersońskie włościanami poddanymi, zatargów, które rząd rosyjski rozdmuchiwać się jeszcze starał,
chłopi okoliczni zaczęli się odgrażać wyrżnięciem panów i żydów. Przestraszona szlachta, opuściwszy
dwory, zjechała się w końcu postu tłumnie do Krzywego Jeziora, sądząc się w licznem zgromadze-
niu bezpieczniejszą. Główną kwaterę założono w szkole parafialnej. Zebrane w niej panie, dnie całe
przepędzały na płaczu i modłach. To śpiewały chórem gorzkie żale, to znów przywołując dzieci, tre-
fiły rozpuszczone długie ich włoski, kładły im sukienki białe, przebierały za aniołków, w mniemaniu,
że sam widok tych niewinnych istotek rozbroi hajdamaków, jeśli odniosą tryumf... Nadeszła wreszcie
noc straszliwsza od innych. Dzwon zabrzmiał na wieży cerkiewnej, zapewne z powodu wielko-
-tygodniowego nabożeństwa. Wszyscy biorą to za hasło napaści. W szkole zgiełk, wrzawa, zamęt trudny
do opisania. Mężczyźni porywają za strzelby, wybiegają hurmem na dziedziniec. Kobiety padają na
kolana, powtarzając ze łkaniem: Pod Twoją obronę, litanię do wszystkich świętych i akta przy ko-
nających. Dzieci zanoszą się od płaczu. Nagle wpada wiejska dziewczyna ze służby dworskiej, prze-
rażona widokiem powszechnego popłochu, woła ze łzami: «Pany, ne by te sia (nie bójcie się), to wse
diło moskiewskie, tatarszczyzna, wse łycho od nich!»”, por. Stanisław Grabski, Życie i działalność
literacka Franciszka Duchińskiego Kijowianina, w: Pisma Franciszka Duchińskiego, t. 1, Rapperswyl:
Muzeum Narodowe Polskie 1901, s. IX.

de Gobineau, poruszającymi problematykę rasy aryjskiej . Lektury te oraz pewne20

doświadczenia własnego życia  złożyły się na jego historiozoficzne koncepcje21

rasowe, których głównym celem było ukazanie głębokiego rozłamu kulturowego
i genetycznego pomiędzy Rosjanami a resztą świata europejskiego. Co więcej,
Duchiński w swoich pismach przekonywał, że Rosjanie nie są nawet ludem
słowiańskim i etnicznie nie mają również nic wspólnego z Rusinami-Ukraińca-
mi, których Duchiński, sam wychowany na Ukrainie, był gorącym orędownikiem
i obrońcą. Nie jest także przypadkiem, że Duchiński nie posiadał formalnego
wykształcenia akademickiego, co jednak nie przeszkodziło mu w uzyskania posa-
dy na uniwersytecie. Co warte pokreślenia także w kontekście nieufności wobec
formalnych struktur władzy i „kontroli wiedzy”, za jakie należy uznać uniwersyte-
ty, Duchiński świadomie działał w ruchu amatorskim, a wręcz kontrkulturowym,
zakładając sceptycyzm wobec oficjalnych dyskursów naukowych.

Koncepcje Kijowianina opierały się na jego głębokim przekonaniu o odrębności
rasowej Rosjan od reszty Europy. Rasę białą dzielił na dwa główne odłamy: Ariów,
wśród których niepoślednią rolę odgrywali Słowianie, oraz opisywanych na zasa-
dzie opozycji Turańczyków, do których zaliczał ludy tureckie, fińskie i mongol-
skie, w tym Rosjan, lub używając języka z jego pism, „Moskali”. Ludy te różniło
w optyce Duchińskiego niemal wszystko: począwszy od cech fizycznych, na stylu
życia i posłannictwie dziejowym kończąc. Jak barwnie konstruował on portret
przeciętnego Turańczyka na podstawie opozycji do cech aryjskich, niech świad-
czy poniższy cytat:

 
Ludy indoeuropejskie są więcej wyrobione fizycznie, kiedy ludy turańskie są jeszcze masą, mię-

sem mało wyrobionym: głowa ludów turańskich zaledwo wyszła z karku, zaledwo oddzieliła się od
tułubu, a i nogi jeszcze nie wyszły z lędźwi. [...] Co najprzód uderza w Moskalu, w kacapie, to nie
twarz ani głowa, ale kark! W karku jest Moskal cały. Nie fizyonomia, ale anatomia uderza w kaca-
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Franciszek Duchiński, Galeria obrazów polskich. Oddział pierwszy. Różnice ludów indoeuro-22

pejskich a turańskich pod względem fizjonomii i odzieży, w: idem, Pisma, t. 3, Rapperswyl: Muzeum
Narodowe Polskie, 1902, s. 212–214.

Ibidem, s. 199–204.23

Adam Mickiewicz, I Kurs Literatury słowiańskiej, Lekcja II z wtorku 29.12.1940 roku, w:24

Dzieła Adama Mickiewicza, t. 2, Lwów: H. Altenberg (Kraków: Drukarnia Narodowa) [1912], s. 7.
Franciszek Duchiński, Galeria obrazów polskich, s. 213.25

pie. Fizyonomi jeszcze niema, nie rozwinięta, nawet fizycznie. [...] Przy przewadze karku nad głową
i ogólnie fizyonomią, u większości Moskali zwykle nos zadarty, tak, że włosy widać .22  

 
Co szczególnie istotne, w kontekście przepływu idei w środowiskach słowia-

nofilskich, podobne obrazy wcześniej, bo w latach czterdziestych, odmalowywał
uczestnikom swoich wykładów Adam Mickiewicz. Kwestia wzorowania się na
narodowym wieszczu była zresztą dla Duchińskiego powodem do dumy i wzmoc-
nienia swoich tez jako tego, który ujrzał prawdę, a następnie podążył za rewolucyjną
i proroczą wizją Mickiewicza . Jak można się dowiedzieć z prelekcji paryskich,23

żywioł azjatycki, tatarski przedstawia się w następujący sposób: 
 
Za granicą Słowiańszczyzny jest Azya. Bieg Dźwiny i Donu odgranicza ziemię słowiańską od

uralskiej, zajętej przez ród zupełnie różny od indo-germańskiego, do którego należą Słowianie. [...]
Tym człowiekiem-bydlęciem, tym centaurem jest Tatar. Budowa jego ciała, rozwinięta lepiej u góry
nie ma dostatecznej podstawy; nogi, słabe i źle uformowane, zdają się mu służyć tylko do objęcia
konia [...]. Głowa, niekształtnie okrągła, jest niby ciężarem [...] . 24

 
Poza wyglądem zewnętrznym także cele duchowe Słowian, które w Wykła-

dach Mickiewicz formułował jako posłannictwo na rzecz wolności i odkupienia
świata, Duchiński, w zhiperbolizowanej i opozycyjnej formie, przenosił na wszel-
kie skłonności Turańczyków-Moskali. Brak samodzielnej refleksji, ślepe posłu-
szeństwo, wynikające z koczowniczej przeszłości, nieumiejętność uprawy ziemi
i budowania oraz skłonność do przemocy sprawiały, że nie tylko nie mogło być
mowy o zgodzie pomiędzy Polakami a Rosjanami, ale również o jakiejkolwiek for-
mie podobieństwa między nimi. Także w trybie życia i preferowanych sposobach
spędzania wolnego czasu poszukiwał Duchiński prostych dowodów na, że intui-
cyjne, a mówiąc wprost, wręcz stereotypowe poczucie kulturowej odrębności, ja-
kie odczuwają wobec ludów azjatyckich Europejczycy, jest w istocie prawdziwe
dlatego, że widoczne na pierwszy rzut oka:

 
Wyobrażenie, jakowe mają ludy indoeuropejskie o Turkach lub Tatarach, o ich paszach, sułta-

nach, kiedy widzą ich jedynie na sofach, brzuchatych, ciągle siedzącymi; takie wyobrażenie ludów
indoeuropejskich jest uzasadnione na rzeczywistości. Turek czy Tatar, przechadzający się, Turek
tańczący, to rzecz niewłaściwa nie przyzwoita tym ludom. Z takiemi to formułami przychodzi pro-
fesor do badania Słowian i Moskali i znajduje, że kiedy u włościan Biało i Mało-Rusi piękność na-
przykład kobiety zasadza się na wspaniałym pochodzie (jak paw); na wzroście wzniosłym (jak topola);
na szyi pięknie wyrobionej (łabędziej); zupełnie przeciwnie u włościan i mieszczan moskiewskich:
u tych ostatnich piękność zasadza się na otyłości .25

 
Opis przedstawicieli rasy turańskiej zbudowany na zasadzie zestawienia pięk-

na z brzydotą i ruchliwości, a więc cechy waloryzowanej pozytywnie, z leni-
stwem i otępiałością Duchiński przenosi także na pole moralności, udowadniając
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Zofia Stefanowska, Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich Mickiewicza, „Pamiętnik Lite-27

racki” 1968, nr 59/2, s. 48.

w dalszych częściach swego wywodu, że to, co niewyrobione i prowizoryczne na
zewnątrz, jest odwzorowaniem nędzy moralnej:

 
Wpatrz się w twarz kacapa. On niewolnik [...]; bo pan moskiewski obliczył w poddanym swoim

ile może dźwigać ciężaru na swych barkach, ile może chodzić, ile ma sprytu i za każdą zdolność jego
kazał mu zapłacić sobie. [...] W twarzy Moskala nie dojrzysz niedoli, bo też nie dojrzysz w jego
twarzy, w jego wzroku żadnych cnót chrześcijańskich, wypływających z jego bolu moralnego, z mo-
ralnego cierpienia. On obojętny, zimny jak głaz; oko błyszczy, ale nie grzeje, niema tam miłości,
miłosierdzia; jest spryt, przebiegłość .26

 
Odczłowieczony, pozbawiony empatii Moskal jawi się w pismach Duchińskie-

go jako bestia, twór odrębny nie tylko rasowo, ale wręcz gatunkowo. Wspomniane
wcześniej pojęcie „niewyrobionej masy”, którym autor ten określa Rosjan, coraz
bardziej zbliża je do wyobrażeń nie człowieka, a mięsa, bydlęcia bez duszy
i wzniosłego ducha. Rosyjski, wrodzony brak miłosierdzia, które z kolei ideolo-
dzy polskiego wyzwolenia narodowego szczodrze przypisywali Polakom-Słowia-
nom, jako ich główny oręż i główne posłannictwo w Europie, był w tej dyskusji
argumentem ostatecznej odrębności i rozłamu pomiędzy obydwoma żywiołami
narodowymi i jako taki zamykał możliwość wspólnej przyszłości. Co warte pod-
kreślenia, okres największej aktywności publicystycznej Duchińskiego to mo-
ment, kiedy obecne chociażby u Mickiewicza, przeczucie jedności słowiańskiej
i właściwe mu, jak określiła to Zofia Stefanowska „pojęcie słowiańskiego pa-
triotyzmu, poczucie przynależności do wspólnoty plemiennej nadrzędnej wobec
wspólnoty narodowej” , które mimo całego negatywnego stosunku do Rosji jako27

systemu politycznego i tworu państwowego, poeta jednak zachował i głosił, poczę-
ło u Kijowianina ustępować pod naporem wzrastającej siły ideologii nacjonali-
stycznej, a nawet, jak ukazuje to sama popularność odmienianego ówcześnie przez
wszystkie przypadki pojęcia rasy, nowoczesnego, podpartego działaniami nauko-
wymi rasizmu. Także kwestie bierności i oczekiwania na moment historycznego
przełomu, które Mickiewicz przypisywał Słowianom, w interpretacji wpisującej
te ludy w narrację rasy aryjskiej – rasy starej i aktywnej kulturowo, co według
propagatorów aryjskiej supremacji w dziejach świata cywilizowanego dokumen-
towały badania akademickie w niemal wszystkich dziedzinach – mogły zostać
odczytane w odmienny sposób, co czynił Duchiński i jego naśladowcy.

PODATNY GRUNT: RECEPCJA IDEI FRANCISZKA DUCHIŃSKIEGO

O ile pod względem siły poetyckiej i mocy języka Duchiński mógł pozostać
w stosunku do Mickiewicza tylko drugorzędnym epigonem, o tyle jego projekt
dostania się do środowiska naukowego zapewnił mu poczesne miejsce w dyskur-
sie słowianoznawczym tej części badaczy, która poszukiwała alternatywy dla za-
chodniej wizji dziejów świata i potrzebowała mocnych tez włączających Słowian
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Stanisław Grabski, Życie i działalność literacka Franciszka Duchińskiego Kijowianina, s. XXVI.28

Maciej Górny, „Pięć wielkich armii naprzeciw wrogom naszym”. Przyczynek do historii ra-29

sizmu, „Kwartalnik Historyczny” 2011, nr 4, s. 686–687.
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we wspólnotę europejską. Stanisław Grabski, zatrudniony w 1901 roku w biblio-
tece w Raperswilu i autor przedmowy do tamtejszej edycji pism Duchińskiego,
koncepcje Kijowianina rozpatrywał przede wszystkim jako ucieczkę od idei pan-
slawistycznej i jej potencjalnego niebezpieczeństwa dla całej ówczesnej Europy .28

Duchiński w swoim geście zaprzeczenia panslawizmowi w wersji rosyjskiej chciał
w istocie wykreować również nowy kierunek pojmowania i definiowania cech sa-
mej Słowiańszczyzny, a może nawet stworzyć alternatywną, bo faworyzującą inne
narodowości słowiańskie, wersję tej ideologii. Jak pisze Maciej Górny, Kijowia-
nin dbał o stwarzanie wrażenie obiektywności swoich tez na podstawie uprawdo-
podobniających metod naukowych:

 
Duchiński opatrywał niektóre ze swych dzieł w mapy etnograficzne. [...] Wywody dotyczące

patologii społecznych carskiej Rosji ilustrował tablicami statystycznymi. Dbał o kontakt z między-
narodowym środowiskiem naukowym [...]. Wszystkie te jego działania i strategie były wyrazem
przekonania, iż nauka zła lub dobra, rządzi Światem .29

 
Choć zarówno jemu współcześni , jak i dzisiejsi historycy zarzucali Du-30

chińskiemu brak spójności metod i znajomości podstawowych narzędzi nauko-
wych , oszałamiająca kariera jego tekstów i popularność propagowanych idei31

wskazują na społeczne potrzeby, na które odpowiadały stworzonego przez niego
koncepcje. Stanowisko Kijowianina, ze względu na wpisanie się nie tylko w nar-
rację o heroicznych i zapomnianych słowiańskich dziejach, lecz także antyestab-
lishmentowy i antyakademicki pogląd na stan ówczesnej wiedzy historycznej na
zachodzie Europy, znalazło licznych naśladowców i admiratorów. Jednym z nich
był Stefan Buszczyński, który kontynuował walkę ideologiczną Duchińskiego.
Jak pisał w swojej publicystycznej broszurze: 

 
Duchiński [...] żeby Bogiem a prawdą powiedzieć, powtarza stare rzeczy, które za Rzeczy-

pospolitej szlachta nieuczona lepiej rozumiała, jak dziś pojmują sami ludzie uczeni .32

 
Ten prosty komentarz dobrze oddaje stosunek do świata akademickiego, ja-

kim odznaczała się znaczna część propagatorów teorii o rasowej i kulturowej
wyższości Słowian, którzy znane z czasów Pierwszej Rzeczypospolitej przekona-
nie o sarmackim pochodzeniu szlachty traktowali na równi z koncepcjami aryj-
skiego pochodzenia Europejczyków. Wiedza przodków była więc w tym ujęciu
wcześniejsza, a co za tym idzie, należało jej zawierzyć. Odwołanie do zdrowego
rozsądku i prostego rozumu było częstym zabiegiem retorycznym, który mógł
utwierdzać w odbiorcy przekonanie, że różnica rasowa jest faktem, z którym nie
powinno się polemizować:

 



162 Marta Taperek

Ibidem, s. 22.33

Ibidem, s. 35.34

Antoni Szaniawski, Lech, Czech i Rus. Kilka słów wyjaśnienia dla dziennika „Rossija”, a za-35
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Liczby znakomitego statystyka i etnografa Huhna zgadzają się z podanem i przez Hermanna,
w głównych plemionach. Tych liczy Huhn w carstwie sto dwanaście, mówiących kilkudziesięciu
językami i narzeczami. Wobec tego pokaźnego spisu ludów we wszystkich guberniach carstwa,
zwanego Rosyą, zaliczenie ich do Słowian, jest co najmniej śmiesznością, jeżeli nie bezdenną
ciemnotą .33

 
Także wykładnia polityczna i plany wobec dalszych losów Ukrainy były tą

częścią wywodu Duchińskiego, która mogła się podobać w polskich projektach
niepodległościowych i dlatego Buszczyński, będący zwolennikiem ścisłej unii
pomiędzy przyszłą niepodległą Rzeczpospolitą a jej dawnymi prowincjami, prze-
konywał, że 

 
[tacy] pisarze jak Duchiński, jak Bartoszewicz, oddzielili umiejętnie, opierając się na dowodach

naukowych niezbitych, na historycznych pewnikach, świat słowiański od świata turańskiego, sło-
wiańszczyznę wschodnią od suzdalskiego czyli moskiewskiego państwa okazali zupełną odrębność
ziem słowiańskich przezwanych Rusią, a więc niezależność ich od carstwa, prawo połączenia się
dobrowolnego z pobratymcami, dla utworzenia jednego, silnego narodu .34

 
Pozbawiony rosyjskości panslawizm, pod przewodnictwem Polaków, wspar-

ty nowoczesnym rasizmem, mocno jednak zakorzeniony tak w świecie nauko-
wym, jak i politycznym, powodował, że nawet autorzy, negujący istotność rasy
jako czynnika państwowotwórczego czy też w ogóle zaprzeczający wywodzeniu
ludzkości z jednej kolebki, przejmowali język Duchińskiego i tworzyli własne wizje
pradawnej polskości, których wspólną cechą było przekonanie o jej wielkim
wkładzie w dzieje cywilizacji. Już w 1907 roku ksiądz Antoni Szaniawski for-
mułował pogląd sugerujący, że kwestia aryjska była ideą przestarzałą i naukowo
nieistotną:

 
Do niedawna jeszcze nauka o ludach mówiła o jakichś Aryach, od których miały pójść wszyst-

kie narody tzw. Indo-europejskie. Dziś podanie o Aryach należy już do przestarzałych bajeczek.
Okazało się, że uczeni, spotkawszy gdzieś wyraz Aru wzięli go za imię własne, gdy obecnie wiado-
mo, że było to tylko imię pospolite .35

 
Co szczególnie znamienne dla nienaukowych, dyletanckich dociekań słowia-

noznawczych tego czasu, w dalszej części swojego wywodu duchowny, obalając
kategorie aryjskości jako czynnika determinującego etnogenezę, na podstawie in-
nych źródeł i metod dochodzi jednak do tych samych wniosków, dotyczących
starożytności i świetności dawnych Lechitów, co jego adwersarze. Okazuje się
bowiem, że choć „fakty” i pokrewieństwa językowe dominują nad obserwacjami
z zakresu antropologii fizycznej, to wśród trzech głównych grup językowych
Szaniawski wskazuje na znajomo brzmiące w kontekście teorii rasowych języki
praturańskie, prasemickie i lechickie „od których już w linii prostej, już to drogą
krzyżowania poszły wszystkie języki świata” . Słownik i terminologia, które po-36

jawiają się w teoriach o etnogenezie Słowian, niemal zawsze przez autorów tego
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nurtu interpretowanych nie w duchu wspólnoty słowiańskiej, lecz jako bezpośred-
nich protoplastów współczesnych Polaków, niezależnie od dyscypliny naukowej,
na której osiągnięciach zostały oparte, dążą w tym samym kierunku: do wpisania
polskości w dzieje Europy i wskazania jej cywilizacyjnej istotności dla losów
świata. Teoria o odmienności ducha aryjskiego od ducha turańskiego, którą tak
gorliwie propagował Duchiński i jego naśladowcy, stawała się użytecznym narzę-
dziem w walce zarówno politycznej, jak i symbolicznej, przedłużając tym samym
i wprowadzając na kolejny poziom antagonizm polsko-rosyjski oraz przeświad-
czenie, że dzieje przedhistoryczne są jeszcze ciągle niewystarczająco poznanym
obszarem wiedzy, którego badania potwierdzą wielkość Słowian i Polaków. Fakt,
że obiektem polskiego rasizmu w koncepcjach słowianoznawczych XIX wieku
stali się nie, jak miało to miejsce w późniejszych latach, Żydzi-Semici, lecz Rosja-
nie, pokazywani już nie jako „Bracia-Słowianie”, lecz najeźdźcze hordy ze Wschodu
i „żółta zaraza”, rzuca światło na sam mechanizm powstawania teorii szowini-
stycznych i ukazuje ich ściśle polityczną, kompensacyjną podstawę.

Teoria o wyższości cywilizacyjnej pewnych ras nad innymi, dziś bezwzględ-
nie uznawana za naganną pod względem etycznym i naukowym, była zwykle oparta
na najnowszych zdobyczach ówczesnych dominujących dyscyplin akademickich.
Kwestia zastosowania rozstrzygnięć o charakterze etycznym i moralnym do scha-
rakteryzowania cech biologicznych i środowiskowych, obecnie absolutnie nie do
obronienia na gruncie naukowym, przez ponad stulecie była zwyczajną praktyką
opisywania różnic etnicznych, tak w tekstach publicystycznych, jak naukowych.
Koncepcja aryjskości w polskim dyskursie słowianofilskim i narodowym przed
odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, jak unaoczniają to przyjęte przez auto-
rów założenia, nie służyła bowiem dokładnie tym samym celom, co metody euge-
niczne w krajach Zachodu, takich jak chociażby Wielka Brytania czy Niemcy,
o czym często badacze zdają się zapominać. Choć siłą rzeczy pewne idee zostały
stamtąd silnie zapożyczone, aktualne i lokalne czynniki polityczne zaważyły na
pewnych znacznych różnicach i przede wszystkim inaczej sprofilowanych celach.
Nie chodziło tu więc wyłącznie o moralną i kulturową supremację Polaków, te
spełniał wcześniej z powodzeniem romantyczny mesjanizm, lecz raczej o wpisa-
nie się w historię świata cywilizowanego, opowieści o origines gentium i nabycie
prawa do mówienie o sobie i swojej przeszłości. Użycie popularnej i żywotnej w ca-
łym świecie Zachodu teorii dawało szanse na nagłośnienie sytuacji politycznej,
w której znaleźli się Polacy, ale także inni Słowianie funkcjonujący jako narody
bez własnej, suwerennej państwowości.

Aryjskość, powiązana z dyskursem słowiańskim, jest kolejnym głosem w po-
lifonicznej strukturze tego tematu, ale głosem, który harmonijnie dopełnia kompo-
zycję i współgra z teoriami etnicznymi, jakie już od końca wieku XVIII nakładano
na najdawniejsze wyobrażenia o Słowiańszczyźnie. Z tego też powodu trudno roz-
ważać go w izolacji od komplementarnych idei krążących wokół przewodniego
motywu etnogenezy i pochodzenia Słowian, stanowiącego jedno z wielu ech ogól-
noludzkiej potrzeby poszukiwania własnego początku. Jego melodia wzmocnio-
na przez głosy towarzyszące zapowiadała jednak także nowe problemy, które, jak
okazuje się z perspektywy współczesnej, skazane były na dysonanse i zapętlenia,
nigdy nie prowadząc do kadencji. Mierząc się ze źródłami dziewiętnastowiecznymi,
dociekającymi początków dawnych Słowian i ich przedhistorycznych dziejów,
trudno oddzielić naukowe korzenie mitu od mitycznych korzeni nauki. Wieczne
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napięcie między tym, co wyobrażone, a tym, co rzeczywiste, jest być może jedy-
nym faktem, jaki należy przyjąć podczas badań nad słowiańskością.
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“POLISH ARYANS”. BETWEEN THE SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF THE MYTH

AND THE MYTHOLOGICAL ROOTS OF SCIENCE IN THE 19 -CENTURYTH

SLAVIC DISCOURSE

Summary

The article is devoted to reflection on the role of the Aryan discourse in the research

of Slavophiles of the 19  century. Traditional studies on the ethnogenesis of the Slavsth

conducted by historians on the basis of ancient “scraps” and incomplete sources did not

give the answer that would satisfy the political ambitions of the Poles. The inclusion of

ethnographic and linguistic methods into the Slavic studies helped create the narrative in

which the journey, made by the early Slavs from the Land of Aryans, became a full history

of the people’s origin. The conviction about the Indo-Iranian origin of the Slavs shaped the

mythical thinking and attempts to create a story legitimizing the right to self-determination

and the historical significance of this group. The belief in ancient Aryan heritage considerably

changed political orientation and the pursuit of a new identity – free of inferiority complex

with respect to the West and ready to dictate its own conditions. Discussing the issues related

to race and racial differences between particular peoples, including the ones belonging to the

Slavic family, showed the authors’ political views and the future of the nation they envisaged.

It also deepened the split within the Slavic studies. The sources available and studied by the

Slavic history researchers did not provide clear answers to the question whether the Slavs are

direct descendants of the Aryans, therefore the research and texts that are examined in the

article have creational and commentary nature and serve the function of creating narratives

shaping the community. The aim of this approach will be to reflect on how scientific

discourse creates the foundations for identity myths.

Trans. Izabela Ślusarek
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ADAM SCHAFF – DROGA DO KOMUNIZMU (1913–1939)

„Wybitny filozof” oraz „intelektualne zero”; „głęboko zaangażowany patriota”
i „kolaborant”; zwyczajny „grafoman” a zarazem „postać tragiczna”. Wydaje się,
że mało jest tak kontrowersyjnych i zarazem barwnych postaci jak Adam Schaff .1

Na życiorys jego można jednocześnie spojrzeć jako na kolejną historię reprezen-
tanta pokolenia polskich przedwojennych komunistów żydowskiego pochodzenia
– takich jak Roman Zambrowski, Jerzy Borejsza czy Jakub Berman. Wszystkie te
postaci doczekały się w ostatnich latach biografii – praca ta jest więc z jednej strony
próbą rekonstrukcji życia ze wszech miar oryginalnego i unikatowego, ale z dru-
giej strony jest też portretem kolejnego przedstawiciela tego niezwykle ciekawego
pokolenia. Portret ten ogranicza się do okresu młodości Adama Schaffa – cezurą jest
1 września 1939, czyli wybuch drugiej wojny światowej.

W pracy tej starałem się skorzystać z różnorodnych źródeł: są to wspomnienia
Adama Schaffa z okresu po 1989 roku, film Nie ma innej drogi, literatura pomoc-
nicza (w tym prace poświęcone opiece społecznej we Lwowie międzywojennym,
adwokaturze lwowskiej tego samego okresu, Uniwersytetowi Jana Kazimierza,
szkole lwowsko-warszawskiej, działalności komunistów w międzywojennym
Lwowie i sposobom jej zwalczania przez policję, ideologii komunistycznej oraz
sytuacji Żydów i pogromom w międzywojennej Polsce), dwie teczki Adama Schaffa
z Archiwum Akt Nowych, przedwojenna prasa lwowska (konkretnie „Sygnały”)
oraz rozmowy z profesorami Jerzym Szackim oraz Andrzejem Walickim. Przy roz-
mowach tych omawiany w tym artykule okres pojawiał się marginalnie, niektóre
uwagi okazały się jednak pomocne.

W jakim stopniu wspomnienia Schaffa są wiarygodne? Nie dostrzegłem w nich
kłamstw, konfabulacji i świadomych manipulacji. Wprost przeciwnie, czasami
Schaff jest szczery aż do bólu i wydaje się wręcz prowokować czytelnika, jak np.
wtedy gdy dokładnie opisuje, jak mocno wierzył w słuszność zarzutów wobec KPP
w 1938 roku i agitował za nimi. Z drugiej jednak strony pisane są one w sposób
niezwykle subiektywny i niekiedy można odnieść wrażenie, że przez całą swoją
karierę Schaff zajmował się tylko i wyłącznie ratowaniem polskich naukowców
i polskiej kultury, co jest oczywistą nieprawdą. Z tego powodu należy do nich
podchodzić z dużą ostrożnością oraz krytycyzmem. 
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RODZINA

W przypadku polskich komunistów żydowskiego pochodzenia jednym z naj-
częściej pojawiających się w dyskursie publicznym wątków jest kwestia stereo-
typu tzw. żydokomuny, który przyjmował najczęściej jedną z dwóch postaci. Ta
mniej radykalna zwracała uwagę na duży odsetek ludności żydowskiej wśród
ugrupowań komunistycznych czy radykalnie socjalistycznych oraz akcentowała
„podatność” ludności żydowskiej na tego typu hasła. W wersji skrajnej partia
komunistyczna miała być stworzona w całości albo przynajmniej w przeważają-
cej większości z Żydów, którzy pod osłoną haseł społecznie radykalnych realizo-
wali tajny spisek, niekiedy wręcz dążąc do przejęcia pełnej kontroli nad światem .2

Jakkolwiek pod hasłem „żydokomuny” przemycano całą masę treści krzywdzą-
cych czy wręcz podłych, to szeroko rozumiana kwestia stosunku Polaków po-
chodzenia żydowskiego do ruchu komunistycznego – jeśli potraktowana rzetelnie
i z dystansem jako temat badawczy – warta jest analizy i zastanowienia.

Rodzice bohatera tego artykułu wybrali drogę asymilacji z polskim społe-
czeństwem przy jednoczesnych silnych sympatiach syjonistycznych – nie była to
jednak oczywiście jedyna możliwość w późnym XIX oraz wczesnym XX wieku.
Można wyróżnić parę głównych nurtów ideowych spośród których najważniej-
sze wydają się być: żydowski konserwatyzm i religijna ortodoksja (np. Agudat
Israel), syjonizm (np. Poalej Syjon), bundyzm oraz komunizm. Tylko ta ostatnia
grupa prezentowała nurt naprawdę uniwersalny, wszystkie pozostałe stanowiły
propozycje skierowane konkretnie do społeczności żydowskiej.

Dylematy te stanęły na porządku dziennym w Galicji od grudnia 1867 roku,
kiedy to cesarz Franciszek Józef nadał austriackiej części Austro-Węgier (w tym
Galicji) tzw. konstytucję grudniową. Zrównywała ona Żydów z innymi obywate-
lami i pozwalała im na wyjście z dotychczasowych gett, co pociągało za sobą nie
tylko nowe możliwości, ale i nowe wyzwania. Podstawowym problemem był
stosunek do polskości oraz stopień, w jakim modernizacja społeczności żydow-
skiej mogła i powinna wpłynąć na tożsamość żydowską .3

Aż do 1881 roku w środowiskach polskiej inteligencji dominowała wiara
w możliwość asymilacji społeczności żydowskiej. Dopiero po zamieszkach anty-
żydowskich w Warszawie 26 i 27 grudnia 1881 roku, w których zginęli dwaj Ży-
dzi, a dwadzieścia cztery osoby zostały ranne, czołowi intelektualiści polskiego
pozytywizmu, tacy jak np. Aleksander Świętochowski, zwątpili w słuszność obra-
nej dotąd drogi . Na popularności zaczęły zyskiwać orientacje odrzucające po-4

korną asymilację i proponujące w zamian radykalną zmianę. Co to miałaby być za
zmiana, było już kwestią osobną.
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Jewish Encyclopedia; 5 http://www.jewishencyclopedia.com/articles/9350-kishinef-kishinev [dostęp:
20.11.2016].

Dziękuję za tę uwagę prof. Marcinowi Kuli.6

Film Nie ma innej drogi, 7 https://www.youtube.com/watch?v=mMBkGFEukq4 [dostęp: 9.09.2016].

Syjoniści chcieli, aby Żydzi zaczęli budować własne państwo na terenach
ówczesnej Palestyny; bundyści chcieli zostać w Polsce i zachować żydowską
tożsamość – ale łączyli to z zasadniczą rewolucją społeczną; komuniści w końcu
chcieli rewolucji, która zniosłaby wszelkie narodowe różnice. Sam Schaff stwier-
dza, że Żydzi byli wówczas w sytuacji bez wyjścia i jedynymi możliwościami
były ucieczka w syjonistyczny nacjonalizm albo w komunistyczny radykalizm.
Dawna strategia akulturacji była uważana za przebrzmiałą, a rosnący antysemi-
tyzm i wykluczenie Żydów zmuszały ich do podjęcia jakichś kroków. Kolejne wy-
stąpienia antyżydowskie – takie jak niezwykle głośny pogrom w Kiszyniowie
z 1903 roku, w wyniku którego zginęło prawie 50 Żydów  – przyspieszały jeszcze5

ten proces i miały znaczny wpływ nawet na osoby silnie zasymilowane, jak np.
Teodor Herzl . Ale wraz z upływem czasu także syjonizm zaczął tracić na zna-6

czeniu – nic nie wskazywało bowiem na to, aby Deklaracja Balfoura miała zostać
zrealizowana, a rząd brytyjski nie palił się do realizacji swoich zapewnień i po-
mocy w utworzeniu państwa żydowskiego na terenie Palestyny. Komunizm oraz
radykalny socjalizm jawiły się więc paradoksalnie jako najbardziej realistyczne
metody rozwiązania nabrzmiałego problemu. 

Wielu Żydów miało racjonalne powody, aby sympatyzować z komunistami
– i rzeczywiście, ich odsetek w ruchu komunistycznym był znacznie wyższy niż
w społeczeństwie. Co wcale nie oznaczało, aby większość Żydów komunizm po-
pierała, gdyż przez cały ten czas Żydzi-komuniści stanowili tylko niewielką część
wszystkich Żydów.

 
***

Adam Schaff urodził się 10 marca 1913 roku we Lwowie, jako syn Maksa
Schaffa oraz Ernestyny Schaff z domu Feliks. Swoją matkę określił mianem „belle
femme w stylu wiedeńskim” , ale to swojemu ojcu, dr. Maksowi Schaffowi, który7

odegrał w jego życiu ważną rolę, poświęcał we wspomnieniach o wiele więcej
uwagi. Mimo że pochodził on „ze zubożałego odgałęzienia [...] rodziny”, zdołał
dorobić się samodzielnie znacznej fortuny, którą przeznaczył na pomoc biednym
sierotom żydowskim pokrzywdzonym przez I wojnę światową. Wielokrotnie peł-
nił ważne funkcje, zasiadając w kierownictwie Centralnego Komitetu Opieki nad
Sierotami Żydowskimi we Lwowie, który działał w ramach ogólnopolskiego
związku zwanego Centosem. Oprócz aktywności adwokackiej to właśnie ta sieć
sierocińców żydowskich czyniła Maksa Schaffa postacią znaną i poważaną we
Lwowie, a działalności praktycznej towarzyszyły artykuły teoretyczne poświęcone
zagadnieniom pomocy społecznej publikowane m.in. w „Przeglądzie Społecznym”.
Maks Schaff analizował tam rolę kahału, czyli żydowskiej gminy wyznaniowej,
w systemach żydowskiej opieki społecznej, oraz dowodził, że tego rodzaju działal-
ność jest typowa dla żydowskiej tradycji już od setek lat. Zdecydowanie opowia-

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/9350-kishinef-kishinev
https://www.youtube.com/watch?v=mMBkGFEukq4
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dał się także za modelem wychowania, w centrum którego znajdowały się prawa
dziecka . Oprócz tego angażował się politycznie, był zdeklarowanym syjonistą .8 9

O Maksie Schaffie wspomina w Tematach żydowskich Stanisław Vincenz,
który utrzymywał z nim więzy osobistej przyjaźni . Z opisu pisarza wyłania się10

obraz osoby pełnej dobroci i poczciwości, łagodnej, skorej do pomocy, i samą już
swoją obecnością łagodzącej konflikty. Zdaniem Vincenza „[j]uż jego ciepły głos
odbierał ochotę obrażania się lub dąsania” . Nawet jeśli autor w sposób natural-11

ny nieco idealizował wspomnienia przyjaciół z dawnych lat, opis ten wydaje się
w pełni pasować do ogólnego obrazu Maksa Schaffa jako wrażliwego społecznie
filantropa, darzonego we Lwowie powszechnym szacunkiem.

Młody Adam był świadomy działalności ojca, ten bowiem zabierał go niekie-
dy do prowadzonych przez siebie sierocińców . Mógł też obserwować klientów12

jego kancelarii adwokackiej na ulicy Skarbkowskiej 15, wśród których większość
stanowili właściciele żydowskich sklepików, głównie przedstawiciele drobno-
mieszczaństwa . Swój dom Schaff określał jako „wykwintny”, z kolei swojego ojca13

nazywał – pośród wielu innych komplementów – „człowiekiem wielkiej kultu-
ry”, z którym łączyła go „wielka miłość”.

Będąc wychowywany w tego rodzaju inteligencko-społecznikowskiej trady-
cji, Adam Schaff od najmłodszych lat stykał się z problemami niesprawiedliwości
społecznej, co musiało go mocno uwrażliwić na tę drażliwą kwestię. Internalizacja
pewnych postaw oraz wrażliwości typowych dla działaczy lewicy dokonywała się
zatem już w domu rodzinnym. Pomoc osobom biednym i wykluczonym, a więc
aktywne reagowanie w obliczu zła i cierpienia ludzkiego, były wzorcem wycho-
wawczym przyjętym przez rodzinę Schaffów. Kluczową rolę w krzewieniu tych
wartości odgrywał największy dla Schaffa autorytet, czyli jego ojciec. Z przeka-
zów Schaffa można by sądzić, że ich relacje były zasadniczo bezproblemowe,
ale pewności co do tego mieć nie możemy. Niezależnie od ich zażyłości (a może
właśnie z tego powodu), wybór komunizmu jako ścieżki życia mógł być dla ojca
Adama Schaffa znacznym ciosem i wydaje się mało prawdopodobne, aby był wo-
bec tej decyzji syna ustosunkowany pozytywnie. Zresztą konflikty pokoleniowe
na linii rodzice–dzieci wydają się jedną z głównych przyczyn, dla których młodzi
Polacy żydowskiego pochodzenia wstępowali do KPP . Nawet jeśli w rodzinie14

Schaffów nie przybrały one znaczącej postaci ze względu na liberalny model wy-
chowawczy przyjęty przez Maksa Schaffa – nie jesteśmy w stanie jednoznacz-
nie odrzucić ich istnienia. Warto jednak dodać, że poruszamy się tutaj głównie
w sferze spekulacji.

http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=2048
http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=2048
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Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, 15 http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/
mapa.php?cment=PWZKI&rzad=9&kwatera=II%20B%2028&grob=27&dane=+imie=adam+nazwisk
o=schaff+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzien=1+rok2=2016+miesiac2=9+
dzien2=9+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_zg1=1+rok_zg2=2016+miesiac_zg2=9
+dzien_zg2=9+cmentarz=#kotwica [dostęp: 9.09.2016].

Przynajmniej przy pierwszym poznaniu, ponieważ później bywało już różnie, ze względu na16

trudny charakter Schaffa. Prof. Walicki stwierdził w rozmowie ze mną (8 lipca 2016), że Schaff
nadawał się na dyplomatę, ale tylko państwa autorytarnego. Także prof. Szacki zaznaczył łatwość
nawiązywania kontaktów przez Schaffa w relacjach międzynarodowych. Jego zdaniem porównanie
Schaffa z jego odpowiednikami z innych krajów bloku wschodniego było niczym „niebo i ziemia”
na korzyść Schaffa.

Leszek Allerhand, Żydzi Lwowa. Opowieść, Kraków–Warszawa: Instytut Allerhanda 2010,17

s. 7, 8.    

Jedynym rodzeństwem, jakie miał Adam Schaff, był młodszy brat Leon, który
przyszedł na świat 16 czerwca 1921 roku we Lwowie. We wspomnieniach Schaffa
postać brata nie pojawia się ani razu, jest ona zupełnie przemilczana. Nie wy-
daje się, aby w sferze poglądów polityczno-społecznych Adam miał jakikolwiek
wpływ na Leona – ten drugi pozostawał apolityczny aż do roku 1938, kiedy wstą-
pił do Związku Żydowskiej Młodzieży Demokratycznej, ale nawet wtedy – jak
sam pisał w życiorysie – odległy był od marksizmu. Już w okresie powojennym
Leon Schaff został pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Łódzkim, proku-
ratorem, a także twórcą książek na temat prawa karnego (np. Proces karny Polski
Ludowej: wykład zasad ogólnych oraz Zakres i formy postępowania przygotowaw-
czego), które wpisywały się w ówczesne, z naszego punktu widzenia zdecydowa-
nie zbrodnicze, pojmowanie roli aparatu sprawiedliwości. Podobnie było z jego
pracą prokuratorską. Zmarł 9 sierpnia 1960 roku, w wieku zaledwie 39 lat .15

MŁODOŚĆ, SZKOŁA, UNIWERSYTET

Wiele osób znających Adama Schaffa zaznaczało, że niezależnie od oceny
jego osiągnięć naukowych, ciężko było mu odmówić „obycia w świecie” oraz
pozytywnego wrażenia, jakie wywierał na zagranicznych intelektualistach . Tę16

„światowość” można wytłumaczyć m.in. jego częstymi wyjazdami za granicę oraz
dojrzewaniem w atmosferze galicyjskiej wielokulturowości czy wręcz kosmo-
polityzmu. Rodowity lwowianin, Zbigniew Herbert, w wywiadzie z 1996 roku
stwierdził, że to właśnie ta wielokulturowa atmosfera rodzinnego miasta zaszcze-
piła go raz na zawsze przeciw ksenofobii i uczyniła antysemityzm czymś dla nie-
go niezrozumiałym. I rzeczywiście, w mieście, w którym Polacy stanowili 50%
mieszkańców, Żydzi 30%, Ukraińcy 15%, a mieszkały tam również inne mniej-
szości (np. Ormianie) , można się było czuć „obywatelem świata”. W połączeniu17

z częstymi wyjazdami zagranicznymi przyczynić się to musiało do znacznego
poszerzenia horyzontów intelektualnych Schaffa.

Pierwszą podróż Adam Schaff odbył już w wieku... niecałych dwóch lat, kie-
dy jego rodzice uciekli do Wiednia przed nadchodzącym frontem rosyjskim. Maks
Schaff został zwolniony ze służby w armii ze względu na ciężką chorobę, a zamiast

http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=9&kwatera=II%20B%2028&grob=27&dane=+imie=adam+nazwisko=schaff+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzien=1+rok2=2016+miesiac2=9+dzien2=9+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dz
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=9&kwatera=II%20B%2028&grob=27&dane=+imie=adam+nazwisko=schaff+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzien=1+rok2=2016+miesiac2=9+dzien2=9+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dz
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=9&kwatera=II%20B%2028&grob=27&dane=+imie=adam+nazwisko=schaff+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzien=1+rok2=2016+miesiac2=9+dzien2=9+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dz
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=9&kwatera=II%20B%2028&grob=27&dane=+imie=adam+nazwisko=schaff+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzien=1+rok2=2016+miesiac2=9+dzien2=9+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dz
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=9&kwatera=II%20B%2028&grob=27&dane=+imie=adam+nazwisko=schaff+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzien=1+rok2=2016+miesiac2=9+dzien2=9+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dz
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Adam Schaff, Pora na spowiedź, s. 9–10.18

Ibidem, s. 11; mówi o tym także w filmie Nie ma innej drogi.19

Ibidem.20

Paweł Śpiewak, Żydokomuna. Interpretacje historyczne, s. 80.21

Np. Leszek Allerhand, Żydzi Lwowa. Opowieść, s. 63; Norman Davies, Ethnic Diversity in22

Twentieth Century Poland, w: Hostages of Modernization (seria Current Research on Anti-Semitism,
t. 3/2), red. Herbert A. Strauss, Berlin, New York: Walter de Gruyter 1993, s. 1012.

Franciszek Salezy Krysiak, Z dni grozy we Lwowie, Rzeszów, Rybnik: Wydawnictwo „Dextra”,23

Wydawnictwo AS 2013, s. 184–185.
Adam Schaff, Pora na spowiedź, s. 13.24

tego podjął się pracy w wiedeńskiej kancelarii adwokackiej swojego krewnego .18

Adam Schaff wspomina w jednej ze swoich książek scenę z ówczesnego Wiednia,
kiedy to zaczął w tramwaju śpiewać hymn pochwalny ku czci cesarza Francisz-
ka Józefa. Wzbudziło to zachwyt wśród współpasażerów, którzy chwalili go i gła-
skali po głowie, co zachęciło Schaffa do ponownych „koncertów” . Wiązało się to19

zresztą z jego wyjątkowymi zdolnościami muzycznymi, które sprawiły że – już
po powrocie do Lwowa – uczęszczał przez dwanaście lat na lekcje gry na forte-
pianie. Po zdaniu matury (1931) zorientował się jednak, że słuch muzyczny nie
jest już u niego tak dobry jak dawniej i może pożegnać się z karierą „maestro” .20

Schaffowie wrócili do Lwowa w roku 1917, najpierw zamieszkali przy ulicy
Ochronek 8 (obecnie ul. Konyskiego), a potem na Skarbkowskiej 15 (obecnie
Łesi Ukrainki). Punktem przełomowym dla młodego Adama były jednak wydarze-
nia z 22–24 listopada 1918 roku. Właśnie wtedy doszło do morderstw ludności
żydowskiej znanych powszechnie jako „pogrom lwowski”. Nie były one wyda-
rzeniem odosobnionym w czasie i przestrzeni – wpisywały się raczej w tragicz-
ną falę pogromów na Ukrainie, które w latach 1918–1921 pozbawiły życia do
200 tysięcy Żydów. Z tego też powodu Paweł Śpiewak określił je mianem „sy-
stematycznego ludobójstwa”, a najbardziej znanym ich przykładem był pogrom
w Proskurowie na Podolu, w którym zginęło co najmniej tysiąc osób pochodzenia
żydowskiego . O ile jednak tamten pogrom był dziełem oddziałów ukraińskich,21

o tyle pogromu lwowskiego dokonały polskie wojska, a konkretnie część Błękit-
nej Armii Józefa Hallera. Ciężko jest dokładnie określić liczbę ofiar wśród Ży-
dów, najbardziej prawdopodobna wydaje się być liczba ponad 70 osób zabitych22

oraz około 500 rannych. Pogrom rozpoczął się 22 listopada o 9 rano, parę godzin
po wycofaniu się wojsk ukraińskich z miasta. W „Raporcie Delegacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych R.P. w sprawie wystąpień antyżydowskich we Lwowie” jako
przyczynę pogromu podano przekonanie polskiego wojska o współpracy Żydów
z Ukraińcami, a sam jego przebieg określano jako „orgie zaiste piekielne”, „ist-
ne zezwierzęcenie, najzupełniejsze średniowiecze”, w którym brali udział także
niektórzy oficerowie . Pogrom ten był potężnym szokiem dla społeczności ży-23

dowskiej Lwowa i nie tylko.
Dla Adama Schaffa wydarzenia te miały wymiar osobisty, o czym pisze

szczegółowo w swoich wspomnieniach. Otóż żołnierze armii Hallera zapukali
do drzwi także państwa Schaffów, jednak zarówno dozorczyni, jak i Ernestyna
Schaff skłamały, że nie ma żadnych mężczyzn w domu, dzięki czemu trzech
panów z biało-czerwonymi opaskami i karabinami grzecznie odeszło. Jak pisze
Schaff, „[a] ja mam ściśnięte gardło. Wiem, że mogło być źle, kamień spadł mi
z malutkiego serca” . Co się dokładnie stało, młody Adam zrozumiał rok później,24
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http://www.lwow.com.pl/semper/gimnazja.html25  [dostęp: 13.09.2016]; kluczową informacją po-
daną przez Schaffa we wspomnieniach jest nazwisko dyrektora – Igiel, który miał być uczniem
Kazimierza Twardowskiego. Wszystko wskazuje na to, że był to Salomon Igel, dyrektor podanego
w źródle gimnazjum.

Bohdan Chwedeńczuk, Dialogi z Adamem Schaffem, s. 92.26

AAN, „Archiwum Szkół Partyjnych w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie”, 42/198,27

s. 8; Adam Schaff, Pora na spowiedź, s. 18.
AAN, „Archiwum Szkół Partyjnych w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie”, 105/7,28

Życiorys Adama Schaffa.

kiedy o pogromie opowiedział mu jego ojciec. Wpływ tych wydarzeń na jego
psychikę był znaczny i sam tego nie ukrywał. Mimo że listopad 1918 roku dla
znacznej części Polaków był radosną datą, dla Schaffa nierozerwalnie złączył się
z pamięcią o brutalnym pogromie antyżydowskim popełnionym przez jego
rodaków. To był dla niego właściwy „start” II RP, do której od samego początku
musiał odczuwać dystans. Kolejne wybryki antysemickie czy problemy społecz-
no-gospodarcze były niejako kontynuacją niechlubnej historii nowego ustroju
i wszystko to składało się w jego oczach w logiczną całość – II Rzeczypospolitej
jako państwa niesprawiedliwego, okrutnego, obojętnego na cierpienie swoich oby-
wateli. Strach małego dziecka o życie i bezpieczeństwo swojej rodziny był chyba
pierwszym aktem „alienacji” przyszłego komunisty w stosunku do niepodległego
państwa polskiego.

Praktyczną konsekwencję pogromu lwowskiego stanowiło założenie przez
tamtejszą społeczność żydowską prywatnej szkoły dla dzieci żydowskich – było
to najprawdopodobniej Prywatne Gimnazjum Męskie Żydowskiego Towarzystwa
Szkoły Ludowej i Średniej, przy ul. Zygmuntowskiej 17 (typu klasycznego), któ-
rego dyrektorem był uczeń Kazimierza Twardowskiego – Salomon Igel . Właśnie25

do tej szkoły posłano młodego Adama, który uczył się w niej od 1919 do 1931 ro-
ku, przez 12 lat. Schaff bardzo chwalił sobie tę szkołę, kładąc nacisk na stawia-
ne uczniom niezwykle wysokie wymagania, które zaowocowały w przyszłości.
Jak wspomina w rozmowie z Bohdanem Chwedeńczukiem, gimnazjum to „dało
mi mnóstwo wiedzy, było tam wszystko, historia, przedmioty przyrodnicze, języ-
ki, matematyka”. Wszystko to składało się na nawał obowiązków – warto tutaj
zacytować dłuższy ustęp, aby pokazać jak wyglądało to w oczach samego zainte-
resowanego:

 
Robiłem więc konkursy, jakżeby inaczej, przecież byłem cholernie ambitny – przeszedłem kon-

kurs z Szekspira, z Biblii, tragedii greckiej. A języki? Wie pan, mówiłem po polsku, po lwowsku,
po hebrajsku, dostawałem w szkole jeszcze łacinę, grekę i niemiecki, a w domu francuski i angiel-
ski. A poza gimnazjum sport i klasa fortepianu w konserwatorium, które ukończyłem jako pianista
– to wszystko ujęte w żelazną dyscyplinę, którą mi narzucił ojciec, a której całkowicie dobrowol-
nie przestrzegałem .26

 
Nie tylko ilość zajęć była przytłaczająca, ale także poziom nauczania zmuszał

do znacznego wysiłku. Sama szkoła była specyficzna – chociaż przeznaczona dla
dzieci żydowskich, to była szkołą świecką, z językiem wykładowym... hebrajskim.
Mimo statusu szkoły prywatnej, ukończenie jej uprawniało do podjęcia studiów.

W 1931 roku Adam Schaff zdał maturę i ukończył tym samym szkołę śred-
nią .27  W tym samym roku dostał się na Uniwersytet im. Jana Kazimierza we
Lwowie, obierając dwa kierunki – Studium Prawa oraz Studium Ekonomiczno-
-Administracyjne (czyli prawo oraz ekonomię) . Na Wydziale Prawa nauczały28

http://www.lwow.com.pl/semper/gimnazja.html
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Jan Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Portret kresowej uczelni, Kraków: Księ-29

garnia Akademicka 2007, s. 35.
Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-Rok,30

Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Kraków:
Wydawnictwo Wysoki Zamek 2015, s. 440.

Adam Schaff, Pora na spowiedź, s. 19.31

Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, Warszawa: Iskry 2014.32

w tamtym okresie czołowe autorytety prawnicze, takie jak Juliusz Makarewicz,
twórca kodeksu prawnego z 1932 roku, ostatni rektor UJK Roman Longchamps
de Bérier, współtwórca konstytucji marcowej Edward Dubanowicz, a także Lud-
wik Ehrlich, Karol Koranyi, Stanisław Grabski (promotor jego pracy doktorskiej)
czy Stanisław Głąbiński . Studium ekonomiczne stanowiło niejako suplement29

do właściwego toku studiów – przez siedem lat jego istnienia uczęszczało na nie
łącznie około stu osób, a ukończyło je tylko 49 .30

Związki Schaffa ze środowiskiem uniwersyteckim nie zaczynają się jednak od
tego momentu. Jeszcze w wieku szkolnym młody Adam miał możliwość pozna-
nia Tadeusza Kotarbińskiego, który odwiedzał niekiedy jego ojca . Dyrektorem31

jego gimnazjum był wspomniany wcześniej uczeń Kazimierza Twardowskiego,
z kolei na Uniwersytecie Jana Kazimierza wykładał w czasie studiów Schaffa Ka-
zimierz Ajdukiewicz. W tym okresie działała też słynna „lwowska szkoła matema-
tyczna”, której reprezentantami byli tak wybitni matematycy, jak Hugo Steinhaus,
Stefan Banach czy Stanisław Ulam. Znaczny wpływ na Schaffa miał wywrzeć inny
reprezentant tego środowiska, Leon Chwistek, którego porównywano wówczas
z Bertrandem Russellem oraz Alfredem Whiteheadem . Jak widać, oddziaływa-32

nie szkoły lwowsko-warszawskiej na przyszłego czołowego ideologa partyjnego
PRL musiało być bardzo intensywne już od wczesnych lat jego młodości. Cały jego
światopogląd filozoficzny kształtował się w klimacie filozofii analitycznej i był
w wybitnym stopniu przez niego uformowany.

SZKOŁA LWOWSKO-WARSZAWSKA

Szkoła lwowsko-warszawska stanowiła jedną z najchlubniejszych kart polskiej
filozofii przedwojennej. Jej początków możemy doszukiwać się około 1895 roku,
kiedy to Kazimierz Twardowski objął etat profesorski na Uniwersytecie Lwow-
skim. O ile okres między rokiem 1895 a 1918 określa się często mianem „okre-
su lwowskiego”, o tyle po 1918 roku możemy już mówić o w pełni rozwiniętej
szkole lwowsko-warszawskiej. U jej źródeł leżała działalność Twardowskiego, któ-
ry będąc pod przemożnym wpływem Franza Brentano, postanowił popularyzować
jego filozofię, dokonując w niej jednak znaczących modyfikacji. Autorytet, jaki
Kazimierz Twardowski zdobył dzięki swojej charyzmie oraz mądrości, stanowił
silne spoiwo tej szkoły, przez co w 1939 roku (rok po śmierci Twardowskiego)
liczyła ono już około osiemdziesięciu uczonych.

Poglądy Brentana ogniskowały się wokół kilku kluczowych elementów: pro-
gramowego antyirracjonalizmu, wymagania od filozofii podobnej metody nauko-
wej jak w przypadku innych nauk empirycznych, unikania filozofii spekulatywnej
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Encyklopedia filozofii polskiej, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2011,33

s. 919–921.
Adam Schaff, Notatki Kłopotnika, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” 1995,34

s. 10, 222.
Nie licząc może Alfreda Tarskiego, który był przede wszystkim logikiem i matematykiem.35

Leszek Kołakowski, Wśród znajomych, Kraków: Znak 2004, s. 53–54.36

oraz określonych afiliacji światopoglądowych czy politycznych. Twardowski do-
dał do tych zaleceń wiele własnych idei, takich jak rozróżnienie czynności od
wytworów, odróżnienie przedmiotu i treści przedstawienia; wyjątkową wagę
przywiązywał do jasności i klarowności wywodu filozoficznego . Kluczowymi33

zagadnieniami dla filozofów szkoły lwowsko-warszawskiej (należy dodać, że moc-
no się od siebie różniących) były logika, metodologia nauk i semiotyka. Była to
szkoła filozofii racjonalnej i analitycznej, dążącej do eliminacji treści filozoficz-
nych mętnych, niejasnych, wieloznacznych. Nic dziwnego, że część reprezentan-
tów tego środowiska było blisko związanych z naukami matematycznymi.

Obok Kazimierza Ajdukiewicza, którego Schaff darzył ogromną estymą
(stwierdził, że jest to „najwyżej przez mnie ceniony z poprzedzającej mnie gene-
racji polskich filozofów” i „najwybitniejszy filozof polski” ), zdecydowanie naj-34

bardziej wpływowym i popularnym filozofem szkoły lwowsko-warszawskiej był
Tadeusz Kotarbiński . Możemy się łatwo domyślić, że Schaff skory był później35

sięgać po książki wybitnego filozofa, który gościł przecież w domu u jego ojca,
co musiało być dla niego powodem do dumy. Twórczy wkład Kotarbińskiego do
myśli filozoficznej Leszek Kołakowski podsumował w trzech punktach: pierwszy
to „filozofia w znaczeniu ścisłym, a więc teoria istnienia, logika i teoria wiedzy”,
drugi to etyka niezależna, a trzeci to teoria porządnej roboty. W tej pierwszej
kwestii osobliwym wkładem Kotarbińskiego była koncepcja „reizmu”, teorii bytu,
która postulowała sprowadzenie ludzkich wypowiedzi do wymiaru takiego, aby
odnosiły się one zawsze do rzeczy, to jest do bytów sprecyzowanych w określo-
nym czasie i przestrzeni. Etyka Kotarbińskiego zasłynęła z kolei koncepcją „spo-
legliwego opiekuna”, to znaczy takiego, na którym zawsze można polegać, nawet
w biedzie i nieszczęściu, i który nigdy nie ucieka od odpowiedzialności za dru-
giego człowieka. Sam Kotarbiński dążył do realizacji tego ideału i wielu jego
uczniów za takiego spolegliwego opiekuna go uważało. W końcu teoria dobrej
roboty – czyli prakseologia – postulowała odnalezienie prawidłowości charakte-
ryzującej różnego rodzaju działania uważane za sprawne i ujęcie ich w formie
abstrakcyjnych zasad .36

Granica między szkołą lwowsko-warszawską a marksizmem jest pozornie da-
leka, żaden z wyżej wymienionych filozofów nie uważał się bowiem za komunistę
czy chociażby marksistę. Z całą pewnością ani Ajdukiewicza, ani Kotarbińskiego
nie można w żaden sposób związać z ruchem totalitarnym, wprost przeciwnie:
mocno obstawali oni po stronie ludzkiej wolności i humanizmu. Faktem jest jed-
nak, że ta szkoła krytycznego, racjonalnego i – nie zapominajmy – materiali-
stycznego myślenia tworzyła grunt pod akceptację ideologii, która racjonalizm
stawiała na piedestale i pretendowała do doprowadzenia postępu rozumu do jego
logicznego uwieńczenia. Warto pamiętać, że marksizm był nie tylko utopijną wizją
przyszłego „skoku do królestwa wolności”, ale też pretendował do miana jedy-
nie słusznej kontynuacji tradycji Oświecenia i w oczach wielu był prawomocną
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kontrpropozycją wobec religijnego obskurantyzmu czy martyrologicznego roman-
tyzmu. Jak pisał Tadeusz Konwicki:

 
Marksizm proponował mi pewien racjonalizm. W przeciwieństwie do naszych polskich skłon-

ności metafizycznych i maniactw, a także niesprawdzalnych intelektualnie kategorii, oferował on
empiryczne, racjonalne sposoby interpretowania świata i rozwiązywania trudności. [...] Logika i ro-
zum praktyczny marksizmu podobał się zresztą całemu mojemu pokoleniu. [...] Poszedłem więc
w to... i poszedłem wbrew pozorom za darmo .37

 
Oprócz tego, czym marksizm był, warto też pamiętać o dwóch innych kwe-

stiach: o tym, do bycia czego pretendował i wobec czego stanowił konkurencję.
Ciężko nie doszukać się pewnych punktów wspólnych między zamierzeniami
marksizmu i szkoły lwowsko-warszawskiej – co jednak w niczym nie umniejsza
wybitnych osiągnięć tej drugiej, a wskazuje raczej na pogmatwane koleje historii
idei oraz ludzkiej ich percepcji.

KOMUNISTYCZNY PRZEDSIONEK, CZYLI MŁODZIEŻÓWKA

Rok 1931 to ważna data dla Schaffa także z innego powodu. To właśnie
wówczas przystąpił do młodzieżówki partii komunistycznej, Komunistycznego
Związku Młodzieży Polskiej (KZMP) . Oprócz tego należał do Organizacji Mło-38

dzieży Socjalistycznej „Życie” , organizacji akademickiej współpracującej z Ko-39

munistyczną Partią Polski. Jednocześnie jednak wstąpił do „elitarnej korporacji
akademickiej «Zelocja»”, która z lewicą nie miała nic wspólnego. Można to tłu-
maczyć zarówno młodzieńczymi poszukiwaniami, konfuzją i „rozdwojeniem jaź-
ni” , jak i – w późniejszym okresie – faktem, że był to „dobry kamuflaż” dla40

działalności komunistycznej . Po pewnym jednak czasie Schaff demonstracyj-41

nie opuścił tę organizację, co – jak sam zauważył – nie było z punktu widzenia
konspiracyjnego działacza komunistycznego zbyt mądre.

Schaff wspomina, że bardzo się bał decyzji o wstąpieniu do KZMP, ale kiedy
już się do niego przyłączył: „Byłem zdyscyplinowanym żołnierzem, robiłem, co mi
kazali, nawet gdy wiedziałem, że to bzdura, straszliwa bzdura”. W KZMP Schaff
zajmował różne stanowiska, początkowo pomagał w tworzeniu tzw. techniki wy-
dawniczej swojemu koledze, jako że dzięki „czystemu” pochodzeniu mógł bezkar-
nie kupować różne części składowe. Później był m.in. łącznikiem sekretarza KC
KZMP przy KC KZMP , od 1936 roku członkiem Komitetu Okręgowego KZMP,42
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a od 1937 członkiem Centralnej Redakcji . Sam opowiada o jednej ze swoich43

„akcji” kiedy to musiał przenieść materiały drukarskie do swojego miejsca za-
mieszkania i maszerował po Lwowie, dźwigając ciężki sprzęt, martwiąc się czy
ktoś go nie śledzi .44

DROGA DO KOMUNIZMU

Dlaczego Adam Schaff został komunistą? Jest to pytanie, na które odpo-
wiedź jest bardzo złożona, a cały ten tekst stanowi poniekąd próbę jej zarysowania.
W tym rozdziale postaram się te refleksje usystematyzować.

Podstawowe pytanie brzmi oczywiście, czym jest „komunizm”. Wbrew po-
zorom nie jest to pytanie oczywiste, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, jak
często słowo to bywa używane do deprecjonowania poglądów ludzi i to nawet
mocno się od siebie różniących. Dzięki badaniom i pracom takich myślicieli jak
Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki czy François Furet możemy komunizm
określić chyba jako utopijny „skok do królestwa wolności”, który miał na świecie
zaprowadzić wolność w sensie diametralnie różnym od jej liberalnej, powszech-
nie dzisiaj przyjętej wykładni. Wolność u Marksa nie oznaczała niezależności od
arbitralnej woli innych ludzi, ale raczej możliwość samodecydowania i samode-
terminowania gatunku ludzkiego i pełnej samokontroli całokształtu życia społeczno-
-ekonomiczno-politycznego. Wolność jest tutaj wyzwoleniem od zniewalającej
siły przypadku i „wzięciem spraw we własne ręce” przez ludzkość. Aby ludzkość
mogła sterować gospodarką, potrzebny jest plan – jak pisał Engels w Zasadach
komunizmu z 1847 roku: „produkcją przemysłową kierować będą nie poszczegól-
ni, wzajemnie konkurujący ze sobą fabrykanci, lecz całe społeczeństwo według
jednego ustalonego planu i stosownie do potrzeb ogółu” . Podmiotem wolności45

marksistowskiej nie jest pojedyncza jednostka, ale społeczeństwo, czyli cały gatu-
nek ludzki, mający te same interesy i potrzeby, wynikające z identycznej „istoty
gatunkowej”. Komunizm anihilował więc wolność jednostkową, sprowadzając realną
wolność do wolności kolektywu.

Komunizm też odpowiadał na wiele pytań i problemów, spośród których czo-
łowe miejsce zajmowała alienacja człowieka. Leszek Kołakowski źródeł inte-
lektualnych tego problemu szukał w soteriologii Plotyna z III wieku naszej ery,
a marksizm miał stanowić kolejny rozdział w poszukiwaniu odpowiedzi na te
odwieczne zmartwienia ludzkości. Idee Marksa dostarczały też odpowiedzi na py-
tania tak rozległe, jak przypadkowość istnienia ludzkiego, problem zła, istotę bytu
oraz poznania. Ich rozwiązanie było możliwe jeszcze tutaj, na Ziemi, i to przy za-
stosowaniu aparatu naukowego. Radykalnemu zerwaniu z przeszłością, jakim mia-
ła być rewolucja, towarzyszyć miało całkowite zniesienie wymiany rynkowej ,46
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likwidacja własności prywatnej i zniesienie instytucji pieniądza. Tak stworzony
„raj na Ziemi” przypominałby jedną wielką fabrykę – słowa Lenina o tym, że „[c]ałe
społeczeństwo będzie jednym biurem i jedną fabryką z równą pracą i płacą” ,47

stanowią więc logiczną konsekwencję wizji Marksa i Engelsa, chociaż sposób,
w jaki wizja ta była realizowana, najprawdopodobniej Marksa by obruszył i od-
stręczył.

Do takiej wizji komunizmu należy jednak podchodzić z ostrożnością. Jest
to obraz zrekonstruowany przez wybitnych historyków idei, którzy mieli dostęp
do wszystkich prac Marksa, także tych z okresu jego młodości. W latach dwu-
dziestych i trzydziestych XX wieku dzieła te nie były jeszcze dostępne, a podsta-
wową wykładnią marksizmu był Kapitał Marksa oraz prace Engelsa. Tematyka
„samowzbogacającej alienacji”, centralna dla dzieł wczesnego Marksa, odgrywa
tam rolę marginalną. Co najważniejsze – nawet tych dzieł Marksa i Engelsa wielu
komunistów nie znało. Schaff, podczas uwięzienia w Brygidkach za komunizm,
wykładał ekonomię z prac Stanisława Grabskiego, ponieważ dzieła twórcy Kapi-
tału były mu wówczas obce. Kluczem do komunizmu nie był dla wielu rozum,
lecz serce – i to tam trzeba szukać motywów decyzji o przystąpieniu do ruchu
rewolucyjnego.

Jednym z takich motywów był widok biedy oraz wykluczenia społecznego,
łatwo zauważalny szczególnie na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej. Co ta-
kiego mógł tam Schaff zobaczyć? Były to „wydęty brzuszek dziecka umierającego
z głodu i jego oczy – Boże! jakie oczy!” oraz „żebrzące kobiety, w których oczach
widać było śmierć głodową, a na ręku miały niemowlaki”, które zaobserwował
w trakcie młodzieńczej wycieczki na Polesie. Cały tom wspomnień Schaffa (No-
tatki Kłopotnika) napisany jest w zasadzie bez użycia wulgaryzmów, a praktycz-
nie jedynym wyjątkiem jest to właśnie wspomnienie („mnie wkurwiają specjalnie
te brzuszki, nie mogę sobie znaleźć miejsca po oglądaniu tych «cudów» kapita-
lizmu, który za to odpowiada” ), co najdobitniej świadczy chyba o emocjonal-48

nym stosunku autora do problemu. Także w rozmowie z Chwedeńczukiem pisze:
„nędza, wie pan, ta nędza galicyjska była przerażająca, zaś nędza żydowska była
przerażająca do kwadratu. I nędza okolicznej ludności chłopskiej – tego dziś nikt
nie zrozumie” . Widok wygłodniałych dzieci z wydętymi brzuchami był obrazem,49

który musiał prześladować go przez większość życia, i stanowił potężny argument
za obaleniem istniejącego porządku. W końcu, czy ustrój, który dopuszcza do ta-
kich okrucieństw, jest coś wart?

Oprócz biedy i wyzysku znaczącym problemem II RP był antysemityzm, wi-
doczny od pierwszych lat istnienia ustroju. Do zamachu na prezydenta Gabriela
Narutowicza doszło po intensywnej nagonce prasowej środowisk prawicowych,
które akcentowały fakt, że został on „narzucony” Polakom głosami mniejszości
narodowych, i nazywały go „żydowskim elektem” . Już we wrześniu 1922 roku50

Młodzież Wszechpolska zaczęła organizować pikiety na uczelniach pod hasłem
„walki z Żydami”. Od 1931 roku działacze tej organizacji młodzieżowej rozpo-
częli ruch zielonej wstążki, który na celu miał bojkot kulturalny, towarzyski i eko-
nomiczny środowisk żydowskich. Od tego samego roku rozpoczęły się rozruchy
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na uczelniach, bicie Żydów, tłuczenie okien w żydowskich sklepach, a wszystko
to przy aprobacie Stronnictwa Narodowego. W zatwierdzonym w 1932 roku pro-
gramie Obóz Wielkiej Polski apelował o odebranie praw politycznych Żydom
oraz o przyznanie im statusu „przynależnych”. Nie mogliby studiować na wyż-
szych uczelniach, głosować ani startować w wyborach, kupować ziemi czy przyj-
mować polskich nazwisk .51

Już po roku 1935 – ataki nacjonalistycznych bojówek, getta ławkowe, zasada
numerus clausus i numerus nullus, problemy ze zdobyciem pracy, apel Jerzego
Pierkiewicza o szubienicę dla Juliana Tuwima, Antoniego Słonimskiego i Józefa
Wittlina  – wszystko to czyniło sytuację polskich Żydów coraz trudniejszą. Schaff52

twierdzi, że sam padł ofiarą takiej polityki i to z powodu numerus clausus na
Politechnice Gdańskiej nie mógł spełnić swojego marzenia i zostać inżynierem
okrętów . Także drzwi do rozmaitych zawodów były przed nim zamknięte i cho-53

ciaż młody Adam pracował w kancelarii u swojego ojca – nosił togę i występował
przed sędziami, to czuł się jak bezrobotny, wszystko to bowiem było „darowane”
mu przez ojca. Mimo dobrej sytuacji materialnej był – jak twierdzi – na skra-
ju samobójstwa . Komunizm oferował tymczasem ustrój egalitarny, w którym54

Żydzi mieli być traktowani tak jak wszyscy inni obywatele.
Także sytuacja polityczna w Polsce skłaniała do radykalizacji. W drugiej

połowie 1931 roku rozpoczął się proces brzeski, w którym sądzono tak wybitne
postaci jak Wincenty Witos, Adam Ciołkosz czy Stanisław Dubois. Niecały rok
wcześniej odbyły się wybory parlamentarne, które zostały w znacznej mierze
sfałszowane przez sanację i ukazały bezsilność oraz niemoc Centrolewu. Proces
brzeski był symbolicznym przypieczętowaniem tej niemocy stronnictw „umiarko-
wanych”. Początek lat trzydziestych nie był dobrym czasem dla zwolenników
parlamentaryzmu i rozwiązań kompromisowych.

O dwóch innych czynnikach zbliżających Schaffa do idei lewicowych oraz
racjonalistycznych już pisałem – były to jego dom z ojcem-filantropem oraz wpływ
szkoły lwowsko-warszawskiej. W późniejszych latach życia Adam Schaff zaczął
jednak doceniać drugą stronę socjalizmu, mianowicie tę duchową oraz irracjona-
listyczną. Nawet będąc osobą niewierzącą, obracał się w kręgu kultury zdomino-
wanej przez tradycję judeochrześcijańską i niejednokrotnie pokazywał, że tradycję
tę docenia (chociażby animując prace nad polską filozofią średniowieczną).
W socjalizmie odnajdywał uniwersalną zasadę miłości bliźniego, czyli agape, która
była jego zdaniem obecna zarówno w myśli św. Pawła, jak i u rabina Hilela . Są55

to słowa, jakie zapisał w późniejszych latach swojego życia, zapewne także pod
wpływem drugiej żony, która była psychologiem religii i osobą wierzącą, ale
nie możemy w pełni wykluczyć, że tego rodzaju motywacje – może nawet nie do
końca uświadomione – miały wpływ na jego decyzje i poglądy także wcześniej.

Ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to... skuteczność komunistów.
Pokolenie Schaffa znajdowało się pod przemożnym wpływem doświadczenia Re-
wolucji Październikowej, która pokazała, że przemodelowanie świata na modłę



180 Mateusz Kuryła

Adam Schaff, Próba podsumowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 1999, s. 101.56

AAN, „Archiwum Szkół Partyjnych w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie”, 42/198,57

s. 23; Adam Schaff, Pora na spowiedź, s. 43.
Adam Schaff, Pora na spowiedź, s. 42; w niektórych dokumentach Schaff podaje datę 193658

i nie byłem w stanie dotąd jednoznacznie zweryfikować, która z tych dat jest prawdziwa. Ale biorąc
pod uwagę, że Schaff wyjechał do Paryża na rok akademicki 1935/1936 już za zgodą partii – wydaje
się, że to data ze wspomnień jest godna zaufania.

AAN, „Archiwum Szkół Partyjnych w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie”, 42/198,59

s. 5, 10.
Schaff znajduje się na liście stypendystów w: Małgorzata Willaume, Humaniści polscy nad60

Sekwaną w latach 1919–1939, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1989, s. 197.

socjalistyczną jest dostępne na wyciągnięcie ręki, jeśli tylko nie zabraknie dys-
cypliny oraz bezwzględnej woli rewolucyjnej. Sam radykalizm był czymś po-
ciągającym, szczególnie dla osoby młodej i rozczarowanej życiem. Oczywiście
nasuwa się tutaj pytanie: czy Schaff wiedział o brutalnej rzeczywistości ZSRR?
Odpowiedź wydaje się być dwojaka: owszem, informacje na ten temat do polskich
komunistów docierały i osoby, które chciały wiedzieć – wiedziały. Adam Schaff
należał jednak do grupy tych najsilniej wierzących w komunizm, które poprzez
zjawisko tzw. cognitive dissonance zupełnie odrzucały tę prawdę. W tym sensie
można by rzec, że znaczna porcja wiadomości była przez niego traktowana jako
bzdury i wroga propaganda, a te potwierdzone przez same kanały komunistyczne
była usprawiedliwiane poprzez najbardziej wymyślną ekwilibrystykę umysłową,
którą Schaff bezkrytycznie przyjmował. Kiedy pisze w swoich wspomnieniach
„Słyszę uszyma duszy głosy szyderców, którzy powiadają: czy byliście ślepcami?
Czy nie wiedzieliście, że realizacja waszej doktryny tuż obok, u sąsiadów, prowa-
dzi do negacji tych waszych utopijnych nadziei? [...] Po pierwsze, powtarzam to
po raz któryś z rzędu, nie wiedzieliśmy” , można to wyznanie uznać za szczere56

i prawdziwe, ale zarazem świadczące o stopniu zaślepienia i naiwności młodego
komunisty. Trzeba jednak znowu pamiętać, że jakkolwiek świadomość istnienia
brutalnych i szeroko zakrojonych represji była powszechna na Zachodzie, to świa-
domość ich realnej skali po referacie Chruszczowa w 1956 roku musiała zaszo-
kować chyba niemal wszystkich komunistów. Tak wielkich liczb nie mógł sobie
wówczas wyobrażać nikt, co dopiero wierzący komunista.

KOMUNISTA I STYPENDYSTA

W 1935 roku w życiu Schaffa nastąpiło wiele ważnych wydarzeń. Ukończył
studia z podwójnym magisterium , wstąpił do Komunistycznej Partii Polski57 58

oraz ożenił się. Jego wybranką była urodzona 14 października 1913 roku Anna
Kibrik, w tamtym czasie krawcowa, a po wojnie m.in. urzędnik w Zarządzie Głów-
nym Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. (1 stycznia 1946 doczekali się
jedynej córki Ewy  i pozostali małżeństwem aż do śmierci Anny w 1975 roku).59

Schaff postanowił jednak kontynuować swoje studia za granicą i za przyzwole-
niem KPP otrzymał roczny „urlop” partyjny, dzięki któremu mógł wyjechać jako
stypendysta  do Ecole des Sciences Economiques et Politiques w Paryżu na rok60



Adam Schaff – droga do komunizmu (1913–1939) 181

Ibidem; także: Adam Schaff, Pora na spowiedź, s. 44; idem, Moje spotkania z nauką polską,61

Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” 1997, s. 22; Schaff podaje na przemian nazwy
„Economiques et Politiques” oraz „Politiques et Economiques” – niestety nie udało mi się ziden-
tyfikować tej uczelni.

Adam Schaff, Moje spotkania z nauką polską, s. 19.62

AAN, „Archiwum Szkół Partyjnych w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie”, 105/7,63

Kwestionariusz Adama Schaffa.
Adam Schaff, Próba podsumowania, s. 56.64

Adam Schaff, Pora na spowiedź, s. 45.65

AAN, „Archiwum Szkół Partyjnych w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie”, 105/7,66

Kwestionariusz Adama Schaffa; nie ma wątpliwości że był to „Bank Związkowy”, ale w dwóch
egzemplarzach kwestionariusza raz pojawia się wyraźne „Polski”, a drugi raz niewyraźny napis
(Państwowy?). Bardziej prawdopodobna wydaje mi się ta pierwsza nazwa, bank taki wówczas
funkcjonował we Lwowie (za: Przemysław Włodek, Adam Kulewski, Lwów: Przewodnik, Pruszków:
Oficyna Wydawnicza „Rewasz” 2006).

Bohdan Chwedeńczuk, Dialogi z Adamem Schaffem, s. 132, 141.67

akademicki 1935/36 , gdzie pisał pracę doktorską „Polska emigracja robotnicza61

we Francji” pod kierunkiem Stanisława Grabskiego . W tym okresie uczęszczał62

na kursy przygotowywane przez CGTU, czyli Confédération générale du travail
unitaire  – konfederację związków zawodowych związaną z Francuską Partią63

Komunistyczną. Wynika z tego dosyć jasno, że Schaff utrzymywał tam ożywione
kontakty polityczne ze środowiskami komunistycznymi. W swoich wspomnie-
niach o tym tylko napomyka, pisząc, że paryska komunistyczna emigracja znie-
chęcała go do powrotu do kraju .64

Wydaje się, że sama atmosfera ówczesnego Paryża mogła przyczynić się do
umocnienia komunistycznych sympatii Schaffa. W czasie jego stypendium – w ma-
ju 1936 roku – francuski „Front populaire”, czyli wspólny front komunistów
i socjalistów wygrał wybory parlamentarne we Francji. Była to wielka nadzieja
zarówno dla komunistów, jak i dla osób o bardziej umiarkowanie lewicowych
poglądach. Komuniści przestawali być marginesem politycznym i społecznym
– wchodzili na salony polityczne jako odpowiedzialni politycy, razem z socjal-
demokratami chroniąc Francję przed faszyzmem.

Po powrocie do kraju w 1936 roku Schaff kontynuował działalność komu-
nistyczną. Stał na czele Komunistycznego Związku Młodzieży Socjalistycznej
„Życie”, która w tamtym czasie połączyła się z PPS-owskim Związkiem Nieza-
leżnej Młodzieży Socjalistycznej. Cała organizacja występowała pod tym drugim
szyldem, aczkolwiek ze względu na słabość części PPS-owskiej i przewagę ko-
munistów, można rzec, że Schaff stał de facto na czele całej organizacji . Była65

to działalność legalna, ale z dużą dozą pewności możemy się domyślać, że Schaff
działał także cały czas nielegalnie w ramach KPP. Niestety, nie udało mi się póki
co tej działalności zrekonstruować.

Od lutego 1937 roku Schaff rozpoczął także swoją pierwszą właściwą pracę
zarobkową jako urzędnik w Polskim Banku Związkowym we Lwowie . Dostał66

się tam dzięki ojcu, ale pracował przez bardzo krótki okres, zaledwie około mie-
siąca. W marcu 1937 roku został bowiem po raz pierwszy i ostatni w swoim ży-
ciu aresztowany. W ten sposób rozpoczął się epizod, który sam nazwał „ważną
szkołą” i swoim „drugim uniwersytetem” .67



182 Mateusz Kuryła

Teresa Torańska, Oni, Warszawa: Agencja Omnipress 1989, s. 276–277.68

Bohdan Chwedeńczuk, Dialogi z Adamem Schaffem, s. 127.69

Na chwilę obecną nie byłem w stanie potwierdzić istnienia takiej akcji ani jej zasięgu.70

Ibidem, s. 126.71

Adam Schaff, Pora na spowiedź, s. 38.72

Bohdan Chwedeńczuk, Dialogi z Adamem Schaffem, s. 129.73

Jaff Schatz, The Generation, s. 131.74

WIĘZIENIE

Tego rodzaju aresztowania były dla przedwojennych komunistów czymś zwy-
czajnym, a znaczna część przyszłych prominentów epoki stalinowskiej w Polsce
przeszła przez sanacyjne więzienia nawet parokrotnie, co stanowiło zresztą jed-
ną z miar partyjnego prestiżu. Władze państwa polskiego uporczywie zwalczały
ruch komunistyczny, nie tylko na gruncie głoszenia przez KPP ideologii tota-
litarnej, ale przede wszystkim z powodu postulatów, które godzić mogły w inte-
gralność terytorialną II RP oraz czyniły KPP w oczach władz agenturą Moskwy
(w oczach samych komunistów wyglądało to nieco inaczej – Roman Werfel sko-
mentował to w rozmowie z Teresą Torańską następująco: „To nie my jesteśmy
agenturą Moskwy, tylko Moskwa jest pierwszą zwycięską agenturą zwycięskiego
komunizmu” ).68

Podstawą prawną do ścigania komunistów był tzw. Kodeks Makarewicza,
czyli nowy kodeks karny, który wszedł w życie 1 września 1932 roku i przewidywał
karę od dziesięciu lat pozbawienia wolności aż do dożywocia za próbę siłowej
zmiany ustroju RP. Zarówno infiltracja i penetracja organizacji komunistycznych,
jak i brutalne rozprawy policji czyniły działalność komunistyczną coraz trudniejszą.
Ale Schaff nie został aresztowany podczas żadnego ze strajków – został „wzięty
z legalnej roboty” jako przewodniczący Komunistycznego Związku Młodzieży
Socjalistycznej „Życie” .69

Aresztowanie Schaffa nastąpiło niedługo po powstaniu (21 lutego 1937) Obo-
zu Zjednoczenia Narodowego, co zresztą sam zainteresowany łączy ze sobą
w opublikowanych wspomnieniach, twierdząc, że aresztowania komunistów były
efektem zmasowanego „rajdu” mającego „uświetnić” powstanie OZON-u . Po-70

dejrzewał, że policja zawdzięczała sukces swoim agentom w ruchu komunistycz-
nym, co, biorąc pod uwagę ilość informatorów w tamtym czasie, jest całkiem
prawdopodobne. Efektem tego była rewizja w jego domu, gdzie mieszkał z ojcem
i żoną, zarekwirowanie posiadanych materiałów, aresztowanie i osadzenie w Bry-
gidkach lwowskich, znanym więzieniu politycznym . Wśród zarekwirowanych ma-71

teriałów była praca doktorska Schaffa, której nigdy już nie odzyskał .72

W celi, do której trafił Adam Schaff, znajdowało się ponad trzydzieści osób
i działała tam komuna więzienna . Komuny były powszechnym zjawiskiem w wię-73

zieniach trzymających działaczy komunistycznych, aczkolwiek nie wszystkie
więzienia dopuszczały ich istnienie . Schaff nie skarżył się jednak na warunki74

pobytu w Brygidkach – twierdził później otwarcie, że „dla mnie w każdym ra-
zie to nie było ciężkie więzienie”, a więźniów nie bito. To dobre traktowanie
mogło być efektem szerokich znajomości rodzinnych, ale w tym przypadku ojca
jego żony; miał on się przyjaźnić z kupcem, który z kolei przekupywał strażników
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więziennych . W takich warunkach komuna więzienna mogła swobodnie działać75

i operować.
Podstawowym zadaniem komun więziennych było dbanie o dobre warunki

pobytu komunistów („więźniowie polityczni”), którzy powinni być traktowani
inaczej niż „więźniowie pospolici”. Wśród przywilejów, o które zabiegali komu-
niści, były prawo do bycia wyłączonym od pracy, do noszenia ubioru cywilne-
go, do dłuższych spacerów czy do dzielenia się przysyłanymi dobrami . Schaff76

wspomina o tej ostatniej kwestii i o braku jakiejkolwiek własności prywatnej
wśród więźniów. Nawet gdy służąca Schaffów przesłała siedzącemu w więzieniu
Adamowi pierogi z jagodami (których był wielkim miłośnikiem), zostały one ko-
lektywnie podzielone między wszystkich komunistów. Jedynymi osobami wyłą-
czonymi z tej wspólnoty była trójka Ukraińców z OUN-u, którym nie wolno było
z komunistami nawet rozmawiać .77

Czymś powszechnym w komunach więziennych było samokształcenie i wy-
kłady prowadzone przez lepiej wykształconych współwięźniów. Mogły one doty-
czyć różnorodnych tematów, od języków obcych, przez matematykę i literaturę
aż do nauk społecznych, w tym marksizmu-leninizmu . Schaffowi przypadło wy-78

kładanie ekonomii (z podręczników wspomnianego już wcześniej Stanisława
Grabskiego, endeka) i wszystko wskazuje na to, że były to pierwsze wykłady przy-
szłego nauczyciela akademickiego i czołowego ideologa partyjnego. 

Oczywiście intelektualiści stanowili zdecydowaną mniejszość wśród więzio-
nych komunistów, dominowali prości proletariusze. To właśnie w więzieniu Adam
Schaff poznał pierwszego robotnika w swoim życiu – nazywał się Śrubka i był
młodym ślusarzem. Spotkania z nim Schaff zapamiętał bardzo dobrze:

 
Ten chłopaczek brał mnie zawsze do okna, gdzie było trochę światła, i mówił: – Adam, ty

wszędzie byłeś, widziałeś, a ja nic nie widziałem z tego świata. Opowiedz mi, gdzie byłeś.
Opowiadałem mu, jak wyglądają góry, morze, jak wygląda Wenecja. Mój Boże, jak ten chło-

pak tego łaknął, utkwiło mi to na zawsze w pamięci.

 
Adamowi Schaffowi udało się wyjść z więzienia w sierpniu 1937 roku, po

niespełna półrocznym pobycie. Chociaż policja wiedziała o nielegalnej działal-
ności Schaffa, to nie posiadała najprawdopodobniej żadnych niezbitych dowo-
dów, których mogłaby użyć w sądzie, jako że podstawą aresztowania była jego
działalność w legalnym „Życiu”. Znaczącą rolę odegrały też zapewne rozległe
znajomości jego ojca, Maksa Schaffa .79

Pobyt w więzieniu chyba przypieczętował los Adama Schaffa jako komunisty.
Przeżycie to wywarło na niego ogromny wpływ i był z niego wyraźnie dumny,
o czym świadczą liczne uwagi na ten temat we wspomnieniach. Komunizm prze-
stał być abstrakcyjną ideą, związaną z intelektualnymi sporami i młodzieńczą
przygodą. Schaff mógł odtąd czuć się jak „kombatant”, który przeszedł przez pod-
stawowy sprawdzian komunistycznej lojalności. Nie tylko nie zmienił swoich
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poglądów, ale jeszcze bardziej się w nich utwierdził, a teza o represyjnym cha-
rakterze II RP znalazła potwierdzenie w rzeczywistości – nawet jeśli represje te
były umiarkowane. Jego rewolucyjna wiara uległa umocnieniu, tak samo jak wia-
ra w siłę ruchu komunistycznego, którego władze tak się boją. Po raz pierwszy
poznał prawdziwych robotników-komunistów: ludzi, o wyzwolenie których prze-
cież, w swoich własnych oczach, walczył. Doświadczenie więzienne było bez
wątpienia doświadczeniem generacyjnym, które wytworzyło więzy solidarności
między nim a innymi członkami komuny i stanowiło dla niego podstawowy punkt
odniesienia w przyszłych latach .80

OSTATNIE LATA PRZED WOJNĄ

Po wyjściu z więzienia Schaff poszedł pracować do jedynego miejsca, jakie
mu wówczas zostało – do kancelarii adwokackiej ojca. Przez prawie dwa lata
(od września 1937 do sierpnia 1939) był tam aplikantem adwokackim , jednak81

nie darzył tej pracy ciepłymi uczuciami. Na pytanie Chwedeńczuka: „Czy lubił
pan tę pracę?”, odpowiedział szczerze: „Nie cierpiałem jej” . Ze swoim kilku-82

miesięcznym pobytem w więzieniu nie mógł jednak liczyć na nic lepszego, dla-
tego pomimo odczuwanej frustracji był zmuszony do czekania na poprawę losu.
Biorąc pod uwagę zgorzknienie, jakie najprawdopodobniej odczuwał wtedy Schaff,
łatwiej będzie zrozumieć jego entuzjastyczną reakcję na wejście Armii Czerwonej
do Lwowa w 1939 roku.

Schaff nie mógł także już działać w KPP, po jej rozwiązaniu przez Stalina,
który uznał, że została ona zinfiltrowana przez polski wywiad. Mamy dokładną
i wiarygodną informację na temat tego, jak na zarzuty te zareagował Schaff. Otóż
w swoich wspomnieniach Próba podsumowania otwarcie i szczerze pisze o tym,
że we wszystkie te sfingowane i niesamowite zarzuty wierzył absolutnie bezkry-
tycznie i przekonywał innych do ich słuszności. Świadectwo to wydaje się o tyle
wiarygodne, że ciężko sobie wyobrazić, aby Schaff sam przyznał się do takiego
zaślepienia i fanatyzmu – bo takich słów należy chyba użyć – gdyby nie było ku
temu podstaw. O ile „upiększanie” swoich motywacji i postaw z perspektywy cza-
su jest zrozumiałym psychologicznie zabiegiem, o tyle działanie przeciwne jest
chyba raczej niespotykane. A oto jak pisze o tym sam Schaff:

 
Gdy Komintern rozwiązał moją partię – KPP [...] ja nie miałem wątpliwości odnośnie do słusz-

ności tego kłamliwego oskarżenia. W dyskusjach z towarzyszką Jadwigą Markowską [...] nie ustępo-
wałem ani na krok od linii Partii. Uważałem tylko, że było błędem publiczne załatwianie tej sprawy,
co nam szkodziło w oczach międzynarodowej opinii publicznej, za co zresztą – brak twardości
– otrzymałem naganę partyjną . [...] Powtarzam, co już powiedziałem poprzednio: ja byłem inte-83

ligentem, jak wobec tego wyglądali moi towarzysze – robotnicy? Wierzyli! I jak powiedziałem: już
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to wystarczyło, jako pośrednie poparcie nie błędu, lecz zbrodni. A ja śmiem nawoływać ich, by trzy-
mali głowy dumnie do góry? Dlaczego? Za co?

A jednak – tak! I specjalnie wyostrzam sprawę i moje o niej wypowiedzi, by sprowokować
możliwie najostrzejszą dyskusję na ten temat .84

 
Tego rodzaju bezgraniczna wiara w słuszność linii partii nosi wszelkie zna-

miona fanatyzmu, ale może przede wszystkim naiwności. Jej przyczyną mógł być
fakt, że Schaff stosunkowo późno wstąpił do KPP, przez co ominęły go radykalne
wolty programowe, które mogły przyczyniać się do wytworzenia pokładów cy-
nizmu u działacza partii. Skoro wczorajsi bohaterowie są dzisiejszymi zdrajcami,
a dzisiejsi zdrajcy jutrzejszymi bohaterami – z dystansem należy podchodzić do
wszelkich zarzutów i zmian linii programowych. Trzeba dostosować się, uznać
słuszność partii, ale bez nadmiernej egzaltacji, która mogłaby się stać zresztą
szkodliwa „na następnym etapie”. U niejednego aktywisty ślepemu wykonywa-
niu poleceń towarzyszyć mogły skryte z tyłu głowy wątpliwości czy tymczasowe
kryzysy. W przypadku Schaffa było to najwidoczniej nieobecne, co czyniło go
bardzo użytecznym działaczem z punktu widzenia towarzyszy radzieckich.

Komunista-adwokat nie próżnował jednak politycznie. Wstąpił do Polskiej
Partii Socjalistycznej, która nie miała z komunistami żadnych afiliacji, działał
także w związkach zawodowych i w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego.
Wszystko to było zgodne z instrukcją Kominternu, która zalecała dawnym dzia-
łaczom KPP wstępowanie do legalnych organizacji i działanie tam po linii ko-
munistycznej. W swoim życiorysie partyjnym Schaff pisze: „pracowałem po linii
KPP w związkach zawodowych” , co dobitnie świadczy o tym, że czuł się cały85

czas nade wszystko działaczem KPP-owskim (chociaż samej KPP już nie było).
Z drugiej strony, we wspomnieniach stwierdził: „należę do nielicznego grona lu-
dzi, którzy byli autentycznymi pepesowcami przed wojną” . Należy do tego86

stwierdzenia podejść z pewnym przymrużeniem oka – bez wątpienia Schaff dzia-
łał przede wszystkim „po linii KPP” – ale nie należy go też całkowicie odrzucać.
Nawet będąc zdeklarowanym komunistą, Schaff współpracował blisko z pepe-
esowskim ZNMS oraz utożsamiał się w pewnym stopniu z szeroko pojętą tra-
dycją lwowskiej inteligencji (szkoła lwowsko-warszawska, Grabski) i zapewne
wierzył, że możliwa jest synteza i pogodzenie tych tradycji. Oddzielną kwestią jest
pytanie, czy rzeczywiście byłoby to możliwe – nawet w sprzyjających warun-
kach politycznych.

Wybuch wojny zastał Schaffa jako aplikanta adwokackiego terminującego
u swojego ojca, działającego zgodnie z wytycznymi KPP w PPS, TURze i związ-
kach zawodowych. Zastał go jako człowieka czekającego na radykalną zmianę
na lepsze. Zmiana ta dla lwowian nadeszła przede wszystkim ze Wschodu – co
miało odmienić życie zarówno Adama Schaffa, jak i innych polskich komunistów
już na zawsze.
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*** 

Jak przedwojenna biografia Adama Schaffa wypada na tle innych przedsta-
wicieli pokolenia opisanego przez Jaffa Schatza – polskich komunistów żydow-
skiego pochodzenia, którzy już w młodości związali się z Komunistyczną Partią
Polski, współtworzyli nowy ustrój po 1945 roku i w znacznej części wyemigrowa-
li po Marcu 1968? Porównanie to ograniczę do trzech postaci: Jakuba Bermana,
Romana Zambrowskiego oraz Jerzego Borejszy, każdy z nich doczekał się wy-
czerpującej biografii i jednocześnie reprezentował nieco inne środowisko oraz
inną drogę życiową.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to... data urodzin Schaffa. Urodził się on
w 1913 roku, zdecydowanie najpóźniej ze wszystkich wymienionych osób, co
sprawiło, że akces do komunizmu zgłosił dopiero w latach trzydziestych XX wie-
ku. Był to okres rosnącej represywności dyktatury Piłsudskiego oraz intensyfi-
kacji wystąpień antysemickich, co mogło do ruchu komunistycznego przyciągać
osoby wykształcone, dalekie od fanatyzmu. Do samej KPP Schaff wstąpił
w 1935 roku, a więc już w okresie polityki Frontów Ludowych, które kusiły swo-
ją otwartością i koncyliacyjnością wobec bardziej umiarkowanych stronnictw le-
wicowych. Dzięki temu bohater tego tekstu nie doświadczył gwałtownych wolt
programowych, które u starszych działaczy musiały prowadzić do wytworzenia się
– wspomnianego już wcześniej – cynizmu i partyjnego pragmatyzmu. Pozostała
trójka wstąpiła do partii w latach 1928–1929 i musiała podporządkować się do-
ktrynie, według której socjaldemokraci byli zdrajcami i sojusznikami faszyzmu.
Adama Schaffa to w znacznej mierze ominęło.

Zarówno z Borejszą, jak i z Bermanem łączyły Schaffa syjonistyczne sympatie
ojców – ojciec Borejszy był na dodatek znanym dziennikarzem, a więc osobą
powszechnie znaną i szanowaną. Obaj wzrastali w środowiskach intelektualistów,
co od początku dawało im predyspozycje, aby zająć miejsce wśród elity intelek-
tualnej – a może i politycznej – ruchu komunistycznego. Berman, chociaż dorastał
w rodzinie kupca, także był dobrze usytuowany materialnie i społecznie, dzięki
czemu miał otwarte drogi do kariery dziennikarza, naukowca czy prawnika .87

Wyróżnia się na tym tle młodość Zambrowskiego, w młodości opuszczonego
przez ojca i wychowywanego przez pobożnych dziadków pomagających matce.
Młody Roman często włóczył się samotnie po okolicach swojego domu, kiedy
w tym samym czasie jego dziadek studiował pisma talmudyczne. W szkole miał
znaczne problemy z nauką i dopiero dzięki ciężkiej pracy i pomocy korepetytorów
stał się – od około siódmej klasy – jednym z lepszych uczniów. Nie miał jednak
pieniędzy na gimnazjum, dlatego naukę kontynuował na wieczorowych kursach
maturalnych .88

Podobnie jak pozostała trójka, Schaff przeżył pobyt w więzieniu – był on jed-
nak najkrótszy. Schaff został zatrzymany tylko raz i w więzieniu spędził raptem
6 miesięcy. Dla kontrastu – Borejsza został w samym 1924 roku zatrzymany
dwa razy (łącznie na ponad 3 miesiące), a w 1934 trafił do więzienia na kolejne
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Eryk Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza – biografia polityczna, Warszawa:89

Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, s. 42, 43, 53.

10 miesięcy . Berman w samym 1934 roku został aresztowany pięć razy, a Zam-89

browski siedział w więzieniu od października 1925 do jesieni 1926, następnie od
października 1927 do sierpnia 1928 i w końcu od listopada 1928 do lutego 1929.
Jeszcze w 1939 roku „załapał” się on do Berezy Kartuskiej, co z punktu widzenia
prestiżu komunistycznego miało znaczenie niebagatelne. W porównaniu z tym
staż więzienny Schaffa był więc skromny, przez co jego znajomość dołów partyj-
nych i szeregowych robotników musiała także być niewielka. To właśnie w wię-
zieniu Schaff poznał pierwszego proletariusza, a miał już przecież 23 lata. Nigdy
też nie doświadczył brutalnego traktowania przez policjantów czy strażników
więziennych, a poza tym jednym sześciomiesięcznym epizodem jego życie bieg-
ło w miarę normalnymi torami. Nie był „zaprawionym w boju” towarzyszem,
ale tym bardziej to doświadczenie więzienne musiało mieć dla niego wymiar
wyjątkowy i traumatyczny.

Schaff zajmował w ruchu komunistycznym stanowiska względnie wysokie
i odpowiedzialne, ale z całą pewnością nie pierwszoplanowe. Zarówno Komitet
Okręgowy, jak i Centralna Redakcja KZMP były wpływowymi pozycjami, ale
nie tak bardzo jak stanowisko sekretarza KC KZMP, którym Zambrowski był
w latach 1931–1934. Na podobnym chyba szczeblu działał Jakub Berman, przy
czym ten koncentrował się głównie na KPP, będąc sekretarzem Podwydziału
Inteligenckiego w Centralnym Wydziale Zawodowym. Pod tym względem wyją-
tek stanowi Borejsza – koncentrował się przede wszystkim na działalności dzien-
nikarskiej, z której był głównie znany (choć dziennikarzem był także Berman).

Warto w końcu spojrzeć na wyjazdy zagraniczne naszych bohaterów. Podróż
do ZSRR odbył Zambrowski, który uczęszczał tam do Międzynarodowej Szkoły
Leninowskiej. Nie wyjeżdżał nigdzie Jakub Berman, za to zarówno Schaff, jak
i Borejsza odbyli podróż w kierunku przeciwnym niż Zambrowski, czyli na Za-
chód. Schaff przez rok studiował w Paryżu, gdzie utrzymywał kontakty z tam-
tejszymi komunistami, a Borejsza brylował zarówno we Francji, jak i Hiszpanii,
gdzie stał się znanym dziennikarzem.

Właśnie ta bliskość do kultury Zachodu wydaje się czymś, co odróżniało
zarówno Schaffa, jak i Borejszę od wielu spośród ich kolegów z ruchu komuni-
stycznego. Byli oni też przedstawicielami warstwy względnie „uprzywilejowa-
nych” dzieci wywodzących się z rodzin społecznie zaangażowanych i inteligenc-
kich. Grupa ta była w zdecydowanej mniejszości, jeśli chodzi o skład społeczny
przedwojennych komunistów – dominowały w niej bowiem rodziny biedne, kon-
serwatywne, o niskim poziomie wykształcenia, w których mówiło się w języku
jidysz. Rodzina Schaffa należała do relatywnie niewielkiej grupy rodzin zasymi-
lowanych i biorących udział w życiu intelektualnym oraz kulturalnym Polski, co
predestynowało młodego Adama do działalności inteligenckiej w dorosłym życiu.

Wydaje się, że spośród całej tej czwórki to właśnie Schaffowi udało się naj-
pełniej wykorzystać swój potencjał – przy czym pamiętać oczywiście należy
o przedwczesnej śmierci Jerzego Borejszy, postaci, która na pewno Schaffowi
nie ustępowała ani szerokimi horyzontami intelektualnymi, ani ambicjami.
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ADAM SCHAFF – THE WAY TO COMMUNISM (1913–1939)

Summary

The article describes the youth and adolescence of Adam Schaff in the years 1913–1939.

Taking into account the context of Polish-Jewish relations during the former Austrian

Partition, the author presents Schaff’s growing up in the interwar Lviv and his gradual

involvement in the communist movement, which led him to become a member of the youth

wing of the Communist Party of Poland and the party itself, and his several-month im-

prisonment in 1937. In addition to the factual reconstruction of the Polish philosopher’s life,

the article aims to answer the question: what were the main motives that made Adam Schaff

a communist? This question can be considered in at least two ways – as an individual choice

of Schaff himself, but also as a case study of the entire generation of Polish-Jewish

communists described, for example, by Jaff Schatz.

Trans. Izabela Ślusarek



   



* Piotr Roguski, (Nie) poszła za Niemca. Opowieść historyczno-literacka, Katowice: Wydaw- 

nictwo „Śląsk” 2018, 491 s. [Cytaty z recenzowanej pracy są zlokalizowane w tekście przez poda-
nie numeru strony w nawiasie – przyp. red.].

Maria Janion, „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?”, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 1996,1

s. 14; eadem, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2000,
s. 22.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 3, 2018

R E C E N Z J E  I  P R Z E G L Ą D Y

CZY WANDA UMARŁA?* 

Zmierzch paradygmatu romantycznego, obwieszczony w połowie lat 90.
ubiegłego wieku przez Marię Janion, oznaczać miał rozbicie monolitycznego,
„romantyczno-symbolicznego” stylu kultury polskiej, w której kluczowe miejsce
zajmowały wartości duchowe zogniskowane wokół ojczyzny i wolności . Teza wy-1

bitnej badaczki, sformułowana w reakcji na zmianę sytuacji polityczno-społecz-
nej po roku 1989 (jak sądzą niektórzy – nieco przedwcześnie), była stwierdzeniem
dezaktualizacji określonych wzorców myślowych i moralnych oraz – siłą rzeczy
– „śmierci” heroicznych bohaterów i bohaterek te wzorce ucieleśniających. Gdyby
wziąć za przykład Wandę, którą romantyzm uczynił ikoną zmagań z germańskim
najeźdźcą, najnowsze studium Piotra Roguskiego (Nie) poszła za Niemca, opub-
likowane nakładem Wydawnictwa „Śląsk” (Katowice 2018), diagnozę Janion
jednoznacznie potwierdza. Wanda ma w tej pracy znaczenie szczególne – swoje
rozważania o miłosnych związkach polsko-niemieckich, stanowiących tu zasadni-
czy przedmiot dociekań, autor rozpoczyna bowiem od średniowiecznych redakcji
legendy o słowiańskiej królowej, której literackie emanacje powracają zresztą po
wielokroć w analizowanych przezeń utworach. Pod koniec XX stulecia mit ten
całkowicie traci swą nośność, a Wanda może co najwyżej dać nazwę biuru ma-
trymonialnemu, w którym Polki poszukiwać będą szansy na lepsze życia u boku
niemieckiego partnera.

Opowieść Piotra Roguskiego (tego określenia autor używa w podtytule) nie
jest standardową rozprawą naukową. Przez eseistyczny styl i redukcję maszynerii
przypisów oraz zestawień bibliograficznych do niezbędnego minimum zbliża się
raczej do pracy popularnonaukowej, dającej autorowi większą swobodę w dobo-
rze poruszanych kwestii, a przy tym szansę dotarcia do licznego grona odbior-
ców. Na szerokiej recepcji zależy zaś badaczowi szczególnie, gdyż jego ambitnym
zamierzeniem nie są tylko rozważania naukowe, lecz również usuwanie granic
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„(Nie) poszła za Niemca” – rozmowa z profesorem Piotrem Roguskim, wywiad przeprowadzo-2

ny przez Karola Czejarka, 7.02.2018, https://przegladdziennikarski.pl/nie-poszla-za-niemca-rozmowa-
z-piotrem-roguskim/ [dostęp 25.08.2018].

stereotypów i niewiedzy w relacjach polsko-niemieckich . Temu celowi podpo-2

rządkowana została konsekwentnie struktura wywodu – przybiera on formę dwu-
głosu, prezentującego zarówno polski, jak i niemiecki punkt widzenia, z dala od
upraszczających ocen. Warto też podkreślić, że pomysł zmierzenia się z tematem
nie wypływał wyłącznie z zainteresowań naukowych badacza, lecz zrodził się
w praktyce – w odpowiedzi na dyskusje podczas seminarium literackiego w In-
stytucie Slawistyki Uniwersytetu Kolońskiego, w których uczestniczyli studenci
pochodzący z rodzin polskich imigrantów czy też mający nierzadko już własne
doświadczenia w binacjonalnych związkach.

Międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne czyni autora oso-
bą w najwyższym stopniu kompetentną do analizy zjawiska małżeństw mieszanych
w kontekście stosunków polsko-niemieckich. Piotr Roguski – teoretyk i krytyk
literatury, tłumacz i poeta – był przez wiele lat wykładowcą na uniwersytetach
we Frankfurcie nad Menem i w Kolonii oraz na Akademii Humanistycznej im.
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Spod jego pióra wyszły liczne prace dotyczą-
ce relacji polsko-niemieckich, w tym zwłaszcza postrzegania Polaków w okresie
powstania listopadowego i po jego upadku: Tułacz polski nad Renem. Literatura
i sprawa polska w Niemczech w latach 1831–1845 (1981), Dzielny kosynier i piękna
Polka. Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej (2004), Słodkie imię wolności...
Przejście Polaków przez Niemcy po upadku powstania listopadowego (2011).

Podejmując refleksję nad specyfiką związków binacjonalnych i ich roli w bu-
dowaniu relacji polsko-niemieckich, Roguski w mniejszym stopniu interesuje się
pobudkami osobistymi, jakie połączyły dwoje ludzi, niż ogólniejszymi przyczy-
nami, czy to narodowymi, wyznaniowymi, czy społecznymi, dla których obie stro-
ny akceptowały lub kwestionowały swoją miłość. Podstawą prowadzonych analiz
są zasadniczo utwory literackie, których korpus poszerzony został o teksty innego
rodzaju, w tym publicystyczne i przekazy archiwalne. Książka została okraszona
licznymi, niekiedy rozbudowanymi cytatami, przyjmując miejscami charakter an-
tologii, co – zważywszy że autor niejednokrotnie korzysta z trudno dostępnych
źródeł – jest jej wielką zaletą. Prezentacja zagadnienia w odwołaniu do utworów
literackich, nierzadko tendencyjnych, których forma i problematyka same prze-
cież były w dużym stopniu uwarunkowane historycznie, powoduje, że wyłania-
jący się obraz związków polsko-niemieckich jest oczywiście jedynie częściowy
i odkształcony. Owa fragmentaryczność i deformacja są jednak również nośni-
kiem cennych informacji, dając często dużo „prawdziwszy” wgląd w mentalność
danej epoki niż obfity i – zdawałoby się – neutralny przekaz historyczny.

Książka ma klarowny, chronologiczny układ, wydobywający w ramach roz-
działów ciągłość interesujących autora zjawisk. Po inicjalnych rozważaniach
dotyczących podania o Wandzie i jego literackich trawestacji (aż po Norwida)
następuje prezentacja monarszych mariaży polsko-niemieckich. Oczywiście mał-
żeństwa mieszane zawierali nie tylko władcy, ale także ich poddani (którzy
znacznie rzadziej stawali się tematem ówczesnych kronik i tekstów literackich).
Związki tego rodzaju wśród rodzin rycerskich postrzegać można jako jeden z naj-
ważniejszych mechanizmów akulturacji oraz fundament, na którym rozwijały się

https://przegladdziennikarski.pl/nie-poszla-za-niemca-rozmowa-z-piotrem-roguskim/
https://przegladdziennikarski.pl/nie-poszla-za-niemca-rozmowa-z-piotrem-roguskim/
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wszystkie inne więzi przybyszów i autochtonów . Zamiar autora, aby swoją3

opowieść budować na źródłach literackich, leżał być może u podstaw decyzji
o skoncentrowaniu narracji na małżeństwach dynastycznych. Część dotyczącą
władców zamyka nieszczęśliwa miłość Elizy Radziwiłłówny i Wilhelma Pruskie-
go. To jeden z pierwszych dziewiętnastowiecznych „związków niemożliwych”,
od jakich zaroi się polska i niemiecka literatura ery rozbiorowej, w tym m.in.
utwory Gruszeckiego, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Reymonta, Prusa oraz licz-
nych pisarzy minorum gentium „po drugiej stronie kordonu”, omówione w dwóch
rozbudowanych rozdziałach „Książę kanclerz ostrzegał... (Przeciw germanizacji)”
i „Poczciwy Niemiec i podstępna Polka (Ostmarkenliteratur)”.

Wobec obszerności tematu autor musiał siłą rzeczy dokonać wyboru prezen-
towanych przykładów literackich i omawianych aspektów zagadnienia. W publikacji
szeroko potraktowane zostały binacjonalne związki i ich uwarunkowania społeczno-
-polityczne w Prusach, a później Rzeszy Niemieckiej, podczas gdy problematyka
ta w odniesieniu do ziem monarchii habsburskiej zarysowana została bardziej
skrótowo. Agresywna polityka Berlina, zwłaszcza w czasach Bismarcka, wzmac-
niała wzajemne uprzedzenia, co znalazło odzwierciedlenie w literaturze zarówno
polskiej, jak i niemieckiej, gdzie opozycja „my – oni” budowana była często na
zasadzie schematycznego kontrastu. Koncentracja rozważań właśnie na zaborze
pruskim, będąca w dużej mierze konsekwencją faktu, że to tam najostrzej zaryso-
wał się (również miłosny) konflikt polsko-niemiecki, który podjęli liczni pisarze
obu narodów, pozwala oczywiście dobitniej pokazać istotę zjawiska i kierujące
nim mechanizmy, mimo iż analogiczne antagonizmy i stereotypy, choć często ła-
godzone przez najczęściej to samo, katolickie wyznanie partnerów, a po Sadowie
także przez liberalniejszy klimat polityczny, dochodziły do głosu w literaturze
ziem pozostających we władaniu Austrii, gdzie kontakty Polaków i Niemców rów-
nież stanowiły chleb powszedni (a więc inaczej niż w zaborze rosyjskim). Autor
wprawdzie omawia powieść Wojciecha Dzieduszyckiego Małżeństwo mięszane,
wydaną we Lwowie w roku 1892, której akcja rozgrywa się częściowo w Ga-
licji, pomijając jednocześnie takich pisarzy niemieckojęzycznych jak chociażby
Wilhelm Zerboni di Sposetti, Karl Emil Franzos czy Friedrich Rech, wspo-
mnianych przez Marię Kłańską w istotnym dla tej tematyki studium Daleko od
Wiednia. U pierwszego z nich pojawia się stereotypowo nakreślona figura „pięk-
nej Polki” – Elizy, której narrator w przypływie namiętnych uczuć przysięga, że
nigdy nie wzniesie broni przeciw jej rodakom. Z czasem jednak narrator prze-
konuje sam siebie, że dał się omamić wdziękom dziewczyny, która zresztą, w je-
go ocenie, okazuje się niestała w uczuciach. Z kolei w opowiadaniu Franzosa
Władysław i Władysława występuje brzydka i podstarzała polska szlachcianka
z trójką nieślubnych dzieci. Żeni się z nią aptekarz Haflowski, syn szwabskiego
kolonizatora Häufle (protagonista konformistycznie zmienił nazwisko), liczy bo-
wiem, że związek ten przyczyni się do jego kariery i społecznego awansu. Nie
relacjonując tu dalszego przebiegu akcji, warto podkreślić, że pisarz wyposażył
swojego bohatera wręcz w karykaturalne rysy, mające, w równiej mierze co dzie-
je Haflowskiego, przestrzec czytelnika przed asymilacją z Polakami. Taką samą
wymowę ma opowiadanie Zurückgefunden (Odnalezione) Recha, uznanego przez
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Maria Kłańska, Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych, Kraków:4
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krakowską badaczkę za „typowy przykład pisarza galicyjskiego” wywodzącego
się z potomków kolonistów niemieckich, których świadomość narodowa „prze-
budziła się” na początku XX stulecia. Tu w centrum narracji umieszczony został
Karl Schubert vel Karol Szubert, młody inżynier, o krok przed polonizacją, za-
kochany w pięknej Wandzie, córce właściciela fabryki. Zauroczenie Polką zostaje
jednak przezwyciężone, a bohater powraca na łono własnej nacji .4

Utrwalone przez dziesięciolecia stereotypy i antynomie nie wygasły po I woj-
nie światowej, lecz dawały o sobie znać przez cały okres międzywojenny. W roz-
działach „Krwawiąca granica (Literatura niemiecka o Polsce 1918–1939)” oraz
„Pękły okowy. Walka o polski Śląsk” uwaga skierowana została przez Roguskie-
go właśnie na napięte relacje polsko-niemieckie tego czasu, na których zaważyła
zwłaszcza klęska Rzeszy w I wojnie światowej, odzyskanie niepodległości przez
Polskę oraz kontrowersje wokół jej zachodniej granicy, powstania w Wielkopol-
sce i na Górnym Śląsku, przeciętym ostatecznie plebiscytową linią demarkacyjną.
Skrajną kulminacją myślenia w kategoriach nacjonalistycznych był oczywiście
okres III Rzeszy i II wojny światowej. Trudne koleje zakazanych związków pol-
sko-niemieckich tego czasu nakreślone zostały w rozdziałach „Kiedy miłość była
zbrodnią (Niemcy 1939–1945)” oraz „Szwabska dziwka (Okupacja)”. Znamienne,
że opisane tu historie, zazwyczaj zakończone tragicznie, wydarzyły się napraw-
dę – czytelnik poznaje je z przytoczonych dokumentów lub późniejszych re-
lacji. „Zamilknięcie” literatury jest świadomym zabiegiem autora, pozwalającym
zwrócić uwagę na sprawczą moc słowa: „Wystarczyło niewiele więcej niż pół
wieku, by początkowe, wydawałoby się mniej groźne, bo przecież włożone w usta
fikcyjnych bohaterów literackich epitety znieważające jakąś nację, przerodziły się
w jakże okrutną rzeczywistość” (s. 327).

W kolejnej części swojej pracy Piotr Roguski omawia proces stopniowego
pojednania obu narodów, dokonujący się również na płaszczyźnie prywatnych
doświadczeń i miłosnych fascynacji. Jego pierwszy etap naznaczony był oczy-
wiście piętnem wojny oraz wzajemnych, ale i wewnątrznarodowych rozrachun-
ków: Oleńka w powieści Jana Dobraczyńskiego Najeźdźcy z 1946 roku nie może
jeszcze, jak mityczna Wanda, zgodzić się na miłość do niemieckiego okupanta.
Jedenaście lat później bohater Tadeusza Nowakowskiego wprawdzie żeni się
z Niemką, jednak poddany olbrzymiej presji społecznej związek nie przetrwa
próby czasu. W roku 1956 ukazuje się opowiadanie Wilhelma Szewczyka Klara
Krause. Tu córce tytułowej bohaterki, „Niemce po matce i ojcu”, udaje się wresz-
cie zbudować z Polakiem zgodną rodzinę. Wspólne szczęście znajdują również
Aleksander i Aleksandra w opowiadaniu Güntera Grassa Wróżby kumaka, jednak
krótko po ślubie giną w wypadku i zostają pochowani na wiejskim cmentarzu
w Italii, który staje się symbolicznym „miejscem właściwego pojednania polsko-
-niemieckiego” (s. 374), znoszącym w pewnym sensie podziały narodowościowe.
W tym nowym paradygmacie nie ma już miejsca na Wandę, przynajmniej nie tę,
„która nie chciała Niemca”.

Ostatnie rozdziały omawianej pracy dotyczą emigracji ekonomicznej, wize-
runku Polki we współczesnych Niemczech, problemów związanych z rozpadem
dwunarodowych małżeństw, ale i coraz częstszego w najnowszej polskiej lite-
raturze popularnej motywu miłości rozgrywającej się w czasach okupacji, który
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można chyba postrzegać jako fabularny odprysk zyskującego na znaczeniu od lat 70.
XX wieku dyskursu memorialnego.

Książka Piotra Roguskiego stanowi ważny głos w dyskusji na temat relacji
polsko-niemieckich. Niezależnie od walorów poznawczych jest ona protestem
przeciwko politycznym, religijnym czy społecznym ograniczeniom w swobodzie
wyboru partnera, krytyką wąsko rozumianej narodowości , zyskując na aktual-5

ności zwłaszcza w kontekście niepokojącego odradzania się nacjonalistycznych
narracji politycznych w dzisiejszej Europie. Wartość tej publikacji dostrzec moż-
na w stawianiu pytań i nazywaniu problemów bez ograniczającego formułowania
jednoznacznych odpowiedzi, dzięki czemu otwiera ona „szerokie humanistyczne
pole głębszego zrozumienia, uświadomienia sobie całej jakże dramatycznej prze-
szłości” . Podwójna optyka i nakreślenie bogactwa uwarunkowań dwunarodowych6

związków miłosnych w ich historycznej zmienności skłaniają do weryfikacji sche-
matów myślenia, funkcjonujących nierzadko na prawach prawd uniwersalnych.
Z kart książki można nie tylko dowiedzieć się o często dramatycznych losach
fikcyjnych i realnych par polsko-niemieckich, lecz także wyczytać przesłanie, że
prawda rodzi się w dialogu – dialogu dwojga ludzi, ale i dialogu między dwoma
narodami, powiązanymi często trudną i skomplikowaną przeszłością.

 
Joanna Godlewicz-Adamiec

(Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Szybisty

(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

FENOMENOLOGIA. MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ* 

Główne problemy współczesnej fenomenologii to pozycja, która bez wątpienia
wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym, ponieważ nie jest to kompen-
dium zorientowane ani na konkretną dziedzinę badań fenomenologicznych, ani na
dorobek przedstawicieli wybranej szkoły. Ponadto intencją redaktorów naukowych
zbioru jest ukazanie współczesnej problematyki fenomenologicznej, nie okrojo-
nej do reinterpretacji i kontynuacji dorobku Edmunda Husserla, co również sta-
nowi rzadkość.

https://przegladdziennikarski.pl/nie-poszla-za-niemca-prof-piotr-roguski-recenzja-ksiazki/
https://przegladdziennikarski.pl/mity-i-realia-malzenstw-polsko-niemieckich/
https://przegladdziennikarski.pl/mity-i-realia-malzenstw-polsko-niemieckich/
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Choć autorzy monografii traktują fenomenologię jako odrębną, gdyż mającą
swoją metodologię, dyscyplinę filozoficzną, a niektóre z tekstów znajdujących się
w zbiorze wymagają znajomości specjalistycznego słownictwa, bez wątpienia po
książkę powinni sięgnąć nie tylko filozofowie, ale również przedstawiciele pozo-
stałych nauk humanistycznych, w tym, ze względu na bogatą teorię feministyczną,
politolodzy i prawnicy. Publikacja ta bowiem zawiera nie tylko analizy teorio-
poznawcze, ale również poruszające kwestie natury społecznej. W dobie regulacji
prawnych dotyczących na przykład relacji płci do zajmowanej przestrzeni w miej-
scu publicznym (można wspomnieć między innymi o zakazie manspreadingu
wprowadzonym w nowojorskich i madryckich środkach komunikacji miejskiej),
Główne problemy współczesnej fenomenologii okazują się poruszać problemy
niezwykle aktualne społecznie. Dotyczy to chociażby tekstu Pierre’a Bourdieu
pt. Nowe rozważania o męskiej dominacji, w którym wprost diagnozuje on po-
stawę „kolan rozwartych” (s. 276) jako przykład męskiej dominacji, nie wspo-
minając już o opracowaniach z działu Fenomenologia i feminizm poświęconych
głębokiej analizie problemu płci. Okazują się one w naszym kręgu kulturowym
wręcz nowatorskie, co tym bardziej może przyczynić się do namysłu nad nieu-
chronnymi zmianami legislacyjnymi w Polsce. Nawet jeśli horyzont zmian norm
prawnych jest w naszych warunkach zbyt odległy, lektura ta bezspornie przedsta-
wia płodną teorię naukową dotyczącą kwestii znaczących z punktu widzenia ogól-
nie rozumianego interesu społecznego, stąd może stanowić ciekawą propozycję
lektury dla jurystów.

Główne problemy współczesnej fenomenologii są podzielone na siedem dzia-
łów poświęconych odrębnym zagadnieniom. Każdy poprzedzony obszernym wpro-
wadzeniem autorstwa redaktora naukowego, specjalisty w prezentowanej dziedzinie.
Działy wypełniają teksty nie tłumaczone wcześniej na język polski, reprezentatywne
dla danej dziedziny fenomenologii. Dzięki temu czytelnik ma możliwość zazna-
jomienia się ze współczesnymi, żywotnymi polemikami w obrębie dyskursu fe-
nomenologicznego. Antologię otwiera Słowo wstępne Jacka Migasińskiego oraz
Marka Pokropskiego przedstawiające genezę fenomenologii jak i rys historyczno-
-teoretyczny jej metody. W tym miejscu poruszony zostaje również nad wyraz
aktualny problem naturalizacji fenomenologii (próby włączenia jej w obszar nauk
przyrodniczych) podejmowanej przez nielicznych przedstawicieli nauk kognityw-
nych i spotykającej się raczej z dezaprobatą licznych członków grona fenome-
nologicznego. Kolejne działy to Fenomenologia ciała, Fenomenologia i sztuka,
Fenomenologia intersubiektywności, Fenomenologia i teologia, Fenomenologia
i kognitywistyka, Fenomenologia i feminizm, Fenomenologia i psychoanaliza.

Pierwszy z nich, Fenomenologia ciała, zawiera cztery teksty, kolejno: Didiera
Francka, Marca Richira, Renauda Barbarasa, Natalie Depraz, nie licząc Wprowa-
dzenia autorstwa Migasińskiego. Po przedstawieniu wielości dyskursów dotyczą-
cych ciała, zarówno rysu historycznego, jak i przeglądu współczesnych ujęć,
redaktor działu zauważa, że w fenomenologii podmiot tychże dyskursów, „sam
przecież posiada ciało – lub może wręcz nim jest”, stąd dzięki „ujęciu ciała ja-
ko rzeczywistości podmiotowej” (s. 31) (jest to perspektywa zaproponowana już
przez Husserla) oraz za pomocą bezpośrednich doświadczeń pierwszoosobowych,
umożliwione zostaje wzniesienie się ponad poziom subiektywizmu i osiągnięcie
uniwersalności bez utraty „apodyktycznej pewności”. Dodatkowo okazuje się, że
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perspektywa fenomenologiczna pozwala na rozumienie ciała bez popadania w jed-
ną z dwóch odwiecznie przeciwstawianych sobie skrajności: kultury bądź natury.

W pierwszym z artykułów Franck zajmuje się tytułowym Przedmiotem feno-
menologii, koncentrując się na badaniu dorobku Husserla. Już bowiem inicjator
fenomenologii zwrócił uwagę na transcendentalność tkwiącą w relacji intencjo-
nalnego aktu świadomości do transcendentnego przedmiotu. Ponadto zauważył, że
konstytuujący ogląd innej osoby nie ogranicza się do ujęcia żywego ciała (chair),
ale dotyka samego sedna istoty ludzkiej i „nie ujmuje jakiegoś ducha doczepione-
go do pewnego żywego ciała, lecz ducha w medium jego ciała” (s. 52). Co ważne,
właśnie chair (żywe ciało) jako warunek możliwości innych przedmiotów stwa-
rza przestrzeń intersubiektywności. Co prawda już Husserl zwrócił uwagę na
intensywność wrażeń, lecz Franck, podążając tym tropem, dochodzi do intencjo-
nalności popędowej i dokonuje tym samym kroku milowego w fenomenologii,
obierając drogę, którą podążał Nietzsche – czyniąc z popędliwego ciała (le corps)
epicentrum poznania. Musimy wówczas przyjąć, że „analiza konstytucji prze-
obraża się w morfologię woli mocy, w genealogię” (s. 62). Znaczy to, że apologia
ciała obnaża fenomenologii jej własny rodowód historyczny. W tym kontekście
ciekawy okazuje się wybór kolejnego tekstu, fragmentu książki Ciało. Esej o we-
wnętrzności Richira, którego żadna z licznych prac nie była wcześniej tłumaczo-
na na język polski. Proponuje on przezwyciężenie dychotomii między le corps
a psyche, wprowadzając kategorię nadmiaru (excès). Jak diagnozuje, w filozofii
mieliśmy do czynienia z „przesunięciem autentycznego bytu w kierunku podmiotu
posiadania kosztem ciała” (s. 59). Wytrwanie w pytaniach o sprawy nieidenty-
fikowalne, nieredukowalne pozwala fenomenologii tworzyć sens, w którym Richir
upatruje wolność, niezależną od społecznych uwarunkowań. Z nieco innym uję-
ciem czytelnik może zapoznać się w tekście Trzy znaczenia pojęcia „żywe ciało”
Barbarasa. Rozkłada on na czynniki pierwsze koncepcję cielesności Merleau-
-Ponty’ego, by zaproponować ujęcie transcendentalnej cielesności jako pragnie-
nia (dèsir) i tym samym uprawomocnić przejście od ontycznego pojęcia żywego
ciała do ontologicznego pojęcia żywej cielesności świata (chair du monde), któ-
re jego zdaniem nie było wystarczająco uzasadnione przez autora Widzialnego
i niewidzialnego.

Zmiana perspektywy następuje dzięki kolejnej pracy autorstwa Depraz. Pro-
ponuje ona empiryzm transcendentalny w recepcji fenomenologii, tym sposo-
bem łącząc w sobie dwa pozornie sprzeczne poziomy: empirię i metafizykę. Jej
zdaniem dzięki takiemu ujęciu fenomenologia ma szansę na odnowę. W nowa-
torskiej orientacji na naturalizację fenomenologii Depraz upatruje możliwość efek-
tywnego dyskursu z przedstawicielami nauk przyrodniczych poprzez wzajemne
wymienianie się rezultatami analiz między fenomenologami a kognitywistami.
Opracowania umieszczone w omawianym dziale dają wyobrażenie aktualnego
stanu badań współczesnej fenomenologii cielesności. Prezentowany w nich na-
mysł w większym lub mniejszym stopniu wychodzi od refleksji Husserla lub jego
następcy – Merleau-Ponty’ego. Przybliżane koncepcje są innowacyjne, otwierają
zupełnie nowy obszar eksploracji tematyki cielesności. Te cztery różne ujęcia
ukazują złożoność i żywotność rozwinięć klasyków fenomenologii.

Również następny dział, Fenomenologia i sztuka, zawiera teksty prezentujące
krytykę Husserlowskich rozważań, między innymi dotyczących noetyczno-noema-
tycznego aparatu poznawczego. Monika Murawska we Wprowadzeniu konsta-
tuje: „w fenomenologii panuje powszechna zgoda co do tego, że doświadczenie
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estetyczne jest paradygmatem doświadczenia fenomenologicznego” (s. 134). W uję-
ciu autorki postfenomenologia oznacza „przekraczanie przez fenomenologię włas-
nych granic, radykalizację pewnych rozwiązań, podkreślenie wagi doznaniowości,
przekształcenie, a ostatecznie próbę całkowitego wykluczenia z doznania dzieła
sztuki intencjonalności lub poszukiwanie nowych punktów odniesienia” (s. 140),
co tłumaczy wybór prac takich postfenomenologów jak Alain Bonfand, Jean-
-François Lyotard oraz Henri Maldiney.

Prezentowane teksty obrazują zwrot, jaki dokonał się w estetyce, a co za
tym idzie w przypadku prezentowanych twórców, również w fenomenologii. Ten
zwrot, nazywany przez autorkę Wprowadzenia, „z(a)wrotem głowy” polega na
uprzywilejowaniu strony cielesnej i zmysłowej, co więcej, raczej rozmywa pod-
miotowość niż ją ustanawia. Ponadto wszystkich autorów łączy pewna negatyw-
ność: rozpad, kryzys, brak, zawieszenie, niewidzialność, strata, dekonstrukcja,
zaburzanie, milczenie, zatrzymanie. Maldiney sztukę łączy z psychopatologią. Jego
zdaniem źródłowa jest pasywność, a nie aktywność, bycie to bowiem znoszenie
tego, co się przydarza – „nawet decyzja jest formą egzystencji patycznej” (s. 143)
– z kolei zdolność otwierania się jest transpasywnością (s. 196). Bonfand upa-
truje w epoché możliwość zobaczenia niewidzialnego w dziele sztuki, ponadto
ujawnia „donację negatywną”, która rodzi smutek (s. 222). Oznacza to, że dzieło
sztuki jako medium dostępu do tego, co jest nam dane, zarazem nie zapewnia
nam zmysłowego zaspokojenia, gdyż już w momencie objawienia się widz zostaje
obarczony stratą poprzez nieuchwytność objawionego daru. Dlatego kontemplacja
dzieła sztuki w ujęciu Bonfanda związana jest z żalem i odczuciem straty. Z kolei
Lyotard, z perspektywy zarówno fenomenologicznej, jak i postmodernistycznej,
ukazuje wewnętrzną sprzeczność zawartą w samej sztuce jako w „nowoczesnej
reprezentacji”. Społeczeństwo burżuazyjne odnalazło w niej sposób na panowanie
nad rzeczywistością, rozumowanie i zapamiętywanie jej, w końcu na posiadanie
oraz handlowanie nią. Stała się dzięki temu częścią złożonego procesu wytwarzania
i konsumowania, pozbawiona jakiejkolwiek „celebracji”. Stąd, jak zauważa Lyotard,
współczesny „system zaczyna rządzić gestem naukowym, literackim i artystycz-
nym, przekształcającym teraz swoje dzieło w produkt kulturowy dostosowany do
operacji koniecznych dla systemu, czyli do cyrkulacji, konsumpcji, reprodukcji”
(s. 256).

Trzeci dział – Fenomenologia intersubiektywności – poprzedzony Wprowa-
dzeniem Mai Chmury, zawiera cztery teksty niezwykle ważne z punktu widzenia
społecznego, a nawet etycznego. Dwa pierwsze, autorstwa Bourdieu, dotyczą
szeroko rozumianych stosunków społecznych oraz tworzących się w ich obrębie
struktur i zjawisk. W artykule Obiektywizacja uczestnicząca zaleca antropologom,
by przed rozpoczęciem badań dokonali za pomocą metody fenomenologicznej
obserwacji samego siebie, analizy środowiska, z którego pochodzą, innymi słowy,
by przeprowadzili epoché swojej nieświadomości. Aktualny problem różnicy płci
i związanej z nią struktury społecznej porusza Bourdieu w artykule Nowe roz-
ważania o męskiej dominacji. Omawia w nim fenomen męskiej dominacji sym-
bolicznej, która przekłada się na obiektywne podziały i którą tym trudniej
przezwyciężyć właśnie ze względu na jej wymiar symboliczny. Na uwagę zasłu-
guje również artykuł Michaela Staudigla, który dokonuje analizy przemocy sym-
bolicznej i fizycznej w ujęciu fenomenologicznym. Stawia kontrowersyjną tezę,
że przemoc może być konstruktywna nie tylko dla podmiotu, ale wręcz dla spo-
łeczeństwa. Lektura tekstów znajdujących się w tym dziale pozwala czytelnikowi
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na uświadomienie sobie chociażby symbolicznego męskiego habitusu, który diag-
nozuje Bourdieu. Ma to znaczenie stricte społeczne, ponieważ pozwala uniknąć
utrwalania „struktur porządku (męskiego), który istnieje zarazem w porządku rze-
czy i porządku umysłów jako zasada różnicowania” (s. 276).

Wojciech Starzyński, redaktor naukowy kolejnego działu, Fenomenologia i teo-
logia, dokonał wyboru fenomenologów wpisujących się w nurt filozoficzny zwany
„zwrotem teologicznym” właściwy dla fenomenologii francuskiej, powstały i roz-
wijający się w kontekście posthusserlowskim i postheideggerowskim. Polega on
na abstrahowaniu od przedmiotu do tego co absolutne, dzięki czemu podmiot,
poprzez samoprzekształcenie, następnie etykę, może sięgnąć ostatecznie religii
– w przypadku tekstu Michela Henry’ego, Chrześcijaństwo – ujęcie fenomeno-
logiczne? Z kolei w propozycji Jean-Louisa Chrétiena i Jean-Luca Mariona spro-
wadza się do konstytuującej podmiot odpowiedzi na wezwanie pochodzące od
absolutu, nieredukowalne, a zatem nieodwołalne. Innymi słowy, jak zauważa autor
Wprowadzenia, ów zwrot teologiczny polegałby na docieraniu do podłoża donacji
fenomenu – impulsu, który sprawia, że się jawi. Najbardziej radykalny wymiar
przybiera ta perspektywa w ostatnim tekście działu, Pamiętnik ślepca Jacques’a
Derridy.

Godne uwagi okazują się artykuły prezentowane w dziale Fenomenologia i kog-
nitywistyka, głównie ze względu na szczególną interdyscyplinarność polegającą
na przynależności do dwóch odrębnych, by nie powiedzieć antagonistycznych
dyscyplin. Mamy tu do czynienia z połączeniem fenomenologii (nauki stawiającej
się na poziomie transcendentalnym) z naukami przyrodniczymi (dysponującymi
empirycznymi narzędziami poznawczymi). Dyscyplina badawcza zainaugurowa-
na przez Husserla, mimo że sama często dostrzegała jałowość natural sciences,
okazuje się punktem wyjścia dla niektórych przedstawicieli praktyk kognitywi-
stycznych. Chodzi w szczególności o połączenie trzecioosobowych danych empi-
rycznych z fenomenologicznym doświadczeniem pierwszoosobowym w badaniu
poznania. Idea relacji ucieleśnionego umysłu do świata Merleau-Ponty’ego jest
obecnie szczególnie atrakcyjna dla kognitywistów i staje się jedną z podstawowych
tez rozwijanych przez nich badań.

Z punktu widzenia praktycznego na szczególną uwagę zasługuje artykuł Dana
Zahaviego, Wczucie a mechanizm lustrzany: Husserl i Gallese, w którym autor
próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy odkrycie neuronów lustrzanych (akty-
wujących się między innymi podczas obserwacji celowych czynności Innego) ma
znacznie dla fenomenologicznej teorii intersubiektywności proponowanej przez
Husserla. Według Zahaviego u fundatora fenomenologii wczucie ma co najmniej
kilka poziomów, między innymi jest to proces związany z pojmowaniem ciała
innego, występuje pasywnie i asocjacyjnie, można go nazwać „doświadczeniem
zwierzęcości” poprzez powiązanie na zasadzie podobieństwa cielesnego Ja i inne-
go (s. 509). Jego zdaniem Husserl podkreśla zależność między doświadczaniem
innych a konstruowaniem wspólnego świata, ponadto doświadczanie innych „z ko-
nieczności zakłada, że to samo ciało, które spostrzegam zewnętrznie, jest również
odczuwane przez innego [...], dlatego Husserl określa ciało innego jako pierwszą
daną intersubiektywną, jako pierwszy przedmiot, do którego dostęp ma wielość
podmiotów” (s. 511). Jego spostrzeżenie, że nie jest się sobą bez innego, ma nie-
wątpliwie wydźwięk etyczny. Czy jednak dywagacje wokół odkrycia neuronów
lustrzanych, które potwierdziło Husserlowskie ujęcie fenomenologiczne wczu-
cia, rzeczywiście wnoszą do tekstu aspekt społeczny? Z całą pewnością, gdyż



200 Recenzje i przeglądy

współcześnie, w epoce triumfu paradygmatu Baconowskiego, teorie stricte huma-
nistyczne są wypierane z nauki jako niemające większego znaczenia w świecie,
w którym problemy rozwiązuje się środkami technicznymi. Również pozostałe
teksty zamieszczone w omawianym dziale, autorstwa Shauna Gallaghera, Antoine’a
Lutza, Evana Thompsona i Thomasa Fuchsa, traktować można jako wprowadze-
nie do problematyki styku filozoficznej teorii z praktyką badań przyrodniczych,
ukazujące konieczność zredefiniowania w kategoriach humanistycznych relacji
między umysłem, doświadczeniem i poznaniem.

Ze względu na swój utylitarny charakter na szczególne zainteresowanie za-
sługuje dział Fenomenologia i feminizm pod redakcją naukową Marzeny Adamiak.
Już we Wprowadzeniu zaznacza, że wyodrębnienie takiej domeny fenomenologii
ma charakter czysto umowny – zawarte w tym dziale teksty równie dobrze wpi-
sałyby się w zagadnienie intersubiektywności czy cielesności. Jednak starania re-
daktorki zmierzały do zwrócenia uwagi polskiego czytelnika na kwestię różnicy
płci, zwłaszcza że nie ma on wielu możliwości zetknięcia się z tą tematyką w uję-
ciu fenomenologicznym. Co może dziwić, są to opracowania wcale nie nowe
(najstarszy wydany po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych ma prawie 40 lat),
mimo tego są zadziwiająco, a nawet niepokojąco aktualne. W przywołanych we
Wprowadzeniu dyskursach dotyczących fenomenologicznego ujęcia problematyki
feministycznej uwidacznia się, jak złożona i subtelna jest kwestia różnicy płci,
a jednocześnie wszelkie jej rozstrzygnięcia mogą mieć konstytutywny charakter,
stając się treścią powszechnej świadomości.

Istota różnicy płci, mimo swej iluzoryczności, może stać się normatywna, na
co zwraca uwagę Judith Butler. Pierwszy w dziale tekst jej autorstwa uświada-
mia, jak odmienne paradygmaty mogą zostać sformułowane na podstawie różnych
recepcji koncepcji Merleau-Ponty’ego. Z jednej strony jego ujęcie ciała stanowi
alternatywę dla uproszczonych wyobrażeń seksualności utrwalonych w kulturze,
z drugiej stereotypowo ujmuje różnicę seksualną między mężczyznami a kobie-
tami, utrwalając relację dominacji na kształt dialektyki panowania i niewoli.
W takim ujęciu osoba pożądana staje się przedmiotem, a pożądająca, uwalniając się
z bycia ciałem-przedmiotem, traci cielesne zakotwiczenie w sytuacji społecznej,
przestaje być autentycznie obecna w świecie.

Wszystkie kolejne teksty z omawianego działu unaoczniają, jak istotne dla
fenomenologii jest zwrócenie uwagi na różnicę płci. Linda Fisher stawia tezę, że
zagadnienie różnicy płciowej przekształca fenomenologię. Przekonuje o koniecz-
ności włączenia tematyki upłciowienia do badań fenomenologicznych, gdyż nie
tylko determinuje ono doświadczenie, ale i jest fundamentem formującym pod-
miotowość. Natomiast Sonia Kruks w perspektywie fenomenologicznej upatru-
je możliwość wyłuszczenia kobiecego ucieleśnionego doświadczenia, które dla
większości kobiet byłoby wspólne, społeczne i tym samym stanowiłoby podsta-
wę dla zawiązywania się między nimi solidarności. Jest ona bowiem przekonana,
że nie ma możliwości zawiązania się solidarności między ukonstytuowanymi pod-
miotami na drodze dyskursu, lecz jedynie między ucieleśnionymi i afektywnymi
podmiotowościami.

Artykuł Rzucać jak dziewczyna Iris Marion Young traktuje o istotnym aspek-
cie ludzkiego życia, który przekłada się na jego aktywność, a w dłuższej perspek-
tywie kondycję społeczną – chodzi o znaczące różnice w motoryce między płciami.
Autorka nie zgadza się z opinią Erwina Strausa, który tłumaczy, że dziewczynki
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są „kobiece”, gdyż mają tajemniczą „kobiecą istotę”. Jej zdaniem kobiety ogra-
niczają swoje możliwości ruchowe ze względu na opresyjność kultury i społe-
czeństwa, w którym żyją. Mimo znacznej przewagi liczebnej, są w nim traktowane
jako Inny, co w znacznej mierze pozbawia je podmiotowości. W takiej sytuacji
kobieta żyje w sprzeczności: z jednej strony jako człowiek jest wolnym podmio-
tem i transcendencją, z drugiej strony sytuacja bycia podczłowiekiem w seksi-
stowskim społeczeństwie odbiera jej te atrybuty, czyniąc ją jedynie przedmiotem.
Stąd postrzega swoje ciało jak niezdolne do podjęcia wielu czynności, z którymi
w rzeczywistości z powodzeniem by sobie poradziła, podczas gdy u mężczyzn
często ich brawurowe zachowanie, a nie faktyczne możliwości są gwarantem
sukcesu. Kobieta jest niepewna możliwości swojego ciała między innymi dla-
tego, że jest ono przedmiotem obserwacji, obiektem dla innego podmiotu (nawet
na wczesnym etapie dojrzewania).

Young łączy w swoich badaniach „namysł nad teorią żywego ciała Merleau-
-Ponty’ego oraz nad teorią sytuacji kobiet rozwiniętą przez de Beauvoir” (s. 637).
Francuski filozof twierdził, że ludzka transcendencja zaczyna się w immanencji
żywego ciała, w związku z tym Young zauważa, że „kobieca cielesna egzystencja
nie tylko zaczyna się w immanencji, lecz także w niej pozostaje” (s. 642), co wy-
jaśniałoby ruchy ograniczone przestrzennie – zblokowane, zahamowane, wstrzy-
mywane. Kluczowym aspektem krępującym kobiecą motorykę jest nieustanne
zagrożenie wtargnięciem w cielesną przestrzeń – po pierwsze „dopuszcza się do-
tykanie kobiet w takich okolicznościach i w takiej formie, które są nie do po-
myślenia w przypadku mężczyzn i przez osoby (na przykład przez mężczyzn),
których kobiety nie mogą dotykać” (s. 652). Po drugie, kobieta zajmuje postawę
„zamkniętą” ze względu na zagrożenie gwałtem, a ograniczona przestrzeń, którą
zajmuje, jest formą obrony, niewidzialnym dystansem, próbą zajęcia „małego ob-
szaru, na którym będzie mogła żyć jako wolny podmiot” (s. 653).

Ostatni w antologii dział, Fenomenologia i psychoanaliza, z Wprowadzeniem
Andrzeja Ledera, zawiera teksty Jacques’a Derridy oraz Bernharda Waldenfelsa,
ukazujące podobieństwa heurystyczne między fenomenologią Husserlowską a psy-
choanalizą wyrastającą również z XIX-wiecznego buntu przeciwko tradycji filo-
zoficznej. Teksty zamieszczone w dziale wskazują jednoznacznie, że chociaż
perspektywa Freudowska i Husserlowska różniły się zasadniczo co do założeń
dotyczących wiarygodności doświadczenia, intencjonalności poznania i oczywi-
ście istnienia samej nieświadomości, to jednak obie przenikają się i stanowią dla
siebie płodne poznawczo punkty odniesienia. Widoczne jest to już na przykładzie
„symptomu”, któremu Waldenfels poświęca dużą część tekstu: symptom jako ta-
ki stanowi brak, przeszkodę, i w ten sposób odsyła do wcześniejszego poziomu
psychiki, która staje się „poznawalna” dzięki symptomowi, więc brakowi. W ten
sposób Freudowska hermeneutyka podejrzeń zyskuje znamiona Husserlowskiej
redukcji fenomenologicznej, stając się pretekstem i drogą do opuszczenia świa-
ta epistemicznego pozoru. Podobnie jak wcześniejsze działy i ten jest w głównej
mierze impulsem do pogłębionych studiów nad aktualnością fenomenologicznych
narzędzi poznawczych.

Główne problemy współczesnej fenomenologii należy znać, ponieważ w syste-
matyczny sposób ukazują stan najbardziej wpływowej współczesnej refleksji fe-
nomenologicznej. Fenomenologia okazuje się dyscypliną niezmiennie aktualną,
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* Eliza Kącka, Literatura jako spotkanie. Brzozowski, tekst, metoda, Kraków: Universitas 2017, 

374 s. [Cytaty z recenzowanej pracy są zlokalizowane w tekście przez podanie numeru strony
w nawiasie – przyp. red.].

Ostatnie z wymienionych nazwisk może budzić pewne zastrzeżenia. Wydaje mi się jednak, że1

dla pozaakademickiej, współczesnej recepcji Brzozowskiego Sierakowski jest postacią równie waż-
ną, jak pozostali z wymienionych. W pierwszej kolejności należałoby docenić jego trud wydawniczy

której metodologia jest atrakcyjna również w badaniach wywodzących się z in-
nych dziedzin nauki. Nawiązują do niej, z większym lub mniejszym powodze-
niem, przedstawiciele kognitywistyki, psychologii, teorii sztuki czy gender studies.
Antologia obrazuje również, jak problematyczna jest fenomenologia, co wcale nie
znaczy, że nie warto się nią zajmować, wręcz przeciwnie, świadczy o jej płodności
jako o niegasnącym źródle inspiracji. Dlatego gros tekstów składających się na
Główne problemy... nie jest zbyt obszerne, ale sygnalizuje heurystyczną efektyw-
ność prób nawiązywania do fenomenologii. Książka ta, mimo że zachowuje kla-
syczny układ opracowania pewnej tematyki, jest nadzwyczaj cenna, ponieważ
stawiając pytania podstawowe dla fenomenologii, ukazuje zarazem, że są one wciąż
aktualne dla współczesnej problematyki chociażby społecznej. Warto podkreślić, że
autorzy prezentowanych w zbiorze tekstów należą do kręgu najważniejszych na
świecie badaczy czerpiących z fenomenologii. Ze względu na ukazanie złożoności
oraz istotności współczesnych badań nad tą dziedziną z monografią tą powinien
zapoznać się każdy czytelnik zainteresowany aktualnym stanem badań filozoficz-
nych. Tym bardziej że dzięki indeksowi osób książkę można traktować jako źródło
wiedzy o powiązaniach prezentowanych w niej naukowców z nurtami, projekta-
mi, ideami w niej przedstawionymi. Ponadto monografia zaopatrzona jest w spis
Husserlianów, biogramy autorów oraz ma opracowaną bibliografię.

 
Karolina Zakrzewska

(Uniwersytet Warszawski)

ROZPISYWANIE BRZOZOWSKIEGO. O LITERATURZE JAKO SPOTKANIU
ELIZY KĄCKIEJ* 

Od początku recepcja twórczości Stanisława Brzozowskiego przebiegała jak
gdyby na specjalnych warunkach i składała się na nieustannie opowiadaną histo-
rię-legendę o największym i najbardziej przenikliwym spośród młodopolskich
niepokornych. Pisanie o Brzozowskim znaczyło więc więcej, tak jakby osobowość
zapisana między Pod ciężarem Boga a Pamiętnikiem domagała się równie silnej,
zaangażowanej interpretacji, która aktualizowała wybrane teksty wedle oczeki-
wań i zadań danego czasu. Tak czytał Brzozowskiego w pierwszej kolejności
Karol Irzykowski, później – Czesław Miłosz, Bronisław Baczko, a dzisiaj Andrzej
Mencwel czy Sławomir Sierakowski . Przy czym każdy z nich bardziej lub mniej1
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– w Krytyce Politycznej wznowiono najważniejsze utwory młodopolskiego filozofa. Nie bez znacze-
nia są także próby „przerobienia” Brzozowskiego na patrona modernizacji współczesnego myślenia
o kulturze (czego wyrazem jest chociażby napisany przez Sierakowskiego wstęp do Płomieni).

Józef Czapski, O Brzozowskim, w: idem, Tumult i widma, Kraków: Znak 1997, s. 322–323,2

cyt. za Eliza Kącka, Literatura jako spotkanie, s. 185.

otwarcie przyznawał się do emocjonalnego stosunku względem autora Płomieni,
czemu najbardziej osobisty wyraz dał Józef Czapski w eseju O Brzozowskim:

 
W Legendzie w jednym z odnośników pisze Brzozowski o Jerzym Sorelu: „...Dla każdego kto

oswoi się ze stylem Sorela, przesyconym życiem myśli, na gorącym uczynku schwytanym – małym
musi stać się wszelki inny sposób pisania. Sorel nie buduje architektonicznych całości literackich,
ale buduje sama myśl, w głowie czytelnika, stwarza jakby nowe komórki i włókna mózgowe, rozbu-
dza procesy myślowe [...]”. Nie umiałbym lepiej wyrazić działania samego Brzozowskiego na mnie .2

 
Stąd też pierwsze pytania o warsztat badacza w tym szczególnym wypadku

musiałyby zostać sformułowane następująco: jak zmierzyć się z Brzozowskim-
-pisarzem i Brzozowskim-mitem? Jak wyznaczyć miejsce własnej interpretacji
w rozległej, wyraźnie rozrysowanej konstelacji odczytań jego tekstów?

Wydaje mi się, że świadomość wymienionych trudności skłoniła Elizę Kącką
do wybrania innej niż dotychczasowe ścieżki interpretacji. W swojej rozprawie
doktorskiej, wydanej pod tytułem Literatura jako spotkanie, autorka w pewnym
sensie próbuje uchylić się tej tradycji pisania, jednocześnie nie tracąc jej z oczu.
Chodziłoby o zaproponowanie takiej formy lektury, która niejako poprzedzałaby
figurę samego autora (a tym samym narosłe wokół niego legendotwórcze i hi-
storycznoliterackie teksty), co pozwoliłoby z kolei uchwycić fenomen zwany
Brzozowskim w chwili jego burzliwego kształtowania się. Zamiast skupiać uwagę
na samych tylko intelektualnych projektach, Kącka próbuje rozrysować punkty,
linie i przestrzenie mediacji myśli, które miałyby realizować się w szczególnie
rozumianej formule spotkania odbywającego się tylko i wyłącznie w ramach aktu
lektury. Innymi słowy, to przede wszystkim Brzozowski-czytelnik staje się tu
obiektem analizy.

Jak wiadomo, czytał on wiele, chaotycznie i niezbyt wiernie względem ory-
ginalnej idei tekstu. Lektura była bowiem dla Brzozowskiego szczególną formą
poszukiwań wstrząsających współbrzmień: własnych, błąkających się dotychczas
przeczuć i myśli, które w klarownej lub bardziej sugestywnej formie odnajdował
w przestrzeniach tekstu wybranych partnerów rozważań. Tego typu przyswajanie
czyjejś myśli zakładało w tym wypadku osobiste zaangażowanie, przeciskające
się gorączkowo w czasie czytania pomiędzy przyswajane słowa oraz zdania, by
złożyć się ostatecznie nie tyle na wierną pierwowzorowi interpretację, co ciągle
stwarzającą się, niekoherentną i żywą tkankę własnej myśli. Dlatego też stoso-
wana przez Kącką formuła spotkania wydaje mi się tak fortunna. Za pomocą tego
terminu udaje się uchwycić zasadniczy rys analizowanego pisarstwa, konsekwent-
nie wymykającego się żelaznej logice filozoficznego wywodu na rzecz intuicyjnie
wyczuwalnego, afektywnie nacechowanego porozumienia wrażliwości.

Choć wiele nazwisk złożyło się na architektonikę jego wizji świata, to szcze-
gólny stosunek miałby łączyć go z trzema autorami: Cyprianem Norwidem, Giam-
battistą Vikiem i Johnem Henrym Newmanem. Za wyborem bohaterów spotkania
przemawia, zdaniem Kąckiej, nie ilościowa obecność każdego z nich w poszcze-
gólnych publikacjach, a charakter ich przejawiania się w tekście. Jak dowodzi
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autorka, tylko oni funkcjonują na przestrzeni lat i tekstów Brzozowskiego afir-
matywnie, a zarazem intymnie: jako towarzysze oraz „dawcy pozytywnych odpo-
wiedzi na najpilniejsze pytania współczesności – pytania, które nosił już w sobie
autor Legendy Młodej Polski” (s. 40).

Można by mieć wątpliwości, czy kryteria wyboru Norwida, Vica i Newmana
jako tych szczególnie nadobecnych w twórczości Brzozowskiego nie są zbyt
efemeryczne, by wytrzymać ewentualną krytykę. Szczególnie że w ramach ba-
dań historycznoliterackich i filozoficznych wyraźniej zarysowują się nieco inne
źródła inspiracji, na czele z Sorelem, Marksem czy Nietzschem. Dlatego też klu-
czowy dla dalszego wywodu Kąckiej wydaje mi się krótki podrozdział Spotkanie
a modele lektury, w którym autorka w przekonujący sposób szkicuje wstępną
mapę punktów wspólnych i spornych między Brzozowskim a poszczególnymi lek-
turowymi bohaterami jego zmagań z filozoficzno-literacką materią. Wyspiański,
Pater czy inni, wymienieni przed chwilą twórcy, pozostawali ciągle w zasięgu
wzroku swojej epoki. Dopiero Norwid, Vico i Newman stanowili dla Brzozow-
skiego punkty obserwacji teraźniejszości poprzez przyszłość.

W tym miejscu należałoby powrócić do pytania o pisanie i nieco je zmody-
fikować, przesuwając tym razem punkt ciężkości z autora (jak pisać o Brzozow-
skim?) na problem literaturoznawczego warsztatu. A zatem: jak pisze Eliza Kącka
– filolożka?

Zasadniczą część książki Literatura jako spotkanie stanowią trzy rozdziały.
Pierwszy z nich dotyczy Norwida, u którego szczególnie wyraźnie do głosu do-
chodzi „przekonanie o głębokim związku między kształtem literatury a kształtem
przeżywanej historii, bez redukcjonistycznego upodrzędnienia którejś z nich” (s. 59).
To ogólne stwierdzenie jest początkiem dalszych, bardziej szczegółowych roz-
ważań: odpowiedzialności za historię, trudnych rozliczeń z formacją polskiego
romantyzmu i zaangażowania w pracę twórczą. Historyczność, rozumiana jako
warunek poznania i samowiedzy, to z kolei podstawowa kwestia lekturowego
spotkania z Vikiem. Trzeci, ostatni rozdział przenosi wszystkie te wątki na teren
myśli Newmana, a co za tym idzie – ku myśli religijnej.

Ten skrótowy, z konieczności pobieżny przegląd problemów literackich i filo-
zoficznych streszczam tu nie tylko z recenzenckiego obowiązku. Należało przed-
stawić zasadniczą konstrukcję książki Kąckiej po to, by na jego tle przyjrzeć się
specyfice filologicznej pracy autorki. Choć swoją rozprawę dedykuje ona trzem
wybranym postaciom, to wystrzega się zbyt redukcjonistycznej analizy tylko kilku
wyraźnie wytyczonych obszarów. By utrzymać figurę Brzozowskiego-czytelnika
w całej jego afektywnej złożoności oraz intelektualnej rozległości, konieczna jest
ciągle konfrontacja: autora z lekturami, ale też autora z nim samym, lektury z lek-
turą. Poszczególnym spotkaniom zawsze towarzyszy bowiem obecność wielu czę-
sto powracających poprzedników, którzy „infekują” perspektywę czytania, co Kącka
skrupulatnie dokumentuje i analizuje z uwzględnieniem najważniejszych determi-
nant: innych, znanych Brzozowskiemu projektów filozoficznych, które w wielu
punktach nakładają się na siebie lub dramatycznie rozchodzą; recepcji danego au-
tora na gruncie polskim i procesu adaptacji danej myśli na przestrzeni (nawet
różnych wariantów jednego) tekstu.

Wreszcie, to filologiczna czujność, z jaką autorka śledzi lekturowe przepły-
wy myśli – momenty uspokajającego poczucia bliskości, ale i punkty niezgody
(czy nawet niezgodności) – ostatecznie przesądza o powodzeniu spotkania samej
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Kąckiej z Brzozowskim. Nietrudno bowiem zauważyć, że główna formuła rozpra-
wy miałaby dotyczyć także stosunku samej badaczki do opisywanego materiału:
uważnego, naukowego, ale też w pewnym sensie przeczytanego wraz z autorem
i przeciwko niemu jednocześnie, gdy lekturowa rzetelność tego wymaga. W Lite-
raturze jako spotkaniu naukowy wywód przeprowadzony jest pewnie i wielo-
wątkowo, jednak bez konieczności gwałtownych zerwań czy z buńczucznym,
polemicznym zacięciem wobec dotychczasowego kanonu interpretacji Brzozow-
skiego. Kącka potrafi wyznaczyć własny punkt filologicznej obserwacji pośród
uprzednich analiz właśnie dlatego, że za metodę obiera raczej osobistą lekturową
bliskość wobec tekstów i samego autora, dzięki czemu Brzozowski traci nieco ze
swojego mitotwórczego uroku: staje się na powrót filozofem, którego intelektualne
ambicje prowadzą zarówno ku wielkim ideom, jak i w ślepe uliczki.

 
Sylwia Borowska-Kazimiruk

(Uniwersytet Warszawski)
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