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Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven and London1

1968, p. 264. Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, Michigan 1977, pp. 7–5, 7–8.
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(R)EVOLUTION – THE CONCEPT OF POLITICAL

TRANSFORMATIONS IN ANCIENT GREECE

Introduction

Considering the topic of revolution, it is impossible not to notice

that it appears on various levels and in different contexts. In this paper,

I would like to draw attention to the concept of revolution and revolt

in antiquity, but not in terms of a direct historical analysis and dry

description of rather frequent political changes, but as a factor taken

into account in the political theories of ancient philosophers. Due to

the extremely broad range of this issue, the analysis in this paper is

limited to our closest cultural field, i.e. Greek philosophy.

First of all, what we consider as a basic difference between revolution

and revolt today (though these words are often used as synonyms too) did

not have such importance in antiquity. Most of the modern philosophers

(e.g. Samuel Huntington, Charles Tilly) distinguish the difference

between revolt and revolution by their outcomes . Revolutions bring1

fundamental changes in the society and in its political structure while the

scope and consequences of revolts are smaller. Due to the size of Greek

http://mail%20to:%20ceglarska.anna@gmail.com
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στάσας δxε  αυ*ταxς περιάγει η%  περιφορά, αι% δxε  θεωρου̃σι ταx }εξω του̃ ου*ρανου̃. Plato, Φαι̃δρος,2

[in:] Platonis Opera, ed. J. Burnet, Oxford 1903, 247c.

Plato, Πολιτικός, [in:] Platonis Opera..., 270d.3

Plato, Νόµοι, [in:] Platonis Opera..., VI.771b; Aristotle, Ars Poetica, ed. R. Kassel, Oxford4

1966, 1449b.

Plato, Epistles, [in:] Platonis Opera..., VII.324c.5

poleis, most of the coups were also not big (in modern terms) and,

generally, did not last long, which brings them closer to today’s concept

of revolt. However, they usually brought a major reorganization of the

state, which, as stated before, is usually considered to be the main

characteristic of revolution. Therefore, due to the characteristic features

of the Greek city-state, our current distinction between “revolution” and

“revolt” did not play such an important role and most of the uprisings

could be fitted in both of these categories. Secondly, the term “revolution”

is derived from Latin, so its linguistic origins cannot be followed back to

the ancient Greece. It does not indicate that words carrying the meaning

similar to our “revolution” unknown at the time. They are, however,

more difficult to trace. In English translations, the word appears in dual

sense – in relation to political changes, or circular movement. The latter

one can be seen, for example, in Plato’s Phaedrus, where it is stated,

concerning those called immortals, that when they have taken their

stand, the revolution carries them round (περιφορά) and they behold

the things outside of the heaven . In Statesman, the Greek word is2  τροπή

and means the “turn” or the process of “turning” . Finally, in Laws,3

as well as in Aristotle’s Poetics, the word translated as “revolution” is

periodos (περίοδος)  that intuitively connects with a “period of time”,4

which is rather similar to the first meaning of “revolution”, and

the way it was used, for instance, by Copernicus: the revolutions of the

spheres simply mean their circular movement (as in previous examples),

although, practically, that movement was also used for establishing

periods of time.

However, in different sections, the words translated as “revolution”

are far more meaningful from the political point of view. In Plato’s

letter to Dion, the word metabole (“changes”) is used  and it concerns5

a political upheaval. Similarly, Polybius describes the process of change
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Polybius, Histories, transl. E.S. Shuckburgh, London–New York 1889, II, 41.6

Thucydides, The Peloponnesian War, ed. J.M. Dent, London 1910, III, 69; Aristotle,7

Politics, [in:] Aristotle in 23 Volumes. Vol. 21, transl. H. Rackham, Cambridge 1944, II, 1262b.

Herodotus, Histories, translated by A.D. Godley, Cambridge 1920, I, 210.8

I believe my view is confirmed by Robin Osborne, who has written: If Greek had9

known revolutions there is a good case for thinking that (...) might have reckoned Athenian political
history to have been full of them. Therefore the lack of a term does not indicate the absence
of the general idea, one that received its name afterwards. Simon Goldhill, Robin Osborne,
Rethinking Revolutions Through Ancient Greece, Cambridge 2006, p. 10.

in the political system with the word µετέστησαν . Thucydides and6

Aristotle use a more significant term, στασιάζω , related directly to7

stasis, which meant not only a fraction or a political party, but it was

also associated with distress and troublesome changes that took place

in the polis. In Herodotus, the words concerning young Darius are also

not translated as “my son is planning to attack you” (χρα̃σθαι), but it is

rather stressed that “he is planning revolution” . Nowadays, we strongly8

associate the term “revolution” with a “forceful change in politics” and

that, in my opinion, also allows us to discover its elements in ancient

texts – despite the lack of a directly connected word, readers are able

to establish a connection between some political changes, described then

as “conflict, attack, change or civil unrest” with the modern term of

revolution . I, therefore, intend to consider the concept of revolution9

as the main stimulus conditioning the occurrence of political changes

in the theories of the philosophers who, while dealing with the analysis

of the contemporary governments, devoted their attention not only to

the search for the best political system, but also to the changes in each

of the forms. Such a comprehensive approach will allow to observe the

whole process of the evolution of political systems, starting with

the causes rooted in the previous regimes, through their course, to the

establishment of a new constitution. It is worth noting at the very

beginning that these changes could have happened in different ways.

The second expression used in the title of this paper is also modern,

however the idea of “evolution” was known to ancient Greeks not only

in the biological sense, but as the concept of constant changes that

were fundamental for the theories concerning the cyclical nature of time

and history. Therefore, I use the phrase “evolution” to describe the

change that is, in its nature, the opposite of “revolution”: the process
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For more detailed definitions of the terms of both evolution and revolution in political10

doctrines, see: Krystyna Chojnicka, Ewolucjonizm, [in:] Słownik Historii Doktryn Politycznych,
Vol. 2, ed. M. Jaskólski, Warszawa 1999, pp. 150–151; Barbara Stoczewska, Rewolucja, [in:]
Słownik Historii Doktryn Politycznych, Vol. 5, ed. K. Chojnicka, M. Jaskólski, Warszawa 2012,
pp. 109–113.

Plato, Republic, [in:] Plato in Twelve Volumes, Vols. 5 & 6, transl. P. Shorey, Cambridge11

1969, VIII, E546.

that is not sudden, or violent, but it progresses over longer periods of

time. The most appropriate example of this understanding would be

Polybius’ description of the fall of “good” types of government, discussed

below, as they require two or three generations to deteriorate . I hope10

that this paper will provide a new, different perspective to the issue of

revolution and changes themselves, as well as present certain trends in

its understanding, developing since ancient times.

Political transformations in philosophical theories

The fate of ancient Greece was marked by a high degree of instability.

The only exception in this field, Sparta, had an exceptional, unique

political system, and, even so, it finally succumbed to the test of time.

It is no wonder that the main idea of all philosophers dealing with

the theory of the state was to provide stability and, hence, the idea

of the ideal state arouse. However, it should be noted that, from the

perspective of the undertaken study, the issue of the ideal state is much

less important. What is crucial, is the fact that all philosophers assume

that their ideal system, whether it would be politea, callipolis or Roman

Republic, must fall. Such a state is more stable than all the others, but

“since for everything that has come into being destruction is appointed,

not even such a fabric as this will abide for all time, but it shall surely

be dissolved, and this is the manner of its dissolution” . The state is11

a subject to a natural cycle, and, therefore, to the development, growth

and decline. From the point of view of the changes taking place and

their progress, it is the further development that is most interesting.

The ultimate cause of changes in all the theories is the disturbance of

the internal balance in the community.
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Of course, they are not the only ones, as the matter was discussed also, to a lesser12

or greater extent, by poets (Solon, Hesiod) dramatists, Ionian philosophers (Thales,
Heraclitus) and many others, since politics has always played an important role in Greek
culture. Since it is impossible to discuss all of these conceptions in just one paper, the
scope of the analysis has been confined to the most popular and profound theories.

Donald Kagan, The Great Dialogue. History of Greek political thought from Homer to13

Polybius, New York 1965, p. 69.

Herodotus, op. cit., III, 79.14

There are four great philosophers who discussed the issues of political

changes in polis: Plato, Aristotle, Polybius and Cicero . In some ways,12

especially in the description of the order of those changes, their ideas

differ. However, in many aspects, they are extremely similar. Generally,

Greek philosophers distinguished two types of constitutions – the good

and the bad ones. Names of those may differ, but in each category three

types of government can be named: rule of one, few and many. That

distinction is vital for observing the difference between revolutionary

changes and more peaceful ones. For the first time, the basic version of

that typology appears straightforwardly in the Histories of Herodotus,

during the famous debate concerning the political systems described in

Book III . However, what is even more interesting from the perspective13

of the undertaken study, that debate is carried out immediately after the

revolt. According to Herodotus, after the death of Cambyses, the son of

Cyrus the Great, the rule was not taken by his brother, but a Median

Magi, impersonating him. W hen it came to the light, seven eminent

Persians stormed the palace and killed the usurper. And, the people

“when they learned what had been done by the seven and how the Magi

had tricked them, resolved to follow the example set, and drew their

daggers and killed all the Magi they could find” . Therefore, without14

that uprising, there would be no basis for a discussion concerning the

government of Persia, nor for introducing Herodotus’ famous distinction

between constitutions. The situation described is also coincidentally

closest to modern definition of “revolt” itself, since it did not change

the fundamental rules of governance, as Persia still remained a monarchy,

but it provided an opportunity to consider the possibility of a regime

change and led to the election of a new king.

Returning, nonetheless, to the philosophers mentioned before, I have

chosen to analyze the theories of Plato, Aristotle and Polybius. They are



8 Anna Ceglarska

That distinguishes him from Cicero, who demands for the state to comply with the15

principles of justice, as well as believes in the possibility of preserving the Republic even
at the moment of its greatest crisis. For a more detailed comparison see: Anna Ceglarska,
Polibiusz i Cyceron wobec kryzysu Republiki Rzymskiej, “Krakowskie Studia z Historii Państwa
i Prawa”, 9/2016, z. 2, pp. 157–167.

Like ‘tyrant’, the term ‘demagogue’ was to take on a pejorative undertone later,16

originally meaning only the ‘leader of the people’. Polybius though sees in demagogues
mainly sycophants, who are unable to gain favour on account of their wealth.

Polybius, op. cit., VI, 57.17

Aristotle, Politics, V, 6.3.18

all Greeks and even though Polybius writes about the Roman Republic,

he still remains under the influence of Greek thought, seeking stability

and, at the same time, assuming the inevitability of a collapse . As it15

was mentioned above, they all seek and describe their ideas of the perfect

state (or the one closest to it), but finally agree that its fall is inevitable.

Plato sees the beginnings of that fall when more and more mixing of

the character traits follows and difficulties with the division into classes

arise. Then, there is inequality and a growing concern for a personal

benefit. It happens in almost the same way in Polybius’ theory, with

addition that the prestige associated with holding offices is also deemed

important. The ruling will despise physical work, but still want to benefit

from it. The motivation for political activity is no longer the good of

the state, but simply personal ambitions. Instead of a common sense,

pride becomes the dominant trait. According to Plato, this type of

government is a combination of the former with excessive ambition.

Polybius does not accept such a simple explanation and believes that

not the most ambitious will seize the power, but the people guided by

the demagogues . Then, “when that comes to pass, the constitution16

will receive a new name, which sounds better than any other in the

world, liberty or democracy; but, in fact, it will become the worst of

all governments, mob-rule” . Aristotle notes that disturbing the balance17

and sense of justice  will cause politeia to evolve into a system to18

which it is most inclined. Therefore, being a mixture of oligarchy

and democracy – either to oligarchy, when the wealthy dominate, or

democracy, when the poor seize power. Stagirite stresses that democracy

and oligarchy often change into each other, but also within themselves,

when they are no longer ruled by law. The law is what ensures the
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When I mention ‘the people’ or ‘many’ I do not of course refer to the broadest sense19

of that word, which would be ‘everyone’, but rather its ancient meaning. The ‘people’ were
synonymous to demos and that phrase refers only to the citizens – free born males, usually
also of a certain age and material status that lived in a deme and enjoyed political rights.

Plato, Republic, VIII, E.557.20

stability of the state. Every breaking of it should be condemned, as

small but numerous violations cause disregard for established norms.

The use of just law, which is equal for all, does not give basis for an

awakening of the revolutionary ideas. According to the ancient, being

subject to the law meant freedom for the individual, as opposed to the

subordination to the arbitrary decisions of others.

At this point, theories somewhow diverge. Plato describes constant

deterioration of regimes from the oligarchy to democracy (law-abiding

and unlawful), and then, to the worst of systems, tyranny. Aristotle

allows various possibilities of change. He sees certain regularities, but, as

a rule, does not determine the order of succession. In Polybius’ theory,

after the ochlocracy, the circle closes and re-enters a new one, from the

kingdom through tyranny, aristocracy, oligarchy and democracy, back to

ochlocracy. To maintain a certain regularity, I will follow the Polybian

anakyklosis, complementing it with elements of other theories, since only

this concept takes into account all regimes in sequence and thus, prevents

the omission of any changes.

The progressive democratization entails a danger for democracy in its

good form, the law-abiding democracy . After the reign of prosperity19

and justice, growing importance is attributed to the idea of freedom.

Plato speaks of it in a very critical manner: “the freedom from all

compulsion to hold office in such a city, even if you are qualified, or

again, to submit to rule, unless you please, or to make war when the rest

are at war, or to keep the peace when the others do so, unless you desire

peace; and again, the liberty, in defiance of any law that forbids you,

to hold office and sit on juries none the less, if it occurs to you to do

so, is not all that a heavenly and delicious entertainment for the time

being?” . In this perspective, it is not freedom that dominates in20

a democratic country, which only seemingly has all the best features,

but rather anarchy, hidden behind the cloak of freedom. Of course, it

should be noted that the ancient concept of freedom is closer to our
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More on the subject: Granice wolności w starożytnej myśli greckiej, ed. J. Biernat,21

P. Biernat, Kraków 2013. For the elaboration on the concepts of liberty, especially in their
positive/negative sens, see also M.H. Hansen, Democratic Freedom and the Concept of Freedom
in Plato and Aristotle, “Greek, Roman, and Byzantine Studies”, 50/2010, pp. 1–27.

Aristotle, Politics, V, 4.4.22

understanding of the “positive liberty” that is the ability to act upon

one’s free will, but it does include a certain amount of influence from

others, mostly the polis. The idea of freedom implied independence

from the whims of others, but still allowed the significant interference

of the laws, customs, or sense of civic duty into the lives of the citizens .21

Hence, Sparta was so highly esteemed as a polis where citizens were truly

free, since they were subject only to the generally applicable laws and

that is why Plato criticizes those who do not, as quoted, want to hold

offices – if they were indeed qualified, it was their duty to the state

to participate in political life and serve the polis the best they could.

Therefore, the “bad” kind of freedom, where everyone listens only to

their own will and do not pay attention to others, or duty, is what leads

to the downfall of the democracy. The population, not possessing

anything until now, suddenly gets goods and influence, and starts to life

at the expense of the rich donors. That leads people to demand more

and more and give up any moderation. Meanwhile, the most ambitious

individuals direct people to fight their political opponents. The leader,

who will work most effectively, will not only enjoy an excellent

reputation, but also more and more power, until they reach the dictatorial,

or tyrannical power, especially, if they reach high offices, or take control

of the army . Exceptionally strong demagogue can independently coup,22

turning the system into tyranny. Polybius, however, believes that he

will, again, bring order and justice, and, therefore, after the initial

period, the king, not a tyrant, shall grow out of the ochlocracy. Aristotle

described one more possible change concerning the democracy (an

unlawful one, the ochlocracy). The origins would be the same, but the

illegal actions of demagogues can unite oppressed oligarchs and those,

having greater resources than the people, can finally re-take power to

ensure peace.

Following Polybius, after calming the internal unrest, the relationship

between the monarch and subjects will change. The leader who is just,
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Ibidem, IV, 2.2 i V, 8.2. Aristotle underlines that there were no monarchies in his23

days – the idea of equality makes it impossible to appoint an individual so outstanding
that all would voluntarily agree to submit to his power.

David E. Hahm argues that a ruler elected by the people will never become a tyrant,24

only a hereditary one. The people will not choose an unworthy man to be their king, and
even if that happened by chance, there still remains a sense of dependency. See: David
E. Hahm, Polybius’ applied political theory, [in:] Justice and Generosity. Studies in Hellenistic
Social and Political Philosophy. Proceedings of the Sixth Symposium Hellenisticum, eds. A. Laks,
M. Schofield, Cambridge 1995, p. 23.

who protects their state, and holds offices well may be elected king .23

Replacing force with justice will change the factor that connects society

from fear of the power of individual to the conviction of advantage of

their reign. However, according to Polybius, the kingdom’s degeneration

occurs when heredity enters in the place of election. It is worth noting

that this transformation within a single type, which is the rule of the

individual, is not described by Polybius as revolutionary. On the contrary,

it is a gradual change, lasting several generations. Similarly assumes

Aristotle, for whom conflicts in the royal lineage could be the biggest

threat, as well as the gradual decline of morality and rising to power

by the less and less worthy people. The prevailing prosperity and loss

of a sense of dependence on their subjects  caused the kings to exalt24

themselves above ordinary people. The kingdom slowly degenerated

into tyranny.

The collapse of tyranny looks quite different though. Plato does not

describe it, since for him it is the final, the worst political system. The

philosopher does not develop his theory further, which was met with

criticism, especially from Aristotle. After all, it is clear that not every

state has succumbed to tyranny, what should happen if we accept the

Platonic sequence unconditionally. The assumption that the tyrant shall

understand the principles of philosophy which will enable him to

transform the state into a better one, ruled by reason, is somewhat

abstract and, again, history proves against it. Thus, what is the fate of

tyranny? According to Aristotle, the most common form of tyranny

arises from democracy, when the people give power to a demagogue.

This transformation I discussed above. Furthermore, it is possible for

tyranny to emerge from oligarchy or aristocracy, when a group of a few

chooses an individual, selected from them and also, as in anakyklosis,
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Donald Kagan, op. cit., p. 226.25

Polybius, op. cit., VI, 7.26

Or, in Plato’s case, it might be its inferior form, timocracy.27

Aristotle, Politics, V, 6.3–4.28

from the kingship . The change of this system is not as peaceful as the25

rise of the individual rule. It resembles more the end of ochlocracy.

For Stagirite, there can be two causes of the riots: the person of the

tyrant himself (which will only lead to the change of the ruler, not the

constitution), or opposition to tyranny in general. The tyrant, desiring

only their own benefit, wealth, luxury, despises the people, but also

struggles with the aristocracy, seeing its members as potential candidates,

who could take over power . Due to that fact, the most outstanding26

individuals are most vulnerable to his attacks. Therefore, a group of

leaders emerges from the society, seeking to overthrow the tyrant. When

they receive the support of the people and actually put an end to

despotism, they are elected by the people to be their new leaders, as a way

of expressing the gratitude. That is also the second way of interpreting

the Platonic line of degenerating constitutions, thus transforming it into

full cycle, when the bravest, most ambitious men will remove the tyrant

and establish their own government. A new form of political system is

created – the aristocracy .27

According to the ancient philosophical thought, aristocracy is also not

a permanent regime. The biggest risk is not the outbreak of discontent

of the oppressed or undervalued social groups, but slow, gradual

transformations. True aristocracy should combine elements of democracy

and oligarchy: respect people, but give privileges to those who possess

more. Hence, it is similar to politeia and, therefore, any changes may be

primarily a result of the violation of the principles of justice. If the

people gain more power, aristocracy begins to transform into democracy,

or politeia, if they are wealthy – into oligarchy . In this case, the ideas of28

philosophers are convergent and similar to the ones concerning monarchy

and tyranny. The change of the good system (in this case – aristocracy)

into bad (oligarchy) proceeds not in a revolutionary way, but, again,

gradually, through generations and so can be called evolutionary. Greed

and desire for wealth become supreme values. The rulers abandon
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Plato, Republic, VIII, 548 B–C. Critically Aristotle, Politics, V, 10.4.29

Plato, Republic, VIII, 552.30

David E. Hahm, op. cit., p. 30.31

Donald Kagan, op. cit., p. 225.32

ambition and courage to collect goods . Therefore, those who possess29

most are also the ones that are most respected, though they do not have to

be prepared to exercise power or demonstrate any special qualities that

once would have been required from those who govern. The division

of responsibilities, necessary for the efficient functioning of the state,

disappears, because, on the one hand, the wealthy do not serve the polis,

since they accumulate goods only for their own benefit, and, on the

other, the poor are unable to do so, because they do not possess anything .30

In this case, the most classic revolution happens. When the poor can

no longer endure their poverty and realize that, besides the fortunes,

nothing differentiates them from the oligarchs, they shall oppose the

current rulers. Numerous groups of oligarchs can cause widespread

outrage, larger than in the case of a tyrant . Conspiracy of few citizens31

would no longer be effective against the entire ruling class; thus, all the

people will be involved in the coup. Aristotle of course considers also

other possibilities of change within the oligarchy, as he did in the case

of monarchy. He deems the lack of unity among the ruling class as the

most important reason for transformations. If there is peace and balance

among them, this type of regime is most difficult to overthrow, because

the powerful and wealthy have the means to counter the pressure of the

people, while their cooperation prevents the emergence of a tyrant .32

However the revolt stirred up by the people, will completely change

the form of the government, giving it traits of democracy, while

democracy, as already have been indicated above, may gradually turn

into ochlocracy. The Polybian circle is closed.

Conclusions

As it was presented, in ancient theories, the changes do not have to

occur only in a violent, revolutionary way. There are some that happen
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Jan Szczepański, Reformy, rewolucje, transformacje, Warszawa 1999, p. 39.33

Aristotle, Politics, III, 2.12.34

gradually, by acceptance of the new rules, which, nonetheless, lead to the

end of a certain political system . The rise to power of the supporters33

of a new type of policy may be slow and consistent with the applicable

rules. Only then, when they occupy all important positions, they may

change current practices or applicable laws. Greek philosophers compile

the revolution and evolution. The first one, understood as some kind

of a violent upheaval, is definitely more common and easier to notice.

The second one, of a more peaceful nature, is less frequent. Within one

type of constitution, defined by the number of people in power, the

changes are more often of evolutionary nature: they take form of a gradual

transition from the good system into the bad. Those differ in the manner

of exercising power – respecting the principles of justice, rights and

the consent of the citizens – as well as in its goals: the benefit of the

community or the self-interest of the rulers. Evolutionary changes are

caused by increasing negligence of the ideal form of the given type and

by abandoning the public good for the benefit of the rulers. They can be

observed especially in the theories of Aristotle and Polybius, however

there are basically none in Plato, who describes more radical changes:

almost never within a single type of constitution, but between different

systems. However, even in his theory, there is a slight element of

evolution, since the “good” democracy is not changed by force into the

“bad” one, but rather slowly deteriorates into it. On the other hand,

the revolutionary, violent character, combined with a total change

of the system – whether it is in accordance with the established, cyclical

order, as in Polybius’ theory, or more or less arbitrary, as described by

Aristotle – applies to the changes that lead to the abandonment of the bad

system: tyranny, oligarchy or ochlocracy (an unlawful democracy). The

revolutionary phenomenon appears in the moments of accumulation of

various problems in the state, of both internal (governance, justice, the

distribution of wealth, social issues) and external nature (mainly threats

from another polis).

The cause of the revolution will always lay in a sense of inequality ,34

but not only from the part of the governed, who believe that, despite
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Donald Kagan, op. cit., p. 227.35

theoretical freedom and equality in the country, they occupy worse

position, but also from the privileged, who assume that, in spite of

their superiority, they are not sufficiently appreciated. Oligarchies are

the most susceptible to revolutions, since the small group strictly

differentiates itself from the rest of the society and bases its rule on

economic imbalances. In contrary, aristocracies are most stable, because

the best citizens can govern justly. Abnormalities in the functioning

of the state induce the growth of revolutionary sentiment. Not preserving

the equilibrium leads to destabilization, and this is the worst that can

happen to polis. Achieving dominance by one of the social groups, whether

it would be represented by a council (aristocrats), assembly (the people),

or a political leader, can lead to the growth of ambitions of those holding

the office, whereas the political system must instead be based on the

consent of the governed. That it is difficult to achieve, while deep social

divisions are being introduced . Apart from that, philosophers, especially35

Aristotle, consider also other causes of revolution: issues of cultural

differences, geographical location, or poleis’ internal divisions.

This confirms the thesis posed at the very beginning. First, already

for the ancient philosophers, the revolution could only be caused by

excessive accumulation of negative elements in the country, which

had to arouse the aversion of the ruled. Secondly, the “bad” forms of

constitutions are called so not only because they primarily serve the

interests of those in power, but also because they lead to conflicts with

citizens, encouraging them to fight for their rights. Thus, they cannot

guarantee the desired stability. Preserving a positive relationship

between the authorities and subjects, obtaining their consent, acting

in accordance with the law, was meant to prevent potential revolts.

Otherwise, the authorities risked the outbreak of the revolutionary

opposition, overthrow and total change. Thus, in addition to a gradual

and peaceful evolution, the revolution is also a necessary mode of

political transformation. Only in the extremely pessimistic theory of

Plato, it cannot improve the situation of the state, but for both: Aristotle

and Polybius, it serves to change the situation for better and allows

conducting the search of the ideal system.
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Despite the fact that those theories were created over two thousand

years ago, the ideas presented in them are in many ways still valid.

Maybe today’s systematics and typology of constitutions are not as clear

as they were in antiquity, and some elements from our systems of values

differ, but the general rule can still be applied. Major dissatisfaction

with the government generally considered to be bad, results in a more

violent reaction of the people and the change of the system. More subtle

changes and slow degeneration are not so explicit. They do not provoke

such objections and so can slowly proceed. However, those two forms

of changes, revolutionary and evolutionary, left a visible imprint on

the thought of ancient thinkers, their vision of state, philosophy, and

through them on our European culture and political thought.
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(R)EWOLUCJA – KONCEPCJA ZMIAN POLITYCZNYCH

W STAROŻYTNEJ GRECJI

W artykule przedstawiono ewolucję i rewolucję jako istotne czynniki determi-
nujące zmiany ustrojowe w filozofii greckiej. Zawarto w nim analizę terminologii,
wybranych teorii politycznych, a także różnorodności zachodzących zmian i nie-
możności ich uniknięcia. Artykuł ma na celu pomóc ustalić, jakie są ustrojowe
źródła rewolucji oraz odpowiedzieć na pytanie, czy rewolucja i ewolucja były nie-
zbędnym elementem zmian ustrojowych według starożytnych i czy teorie te mogą
być nadal uważane za aktualne.

Słowa kluczowe: Arystoteles, Platon, Polibiusz, rewolucja, filozofia.

(R)EVOLUTION – THE CONCEPT OF POLITICAL TRANSFORMATIONS

IN ANCIENT GREECE

This paper presents the evolution and revolution as important factors of
the constitutional changes in Greek philosophy. It contains an analysis of the
terminology, selected political theories, as well as the necessity and diversity of
changes. It is meant to establish the systemic sources of revolution and answer
the question whether the revolution and evolution factors were essential for
constitutional changes according to the ancients and can those theories still be
considered as valid.

Keywords: Aristotle, Plato, Polybius, revolution, philosophy.
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EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ NA TEMAT STOSUNKU

DO ZWIERZĄT

1. Wstęp

Homo sapiens nie byłby w stanie przetrwać na Ziemi bez obecności

zwierząt. Losy człowieka i zwierząt są nierozerwalnie ze sobą związane, nie

tylko dlatego, że istota ludzka korzysta z różnych zasobów pochodzenia

zwierzęcego, ani też z powodu, że sam człowiek jest istotą biologiczną

i częścią przyrody, ale z tego względu, że nawiązuje on ze zwierzętami

różnorakie kontakty. Mimo tego, że ludzie żyją w towarzystwie zwierząt

od zarania dziejów, to łączące ich relacje są stosunkowo słabo zbadane.

Niewiele jest prac, w których podejmowany byłby np. temat związków

emocjonalnych łączących człowieka ze zwierzętami. Ważnym powodem

podjęcia wspomnianego tematu jest wzrastająca – zwłaszcza od II połowy

XX wieku – waga tych relacji. Drugim motywem skłaniającym autorkę do

zbadania tej kwestii jest ogólny brak zainteresowania ze strony badaczy

społecznych tematyką postrzegania i traktowania zwierząt przez ludzi.

Celem niniejszego artykułu jest analiza sposobu postrzegania i war-

tościowania zwierząt przez studentów z regionu Środkowo-Wschodniej

Europy. Analiza nie obejmuje wszystkich zwierząt zamieszkujących

Ziemię, ale jedynie ssaki, które czasem wzbudzają w człowieku strach
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i respekt, a innym razem wchodzą z nim w towarzyskie relacje w co-

dziennym życiu. Zaprezentowane w artykule dane dotyczą deklarowanego

stosunku respondentów głównie do zwierząt udomowionych i hodowla-

nych. Materiał do analizy został zebrany przez autorkę podczas badań

socjologicznych przeprowadzonych w 2015 roku.

Niewiele jest podobnych projektów, których przedmiotem byłyby re-

lacje panujące między człowiekiem a zwierzętami. Nielicznymi badacza-

mi tej problematyki byli m.in.: Claxton, który dokonał analizy relacji

człowieka ze zwierzętami z ogrodów zoologicznych (2011), Batt – badający

ludzkie postawy względem małp człekokształtnych (2009), Beatson et al. –

zajmujący się moralnym wymiarem relacji człowiek–zwierzę (2009) czy

Flynn – badający stosunek ludzi do zwierząt domowych (2000). Badania

przeprowadzone przez autorkę stanowią pewne uzupełnienie, ale i konty-

nuację istniejących już analiz.

Podejmowany w artykule temat jest niezwykle ważny z tego względu,

że sposób, w jaki ludzie postrzegają i odnoszą się do zwierząt, wiele mówi

o nich samych. Mimo że pozytywny stosunek do zwierząt nie pozwala

jeszcze osądzić osobowości samego człowieka, to negatywne nastawienie do

nich z pewnością jest ostrzeżeniem o ewentualnych złych skłonnościach

czy emocjonalnych deficytach danego człowieka (Kalinowska 1993). Po-

nadto realizacja badań na temat stosunku człowieka do zwierząt może

w konsekwencji przyczynić się do lepszego zrozumienia relacji panują-

cych także między samymi ludźmi. Percepcja i sposób traktowania zwie-

rząt stanowią ludzkie czynności umysłowe i fizyczne, które dokonują się

w przestrzeni społecznej, i która w ten sposób zyskuje nowy wymiar.

Z tego też względu wspomniany temat zasługuje na szczególną uwagę

badaczy społecznych.

2. Specyfika relacji człowiek–zwierzę

Poglądy i postawy człowieka cywilizacji zachodniej wobec zwierząt

są silnie zakorzenione w tradycji judeochrześcijańskiej. Zgodnie z nią,

w przestrzeni społecznej kreowana jest wizja, że zwierzęta zostały stwo-

rzone po to, by służyć interesom gatunku ludzkiego. Stanowisko zbieżne
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z religijnym prezentowali również liczni uczeni. Jednym z najbardziej

wpływowych przedstawicieli świata nauki w dziejach był Kartezjusz; jego

pogląd, że ciała zwierząt można porównać jedynie do skomplikowanych

maszyn, które funkcjonują według reguł mechanicznych – był obowią-

zującą przez wieki doktryną (Capra 1982). Swym zakresem nie obejmo-

wała ona jednak gatunku homo sapiens, który z założenia miał górować

nad pozostałymi stworzeniami. Antropocentryzm cechujący myśl średnio-

wieczną i renesansową stanowił tym samym fundamentalny i dogmatyczny

nakaz moralny. Przewrót w myśleniu nastąpił dopiero po opublikowaniu

przez Karola Darwina dzieła O powstawaniu gatunków , w którym dowodził

on, że wszystkie organizmy są wytworem procesów przyrodniczych. Co

więcej, w jego opinii człowiek miał posiadać wspólnego przodka z małpa-

mi człekokształtnymi (Darwin 1859).

O postrzeganiu i traktowaniu zwierząt w kontekście chrześcijaństwa

pisze także Szymon Hołownia. Uważa on, że zwierzęta, które są stworze-

niami bożymi, mają swoje interesy z Bogiem i pozostają z nim w określo-

nych relacjach, których człowiek nie jest w stanie do końca zrozumieć.

W swej najnowszej książce przytacza on następujące słowa Austina

Farrera: „Bóg jest nie mniej Bogiem jastrzębi niż jaskółek. Mikrobów nie

mniej niż człowieka” (Hołownia 2018, s. 14, cytat za Farrerem). Z tego też

względu istota ludzka nie może zaburzać relacji panujących między ni-

mi, np. roszcząc sobie prawo do odbierania zwierzętom życia, tylko Bóg

jest uprawniony do dysponowania zwierzęcym losem. Ponadto Hołownia

argumentuje, że gdy człowiek patrzy na dane zwierzę przez pryzmat

swoich własnych interesów, zapomina, że zwierzę – jako cała istota – ma

wyjątkowe znaczenie, gdyż jest dziełem Boga. Autor ten w zwierzętach

dostrzega przejawy boskości, ujawniają się one w prezentowaniu przez

nie takich cnót, jak: miłość, wierność czy uczciwość. Co więcej, rozważa

on możliwość, że zwierzęta posiadają duszę i być może po śmierci idą do

nieba. Hołownia – podejmując ważny temat – skłania do refleksji nad

relacjami, jakie panują między człowiekiem a resztą boskich stworzeń

(Hołownia 2018).

Warto też wspomnieć o buddyzmie – systemie religijnym, który uznaje

się za najbardziej przyjazny dla zwierząt, gdyż los człowieka i zwierząt

został w nim spleciony. Twórca systemu – Budda – swe przesłanie o wy-

zwoleniu odnosił nie tylko do człowieka, ale także do zwierząt. Wszystkie
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żyjące istoty stanowią jedną wspólnotę; ponadto wśród tych, które mają

zdolność odczuwania, nie ma stworzeń podrzędnych. Buddyści wierzą

także w reinkarnację i możliwość ponownego przyjścia na świat w posta-

ci zwierzęcia. W religii tej obowiązuje zasada ahimsy, która w przypadku

zwierząt oznacza, że nie należy zadawać im bólu i cierpienia, gdyż chcą

one szczęśliwie żyć, tak samo jak człowiek (Epstein, http://sferadharmy.pl/

pl/prawa-zwierzat-z-buddyjskiej-perspektywy/). W buddyzmie istotny jest

też motyw współczucia wobec zwierząt, które można okazać np. poprzez

zwracanie wolności znajdującym się w niewoli istotom. Ponadto buddyzm

zakazuje spożywania wszelkiego rodzaju mięsa i tym samym propaguje

wegetarianizm. W końcu popiera też troskę o całą przyrodę, co ma służyć

nie tylko dobru człowieka, ale i zwierząt (Kaleta 2001).

Odkrycie, że zwierzęta są ewolucyjnie bliższe człowiekowi niż ludzie

sądzili przez wieki, zaczęło wpływać na zmianę sposobu ich postrzegania

i traktowania. Historia kształtowania się relacji między człowiekiem

a zwierzęciem sprowadza się do kilku funkcji, jakie zwierzęta pełniły

i wciąż pełnią w życiu człowieka. Przede wszystkim stanowią one źródło

pożywienia, odzieży, a także siły roboczej. Ponadto mogą również znajdo-

wać zastosowanie w medycynie, być wykorzystywane do celów rozryw-

kowych, czy – w ostatnich dekadach – przyjmować rolę przyjaciela. Na

uwagę zasługuje ta ostania funkcja. Po II wojnie światowej posiadanie

zwierząt domowych stało się zjawiskiem powszechnym. Moda na posia-

danie zwierzęcia w domu pojawiła się m.in. w wyniku rozpowszechnia-

nia bardziej egalitarnych postaw w społeczeństwie. Dotychczas nie zostało

dostatecznie wyjaśnione, dlaczego taki zwyczaj istnieje, i jakiemu celo-

wi służy. Wraz z tym procesem pojawiła się tendencja do humanizowania

i personifikowania zwierząt (Serpell 1999). W rezultacie tych procesów

człowiek zaczął stosować ten sam kodeks moralny wobec relacji ze zwie-

rzętami, co wobec ludzi. Z drugiej strony, zmiany te nie powstrzymują

człowieka od dalszej eksploatacji zwierząt (George i in. 2106).

Dwudziestowieczny postęp techniczny sprawił, że zmianie uległy re-

lacje społeczne. Zaczęła wzrastać mobilność ludzi, co spowodowało zała-

manie się oraz rozpad tradycyjnych struktur rodzinnych i wspólnotowych.

Tendencja ta nasiliła potrzebę znalezienia nowych źródeł oparcia emocjo-

nalnego i bliskości, zwłaszcza we wpływających izolująco środowiskach

miejskich (George i in. 2106). Zaistniałe okoliczności stworzyły grunt dla

http://sferadharmy.pl/pl/prawa-zwierzat-z-buddyjskiej-perspektywy/
http://sferadharmy.pl/pl/prawa-zwierzat-z-buddyjskiej-perspektywy/


22 Karolina Cynk

koncepcji, zgodnie z którą ulubione zwierzęta stały się substytutem nor-

malnych związków międzyludzkich (Serpell 1999). 

Informacje o stanie relacji między człowiekiem i zwierzętami uzyskuje

się głównie z mediów – te jednak na ogół skupiają się na przedstawianiu

dwóch nietypowych rodzajów sytuacji: nadzwyczajnej wierności i oddania,

do jakiego zwierzę jest zdolne w stosunku do swojego pana, bądź fana-

berii, jakie przejawiają niektórzy właściciele względem swoich ulubieńców

(Serpell 1999). Tego rodzaju doniesienia nie pomagają jednak zrozumieć

codziennych, wzajemnych kontaktów między ludźmi i zwierzętami.

Przestrzenna bliskość w postaci przebywania człowieka i zwierzęcia

w jednym pomieszczeniu jest wstępnym warunkiem do wytworzenia się

między nimi więzi emocjonalnej. Elementami, które zdaniem K. Konec-

kiego stanowią podstawę wytworzenia tej więzi są: dotyk i wymiana

gestów. Równie ważną rolę przy nawiązywaniu więzi odgrywa mówienie

do zwierzęcia i przypisywanie mu intencji podczas codziennych interakcji.

Wszystko to sprzyja wzajemnej akceptacji i umożliwia komunikację. Osta-

tecznie więź emocjonalną między człowiekiem i zwierzęciem budują

uporządkowane, wewnętrznie dopasowane i powtarzalne zachowania. Re-

gularna wymiana gestów umożliwia ponadto podejmowanie działań zbio-

rowych, których konsekwencją jest tworzenie nowej tożsamości rodzinnej

(Konecki 2008).

Sytuacja zwierząt domowych jest zgoła odmienna od sytuacji zwierząt

hodowlanych. W przypadku tych drugich człowiek rości sobie w znacz-

nym stopniu prawo do rozporządzania ich życiem. Gdy człowiek jest

zmuszony zabić zwierzę, np. w celu jego skonsumowania, na ogół do-

świadcza konfliktu moralnego. Na proces uśmiercenia zwierzęcia składa

się pewna sekwencja ludzkich zachowań. Najczęściej rozpoczyna się on

od silnej tendencji do odgradzania się przestrzennego, czyli unikania

znajomości ze zwierzęciem, by w ten sposób ograniczyć wewnętrzny

konflikt. Wysiłek potrzebny do trwałego odseparowania jest tym większy,

im zwierzę jest człowiekowi bliższe zarówno pod względem przestrzen-

nym, jak i ewolucyjnym. Do rozpowszechnienia się takiego zachowania

przyczyniło się wdrożenie nowoczesnych metod hodowli, w wyniku

których coraz bardziej oddziela się żywy inwentarz od właściciela, który –

jeśli zechce – w ogóle nie musi się z nim stykać (Serpell 1999). Już sa-

ma liczba hodowanych współcześnie zwierząt często sprawia, że osobisty
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kontakt z poszczególnymi osobnikami jest niemożliwy. W  dodatku współ-

cześni producenci na ogół nie zastanawiają się nad dobrostanem zwie-

rząt, ponieważ wymagałoby to od nich myślenia o tych istotach jako

o czujących stworzeniach, a nie jedynie jako o źródle zysku (Loughnan

i in. 2010). Ponadto z odgradzaniem się jest ściśle związane ukrywanie

procesu produkcji mięsa. Przejawia się to w tym, że hodowane przemysło-

wo zwierzęta są zazwyczaj trzymane w budynkach pozbawionych okien.

Ich transport do miejsca uboju, jak i sama rzeźnia, często są ukrywane,

tym samym zwierzęta te znikają z oczu, z umysłów i serc większości ludzi.

W końcu również sam podział pracy, jaki towarzyszy całemu proceso-

wi sprawia, że jedna osoba specjalizuje się w hodowli świń i produkcji

prosiąt, inna tuczy je, aż osiągną masę ubojową, ktoś inny transportuje

do rzeźni, a jeszcze inny zabija i oprawia, w końcu ktoś inny konsumuje.

Nikt z nich nie poczuwa się do odpowiedzialności za ich los, choć winę

ponoszą wszyscy (De Backer, Hudders 2015).

Osoby jedzące mięso zwykle nie czują się w jakikolwiek sposób zwią-

zane z jego wytwarzaniem, być może nie zdają sobie nawet sprawy z tego,

co się dzieje na fermach przemysłowych i w rzeźniach. Niemniej sam

popyt na produkowane przemysłowo mięso przyczynia się do przysparza-

nia zwierzętom licznych cierpień. Konsument jest zatem w znacznym

stopniu za nie odpowiedzialny (DeGrazia 2014). Na ogół nie chce on

jednak, by mu przypominano, że zjadana na obiad noga kurczaka była

częścią ciepłokrwistego, czującego, żywego stworzenia, które musiało

zostać uśmiercone. Fakt ten próbuje się wyprzeć ze świadomości i uspra-

wiedliwić wyrządzane zwierzętom krzywdy, poprzez tworzenie fałszywego

wizerunku takiego stworzenia, jako: brudnego, złego czy dzikiego, jak

również poprzez stosowanie takiego słownictwa, za pośrednictwem którego

mięso nie kojarzyłoby się z zabijaniem (Serpell 1999). Główną korzyścią,

jaką ludzie uzyskują z jedzenia mięsa, jest: po pierwsze – dostarczanie

organizmowi żelaza, po drugie – przyjemność – dla wielu ludzi mięso jest

po prostu smaczne, czy w końcu – wygoda, gdyż przejście na dietę we-

getariańską wymaga pewnego wysiłku (Fischer 2016). Spożywanie mięsa

nie stanowi zatem warunku koniecznego do optymalnego funkcjonowania

ludzkiego organizmu.

Zdolność odczuwania bólu i cierpienia dotyczy przede wszystkim lu-

dzi i zwierząt. Jednym z pierwszych myślicieli, który zwrócił na ten fakt
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uwagę był Jeremy Bentham. Jego zdaniem: „Należy pytać nie o to, czy

zwierzęta mogą rozumować, czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć”

(Bentham 1958, s. 419–420). Zdolność doznawania bólu i przyjemności

jest wstępnym warunkiem posiadania przez istotę własnych interesów.

Niewątpliwie cierpienie jest krzywdzące, gdy utrudnia osiąganie celów

i realizację określonych zadań (DeGrazia 2014). Zwierzę odczuwa ból za-

równo wtedy, kiedy doświadcza urazów fizycznych, jak i strachu, nie-

pokoju czy stresu. Ponadto krzywdą jest dla niego również zamknięcie

ograniczające mu możliwość poruszania się (Claxton 2011). Niezależnie

od natury zwierzęcia, jego cierpienie powinno mieć podobne znaczenie,

jak cierpienie doświadczane przez człowieka. W łaśnie ta cecha, czyli moż-

liwość odczuwania cierpienia, powszechnie jest uznawana za warunek

wystarczający, by okazać zwierzętom szacunek i przyznać im status mo-

ralny (Tyburski 2013). Przypisanie danej istocie takiego statusu oznacza,

że sama w sobie staje się ona ważna pod względem moralnym, a nie wy-

łącznie w relacji do ludzi. Jej cenność wynika z faktu, że zwierzę jest

podmiotem życia, bez względu na to, jakie to życie jest. Żyjąc zgodnie

ze swoją naturą, realizuje się ono poprzez swoje istnienie, rozumiane jako

cel sam w sobie. Skutecznie stawia czoła wymogom środowiska i prze-

chodzi przez wszystkie stadia rozwoju, właściwe dla gatunku, którego jest

przedstawicielem. Innymi słowy, zwierzę jest swego rodzaju wewnętrz-

nie napędzanym systemem, który dąży – niekoniecznie świadomie – do

określonych celów (Piątek 2008). Znaczenie dobra takiej istoty wymaga

refleksji i zasługuje na szacunek ze strony wszystkich członków społe-

czeństwa, którzy mają obowiązek traktować poważnie interesy i potrzeby

zwierzęcia (DeGrazia 2014). Okazywany zwierzętom szacunek powinien

przejawiać się w objęciu ich zasadą równości, która w tym przypadku nie

oznacza, że muszą być one traktowane w ten sam sposób lub mieć

identyczne prawa. Znaczenie moralne istoty żyjącej zależy od stopnia

złożoności jej wewnętrznej struktury. Umniejszanie wagi zwierzęcych

interesów wymaga uzasadnienia, co nie jest jednak zadaniem prostym

(Singer 2004). Według Michela Maffesoliego, skoro sam człowiek posiada

zwierzęcą naturę, to powinien poczuwać się do obowiązku prezentowania

przychylnego stosunku do innego członka wspólnoty biologicznej. Tym,

co łączy homo sapiens ze zwierzętami jest ciągłość i trwałość indywidualnej

oraz zbiorowej chęci życia (Maffesoli 2012). W ten sposób socjolog skłania
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się ku poglądowi, że należy obdarzyć zwierzęta szacunkiem, co świadczy

o tym, że opowiada się on za przyznaniem im statusu moralnego.

3. Metody badań

Tematem projektu badawczego zrealizowanego w okresie od kwietnia

do października 2015 roku były: „Wartości ekologiczne w świadomości

studentów nauk humanistycznych i przyrodniczych z wybranych państw

europejskich”. Projekt został zrealizowany przy wykorzystaniu metody

ilościowej – audytoryjnego badania ankietowego. Zgodnie z przyjętą me-

todologią, badania przeprowadzono na próbie celowej 520 studentów.

Wybór studentów był podyktowany tym, że stanowią oni specyficzną

kategorię społeczną, składającą się z ludzi młodych, kształcących się na

uczelniach humanistycznych. Studenci zostali wybrani do badań, gdyż

stanowią oni przyszłą elitę społeczną, która powinna odznaczać się oso-

bistą kulturą nakazującą im m.in. troskę o zwierzęta. Próbę badaw-

czą stanowiły osoby studiujące w: Uniwersytecie Rzeszowskim (Polska),

Uniwersytecie Preszowskim (Słowacja), Rówieńskim Państwowym Uni-

wersytecie Humanistycznym (Ukraina) oraz Uniwersytecie Ostrawskim

(Czechy). Dobór uczelni został dokonany na podstawie tzw. metody kuli

śnieżnej, zgodnie z którą pracownik danej uczelni wskazywał osobę kon-

taktową w kolejnym uniwersytecie, gdzie następnie było realizowane ba-

danie. Wybrane ośrodki łączy regionalny charakter, funkcjonują one

w miastach średniej wielkości. Wszystkie wytypowane uniwersytety odgry-

wają ważną rolę w regionach, w których się znajdują – dają zatrudnienie

i kształcą lokalne elity – ponadto wszystkie ze sobą współpracują.

Nie tylko wytypowane uczelnie, ale i same kraje wiele łączy, dlatego

w artykule dokonano analizy danych uzyskanych z regionu, jakim jest

Europa Środkowo-Wschodnia, nie rozróżniając wybranych państw narodo-

wych. Tym samym jednostką analizy jest region, a nie państwo. Autorka

zrezygnowała z wyboru państwa jako kryterium na rzecz analizy odno-

szącej się do całego obszaru. Taki krok był podyktowany tym, że Europa

Środkowo-Wschodnia stanowi wyodrębniony region posiadający swoją

specyfikę, na którą składają się m.in.:
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• konkretne wydarzenia historyczne, jak np. okres komunizmu;

• interesy polityczne, np. w postaci sprzeciwu wobec przyjmowania

imigrantów;

• wybrane elementy kultury, czego przykładem jest grupa języków sło-

wiańskich.

Na każdej z wymienionych uczelni przebadano po 130 osób, w tym

połowę stanowili studenci nauk humanistycznych bądź społecznych, na-

tomiast drugą połowę – studenci nauk przyrodniczych. Wybór kierun-

ków, na jakich zrealizowano badania, został dokonany na podstawie

doboru przypadkowego, co oznacza, że przebadano studentów tych kie-

runków, na których zgodnie z harmonogramem studiów były w danym

czasie realizowane zajęcia dydaktyczne. Respondenci byli słuchaczami

studiów licencjackich lub inżynierskich – z wyjątkiem studentów I roku –

oraz studentami studiów magisterskich. Wyłączenie z badań pierwszego

rocznika miało na celu sprawdzenie, czy i ewentualnie jaka zależność

występuje między wiedzą zdobytą przez studentów w trakcie studiów a ich

stosunkiem do zwierząt. Pierwszy rok był zatem pominięty z tego wzglę-

du, że studenci na tym początkowym etapie pobierania nauki nie zdążyli

jeszcze przyswoić dostatecznej ilości materiału. Wszyscy przebadani res-

pondenci studiowali w trybie stacjonarnym (dziennym).

Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety zawierający

18 pytań zamkniętych i półotwartych. Dotyczył on poglądów i przeko-

nań na temat zagrożeń oraz ochrony środowiska, a także wartości środo-

wiskowych przejawianych przez respondentów. Ostatnią część stanowiła

metryczka. Kwestionariusz został przetłumaczony na języki narodowe.

Respondenci wypełniali go osobiście w ciągu 20–30 minut. W celu spraw-

dzenia poprawności skonstruowanego narzędzia badawczego w marcu

2015 roku zostało przeprowadzone badanie pilotażowe wśród studen-

tów uniwersytetu rzeszowskiego, na kierunku: filozofia.

Główne problemy badawcze sformułowano w następujący sposób:

Czy percepcja zwierząt zależy od kierunku, na jakim studiują respon-

denci?

Czy sposób postrzegania zwierząt przez studentów zależy od ich płci?
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Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej

Cecha Charakterystyka

Kierunek Nauki humanistyczne i społeczne: praca socjalna, kulturo-
znawstwo, politologia, andragogika, filologia i historia
Nauki przyrodnicze: technologia żywności i żywienie czło-
wieka, biologia, ekologia, ochrona środowiska, rolnictwo,
geografia oraz kartografia

Płeć 74,6% badanych – kobiety, 25,4% – mężczyźni

Wiek 7,3% studenci w wieku 17–19 lat, 56,0% osoby w wieku
20–22 lata, 36,7% respondenci powyżej 22. roku życia

Miejsce
zamieszkania

55,1% – osoby mieszkające na wsi, 17,9% – osoby zamieszkujące
miasto do 49 999 mieszkańców, a 27,0% – studenci mieszkający
w miastach powyżej 49 999 mieszkańców

Wyznanie 52,2% – katolicy, 22,2% – protestanci, 17,8% – osoby niewie-
rzące, natomiast 7,7% – studenci innych wyznań oraz wierzący
niezwiązani z żadnym Kościołem

Sytuacja
materialna

14,7% – studenci żyjący na skromnym poziomie, 65,9% – osoby,
których sytuacja materialna jest średnia, a 19,4% – respondenci
żyjący na bardzo dobrym poziomie

Poglądy
polityczne

10,0% – respondenci o poglądach lewicowych, 5,8% – o poglą-
dach centrowych, 15,0% – o sympatiach prawicowych,
4,7% – osoby o innych poglądach, a 64,7% – studenci niemający
zdania

Źródło: badania własne.

Jedną z wybranych zmiennych jest kierunek studiów, na jakim specja-

lizowali się studenci. Od kierunku studiów zależy sposób przedstawiania

świata otaczającego człowieka. W nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

przeważa podejście redukcjonistyczne, któremu towarzyszy prezentowanie

fragmentarycznego obrazu rzeczywistości. Z kolei edukowanie w zakre-

sie nauk humanistycznych charakteryzuje się przedstawianiem szerszego,

holistycznego obrazu rzeczywistości. Drugą wybraną zmienną jest płeć,

od której zależy m.in. sposób socjalizacji dzieci. W przypadku dziewczy-

nek jest prowadzona ona na ogół tak, by uwydatnić ich wrażliwość i deli-

katność. Z kolei chłopcy wychowywani są w ten sposób, by nie okazywali
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słabości i uczuciowości. Należy pamiętać, że poza wymienionymi zmien-

nymi ważną rolę odgrywa specyficzna dla społeczeństw Europy Środkowo-

-Wschodniej kultura, w której respondenci wyrośli i która prezentuje

określone podejście do postrzegania i traktowania zwierząt. Przy analizie

zostały pominięte natomiast inne zmienne, jak np. miejsce zamieszkania,

gdyż wstępna obróbka danych przeprowadzona przez autorkę nie wyka-

zała, by poglądy respondentów w sposób istotny zależały od tego, czy

zamieszkiwali oni w mieście, czy na wsi.

4. Analiza danych empirycznych

Wyrażone w badaniu opinie dotyczą wybranej grupy m łodych ludzi

i nie należy ich traktować jako reprezentatywnych dla całej populacji

studentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Konstrukcja pytań

w kwestionariuszu, podobnie jak same zmienne, miała charakter nomi-

nalny, co przy analizie wymagało zastosowania testu niezależności chi-

-kwadrat, pozwalającego zbadać związek między dwiema zmiennymi

jakościowymi. Przeprowadzenie testu chi-kwadrat w niektórych przy-

padkach nie było jednak możliwe ze względu na to, że więcej niż 20%

komórek miało liczebność oczekiwaną mniejszą od zakładanej. W tych

przypadkach przeprowadzono jedynie opisową analizę danych procento-

wych. Odpowiednich obliczeń statystycznych dokonano w programie IBM

SPSS Statistics, przy założeniu granicy błędu na poziomie 0,05. Wybra-

ne pytania wraz z danymi zostały przedstawione w dalszej części artykułu.

Tabela 2. Dane dotyczące skojarzeń z terminem „przyroda” (w %)

Co przychodzi Ci na myśl, gdy słyszysz słowo „przyroda”?

Studenci
nauk

przyrod-
niczych

Studenci
nauk

humani-
stycznych

Kobiety Mężczyźni

Zieleń i piękno krajobrazu 47,7 55,1 53,4 46,1

Dzikie gatunki zwierząt   2,3   0,8    1,3   2,3
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Ochrona natury 13,6   9 11,3 10,9

Zmiany klimatyczne   1,6   1,6   1,3   2,3

Katastrofy naturalne   0,4 0   0,3 0

Katastrofy ekologiczne spowo-
dowane działalnością ludzką

  2,9   2,7   2,4   3,9

Zanieczyszczenia miejskie   1,6   2,3   1,9   2,3

Jakość życia w miejscu mojego
zamieszkania

11,5 17,2 15,6 10,9

Wyczerpywanie się zasobów
naturalnych

0   0,4   0,3 0

Zmniejszanie się bioróżnorod-
ności (wymieranie gatunków)

  0,8   0,4   0,5   0,8

Zachowanie niezmiennego stanu
przyrody dla przyszłych pokoleń

13,2   6,3   8,1 14,1

To, co nas otacza   2,1   1,2   1,6   1,6

Inne   2,1   2,9   1,3   3,9

Miejsce życia ludzi 0   1,2   0,5   0,8

Źródło: badania własne.

Rozkład danych procentowych zaprezentowany w tabeli 2 wskazuje,

że znikomy odsetek respondentów stanowiły osoby, które kojarzyły przy-

rodę z dzikimi gatunkami zwierząt, przy czym do takich skojarzeń nie-

znacznie częściej przyznawali się studenci przyrodoznawstwa płci męskiej.

Jeszcze mniej respondentów utożsamiało przyrodę z wymieraniem gatun-

ków, w tym – zwierząt, przy czym i w tym przypadku najwyższy odsetek

wskazań dotyczył mężczyzn studiujących nauki przyrodnicze. Taki stan

rzeczy jest poniekąd zrozumiały, gdyż przyroda swym zakresem, poza

zwierzętami, obejmuje także: królestwo roślin, mikroorganizmów, a tak-

że rzeczy nieożywione. Najwięcej studentów przyrodę kojarzyło właśnie

z florą i krajobrazem. Wśród różnych elementów przyrody, dzikie zwie-

rzęta w opinii respondentów stanowiły mało znaczący składnik. Z dru-

giej strony, cały ekosystem jest całością połączonych ze sobą elementów

i każdy z nich pełni ważną funkcję, wpływając na pozostałe.
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Tabela 3. Dane dotyczące motywów skłaniających do dbania o środowisko (w %)

Z jakich powodów – Twoim zdaniem – należy troszczyć się
o środowisko przyrodnicze?

Studenci
nauk

przyrod-
niczych

Studenci
nauk

humani-
stycznych

Kobiety Mężczyźni

W celu poprawienia jakości życia
ludzkiego

16,4 20,2 18,3 17,9

Aby ograniczyć ryzyko zapadnię-
cia na choroby cywilizacyjne

  7,8 14,5 12,3   8

Aby zmniejszyć liczbę katastrof
ekologicznych

12,8   9,3 11,4   9,4

Dla dobra zwierząt   5,2   7,4   7   4,7

Dla piękna przyrody   4,4   5,8   4,5   7,3

Dla wewnętrznej wartości samej
natury

  5,7   4,6   4,9   8,4

Aby pozostawić przyrodę w jak
najlepszym stanie następnym
pokoleniom

24,7 17,1 19,3   23,3

Aby nie unicestwić życia na
Ziemi

23 21,3 22,2 20,7

Inne   0,2 0   0,1   0,3

Źródło: badania własne.

Rozkład odpowiedzi przedstawiony w tabeli 3 wskazuje, że najważ-

niejszymi motywami, które skłaniały respondentów do troski o przyrodę,

były interesy partykularne człowieka. Pewna część studentów w sposób

pośredni opowiedziała się za dobrem zwierząt, deklarując, że o przyrodę

należy się troszczyć, by życie na Ziemi mogło nadal trwać. Poprawa sta-

nu środowiska oznacza jednocześnie lepsze warunki życia dla zwierząt –

zmniejszenie ich niedogodności i cierpienia. Z kolei sam dobrostan zwie-

rząt, w opinii badanych, nie stanowił ważnego powodu troski o przyrodę.
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Wśród tych, którzy go wskazali, nieznacznie wyższy odsetek studentów

stanowiły kobiety studiujące nauki humanistyczne. Osoby, które przy-

znały, że należy troszczyć się o przyrodę dla dobra zwierząt, były tym

samym motywowane względami moralnymi.

Tabela 4. Dane dotyczące opinii na temat nadania zwierzętom statusu moralnego
(w %)

Czy zwierzętom – Twoim zdaniem – należy przypisać status moralny?

Studenci nauk
przyrodniczych

Studenci nauk
humanistycznych

Kobiety Mężczyźni

Zdecydowanie tak 38,6 46,5 41,7 45,2

Raczej tak 43,4 35,2 39,6 38,1

Raczej nie 13,5 10,5 12,6 10,3

Zdecydowanie nie   2,8   4,3   3,4   4

Trudno powiedzieć   1,6   3,5   2,6   2,4

Źródło: badania własne.

Analiza danych zaprezentowanych w tabeli 4 świadczy o tym, że zde-

cydowana większość respondentów opowiedziała się za przyznaniem

zwierzętom statusu moralnego, przy czym taką deklarację złożyła zbliżo-

na liczba studentów przyrodoznawstwa i humanistyki. Spełniony w tym

przypadku został warunek umożliwiający przeprowadzenie testu chi-

-kwadrat, którego wartość wyniosła χ²(4) = 7,621; p = 0,106. Uzyskany

wynik oznacza, że kierunek, na jakim studiowały osoby badane, nie róż-

nicował w sposób istotny poglądów respondentów na temat ewentualnego

nadania zwierzętom statusu moralnego.

W przypadku drugiej zmiennej, nieco więcej mężczyzn niż kobiet

deklarowało, że należy nadać zwierzętom status moralny. W rezultacie

przeprowadzonego testu chi-kwadrat otrzymano wartość χ²(4) = 0,844;

p = 0,932. Wynik nakazuje stwierdzić, że i w tym przypadku płeć nie

różnicowała w sposób istotny wyrażanych przez respondentów przekonań

odnośnie do nadania zwierzętom statusu moralnego.
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Tabela 5. Dane dotyczące sytuacji znęcania się nad zwierzętami (w %)

Czy w ostatnim czasie byłeś świadkiem znęcania się nad zwierzętami?

Studenci nauk
przyrodniczych

Studenci nauk
humanistycznych

Kobiety Mężczyźni

Zdecydowanie tak 11,2 10,6 11,4   9,4

Raczej tak 10,8 12,9 12,7   9,4

Raczej nie 34,4 33,7 34,9 31,5

Zdecydowanie nie 41,6 40,4 38,6 48

Trudno powiedzieć   2   2,4   2,4   1,6

Źródło: badania własne.

Analiza danych przedstawionych w tabeli 5 wskazuje, że większość

respondentów nie spotkała się z sytuacją znęcania się nad zwierzętami.

Należy naznaczyć, że określenie działań stanowiących znęcanie się po-

zostawiono subiektywnej ocenie samym respondentom. W przypadku

zmiennej kierunek studiów, wartość przeprowadzonego testu chi-kwadrat

wyniosła χ²(4) = 0,664; p = 0,956. Uzyskany poziom istotności jest wyższy

od zakładanego, tym samym kierunek studiów respondentów nie różni-

cował w sposób istotny deklaracji składanych odnośnie do bycia świad-

kiem znęcania się nad zwierzętami.

Uwzględniając kryterium płci, należy zauważyć, że więcej kobiet niż

mężczyzn przyznało, że było świadkiem znęcania się nad zwierzętami,

co może także świadczyć o większej ich wrażliwości. Niemniej na pod-

stawie przeprowadzonego testu chi-kwadrat, którego wynik wyniósł

χ²(4) = 3,832; p = 0,429, należy stwierdzić, że również płeć istotnie nie

różnicowała opinii badanych w kwestii bycia świadkiem wspomnianych

zdarzeń.

Tabela 6. Dane dotyczące stosowania diety wegetariańskiej (w %)

Czy jesteś wegetarian(ką)inem?

Studenci nauk
przyrodniczych

Studenci nauk
humanistycznych

Kobiety Mężczyźni
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Tak   3,1   2,3   3,1   1,5

Nie 96,9 97,7 96,9 98,5

Źródło: badania własne.

Dane przedstawione w tabeli 6 obrazują, że znikomy odsetek respon-

dentów stanowiły osoby, które stosowały dietę wegetariańską. Należy

nadmienić, że jednym z ważnych celów wegetarianizmu jest ograniczenie

cierpienia zwierząt. Prawie wszyscy respondenci przyznali się do spożywa-

nia mięsa, co może wiązać się z faktem, że kultura żywieniowa panująca

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nie promuje wegetarianizmu.

Wśród nielicznych respondentów deklarujących stosowanie diety wege-

tariańskiej częściej były kobiety oraz osoby studiujące nauki przyrodnicze.

Wyniki te w pewnym stopniu przeczą deklaracjom dotyczącym statusu

moralnego, gdyż – z jednej strony – respondenci opowiadali się za oka-

zywaniem szacunku zwierzętom, a z drugiej – spożywali mięso, którego

uzyskanie wiąże się z ich cierpieniem. Taki stan rzeczy może świadczyć

o tym, że respondenci nie łączą spożywania mięsa z krzywdą zwierząt lub

że wypierają ten fakt ze świadomości.

5. Zakończenie

Dane ilościowe, jakie uzyskano w wyniku zrealizowanych badań na te-

mat sposobu postrzegania zwierząt przez studentów z regionalnych ośrod-

ków akademickich w Polsce, Czechach, Słowacji i Ukrainie, posłużyły

do przeprowadzenia cząstkowej analizy. Na jej podstawie sformułowano

wnioski ogólne.

W przypadku deklaracji, jakie respondenci składali w kwestii po-

strzegania przyrody, należy podkreślić, że w niewielkim stopniu kojarzyli

ją oni ze zwierzętami, co może wynikać z faktu, że stanowią one tylko

jeden z elementów świata przyrodniczego. Ponadto na ogół osoby badane

postrzegały przyrodę jako wartość instrumentalną, gdyż zgodnie z ich

opiniami głównym motywem troski o przyrodę były interesy gatunku

ludzkiego. Deklaracje, jakie złożyli badani wskazują, że w konfrontacji

z ludzkimi potrzebami dobro zwierząt schodzi na plan dalszy. Z drugiej
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strony, większość respondentów opowiedziała się za nadaniem zwierzę-

tom statusu moralnego, co mogłoby świadczyć o tym, że bliskie im by-

ły założenia egalitaryzmu gatunkowego. Prawdopodobnie studenci nie

dostrzegali sprzeczności, jaka niekiedy występuje między interesami

człowieka i potrzebami innych gatunków zwierząt. Mimo że na ogół opo-

wiadali się oni za potrzebą dbania o zwierzęta, to w przypadku konfliktu

interesów, respondenci pierwszeństwo przyznawali potrzebom gatunku

ludzkiego. W przypadku pytania dotyczącego znęcania się nad zwie-

rzętami, liczba wskazań dokonanych przez respondentów świadczy nie

tylko o tym, jak często spotykali się oni z tym zjawiskiem, ale również

o wrażliwości studentów, którym utkwiło w pamięci, że jakieś zwierzę

doświadczyło krzywdy z rąk człowieka.

W przypadku – uwzględnionego w analizie – kryterium płci, różnice

w opiniach wyrażanych przez respondentów były nieznaczne, jeszcze

mniejsze były natomiast w przypadku zmiennej kierunek studiów. Przy

pytaniu dotyczącym skojarzeń ze słowem „przyroda” niewiele osób utoż-

samiało ją z dzikimi zwierzętami. Ci, którzy to czynili, stanowili głównie

mężczyzn studiujących przyrodoznawstwo, natomiast kobiety – huma-

nistki, dla dobra zwierząt były bardziej skłonne dbać o środowisko. Podo-

bieństwa w opiniach między kobietami i mężczyznami można tłumaczyć

tym, że jest to wynik zmian kulturowych dokonujących się w przestrzeni

społecznej, w rezultacie których zachowania i postawy obu płci względem

zwierząt upodobniły się. Zawężając zagadnienie traktowania zwierząt do

wymiaru moralnego, należy stwierdzić, że to mężczyźni bardziej skłania-

li się do nadania zwierzętom statusu moralnego niż kobiety. Określone

poglądy i postawy względem zwierząt nie zależały zatem od płci ani

kierunku studiów respondentów. W tym drugim przypadku brak staty-

stycznie istotnych różnic oznacza, że osoby pobierające nauki przyrod-

nicze, których przedmiotem badań są często żywe zwierzęta, prezentują

zbliżony poziom wrażliwości wobec nich w stosunku do studentów nauk

humanistycznych, których obiektem badań nie są zwierzęta.

Te dość jednorodne opinie respondentów względem zwierząt mogły

zależeć też od samej populacji, z jakiej wybrano próbę badawczą, a miano-

wicie – studentów. Ta specyficzna kategoria społeczna mogła postrzegać

miejsce i rolę zwierząt w świecie w nieco odmienny sposób, niż pozostała

część społeczeństwa. Brak istotnych różnic w opiniach studentów można
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w końcu tłumaczyć kulturową specyfiką przebadanego regionu Środkowo-

-Wschodniej Europy i samych uczelni, które miały lokalny charakter.

W celu potwierdzenia przedstawionych wniosków konieczne będzie kon-

tynuowanie badań w tym temacie.
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OPINIE STUDENTÓW Z WYBRANYCH PAŃSTW EUROPY

ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ NA TEMAT STOSUNKU DO ZWIERZĄT

Celem niniejszego artykułu jest opis postrzegania i oceny zwierząt przez
studentów z wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. W pierwszej,
teoretycznej części artykułu przedstawiono historię relacji panującej między czło-
wiekiem a zwierzęciem, a także refleksje na temat statusu moralnego zwierząt.
W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez
autorkę w 2015 roku – ich tematem były „Wartości środowiskowe w świadomości
studentów nauk humanistycznych i społecznych z wybranych państw Europy
Środkowo-Wschodniej”. Projekt został zrealizowany przy wykorzystaniu metody
ilościowej. Próba składała się z 520 studentów. Problemy badawcze zostały sfor-
mułowane w następujący sposób: Czy sposób postrzegania zwierząt zależy od
kierunku, na jakim studiują respondenci? I czy ich percepcja zależy od płci osób
badanych? Zarówno pytania, jak i zmienne niezależne miały charakter nominal-
ny, dlatego analiza zebranych danych wymagała zastosowania testu chi-kwadrat.
W wyniku dokonanych obliczeń statystycznych stwierdzono, że zarówno płeć,
jak i kierunek studiów nie różnicowały opinii respondentów w kwestii stosunku
do zwierząt. Tym samym brak różnic w opiniach między respondentami należy
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tłumaczyć specyfiką kulturową regionu Środkowo-Wschodniej Europy, a nie płcią
czy kierunkiem studiów. Uzyskane wyniki skłaniają do podejmowania dalszych
badań w tym temacie.

Słowa kluczowe: relacja człowiek-zwierzę, ankieta audytoryjna, Europa Środ-
kowo-Wschodnia, status moralny, cierpienie zwierząt.

OPINIONS OF STUDENTS FROM SELECTED COUNTRIES OF CENTRAL

AND EASTERN EUROPE ABOUT THEIR ATTITUDE TO ANIMALS

The purpose of this article is description of perception and valuation of
animals by students from selected countries of Central and Eastern Europe.
In the first part of article was presented the history of the relationship between
human and animal. The theoretical part of text includes also reflections on the
moral status of animals. In the second part of article was presented results of
the research which was conducted by author in 2015. The subject of the researches
was: “Environmental values in the awareness of the students of humanities and
life sciences from the selected European countries”. The project was conducted
based on the quantitative method. The sample was comprised 520 students.
In the article proposes the following research problems: Does the perception of
animals depend on the direction the respondents study? Does gender affect how
respondents perceive animals? The questions and independent variables were
nominal, and their analysis required the use of a chi-squared test to examine.
On the base statistical calculations can be concluded that sex and faculty of
study doesn’t differentiate respondent’s opinion about animals welfare. The lack
of differences in opinions between respondents is explained by the fact that it is
the result of specifics of cultural Central Eastern Europe, not of gender or field
of study. Obtained conclusions are pushing for further research in this area.

Keywords: human-animal relationship, survey auditorium, Central and
Eastern Europe, moral status, animals suffering.
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ROLA JEDZENIA W BUDOWIE MITU AUSTRO-WĘGIER

JAKO ELEMENTU TOŻSAMOŚCI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ

Jednym ze składników świadomości zbiorowej narodów Europy Środ-

kowej i Wschodniej jest „nadwyżka historii”. Oznacza to, że przez setki

lat, gdy kultury Zachodu budowały fundamenty społeczeństwa mieszczań-

skiego i nowoczesnej państwowości, to społeczności wschodniej części

kontynentu walczyły o podstawowe wymiary niepodległości. W wyniku

dziejowych katastrof większość z nich znalazła się pod panowaniem ob-

cych mocarstw. Chcąc przetrwać i zachować tożsamość, społeczności te

koncentrowały swoje wysiłki na kultywowaniu tradycji, kształtowaniu wię-

zi narodowej, zachowaniu suwerenności rodzimego języka i pielęgnowaniu

pamięci o wielkiej przeszłości, także o przeszłości bajecznej. W tym proce-

sie, zwłaszcza w dobie XIX-wiecznego romantyzmu, historia w Europie

Środkowo-Wschodniej, zanim jeszcze doczekała się krytycznego, nauko-

wego namysłu, stała się przedmiotem mitologizacji. To właśnie historia,

jej opisy i pamięć o niej stają się wtedy elementem, który decyduje o na-

szym samookreśleniu i postrzeganiu naszego regionu, czy to w większej

skali, jako odrębnej części Europy, czy też w mniejszej, odpowiadającej

kategorii małych ojczyzn. Dotyczy to zarówno zdarzeń zupełnie odległych

czasowo, jak i tych stosunkowo niedawnych, związanych z czasami wła-

dzy komunistycznej.

Ważna jest więc zarówno historia, jak i mit, a obie te kategorie często

się ze sobą krzyżują, a czasem nawet zaciera się między nimi granica –



Rola jedzenia w budowie mitu Austro-Węgier... 39

B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjo-36

nalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków–Warszawa 1997, s. 20.

z jednej strony legendy wypływają z historii, z drugiej zaś – często ją za-

stępują czy uzupełniają w niej luki. Zwróćmy uwagę na dwukierunkowy

charakter tego zjawiska – fakty historyczne przechodzą do sfery sacrum

za sprawą tekstów kultury, tworząc mity, a mity (jako po prostu ciekawa

i spójna opowieść) uzupełniają w powszechnym odbiorze brakujące ele-

menty dziejów, stają się w świadomości społeczeństwa prawdą. Mit i hi-

storia przenikają się w dyskursie i świadomości społecznej, i ostatecznie

tworzą symbiotyczną całość.

To poszukiwanie (i tworzenie) własnych legend, mitów, jest elemen-

tem procesu budowy tożsamości czy konstytuowania – za Benedictem

Andersonem – wspólnoty wyobrażonej, a więc niekoniecznie narodu

(w końcu „wszystkie wspólnoty większe od pierwotnej wioski [...] są

wspólnotami wyobrażonymi” ), ale różnie pojmowanej społeczności lokal-36

nej, grupy „tutejszych” – a za takich możemy uznać mieszkańców Europy

Środkowo-Wschodniej, gdzie wszystko jest niejako rozmyte, zamazane

i niepewne, czy to w kwestiach etnicznych, religijnych, czy też admini-

stracyjno-prawnych, a przynajmniej tak może to wyglądać z zewnątrz.

Dla miejscowych taka „pograniczność” i wielokulturowość jest czymś na-

turalnym i zrozumiałym.

Głównym tematem niniejszego artykułu będzie spojrzenie na mit

Austro-Węgier z perspektywy kulinarnej, a zostanie on zbadany na róż-

nych płaszczyznach. Podstawowym dla mojej pracy motywem jest rola,

jaką odgrywa i odgrywał austro-węgierski komponent w budowaniu toż-

samości regionalnej w przeszłości i obecnie. Przedmiotem moich rozważań

jest też kwestia samookreślenia wobec kraju, do którego de facto żaden

naród w pełni się nie przyznawał, jednak dziś mniej lub bardziej chętnie

sięga do jego tradycji i dziedzictwa – a więc próba odpowiedzi na pytanie,

jaką rolę te reminiscencje odgrywają w dzisiejszym świecie, jak i po co są

przywoływane. Państwo Habsburgów jest obecnie historyczno-mitologicz-

nym punktem odniesienia dla dzisiejszej tożsamości regionu, jego państw

i narodów.

Podsumowując, tezę niniejszych rozważań można sformułować nastę-

pująco: Austro-Węgry jako kraj, ale również jako przestrzeń wielokultu-

rowa nierównoznaczna z całym obszarem państwa, odcisnęły swoje piętno
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na kulturze, historii i państwowości narodów całego regionu Europy

Środkowo-Wschodniej, więc odwoływanie się do ich kultury i czerpanie

z niej jest żywotną częścią tożsamości ludzi zamieszkujących czy wywo-

dzących się z tego obszaru. Spojrzenie na to zagadnienie przez pryzmat

kulinariów to z jednej strony zwrócenie uwagi na ważny element kultury,

z drugiej zaś – na właściwą regionowi mitologizację dziejów.

Mit jako forma pamięci

Jedną z definicji mitu podaną w Słowniku etnologicznym  jest znaczenie

„uogólnione – mit jako uniwersalna forma świadomości” , a więc sposób37

przetwarzania historii i otaczającego nas świata, czynienie go bardziej zro-

zumiałym współcześnie . Jak zauważa Elżbieta Rybicka:38

 

„Wydaje się wszakże, że w ostatnich latach zmieniła się materia mitu środkowo-
europejskiego. Wyznacznikiem, przynajmniej w literaturze, nie jest już kultura

duchowa, lecz coraz częściej kultura codzienności. Zjawiska tak zaskakujące, jak

meteorologia, śmieci i proszek do prania” .39

 

Mit nie przestał istnieć jako forma świadomości zbiorowej, ale współ-

cześnie zmienił swoje funkcje – jego środek ciężkości zostaje przeniesio-

ny ze wzniosłych opowieści o bogach na przedmioty i zjawiska, którymi

zajmuje się antropologia codzienności . Nie wyklucza to jednak odwołań40

do przeszłości, pokazywanej zazwyczaj w pozytywnym świetle, głównie

w kontraście wobec czasów współczesnych opowiadającemu.

Tak rozumiany mit staje się jednym z budulców czy źródeł tożsamości

człowieka. Marian Golka pisze, że:
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„Tożsamość jest elementem samoświadomości, przejawem samookreślenia czło-

wieka jako jednostki i zbiorowości” .41

 

Na tożsamość składa się wiele składników o różnej wadze i wartości,

często na siebie nachodzących. Część wynika z warunków fizycznych

i wrodzonego charakteru, inne są nabywane poprzez interakcje społeczne,

wychowanie i własne, świadome działania. Ważne jest jednak poczucie

spójności i ciągłości między wszystkimi składnikami. W tym kontekście

warto przytoczyć jeszcze słowa Roberta Traby:

 

„Metoda natomiast miałaby polegać nie tylko na analizie dyskursów narodowych,

ale na różnorodności  s t r a t e g i i   w s p o m i n a n i a   i   p a m i ę t a n i a.  Jako modelowy

przykład obiektu badań może w tym wypadku służyć Europa Środkowo-Wschod-

nia jako hybrydowy region, w którym  n a   i d e n t y f i k a c j e   n a r o d o w e   n a k ł a -

d a j ą   s i ę   r ó ż n e   t o ż s a m o ś c i   r e g i o n a l n e”  [podkreślenia – Ł.F.] .42

 

Dla nas głównym z wymienionych czynników jest pamięć, zarówno ta

indywidualna, pamięć pokoleń, zbiorowa, jak i kulturowa – podział ten,

zaproponowany przez Aleidę Assmann, wydaje mi się wystarczająco jasny

i adekwatny. Najważniejszą dla nas myśl oddaje poniższy cytat:

 

„[Pamięć zbiorowa] dąży do polemicznych relacji z przeciw-konstrukcjami innych

pamięci zbiorowych. Nie jest też fragmentaryczna i niepełna, lecz wyrasta z opo-

wieści, które,  p o d o b n i e   j a k   m i t y   i   l e g e n d y,  cechuje struktura narracyjna

i jasny przekaz. [...] opiera się na symbolicznych znakach, które utrwalają,  u o g ó l -

n i a j ą   i   u j e d n o l i c a j ą  wspomnienie oraz umożliwiają jego przekaz z pokolenia

na pokolenie” [podkreślenia – Ł.F.] .43

 

W łaśnie tak rozumiana pamięć, mity i legendy stają się podstawą do

samookreślenia własnej tożsamości w odniesieniu do historii i regionu

własnej wspólnoty. W Europie Środkowo-Wschodniej te zagadnienia pod-

legają ciągłej aktualizacji, są wciąż przetwarzane nie tylko przez pisarzy
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czy artystów, ale również przez polityków i przeciętnych „everymanów”,

co prowadzi do pewnej niestałości, a w konsekwencji – zjawiska określa-

nego czasem jako kryzys tożsamości. Po upadku żelaznej kurtyny i od

dawna niespotykanej swobody wypowiedzi oraz samorealizacji – z jednej

strony – uzyskaliśmy dostęp do osławionego supermarketu kultury , z dru-44

giej – zadano nam nowe pytania o to, kim jesteśmy, każdy naród regio-

nu zaś zaczął poszukiwania w ramach projektu autorefleksyjnego oraz

budowania pamięci kulturowej i zbiorowej o znamionach pamięci mi-

tycznej. Na szczególne znaczenie kultury dla tego procesu zwraca uwagę

Milan Kundera:

 

„Jeśli ta tożsamość [narodu – Ł.F.] jest śmiertelnie zagrożona, życie kulturalne

nasila się i rozwija, a kultura staje się wartością, wokół której skupia się cały naród.

Dlatego we wszystkich rewoltach środkowoeuropejskich zarówno pamięć kultural-

na, jak współczesna twórczość, odgrywały rolę tak wielką i decydującą, jak nigdy

i nigdzie w żadnej z rewolt europejskich” .45

 

Po upadku komunizmu zagrożenie przestało być tak wyraziste i jedno-

znaczne, a mimo to narracja kulturowo-historyczna jest wciąż istotnym

czynnikiem w życiu artystycznym i politycznym państw regionu.

W tym miejscu pojawia się pytanie, czy naród to jedyny podmiot, któ-

ry dysponuje opisaną wyżej pamięcią zbiorową. Jak podkreśla Ernest

Gellner, narodowość nie jest czymś naturalnym i wrodzonym, to katego-

ria, którą określa jako przygodną , jednak mimo to obecnie postrzegamy ją46

jako konieczną i naturalną. Opierając się na podobnej podstawie, Benedict

Anderson wyraża myśl polemiczną, łączy nacjonalizm z „pokrewień-

stwem” czy „religią”, a nie z „liberalizmem” lub „faszyzmem” . Widać47

więc, że zgodnie z tą teorią pamięcią zbiorową dysponują nie tylko narody

etniczne czy polityczne, taką wspólnotą wyobrażoną są również mieszkań-

cy Europy Środkowo-Wschodniej, połączeni wspólną historią i mitami

(chociaż nie zawsze wszyscy patrzą na nie z tej samej perspektywy).
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Kluczowy element teorii Andersona brzmi następująco: narody (i nie

tylko one) mają wspólną pamięć, a więc również wspólne zapomnienie,

przynajmniej pozornie. Do pamięci zbiorowej grupy trafiają liczne zdarze-

nia, również takie, które nie są powodem do dumy czy samozadowolenia,

podlegają więc jakiegoś rodzaju przepracowaniu lub ukryciu, zamazaniu.

Co ważne, nie da się ich całkowicie wypchnąć z podświadomości narodu –

musimy pamiętać o tym, co powinniśmy zapomnieć, jakkolwiek para-

doksalnie by to brzmiało. Dla nas istotne jest przede wszystkim stwier-

dzenie, że pamięć narodu jest do pewnego stopnia plastyczna, podatna na

mityzację i dobór faktów oraz ich interpretacji.

Na podstawie koncepcji Benedicta Andersona można więc założyć, że

mit jest formą pamięci zbiorowej, narodowej czy miejscami wręcz ponad-

narodowej. Trzeba podkreślić, że posiadające je wspólnoty są wyobrażone,

co nie jest jednoznaczne z tym (jak zarzuca Ernest Gellner), że są fałszywe

– podobnie należy więc odebrać i mity, które dla wierzących w nie ludzi

są największą prawdą, porządkującą ich spojrzenie na historię, a poprzez

nią budującymi model historiozoficzny, który rzutuje i na teraźniejszość.

Tak rozumiana pamięć zbiorowa musi obecnie działać w świecie pod-

danym całościowej globalizacji, która – jak zauważa Waldemar Kuligowski

– stała się jednym z podstawowych problemów i zagadnień współczes-

ności . Jednocześnie zauważa, że nie spełniły się jak dotąd najczarniej-48

sze wizje niektórych badaczy mówiące o całkowitej unifikacji kultury na

Ziemi, a czasem mamy do czynienia ze zjawiskiem wręcz przeciwnym –

z jednej strony, niejako w kontrze do kultury proponowanej przez po-

nadnarodowe ośrodki i korporacje, widzimy rozkwit lokalności i poszu-

kiwań własnej tożsamości w związku z kulturą, z której się wywodzimy

(w czym pomaga chociażby Internet, jeden z symboli globalnej wioski),

z drugiej zaś – elementy lokalne i międzynarodowe zaczynają się mieszać

i tworzyć nowe jakości. Nie zapominajmy też o przeciwnym wektorze

tego zjawiska, czyli włączaniu elementów regionalnych do (szeroko ro-

zumianych) produktów światowych marek. To zderzenie dwóch prze-

ciwnych tendencji, a więc – z jednej strony – unifikującej globalizacji,

z drugiej zaś – swojskiej regionalizacji, staje się jednym z kluczowych
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czynników w tworzeniu współczesnych mitologii. Czasami ciężko wręcz

postawić wyraźną granicę między tym, co lokalne, a tym, co już stało się

elementem kultury masowej. Jak zauważa Elżbieta Tarkowska:

 

„Globalne procesy ekspansji konsumpcji, rynku, przemysłu turystycznego, kultu-

ry popularnej, to mechanizmy uwspółcześniania przeszłości, włączania jej w teraź-

niejszość na zasadzie bezpośredniego doświadczenia, emocjonującego przeżycia,

rozrywki, zabawy, przyjemności” .49

 

Jak nietrudno to sobie wyobrazić, prowadzi to do pewnego spłycenia

i ujednoznacznienia pewnych faktów i zjawisk historycznych, pozbawie-

nia ich swoistej głębi i tych elementów, które w jakiś sposób nie współ-

grają z podaną wizją, która – jako produkt – ma być przystępna dla

każdego, nawet dla osób zupełnie niezaznajomionych z danym tematem

czy kulturą. Już wcześniej było widać, że to nieustające napięcie na linii

globalizacja-regionalizacja działa w obydwu kierunkach, więc tak samo jest

i w tym przypadku. Jak zauważa Antonina Kłoskowska, taka homoge-

nizacja często prowadzi do upowszechnienia, daje dostęp do tych elemen-

tów kultury, które wcześniej miały charakter niszowy . Tym samym staje50

się drogą dla powrotu pewnych elementów kultury (i tożsamości), a więc

funduje na nowo społeczności lokalne czy małe ojczyzny.

Monarchia bez właściwości

Powyższe rozważania stanowią wstęp i bazę teoretyczną dla bliższego

zajęcia się problemem mitu CK Monarchii. Na początek warto zastano-

wić się nad pewną symptomatyczną sytuacją: wielonarodowa I Rzecz-

pospolita zniknęła z mapy Europy na 123 lata, a jednak przez cały ten

okres podejmowano starania o przywrócenie jej niepodległego bytu.

Austro-Węgry rozpadły się niemalże z dnia na dzień i nikt chyba nie
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myślał na poważnie o ich odrodzeniu, dzisiaj zaś, sto lat później, postulat

taki należałoby uznać za kompletnie groteskowy i oderwany od rzeczy-

wistości. Były to twory pochodzące z tego samego, feudalnego rdzenia,

jednak cesarstwo-królestwo było przestarzałe w swojej formie już w mo-

mencie wstąpienia na tron Franciszka Józefa. To ucieleśnienie ancien

régime, lamus idei feudalizmu i arystokracji w czasach gigantycznego skoku

technologicznego, przemian społecznych i narodowościowych. Nie posia-

dało jednak wystarczającego umocowania na wielu płaszczyznach, brak

było swego rodzaju idei przewodniej, co celnie wyśmiewa Robert Musil

w swojej książce pt. Człowiek bez właściwości, w wątku akcji równoległej .51

Wiosna Ludów, wybuch nacjonalizmów, rozwój idei socjalistycznej –

wszystko to odmieniło oblicze świata, w którym dostojna Monarchia za-

mieniała się w polityczny i społeczny skansen. Przyczyn takiego stanu

rzeczy jest oczywiście wiele, jednak wiele z nich łączy jedna wspólna cecha

– nieokreśloność Austro-Węgier.

Po pierwsze, żaden z narodów nie czuł się w granicach Cekanii (jak

określał to państwo Robert Musil) do końca „u siebie”. Widać to już

w podstawowym podziale państwa na dwie części w 1867 roku. Węgry

posiadały jasno określoną, główną narodowość w sensie politycznym, jed-

nak Madziarzy nie poczuwali się do wspólnoty z drugą częścią składową

Monarchii, było to raczej „małżeństwo z rozsądku”, stan przejściowy na

drodze do całkowitej niezależności państwowej. W tzw. austriackiej czy

cesarskiej części Monarchii problemem okazała się już sama nazwa, która

nie mówi absolutnie o niczym: Królestwa i Kraje w Radzie Państwa Re-

prezentowane (niem. Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder).

Nawet główna narodowość tej części państwa, Niemcy, częściej odwoływali

się raczej do idei nacjonalizmu germańskiego i wspólnoty z mieszkańca-

mi Cesarstwa Niemieckiego zjednoczonego pod egidą Prus, niż do jedności

ze współpoddanymi dynastii Habsburgów. Należy również wspomnieć

o sytuacji Bośni i Hercegowiny, które nie zostały włączone do żadnej

z dwóch części, bezpośrednim zaś zwierzchnikiem tego obszaru zostawał

automatycznie wspólny minister finansów . Głównym czynnikiem spaja-52
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jącym wszystkie te odmienne regiony i grupy etniczne była osoba monar-

chy, którego długowieczność jest tutaj nie bez znaczenia – Franciszek

Józef panował od roku 1848 aż do swojej śmierci w 1916 roku, wyzna-

czając w tym czasie aż 33 premierów. Adam Kożuchowski w ten sposób

opisał ten polityczny obraz Austro-Węgier:

 

„[...] jej własne ideologiczne fundamenty były tak niejasne. Popularne, a zarazem

gruntowne przekonania o monarchii jako mozaice autokracji i liberalizmu, re-

akcji i względnej postępowości, wieloetniczności i względnej dominacji niemiecko-

-węgierskiej pozwalały dostrzec w niej każdemu to, co mu się w niej podobało,

lub też jak mu się podobało” .53

 

Ta polityczna pustka stała się przestrzenią chociażby dla ugody mię-

dzy rządem wiedeńskim a Polakami w Galicji. Na przełomie lat 60. i 70.

Polacy uzyskiwali coraz większą autonomię językową, kulturową i poli-

tyczną, wielokrotnie piastowali stanowiska ministrów, a nawet premierów

państwa. Wyjątkowość tej sytuacji widać szczególnie wyraźnie na tle po-

zostałych dwóch zaborów, w których walka trwała na śmierć i życie –

kontrast z rusyfikacją pod rządami cara oraz germanizacją w Prusach jest

więc ewidentny. Ta strefa względnej wolności staje się kolejną pożywką

dla austro-węgierskiego mitu w dzisiejszej Polsce – jednym z popularnych

filmów, których doczekał się ten zabór jest przecież komedia C. K. Dezer-

terzy . Galicja nie jest więc tak jak Kongresówka źródłem twórczości54

o charakterze martyrologicznym, wręcz przeciwnie, nie jest do końca

traktowana jako „poważny” zabór.

Wpływ na pamięć o Austro-Węgrzech miały również wydarzenia

z okresu tuż po rozpadzie państwa, ale jednak w okresie, gdy wspomnie-

nia o nim były wciąż żywe:

 

„Ustroje imperialne były ustrojami długoterminowymi, rusztowaniami długiego

trwania (longue durée). Jego częściami składowymi są na przykład kadry, urzęd-

nicy, habitus, rutynowe zachowania, które powracają w pamięci z tym większą

wyrazistością, im większy nieporządek nastąpił po załamaniu się starego systemu.
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[...] Można by nawet stwierdzić, że imperia umierają dopiero wraz z poddanymi,

którzy w nich dorastali” .55

 

Lata 1918–1921, a więc czas tuż po rozpadzie dawnej Monarchii, to

czas wyjątkowej niestabilności, chaosu i ruchów rewolucyjnych. Nagle

pojawiły się również granice między nowo powstałymi i odrodzonymi

państwami, co otworzyło drogę do konfliktów terytorialnych, wcześniej

nieznanych ludom wewnątrz Monarchii.

Do niestabilnej sytuacji politycznej należy również dopisać zły stan

gospodarki. Zniszczenia wojenne, katastrofalny stan finansów po długo-

trwałej walce i szalejąca inflacja, a pod koniec lat 20. również światowy

kryzys ekonomiczny – to wszystko wpływało na pogorszenie się nastrojów

społecznych. Z kolei przełom XIX i XX wieku to czas świetnego gospo-

darczego prosperity, rozwoju oraz gigantycznych inwestycji i projektów

państwowych: wytyczano linie kolejowe, mosty, regulowano rzeki, budo-

wano ogromne gmachy wszelkiego typu urzędów. Jak pisze Sándor Márai:

 
„Kraina węgierska opływała wówczas w dostatki i rozkoszowała się taniością

wszystkiego, jakbyśmy się już znaleźli w Ziemi Obiecanej; było to jeszcze coś

zupełnie innego niż powojenne czasy powszechnej żebrackiej taniochy, kiedy

o niskich cenach decydował brak pieniądza, a nędza oferowała za bezcen swoje

liche towary; dzięki przystępnym cenom w tamtych dobrych, spokojnych czasach

wszyscy jakoś wychodziliśmy na swoje. Było to syte, pańskie życie” .56

 

Z nowej perspektywy patrzono również na konflikty etniczne. Powsta-

nie państw narodowych nie tylko nie doprowadziło do ich wygaszenia,

a wręcz przeciwnie – stało się przyczyną ich zaostrzenia. Apogeum tego

procesu była II wojna światowa oraz przeprowadzane w jej czasie czystki

etniczne i ludobójstwa, przy których dawne utarczki między mieszkańca-

mi Monarchii zdawały się ledwie drobnymi kłótniami, igraszkami, do

których niektórzy z chęcią by powrócili. Sławomir Koper tak pisze o pew-

nym epizodzie w Jugosławii z okresu międzywojnia:
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„Na emigrację udali się działacze związani z ruchem federacyjnym, z kraju zbiegli

nawet politycy serbscy przeciwni jawnej dyktaturze. Jeden z nich, były minister

spraw wewnętrznych(!!!), pisał z goryczą: „Słowianie południowi pod Habsbur-

gami dysponowali większą wolnością niż później w swoim państwie. Doskwiera-

ła im wprawdzie supremacja Niemców i Węgrów, doświadczali jednak porządku

prawnego i bezpieczeństwa nieporównywalnie większego niż w Jugosławii. Fałszo-

wanie wyborów, pozbawianie pracy z powodu poglądów, tortury w więzieniach,

cała ta nasza rzeczywistość – była wtedy nie do pomyślenia” .57

 

Dzisiaj dystans dzielący nas od Austro-Węgier jest jeszcze większy, co

sprzyja dalszemu odrealnianiu wizji tego tworu państwowego oraz okre-

su, w którym on funkcjonował. We współczesnej kulturze masowej Mo-

narchia to ucieleśnienie belle époque: piękne stroje, wykwintne jedzenie,

oszałamiające bale i romanse arystokratek. Wydawać by się mogło, że jest

to efekt wspomnianego już dystansu czasowego czy działania popkultury,

przede wszystkim kina, jednak taki obraz Austro-Węgier był żywy jeszcze

w czasie istnienia Monarchii, a zwracał na to uwagę chociażby Hermann

Broch, o czym tak pisze Adam Kożuchowski:

 

„Schyłek Austro-Węgier był w jego [Brocha] oczach epoką kulminacji kiczu we

wszelkich dziedzinach życia, co uznał za stosowne wyrazić określeniem «weso-

ła apokalipsa» [...]. Wiedeń – twierdził Broch – był jedynym w Europie wielkim

miastem, które cieszyło się reputacją «pogodnego» [...]. Austria po 1848 r. ducho-

wo i politycznie pozostawała krainą «muzealną», a Wiedeń «barokową metropolią,

w której nie uprawiano już barokowej polityki»” .58

 

Ostatnim pytaniem, które należy postawić jest: Dlaczego właśnie je-

dzenie? Odpowiedź na nie jest dwojaka. Z jednej strony jest ono ważnym

elementem obrazu Austro-Węgier, zarówno w popkulturze, jak i w litera-

turze. Kulinaria należą do sfery codzienności i anegdoty jako opowieści

o sprawach powszednich. Z drugiej strony kuchnia austro-węgierska jest

wytworem marketingu, przy czym niekoniecznie mam tu na myśli mar-

keting wyłącznie w sensie ekonomicznym, ale również w sensie kultu-

rowym – warto wrócić do rozważań Jacquesa Le Goffa i opisanej przez
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E. Rybicka, op. cit., s. 126.59

niego komercjalizacji pamięci. Staje się ona swego rodzaju kontrpropo-

zycją wobec globalizacji i światowych trendów, niejako przeciwstawia im

regionalizm, swojskość i pograniczność (a na ile jest ona prawdziwa

i zgodna z prawdą historyczną, to już ma drugorzędne znaczenie), in-

nym razem wpisuje się w kanon kultury masowej. Ta wielowymiarowość

zjawiska jest typowa dla Austro-Węgier, w których każdy odnajduje to,

czego szuka, niezależnie od tego, czy są to kwestie polityczne, kulturowe

czy marketingowe.

Jedzenie Austro-Węgier

W dalszej części artykułu ważnym elementem rozważań są kulinaria

Austro-Węgier. Należy więc wybrać jakąś podstawę, przykład czy wy-

kładnię tego, co obecnie jest odbierane właśnie jako typowa kuchnia

Monarchii. Książką już w samym tytule nawiązującą do tej konstrukcji

kulturowej jest C. K. kuchnia Roberta Makłowicza. Stanowi ona więc

dobry punkt wyjścia do dalszych rozważań. Krakowski kucharz, erudyta,

podróżnik oraz autor wielu książek i artykułów jest jedną z tych osób,

które w Polsce najbardziej chyba kojarzą się z dziedzictwem Austro-

-Węgier. Jak pisze o nim Elżbieta Rybicka:

 

„Genealogia węgierska, ormiańska, rusińska, rodziny rozsiane na całym dawnym

terenie Austro-Węgier poświadczają sztuczność narodowych granic wobec pry-

marnej wobec nich biologii. W tym sensie Makłowicz, jako genetyczny spadko-

bierca, konsekwentnie buduje swój portret jako osobowości pogranicza [...]” .59

 

Ten aspekt swojej tożsamości prezentuje z dumą nie tylko we wspo-

mnianych książkach czy artykułach prasowych, ale również w popularnym

programie telewizyjnym, docierającym do szerokiego grona odbiorców.

Jednym z takich utworów jest książka C. K. kuchnia, składająca się głów-

nie z tekstów Roberta Makłowicza zamieszczanych na łamach „Gazety

w Krakowie”, lokalnego dodatku „Gazety Wyborczej”. Jest to książka ku-

charska zawierająca przepisy na dania popularne w różnych częściach

Austro-Węgier, jednak każdy z nich poprzedzony jest dodatkowo krótką
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Ibidem.60

R. Makłowicz, C. K. kuchnia, Kraków 2015, s. 11.61

Ibidem.62

narracją, w której pojawia się dana potrawa. Przegląd tych opowiastek

może stanowić dobry punkt wyjścia do analizy kolejnych tekstów kultury.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że anegdota jest w swej naturze

typowa i dla obszaru dawnych Austro-Węgier, i dla poruszanej tutaj te-

matyki kulinariów z dwóch powodów. Z jednej strony jest to zabieg sto-

sowany przy opowieściach o jedzeniu, z drugiej zaś – reprezentuje ona

pewien rodzaj formuły pierwotnie ustnej, charakterystycznej dla Europy

Środkowo-Wschodniej:

 

„Josef Kroutvor pisał o «gatunkowym kolorycie» regionu, który transponuje wiel-

ką historię w historyjkę, anegdotę, zbiór barwnych epizodów. Nieprzypadkowo,

anegdota bowiem, jak zaznacza: wywodząca się od greckiego anegdotos, pierwotnie

oznaczała nie publikowane, bo zakwestionowane przez cenzurę teksty dotyczące

wydarzeń historycznych. Pojęcie anegdoty obejmowało wszystko, co marginalne,

nieistotne, ale jednocześnie wadliwe, nieprzystające do oficjalnej interpretacji.

W tym pierwotnym sensie anegdota jest historyjką wydaloną z wielkiej historii” .60

 

Nic dziwnego zatem, że anegdota jest osnową książki Roberta Makło-

wicza. Już pierwsza przedstawiona potrawa (Zamiast wstępu – gulasz po

triesteńsku) zawiera wiele z tych elementów austro-węgierskiej mitologii,

o których wspominaliśmy w poprzednich rozdziałach. Mamy tu więc

obraz wielonarodowej Monarchii:

 

„Komandor Virgil Sándor de Vist – Rumun, komandor Milan von Milinkovich –

Słoweniec, komandor Method Koch – Czech, porucznicy hrabiowie Gaston degli

Alberti oraz Camillio Busetti de Moltini – Włosi, czy też kapitan Aldár Sziklai

i porucznik Árpád Mindszenty – Madziarzy; wszyscy oni dzierżyli w dłoniach

kieliszki z korczulańskim winem, wszyscy pili zdrowie cesarza i austro-węgier-

skiej floty” .61

 

Wiąże się to oczywiście z wielojęzycznością:

 

„– A więc panowie, czegoś nas jednak nauczyli w tej Szkole Aspirantów Morskich

w Fiume! – komandor wzniósł toast, po czym natychmiast dodał: – Pardon, po-

łudniowosłowiańscy koledzy, w Rijece!” .62
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W. Łazuga, Monarchia habsburska – między idealizacją a alienacją, Poznań 2010, s. 28.63

R. Makłowicz, op. cit., s. 13.64

Widoczne jest tu również specyficzne zamiłowanie do cesarza i swego

rodzaju patriotyzm, rozumiany w nienacjonalistycznym sensie. O tym,

że nie jest to tylko fikcja literacka stworzona przez Roberta Makłowicza,

może świadczyć chociażby ten akapit z pracy Waldemara Łazugi:

 

„Dziś trudno w to uwierzyć, ale w Austrii do armii niemal na siłę wstąpił chory

na astmę, Arnold Schoenberg i jego wcale nie zdrowszy uczeń, Alban Berg. To

samo uczynił ekscentryczny i mający poważne kłopoty żołądkowe filozof, Ludwig

Wittgenstein oraz dotknięty chorobą alkoholową poeta Georg Trakl, który udział

w wojnie po kilku miesiącach przypłacił życiem. To samo Hugo von Hofmannstahl

i Oskar Kokoschka, który specjalnie z tej okazji sprawił sobie elegancki chabro-

wy mundur. [...] Wśród tych, których do wojska nie przyjęto były przypadki

samobójstw” .63

 

To pomieszanie legendy i mitu z rzeczywistością, faktów i postaci hi-

storycznych z fantazją literacką Roberta Makłowicza przewija się przez

całą książkę, budując wiarygodny, chociaż miejscami nieco operetkowy,

obraz państwa Franciszka Józefa. Na końcu opowieści o gulaszu po trie-

steńsku pojawia się bardzo ważne zdanie: „Z wielkiego środkowoeuro-

pejskiego gmachu pozostała jedynie kuchnia. C. K. kuchnia” . Możemy je64

uznać za trafną antropologicznie tezę i jeden z fundamentów budowa-

nego w niej mitu nie tylko dla dalszej części książki Makłowicza, ale też

niniejszego artykułu.

Opisana wcześniej mitologizacja musi mieć swoją ekspresję, musi zo-

stać w jakiejś formie wypowiedziana. Najwyraźniejszymi, trwałymi i sze-

roko rozpowszechnionymi, a więc kształtującymi wzorce i równocześnie

poddającymi się weryfikacji społecznej przykładami są teksty kultury. Dla

kwestii mitologizacji dzieła te mają znaczenie zasadnicze, są bowiem jej

podstawową ekspresją, skuteczną symbolicznie formą wypowiedzi. Wnio-

ski wyciągnąłem na podstawie analizy utworów podanych w bibliografii.

Motyw jedzenia w kontekście austro-węgierskim pojawia się w wielu

utworach kultury i na różnym ich poziomie, czasem jest tylko drobnym

dodatkiem, innym razem stanowi ich podstawę i esencję. Sięgają po nie-

go autorzy od Stanów Zjednoczonych Ameryki po Japonię, możemy więc
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S. Zweig, Świat wczorajszy, tłum. M. Wisłowska, Warszawa 2015.65

„Pojęcie allotopii – denotujące – dosłownie – «miejsce inne», topograficzne «tam, gdzie66

jest inaczej, niż tu», zaadaptowane zostało do badań literackich za sprawą głośnego refe-
ratu kongresowego Scienza e fantascienza Umberta Eco z 1984 r. [...]”. K.M. Maj, Allotopie.
Topografia światów fikcjonalnych, Kraków 2015, s. 33.

E. Kasperski, Kategoria pogranicza w badaniach literackich. Problemy metodologiczne,67

[w:] Pogranicze kulturowe (odrębność – wymiana – przenikanie – dialog). Studia i szkice, red.
O. Weretiuk, J. Wolski, G. Jaśkiewicz, Rzeszów 2009.

pokusić się o tezę, że jest on zakorzeniony w kulturze nie tylko euro-

pejskiej, chociaż na pewno sposób jego odbioru jest zależny od tła toż-

samościowego, pochodzenia i wykształcenia odbiorcy.

Samo jedzenie i sposoby jego opisu są warte uwagi. Często mamy do

czynienia z enumeracjami, czy to rodzajów dań, czy też ich przymiotów,

co wzmaga poczucie bogactwa i różnorodności, czasami wręcz przytłacza-

jącej dla odbiorcy. Jedzenie ewokuje zarówno w autorach, jak i w bohate-

rach ich opowieści wyłącznie dobre wspomnienia i skojarzenia, pozwala

na powrót do straconego świata. Oczywiste jest, że nie wszystko, co działo

się w Monarchii, było idealne i nie zostało to w jednej chwili zapomnia-

ne, jednak pamięć o mrocznych kartach historii nie wraca w związku

z kulinariami, a często wręcz w opozycji do nich. Tak jest na przykład

w książce Stefana Zweiga, w której po rozdziale opisującym kulturę ka-

wiarni pojawia się gorzka rozprawa z systemem szkolnictwa czy proble-

mem prostytucji w Austro-Węgrzech .65

Ten „stracony świat” w naturalny sposób zaczyna przekształcać się

w sferę na poły fantastyczną, na co dowodem może być ufantastycznie-

nie już wymienionych dzieł. Spowodowało to, oczywiście, pewne zmiany

w akcentach i opisach tego obszaru, co jednak symptomatyczne, zbliżają

one te dzieła do allotopii :66

 

„Toteż jednym z literackich efektów zaniku realnego, geograficznego i demogra-

ficznego pogranicza staje się, paradoksalnie, jego intensywny autotematyzm, bele-

tryzacja i mitologizacja” .67

 

Austro-Węgrom i jej władcy nadawane są cechy fantastyczne czy

baśniowe, czas i przestrzeń zaczynają rządzić się swoimi własnymi, spe-

cyficznymi prawami. Zwrócił na to uwagę w swoim wyjątkowym stylu

Bruno Schulz:
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B. Schulz, Wiosna, [w:] Sklepy cynamonowe; Sanatorium pod klepsydrą, Kraków 2017, s. 182.68

I. Andrić, Most na Drinie, tłum. H. Kalita, Warszawa 1956, s. 124.69

„Franciszek Józef I nie był nieprzyjacielem godziwej i bogobojnej radości. On to

wymyślił w pewnego rodzaju przewidującej dobrotliwości C. K. loterię dla ludu,

senniki egipskie, kalendarze ilustrowane oraz C. K. tabak-trafiki. Ujednostajnił

on służbę niebieską, odział ją w symboliczne niebieskie uniformy i wypuścił na

świat, podzielony na dykasterie i rangi, personel zastępów anielskich w postaci

listonoszy, konduktorów i finansów” .68

 

Pojawia się tutaj równocześnie kolejny z powtarzających się elemen-

tów, to jest wyraz specyficznie rozumianej solidności Monarchii. Biuro-

kratyczna machina raz wprawiona w ruch działała stosunkowo sprawnie

i wydawała się monolitem, jednak jak miało się okazać w czasie I wojny

światowej nie poradziła sobie ona w sytuacji kryzysowej, jej kolaps zaś

był równoważny z rozpadem państwa. Wcześniej była jednak jednym

z fundamentów codziennego życia, o jej drobiazgowości i skuteczności

zaś najlepiej świadczą wrażenia, jakie wywarła na mieszkańcach ostatniej

zdobyczy terytorialnej Austro-Węgier, czyli Bośni i Hercegowiny:

 
„Ci ludzie, zrodzeni i wyrośli w tym zapadłym kącie Turcji, i to chylącej się do

upadku Turcji dziewiętnastowiecznej, nigdy nie mieli – rzecz prosta – okazji po-

znać prawdziwego, silnego i dobrze zorganizowanego wojska jakiegoś mocarstwa.

[...] Widok takiego wojska musiał ich oślepić i po prostu oszołomić. Już od

pierwszego rzutu oka po uprzęży i każdym guziku żołnierza można było wyczuć

za tymi paradnymi huzarami i strzelcami głębokie i zasobne zaplecze, siłę, ład

i dobrobyt jakiegoś innego świata” .69

 

Należy pamiętać, że to samo wojsko stało się „bohaterem” najsłyn-

niejszej satyry odnoszącej się do czasów Monarchii, czyli Przygód dobrego

wojaka Szwejka podczas wojny światowej Jaroslava Haška – jak odmienne

wrażenia budzi ono u mieszkańców jednego przecież państwa.

Ta książka jest również świetnym przykładem na jeszcze jedno zja-

wisko charakterystyczne dla mówienia o kulinariach austro-węgierskich,

czyli łańcucha odwołań. Autor wspomina w niej czasy schyłku Monarchii,

obecnie zaś restauracje odwołują się do książki i za tym pośrednictwem

dokonują swoistej reaktualizacji przedstawionych w niej obrazów, umac-

niając mitologiczną atmosferę nadbudowy pamięci o dawno już niebyłym
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K. Błecha, A. Tracz, „Ostatni król Polski” Karol Stefan Habsburg: historia polskich Habsbur-70

gów, Żywiec 2012.

tworze państwowym. Wskazuje to na jeszcze jeden aspekt funkcjonowania

omawianego w pracy mitu, a mianowicie na jego komercyjne zawłasz-

czenie przez mechanizmy masowej konsumpcji.

W dobie dominacji kultury masowej oraz związanej z nią homoge-

nizacji kultury mit Monarchii został wchłonięty i przetworzony przez

mechanizmy produkcji i konsumpcji. Elementy kulturowe kojarzone

z Austro-Węgrami są używane w promocji wielu produktów spożywczych,

restauracji i kawiarni. Ta homogenizacja jest tutaj pojmowana w szcze-

gólny sposób – to nie tyle mechaniczne przeniesienie czy uproszczenie

pewnych elementów, ile raczej nowy sposób użycia mitu.

Reklama, co oczywiste, z jednej strony propaguje mit poprzez swój

zasięg, ale przede wszystkim jest na nim oparta. Marketing odwołuje

się tutaj bezpośrednio do zbioru skojarzeń będących elementem aparatu

tożsamościowego konsumentów, osadza produkt w konkretnych realiach

geograficzno-politycznych i dzięki temu jest właśnie skuteczna.

Już samo użycie odwołań do tego okresu oraz rodu panującego jest

znamienne – chyba żadna firma w Polsce nie używa jako pozytywnego

skojarzenia wizerunków chociażby cara Mikołaja II Romanowa czy ce-

sarza Wilhelma II Hohenzollerna, nie spotkamy raczej hasła w stylu

„Smak jak za Kongresówki”. W przypadku Galicji widzimy sytuację zu-

pełnie przeciwną – spójrzmy chociażby na przykład wody Żywiec-Zdrój,

gdzie użycie portretu Habsburga zostało wykorzystane w celu podkreśle-

nia swojskości i regionalności. To właśnie lokalne pochodzenie staje się

atutem, który producent chce wykorzystać, wyrazem zaś tej lokalności

jest tradycja Austro-Węgier, która wpisała się w lokalny koloryt Żywca,

również dzięki działalności tutejszej linii rodu Habsburgów . Skojarze-70

nie z rodziną cesarza i jego dworem nie jest tutaj niczym wyjątkowym,

pieczęć cesarska to gwarant jakości również w dzisiejszych czasach, cho-

ciaż na innej zasadzie.

Austro-Węgry są również wykorzystywane jako element wystroju.

Wiele restauracji i kawiarni ma na swoich ścianach obrazy czy różnego

typu ozdoby kojarzące się z czasami Monarchii. Mogą to być portrety

(czasem mocno przerysowane), pieniądze czy wielojęzyczne tablice. Po-

woduje to osadzenie danego lokalu w kontekście, zarówno historycznym,
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jak i geograficznym – dzięki takiej nadbudowie staje się „jakiś”, przesta-

je być tylko jedną z wielu identycznych restauracji w zglobalizowanym

świecie. Jest to odwrotny kierunek rozwoju niż te wykorzystywane przez

międzynarodowe, sieciowe restauracje i kawiarnie, które w każdym kraju

i miejscu wyglądają podobnie, stawiają na powtarzalność doświadczenia,

a nie na jego wyjątkowość i związanie z konkretnym miejscem. Warto

zwrócić uwagę na fakt, że ważna jest tu nie tyle historyczność, ile zna-

jomość kontekstu, dostępna nie tylko dla osób pochodzących z obszaru

dawnej Monarchii – w końcu restaurację „U Szwejka” czy „C. K. oberżę”

znajdziemy również w Warszawie.

Elementy austro-węgierskie mogą stać się podstawą budowy marki lub

kampanii reklamowej. Odwołanie do spuścizny Austro-Węgier jest często

głównym elementem wykorzystywanym w promocji danego miejsca czy

produktu, jak chociażby we wspomnianej już restauracji „U Szwejka”.

Świetnym przykładem jest tutaj kampania reklamowa piwa marki Tyskie,

gdzie na billboardach oraz w spotach rozbudowano cykl nawiązań do wy-

obrażeń mitycznych. Pierwszym skojarzeniem jest film C. K. Dezerterzy

z 1985 roku , ten zaś wzorowany jest na książce z 1937 roku . Ta ostat-71 72

nia opiera się na wspomnieniach autora z czasów I wojny światowej, co

domyka łańcuch „powrotów w czasie”.

Widzimy więc wyraźnie, że mit Austro-Węgier uległ do pewnego

stopnia komercjalizacji, ale również w tej formie pozostaje żywy i jest

wykorzystywany. Dzieje się to przede wszystkim w celach zarobkowych.

Jest to sposób promocji i marketingu dla wielu restauracji, kawiarni,

producentów żywności oraz alkoholi czy autorów książek kucharskich

i programów kulinarnych. Niezależnie od intencji, niezaprzeczalny jest

ich wkład w budowę mitu Austro-Węgier, a za jego pośrednictwem –

wspólnej pamięci i tożsamości regionu środkowoeuropejskiego. Jeszcze raz

należy tutaj podkreślić dwukierunkowość tego zjawiska – z jednej strony

oparte jest ono na mitologizacji historii, z drugiej zaś – samo w sobie jest

sposobem na umacnianie tego obrazu w świadomości odbiorców.
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Mit Austro-Węgier jako tworzywo tożsamości

Kwestia tożsamości (w tym również narodowej) w dzisiejszych cza-

sach wciąż pozostaje aktualnym zagadnieniem, mimo tendencji do eman-

cypacji od wszelkich, zwłaszcza tradycyjnych, sposobów samookreślenia

i autoidentyfikacji. Bylibyśmy tu więc świadkami zderzenia dwóch prą-

dów: globalizującego, a więc unifikującego i zrównującego, oraz rozkwitu

lokalności, kultywowania tradycji jako czynnika wyróżniającego nas na

tle innych grup i wspólnot wyobrażonych. Renesans tego drugiego zja-

wiska widzimy obecnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozpoczął się

on de facto w XIX wieku w okresie krystalizacji/odrodzenia narodowego

wielu grup etnicznych, we współczesnym znaczeniu możemy o nim mó-

wić głównie w odniesieniu do okresu po upadku bloku wschodniego na

przełomie lat 80. i 90. XX wieku.

Tak pojęta tożsamość budowana jest na różnorodnym podłożu, jednak

najważniejszym elementem jest tutaj kwestia pamięci, a w jej ramach –

pojęcie historii, mitu i prawdy. Tożsamość w tym kontekście jest więc

budowana z fragmentów pamięci o krainie wyobrażonej, jaką niewątpli-

wie stały się poprzez mitologizację Austro-Węgry, zwłaszcza dzisiaj, już

sto lat po ich dezintegracji jako tworu politycznego i pewnej realnej rze-

czywistości społecznej czy gospodarczej. Wciąż jednak istnieją wspomnie-

nia i narracje, czy to pochodzące sprzed ponad stu lat, czy też mówiące

o tamtym okresie.

Materialnym nośnikiem tych wspomnień i wyobrażeń jest dzisiaj re-

likt tamtych czasów – wzory i upodobania kulinarne. Ujawniają się one

i aktualizują na liczne sposoby i w różnych postaciach, od książek ku-

charskich i telewizyjnych programów kulinarnych, poprzez literaturę,

film i gry komputerowe, aż po kampanie reklamowe i wystrój restauracji.

Mit stał się więc elementem masowej kultury konsumpcyjnej. Na istotę

tego zjawiska wskazuje, chociaż w nieco innym kontekście, Małgorzata

Litwinowicz-Droździel:

 

„Ja natomiast twierdzę, że – nie umniejszając ważności tego, co związane z powsta-

waniem wspólnoty narodowej, a w efekcie – nowoczesnego państwa, [...] – należy

wziąć pod uwagę kwestię jeszcze jedną, która choć jest tutaj przedstawiona jako
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M. Litwinowicz-Droździel, O starożytnościach litewskich: mitologizacja historii w XIX-73

-wiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 2008, s. 142.

hipoteza – wydaje się niebagatelna: kulturę popularną jako czynnik integrujący

nowoczesne społeczeństwo” .73

 

Tak rozumiana kultura popularna jest jednak wciąż w pewnym sen-

sie lokalna, niedostępna dla dowolnego człowieka na Ziemi. Wchłonięcie

motywu kuchni cesarsko-królewskiej przez kulturę popularną nie pro-

wadzi na ogół do jej całkowitej trywializacji, lecz ujawnia rolę kultury

popularnej w kształtowaniu tożsamości i odrębności lokalnej, przywra-

ca lokalności jej wagę, choć w nowej formie, odpowiadającej epoce. Do-

bitną ilustracją tej tezy może być opisywana wyżej działalność Roberta

Makłowicza, w swym przekazie zarówno uniwersalna, jak i akcentująca

regionalną tożsamość twórcy, kultywowaną przez popularyzację konkret-

nej kultury kulinarnej. Prowadzący demonstruje taką postawę w swoich

programach nawet wtedy, kiedy podróżuje poza Europę Środkowo-

-Wschodnią. Odwołuje się wówczas przecież do własnego źródła również

poprzez porównanie do swojskiej lokalności Galicji.

To właśnie Galicja, jako mała ojczyzna, staje się w Polsce punktem

odniesienia dla mitu austro-węgierskiego. Tę pamięć kultywują spadko-

biercy już nawet nie tyle Monarchii, co pewnego wyobrażenia o niej – po-

za Robertem Makłowiczem dobrym przykładem jest tutaj Andrzej Stasiuk

czy Krzysztof Varga. Jak widać, również w ich książkach możemy od-

naleźć kulinarny klucz do Austro-Węgier, które zaczynają łączyć cały

region środkowoeuropejski. Mit staje się więc elementem konstytuującym

nie tylko wspólnotę w obrębie jednego narodu, ale również szeroko rozu-

mianą tożsamość środkowoeuropejską, poczucie podobieństwa z innymi

grupami, z którymi łączy nas wspólny mit, podobne wyobrażenie przy-

szłości i utraconych dawnych, dobrych czasów.

Mit Austro-Węgier jest żywy i stale obecny w kulturze niezależnie

od form jego wykorzystania – gdyby nie jego żywotność, oparty na nim

przekaz marketingowy nie byłby dla nikogo ani atrakcyjny, ani zrozu-

miały, co odebrałoby jakikolwiek sens jego istnienia. Często przybiera

lokalne formy o specyficznych, bardziej narodowych cechach, jak w przy-

padku polskiej Galicji, jednak wciąż jest on do pewnego stopnia wspólny
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R. Makłowicz, op. cit., s. 159.74

dla całego obszaru dawnej Monarchii. Może o tym świadczyć chociażby

łatwość, z jaką rozumiemy na przykład czeskie przygody Szwejka.

Pod tym względem interesujący jest również fakt, na ile mit ten stał

się składnikiem wyobrażeń zbiorowych Polaków. Każdy z trzech zaborów

(oraz inne ziemie, niepodlegające rozbiorom, jak chociażby Śląsk) wniósł

do kultury polskiej odmienne mity i doświadczenia, wiele z nich stało się

elementami tożsamości ogólnopolskiej. Mitologizacja Austro-Węgier ma

charakter ekspansywny, rozszerzyła się na cały obszar Polski, nie obejmu-

je wyłącznie dawnej Galicji i austriackiej części Śląska – jest tak samo

czytelna w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie, ewokując może

nieco inne emocje. W Małopolsce wyraźniejszy jest charakter nostalgicz-

ny, czasami podszyty ironicznym poczuciem wyższości:

 

„O, biedni zjadacze powszednich ziemniaków z wody, a purée od święta. Prag-

niecie tylko tanim kosztem wypełnić wasze żołądki bezpłciową magmą: jecie, aby

żyć, miast żyć, aby jeść! [...] Nie będzie żadnej przesady w stwierdzeniu, że w dzie-

dzinie potraw z mąki kuchnia imperium Habsburgów stworzyła coś zupełnie nie-
powtarzalnego i najwspanialszego na świecie. [...] A gdy dodamy do tego mnogość

kluseczek, np. madziarskie galuska lub tarhonya, słowackie strapačka i wiedeńskie

spätzle, otrzymamy obraz prawdziwej mącznej orgii i zawstydzimy leniwych zjada-

czy ziemniaków” .74

 

Powyższy cytat zawiera w telegraficznym skrócie wszystko to, o czym

stanowi niniejsza praca – wyrażenie własnej tożsamości i odrębności (opo-

zycja my–oni) poprzez odwołanie do mitycznego obrazu Austro-Węgier,

który wzmacnia antyglobalną w swym charakterze lokalność autora jako

członka pewnej wspólnoty wyobrażonej.

Mit Monarchii został oparty na historycznym bycie politycznym

i prawnym oraz wielonarodowej przestrzeni kulturowej Austro-Węgier.

Kraj ten wywarł swój wpływ na cały region Europy Środkowo-Wschod-

niej. Mitologizacja cesarstwa-królestwa rozpoczęła się jeszcze w trakcie

jego trwania, ale pełny jej rozkwit nastąpił już po jego upadku. Dało to

pole do stworzenia we wspólnej pamięci krainy wyobrażonej czy utraco-

nej arkadii, która przetrwała w kulturze i świadomości do dziś, stając się

elementem tożsamości tej części kontynentu. O żywotności tego obrazu
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świadczy jego obecność w życiu codziennym, a więc w codziennych prze-

jawach kultury kulinarnej mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej

i w mitologicznym wymiarze postrzegania tej kultury.
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ROLA JEDZENIA W BUDOWIE MITU AUSTRO-WĘGIER JAKO ELEMENTU

TOŻSAMOŚCI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ

Artykuł dotyka problemu tożsamości mieszkańców Europy Środkowo-Wschod-
niej oraz ich samookreślenia w stosunku do bytu politycznego, jakim były Austro-
-Węgry. Ważnym elementem tego zagadnienia jest mitologizacja historii oraz
kulturowej pamięci o przeszłości, które można pokazać poprzez pryzmat pew-
nego wycinka antropologii codzienności, czyli kuchni i kultury kulinarnej. Mit
Austro-Węgier utrwalany w kulturze poprzez kulinaria staje się tworzywem toż-
samości regionalnej. Artykuł przedstawia główne wnioski z pracy magisterskiej
pt. O poszukiwaniu tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej – rola jedzenia w bu-
dowie mitu Austro-Węgier.

Słowa kluczowe: antropologia kultury, kuchnia, kulinaria, mitologizacja,
jedzenie, mit, pamięć, Austro-Węgry, tożsamość, Europa Środkowo-Wschodnia.

THE ROLE OF CUISINE IN THE CONSTRUCTION OF AUSTRO-HUNGARIAN

MYTH AS A COMPONENT OF CENTRAL EUROPEAN SELF-IDENTITY

This work deals with the problem of the self-identity of the inhabitants
of Central and Eastern Europe, and their self-determination in relation to the
Austria-Hungary. An important element of this issue is the mythologization of
history, also cultural memory about the past that can be shown through the
certain fragment of the anthropology of everyday life-cuisine and culinary culture.
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The Austro-Hungarian myth fixed in culture through cuisine becomes the
material of regional identity. The paper contains main conclusions of the master
thesis On the search of self-identity in Central and Eastern Europe. The role of cuisine
in the construction of Austro-Hungarian myth.

Keywords: cultural anthropology, cuisine, culinary arts, mythologization,
food, myth, memory, Austria-Hungary, Central and Eastern Europe.
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NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY BRATNIĄ POMOCĄ

A AGRESJĄ? SOWIECKI DOWCIP POLITYCZNY

O AGRESJI PRZECIWKO CZECHOSŁOWACJI W 1968 R.

Badacze nastrojów sowieckiego społeczeństwa zwracają uwagę na roz-

goryczenie, które po agresji ZSRR przeciwko Czechosłowacji w sierpniu

1968 roku zawładnęło częścią środowisk wielkomiejskich. Z Praską

Wiosną wiązały one nadzieje na demokratyzację całego bloku wschodnie-

go. Krytyczna wobec agresywnych metod Kremla inteligencja sowiecka

poczucie wstydu za swój kraj oraz niezgodę na przemoc wyrażała prze-

ważnie w formie biernej. Dowodem takich postaw są rozmaite dokumenty

epoki, w tym materiały wspomnieniowe, listy, a także poezja. W istnieją-

cych opracowaniach naukowych poświęconych reakcji obywateli ZSRR

na sowiecką inwazję w Czechosłowacji pomija się jednak tak specyficz-

ne źródło informacji o nastrojach społecznych, jak dowcip polityczny,

który wówczas był niezwykle popularnym gatunkiem folklorystycznym,

szczególnie w środowiskach inteligenckich. Celem niniejszego tekstu

jest uzupełnienie owej luki w wiedzy o materiałach źródłowych, których

interpretacja daje pełniejszy obraz postaw mieszkańców komunistyczne-

go kraju, który najechał Czechosłowację i zdusił wolnościowe pragnienia

jej obywateli.

mailto:%20rostyslav.kramar@uw.edu.pl
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Dlaczego opór bierny?

25 sierpnia 1968 roku na Czerwonym placu w Moskwie odbyła się

„manifestacja siedmiu” – najbardziej znany akt protestu obywateli sowiec-

kich przeciw inwazji ZSRR w Czechosłowacji. Jedna z uczestniczek tej

akcji – pisarka Natalia Gorbaniewskaja – po wielu latach od manifestacji

tłumaczyła, dlaczego tak nieliczne były tego typu wydarzenia. Zastana-

wiając się nad tym, czemu wielu spośród współczujących Czechosłowacji

nie protestowało aktywnie, podkreśla ona siłę strachu w ZSRR, mówi

o lęku o rodzinę i dzieci. Zdaniem Gorbaniewskiej obywatel sowiecki

miał szczególne powody do strachu, ponieważ pamiętał, jak daleko może

się posunąć komunistyczna machina represji. Była dysydentka zwraca

uwagę, że kontestowanie inwazji mogło mieć rozmaite formy, np. wstrzy-

manie się od głosowania o przyjęcie jakichś uchwał popierających agresję

„co samo w sobie w ten czas wymagało męstwa, dlatego że wówczas za to

wyrzucano z pracy”. Z kolei znany sowiecki obrońca praw człowieka –

Anatolij Marczenko – niedługo przed inwazją państw bloku wschodniego

w Czechosłowacji wystosował otwarty list do mediów zachodnich. Prze-

widując w nim najazd ZSRR na kraj, w którym „trwa naturalny roz-

wój zdrowego społeczeństwa”, Marczenko twierdzi, że zdecydowanie nie

wszyscy jego współobywatele akceptują politykę Kremla wobec Praskiej

Wiosny, mimo że głośnych publicznych protestów brak. W liście zazna-

cza on: „Wstydzę się mojego kraju, który ponownie działa w haniebnej

roli żandarma Europy. Wstydziłbym się też mojego narodu, gdybym

uważał, że tak naprawdę jednogłośnie popiera politykę Centralnego

Komitetu KPZR i rządu w odniesieniu do Czechosłowacji. Ale jestem

pewien, że tak naprawdę to nie jest tak, że mój list nie jest jedyny, tylko

takie listy nie są tutaj publikowane. Jednomyślność naszych obywateli

w tym przypadku jest fikcją stworzoną sztucznie, poprzez naruszenie

swobody wypowiedzi, która jest przestrzegana w Czechosłowacji”.

Podobnie czeski slawista – Tomáš Glanc – analizując postrzeganie

wprowadzenia wojsk do Czechosłowacji w kręgach literackich i huma-

nitarnych – zwraca uwagę na to, że wówczas od sowieckiego obywatela

wymagano rytualnej akceptacji sytuacji. „Dlatego odmowa podpisania od-

powiedniej petycji – lub odmowa głosowania za akceptacją «bratniej po-

mocy» były wyrazem biernego oporu” – zaznacza on. Zdaniem Glanca
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nośnikiem i katalogiem emocji obywateli ZSRR w reakcji na wprowa-

dzenie wojsk do Czechosłowacji były liczne wiersze, dzienniki i listy,

w których „pojawia się motyw hańby i wstydu, zdrady, rozczarowania

i przekierowanie agresji na ciało własnego narodu”. W łaśnie na takich

dokumentach epoki, jak również na materiałach z partyjnych archiwów

i rozmowach ze świadkami wydarzeń 1968 roku, oparte jest dość szczegó-

łowe opracowanie Leonida Szynkariowa Ja prawie wszystko to zapomnia-

łem , poświęcone nastrojom w ZSRR i Czechosłowacji w okresie zdławienia

Praskiej Wiosny. 

Wydaje się, że w tym katalogu nastrojów sowieckiego obywatela – obok

wierszy, dzienników, listów i in. – warto uwzględnić ówczesny dowcip

polityczny, jako swoisty rodzaj biernego oporu przeciwko agresji so-

wieckiej w Czechosłowacji. Można tu przytoczyć opinie rosyjskiego lite-

raturoznawcy, badacza dowcipu Jurija Boriewa, który sowiecki dowcip

traktuje jak nieoficjalną ustną historię. Według niego, ZSRR był zmito-

logizowanym społeczeństwem, w którym ideologia oficjalna i propaganda

stworzyły mity o rewolucji socjalistycznej, o liderach kraju i świetlanej

przyszłości. „W takim społeczeństwie dowcipy odgrywały rolę antymi-

tów” – uważa Boriew. Ten pogląd rozwija Michaił Melnyczenko, badacz

sowieckiego folkloru politycznego. Według niego dowcip w ZSRR –

w realiach ideologicznie jednolitego przekazu informacji – był „potęż-

nym kanałem komunikacji” dla znacznej części obywateli tego kraju.

Warto tutaj wspomnieć, że niektórzy badacze i zbieracze folkloru po-

litycznego podkreślają jego terapeutyczną funkcję, jak na przykład Dora

Szturman i Siergiej Tiktin, którzy niedługo po emigracji z ZSRR wy-

dali w 1985 roku w Londynie swoją kolekcję politycznych dowcipów.

Twierdzą oni, że dowcip był narzędziem samoobrony psychologicznej

ludzi nieswobodnych: „nie wolno zapominać o roli humoru jako środka

psychologicznej samoobrony ludzi zniewolonych przez przygnębiającą

rzeczywistość. Kpina z niej, wyrażona lub usłyszana nawet w wąskim

kręgu i zawsze przekazywana dalej, daje narratorowi i słuchaczowi dow-

cipu poczucie osądu nad rzeczywistością, niepełnego podporządkowania

się jej, rodzaj odwetu. Co więcej, nawet bardzo straszna rzecz, która zo-

stała wyśmiana, staje się mniej straszną”. Zdaniem tych folklorystów,

dowcipy dają pełniejszy obraz „totalitarnego kosmosu”. We wstępie do

antologii dowcipów jej autorzy zaznaczają: „Może to zabrzmieć paradok-

salnie, ale w ostatecznym, głębokim sensie dowcipy przedstawiają obraz
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nie zabawny, ale okropny. Przedstawiają one zniewolone ubogie społe-

czeństwo, które jest podporządkowane najgorszym jego przedstawicielom

i zorganizowane w najbardziej absurdalny i nieskuteczny sposób. Przed-

stawiają one władzę ludzi agresywnych i niemoralnych”.

Dowcip polityczny w ZSRR: początki i „złoty wiek”

O tym, jak ciekawym źródłem informacji na temat nastrojów w ZSSR

jest dowcip polityczny, literaturoznawcy, kulturoznawcy, folkloryści wspo-

minali już w latach dwudziestych XX wieku, czyli u zarania dziejów

ZSRR. Przykładem są chociażby dzienniki ukraińskiego profesora Serhija

Jefremowa (zanotował on 200 przykładów folkloru politycznego) czy ro-

syjskiego pisarza – Michaiła Bułgakowa, który również zapisywał dowcipy.

W łaśnie lata dwudzieste, według wielu współczesnych folklorystów,

były okresem narodzin dowcipu politycznego w ZSSR. Ten gatunek folk-

lorystyczny funkcjonował wówczas w najrozmaitszych środowiskach. Jak

wspominał Jefremow, kawały polityczne opowiadali nawet funkcjona-

riusze partyjni. Warto zaznaczyć, że tworzenie dowcipów politycznych

przypisywano wówczas tak wysoko postawionym funkcjonariuszom komu-

nistycznym, jak Karol Radek czy Dymitrij Manuilski (I sekretarz Partii

Komunistycznej Ukrainy).

Rosyjski literaturoznawca – Wiktor Piercow – w 1927 roku w arty-

kule o dowcipach zaznaczał, że można odnieść wrażenie, że „obecnie na

rynku sowieckim funkcjonuje fabryka dowcipów”. Mówił on o rozkwicie

„politycznego gatunku” popularnym zarówno wśród wysoko postawio-

nych pracowników aparatu sowieckiego, jak i drobnych przedsiębiorców

„znawców sowieckiego ustroju, wiedzy politycznej i obecnej sytuacji”.

Mimo że od końca lat dwudziestych sowiecki aparat represji traktował

dowcip polityczny jako agitację antysowiecką (za upowszechnianie tego

typu satyry karano według artykułu 58-10 Kodeksu Karnego, co groziło

kilkoma latami więzienia), to jednak nawet w latach trzydziestych, czyli

w okresie Wielkiego Terroru, obywatel sowiecki wciąż opowiadał dow-

cipy polityczne, w tym o ukierunkowaniu wyraźnie antykomunistycznym.

Świadczą o tym liczne sprawy karne znajdujące się w archiwach byłych

sowieckich służb specjalnych.
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Dowcipy na temat sytuacji w krajach tzw. demokracji ludowej po-

jawiają się już w latach 1940–1950. Pojedyncze ich przykłady zostały

opublikowane wówczas w niektórych emigracyjnych zbiorach folkloru

politycznego – na przykład o ideologicznie uzasadnianej zmianie nazw ulic

czy nauczaniu języka rosyjskiego jako języka okupanta. Z drugiej połowy

lat czterdziestych–początek pięćdziesiątych pochodzi dowcip o tym, jak

przybysz z prowincji pogubił się w nowych komunistycznych nazwach

ulic i placów Pragi (wariant – Budapesztu), aż w końcu zupełnie zde-

zorientowany pyta o drogę do rzeki Wołgi, bo się poczuł niby w Rosji.

Okresem dynamicznego rozwoju dowcipu politycznego stały się lata

sześćdziesiąte XX wieku. Na fali tzw. odwilży folklor polityczny rozwijał

się bujnie zarówno w samym ZSRR, jak i w krajach do niego satelickich.

Ben Lewis, badacz dowcipu politycznego w komunistycznych krajach

Europy, właśnie ten okres nazwał złotym wiekiem  tego gatunku folklo-

rystycznego. Tłumaczy to tym, że po śmierci Stalina proces penalizacji

osób rozpowszechniających dowcipy stopniowo malał aż pod koniec lat

pięćdziesiątych „władze dały sobie spokój z aresztowaniami za opowiada-

nie kawałów”. Lewis również zaznacza, że wówczas „w nowych sowiec-

kich państwach satelickich wytworzyła się podkategoria bardzo podobna

do tej, która już istniała w ZSSR, chociaż dołączyły do niej dowcipy na

temat władzy okupacyjnej”. Z kolei Michaił Melnyczenko zauważa, że

po II wojnie światowej odbyła się swoista ekspansja sowieckiej tradycji,

która doprowadziła do zauważalnej unifikacji fabuł dowcipów w tych kra-

jach, które znalazły się w strefie wpływów sowieckich. Twierdzi on – po-

wołując się na badania rumuńskich, węgierskich, estońskich i in. badaczy

– że znaczna część powojennych fabuł ma ogólnosowiecki charakter.

Według źródeł Melnyczenki, fala zapożyczeń zaczęła się w latach czter-

dziestych i przede wszystkim dotyczyła zmian społeczno-politycznych

w pierwszych latach po wojnie, a później – specyficznych problemów co-

dzienności w krajach obozu socjalistycznego.

Dysydenckie i emigranckie kolekcje dowcipów

jako baza źródłowa do badań

Szczególną grupą sowieckich dowcipów politycznych tego okresu pod

względem rozmaitości tematycznej są dowcipy nawiązujące do wydarzeń
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Praskiej Wiosny. Liczne przykłady ówczesnej satyry folklorystycznej zo-

stały opublikowane, zanim doszło do rozpadu ZSRR – w zbiorach wy-

danych przez emigrantów sowieckich w krajach Zachodu. W latach

1982–1984 w Centrum Studiów ZSRR i Europy Wschodniej na Uniwersy-

tecie Hebrajskim w Jerozolimie dwóch wspomnianych wyżej emigrantów

z ZSRR – Dora Shturman i Siergiej Tiktin – ułożyło obszerną antologię

sowieckiego dowcipu politycznego, która została wydana w Londynie.

Jest to największa pod względem liczby opublikowanych tekstów kolekcja

dowcipów sowieckich wydanych przez emigrantów na Zachodzie. We-

szło do niej 1500 przykładów. Jeden z rozdziałów zbioru poświęcono folk-

lorowi odnoszącemu się do wydarzeń w Czechosłowacji w 1968 roku.

Umieszczono w nim 48 dowcipów z krótkimi komentarzami do niektó-

rych z nich. W niewielkim wstępie do tego rozdziału folkloryści poda-

ją zwięzłą charakterystykę zebranego materiału: „Dowcipy stworzone

w ZSRR pełne są współczucia dla okupowanego kraju i świadomości

powszechnej winy przed Czechosłowacją. Inwazja wojsk Układu War-

szawskiego w Czechosłowacji jest utożsamiana z napadem pięciu osób na

jedną, jak również z nazistowską okupacją. Dowcipnisie często nawet

nie śmieją się, ale tylko sarkastycznie konstatują fakty – z jednoznacznie

potępiającą intonacją”. Drugie nieco poszerzone wydanie tej antologii

zobaczyło światło dzienne po dwóch latach w Jerozolimie.

Przykłady dowcipów nawiązujących do przebiegu i skutków stłumie-

nia Praskiej Wiosny znalazły się również w kolekcji „księcia wydawnictw

podziemnych”, obrońcy praw człowieka – Juliusa Telesina, który w roku

1986 wydał na emigracji antologię 1001 sowiecki dowcip polityczny. Jeśli

zaś chodzi o źródła istniejące w rękopisach, to należy tu wspomnieć ko-

lekcje rosyjskiej pisarki i publicystki Natalii Sokołowej pt. Эпоха в кривом

зеркале: Из старых тетрадей, która jest przechowywana w Rosyjskim

Państwowym Archiwum Literatury i Sztuki oraz zbiór obrońcy praw

człowieka Kronida Lubarskiego z Archiwum Niezgody w ZSRR Między-

narodowego Memoriału. Dowcipy zarówno z obu wspomnianych wyżej

antologii emigracyjnych, jak i kolekcji istniejących w rękopisach stanowią

bazę źródłową rozdziału poświęconego wydarzeniom w Czechosłowacji

w katalogu sowieckiego dowcipu folklorysty M. Melnyczenki. W sumie

zebrano w tej antologii 69 sowieckich dowcipów na temat inwazji w Cze-

chosłowacji oraz następstw tej agresji.
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Obecnie liczne dowcipy, które nawiązują do dramatycznych wydarzeń

1968 roku, znajdują się również w rozmaitych kolekcjach internetowych

(przede wszystkim w Internet-przestrzeni runetu). Natomiast istniejące

opracowania naukowe poświęcone sowieckiemu folklorowi polityczne-

mu, w których interpretowane są teksty dowcipów, pomijają fakt ist-

nienia satyry folklorystycznej z okresu inwazji ZSRR w Czechosłowacji.

Na przykład, w monografii B. Lewisa Śmiech i młot. Historia komunizmu

w dowcipach akcent położono na ówczesne dowcipy czesko-słowackie,

nie wspomina się jednak o tym, że podobne opowiadano w kraju agresora.

Jak można określić środowiska ludzi, które po sierpniu 1968 roku

upowszechniają w ZSRR dowcipy o sowieckiej inwazji w Czechosłowacji?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wziąć pod uwagę specyfikę ba-

zy źródłowej, czyli ten fakt, że istniejące kolekcje dowcipów powsta-

wały przede wszystkim na podstawie folkloru inteligenckich kręgów

wielkomiejskich. Na te okoliczności wskazują D. Shturman i S. Tiktin

w przedmowie do ułożonej przez nich antologii: „Ta część narodu, która

przeważnie produkuje dowcipy na tematy polityczne i społeczne, demon-

struje zdecydowane zaangażowanie w dysydencki światopogląd. Słownic-

two, wątki, sposób myślenia większości zebranych przez nas dowcipów

pozwalają przypuszczać, że powstały one w środowisku odpowiednio wy-

kształconych i świadomych mieszkańców miast. Dowcipy zbieraliśmy

właśnie w tym środowisku”. Ci sowieccy emigranci podkreślają, jak wy-

soce niebezpiecznym zajęciem było kolekcjonowanie folklorystycznej

satyry politycznej. We wstępie do swojej książki zbieracze folkloru pod-

kreślają: „Gromadzenie dowcipów było w ZSRR zajęciem nielegalnym.

Trzeba było zapisać je w wersji bardzo krótkiej, tylko sens, w małych

zeszytach, które łatwo można było ukryć i zabrać z domu, kiedy robiło

się niebezpiecznie. Przez granicę przesyłano dowcipy w mikrofilmach”.

Zasadniczo całe zjawisko sowieckiego folkloru politycznego, które

w latach sześćdziesiątych było mocno osadzone w środowiskach powsta-

łych na fali tzw. odwilży, można uznać – podążając za tokiem rozumo-

wania T. Glanca – za ustną twórczość przede wszystkim „politycznie

wrażliwych warstw sowieckich obywateli” – ludzi różnych zawodów, czę-

sto z wyższym wykształceniem, ale także bez niego. Jak zaznacza Glanc,

„okupację Czechosłowacji, która rozpoczęła się 21 sierpnia 1968 r., po-

traktowali oni negatywnie, jako błąd, a przede wszystkim jako cios w ich
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własne nadzieje”. Tę szczególną atmosferę końca lat sześćdziesiątych,

która sprzyjała upowszechnieniu rozmaitych form kontestacji polityki

Kremla, opisuje w swoich wspomnieniach dysydent A. Marczenko: „Co

się stało ze społeczeństwem sowieckim w połowie lat 60.? [...] Cenzura

w łagrze nie wywiązywała się ze swoich obowiązków: listy, książki z de-

dykacjami autorów szły od znajomych i całkiem obcych ludzi... [...] Byłem

pod ogromnym wrażeniem moskiewskiej inteligencji – jej odwagi, jej du-

chowego oporu działaniom władz. Mnie, którego otwarcie prześladował

KGB, proponowano mieszkanie, na oczach u agentów i w obecności ich

aparatów fotograficznych mi proponowano towarzystwo tak, by nie zosta-

wiać mnie samego z tajniakami i nie dopuścić do prowokacji, a z kon-

taktów ze mną nie zrezygnował żaden człowiek, nawet pośród tych, kogo

znałem dość krótko, choć wszystkich uprzedzałem o tym, że mnie śledzą”.

Można w tym miejscu przytoczyć opinie J. Boriewa, który dowcip

polityczny nazwał „folklorem inteligenckim”. Swoje przemyślenia Boriew

uzasadnia w ten sposób, że „w ustroju totalitarnym, w którym inteli-

gencja nie mogła powierzyć swoich życiowych doświadczeń papierowi,

powstała cała warstwa kultury – folklor inteligencki, który tworzy alter-

natywny wobec oficjalnego obraz historii”.

Jak wynika z datowania dowcipów na temat wydarzeń w Czecho-

słowacji w wyżej wspomnianych kolekcjach folkloru, rejestrowano je tuż

po inwazji. B. Lewis w swojej pracy Śmiech i młot zwraca uwagę na ak-

tualizacje w 1968 roku w Czechosłowacji niektórych dowcipów, które

powstały na Węgrzech po stłumieniu przez ZSRR powstania 1956 roku

w Budapeszcie. Według tego autora, wówczas uwspółcześniły się m.in.

takie dowcipy jak:

a) Jak Rosjanie jadą z wizytą do przyjaciół? – Na czołgach.

b) Jaka jest najkrótsza i najpiękniejsza bajka? – Poszli sobie.

c) Skąd Czesi wiedzą, że Ziemia jest okrągła? – W 1945 imperialiści zostali

wypędzeni na zachód, a w 1968 wrócili ze wschodu.

Dowcipy podobne do wyżej przytoczonych, które znane były naj-

pierw na Węgrzech, a potem w Czechosłowacji, znajdujemy również

w kolekcjach sowieckiego politycznego folkloru. Wydaje się, że część

ówczesnych dowcipów w ZSRR powstała pod wpływem czesko-słowackiej

satyry politycznej, która pojawiła się w reakcji na inwazję. Tu warto
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wymienić chociażby ówczesne plakaty i graffiti z praskich murów i parka-

nów. Podobieństwa między praską uliczną satyrą polityczną a sowieckim

dowcipem politycznym są uderzające. Charakterystycznym przykładem

jest m.in. żart znany z antysowieckich plakatów czy karykatur, że któryś

dzień kalendarza zostanie ogłoszony Dniem Przyjaźni Czesko-Radziec-

kiej (wcześniejszy wariant – przyjaźni węgiersko-sowieckiej, natomiast

późniejszy – polsko-radzieckiej) do czego dopisywano: i ani minuty dłużej.

Porównajmy ten przykład z dowcipem sowieckim: Czesi poprzysięgli: ze

Związkiem Sowieckim na zawsze, ale ani sekundy dłużej.

Piotr Wajl i Aleksandre Genis w tomie esejów Świat sowieckiego

człowieka podają kilka przykładów dowcipów ewidentnie korelujących

z czeską satyrą. Na przykład o wojskach pancernych, które najechały

w 1968 roku Czechosłowację: Im większy czołg, tym mniejszy mózg; lub

o tzw. bratniej pomocy ze Związku Radzieckiego: Jeśli mamy takich braci,

to lepiej by było, żeby matka – Rosja dokonała aborcji.

Grupy tematyczne dowcipów o inwazji w Czechosłowacji

Jakiego typu satyryczne komentarze rzeczywistości z okresu Praskiej

Wojny i jej zdławienia najczęściej się zdarzają w sowieckich dowcipach

zebranych przez kolekcjonerów? Typowe rodzaje interpretacji folklory-

stycznych można wyodrębnić według kryterium tematycznego. Niżej

zostały przedstawione kategorie sowieckich dowcipów, których zakres te-

matyczny obejmuje przede wszystkim wydarzenia w Czechosłowacji z lat

1968–1969 oraz politykę Kremla wobec „zbuntowanego” kraju.

Jedną z największych grup tematycznych są dowcipy, które reagowały

na charakterystyczny dla sowieckiej propagandy etos „bratniej pomocy”.

Wkroczenie armii pięciu państw komunistycznych do Czechosłowacji,

które w ZSRR przedstawiano jako odpowiedź na prośbę tzw. zdrowych

sił, dowcip przekłada na wymowny język symboli biblijnych: Kto i komu

po raz pierwszy dał braterską pomoc? – Kain – Ablowi. Kolejny dowcip z tej

grupy tematycznej demaskuje hasło o braterskiej pomocy poprzez po-

równanie jej z bandyckim napadem: Jaka jest różnica pomiędzy braterską

pomocą a agresją? – Braterska pomoc jest wtedy, gdy pięFiu ciemną nocą rzuca
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się na jednego, a agresja – gdy jeden w biały dzień rzuca się na pięciu. Za-

pewne opowiadanie takiego kawału miało być symbolicznym odcinaniem

się od takowej „pomocy”. Przekaz tego dowcipu koreluje z nastrojami

wstydu w środowiskach pokolenia sześćdziesiątników, o czym wspomina

cytowany wyżej T. Glanc.

W innym miejscu mamy folklorystyczną interpretację komunistyczne-

go propagandowego klisze o „więziach braterskiej pomocy”. Ten dowcip

sugeruje sowieckiemu obywatelowi, jak w Czechosłowacji widzą wyciąg-

niętą z Moskwy rękę „bratniej pomocy”: Czym są kajdanki? – Więzami

braterskiej pomocy. Wariant tej folklorystycznej miniatury znajduje się

w antologii D. Shturman i S. Tiktina. Efekt komiczny wzmocniono

w nim dodatkowym symbolem „pomocy” w postaci czołgu jako „karetki

braterskiego pogotowia”. W komentarzu do tego dowcipu dysydenci-folk-

loryści tłumaczą, że w sierpniu 1968 roku przedstawicieli rządu Czecho-

słowacji przywieziono do Moskwy w kajdankach.

Kolejny tekst z tej grupy nawiązuje do świeżych jeszcze w pamięci

ówczesnych ludzi wydarzeń II wojny światowej, kiedy Czechosłowacja

również była obiektem agresji. Mamy tu sugestię, że w tzw. „bratniej po-

mocy” chodzi o interesy polityczne ZSRR, natomiast interesy Czechów

i Słowaków zupełnie się nie liczą: Czy to prawda, że Czechosłowacja

zwróciła się do ZSRR z prośbą o pomoc? – To prawda. Prosiła o nią w 1938 r.,

a otrzymała w 1968 r.

Z trzech publikacji jest znany gorzko-ironiczny dowcip w formie py-

tania o pojęcie „prawdziwa przyjaźń”: Kim są dla nas sowieci – przyjaciele

czy bracia? – Oczywiście, że bracia. Przyjaciół można wybierać.

Do osobnej podkategorii grupy dowcipów o „bratniej pomocy” moż-

na zaliczyć kawały wyszydzające kluczowe pojęcie sowieckiej propagandy

wykorzystywane w celu legitymizacji inwazji – internacjonalizm. Dow-

cipnisie kontestują to na różne sposoby, m.in. poprzez wykorzystanie

wyrazów bliskoznacznych. W kolekcjach sowieckich dowcipów jest kilka

przykładów, w których pojawia się gra słów internacjonał i interwencjonał

(sarkastyczny neologizm od słowa interwencja): Sowieckie czołgi wjechały

pod sztandarem interwencjonalizmu. Albo: Po 21 sieprnia 1968 r. Czesi i Sło-

wacy zamiast Internacjonału śpiewają „Interwencjonał”. W pewnym sensie

efekt komiczny jest osiągalny poprzez nadanie podwójnego sensu in-

nym pojęciom, które sowiecka propaganda wykorzystywała, uzasadniając
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agresje – na przykład takim, jak tymczasowość czy bezpieczeństwo: Co

znaczy tymczasowa okupacja kraju? – To znaczy tymczasowe wbicie noża w ple-

cy. Łatwo odczytać aluzję do dramatycznej sytuacji, w której w sierpniu

1968 roku znalazła się Czechosłowacja w dowcipie, gdzie nazwa tego kra-

ju nie pojawia się: Które kraje najbardziej bezpieczne? – Te, które nie ma-

ją silnych i wiernych przyjaciół; na przykład Izrael, który ze wszystkich stron

otoczony jest tylko wrogami.

Następną kategorię tematyczną można by ująć jako dowcipy o „bez-

kresnych granicach ZSRR”. Przedmiotem satyry w tej grupie jest bez-

pardonowość władz kremlowskich, które kraje „demokracji ludowej”

traktują jak swoje kolonie. Warto przypomnieć, że w sowieckiej kulturze

oficjalnej istniał silny mit granicy państwa – граница на замке – jako

swoistego muru cywilizacyjnego, który jest pilnie strzeżony przed wro-

gimi siłami z zewnątrz i jest nienaruszalny. Natomiast w dowcipach gra-

nice te rozciągają się niby guma. Bardzo lakonicznie zostało to ujęte

w jednej z miniatur zarejestrowanych przez pisarkę N. Sokołową, na którą

powołuje się w swoim katalogu M. Melnyczenko: Nasza przyjaźń z Cze-

chosłowacją nie zna granic. W popularnej dla folkloru politycznego formie

pytania-odpowiedzi o tym samym mówi inny dowcip ze zbioru pisarki:

Jakie są granice Związku Radzieckiego? – Rozciągające się. Do okresu tzw.

normalizacji w Czechosłowacji, kiedy wielu obywateli tego kraju marzyło

o ucieczce na Zachód, nawiązuje dowcip z drugiego poszerzonego wyda-

nia antologii D. Shturman i S. Tiktina: Złapali Cygana przy przekracza-

niu granicy czechosłowacko-austriackiej. „Dlaczego chciałeś uciec do Austrii?”

– „Naprawdę kocham Związek Radziecki”. „Co to jest? Zostałeś złapany

na naszej granicy z Austrią, a nie ze Związkiem Radzieckim!” – „Miłość do

Związku Radzieckiego nie zna granic!”.

Chyba najczęściej spotykanym symbolem inwazji 1968 roku w so-

wieckim dowcipie politycznym jest czołg. Jak wiadomo, najazdu doko-

nywano siłami wojsk pancernych i właśnie czołg jawił się obywatelom

Czechosłowacji jako widoczny znak agresji. Kawały, w których efekt

komiczny budowany na zderzeniu propagandowej sowieckiej wizji wy-

darzeń z „pancerną” rzeczywistością można wyodrębnić w kolejną grupę

tematyczną. Dowcipy o czołgach wyraźnie korelują z ówczesną czesko-

-słowacką satyrą (grafitti i karykatury). Śnił mi się czołg – czego się spo-

dziewać? – Przyjaciela – zanotowała w swoich zeszytach pod datą „1968”



74 Rostysław Kramar

kolekcjonerka Natalia Sokołowa. Również w jej zeszytach znalazło się

tzw. nowe przysłowie ludowe: Nowe przysłowie: „Czołg do Pragi doprowa-

dzi”. Jest to interpretacja popularnego przysłowia Język do Kijowa doprowa-

dzi (Язык до Киева доведет, co odpowiada polskiemu: Język i do Krakowa

dopyta). W kolejnym dowcipie z tej grupy tematycznej mamy grę słów –

танк (czołg) i танкетка (platforma w damskich butach): В Праге танки

так популярны, что женщины носят обувь только на танкетках (w do-

słownym tłumaczeniu: W Pradze czołgi są tak popularne, że kobiety chodzą

w butach na platformach). Ten dowcip trudno przetłumaczyć na język

polski (jak i na czeski), bo na skutek dosłownego tłumaczenia zostaje

zaburzony efekt komiczny. Tę okoliczność można potraktować jako do-

wód na to, że przytoczony kawał jest przykładem oryginalnej sowieckiej

satyry folklorystycznej.

W kilku następnych dowcipach z tej kategorii T-54 pojawia się jako

najbardziej wpływowy sowiecki dyplomata, co sugeruje, na czym tak na-

prawdę polega wychwalana przez propagandę moc sowieckiej dyplomacji.

W jednym z przykładów przewrotnie wykorzystano oficjalnie używany

na piśmie w ZSRR skrót słowa towarzysz – w wersji skróconej towa-

rzysz to jedynie litera „T”: Kto podpisał z Czechosłowacją traktat o norma-

lizacji sytuacji? – T. Breżniew, T. Grieczko i T-54 (czyli sowiecki czołg).

M. Melnyczenko podaje kawał o czołgu jako narzędziu sowieckiej „dyplo-

macji”, znany z różnych publikacji: Po wydarzeniach czechosłowackich

trwa test dla studentów, przyszłych dyplomatów. „Kto jest najbardziej wiary-

godnym towarzyszem w dziedzinie polityki międzynarodowej w ZSRR?”

Student pisze: „T. Breżniew”. Przekreśla. Pisze: „T. Gromyko”. Przekreśla.

Pisze: „T-54”. Nie przekreśla.

Uwadze dowcipiarzy nie uszła pazerność sowieckiego agresora, któ-

ry chętnie korzysta z uroków zniewolonej Czechosłowacji. Popularny

w folklorystycznej satyrze temat „żona oficera” po 1968 roku nabrał

politycznego zabarwienia: Żony oficerów: Gdzie byłaś na wczasach? –

W Karłowych Warach. – Ja również zbierałam się do tego miasta, ale nasz

czołg się popsuł.

Dowcipy, których głównym bohaterem jest Aleksander Dubczek,

I sekretarz KC KPCz, inicjator reform z okresu Praskiej Wiosny, można

wyodrębnić jako osobny zespół tematyczny sowieckiej folklorystycznej sa-

tyry. Dla tej grupy charakterystyczna jest gra słów, dzięki której osiąga
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się efekt komiczny – słowackie nazwisko Dubczek kojarzy się z rosyjskim

słowem дуб, czyli dąb, jak również z idiomem rosyjskim дать дуба, co

znaczy umrzeć. Takie narzędzie wywołania rozbawiania użyto w dowci-

pie wyśmiewającym sowieckie obawy związane z tym, że idee Dubczeka

mogły się zakorzenić w społeczeństwie czesko-słowackim, więc ZSRR

starał się temu zapobiec. M. Melnyczenko w swojej antologii podaje

5 wariantów tej kąśliwej miniatury: Co robią sowieccy żołnierze w Czecho-

słowacji? – Zbierają żołędzie, żeby z nich nie powyrastali Dubczeki. Znajdu-

jemy wśród dowcipów tej grupy przykłady, które można potraktować jako

wyraz żalu, że Praska Wiosna została stłumiona. Na przykład, w jednym

z kawałów nazwisko lidera Czechosłowacji figuruje jako wyrok śmierci

dla Praskiej Wiosny: Socjalizm w Czechosłowacji dał Dubczeka (czyli zmarł

– od idiomy дал дуба). Natomiast w kolekcji K. Lubarskiego znajduje

się dowcip drwiący nad dwulicowością sowieckiej prasy, która legitymizo-

wała represje wobec przywódców czesko-słowackiej rewolucji pokojowej:

Gazeta „Prawda” w odpowiedzi na pytania o zdrowiu Dubczeka: „Jego zdro-

wie polepszyło się, może już siedzieć”.

Zauważalną grupą tematyczną dowcipów politycznych opowiadanych

w ZSRR są te, które powstały po zdławieniu Praskiej Wiosny w okresie

tzw. normalizacji i odnoszą się do ugodowości nowych pro-kremlowskich

władz Czechosłowacji. Na celowniku folklorystycznej satyry znalazł się

wówczas namaszczony na Kremlu przywódca partii komunistycznej

Gustav Gusak: Na stole u Gusaka są telefony, które łączą go ze wszystkimi

krajami Układu Warszawskiego, ale w jednym z nich (do Moskwy) nie ma

mikrofonu. Satyra folklorystyczna nie szczędziła wówczas drwin pod adre-

sem poczynań marionetkowych władz okupowanego kraju: Nowa Kon-

stytucja Czechosłowacji, zaproponowana przez Gusaka, składa się z dwóch

artykułów: 1) Wobec Czechosłowacji ZSRR zawsze ma rację, 2) Jeśli ZSRR

nie ma racji, to trzeba stosować artykuł nr 1. Karykaturalny charakter reżimu

narzuconego z Moskwy oddaje wymowny dowcip z dysydenckiej kolekcji:

Akademia Nauk Czechosłowacji podjęła decyzję, że w języku czeskim i sło-

wackim występuje niewystarczająco dobre stopniowanie przymiotnika „dobry”.

Potrzebny jeszcze jeden najwyższy stopień tego przymiotnika – „sowiecki”.
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Podsumowanie

W zaproponowanej wyżej klasyfikacji tematycznej sowieckich dow-

cipów z okresu agresji ZSRR w Czechosłowacji oraz tzw. normalizacji

uwzględniono przede wszystkim te teksty, które są znane z kilku kolekcji

i mają warianty. Proces folkloryzacji politycznej satyry odnoszącej się do

zduszenia Praskiej Wiosny może świadczyć o tym, jak naturalną i auten-

tyczną formą reakcji na politykę Kremla były wówczas mocno upolitycz-

nione kawały.

Rozmaitość tematyczna politycznego folkloru tej epoki, jak również

zawarty w nim ładunek emocji uzupełnia obraz reakcji przynajmniej

części społeczeństwa sowieckiego na inwazje 1968 roku oraz daje przed-

stawienie o wyobrażeniach tych środowisk na temat nastrojów w oku-

powanej Czechosłowacji. Takie dowcipy były jedną z form biernego

protestu, przedstawiały one agresywną politykę Kremla jako działania,

które nie mają społecznej legitymizacji. Mieszczący się w nich żywioło-

wy stosunek do wydarzeń daje pełniejszy obraz złożonej rzeczywistości

końca lat sześćdziesiątych zarówno w ZSSR, jak i w krajach satelickich.

Warto uważniej przyjrzeć się genezie, mechanizmom powstania

i upowszechniania tego typu dowcipów. Szczególnie ciekawa byłaby do-

kładna analiza porównawcza sowieckiego folkloru politycznego z tego

okresu z analogicznym w krajach tzw. demokracji ludowej.
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NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY BRATNIĄ POMOCĄ A AGRESJĄ?

SOWIECKI DOWCIP POLITYCZNY O AGRESJI PRZECIWKO

CZECHOSŁOWACJI W 1968 R.

Artykuł dotyczy sowieckich dowcipów politycznych, które powstały jako re-
akcja na agresję ZSRR w 1968 roku w Czechosłowacji. Podkreśla się, że folklor
polityczny jest ważnym źródłowym materiałem, który daje pełniejszy obraz ów-
czesnych nastrojów społeczeństwa sowieckiego, jak również jego oceny polityki
Kremla wobec Czechosłowacji. Zaproponowano klasyfikację tematyczną sowiec-
kich dowcipów politycznych na temat wydarzeń z 1968 roku w Czechosłowacji
i okresu tzw. normalizacji.

Słowa kluczowe: ZSRR, Praska Wiosna, folklor polityczny, dowcip.
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WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE FRATERNAL HELP

AND AGGRESSION? THE SOVIET POLITICAL JOKE ABOUT

THE AGGRESSION AGAINST CZECHOSLOVAKIA IN 1968

The article concerns Soviet political jokes that arose as a reaction to the
aggression of the USSR in 1968 in Czechoslovakia. It is emphasized that
political folklore is an important source material that gives a fuller picture of
the contemporary moods of the Soviet society as well as its evaluation of the
Kremlin’s policy towards Czechoslovakia. In this article proposed a thematic
classification of Soviet political jokes on the events of 1968 in Czechoslovakia
and the so-called normalization.

Keywords: USSR, Prague Spring, political folklore, joke.
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WSPÓŁCZESNE REPREZENTACJE REWOLUCYJNYCH WYDARZEŃ

HISTORII NAJNOWSZEJ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W GRACH PLANSZOWYCH

Łącząc temat historii i współczesności krajów Europy Środkowo-

-Wschodniej warto przyjrzeć się temu, jak pamięć o kluczowych wyda-

rzeniach następujących po Marcu 1968 jest utrwalana czy też poddawana

pewnej mitologizacji w kulturze popularnej. Podążając za definicją mitu

Rolanda Barthesa , który uważa go za zjawisko kultury masowej, należy1

uznać, że każdy tekst (pop)kultury może być narzędziem kreacji świa-

domości historycznej, szczególnie jeśli pełni także funkcję edukacyjną.

W artykule przyjrzę się, w jaki sposób znamienne dla przebiegu historii

Europy Środkowo-Wschodniej wydarzenia zostały odzwierciedlone we

współczesnych grach planszowych bądź jak projektanci gier zareagowali

na wydarzenia rozgrywające się w kraju. Przykładem drugiego zjawiska

będzie czechosłowacka gra Budujemy pomnik Stalina, którą wydano tuż po

aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji i choć sam tytuł odnosi się do

okresu stalinowskiego, to charakter tej planszówki odzwierciedla nastrój

społeczeństwa na początku lat 90. Planszowymi reprezentacjami pozo-

stałych rewolucyjnych wydarzeń politycznych będą gry, które zostały wy-

dane w ostatnich 8 latach. Dotyczą one przede wszystkim polskich

mailto:%20kurowskak92@gmail.com
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Zob.: Wir sind das Volk – Wschodu z Zachodem zmagania..., 2 http://www.gamesfanatic.pl/
2015/06/08/wir-sind-das-volk-wschodu-z-zachodem-zmagania/ (dostęp: 29.04.2018).

Zob.: J.A. Kłoczowski OP, Żyliśmy w PRL. Od wyboru Jana Pawła II do odzyskania3

niepodległości 1978–1989, Kraków 2005, s. 13.

wydarzeń, takich jak: I pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny (Ta ziemia),

strajki w 1980 roku na Lubelszczyźnie (W zakładzie. Lubelski lipiec ’80)

i na pomorzu (Strajk! Skok do wolności) oraz wprowadzenie stanu wo-

jennego (Wroniec). Warto wspomnieć też o istnieniu Wir sind das Volk,

niemieckiej planszowej reprezentacji wydarzenia z 1989 roku, jakim było

zakończenie zimnej wojny między RFN i NRD, które symbolizuje wybu-

rzenie muru berlińskiego – tę grę analizuje z uwzględnieniem kontekstu

historycznego redakcja Gamefanastic.pl .2

Nie będę więc zasadniczo pisać o tekstach kultury, które na bieżą-

co reagowały na wydarzenia, lecz wracają do nich po dłuższym czasie.

W przypadku gier planszowych dystans czasowy był niezbędny ze względu

na sam rozwój tych „tekstów”, które obecnie są zupełnie inaczej kon-

struowane, mają bardziej rozbudowaną i złożoną mechanikę – co twór-

com pozwoliło opowiedzieć historię w planszowej formie za pomocą

bardziej zaawansowanych i angażujących odbiorcę środków. Różnicę tę

widać między wspomnianą grą z 1990 roku „Budujemy pomnik Stalina”,

która opiera się na regułach słynnej gry Monopoly, a pozostałymi tytu-

łami, których mechanika była projektowana pod temat gry. Po drugie,

dzięki dystansowi czasowemu w grach można odczytać, co z tych rewolu-

cyjnych wydarzeń zachowało się (lub chcemy, by się zachowało) w naszej

pamięci oraz jak je postrzegamy z perspektywy historycznej.

1979 – I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Kiedy 16 października 1978 roku wybrano Karola Wojtyłę na papie-

ża, w kraju zapanowała wielka radość. Wśród obywateli pojawiła się na-

dzieja na lepszą przyszłość, natomiast władze komunistyczne ogarnął lęk.

Uzasadniony, bo było to wielkie wydarzenie, nie tylko o charakterze

religijnym, ale przede wszystkim politycznym . Przyczyniło się ono do3

poczucia dumy narodowej, wzrostu – zarówno indywidualnej, jak i zbio-

rowej – samooceny, która zmobilizowała do podjęcia wspólnego działa-

http://www.gamesfanatic.pl/2015/06/08/wir-sind-das-volk-wschodu-z-zachodem-zmagania/
http://www.gamesfanatic.pl/2015/06/08/wir-sind-das-volk-wschodu-z-zachodem-zmagania/
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Zob.: I. Krzemiński, Solidarność – organizacja polskich nadziei, [w:] Solidarność. Wyda-4

rzenia, konsekwencje, pamięć, pod red. Barbary Gruszki, Warszawa 2006, s. 14.

Zob.: E. Wnuk-Lipiński, Solidarność – na fali procesów globalnych, [w:] Solidarność...,5

op. cit., s. 36.

Zob.: M. Głowiński, Opis papieskiej pielgrzymki, [w:] M. Głowiński, Nowomowa i ciągi6

dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 2009, s. 99–127.

nia . Wybór człowieka z komunistycznego kraju na stanowisko głowy4

Kościoła Katolickiego zwrócił uwagę świata na wschodnie kraje, z któ-

rych też mogą pochodzić autorytety moralne dla zachodniego sposobu

myślenia .5

Centrum Myśli Jana Pawła II wydało grę, której tematem była pierw-

sza pielgrzymka papieża Polaka do ojczyzny. Nie było to wydarzenie, na

które władza patrzyła przychylnym okiem, w związku z tym, starała się

nie tylko utrudnić jego organizację, ale również dbała o to, by w mediach

informacje na temat tego wydarzenia były ograniczone do niezbędnego

minimum lub kształtowały obraz pielgrzymki zgodnie z ideologicznymi

hasłami władzy. Michał Głowiński dokonał analizy opisów papieskiej wi-

zyty w ówczesnej niekatolickiej prasie, którą cechowało skrajne ujedno-

licenie w doborze faktów i sformułowań użytych przez papieża. Badacz

zwrócił uwagę na przemilczenia w wiadomościach poprzedzających oraz

podsumowujących pielgrzymkę, niedopowiedzenia w komunikatach in-

formujących o trudnościach komunikacyjnych w najbliższych dniach,

nie precyzując ich przyczyn, oraz manipulacyjną hierarchizację i selekcję

fragmentów wypowiedzi papieża, a także jego spotkań z różnymi przed-

stawicielami rządu i ruchu opozycyjnego w bieżących sprawozdaniach

z papieskiego pobytu w Polsce .6

Gracze wcielają się w organizatorów I pielgrzymki Jana Pawła II do

Polski. Wspólnymi siłami mają przeciwstawić się systemowi komuni-

stycznemu reprezentowanym przez grę. Jej kooperacyjny charakter pod-

kreśla istotną w tych czasach współpracę społeczną, ponieważ jedynie

grupa ludzi, a nie jednostki, mogą stanowić zagrożenie dla władzy. Plan-

sza prezentuje sześć wybranych miast, które papież odwiedził podczas

czerwcowej podróży. Każdy z graczy wybiera sobie kartę Frakcji, która

ma swoje unikatowe działanie. Uczestnik gry w ten sposób może repre-

zentować takie instytucje, jak: Watykan, Uniwersytet, Kościół lub Opo-

zycję. Ponadto każdy z nich dysponuje czterema pionkami pełniącymi
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funkcję obywateli. Stawiając je w wybranych polach przy miastach, moż-

na zdobywać żetony wiernych, oporu i wiary oraz realizować zasady

specjalne przypisane poszczególnym miastom, pozwalające np. wyciągnąć

za darmo dowolnego obywatela znajdującego się w więzieniu lub usunąć

agenta z wybranego miasta. Pionki obywateli też można stawiać w od-

powiadających swojej frakcji polach na kartach Odnowy; przygotowanie

ich jest nagradzane żetonami wpływu. Przypisane tym kartom możli-

we ruchy pozwalają zniwelować niektóre niekorzystne dla organizatorów

pielgrzymki następstwa działania kart reżimu. Tych ostatnich są trzy

rodzaje. Centralną kartę reżimu losuje się na początku gry i ona determi-

nuje całą rozgrywkę, utrudniając graczom organizację pielgrzymki. Jej

działanie obejmuje całą Polskę. Karty Odnowy można traktować jako

wsparcie Kościoła dla działaczy z ruchu opozycyjnego, w których to wcie-

lają się gracze. Pozostałe karty reżimu są ciągnięte przez graczy podczas

swojej tury. Dzielą się one na działania natychmiastowe i lokalne. Dru-

gie ograniczają działania i blokują zasadę specjalną w mieście, na które

dana karta została nałożona, do czasu jej usunięcia, możliwego po uzbie-

raniu odpowiedniej liczby żetonów wskazanych na karcie. Ponadto każ-

de zagrywanie karty reżimu wiąże się z przesuwaniem znacznika upływu

czasu do przodu. Kiedy ten stanie w polu oznaczonego liczbą „sto” lub

je przekroczy, wtedy gra się kończy. Dochodzi wówczas do podsumowa-

nia osiągnięć organizatorów pielgrzymki: liczeni są wierni zgromadzeni

w poszczególnych miastach oraz agenci i obywatele w więzieniu. Liczba

tych drugich jest odejmowana od ilości żetonów wiernych na planszy.

Jeśli różnica wyniesie przynajmniej 20 punktów, to znaczy, że udało się

pokonać reżim komunistyczny i pielgrzymka dochodzi do skutku. Jeśli

punktów jest mniej, to papież nie przyjedzie, a historia Polski toczy

się inaczej.

Obecny w grze reżim jest uniwersalny, ponieważ jego działania były

stosowane nie tylko wobec osób związanych z Kościołem. Aresztowania

obejmowały również osoby, które z różnych przyczyn były niewygodne

dla władzy, a do nich należały także osoby świeckie i niereligijne. Po-

zostałymi metodami terroru komunistycznego pojawiającymi się w grze

są: wysyłanie agentów Służby Bezpieczeństwa do miast, ograniczenia cza-

sowe, mobilizacje związane ze zmianą taktyki komunistycznego reżimu

(przez zamianę Centralnej Karty Reżimu), rewizje oraz ograniczenie oby-
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Zob.: A. Paczkowski, Wojna o PRL, [w:] A. Paczkowski i in., Spór o PRL, Kraków7

1996, s. 50.

watelom dostępu do środków obronnych (wymiana lub odrzucenie kart

Odnowy), podniesienie cen (wymóg oddania więcej żetonów), ogranicze-

nie zaopatrzenia (nieotrzymywanie żetonów za dokonywane działania),

wyroki śmierci (usunięcie obywatela z gry), blokada działań specjalnych

instytucji (reprezentowanej przez gracza) i utrudnienia komunikacyjne

blokujące dostęp obywateli (także w celu zaniżania frekwencji wiernych)

do określonego miejsca. Jak widać, są to metody uniwersalne i charakte-

rystyczne dla każdego państwa o autorytarnym bądź totalitarnym ustro-

ju. Były one praktykowane nie tylko przy wydarzeniach religijnych czy

kulturalnych, ale też w zwykłym życiu codziennym. Zastosowanie tych

metod w grze o pielgrzymce papieża pokazuje, że Polacy nie podda-

wali się terrorowi, ale starali się stawić mu czoła oraz szukać rozwiązań

pośrednich. Był to zresztą jedyny kraj w bloku wschodnim, który wielo-

krotnie stawiał opór . Sam temat gry podkreśla wpływ polskiego papieża7

na zmiany społeczne, które w konsekwencji przyniosły większą odwagę

obywateli w stawianiu oporu władzy. Dlatego też mechanika gry poka-

zuje nie tyle konkretne zmagania organizatorów pielgrzymki, co ogólną

walkę obywateli z przeciwnościami losu, tworzonymi przez rząd komuni-

styczny, która wymagała współpracy społeczeństwa, posiadania znajomości

i zmysłu kombinatorskiego pozwalającego przechytrzyć władzę.

Ikony ściślej związane z pierwszą wizytą papieską w Polsce są re-

prezentowane przez karty Odnowy, których już sama nazwa nawiązuje

do fragmentu homilii św. Jana Pawła II dotyczącego odnowienia polskiej

Ziemi. Działania karty Odnowy są opatrzone tytułami odnoszącymi się

do samej pielgrzymki, jak hasła będące częścią papieskiego zawołania:

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”, Błonia

krakowskie, na których papież odprawiał msze święta podczas swoich

pielgrzymek, papamobile, spotkania z młodzieżą, okno papieskie, dyplo-

macja watykańska oraz porywająca homilia – hasło podkreślające autory-

tet papieża i znaczenie jego słów dla wiernych. Karty wspominają także

Nowy Targ i Kalwarię Zebrzydowską, miejsca odwiedzane przez Ojca

Świętego, które nie zostały uwzględnione na planszy. Pozostała część kart

odwołuje się do symboli związanych z opozycją: Wolne Związki Zawo-

dowe, Solidarność, Komitet Obrony Robotników (KOR), Radio Wolna
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Zob.: E. Wnuk-Lipiński, Solidarność..., op. cit., s. 36–37.8

Wzmianka o lipcowych protestach jako sygnale większej fali strajkowej w 1980 roku9

pojawia się w artykule Jerzego Kordasa, jednak wspomina tylko o strajkach na Dolnym Śląsku.
Zob.: J. Kordas, Strajki na Dolnym Śląsku w latach 1980–1981 (lipiec 1980 – 13 grudnia
1981). Zarys wydarzeń, [w:] Polityczno-prawne aspekty walki politycznej i konfliktów społecznych
w Polsce w latach 1980–1983, pod red. M. Izbickiej, Wrocław 1984, s. 25–26.

L. Biernacki, Strajki w kraju – Lubelski lipiec, 10 http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/
?page_id=218 (dostęp: 30.04.2018).

A. Zawistowski, Okiem historyka, „Pamięć.pl” nr 6/2012, 11 http://arch.ipn.gov.pl/ftp/
pamiecpl/pamiecpl_6_caly.pdf (dostęp: 30.04.2018).

Tylko w jednej książce spotkałam się z dosłownie trzyzdaniową wzmianką o lipcowych12

strajkach w Lublinie, jako jedne z pierwszych protestów po podwyżce cen. Zob.: W. Rosz-
kowski, Najnowsza historia Polski, Warszawa 2011, s. 7–8. Informacji o Lubelskim Lipcu

Europa, Towarzystwo Kursów Naukowych, Ruch Obrony Praw Człowie-

ka i Obywatela (ROPCiO) oraz postać kardynała Stefana Wyszyńskiego,

prymasa Polski.

1980 VII – strajki na Lubelszczyźnie

Odnoszę wrażenie, że w wielu tekstach „pamięciowych” o „Sierpniu

1980” i powstaniu „Solidarności” dostrzega się wpływ wyboru Karola

Wojtyły na papieża oraz jego pierwszej pielgrzymki do Polski , wspo-8

mina się też falę strajków w 1976 roku, natomiast – jakby w ogóle –

pomija się wydarzenia poprzedzające strajk na Wybrzeżu. A przecież

strajki wywołane podwyżką cen rozpoczęły się już w lipcu . Najwięk-9

szym ośrodkiem tychże była Lubelszczyzna, dlatego nazwano tę falę

strajków Lubelskim Lipcem . W świetle tego może cieszyć fakt, że ten10

temat okazał się inspirujący dla twórców gier planszowych. Nie jest

również przypadkiem, że autorzy (I. Walczewska-Bińczyk, O. Walczewski

i A. Kwapiński) studiowali w Lublinie. W  świetle mojej powyższej ob-

serwacji dotyczącej pomijania wzmianki o Lubelskim Lipcu podpisuję się

pod stwierdzeniem Andrzeja Zawistowskiego, że „w zakresie powszech-

nej edukacji o lubelskich strajkach 1980 roku gra W zakładzie dokona

więcej, niż niejeden, nawet najrzetelniej przygotowany tom monograficz-

ny” . Dodam, że głównym osiągnięciem gry będzie popularyzacja tematu11

przemilczanego w wielu opracowaniach historycznych .12

http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=218
http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=218
http://arch.ipn.gov.pl/ftp/pamiecpl/pamiecpl_6_caly.pdf
http://arch.ipn.gov.pl/ftp/pamiecpl/pamiecpl_6_caly.pdf
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zabrakło w publikacjach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio ruchów opozycyjnych
w 1980 roku, np. [w:] Solidarność. Wydarzenie, konsekwencje, pamięć, op.cit.; S. Cenckiewicz,
Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2005;
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003; Polityczno-
-prawne aspekty walki politycznej i konfliktów społecznych w Polsce w latach 1980–1983, pod
red. M. Izbickiej, Wrocław 1984.

L. Biernacki, Strajki w kraju..., op. cit.13

Zob.: J. Błażejowska, P. Wieczorkiewicz, Przez Polskę Ludową na przełaj i na przekór,14

Poznań 2011, s. 480–483.

W zakładzie. Lubelski Lipiec ’80. gracze wcielają się w pracowników

lubelskiej Fabryki Samochodów Ciężarowych, która do strajku przyłączy-

ła się 9 lipca . Wśród nich pojawiają się takie postaci, jak: Kierownik,13

Dziennikarz, Opozycjonista, Karierowicz, Przodownik pracy, Bumelant

oraz Agent SB. Każdy z nich ma indywidualny cel, którego osiągnięcie

przynosi zwycięstwo. Opozycjonista musi doprowadzić do strajku, nato-

miast Dziennikarz – przeciwnie – obniżyć poziom niezadowolenia, co

można wyjaśnić tym, że nie można pisać w gazetach informacji sprzecz-

nych z propagandą sukcesu ustroju komunistycznego. Zadaniem Agenta

SB jest wykrycie Opozycjonisty i złożenie na niego raportu. Kosztem

donosu jest utrata jednego robotnika (każdy dysponuje trzema takimi

żetonami), więc podczas całej rozgrywki może złożyć maksymalnie trzy

raporty. Celem Bumelanta, Karierowicza i Przodownika pracy jest zdo-

bycie jedenastu żetonów, odpowiednio: Koleżeństwa, Wazeliniarstwa

i Pracowitości. Specyficzną postacią jest Kierownik, który nie zostaje na

stałe przypisany żadnemu z graczy. Motyw Kierownika jest dodatkowo

kontrolowany przez uczestnika, który ma w danej rundzie najwięcej że-

tonów Nadzoru. W przypadku posiadania takiej samej liczby żetonów

przez kilku graczy, odbywa się „konkurs” na stanowisko Kierownika

w formie licytacji żetonów. Celem Kierownika jest podniesienie wydaj-

ności pracy do 102%. Podnoszenie norm w pracy (co pokazuje także karta

Głosu FSC „Wizytacja”) należało do osiągnięć, z których władza komuni-

styczna była najdumniejsza . Ponadto do kierowniczych zadań należy in-14

spekcja w wybranym pomieszczeniu zakładu. Polega ona na odwróceniu

wszystkich żetonów znajdujących się w tym pomieszczeniu i sprawdze-

niu, czy Robotnicy pracują. W jej wyniku odkryci Bumelanci wracają

„do domu”, a gracze ich kontrolujący nie mogą korzystać z właściwości
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Ibidem, s. 485.15

A. Zawistowski, Okiem historyka, op. cit.16

K. Madaj, Personalne rozgrywki w FSC, „Pamięć.pl” nr 6/2012, s. 68.17

Chronologia niezbyt wychodzi, kiedy dla urozmaicenia rozgrywki karty powinno się18

tasować.

pomieszczeń. Bumelanctwo było dość popularnym zjawiskiem w PRL-u ,15

co (wraz z ciągłym nieracjonalnym dążeniem do podnoszenia norm) było

przyczyną niskiej jakości sprzedawanych produktów. Dlatego w grze na

trzy żetony Robotników przypadają dwaj Bumelanci. To z kolei budzi

obawy A. Zawistowskiego, czy to nie utrwala stereotypu dotyczącego tego,

że strajki wynikały z lenistwa osób pracujących .16

Motywy postaci są tajne, poza Kierownikiem i Agentem SB ujawnia-

jącym się podczas składania pierwszego raportu. Odzwierciedla to obraz

ówczesnego społeczeństwa, w którym nie można było zaufać nawet sąsia-

dowi, gdyż nie było pewności, czy działa dla władzy, czy przeciwko niej.

Mniej uważni gracze mogą nie zauważyć, kto zdecydowanie działa na ich

niekorzyść – mam tu na myśli relację Dziennikarza i Opozycjonisty,

którzy przesuwają znacznik zadowolenia to w dół, to w górę. Dlatego

Karolowi Madajowi wydaje się, że gra zazwyczaj kończy się wygraną Kie-

rownika , ponieważ kiedy jego motyw podczas całej gry kontroluje w su-17

mie kilku graczy, to w interesie ich wszystkich (na różnych etapach gry)

jest podnoszenie wydajności zakładu. Nie będą jej obniżać, jeśli mają

perspektywę przejęcia tego stanowiska w kolejnej rundzie. Z moich ob-

serwacji jednak wynika, że największe szanse na zwycięstwo mają osoby

zbierające żetony. Czasem dokonają tego, nie zwracając tym działaniem

uwagi przeciwników, mimo że liczba posiadanych żetonów jest infor-

macją jawną. Jedynym problemem, jaki dostrzegam w sposobach osiągania

zwycięstwa, jest to, że rozgrywka może się zakończyć już w pierwszym

etapie, nim za pośrednictwem Głosu FSC dojdzie do znaczących wyda-

rzeń historycznych, o których gra ma przypominać.

W założeniu twórców gra powinna składać się z trzech etapów, które

są wyznaczane przez trzy stosy kart Głosu FSC chronologicznie prezen-

tujące wydarzenia . Przekładają się one na daty: 1–9 lipca, 10–18 lipca18

i 19–25 lipca. Pierwszy termin wyznacza początek fali strajków obec-

nych w różnych częściach kraju, które pojawiły się później także na Lu-

belszczyźnie. Karty z tego stosu informują o tym, że 1 lipca pojawiły
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L. Biernacki, Strajki w kraju..., op. cit.19

się podwyżki cen, które obejmowały także ceny obiadu w stołówkach

zakładowych  (to drugie pośrednio zaznacza karta „Szczury w kuchni”,19

ograniczając dostęp do stołówki). Pierwszy etap gry kończy się wraz

z otrzymaniem informacji o wybuchu strajku w Wytwórni Sprzętu Ko-

munikacyjnego w Świdniku, co miało miejsce 8 lipca. Kolejnego dnia

dołączył zakład reprezentowany przez grę, dlatego II etap jest datowany

na 10 lipca. Usunięcie karty Głos FSC „Strajk w WSK Świdnik” (prowa-

dzącej do wzrostu niezadowolenia) jest możliwe przy wyciągnięciu karty

„Pisemne porozumienie w WSK Świdnik”, datowane na 11 lipca. Dba-

jąc o chronologię, tę kartę powinna poprzedzać karta „Jedenasty lipca”

dotycząca składania kierownictwu postulatów ułożonych przez pracow-

ników FSC. Karty z II etapu częściej informują o konkretnych sytua-

cjach historycznych, jak np. dołączenie do strajku 17 lipca Lubelskiego

Węzła Kolejowego, a 18 lipca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyj-

nego w Lublinie. Etap II kończy się w dniu, w którym następuje punkt

kulminacyjny fali strajków. Natomiast cała rozgrywka, jeśli nie wyło-

ni wcześniej zwycięzcy, ma swój koniec wraz z wylosowaniem ostatniej

karty Głosu FSC.

1980 VIII – strajki na Pomorzu

Lubelski Lipiec stanowił preludium do sierpniowych wydarzeń roz-

grywanych w Trójmieście. Stocznię Gdańską i Lecha Wałęsę uczynio-

no bohaterami gry wydanej jako produkt nawiązujący i promujący film

Andrzeja Wajdy Wałęsa. Człowiek z nadziei. Po raz kolejny wspomnę po-

stać Madaja, który zaprojektował również Strajk! Skok do wolności. Choć

reguły gry zakładają pewną rywalizację między graczami, gdyż wygrywa

osoba, której uda się zdobyć dwa postulaty strajkowe, to temat i tworzo-

ny przez niego klimat skłaniają do rozegrania partyjki o kooperacyjnym

charakterze. Wszak uczestnicy gry tworzą pewną grupę działającą dla

wspólnego celu pod dowództwem Wałęsy, którego obecność symbolizuje

duży drewniany pionek z jego podobizną. Pionek jest jeden i nim poru-

szają się po planszy współorganizatorzy strajku lub sam Przywódca Soli-
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darności, bo trudno jednoznacznie określić rolę graczy. Zakładam jednak,

że wcielają się oni w przedstawicieli Solidarności i swoimi działaniami

realizują jego rozkazy, a wygrywa osoba, która najprędzej je wykona.

Założenie, że każdy jest słynnym elektrykiem, prowadzi do obrazu ry-

walizacji między graczami o tytuł najlepszego Lecha Wałęsy, co wydaje

mi się być sugestią niefortunną, choć można ją umotywować tym, że jego

podobizny znajdują się na kartach ruchu.

Do zadań przedstawicieli Przywódcy należy zebranie odpowiednich

ludzi, którzy doprowadzą do strajku (Robotnicy), będą jego świadkami

(Mieszkańcy), nagłośnią wydarzenie (Korespondenci) oraz będą reprezen-

tować grupę zawodową i rozmawiać z władzą (Eksperci i Delegaci). Tura

gracza przebiega następująco: za pomocą kart „gadane” można odsłaniać

pierwszą kartę ze stosów umieszczonych w różnych częściach planszy.

Karty „chodzone” i „biegane” pozwalają przemieszczać pionek o jedno

lub dwa pola. Aby wziąć do swojej „drużyny” kartę reprezentującą

Przedstawiciela którejś z powyższych grup, należy w ręku mieć wymaga-

ne karty, np. Korespondenta można pozyskać dzięki karcie „Robotnik”

i „Mieszkaniec”, a Korespondent wraz z kartą „gadane” pozwala zwer-

bować Eksperta. Eksperci i Delegaci są potrzebni do zdobywania postu-

latów. Kartę postulatów można pozyskać w momencie dysponowania

kartami „Ekspert” i „Delegat” w konfiguracji określonej na karcie. Jeśli

wymaga ona posiadania na ręku dwóch kart „Delegatów”, a gracz od-

słaniający postulat nie spełnia zobowiązań, to karta z warunkami zosta-

je odłożona na bok, co znaczy, że te żądania nie zostały zaakceptowane

przez władze. Oznacza to jednak, że pierwsza próba rozmów z rządem

nie doprowadziła do porozumienia, ale jest szansa, że kolejne podejścia

przyniosą oczekiwane rezultaty. Dlatego jeśli zdarzy się, że wszystkie

sześć kart zostanie odrzucone na bok, to nie oznacza to porażki (Robot-

nicy nie poddawali się), lecz gracze próbują dalej, tym razem z prze-

tasowanym stosem odrzuconych postulatów.

Strajk! Skok do wolności zwraca uwagę na takie ikony powiązane ze

strajkiem, jak Stocznia Gdańska, drukarnia związana z akcją drukowa-

nia i kolportażem ulotek i plakatów, która poprzedzała strajk, zwycięski

gest dłonią „Victoria” oraz postaci: Lecha Wałęsy i Anny Walentyno-

wicz, których przywrócenie do pracy było jednym z punktów postulatu,

Henryka Krzywonosa i Andrzeja Gwiazdy. Ponadto na kartach postaci
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uwzględniono nazwiska ekspertów i nazwy zakładów pracy biorących

udział w strajku.

1981 XII 13 – wprowadzenie stanu wojennego

Wroniec jest grą planszową wydaną wraz z książką Jacka Dukaja o tym

samym tytule w ramach akcji społeczno-edukacyjnej wokół 13 grudnia

1981 roku (wydano ją w 2009 roku, czyli w 28. rocznicę wydarzeń). Fabuła

gry jest powiązana z książką i zaczyna się charakterystycznym dla bajek

wstępem, który znajduje się na pudełku: Dawno, dawno temu był sobie

chłopiec o imieniu Adaś. W tamtych czasach nie było komputerów. Nie było

Internetu. Czarno-białe telewizory pokazywały dwa programy. Gadali na nich

o nudnych sprawach brzydcy panowie. W kinach nie wyświetlano amerykań-

skich filmów. I nie było muzyki do słuchania z iPodów i komórek. Nie było

komórek. I pewnej niedzieli – nie było Teleranka. Wroniec wpadł nocą przez

okno do mieszkania, w którym mieszkał Adaś z rodziną i porwał jego tatę.

Życie zmieniło się w straszliwą bajkę. Musisz pomóc Adasiowi odnaleźć i uwol-

nić tatę!

Po tej narracji wprowadzającej młodych graczy w inną epokę, w której

żyli ich rodzice i dziadkowie, przechodzimy na planszę. Każdy z graczy

wciela się w Adasia i jego zadaniem jest uwolnienie ojca Adasia, któ-

rego zły Wroniec reprezentujący tutaj złowrogą władzę PRL zamknął

w swojej czerwonej wieży, zajmującej centralne miejsce na planszy i na-

suwającej skojarzenia z Pałacem Kultury i Nauki. Tu można już zauwa-

żyć, jakie negatywne konotacje po tej rozgrywce może budzić wieżowiec

w Warszawie. Z jednej strony stanowi on symbol socjalizmu (ustroju,

który tu został jednoznacznie oceniony negatywnie), z drugiej zaś – czym

podkreślam pewne zagrożenie z zastosowanie takiej metaforyki – gra su-

geruje, a także przez kolejne rozgrywki utrwala wizerunek Pałacu jako

siedziby władzy oraz więzienia, choć od początku istnienia miejsce to

pełniło funkcje edukacyjno-kulturalne.

Gra ma proste zasady, które przypominają „chińczyka” i „grzybo-

branie”. Aby rozpocząć podróż po planszy, należy wyrzucić określoną

liczbę oczek, a potem wykonuje się polecenia pola, na którym stanie

pionek. Rozgrywka składa się z trzech etapów, gdzie pierwszy i ostatni
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W nawiasie podaję odpowiednik nazwy pola/karty, jeśli brzmi inaczej.20

są do siebie podobne. Na początku gracze podążają w kierunku wieży

Wrońca, po drodze zbierając kartki na mięso i oporniki oraz zmierzając

się z różnymi sytuacjami, mającymi przybliżyć graczom realia wspomnia-

nego okresu historycznego. W drugim etapie zawodnicy krążą wokół czer-

wonej wieży, w której jest uwięziony ojciec Adasia. Aby go uwolnić,

należy posiadać jeden żeton Ameryki, który można uzyskać, stając na

odpowiednim polu lub wymieniając określoną liczbę uzbieranych żetonów

z kartkami na mięso i opornikami. Następnie z takim żetonem należy

stanąć na polu Wroniec, które przenosi pionek do wieży. W kolejnej tu-

rze Adaś z ojcem opuszczają więzienie i próbują się wydostać z tego

okręgu, co nie jest takie łatwe. Otóż po drodze musi minąć kolejne pola

pełne zagrożeń i jeśli gracz ponownie stanie na polu Wroniec, to ląduje

w wieży. Jeśli nie dysponuje żetonem Ameryki, to musi wyrzucić okreś-

loną liczbę oczek, aby się z niej wydostać. Trzeci etap zaczyna się wów-

czas, gdy zawodnik opuści centralną część planszy. Tu zaczyna się wyścig

między uczestnikami, ponieważ wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do

mety, pokonując po drodze podobne przeszkody, jak w etapie pierwszym.

Karty z symbolami poszczególnych pól na jednej stronie podają dzia-

łanie w grze, na drugiej wyjaśniają, co się kryje za podanymi przeszkoda-

mi oraz jak to się odnosi do rzeczywistości. Aby scharakteryzować, jaki

obraz stanu wojennego przedstawia Wroniec, nie sposób tych przeszkód

wymienić. Dominują tu przejawy reżimu komunistycznego reprezen-

towane przez MO („Milipanci” ), ZOMO („Złomot”), SB („Bubek”),20

zwanych potocznie Ubekami i tajniaków. Są to działania ujarzmiające

uczestników biorących udział w rozmaitych protestach oraz metody re-

presyjne: podsłuch, rozpylanie gazów („Gaz”), pałowanie („Pała”), pole-

waczki, aresztowanie („Komisariat”, „Wroniec”), cenzura. „Krajobraz”

stanu wojennego został zarysowany przez obecność koksowników, przy

których grzali się żołnierze, oraz pojazdów milicyjnych, zwanych po-

tocznie „sukami”. Pokazano tu też skutki gospodarki PRL-u, które prze-

jawiały się deficytem energii elektrycznej („Brak prądu”) oraz towarów

w sklepie („Kolejki” i żetony „Kartka na mięso”), a także przybliżono

funkcjonowanie podziemia i działania opozycjonistów, którzy rozdawa-

li ulotki ogłaszające antytotalitarne protesty („Bibuła”). Ponadto w grze
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pojawia się postać Członka, który należał do PZPR, oraz Przodownika

pracy („Pan Beton”).

Gra, czerpiąc zasób słownictwa z powieści Dukaja, pokazuje jeszcze

jedno zjawisko charakterystyczne dla PRL-u – nowomowę, która wystę-

powała nie tylko w propagandowych komunikatach, ale także w języku

potocznym. Jedną z jej cech, która w grze wydaje się najbardziej widocz-

na, jest dewastacja klasycznego języka, która polega na tym, że „przejmuje

jego elementy, nadając im inny sens – często jednak w sposób ukryty,

tzn. tworzy pozory, że w jej obrębie słowa znaczą to, co normalnie znaczą,

kiedy naprawdę znaczą co innego” . Warto zwrócić uwagę, że Wroniec21

rzadko przejmuje język z PRL-u: poza „suką” i „bibułą” pozostałe okreś-

lenia „milipanci”, „złomot”, „bubek”, „pan beton”, a także tytułowy

Wroniec pochodzący od skrótu WRON – Wojskowej Rady Ocalenia Na-

rodowego, która zarządzała Polską w czasie stanu wojennego, to czytel-

ny metajęzyk charakteryzujący antytotalitarną nowomowę.

1990 – odprężenie po aksamitnej rewolucji, humorystyczny powrót

do komunistycznej przeszłości

W tym miejscu przyszedł moment, by przypomnieć grę wydaną na

początku lat 90. Najpierw ukazała się w Czechosłowacji Stavime Stalinov

Pomnik, zaraz potem odrobinę zmodyfikowana polska edycja Budujemy

pomnik Stalina. Ta pozycja wydaje mi się szczególnie ciekawa nie tylko

ze względu na zmodyfikowanie monopolowych reguł gry na charakter

socjalistyczny, ale przede wszystkim czas, w jakim ona powstała – nie-

długo po aksamitnej rewolucji wieńczącej komunizm w Czechosłowacji.

Tytuł planszówki nawiązuje do największego na świecie pomnika

Stalina wybudowanego w Pradze i zaprojektowanego w 1949 roku przez

czeskiego rzeźbiarza Otakara Šveca . Odsłona pomnika przedstawiają-22

cego dowódcę wraz z grupą ośmiu postaci symbolizujących lud ZSRR

i Czechosłowacji nastąpiła 1 maja 1955 roku (zburzono go w 1962 roku).

Budowa pomnika będzie głównym zadaniem uczestników tej rozgrywki.
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Gra składa się z mniej więcej tych samych elementów co Monopoly,

z tą różnicą, że zamiast plastikowych rekwizytów reprezentujących budo-

wane domy i hotele są kartoniki przedstawiające fragmenty pomnika. Na

jego całość składa się osiem takich „kamieni”. Gracz może otrzymać jeden

z nich, gdy wykupi wszystkie tereny jednego koloru. Wartość „kamienia”

niech podkreśli reguła, że dopiero wtedy można go oddać pod zastaw

w celu otrzymania kredytu na spłacenie długów u przeciwników. Różnią

się także dociągane karty, które w Budujemy pomnik Stalina dzielą się

na trzy kategorie: „konieczność” i „więzienie” – karty, które należy po-

ciągnąć, gdy stanie się na odpowiednim polu, oraz „przypadek”, które

można, ale nie trzeba dobierać.

Zasadnicza różnica od pierwowzoru tkwi w regułach gry. To gra,

w której – jak przekonują jej twórcy – oszustwa i łapówki są dopusz-

czalne. Przed rozpoczęciem rozgrywki wybiera się spośród zawodników

I sekretarza, który otrzymuje legitymację i pełni również funkcję bankie-

ra, chyba że przekaże ją komuś innemu. I sekretarz nie płaci czynszu,

a ponadto wyznacza on kolejność startu pozostałych uczestników oraz

wybiera wśród nich SB-ka, który również otrzymuje legitymację, oraz wy-

znacza mu gracza do śledzenia – co przejawia się tym, że SB-ek nie rzu-

ca kostką, tylko porusza się o tyle pól, co „śledzony”. Obaj dygnitarze

polityczni grają na specjalnych ulgowych zasadach, największy koszt po-

noszą wtedy, kiedy się wzajemnie odwiedzają. Stanięcie SB-eka na polu

I sekretarza kosztuje tego drugiego 3000 zł, natomiast w odwrotnych

okolicznościach SB-ek płaci 1500 zł za bankiet dla I sekretarza.

Nabywanie nieruchomości oraz pobieranie czynszu odbywa się na tra-

dycyjnych zasadach. Wykupienie wszystkich nieruchomości z jednego

zestawu kolorystycznego pozwala wymienić te akty własności na cenny

„kamień” pod pomnik. Za skompletowanie czterech „kamieni” w na-

grodę otrzymuje się kolejne dwa. Im więcej „kamieni” posiada właści-

ciel nieruchomości, tym odpowiednio zwielokrotniony czynsz ma prawo

pobierać.

Na planszy oprócz nieruchomości znajdują się pola specjalne. Gdy na

polu „opozycji” stanie zwykły gracz, wówczas ten musi oddać jeden akt

własności, natomiast gdy będzie to I sekretarz, to powstaje kryzys, wsku-

tek którego gracz ustępuje ze swojej funkcji „z przyczyn zdrowotnych”
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Czechosłowacki pierwowzór ma bardziej rozbudowane reguły, m.in. każdy z graczy23
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„Sierpień 1980” i wybór papieża są wydarzeniami wymienianymi jako powód do dumy.24

Zob. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 216.

i dalej gra na zwykłych zasadach. Kryzys trwa do momentu, gdy jakiś

gracz stanie na polu „I sekretarz”. Wówczas nowy przywódca może

zmienić SB-eka lub za łapówkę zachować go na tym stanowisku. Jeśli na

polu „opozycji” stanie SB-ek, to w czasie „kryzysu” oddaje jeden „ka-

mień” lub traci 2 kolejki, a poza „kryzysem” daje każdemu z graczy 500 zł

łapówki za milczenie. Pole „dewaluacja” powoduje, że wszyscy zwykli

obywatele podlegają konieczności wymiany pieniędzy w stosunku 1:2.

Tak pokrótce prezentują się zasady polskiej wersji Budujemy pomnik

Stalina , których ostatnie zdanie stanowi kwintesencję sposobu na życie23

obywatela socjalistycznego kraju: „Regulamin jest wyjściowy. Traktuj go

wyjściowo. Kombinuj, płać, bierz, pracuj łokciami i głową, ale nie za-

pominaj o łapówkach. Ostatnie 45 lat powinno Cię tego nauczyć”.

Tym, co w wydaniu tej gry wydaje się najciekawsze, to moment jej

powstania. W przeciwieństwie do pozostałych omówionych tu tytułów,

Budujemy pomnik Stalina powstał w ciągu roku od zakończenia komu-

nizmu. To bardzo krótki dystans czasowy do wydarzeń, o ktorych gra

opowiada. Bo o ile w przypadku polskich planszówek o PRL-u wydanych

po 2011 roku można mówić o pobudkach związanych z pewną nostalgią

za minioną epoką, o chęci szczególnego upamiętnienia wydarzeń histo-

rycznych ocenianych pozytywnie przez społeczeństwo , czy też potrze-24

bie edukowania młodego pokolenia z zakresu historii najnowszej, o tyle

trudno uwierzyć w to, że w społeczności dopiero co wyzwolonej spod

reżimu pojawiło się pragnienie powrotu do pogardzanego okresu. Zbyt

mało czasu minęło, by obywatele demokratycznego kraju zdążyli się już

rozczarować wolnością. Czym zatem kierowali się twórcy Budujemy pom-

nik Stalina?

Zdaniem Justina I’Anson-Sparksa i Maruski Svasek ta gra stanowi

element specyficznego dyskursu po 1989 roku dotyczącego ośmieszenia

komunistycznej przeszłości, w którym Czesi usprawiedliwiają swoje za-

chowanie skorumpowanym systemem wymuszającym na nich określone
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J. I’Anson-Sparks, M. Svasek, ‘Post-Communist Personality Cults’..., op. cit., s. 119.25

Tu muszę zwrócić uwagę na dostrzegalną różnicę między czechosłowacką a polską26

wersją. Powyższa uwaga nie znajduje odzwierciedlenia w polskiej edycji, ponieważ w niej
tylko 2–3 graczy pełni znaczące funkcje (jeśli I Sekretarz wyznaczy bankiera – Sekretarza
Ekonomicznego), pozostali są zwykłymi obywatelami.

formy działania . Gra, umożliwiając „powrót” do realiów socjalizmu, po-25

zwala im przeżyć je z innej, lepszej perspektywy, już nie jako zwykli

obywatele poddani dyrektywom władzy, lecz jako dygnitarze polityczni,

którzy mieli więcej przywilejów, a co więcej – nie ponoszą za swoje

działania odpowiedzialności moralnej . Ta zamiana ról może sugerować,26

że zaistniała tu potrzeba odreagowania po czasach terroru.

Dziwić też może dominujący w tej grze, choć ujęty humorystycznie,

kult Stalina, któremu J. I’Anson-Sparks i M. Svasek w swojej analizie gry

poświęcili szczególną uwagę. Jak twierdzą autorzy, przyczyny tego moż-

na doszukiwać się w wydarzeniach z 1962 roku, kiedy władze Czecho-

słowacji i ZSRR nakazały wyburzyć praski pomnik. Ze względu na jego

monumentalny rozmiar, detonacja bryły byłaby słyszalna i zauważalna

(w postaci opadów dymu) w całej stolicy, a celem władzy było ciche usu-

nięcie monumentu przedstawiającego dowódcę, którego kult stał się za-

kazany, i utrwalenie w świadomości społecznej, że on nigdy nie istniał.

Pomnik rozbierano po kawałku za zasłoną chroniącą widok przed pub-

licznością. Powrót kultu Stalina w humorystycznej formie gry planszo-

wej zaraz po zakończeniu komunizmu jest jednym z pierwszych kroków

w stronę złamania nakazanego wieloletniego milczenia. Budujemy pomnik

Stalina pozwalając, a nawet wręcz zachęcając, do zachowań postrzeganych

negatywnie przez społeczeństwo, jak: nielojalność, donosicielstwo, łapów-

karstwo czy konformizm, obiecując, że gracze nie poniosą za to żadnej

odpowiedzialności (bo nawet wylądowanie w więzieniu przynosi pozy-

tywne skutki) przełamuje także tabu społeczne.

Podsumowanie

Obserwując rynek gier planszowych, można zauważyć, że nowe po-

dejście do projektowania tych tekstów kultury otwiera przed twórcami
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możliwość zaaranżowania na planszy coraz szerszej gamy tematów, w tym

historycznych. Rozwój mechaniki gier tradycyjnych wyjaśnia, dlaczego ta

gałąź popkultury reaguje na rewolucyjne wydarzenia z historii najnow-

szej z kilkudziesięcioletnim dystansem (by nie rzec: opóźnieniem), choć

zarazem nie jest to wyczerpujący argument w świetle tytułu Budujemy

pomnik Stalina, stanowiącego przykład gry, która na nastroje społeczne

zareagowała w pierwszym możliwym czasie, tuż po obaleniu komunizmu

i idącej za tym cenzury. Wieloletni dystans, jaki zachowują współczesne

gry względem historii, którą opowiadają, pozwala ocenić, które wyda-

rzenia okazały się kluczowe i warte zaadaptowania ich do formy pop-

kulturowo-edukacyjnej. Z polskiej historii najnowszej były to przede

wszystkim wydarzenia z ostatniej dekady PRL-u – okresu najlepiej pamię-

tanego, bo najbardziej przybliżającego do wyczekiwanej wolności. Nie bez

powodu większość polskich gier powstawała przy okazji rocznic wydarzeń

oraz promocji innych dzieł filmowych czy literackich podejmujących

wybrany temat historyczny. Wynika to z uznania wciąż niższego statu-

su gier planszowych względem innych tekstów kultury oraz dostrzeżenia

okazji, że gry edukacyjne towarzyszące dziełom, mającym szansę wpisać

się w choćby tymczasowy kanon szkolny, otworzą pedagogów i nauczy-

cieli na alternatywne metody szerzenia wiedzy. To z kolei pokazuje,

a potwierdza to też aktualna (nie)dostępność wyżej wspomnianych tytu-

łów w sprzedaży, że odbiorcy nie są (jeszcze?) zainteresowani odpowie-

dzią popkultury na współczesne wydarzenia rewolucyjne w takiej formie.

Mizerne efekty poszukiwań planszówek podejmujących podobne tematy

w innych krajach byłego bloku komunistycznego nie tylko utwierdzają

mnie w tym przekonaniu, ale też zachęcają do refleksji, którą pozosta-

wię bez odpowiedzi: dlaczego Polacy przejawiają wyjątkowe (w tym re-

gionie) zainteresowanie tworzeniem gier podejmujących tematy z własnej

historii najnowszej?
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WSPÓŁCZESNE REPREZENTACJE REWOLUCYJNYCH WYDARZEŃ

HISTORII NAJNOWSZEJ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W GRACH PLANSZOWYCH

Założeniem artykułu jest przyjrzenie się temu, jakie oraz w jaki sposób zna-
mienne dla współczesnej historii Europy Środkowej wydarzenia zostały przed-
stawione w kulturze popularnej, którą tu reprezentują gry planszowe. Analizie
zostaje poddane sześć gier historycznych powstałych przede wszystkim w Polsce,
choć jeden tytuł pochodzi z Czechosłowacji, które w rozmaity sposób opowiadają
o wybranych wydarzeniach z okresu komunizmu, m.in. o I pielgrzymce papieskiej,
strajkach i stanie wojennym.

Słowa kluczowe: gry planszowe, PRL, Czechosłowacja, historia najnowsza,
gry edukacyjne, socjalizm, rewolucje, strajk.

THE CONTEMPORARY REPRESENTATIONS OF THE REVOLUTIONARY

EVENTS IN THE NEWEST HISTORY OF CENTRAL-EAST EUROPE

IN BOARD GAMES

The aim of the article is to look at what and how important for the
contemporary history of Central Europe events were presented in popular
culture, which is represented here by board games. They are subjected to analysis
six historical games created primarily in Poland, although one title comes
from Czechoslovakia, which in various ways tell about selected events from the
communist period, including about the papal pilgrimage, strikes and martial law.

Keywords: board games, PPR, Czechoslovakia, recent history, education
games, socialism, revolutions, strike.



Na przykład „В антагонистических классовых обществах: коренной и резкий пере-27

ворот в общественно-политических отношениях, насильственным путем разрешающий

назревшие противоречия между способом производства и производственными отношения-

ми и приводящий к захвату государственной власти общественно-передовым классом”;

С.И. Ожегов, Словарь русского языка, изд. 3, Москва 1953, с. 619.

Na przykład „Коренной переворот в жизни общества, который приводит к ликвидации28

отжившего общественного и политического строя и передаче власти в руки передового

класса”; С.И. Ожегов, Словарь русского языка, изд. 21 переработанное и дополненное,

ред. Н.Ю. Шведова, Москва 1989, с. 671.
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POODWILŻOWE ODCZYTANIA STOSUNKU DO REWOLUCJI

PRZEDSTAWICIELI ROSYJSKIEGO OŚWIECENIA

Kierunek zmian w sposobie postrzegania w ZSRR rewolucji zdaje się

dobrze obrazować treść hasła „rewolucja” w słownikach języka rosyjskie-

go. Wystarczy porównać ze sobą jedno z początkowych wydań Słowni-

ka języka rosyjskiego Siergieja Ożegowa (pierwsze wyszło w 1949 roku)27

z jego wydaniami ze schyłkowego okresu ZSRR , aby przekonać się (na-28

wet bez głębszej naukowej refleksji nad jego makro- i mikrostrukturą),

że z biegiem czasu – nie bez wpływu okoliczności politycznych – hasło

„rewolucja” stało się jakby „lżejsze” pod względem ideologicznym, cho-

ciaż nigdy nacechowania ideologicznego nie utraciło, zanurzało czytelni-

ka w polityce państwa radzieckiego, ale coraz płyciej i mniej nachalnie.

Ożegow – wybitny leksykograf, jeden z dwudziestowiecznych następców

W ładimira Dala, który – nawiasem mówiąc – w swoim pomnikowym
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В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. 3 (П–Р), изд. 4, Санкт-29

-Петербург–Москва [б.г.], с. 1667.

Słownik języka polskiego, red. nauk. M. Szymczak, t. 3 (R–Ż), Warszawa 1989, s. 54.30

Por. Д.С. Бабкин, Процесс А.Н. Радищева, Москва–Ленинград 1952, с. 196.31

dziele również zawarł hasło „rewolucja”  – zmarł w 1964 roku, docze-29

kawszy się sześciu wydań słownika; przygotowaniem kolejnych zajmo-

wali się inni leksykografowie. W powyższych rozważaniach chodzi przy

tym o pierwsze znaczenie słowa „rewolucja”, zilustrowane we wszystkich

wydaniach słownika przez „Wielką Socjalistyczną Rewolucję Paździer-

nikową”; znaczenie drugie jest ogólniejsze i dotyczy, jeśli przytoczyć

analogiczny ustęp ze Słownika języka polskiego, „procesu gwałtownych

zmian jakościowych w jakiejś dziedzinie, powodujących zasadnicze prze-

kształcenie istniejącego stanu rzeczy” .30

W podobny sposób dokonywały się zmiany w radzieckim oglądzie

stosunku do rewolucji przedstawicieli rosyjskiego Oświecenia. Mówiąc

w tym kontekście o rewolucji, należy mieć na uwadze nie tylko abstrak-

cyjne wizje możliwej przyszłej rewolucji roztaczane przez pisarzy, ale

przede wszystkim ich oceny trzech wydarzeń z historii XVIII wieku,

tylko umownie zresztą dających się określić tym mianem. Na plan pierw-

szy wysuwa się rewolucja francuska (1789–1799), nazywana także Wielką

Rewolucją Francuską. Drugim jest powstanie chłopskie w Rosji pod wo-

dzą Jemeliana Pugaczowa (1773–1775). Trzecie stanowi wojna o nie-

podległość Stanów Zjednoczonych, konflikt między Królestwem Wielkiej

Brytanii a jego trzynastoma koloniami na północnoamerykańskim konty-

nencie (1775–1783), zwana również rewolucją amerykańską. Wydarzenia

we Francji i Ameryce Północnej należały do tych, które – jeśli spara-

frazować tytuł książki Johna Reeda – „wstrząsnęły światem”: rewolucja

francuska doprowadziła do obalenia monarchii Burbonów, rewolucja

amerykańska zakończyła się uznaniem przez Wielką Brytanię niepod-

ległości Stanów Zjednoczonych i przyczyniła się do ugruntowania parla-

mentaryzmu oraz przyspieszyła likwidację niewolnictwa. Wstrząs musiało

wywołać na szczytach władzy Rosji także powstanie Pugaczowa, którego

nazwisko stało się synonimem wichrzyciela; „buntownik gorszy od Pu-

gaczowa” – powie o Radiszczewie caryca Katarzyna II i nie będzie to jej

jedyna taka wypowiedź na ten temat . Spośród przedstawicieli rosyjskiego31
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F. Nieuważny, W. Olbrych, Literatura okresu odwilży, [w:] Historia literatury rosyjskiej32

XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 1997, s. 435.

Oświecenia najszerzej wypowiadał się o tych trzech wydarzeniach właśnie

Aleksander Radiszczew (1749–1802), autor głośnej Podróży z Petersburga do

Moskwy (Путешествие из Петербурга в Москву, wyd. 1790) i włączonej

do niej ody Wolność (Вольность). Wzmianka o tym pisarzu i myślicielu

w naturalny sposób pociąga za sobą wymienienie tzw. poetów-radiszcze-

wowców, czyli członków Wolnego Stowarzyszenia Miłośników Literatury,

Nauk i Sztuk, założonego 15 lipca 1801 roku w Petersburgu z inicjatywy

Iwana Borna (1778–1812) oraz Wasilija Popugajewa (1778–1816) i z udzia-

łem Wasilija Dmitrijewa, Aleksieja Wołkowa, Wasilija Krasowskiego,

Aleksandra Wostokowa, Aleksandra Izmajłowa, Nikołaja Ostołopowa,

Iwana Pnina, Gawriiły Kamieniewa i in. Wśród członków tej grupy, do

której należeli nie tylko literaci, ale także przedstawiciele sztuk pięk-

nych i naukowcy, ważną postacią jest przede wszystkim poeta Iwan Pnin

(1773–1805), autor Ody o praworządności (Ода на правосудие, 1805). Za-

równo dzieła Radiszczewa, jak i spuścizna radiszczewowców stawały się

przedmiotem studiów na różnych etapach dziejów radzieckiego litera-

turoznawstwa. Perspektywiczne wydaje się w szczególności porównanie

opracowań z czasów przedodwilżowych i poodwilżowych (czy – szerzej –

okołoodwilżowych, wiadomo bowiem, że „niepokoje duchowe trapiły

środowisko [...] znacznie wcześniej, jeszcze przed zakończeniem epoki

stalinowskiej” ). Umowną datą graniczną będzie rok 1953 (śmierć Józefa32

Stalina), rok 1954 (początek powstawania powieści Ilji Erenburga Od-

wilż, której tytuł nadał nazwę epoce) czy rok 1956 (XX Zjazd KPZR,

zapoczątkowujący krytykę reżimu totalitarnego).

Niniejszy artykuł będzie zatem traktować nie tyle o literaturze ro-

syjskiej XVIII wieku, ile o nauce radzieckiej, przy czym nie tylko o litera-

turoznawstwie, ale również filozofii i historii, reprezentanci wszystkich

tych dyscyplin zajmowali się bowiem problemem stosunku twórców oświe-

ceniowych do rewolucji. Celem jest uchwycenie zmian w ujmowaniu tego

zagadnienia i odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu zależały one od

aktualnej aury politycznej. Materiał egzemplifikacyjny będą stanowiły

właśnie prace o radiszczewowcach i o samym Aleksandrze Radiszczewie.

Pod określeniem „nauka radziecka” należy rozumieć jej przedstawicieli,
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O dużej roli czasopism w okresie odwilżowym świadczą przede wszystkim dzieje mie-33

sięcznika „Nowyj mir”. Opublikowany w nim w 1953 roku artykuł Władimira Pomierance-
wa O szczerości w literaturze (Об искренности в литературе) rozpoczął prowadzoną na łamach
periodyków dyskusję na wskazany w tytule temat, a jest to tylko jeden z przykładów jego
wpisującej w ducha zmian zawartości.

Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств,34

ред. В.Н. Орлов, Ленинград 1935.

Вл. Орлов, Русские просветители 1790–1800-х годов, изд. 1, Москва 1950, изд. 2,35

Москва 1953.

Zbiór z 1935 roku wyszedł w serii „dużej”. Niezależnie od niego, zbiorki wierszy ra-36

diszczewowców ukazały się w serii „małej” w latach 1952 i 1961. W 1934 roku zostało założone
wydawnictwo „Sowietskij pisatel’”, w którym obie serie były przygotowywane. Zob. www.
library.spbu.ru/rus/volsnx/istoria.html.

ale też całe instytucje na czele z wydawnictwami książkowymi i redakcja-

mi czasopism naukowych . Wśród tych ostatnich szczególna pozycja przy-33

padła pismu „Woprosy fiłosofii”, na którego dziejach wyraźne piętno

odcisnęły przemiany polityczne w ZSRR: w okresie odwilży stanie się

ono miejscem zamieszczenia przełomowych publikacji o radiszczewowcach

i Radiszczewie.

Radiszczewowcy otrzymali takie miano w latach 30. XX wieku, wtedy

też zaczęły się systematyczne badania nad nimi, które zaowocowały wy-

daniem antologii wierszy w serii „Biblioteka poety” („Библиотека поэта”)

i opracowania historycznoliterackiego na ich temat. Za obiema pozycjami

krył się W ładimir Orłow, który wraz z W ładimirem Diesnickim napi-

sał wstęp do zbioru Poeci-radiszczewowcy  oraz spod pióra którego wyszła34

monografia Rosyjscy oświeceni lat 1790–1800-nych, rozpoczynająca się od

wstępnego rozdziału W ślad za Radiszczewem  i w następnych rozdziałach

oświetlająca twórczość Pnina i Popugajewa oraz dzieje Wolnego Stowa-

rzyszenia Miłośników Literatury, Nauk i Sztuk i poezji obywatelskiej

pierwszego dziesięciolecia XIX wieku . W latach 1956–1970 W ładimir35

Orłow był redaktorem naczelnym „Biblioteki poety”, mającej odmianę

„dużą” (założoną przez Maksima Gorkiego w 1931 roku) i „małą” (wyda-

waną z przeznaczeniem dla szerokich kręgów odbiorców od 1935 roku) .36

Wstęp do kolejnego wydania zbioru wierszy członków stowarzyszenia

oraz zawartych w nim notek biograficznych i wybór oraz opracowanie

tekstów należał do Pawła Orłowa, czołowego rosyjskiego znawcy senty-

mentalizmu, który wraz z Galiną Lichotkiną opracował w nim także

http://www.library.spbu.ru/rus/volsnx/istoria.html
http://www.library.spbu.ru/rus/volsnx/istoria.html
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Поэты-радищевцы (А.Х. Востоков, И.П. Пнин, И.М. Борн, В.В. Попугаев и другие поэты37

Вольного общества любителей словесности, наук и художеств), вступ. статья, биограф.

справки, состав. и подготов. текста П.О. Орлов, примеч. П.А. Орлов и Г.А. Лихоткина,

Ленинград 1979.

И.З. Деркачев, Был ли И.П. Пнин радищевцем?, „Вопросы философии” 1958, № 8,38

с. 74–78.

„Считаем необходимым подчеркнуть, что в дальнейшем изложении мы пользуемся39

этим словом [радищевцы – M.D.] именно в таком, номинативном его значении применительно

к нескольким представителям данной группы, отнюдь не имея в виду тем самым ни аттесто-

вать их как последовательных выразителей радищевской революционно-материалистической

идеологии во всем её объеме, ни тем более равнять их с Радищевым”; Вл. Орлов, Русские

просветители..., изд. 2, с. 64.

przypisy . O tym, że z biegiem czasu badacze radzieccy stopniowo odstę-37

powali od nachalnego przypisywania twórcom tym „rewolucyjności”

i dopatrywania się w nich ideowych „powinowatych” Radiszczewa świad-

czy przede wszystkim artykuł I.Z. Dierkaczowa pod wymownym tytułem

Czy I.P. Pnin był radiszczewowcem?, opublikowany w czasopiśmie „Wopro-

sy fiłosofii” w 1958 roku , a także postawa samego W ładimira Orłowa,38

który zbiór wierszy wydany w 1935 roku nazwał Poeci-radiszczewowcy, ale

późniejszą o blisko dwadzieścia lat monografię o nich zatytułował bardziej

oględnie Rosyjscy oświeceni lat 1790–1800-nych, bez wskazywania w tytule

„spowinowacenia” omawianych twórców z Radiszczewem, ale za to z do-

precyzowaniem tej kwestii w przypisie do rozdziału W ślad za Radiszcze-

wem . Kim był Iwan Pnin i co zadecydowało o różnicach w ocenie jego39

postawy (i postawy pozostałych członków Wolnego Stowarzyszenia Miłoś-

ników Literatury, Nauk i Sztuk) przez badaczy radzieckich? Nieślubny

syn feldmarszałka Nikołaja Repnina (o nazwisku będącym skróconym

o pierwszą sylabę wariantem nazwiska ojca) wszedł do kultury rosyjskiej

jako publicysta i poeta: w latach 1797–1798 z Aleksandrem Bestużewem

wydawał „Sankt-Peterburgskij Żurnał”, do Wolnego Stowarzyszenia Mi-

łośników Literatury, Nauk i Sztuk wstąpił w 1802 roku, aby po trzech

latach zostać jego prezydentem, główną część jego spuścizny – poza wspo-

mnianą Odą do praworządności – tworzą wiersze Posłanie do Brieżynskiego.

Na śmierć Radiszczewa (Послание к Брежинскому. На смерть Радищева,

1802), Sława (Слава, 1804), Człowiek (Человек, 1805) i Bóg (Бог, 1805)

oraz przede wszystkim traktat społeczno-filozoficzny Próba o oświeceniu
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Tamże, с. 182.40

И.З. Деркачев, Был ли И.П. Пнин..., с. 76–77.41

П.А. Орлов, Поэты-радищевцы, [в:] Поэты-радищевцы..., Ленинград 1979, с. 5–6.42

Tamże, с. 15.43

Tamże, с. 23, 25–26.44

w odniesieniu do Rosji (Опыт  просвещения относительно к России, 1804).

Z jednej strony więc, W ładimir Orłow pisał, że „radykalne rozwiązanie

problemu chłopskiego Pnin upatrywał w nadaniu chłopom własności,

co wciąż argumentował w następujący sposób: własność jest podstawą

wszelkiej działalności wytwórczej i «węzłem, który wiąże społeczeń-

stwo»” , z drugiej – Dierkaczow w ogóle nie dostrzegał u Pnina chęci40

rozwiązania problemu chłopskiego, za spoiwo społeczeństwa uznawał

bowiem pisarz, zdaniem badacza, nierówność . Najbardziej wyważone41

stanowisko zajął Paweł Orłow, który we wstępie do zbioru z serii

„Biblioteka poety” z 1979 roku przyznał rację obu stronom sporu, argu-

mentując to tym, że „pokrewieństwo poszczególnych radiszczewowców

z Radiszczewem wynika z ich przynależności do demokratycznego obozu

w Oświeceniu, a różnice między nimi – ze stopnia ich radykalizmu”;

stopień radykalizmu Pnina czy Popugajewa bywał tymczasem, w jego

opinii, często zawyżany przez badaczy . Paweł Orłow posługiwał się42

w odniesieniu do poetów z kręgu Wolnego Stowarzyszenia Miłośników

Literatury, Nauk i Sztuk określeniem „radiszczewowcy”, niemniej z ta-

kim oto zastrzeżeniem: „przynależność do formacji oświeceniowej sprzy-

jała wykorzystywaniu przez nich doświadczeń twórczych Radiszczewa

i Karamzina, choć w ogólności nie byli oni ani radiszczewowcami, ani

karamzinistami, stanowili bowiem całkowicie odrębne zjawisko, w wielu

przypadkach wykazujące się cechami eklektyzmu” . Warto przypomnieć43

wreszcie, jak oceniał ten badacz stosunek omawianej grupy poetów do

rewolucji: „poeci Wolnego Stowarzyszenia opiewali nie rewolucję, lecz

wystąpienia tyranoburcze, wymierzone w despotów na tronie”, „idei

chłopskiej rewolucji, głoszonej przez autora Podróży z Petersburga do

Moskwy, nie podzielali” . Podobne stanowisko – wyważone, dalekie za-44

równo od zawyżania, jak i zaniżania roli członków rozpatrywanego sto-

warzyszenia w procesie historycznoliterackim, a także od eksponowania
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А.Н. Соколов, История русской литературы XIX века (I половина), изд. 4, Москва 1976,45

с. 34–42.

Por. В. Кантор, Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса.46

К проблеме имперского сознания в России, Москва 2008, с. 117–118.

Świadczą o tym wspomnienia Lidii Łotman (siostry Jurija), która dwukrotnie opisała47

w nich scenę z seminarium Grigorija Gukowskiego, jak jej kolega ze studiów Grigorij Ma-
kogonienko „z entuzjazmem, wymachując rękoma, udowadniał, że Radiszczew był kon-
sekwentnym rewolucjonistą, a idee liberalne, zawarte w niektórych rozdziałach jego książki
[tj. Podróży z Petersburga do Moskwy – M.D.], odzwierciedlają punkt widzenia jakiegoś – nie
do końca scharakteryzowanego przez niego – bohatera”; Л.М. Лотман, Воспоминания, Санкт-
-Петербург 2007, с. 103. Zarówno Gukowski, jak i Makogonienko zapisali się jako czołowi
znawcy literatury XVIII wieku, mający w swoim dorobku także prace o Radiszczewie.

Czasopismo „Woprosy fiłosofii” zostało założone w Moskwie w 1947 roku na miejscu48

pisma „Pod znamieniem kommunizma”; od 1958 roku wychodzi jako miesięcznik. W la-
tach 1947–1949 jego redaktorem naczelnym był Bonifatij Kiedrow, w latach 1949–1968 kiero-
wali nim kolejno Dmitrij Czesnokow, Fiodor Konstantinow, Michaił Kammari, Aleksander
Okułow i Mark Mitin, nazywani „stalinowską gwardią filozoficzną”, następnie na jego czele
znajdowali się Iwan Frołow (1968–1977), Wadim Siemienow (1978–1987), Władisław Lektor-
ski (1988–2009) i Boris Prużynin (od 2009 r.). W opinii Lektorskiego, drugim – oprócz od-
wilży – przełomowym okresem w dziejach pisma były lata pieriestrojki, w których zaczęło
ono odchodzić od teorii poznania, filozofii nauki i logiki do filozofii społeczeństwa i kultu-
ry oraz filozofii polityki; zob. m.in.: В.А. Лекторский, „Вопросы философии” за 60 лет,
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5.

„rewolucyjności” ich poglądów – zajął Aleksander Sokołow w przezna-

czonym dla specjalności filologicznej podręczniku do dziejów literatury

rosyjskiej pierwszej połowy XIX stulecia .45

Czy jednak rzeczywiście naukowcy radzieccy byli zgodni co do tego,

że Radiszczew głosił ideę rewolucji chłopskiej, jak zdają się to sugerować

ostatnie przytoczone słowa Pawła Orłowa? Przy powierzchownym oglą-

dzie problemu można się z tym zgodzić: „pierwszy rewolucjonista” stało

się określeniem, które „przylgnęło” do pisarza najtrwalej ze wszystkich,

którymi bywał opatrywany , a problem jego stosunku do rewolucji na-46

leżał do tych, które zapadły najtrwalej w pamięci studentów filologii

w szkołach wyższych w ZSRR . Jeśli jednak w przeglądzie literatury47

przedmiotu uwzględnić dyskusję w czasopiśmie „Woprosy fiłosofii”

w drugiej połowie lat 50. XX wieku, to okaże się, że stanowisko badaczy

radzieckich względem problemu „Radiszczew wobec rewolucji” było da-

lekie od sugerowanej przez Orłowa monolityczności .48

Dyskusja w tym wysokonakładowym piśmie filozoficznym trwała w la-

tach 1955–1957, gdy jego redaktorem naczelnym był Michaił Kammari

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5
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Ю.Ф. Карякин, Е.Л. Плимак, О двух оценках „Путешествия из Петербурга в Москву”49

в советской литературе, „Вопросы философии” 1955, № 4, с. 182–197.

А.А. Галактионов, П.Ф. Никандров, О месте А.Н. Радищева в русском освободительном50

движении, „Вопросы философии” 1956, № 3, с. 160–165.

Ю.М. Лотман, Был ли А.Н. Радищев дворянским революционером?, „Вопросы фило-51

софии” 1956, № 3, с. 165–172.

С.А. Покровский, О месте Радищева в истории русской революционной мысли, „Во-52

просы философии” 1956, № 4, с. 174–178.

Э.С. Виленская, О спорных вопросах и методах изучения идейного наследия53

А.Н. Радищева, „Вопросы философии” 1956, № 5, с. 163–174.

И.Я. Щипанов, Еще раз о А.Н. Радищеве, „Вопросы философии” 1957, № 6, с. 127–136.54

А.В. Западов, О спорном и бесспорном в оценке наследия А.Н. Радищева, „Вопросы55

философии” 1957, № 6, с. 136–141.

Zob. np. Ю.М. Лотман, Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской56

литературе конца XVIII века, [в:] Его же, О русской литературе. Статьи и исследования
(1958–1993). История русской прозы. Теория литературы, Санкт-Петербург 2005, с. 211–238.
Artykuł pochodzi z 1965 roku.

(Mikko Kammari). Udział wzięli w niej Jurij Kariakin i Jewgienij Pli-

mak, których artykuł O dwóch ocenach „Podróży z Petersburga do Moskwy”

w literaturze radzieckiej dał jej początek , Anatolij Gałaktionow i Piotr49

Nikandrow , Jurij Łotman , Serafim Pokrowski , Emilia Wilenska ,50 51 52 53

Iwan Szczipanow , wreszcie Aleksander Zapadow, którego artykuł O spor-54

nym i bezspornym w ocenie spuścizny A.N. Radiszczewa umownie można

uznać za zakończenie dyskusji . Do kwestii „Radiszczew wobec rewolu-55

cji” każdy z badaczy będzie wracać jeszcze niejednokrotnie . Na podsta-56

wie samych tytułów tych siedmiu prac można sformułować dwa wnioski

na temat przedmiotu wymiany zdań: po pierwsze, badacze byli zgodni co

do tego, że problem stosunku do rewolucji zajmuje czołowe miejsce

w twórczości autora ody Wolność i – co za tym idzie – należna jest mu

takaż pozycja w badaniach. Po drugie, różnice między nimi polegały na

odmiennym sytuowaniu Radiszczewa w „dziejach rosyjskiej myśli rewo-

lucyjnej” (jeśli powtórzyć tytuł artykułu Pokrowskiego) oraz wyko-

rzystaniu innej metody badawczej (jeżeli powtórzyć tytułową formułę

Wilenskiej). Warto przywołać też pytanie zadane w tytule przez Łotmana

– „czy Radiszczew był rewolucjonistą szlacheckim?”; jak wiemy, Dier-

kaczow dwa lata później będzie się zastanawiał na tych samych łamach

„czy Pnin był radiszczewowcem?”, pod którym to pytaniem w istocie

kryło się inne – „czy Pnin był rewolucjonistą?”. O ile Dierkaczow za-
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С.А. Покровский, О месте Радищева..., с. 174.57

Ю.Ф. Карякин, Е.Г. Плимак, Запретная мысль обретает свободу. 175 лет борьбы58

вокруг идейного наследия Радищева, Москва 1966.

Tamże, с. 7. Mowa jest o pracach na temat światopoglądu Radiszczewa, ustaleniach59

w tym zakresie Gieorgija Sztorma oraz stosunku pisarza do Robespierre’a.

Tamże, с. 24.60

kwestionował zasadność określania Pnina mianem rewolucjonisty, o tyle

uczestnicy dyskusji w piśmie „Woprosy fiłosofii” nie uczynili takiego

kroku w stosunku do Radiszczewa, niemniej wskazali na potrzebę przyj-

rzenia się mu pod tym kątem, czyli – wedle słów Pokrowskiego – zastano-

wienia się nad tym, „czy Radiszczew był konsekwentnym rewolucjonistą,

czy też myśli o rewolucji łączyły się w nim z nadziejami na to, że istotne

problemy rozwoju Rosji zostaną rozwiązane przez cara i ziemiaństwo dro-

gą reform?” . Postawienie takiego pytania sygnalizuje wyodrębnienie się57

dwóch grup badaczy. W istocie zróżnicowanie postaw badaczy było więk-

sze, na co wskazali Kariakin i Plimak w książce Zakazana myśl odzyskuje

wolność. 175 lat walki wokół spuścizny ideowej Radiszczewa z 1966 roku ,58

podsumowującej dyskusję nad problemem „Radiszczew wobec rewolucji”

w ZSRR z zaznaczeniem jej „prehistorii” w Rosji carskiej. Autorzy re-

lacjonują przebieg wymiany zdań w piśmie „Woprosy fiłosofii”, a jako

powód napisania książki podają zamiar dogłębnego wyjaśnienia swojego

stanowiska i usytuowania go na tle innych, w artykule O dwóch ocenach

„Podróży z Petersburga do Moskwy” w literaturze radzieckiej przedstawio-

nego ogólnikowo oraz mętnie i niewytłumaczonego wystarczająco w póź-

niejszych publikacjach na łamach czasopism „Istoriczeskije zapiski”,

„Istorija SSSR” i „Nowyj mir” . Kariakin i Plimak wyodrębniają więc59

trzy stanowiska badaczy wobec rozpatrywanej kwestii: jedni postrzegają

Radiszczewa jako zdeklarowanego rewolucjonistę, któremu obce były

„liberalne iluzje” współczesnych, dla drugich łączył on postawę rewolucjo-

nisty i zwolennika ówczesnego ustroju Rosji, trzeci określali go jako libe-

rała . Z przeprowadzonego przez badaczy przeglądu literatury przedmiotu60

pochodzącej z ostatniego półwiecza – recenzji W. Waldenberga zbioru

szkiców o Radiszczewie W ładimira Siemiennikowa z 1925 roku, artyku-

łu I.M. Trockiego o otoczeniu pisarza ze zbioru materiałów z 1936 ro-

ku, wspomnianego szkicu Gałaktionowa i Nikandrowa z pisma „Woprosy

fiłosofii” z 1956 roku oraz przeglądowego artykułu B.B. Kafengauza
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Zob. В. Вальденберг, [Рецензия на книгу: В.П. Семенников, „Радищев: очерки и ислле-61

дования”, 1923 г.], „Известия Отделения русского языка и словесности Российской Ака-
демии наук. 1924”, Ленинград 1925, т. XXIX, с. 410; И.М. Троцкий, Вокруг Радищева,
[в:] А.Н. Радищев. Материалы и исследования, Москва–Ленинград 1936, с. XIV–XV;
Б.Б. Кафенгауз, А.А. Преображенский, Проблемы истории России XVII–XVIII вв. в трудах
советских ученых, [в:] Советская историческая наука от XX к XXII Съезду КПСС, ред.
Н.М. Дружинин, Москва 1962, с. 180. Por. przypis 24.

Zob. np. Вл. Орлов, Радищев и русская литература, Москва 1949.62

Ю.Ф. Карякин, Е.Г. Плимак, Запретная мысль..., с. 4, 76.63

Н.Д. Кочеткова, Изучение Радищева за рубежом, „Русская литература” 1975, № 1,64

с. 179–187.

„XVIII век”, сб. 12 (А.Н. Радищев и литература его времени), ред. Г.П. Макогоненко,65

Ленинград 1977, с. 3.

i A.A. Prieobrażenskiego o radzieckich opracowaniach historii Rosji

XVII–XVIII wieku z 1962 roku  (lata 40. XX wieku nie mają w tym61

przeglądzie swojej reprezentacji, choć mieć by ją mogły i powinny: szcze-

gólnie obfity w prace o autorze ody Wolność był rok 1949, w którym ob-

chodzono dwusetną rocznicę jego urodzin ) – wynika, że wątpliwości co62

do stosunku pisarza do rewolucji i świadomość niedostatecznego rozpo-

znania tej kwestii towarzyszyły badaczom we wszystkich okresach, ale od

połowy lat 50. zaczęły one narastać, co – jak wiemy – pokazał przebieg

dyskusji w czasopiśmie „Woprosy fiłosofii”. W łasne stanowisko Kariakin

i Plimak wypracowali na podstawie Podróży z Petersburga do Moskwy,

nazywając ją „pierwszą w Rosji książką rewolucyjną”: koncepcja rewo-

lucji znajduje rozwinięcie dopiero jednak w drugiej części dzieła (granicę

stanowi rozdział Miednoje), w pierwszej mowa jest jeszcze tylko o refor-

matorskiej drodze przemian w Rosji .63

Przy odtwarzaniu dyskusji badaczy radzieckich nad stosunkiem

Radiszczewa do rewolucji rodzi się pytanie o stan ich wiedzy na temat

ujmowania tej kwestii przez uczonych zachodnich. Częściowo daje na nie

odpowiedź artykuł recenzyjny Natalii Koczetkowej Badania nad Radisz-

czewem za granicą z 1975 roku , wymieniony w przedmowie redakcyjnej64

do tomu 12 serii „XVIII wiek” z 1977 roku . O ile jednak redaktor tego65

tomu – Grigorij Makogonienko – w kontekście tego artykułu posługi-

wał się określeniem „Radiszczew-rewolucjonista”, o tyle z samego artykułu

Koczetkowej wynikało, że badacze zachodni bynajmniej nie byli skłon-

ni widzieć w pisarzu rewolucjonisty: o Allenie McConellu pisała, że

„nie zdecydował się nazwać Radiszczewa rewolucjonistą, sądząc, że twórca
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Н.Д. Кочеткова, Изучение Радищева..., с. 181. Zob.: A. McConnell, A Russian Philosophe66

Alexander N. Radishchev. 1749–1802, The Hague 1964; A. McConnell, The Origin of the Russian
Intelligentsia, „The Slavic and East European Journal” 1964, Vol. VIII, No. 1, pp. 1–16.

Вл. Орлов, Русские просветители..., изд. 2, с. 64–65.67

„Rewolucja opiewa swą przyszłość, ale chciałaby nigdy nie opuszczać początkowego68

«dzisiaj» swoich narodzin” – czytamy w monografii Jak wyjść z Terroru. Termidor a Rewolucja
(B. Baczko, Jak wyjść z Terroru. Termidor a Rewolucja, tłum. W. Dłuski, Gdańsk 2005, s. 268).
Za rozwinięcie tej myśli można uznać następujący passus z pracy Rewolucja. Władza, nadzie-
je, rozterki: „W samym sercu rewolucji znajdujemy jej stosunek do czasu: prezentuje się ona
i oznajmia jako radykalne zerwanie z ciągłością historii, punkt zerowy dziejów, które podzie-
liła na «przed» i «po». Umościwszy się w wieczystej teraźniejszości, wytacza bezapelacyjny
proces zasadom, wartościom i symbolom reżimu, który na zawsze zatopiła w przeszłości.
Zwłaszcza – rozsadziła czas [...]. Historia poddaje jednak ciężkiej próbie rewolucyjną wolę
wyzwolenia się spod władzy czasu. Bo rewolucja zdobywa panowanie nad historią tylko we
własnej wyobraźni, w rzeczywistości zaś [...] odkrywa jej nieodpartą ciągłość. [...] Wychylona
w przyszłość – bez przerwy na rozmaite sposoby nawiązuje do przeszłości” (B. Baczko,
Rewolucja. Władza, nadzieje, rozterki, tłum. W. Dłuski, Gdańsk 2010, s. 24–25).

Podróży [z Petersburga do Moskwy] opowiada się za drogą reform, a re-

wolucję traktuje jako «środek ostateczny» («last resort»)”, tym samym

stając się poprzednikiem zarówno „najbardziej radykalnej części inteli-

gencji rosyjskiej”, jak i „inteligencji liberalnej” . Podobne wątki po-66

brzmiewały w czasopiśmie „Woprosy fiłosofii”.

Nie ulega wątpliwości, że problem rewolucji przez cały czas znajdował

się w centrum zainteresowania radzieckich naukowców. W ZSRR nastą-

piło jego „zawłaszczenie” przez oficjalną ideologię. Przejawy postaw re-

wolucyjnych w epokach minionych były nagłaśniane, nawet jeżeli owa

„rewolucyjność” budziła wątpliwości. Co więcej, przejawy „rewolucyj-

ności” układano w ciągi czy linie rozwojowe, wcześniejsze przedstawiano

jako przygotowujące grunt pod następne. Tak właśnie należy rozumieć

słowa W ładimira Orłowa: radiszczewowcy zapisali się jako „ogniwo po-

średnie między Radiszczewem a dekabrystami” . Wydarzenia rewolucyj-67

ne z XX wieku miały uchodzić więc za naturalną konsekwencję zjawisk

zachodzących wcześniej. Albo inaczej: w dalekiej przeszłości znalezio-

no zapowiedź nieodległej przeszłości, która zadecydowała o przyszłości.

Relacja między przeszłością i przyszłością należy do „żelaznych” punktów

studiów nad rewolucjami, nie tylko historycznych, ale także historiozo-

ficznych, czego wyraziste świadectwo stanowią książki Bronisława Baczki

o wydarzeniach we Francji schyłku XVIII wieku . Stawiając problem68

„pisarz wobec rewolucji” w centrum swoich zainteresowań i rozpatrując
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A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kra-69

ków 2005, s. 71.

go na różnych przykładach („Pnin wobec rewolucji”, „Radiszczew wobec

rewolucji” i in.), ówcześni badacze dalecy byli jednak od pełnej zgod-

ności w klasyfikowaniu poszczególnych zjawisk jako „rewolucyjnych”,

a przynajmniej klasyfikowaniu ich jako takich bez dodatkowych komen-

tarzy. Publikacje o Pninie i Radiszczewie dają podstawy do mówienia

o całym wachlarzu propozycji interpretacyjnych, chociaż – co należy

podkreślić – różnice między badaczami odnosiły się często bardziej do

niuansów niż generaliów. Jednak nawet niewielkie różnice w ujmowa-

niu problemu „pisarz wobec rewolucji” w czasach radzieckich pozwa-

lają stwierdzić, że tylko częściowo można przyznać rację Andrzejowi

Walickiemu, który pisał, że „radzieckie opracowania filozofii Radiszczewa

są [...] przykładem bardzo daleko idącej tendencyjności i symplifikacji” ,69

a także – parafrazując jego słowa – nie w pełni można zgodzić się z tym,

że przykład tendencyjności i symplifikacji stanowią radzieckie opraco-

wania spuścizny poetyckiej członków Wolnego Stowarzyszenia Miłośni-

ków Literatury, Nauk i Sztuk.
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Sipanov I.Â., Eŝo raz o A.N. Radi ŝeve, „Voprosy filosofii” 1957, nr 6, s. 127–136.ˆ

Щипанов И.Я., Еще раз о А.Н. Радищеве, „Вопросы философии” 1957, № 6,

с. 127–136.



112 Magdalena Dąbrowska

Valdenberg V., [Recenziâ na knigu: V.P. Semennikov, „Radi ŝev: očerki i issledo-
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POODWILŻOWE ODCZYTANIA STOSUNKU DO REWOLUCJI

PRZEDSTAWICIELI ROSYJSKIEGO OŚWIECENIA

Artykuł zawiera omówienie prac na temat wizji rewolucji w literaturze rosyj-
skiego Oświecenia powstałych po okresie odwilży (tj. od połowy lat 50. XX wie-
ku). Celem jest ukazanie zmian w sposobie interpretowania stosunku pisarzy
i filozofów oświeceniowych do rewolucji i buntu (przyszłej i współczesnej, np.
Wielkiej Rewolucji Francuskiej, powstania J. Pugaczowa). Bazę materiałową sta-
nowi zawartość czasopism „Voprosy fiłosofii” oraz prace m.in. J.F. Kariakina
i J.L. Plimaka. Przedmiotem rozpatrzenia są dzieła Aleksandra Radiszczewa
(Podróż z Petersburga do Moskwy) i poetów z jego kręgu (I.P. Pnin).

Słowa kluczowe: rewolucja, ZSRR, dyskusja, Aleksander Radiszczew, Iwan
Pnin, „Woprosy fiłosofii”.

THE INTERPRETATIONS OF THE ATTITUDE TO THE REVOLUTION

OF THE REPRESENTATIVES OF THE RUSSIAN ENLIGHTENMENT

IN THE THAW PERIOD

The paper presents the publications about a vision of the revolution in the
Russian literature in the Enlightenment, which were published after the Thaw
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http://www.library.spbu.ru/rus/volsnx/istoria.html


Poodwilżowe odczytania stosunku do rewolucji... 113

(Khrushchev Thaw) period (i.e. since the mid 1950s). It aims to present the
changing way of interpreting the attitude to the revolution and rebellion (future
and contemporary, e.g. The French Revolution, The Pugachev’s Rebellion) of
the writers and philosophers in the Enlightenment. It relies on the contents of the
periodicals “Voprosy filosofii” and the works by Y.F. Karyakin i E.L. Plimak
and others. There are discussed also the works by Alexander Radishchev
(A Journey from St. Petersburg to Moscow) and the poets of his circle (I.P. Pnin).

Keywords: revolution, USSR, discussion, Alxander Radishchev, Ivan Pnin,
„Voprosy filosofii”.
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Вступ

Аналізуючи психологічну спадщину українських учених періоду 20–

–50-х років ХХ  століття, неможливо оминути увагою  постать і творчість

Степана-Максима Балея, педагога, викладача і психолога.

Степана Балея справедливо вважають багатоплановим науковцем, це

відбилося в назвах його книг, посібників, статей. Знайомлячись із бібліо-

графією , знаходимо зокрема: „Нарис психології” (1922)  і „Нарис логіки”1

(1923) , „Психологія підліткового віку” (1931, 1932, 1935 рр.) , „Нарис2 3

психології у зв’язку з розвитком  дитячої психіки” (1938, 1947 рр.) , „На-4

рис психології виховання” (1938, 1947, 1951, 1958 рр.) , „Характерологія5
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і типологія дітей і молоді” (1946 р.) , „Дорогою  самопізнання” (1947 р.) ,6 7

„Вступ до суспільної психології” (1959 р.) .8

Ми маємо на меті висвітлення й аналіз соціально-психологічної

складової наукової спадщини дослідника. 

Для цього необхідно виокремити й проаналізувати теми й пробле-

матику соціально-психологічних розвідок, простежити мислення автора,

а також співвіднести доробок ученого із тогочасною  науковою  думкою .

Витоки соціально-психологічної думки С. Балея

С . Балей народився 4 лютого 1885 року в с. Великі Бірки, нині Терно-

пільського району Тернопільської області у вчительській родині. Закін-

чив Тернопільську гімназію, по її завершенню вступив на філософський

факультет Львівського університету, де навчався у період з 1903 по

1907 рік. У  цей період студента помітив визначний польський вчений,

філософ, професор К. Твардовський, який і відзначив науковий потенціал

С. Балея. Після закінчення університету С. Балей працював викладачем

психології, математики, логіки. У  1911 році захистив наукову роботу

„Про потребу реконструкції поняття психологічної основи почуттів”

і здобув науковий ступінь доктора філософії. Протягом 1912–1914 рр.

науковець стажувався в Сорбоні та Берлінському університеті завдяки

протекції уже згадуваного професора К. Твардовського.

Трудова біографія С. Балея видається стислою: працював виклада-

чем в гімназіях Тернополя, Перемишля, Львова (1922–1927), читав лекції

в Українському таємному університеті (Львів), працював доцентом

у Кам’янець-Подільському університеті. Під час німецької окупації

викладав у Варшавському і Краківському підпільних університетах,

співпрацював з українськими науковими журналами. „Вісник НТШ”,

„Лікарський вісник”, „Наука і письменство”; завідував кафедрою  психо-

логії виховання Варшавського університету (1927–1952), обіймав посаду
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М. Вєрніков, Белей Степан Володимирович, 9 http://esu.com.ua/search_articles.php?
id=41205 (dostęp: 11.03.2019).

С. Іваник, Львівський Фройд – Степан Балей, 10 https://zaxid.net/lvivskiy_froyd__stepan_
baley_n1241373 11.04. 2019 (dostęp: 11.03.2019).

директора Варшавського педагогічного інституту Спілки вчителів (1936–

–1952) . Одначе за цим прозаїчним списком місць роботи віднаходимо9

непересічний і сповнений труднощів шлях людини, котра присвятила

себе розбудові психологічної науки одразу двох країн: України та Поль-

щі. Зауважимо тут, що початок наукової кар’єри майбутнього вченого був

позначений соціально-ідеологічною  напруженістю . Відомо, що на адресу

професора К. Твардовського була спрямована низка критичних зауважень

з боку шовіністично налаштованої польської преси, адже польський

учений посприяв і домігся наукової стипендії для С. Балея, українця за

походженням. Наводимо уривок із листа, адресованого С. Балеєм до

К. Твардовського: „Я невимовно вдячний ясновельможному пану Про-

фесору за пояснення, пов’язані з моєю  справою , і заміщені в «Słowie

Polskim» [популярна львівська газета того часу – Я.М .]. А це є настільки

цінне для мене не тільки з того приводу, що пан професор, можливо,

навіть наражаючи свою  репутацію , таким шляхетним способом захищає

мене перед прикрими для мене підозрами; я високо ціную  цей вчинок

передусім з того приводу, що в моїх очах і в очах інших українців він

буде живим прикладом об’єктивності і доброзичливості ясновельмож-

ного пана Професора в стосунку до його учнів української національ-

ності” . Звідси стає зрозумілим, що шлях молодого українця почався за10

безпосередньої підтримки польських інтелектуальних еліт, і його зв’язок

із польською  наукою  тривав аж до смерті вченого у 1952 році.

Разом з тим, як ми бачимо, С. Балей ідентифікує себе як українсь-

кого вченого. В  український період життя вчений активно захоплювався

психоаналізом, практикував цей підхід і використовував ідеї З. Фройда

і К. Юнга у дослідженнях творчості Т . Шевченка, Ю . Словацького,

С. Жеромського. Згадувані дослідження стали унікальними у жанрі

психобіографічних студій. Ми не будемо детально зупинятися на їх ана-

лізі, перш  за все, через те, що психоаналітичний аспект доробку автора

не є предметом нашої статті.

Найбільш  плідним для вченого став польський період життя – за

24 роки науковець написав низку праць у галузі загальної, дитячої, педа-

http://esu.com.ua/se/hich/af37/dbch/af37/loch/f37%20arch_articles.php?id=41205
http://esu.com.ua/se/hich/af37/dbch/af37/loch/f37%20arch_articles.php?id=41205
https://zaxid.net/lvivskiy_froyd__stepan_baley_n1241373%2011.04.%202019
https://zaxid.net/lvivskiy_froyd__stepan_baley_n1241373%2011.04.%202019
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П. Петрюк, Л. Бондаренко, Академік Степан Володимирович Балей – видатний11

український і польський психолог, лікар, психоаналітик та філософ, http://www.psychiatry.
ua/articles/paper036.htm (dostęp: 11.03.2019).

М. Вєрніков, Белей Степан Володимирович, 12 http://esu.com.ua/search_articles.php?
id=41205 (dostęp: 11.03.2019)

С. Балей, „Вибрані праці з соціальної та педагогічної психології”, Тернопіль, ТЕІПО,13

1995, с. 5–46.

Ibidem.14

гогічної, соціальної психології, окремі розвідки присвячені психології

літературної творчості. Польський вчений М . Зємнович, зокрема, заува-

жує, що Степан Балей фактично стояв біля витоків досліджень з проб-

лем психології особистості та психології виховного процесу тогочасної

Польщі .11

Цю  думку поділяє і український дослідник М . Вєрніков, котрий

у певному сенсі „повернув” ученого українській науковій спільноті –

„У  Польщі С. Балея вважають одним  із засновників польської психо-

логії, зокрема психології розвитку і психології виховання” .12

Соціальна психологія у спадщині С. Балея

Ми обрали для аналізу переклад доробку дослідника – „Вибрані праці

з соціальної та педагогічної психології” (1995) . Зауважимо, що книга13

містить розвідки, датовані 1959–1961 роками, тобто виданими вже по

смерті автора. Інформація про роки написання конкретних праць авто-

ром є відсутньою .

Працею , що відкриває збірник, є стаття „Погляди Густава Лебона”,

присвячена психології юрби.

Юрба, її психологія, постає в баченні С. Балея „проблемою , якою

соціальна психологія займалася від самого початку”, „складовим на-

прямком досліджень соціальної психології” . Постать Г. Лебона і праця14

„Психологія юрби” традиційно описується дослідником як найавтори-

тетніша і найпопулярніша в галузі. С. Балей, певною мірою , полемізує із

французьким ученим стосовно двох часто цитованих тез. Не піддаючи

сумніву твердження про те, що поведінка особи змінюється в юрбі, що

поза юрбою особа поводиться інакше, ніж коли перебуває в ній, С. Балей

http://www.psychiatry.ua/articles/paper036.htm
http://www.psychiatry.ua/articles/paper036.htm
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=41205
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=41205
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Ibidem.15

Ibidem, s. 11.16

висловлює сумнів із приводу того пояснювального механізму, через

який Г . Лебон трактує такі поведінкові зміни. На думку С. Балея, колек-

тивна свідомість і квазігіпнотичне навіювання не виступають достатньо

переконливими аргументами.

У  подальшому С . Балей розвиває першу тезу і висловлює думку

про те, що особа поводиться інакше ніж наодинці не лише в юрбі,

а й у колективі, причому поведінка індивіда в організованому колективі

відрізнятиметься і від його поведінки поза колективом, і від його по-

ведінки в юрбі. Таким чином, для нашого співвітчизника тема участі

особи в юрбі, не зводиться лише до власне юрби, а мислиться на рівні

взаємодії особи й колективу. С. Балей зауважує, що саме усвідомлення

різниці у поведінці особи в колективі й поза ним є тим маркером, який

водночас відділяє соціальну психологію  і соціологію  від загальної пси-

хології та визначає згадані науки як самостійні .15

У  подальшому автор переходить до аналізу явища юрби, її динаміки,

механізмів поведінки в юрбах, видів юрб та інших людських угрупувань.

Перш за все, визначаючи юрбу, С . Балей виокремлює те, чим не є юрба.

Велика кількість людей в одному просторі не є маркером натовпу, відтак

не є юрбою будь-яке скупчення людей, як не є юрбою  будь-яке зібра-

ння людей із будь-якої причини. Для утворення юрби необхідна певна

кількість осіб, що зосереджує свою увагу на одному об’єкті чи акції,

разом із тим, зауважує автор, власне зосередження уваги також іще не

робить із зібрання людей юрбу. Якщо зібрання людей залучається до

якоїсь дії чи акції, яка вважається спільною  – ось за таких обставин

таке зібрання стає юрбою . Тобто те, що робить юрбу юрбою дослідник16

називає спільним інтересом, справою, метою , яка на певний час здатна

об’єднати людей, причому така мета або інтерес мусять мати свою

передісторію, у термінології С. Балея – повинно бути „щось на кшталт

пружини... і це «щось» пов’язується з емоційним боком психіки при-

сутніх” [там само]. Знаючи або помітивши цей інтерес, таким чином,

можна розтлумачити причини утворення натовпу, разом із тим, дослід-

ник фокусує увагу на тому, що він дійсно вважає таким , що досі не має

чіткого пояснення, а саме: способів дій юрби, форм її реагування.
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М. Слюсаревський, Ілюзії і колізії. Нариси статті, інтерв’ю на теми політичної17

та етнічної психології, Київ, Гнозис, 1998, s. 233.

Автор, подібно до багатьох дослідників натовпу, схильний пояснюва-

ти поведінкові механізми юрби через феномени фасилітації, навіювання,

зараження, наслідування; зауважується, що навряд чи правомірно вва-

жати наявність усіх перелічених феноменів обов’язковими, або такими,

які неодмінно мусять проявитися в юрбі одночасно. Дослідник побічно

згадує ефекти всесильності й анонімності, завдяки котрим діють фаси-

літація і наслідування, акцентує увагу на актуальних наукових проблемах:

вивільнення імпульсів у юрбі, ролі ватажків та їх типологія, природи

особистості в натовпі (де поляризуються твердження Г. Лебона „людина

у натовпі перестає бути собою” і теза Ф . Олпорта „людина юрби зна-

ходить себе в ній, адже більше не мусить стримувати себе від реакцій

і дій, що за інших обставин є табуйованими”). Зауважимо, що у цьому

контексті С. Балей більшою  мірою  проблемізує психологію  юрби, ситуа-

тивно посилаючись на визначення й дослідження авторів, аніж проду-

кує власну концепцію юрби, її поведінкових механізмів, характеристик,

передумов виникнення.

Аналізуючи питання видів юрб, автор полемізує стосовно вже наяв-

ного способу об’єднувати можливі її види за критеріями деструктив-

ності, злочинності, агресивності, патологічності. На думку С.Балея, таке

спрощення є некоректним. Він зауважує, що юрбу можна розглядати, як

інструмент, котрим трансформуються віджилі, застарілі соціальні струк-

тури. Забігаючи дещо уперед, відзначаємо, що схожу думку в контексті

юрби як носія героїчного, висловлює М . Слюсаревський у праці „Ілюзії

і колізії” .17

На думку автора, генезу спрощеного ставлення до юрби, як до явища

цілком патологічного, можна зрозуміти на прикладі пліток. Наприклад,

ученим, які досліджують психологію  юрби, відомо, що пліткування

в юрбі відбувається блискавично і майже завжди набуває велетенських

розмірів. На цій підставі вони роблять висновок, що плітка є чимось

типовим для юрби і водночас патологічним. Проте ігнорується той

факт, що розповсюдження пліток відбувається і в, умовно кажучи, нор-

мальних групах.
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С. Балей, „Вибрані праці з соціальної та педагогічної психології”, s. 17.18

Відтак С. Балей розвиває думку відносно спільного і відмінного

у юрбах та інших видах людських угрупувань: він стверджує, що фено-

мени фасилітації, навіювання, симпатії, сили впливу, наслідування, спів-

праці не є специфічними атрибутами лише натовпів, а й проявляються

в аудиторіях, поведінці публіки, колективах та організованих групах.

Зауважуємо, що на переконання дослідника, немає спеціальних законів

соціальної психології, що витлумачують поведінку людей у юрбах і які

би при цьому різнилися від законів для організованих колективів .18

Інтерес автора до проблеми колективів, яка почасти порушується

у наведеній вище статті, розкривається у розвідці „Психологія шкільного

класу”. У  вступній частині автор ставить проблему дефініції. Класний

колектив розглядається ним як основна організаційна ланка школи. Клас

як інституція, досліджується представниками двох наук: соціологією  та

психологією , причому межі між означеними галузями знання є доволі

нечіткими на рівні декларованої проблематики й використовуваних

методів, Таким чином, стан проблеми видається авторові актуальним

і таким, що потребує диференціації і чіткості у відповіді на запитання:

що досліджується під грифом  „Психологія шкільного класу” і відпо-

відно, що є предметом відповідного соціологічного дослідження.

С. Балей торкається питання форм та проявів колективного життя

класу. Дослідник цікавиться питанням  того, як шкільний клас транс-

формується із механічного утворення на таку групу, де реально при-

сутнім є зв’язок та взаєморозуміння. Окрім вікових особливостей, що

природно, чинять вплив на таку трансформацію , С. Балей виділяє такі

прояви змін: 1) вживання слова „Ми”, „наш  клас” щодо цілої групи;

2) „честь класу”, що може мати вияв у почутті ображеності стосовно

негативної думки про клас, яку висловлюють окремі члени колективу;

3) почуття гордості, коли хтось із представників класу вчиняє щось

надзвичайне; 4) класна солідарність, іноді спрямована на вчителя або

й проти нього.

Дослідник зазначає, що формою  прояву „духу класу” часто слугують

1) настрої, 2) характерні вислови та звороти, 3) спільні деталі одягу,

4) спільний сміх як спосіб реакції на зовнішнє середовище.
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Ibidem, s. 31–32.19

Цікавим маркером, що його виділяє учений, постає випадок колек-

тивного протиставлення групи у відповідь на вимоги шкільної дисцип-

ліни, втечі з уроків, бунт тощо .19

Окрім інтеграційних процесів, згаданих вище, автор виділяє дезінте-

граційні процеси, які також є проявами колективного життя – до таких

відносить розпад громади на маленькі гурти. Такий розпад часто спри-

чинений конкуренцією  між кількома лідерами класу, їх небажанням

підкорятися один одному. С. Балей описує власне спостереження, що

згадані прояви колективного життя переважно є небажаними чи бай-

дужими для шкільної адміністрації, і в цьому контексті автор висуває

ідею органу шкільного самоврядування із подвійною  соціально-психо-

логічною  природою : з одного боку, такий орган дозволяє шкільній

групі певним чином реалізуватися, з іншого боку, групові норми, які

транслюються через самоврядування, не мусять бути у суперечності із

нормами керівництва школи.

Зауважуємо, що ідея самоврядування у його цілісності та внутрішній

несуперечності із загальношкільним життям  вже апробувалася у радян-

ській педагогічній традиції. І тут становить інтерес авторська позиція

С. Балея стосовно надбань і новацій у СРСР. С. Балей, з одного боку,

схвалює прагнення зробити шкільний клас частиною  ширшого соціаль-

ного контексту, а з іншого боку, висловлює сумнів із приводу ймовір-

ності сформувати із шкільного класу групу з таким рівнем єдності.

Звідси можемо припустити, що цікавість С. Балея і радянських

педагогів до проблем колективу, нехай із принципово різних ідеологічних

позицій і досвіду, ймовірно, відповідала загальнонауковим тенденціям.

Принаймні, очевидно перегукуються виокремлені дослідником психо-

логічні прояви життя класу (на прикладі відчуття „Ми”), які, вико-

ристовуючи іншу, притаманну радянській традиції термінологію , можна

було би назвати „колективістськими”.

У  праці „Проблеми пропаганди” С. Балея віднаходимо також початки

дослідження виникнення пересудів, громадської думки й позицій. Це

питання автор трактує через поняття пропаганди. Дослідження, яке ми

взяли до аналізу, є сутнісно стислим теоретичним викладом  наявних
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Ibidem, s. 18.20

Ibidem, s. 20.21

підходів до розуміння терміну пропаганда і його пов’язаності із гро-

мадською  думкою  та ідеологією . С. Балей наводить визначення про-

паганди як „систематичного намагання особи або групи осіб вплинути

на поведінку осіб чи груп за допомогою  навіювання і як результат –

керувати їх вчинками” . С. Балей зазначає, що на політичних теренах20

пропаганда неодноразово служила деструктивним цілям, проте водночас

засоби пропаганди можуть бути використаними і задля прогресу. Якщо

оцінювати пропаганду як психологічну технологію , зауважує дослідник,

то вона може ґрунтуватися як на раціоналізмі, логічних доказах, на

наукових засадах у ширшому сенсі, так і на демагогії, ірраціональності,

почуттєвості. Функції пропаганди немислимі поза конкретною ідеологією

і не можуть бути зведеними лише до переконування. Вплив пропаганди

полягає з-поміж усього у заохоченні, викликанні почуття піднесення,

зламу внутрішніх обмежень.

Стосовно зв’язку пропаганди з типами ідеологій С. Балей висуває таке

твердження: ідеологія, яка містить у собі ірраціональне, міфи, вірування,

ритуали буде послуговуватися відповідним типом пропаганди .21

Висновки

Аналізуючи доробок автора, зауважуємо таке: С. Балей проблемізує

актуальні для свого часу питання співвідношення ідеології та пропа-

ганди, питання статусу соціальної психології та предмета її дослідження,

питання психології юрб, колективів, об’єднань та угрупувань.

Прикметною ознакою  мислення автора, яка вирізняє його з-поміж

решти українських учених, які працювали у предметному полі соціальної

психології, не вважаючи себе, втім , соціальними психологами, є оперува-

ння термінами й поняттями психологічної науки, як-от: наслідування,

фасилітація, співпраця, навіювання, наслідування, група, колектив тощо

і водночас чітка позиція відносно самостійного статусу соціальної

психології як науки, її окремості від інших галузей, зокрема, від загаль-

ної психології.
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Хочеться також зауважити на різниці між баченням предмета со-

ціальної психології, запропонованим С. Балеєм, і баченням соціальної

психології науковцями на підрадянських територіях. Якщо радянську

соціальну психологію  було фактично зведено до психології малих і се-

редніх груп, то у С. Балея ми спостерігаємо прагнення розширити

предмет до дослідження психології юрб.

Узагальнюючи доробок С. Белея у контексті тогочасного  розвитку

соціально-психологічного знання, відзначаємо:

• ідеї С. Балея стосовно „духу класу”, ролі шкільного учнівського само-

врядування є суголосними тим концепціям і уявленням про колек-

тив, що були запропоновані А. Макаренком і його послідовниками

в Радянському Союзі;

• інтерес автора до окремих проблем соціальної психології відповідає

науковим тенденціям тогочасного  Радянського Союзу. С. Балей

цікавиться соціально-психологічними процесами у групах і колекти-

вах, аналогічно до своїх радянських колег. Одначе, на відміну від

студій О . Залужного, А. Макаренка, котрі не вбачали потенціалу й

необхідності у вивченні юрб і мас в силу наукової моди та ідео-

логічних настановлень, С. Балей дотримується інших поглядів. Він

стверджує, що вивчення юрби є проблемою , якою  соціальна психо-

логія опікувалася від початку;

• на відміну від радянської традиції, котра уособлювала собою  пара-

докс, коли вчені фактично займаються соціально-психологічними

проблемами, водночас відмовляють соціальній психології в існуванні,

тавруючи її як буржуазну науку, С. Балей не лише підкреслює само-

стійний статус соціальної психології, а й увиразнює автентичні риси

науки;

• соціальна психологія мусить досліджувати закони й залежності, які

пояснюють поведінку людей як в юрбах, так і в організованих гру-

пах, уважає С. Балей. Автор використовує поняття фасилітації, сили

впливу, симпатій, співпраці, наслідування, що свідчить, що на його

мислення як соціального психолога мала вплив американська експе-

риментальна традиція (Н . Тріплет, Ф . Олпорт).
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Społeczno-psychologiczne badania w dorobku S. Baleji

Artykuł jest poświęcony analizie socjalno-psychologicznego dorobku ukraiń-
sko-polskiego naukowca Stefana-Maksima Baleja z perspektywy historyczno-
-psychologicznej. Określono temat naukowych zainteresowań autora. Wydzielone
i scharakteryzowane zostały takie problemy, jak: psychologia tłumów, propagan-
da i ideologia, status i przedmiot socjalnej psychologii, ukraińska mentalność
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narodowa i przyczyny braku kolektywnego braku świadomości ukraińskiej na-
rodowej. Pokazano cechy charakterystyczne naukowego myślenia autora.

Słowa kluczowe: ukraińska myśl społeczno-psychologiczna, tłum, propagan-
da, ideologia, przedmiot badań psychologii społecznej.

Social-psychological studies in heritage of S. Balej

The present article deals with historic-psychological research on social-
psychological heritage of two representatives of Ukrainian Diaspora – Stefan-
Maksym Balej. Topics of scientific interest of S. Balej and O. Kulchytzkyj were
defined. Problems of group psychology, psychology of crowd, propaganda and
ideology, status and subject of social psychology, characteristic features of
Ukrainian national character and group unconcsious has been analyzed and
specified. Cheracteristic features of S. Balej scientific thinking of were shown.

Keywords: Ukrainian social-psychological thought, crowd, propaganda,
ideology, subject of study of social psychology.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ В РОССИЙСКИХ
СМИ – ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Исследование специфики метафорики на материале, взятом  из со-

временного политического дискурса, относится к одним из наиболее

активно развиваемых направлений когнитивной и политической линг-

вистики, целью  которых является исследование ментальных пред-

ставлений, лежащих в основе категоризации политического мира .1

В  настоящей статье мы попытаемся представить характеристику

и особенности функционирования политической метафоры  в российской

прессе, учитывая ее гендерный аспект.

Метафора, суть которой состоит в „употреблении слов и выражений

в переносном смысле на основании сходства, аналогии” , является2

неотъемлемой частью  современных медиатекстов, описывающих разно-

образные политические и общественные события, явления и процессы,

происходящие в стране и за рубежом . „В  основе метафоризации лежит

расплывчатость понятий, которыми оперирует человек, отражая в своем

сознании вечно изменяющуюся многообразную  внеязыковую  деятель-

ность” . Использование метафоры  пополняет арсенал наименований3

https://cyberleninka.ru/article/n/gendernaya-spetsifika-politicheskoy-metaforiki
https://cyberleninka.ru/article/n/gendernaya-spetsifika-politicheskoy-metaforiki
mailto:j.wasiluk@uw.edu.pl
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Там же, с. 11.4

Н.Д. Арутюнова, M.A. Журинская, Теория метафоры, Москва, 1990, с. 20.5

(лексикон языка), служит средством обогащения выразительности речи

и усиливает воздействие на адресата.

Н .Д . Арутюнова представила ряд черт, которые связывают метафору

с поэтическим дискурсом, указывают на ее преимущество по сравнению

с другими языковыми средствами выразительности. Однако, как нам

кажется, эти черты метафоры  проявляют себя и в медиадискурсе,

в частности, политическом, особенно учитывая тот факт, что метафора –

универсальное явление, „ее универсальность проявляется в пространстве

и во времени, в структуре языка и в функционировании. Она присуща

всем языкам и во все эпохи; она охватывает разные аспекты  языка

и обнаруживается во всех его функциональных разновидностях” . Таким4

образом, вслед за Арутюновой можно выделить следующие черты мета-

форы: „1) слияние в ней образа и смысла, 2) контраст с тривиаль-

ной таксономией объектов, 3) категориальный сдвиг, 4) актуализация

«случайных» связей, 5) несводимость к буквальной перифразе, 6) синте-

тичность, диффузность значения, 7) допущение разных интерпретаций,

8) отсутствие или необязательность мотивации, 9) апелляция к вообра-

жению, а не знанию , 10) выбор кратчайшего пути к сущности объекта” .5

Следует отметить, что в основе современной теории и практики

исследования политической метафоры лежит концептуальная теория,

созданная Дж. Лакоффом и М . Джонсоном . Как подчеркивают в своей

работе Э.В . Будаев и А.П . Чудинов она „возникла на пересечении двух,

казалось бы, совершенно не взаимосвязанных научных направлений:

политической лингвистики и теории метафоры  (метафорологии). Так

случилось, что одни лингвисты искали эффективные методики для ис-

следования имевшихся у них богатейших текстовых материалов, тогда

как другие ученые искали новое поле применения для теоретических

подходов, хорошо зарекомендовавших себя при изучении художествен-

ной и бытовой речи. В  результате специалисты  по политической ком-

муникации обратили внимание на достижения метафорологии, тогда

как специалисты по метафорологии предприняли попытку использовать

свою  методологию  при изучении сферы политической коммуника-

ции. Эвристики и методики каждого из этих направлений счастливо
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объединились в теории политической метафоры , что способствовало

достижению принципиально новых важных результатов” .6

Высокая частотность употребления метафоры  в медиадискурсе, осо-

бенно политическом, продиктована тем , что она стала одним из наиболее

сильных средств представления политических концепций и воздействия

на политическое сознание общества. В  результате появился ряд иссле-

дований, посвященных выявлению  функций политической метафоры ,

описанию ее основных типов и моделей, характеристике закономер-

ностей развертывания метафорического образа в политическом тексте .7

Однако, следует отметить, что функции политической метафоры  во

многом  отвечают приведенным выше чертам метафоры , представленным

Н .Д . Арутюновой. Основными функциями метафоры  в политическом дис-

курсе являются : 1) когнитивная функция, 2) коммуникативная функция,8

3) прагматическая функция, 4) эстетическая функция.

Кратко представим специфику каждой из них.

Когнитивная функция позволяет рассматривать метафору как основ-

ную  ментальную  операцию , способ познания и категоризации мира. При

этом, обращаясь к чему-то новому, сложному для осмысления, человек

нередко пытается использовать элементы  более знакомой и понятной

ему сферы. В  некоторых случаях метафора используется как другое на-

звание заменяя уже существующее, но по каким-либо причинам, не

устраивающее автора. При помощи метафоры  соответствующее явление

подводится под категорию  (по Дж. Лакоффу), что позволяет лучше

определить сущность этого явления и выразить отношение к нему . Как9

уже подчеркивалось выше, метафора – это особое явление, так как в ней

заключена и ложь, и истина, и „нет”, и „да” . Она отражает противо-10

речивость впечатлений, ощущений и чувств. Р. Музиля отмечает, что

„метафора содержит и правду, и неправду, два чувства неразрывно друг
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с другом связанные. [...] Отделив в метафоре все, что, вероятно, могло бы

быть правдой, от просто словесной пены, правды обычно приобретают

немножко, а всю ценность метафоры  сводят на нет” .11

Коммуникативная функция метафоры основана на предположении,

что если человек мыслит метафорами , то вполне закономерно, что и пе-12

редача информации осуществляется с использованием метафор. При-

чем, во многих случаях метафора позволяет передавать информацию

в более удобной для адресата форме. Разновидностью  коммуникатив-

ной функции считается эвфемистическое использование метафор, т. е.

„метафора помогает передать автору информацию, которую  по тем или

иным соображениям он не считает целесообразным обозначить прямо,

при помощи непосредственных номинаций” . Популяризаторская13

функция также считается разновидностью  коммуникативной функции. Ее

суть состоит в том, что метафора позволяет в доступной для слабо под-

готовленного адресата форме передать сложную  идею. Как подчерки-

вает А.П . Чудинов метафора напоминает, в данном случае „картинки

в детской книжке: они призваны привлечь внимание к тексту, но слу-

жат единственным источником информации для детей, не научившихся

читать” .14

Следующая функция – прагматическая, заключается в том , что

метафора является мощным средством преобразования существующей

в сознании адресата политической картины мира, побуждения его к оп-

ределенным действиям  и формирования у него необходимого адре-

санту эмоционального состояния. Таким образом, метафора используется

для воздействия на эмоционально-волевую  сферу адресата и создания

соответствующего отношения к рассматриваемым реалиям.

Эстетическая функция метафоры является очень существенной, так

как образная форма привлекает внимание адресата и способна сделать

высказывание более действенным. Выразительность метафоры  напоми-

нает красивую  упаковку товара: „она не гарантирует качества, но очень
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значима для успешной реализации продукции” . Разновидностью  данной15

функции является изобразительная и экспрессивно-оценочная функции.

Приведенные функции метафоры , в основном, взаимосвязаны, однако

в определенных ситуациях значимость отдельных функций может усили-

ваться либо ослабляться. Такая проницаемость характерна, как раз, для

экспрессивно-оценочной функции, так как метафора, выполняющая эту

функцию, в первую  очередь, используется именно в прагматических

целях. Такого рода метафора не описывает, а выражает через исходный

образ эмотивное отношение говорящего к обозначаемому данного язы-

кового знака, обусловливая экспрессивность тем , что в ней совмещаются

по крайней мере три модальности – оценочная, эмотивная и стили-

стическая, что является достаточно сильным прагматическим слоем

в семантике экспрессивно-оценочных значений и что предопределяет

условия их функционирования .16

Другими словами, осознанное и опредмеченное в форме чувства-

-отношения переживание типа одобрения, восхищения, уважения и т. п.

с одной стороны , и неодобрения, презрения, пренебрежения, порицания

и т. п., с другой, является результатом взаимодействия нескольких фак-

торов. Одним из них, непосредственно стимулирующих эмоциональ-

ный всплеск, является именно образ, который тропеически „наводится”

в акте номинации и появляется в поле сознания адресата и реципиента,

возбуждая оценочное отношение .17

Немаловажным, в этом плане, вопросом, вызывающим интерес мно-

гих ученых, которые занимаются политической лингвистикой, является

гендерная специфика политической метафоры , так как именно „муж-

ские” и „женские” метафоры выполняют, в первую  очередь, прагмати-

ческую  и когнитивную  функции.

Термин „гендер” (gender), введенный в научный оборот в 1950-е гг.

социологом Джоном Мани, получил в современной лингвистике доста-

точно широкое распространение. Он является альтернативным термину

пол (sex), обозначающему анатомо-физиологические особенности людей.

Гендер воспринимается как – культурное, социальное, поведенческое
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маркирование биологических различий мужчин и женщин. Гендер-

ные нормы усваиваются с детства через социальные институты семьи,

школы, средства массовой информации и т. д., диктуя определенные

модели поведения, коммуникативные тактики и виды  деятельности.

Следовательно, интерпретация гендера как социокультурного феномена

заставило исследователей задуматься над вопросом его маркирования

в языке .18

Существует несколько направлений гендерных исследований, сре-

ди них феминистская лингвистика, внимание которой сосредоточено

на вопросе андроцентричности языка. Согласно данному подходу,

дискриминация женщин выражается в языковом сексизме, или андро-

центризме языка, т.е. в неравномерной представленности в языке форм,

называющих лиц разного пола. Это преобладание мужских форм в язы-

ке, вторичность номинации лиц женского пола, совпадение во многих

языках понятий „человек” и „мужчина”, неравноценность наименования

одних и тех же профессий. Со временем, наряду с терминами „сексизм”

и „андроцентризм” был введен еще один термин „гендерная асим-

метрия”, считающийся более нейтральным и, не подразумевающим

дискриминацию по признаку пола. Как подчеркивает А.В . Кирилина,

гендерная асимметрия проявляется в системе прямых и переносных

лексических значений, отражая сложившиеся в обществе стереотипы,

которые тесно связаны с выражением оценки и влияют на формирова-

ние ожиданий от представителей того или другого пола определенного

типа поведения .19

Гендерные стереотипы  могут быть представлены в терминах ко-

гнитивной лингвистики как определенные когнитивные модели, кото-

рые находят многоаспектное выражение в системе языковых средств,

в том числе в системе концептуальных метафор – гендерных метафор.

Согласно гендерной лингвистике основой данных метафор является

перенос не только физических, но и душевных качеств и свойств,

объединенных понятиями женственность и мужественность, на пред-
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меты, с полом не соотнесенные. Следовательно, благодаря своей образ-

ности метафора номинирует объекты разного рода, непосредственно не

связанные с полом (сфера-мишень метафорической номинации). Одна-

ко, следует иметь в виду, что интерпретационный потенциал метафоры

формируется динамическим взаимодействием трех основных элементов

метафорической номинации в условиях относительной самостоятель-

ности каждого из элементов структуры метафорического значения.

Прямое номинативное и результативное, метафорическое, значения ак-

туализируют элементы  смысла в соотношении друг с другом. Основания

метафорических уподоблений (сфера-источник, база метафоры , исход-

ные мотивирующие значения) выступают в качестве своеобразной

призмы, высвечивающей определенные свойства сферы-мишени, марки-

руют в особой языковой форме их значимость. Вследствие этого в ка-

честве гендерных метафор мы рассматриваем также метафорические

именования мужчин и женщин, выступающих в качестве средства

маркирования „типично мужских” и „типично женских” качеств на

основе уподобления явлениям разных понятийных рядов .20

Целью  нашего исследования является определение основы гендерно

маркированных метафор и их специфики, используя материал новостных

статей, помещенных на сайтах Gazeta.ru, Lenta.ru. Данные интернет-

-ресурсы  занимали третье и четвертое место среди самых цитируемых

СМИ  в 2018 году . Под понятием гендерно маркированных метафор21

мы понимаем метафоры , в которых сферой-мишенью  служит лицо опре-

деленного пола, мужского или женского, напр. осел (о тупом, упрямце,

глупце ), а также метафоры , в которых сферой-источником и сферой-22

-мишенью является человек определенного пола, напр. баба (о робком,

слабохарактерном мужчине ).23

Поскольку в сфере политики традиционно доминировали и продол-

жают доминировать мужчины, понятия для метафорического описания
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политической деятельности, в основном, привлекаются из занятий, вос-

принимаемых, как типично мужские, таких как война и спорт. Одним

из первых, кто обратил на это внимание был Н . Хоув, который, про-

анализировав политические метафоры , использованные в американской

прессе в 1980–1985 гг., пришел к выводу, что наиболее укорененные

и распространенные в американской культуре политические метафоры

относятся к мужским занятиям . Э.В . Будаев отмечает, что „одной из24

самых распространенных метафор в политическом дискурсе западных

стран для представления врага или чужого – это метафора насильника,

агрессивного мужчины, от которого нужно защитить слабую  и под-

вергающуюся насилию женщину” .25

Следовательно, повсеместными в политическом дискурсе СМИ

являются метафоры  социоморфного характера. При их исследовании

анализируются концепты , относящиеся к исходной понятийной сфе-

ре „Война”, причем  существенную  роль в этом плане играют США

и Россия, которые зачастую  представляются как завоеватель, захватчик,

агрессор, напр.,

(1) Наиболее конфликтным моментом в отношениях стран „Выше-

градской четверки” и Брюсселя является политика Евросоюза по приему

беженцев. Тот же Орбан [приводится следующее высказывание вен-

герского премьер-министра – И .В .] объявлял Среднюю  и Восточную

Европу „зоной без мигрантов”, а беженцев называл „мусульманскими

захватчиками” ;26

(2) „Евросоюз теряет дыхание. Я надеюсь, что мы разрушим ЕС

изнутри. Мы должны вести себя как завоеватели”, – сказала она [лидер

французской партии Марин Ле Пен – И .В .] ;27

(3) „Вся история Польши подчинена позиции пришедшей к власти

партии «Право и справедливость», которая заключается в том, что
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Польша была под оккупацией с 1939 по 1989 год. Соответственно, все,

что было в это время сделано в Польше, – это насилие, тоталитаризм

и т. д. В  связи с этим памятники освободителям  Польши превращаются

в памятники насильникам , грабителям и завоевателям”, – заявил

президент Российско-польского центра диалога и согласия Юрий

Бондаренко ;28

(4) Украинский сайт „Миротворец” назвал священнослужителей

Русской православной церкви „боевыми единицами” России. Их сайт

призвал „не задумываясь” убивать ;29

(5) Закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной Радой

18 января. Согласно ему, президент Украины может вводить военное

положение, а Россия признается „страной-агрессором” ;30

(6) ИГ выдвигает лозунг: „вы  принесли в наши страны  гражданскую

войну, мы принесем ее к вам”. Их задача – подтолкнуть все мусульман-

ское сообщество на войну с захватчиками, на войну с христианами .31

К разряду социоморфных метафор принадлежат тоже те мета-

форы , исходным концептом которых является „Игра и спорт”, а также

„Цирк”, напр.,

(1) Правда, иногда стремление дать отпор соперникам  доходит до

абсурда: после инаугурации Трампа Конуэй, например, заявила, что

искаженные данные о количестве граждан, пришедших на инаугурацию

Трампа – это „альтернативные факты” ;32

(2) Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Хиллари

Клинтон, баллотировавшаяся от Демократической партии, считалась

безусловным фаворитом  гонки, однако в итоге победу одержал рес-

публиканец Дональд Трамп ;33

(3) Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что депутат Вер-

ховной Рады Украины Игорь Мосийчук является клоуном  и жалким

шутом ;34
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(4) У  читающего американскую  прессу создается впечатление, что

президент либо клоун, либо сумасшедший. Но достаточно самому по-

смотреть любое выступление Трампа, скажем, по налоговой реформе

или аргументацию его позиции по выходу из Парижских соглашений,

и появляется ощущение когнитивного диссонанса. Совсем не клоун ;35

(5) Журнал New Yorker поместил на свою  обложку президента США

Дональда Трампа в образе „опасного клоуна”, выглядывающего из

леса ;36

(6) Отмечается, что  на объявлениях написано: „Встречайте в вашем

городе знаменитого грузинского политического клоуна. Любимец

протестных гопников и дурачков”. Ранее мэр украинского Днепра Борис

Филатов к приезду в город Михаила Саакашвили снял запрет на гастроли

бродячих цирков ;37

(7) Официальный представитель Министерства иностранных дел

России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала публи-

кацию  Buzzfeed о якобы  имевшей место встрече представителя штаба

президента США Дональда Трампа с „контактным человеком от МИДа”.

„Я просто наслаждаюсь этим американским цирком  атлантов, который

разворачивается все в новых и новых информационных плоскостях” .38

Наряду с социоморфными метафорами, используются природо-

морфные метафоры . В  данном случае, источником метафорической

экспансии служит понятийная сфера „Мир животных”, напр.,

(1) „Лев, фюрер, красавчик”. Как праздновали 70-летие Владимира

Жириновского ;39

(2) Тот не остался в долгу: интернет-ресурс Breitbart, редактируемый

главой избирательной кампании Трампа Стивеном Бэнноном, ежедневно

публиковал антисоросовские статьи, изображая его исчадием ада, глоба-

листским  пауком , раскинувшим сети по всему миру и теперь жела-

ющим поработить свободную  Америку, посадив в президентское кресло

Хиллари Клинтон ;40
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(3) Британское издание Telegraph составило целую  галерею обзы-

вательств, которые Трамп использовал по отношению к женщинам:

„жирная”, „свинья”, „собака”, „омерзительное животное” – лишь не-

многие из нелицеприятных высказываний главы США ;41

(4) Большинство сторонниц миллиардера – молодые девушки с выс-

шим образованием, или, как называют их сами феминистки, „бабские

шовинистические свиньи” ;42

(5) Спикер парламента Чечни пригрозил спустить овчарку Кадырова

на „оппозиционных дворняг” ;43

(6) Она [депутат Госдумы РФ  Наталия Поклонская – И .В .] также

процитировала слова из последнего обращения Слободана Милошевича

к народам России, Украины и Белоруссии, в котором он назвал Запад

„цепной бешеной собакой” и призвал помнить об истории Югославии,

сказав, что „с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите

слабину” ;44

(7) Ранее министр обороны  США Джеймс „Бешеный пес” Мэттис

(также известный под псевдонимом  Боевой Монах) заявил, что Северная

Корея потерпит поражение в гонке вооружений и любом конфликте,

который она спровоцирует ; Усиление аппаратной роли Пентагона, во45

главе которого стоит „пес войны” Джеймс Мэттис, может пойти во вред

дипломатии, считают многие американские эксперты ;46

(8) А что  касается России, то отношение топовых политиков, что

со стороны  „ослов”, что со стороны „слонов” абсолютно однозначное.

Это осталось еще со времен СССР ;47

(9) При этом Савченко [народный депутат Верховной Рады Украины

– И .В .] назвала парламентариев „баранами”. „Вы” не защищаете и вы не

разбираетесь справедливо. Вы политически спекулируете и доказываете
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еще раз всем людям , что вы бараны . Только один баран „круторогее”

другого. На самом деле бараны  – „все”, – заявила нардеп. Однако позже

бывшая летчица уточнила, что она и себя причислила к „этому стаду”.

„Я и себя назвала «бараном». Я  теперь, к сожалению , тоже часть этого

стада” ;48

(10) Телеведущая Ксения Собчак, комментируя инцидент с прово-

катором в маске единорога на пресс-конференции в программе „Андрей

Малахов. Прямой эфир” заявила, что ассоциирует себя с единорогом.

„Если я и лошадь – я сказочная лошадь. Которая хочет принести людям

в жизнь сказку, счастье и правильные ценности”, – сказала она .49

Значительно реже, по сравнению  с предыдущими группами, ис-

пользуется антропоморфная метафора с концептом „Болезнь” и „Пер-

сонажи”, напр.,

(1) Кроме того, автор называет президентство Трампа „болезнью”

американской политической системы ;50

(2) Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что

Украина за последние три года превратилась в „больного человека

Европы”, передает РИА „Новости”. Он также сравнил Украину с Осман-

ской империей в XIX веке накануне своего распада. „За три года,

прошедших после государственного переворота, Украина превратилась

в «больного  человека Европы», которого никто не хочет содержать

и лечить. В  XIX веке «больным человеком Европы» называли Осман-

скую  империю . «Болезнь» закончилась распадом империи”, – сказал

Константинов ;51

(3) Киркорова в шикарном пуховике назвали „кудрявой бабушкой” ;52

(4) Некоторые ограничиваются скупой фразой: „При нем нам будет

хуже”. Другие считают, что жизнь афроамериканцев при Трампе не

изменится – то есть будет настолько же плохо, как сейчас. „Как вам

сказать, Трамп – сволочь. Но он не хуже других сволочей, которые
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были в Вашингтоне, если вы понимаете, о чем я”, – рассуждает один

из них ;53

(5) Тот не остался в долгу: интернет-ресурс Breitbart, редактируемый

главой избирательной кампании Трампа Стивеном Бэнноном, ежедневно

публиковал антисоросовские статьи, изображая его исчадием ада, глоба-

листским пауком, раскинувшим сети по всему миру и теперь жела-

ющим поработить свободную  Америку, посадив в президентское кресло

Хиллари Клинтон ;54

(6) Объяснить, как такому исчадию ада, как Трамп, удалось обойти

прочих республиканских кандидатов в президенты , а затем и победить на

выборах, можно было только одним образом: вмешательством внешних

сил. И  кто же, как не Путин, мог выступить в этой роли? ;55

(7) Ранее в августе в эфире телепрограммы Morning Joe на теле-

канале MSNBC был представлен аудиофрагмент из мемуаров Клинтон,

где она называла Трампа запугивающим женщин гадом ;56

(8) Сегодня в Америке началась новая охота на ведьм . Читая газеты

в США, видно, что эта пропаганда проходит все время красной нитью ;57

(9) Захарова назвала „средневековой охотой на ведьм” депортацию

журналиста НТВ  с Украины ;58

(10) Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Франц Клинцевич заявил, что Украина уподобилась персонажу из мульт-

фильма „А  Баба-яга против!”, раскритиковав возможность возвращения

России в Парламентскую  ассамблею  Совета Европы .59

Данные примеры являются свидетельством того, что  в политическом

дискурсе российских СМИ  доминирует тактика метафорической „маску-

линизации”. Практически во всех метафорических моделях, и присущих

им понятийных сферах, доминируют „мужские” метафоры , причем  сле-

дует отметить, что в подавляющем большинстве это метафоры  агрессии

и конфронтации. Метафоры , касающиеся понятийных сфер, традиционно
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воспринимаемых как мужские занятия, преобладают в политическом

дискурсе, так как „военные и спортивные метафоры  конструируют

политику как конфликт между партиями, а не как сферу общественной

деятельности, направленную  на улучшение благосостояния народа” .60

В  результате этого процесса „женские” метафоры  появляются в них лишь

изредка, ср. „Война” (боевая единица), „Спорт и игра” (одержать победу),

„Здоровье” (болезнь). Только в случае понятийных сфер „Мир животных”

(свинья, собака, дворняга, лошадь) и „Персонажи” (бабушка, сволочь,

ведьма, Баба-яга), „женские” метафоры могут составлять „мужским”

конкуренцию , что, в свою  очередь, не является очень утешительным,

поскольку в основном они носят пренебрежительный, насмешливый

и иронический характер.

Следовательно, такое доминирование „мужских” метафор в поли-

тическом дискурсе СМИ  в общественном сознании дает представление

о политике как о мужской сфере деятельности, в которой не остается

места для женщин-политиков, несмотря на то, что в современном мире

женщины все чаще принимают активное участие в политической жизни

общества, занимают высокие государственные должности, в том числе

возглавляют государства и правительства .61

Подытоживая, следует обратить внимание на то, что  основным

аспектом изучения специфики гендерной политической метафорики

является вопрос о влиянии мужской и женской картины мира на кон-

цептуализацию  политической лексики в дискурсе СМИ . Первыми на

этот аспект политической метафорики стали обращать внимание ис-

следователи , упомянутого уже феминистского направления, которые62

отмечали, что освещение политических событий в СМИ  строится

в соответствии с мужской картиной мира, и указывали на перспективы
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Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, Метафора в политическом интердискурсе, Екатеринбург,63

2006, с. 142.

Э.В. Будаев, Гендерная специфика политической метафорики, „Вопросы когнитив-64

ной лингвистики”, № 1, 2006, с. 91; электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/
gendernaya-spetsifika-politicheskoy-metaforiki.

Э.В. Будаев, Гендерная специфика политической метафорики, „Вопросы когнитив-65

ной лингвистики”, № 1, 2006, с. 90; электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/
gendernaya-spetsifika-politicheskoy-metaforiki.

исследования „гендерной структуры новостей” . Как нам кажется, это63

продиктовано тем, что в большинстве человеческих сообществ поли-

тическая власть была исключительно мужской сферой деятельности.

Следовательно, гендерная специфика политической метафорики – это

преобладание „мужской картины мира” при осмыслении политической

действительности , что и подтвердил проведенный нами анализ. Как64

подчеркивают исследователи, „новостной дискурс представляет собой

«мужской нарратив» или «мужскую мыльную  оперу», в которой СМИ

метафорически искажают описание политических событий в соответствии

с ожиданиями мужской аудитории” . В  настоящее время, женщины про-65

должают борьбу за свое право занять „достойное место” в сфере поли-

тики. Насколько прочно удастся им привить этой мужской „мыльной

опере” принципы и представления женской картины мира – время

покажет.
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Metafory polityczne w rosyjskich mediach – aspekt genderowy

W dyskursie politycznym istotną rolę odgrywa metafora konceptualna, któ-
ra często nosi charakter genderowy i jest wykorzystywana do opisu wydarzeń
w kraju i na świecie, co stanowi przedmiot naszej analizy. Szczególną uwagę
zwraca się na aspekt wartościujący, oceniający wspomniane metafory. Aspekt
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wartościujący jest ich nieodłącznym elementem i bardzo często wiąże się z war-
tościami moralnymi charakterystycznymi dla danej kultury oraz stereotypami
zakorzenionymi w świadomości społecznej.

Słowa kluczowe: dyskurs polityczny, metafora, funkcje metafory, metafory
polityczne, gender.

Political metaphors in Russian media – gender aspect

In political discourse, a very important role is played by the conceptual
metaphors, which are often gender-oriented. Such metaphors are used to describe
an internal and external political relations, what is the subject of our analysis.
Particular attention is paid to the evaluative properties of these metaphors,
which is their inherent element and very often associated with moral values and
stereotypes characteristic of a of a particular culture.

Keywords: political discourse, metaphor, functions of metaphor, political
metaphors, gender.
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ZAŚCIANEK SZPAKOWSZCZYZNA A GENEZA POWSTANIA

OSADY MŁYŃSKIEJ ABRAMIKI –

UWAGI HISTORYCZNO-ONOMASTYCZNE

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie okoliczności historycz-

nych powstania osady młyńskiej Abramiki i jej związek z zaściankiem

Szpakowszczyzna. Tekst zawiera również konkluzje o charakterze ono-

mastycznym, dotyczące nazwy zaścianka oraz osady, jak również prze-

zwisk, przydomków i nazwisk jej mieszkańców.

Obecnie Szpakowszczyzną nazywane jest pole leżące na pograniczu

podlaskich wsi Bujnowo i Malesze . Nazwa ta została utworzona od pier-1

wotnego przezwiska, a późniejszego przydomka, Szpak . Tego rodzaju2

nazwy terenowe albo miejscowe (zakończone na -izna, -yzna) określały za-

zwyczaj niewielkie obszary niezamieszkałe (pola, łąki, lasy). Jeśli tereny te

były zasiedlane, to automatycznie ich miana stawały się nazwami miejsco-

wymi. W sąsiedztwie Szpakowszczyzny położone są osady Abramiki  i Pu-3

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000200
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chacze , które w przeszłości były odrębnymi miejscowościami, a obecnie4

stanowią przysiółki Bujnowa . Wieś ta, powstała w XVI wieku, była cen-5

trum administracyjno-gospodarczym starostwa brańskiego . Znajdował się6

tu folwark obsługiwany przez chłopów ciągłych starostwa. Jego bezpo-

średnie zaplecze stanowiła osada ogrodników (dziś główna, najdłuższa

ulica wsi), istniejący już w latach 60. XVI wieku młyn o nazwie Puchacz

(później Puchacze), przy którym z czasem wykształciła się niewielka wieś

oraz powstała na przełomie XVII i XVIII wieku osada młyńska Abrami-

ki (Abrahamiki).

Nazwa terenowa Szpakowszczyzna ma identyczną podstawę, jak nazwa

odległej o kilka kilometrów wsi Szpaki. Wnikliwa analiza dostępnych

źródeł historycznych utwierdza nas w przekonaniu, że nie jest to zbież-

ność przypadkowa. Szpaki w przeszłości były zamieszkane przez ludność

bojarską podlegającą jurysdykcji starostów brańskich. Bojarom tym nie

udało się wyzwolić z owej zależności aż do końca XVIII stulecia . Inne7

rody bojarskie z tej okolicy, jak Poletyłowie czy Kadłubowscy, uzyska-

ły pełnię praw szlacheckich. Być może przyczyną braku awansu Szpaków

był fakt, że byli oni zaliczani do tzw. kategorii bojarów putnych, których

zadaniem była m.in. posługa w postaci wożenia listów . W lepszej sy-8

tuacji znajdowali się niewątpliwie tzw. bojarzy pancerni, którym łatwiej

było przeniknąć w szeregi szlachty .9

Trudno ustalić dokładny czas osiedlenia się Szpaków w dobrach hos-

podarskich brańskich. Wiadomo, że od początku swej obecności na tym

terenie związani byli z dworem w Maleszach. Potwierdza to list królo-

wej Bony z 1540 roku, w którym uwalnia ona Paszka (Pawła) Szpakowicza
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k. 48.

oraz jego bratanków Iwana, Jaczka (Jakuba) i Bohdana od obowiązku

posługi pocztowej na rzecz namiestników brańskich . Z jego treści można10

wywnioskować, że poprzedni rządca dóbr brańskich, starosta kaniowski,

krzyczewski i czerkaski, Eustachy Daszkiewicz, wysyłał członków tego ro-

du z listami do Bielska, Brześcia, Terebunia, a jego następca, podsędek,

a potem sędzia ziemski bielski, Mikołaj Korycki, nawet do Krakowa.

Ten ostatni zorientował się zresztą, że był to niezwykle uciążliwy obo-

wiązek, dlatego w końcu zwolnił z niego bojarów. Warto również zwrócić

uwagę na inny, interesujący fragment tego dokumentu. Wynika z niego,

że Szpakowie osiedleni byli w dzierżawie brańskiej co najmniej od lat 20.

XVI wieku. Dowiadujemy się również, że w owym czasie została prze-

prowadzona pomiara włóczna gruntów należących do dworu w Male-

szach. Omawiany ród bojarski otrzymał wtedy ziemię położoną w ich

obrębie, w trzech różnych miejscach (zgodnie z zasadami ówczesnej gos-

podarki rolnej). Jedno z nich znajdowało się w widłach rzek Bronki

i Lachwiczówki. Ten sam teren opisany jest w późniejszym o kilka dekad

rejestrze kolejnej pomiary włócznej starostwa brańskiego. Czytamy tam,

że ciągnie się od naddatków do rzeki Bronki z jednej strony oraz od ga-

ju nad rzeką Lachwiczówką do naddatków z drugiej strony . Teren ten,11

jako opuszczony, w 1564 roku otrzymał od dokonującego pomiaru włók

dworzanina królewskiego Andrzeja Dybowskiego podstarości brański

Franciszek Zubrzycki. W następnym roku nabywca wystarał się u króla

Zygmunta Augusta o list potwierdzający jego prawa do tej ziemi. Do-

kument ten został w 1598 roku oblatowany w grodzie brańskim przez

uczciwego Abrahama Chodkowicza, poddanego królewskiego ze wsi

Szpaki . Najprawdopodobniej ów Abraham (syn Teodora) należał do rodu12

bojarskiego Szpaków. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach zaścianek

przestał być własnością samego Zubrzyckiego albo jego następców, ale

nie ulega wątpliwości, że znowu powrócił do rąk poprzednich właścicieli.

W owym liście interesujący nas teren jest nazwany zaściankiem Szpa-
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NIAB Mińsk, f. 1708 op. 1 i. 141, k. 637.14

NIAB Mińsk, f. 1708 op. 1 i. 159, k. 117.15

AGAD Warszawa, AR XXV 362a, Inwentarz włości starostwa brańskiego do dworu16

bujnowskiego należącej z 1667 roku, k. 10 v..

kowskim. Wydaje się, że następcą Abrahama Chodkowicza, najprawdo-

podobniej jego synem, był Mikita Abramik. Występował on w aktach

Sądu Referendarii Koronnej z 1638 roku, w sprawie między poddanymi

starostwa brańskiego a ówczesnym starostą Prokopem Leśniowolskim .13

Znajduje się tam wzmianka o tym, że Mikita Abram, młynarz ze wsi

Szpaki, skarżył się przed komisarzem królewskim, że dawny burgrabia

brański odebrał mu gwałtem jego prawa i przywileje, w następstwie czego

urzędnicy starościńscy zmuszali go do odbywania robót i posług, tak jak

czynili z innymi, nieuprzywilejowanymi poddanymi. Czy chodzi tu

o zakwestionowanie uprzywilejowanej pozycji zawodowej, czy może spo-

łecznej? Nie jest to do końca jasne. Mikita Abramik pojawia się jeszcze

na kartach księgi grodzkiej brańskiej w zapisie datowanym na 1651 rok .14

M łynarz okazał wtedy, przed urzędem grodzkim brańskim, rany, o za-

danie których oskarżył szlachcica Marcina Olędzkiego ze wsi Olszewo. Na

uwagę zasługują jeszcze dwie inne informacje. Po pierwsze, Mikita zo-

stał zapisany jako pracowity poddany królewski, a więc chłop, po drugie,

w zapisie figuruje jako mieszkaniec osady Puchacze, a nie jak wcześniej,

wsi Szpaki. Niezwykle istotny w kontekście naszych rozważań jest doku-

ment, w którym pojawia się on po raz ostatni, a mianowicie jego własny

testament sporządzony w 1659 roku . Z jego treści wynika, że swoją15

majętność przekazał czterem synom: Fedorowi (Teodorowi), Pawłowi,

Jurgowi (Jerzemu) oraz Ostafiejowi (Eustchemu). Każdy z nich dostał po

5 zagonów gruntu oraz należną część ojcowskich zabudowań. Mikita po-

lecił też, aby najmłodszy syn Ostafiej do czasu osiągnięcia pełnoletniości

pozostawał pod opieką najstarszego brata Fedora. Świadkami testamentu

byli: paroch unicki z parafii Malesze, diak, zapewne z tej samej parafii,

oraz trzej wymienieni z imienia i nazwiska młynarze, sąsiedzi legatora.

W dokumencie tym po raz pierwszy pojawia się nazwa Szpakowszczyz-

na, którą zapisodawca określił własne dobra. Odnajdujemy ją również

w późniejszym o 8 lat inwentarzu dóbr starostwa brańskiego . Odnoto-16

wano w nim, że zaścianek ten był wówczas w posiadaniu Fedora i Pawła
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Abramików, mieszkających przy młynie. Nie do końca wiadomo, czy

młyn, o którym mowa, powstał na terenie zaścianka, czy chodzi tu

o obiekt istniejący co najmniej od XVI wieku, będący zaczątkiem osady

Puchacze. Bracia Abramikowie, wymienieni jako właściciele Szpakow-

szczyzny, to bez wątpienia synowie wspomnianego wcześniej Mikity.

Warto w tym miejscu postawić pytanie o genezę nazwy miejscowej Abra-

miki. Pochodzi ona niewątpliwie od skróconej postaci imienia hebraj-

skiego Abraham , czyli Abram . To imię nosił odnotowany w 1598 roku,17

wymieniony wcześniej, członek bojarskiego rodu Szpaków. Nazwa miej-

scowa Abrahamiki (obocznie stosowano również postać Abramiki), zo-

stała po raz pierwszy poświadczona w postaci zapisu w księdze grodzkiej

brańskiej datowanego na 1688 rok . W tym czasie mamy już do czy-18

nienia z przedstawicielami kolejnego pokolenia tej rodziny. Inskrypcja

z tego roku wymienia braci stryjecznych Abrahamików: Piotra – syna

niegdyś Fedora, oraz Romana – syna niegdyś Pawła, mieszkających we

wsi Abrahamiki . Co ciekawe, we wpisie figurują oni jako bojarzy. Piotr19

zwany był również Koniuszykiem . Nazwa osobowa nawiązuje zapewne do20

funkcji koniucha, czyli sługi doglądającego koni (zapewne w dworze

bujnowskim), którą pełnił on albo któryś z jego przodków. Nazwisko

Koniuch przetrwało w przysiółku Puchacze do dziś. Z kolei Roman nazy-

wany był także, od imienia swego ojca, Pawlukiem . Warto też odnoto-21

wać fakt, że potomstwo Mikity Abramika określane było również mianem

Abrahamowienie. Takim przydomkiem nazywano m.in. jego synów: Jerze-

go i Chwedora . Należy zauważyć, że ani nazwa osobowa Szpak  (również22

w postaci Szpakowicz czy Szpakowski), ani antroponim Abram  (także w po-

staci Abramik czy Abrahamik, albo Abrahamowienie) nie utrwaliła się w na-

stępnych pokoleniach owej rodziny bojarów-młynarzy. W XVIII wieku

wśród mieszkańców osady Abramiki odnotowano następujące nazwiska
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W tym czasie nie było jeszcze nazwisk w dzisiejszym rozumieniu tego terminu, czyli23

niezmiennych i dziedzicznych.

AGAD Warszawa, Ks. gr. bran. 44, k. 378 v.; Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie,24

Lib. par. Łubin, sygn. 2; Lib. par. bap. Łubin, sygn. 4.

AGAD Warszawa, Ks. gr. bran. 52, k. 202.25

Tamże, Ks. gr. bran. 44, k. 378 v..26

Tamże, Ks. Ref. 58, k. 226 v.–227.27

historyczne : Caruk, Jaroszuk, Koniuch, Joźwik, Kostenczuk, Kozieł/Koźluk,23

Marcianiuk, Panas/Panasiuk, Romańczuk, Wróbel .24

Mimo że istnienie wsi Abrahamiki zostało poświadczone w zapisie

z księgi grodzkiej brańskiej datowanym na 1688 rok, to nie wzmiankuje

o niej późniejszy o 4 lata rejestr pogłównego unickiej parafii Malesze.

W dokumencie tym Abramikowie zostali ujęci jako mieszkańcy osady

młyńskiej Puchacze . Dopiero spis z 1716 roku odnotowuje młyn Abra-25

hamiki, można zatem przypuszczać, że istniała już przy nim odrębna

osada. Źródło wymienia głowy (mężczyzn i kobiety) zamieszkałych w niej

rodzin . Od tego czasu miejscowość istnieje nieprzerwanie do dziś. Jej26

dalsza egzystencja stanęła pod znakiem zapytania pod koniec XVIII stu-

lecia. Ponieważ wieś nie była wspomniana w rejestrze pomiary włócznej

starostwa brańskiego z 1563 roku, wyrokiem Sądu Referendarii Koron-

nej zdecydowano o jej przeniesieniu na grunty pobliskiej wsi Malesze .27

Postanowienia tego jednak nigdy nie zrealizowano.

Reasumując, należy stwierdzić, że powstanie na przełomie XVII

i XVIII wieku osady młyńskiej Abramiki jest ściśle związane z wyodręb-

nieniem się wcześniejszego o stulecie zaścianka o nazwie Szpakowszczyzna.

Istotnym ustaleniem dokonanym w wyniku analizy zgromadzonego mate-

riału źródłowego jest konstatacja, że założenie owej miejscowości należy

łączyć z młynarską gałęzią bojarskiego rodu Szpaków, którego proto-

plastą był Abraham Chodkowicz.
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Aneksy

1540 

Królowa Bona zwalnia Paszka i jego bratanków Iwana, Jaczka i Bohdana

bojarów Szpakowiczów z obowiązku wożenia listów.

Uwołocznoje izmierenije gorodow Brjanska i Saraża s prinadleżaszczimi

k nim wołostjami sostawliennoje Diewjałtowskim-Skoczkom w 1560–1563-m g.,

[w:] Piscowaja kniga grodnienskoj ekonomii s pribawlienijami, t. II, Wilna

1882, s. 381–382.

Bona, s Bozei milosczi kr. Polska, wielka kxieszna Litewska, Ruska,

Pruska, Zmotska, Mazowieczka etc.

Bil nam czolem boiarin powiathu Branskiego Malischowczi, na ymie

Pascha, z brataniczami swemi Iwanem a Jaczkiem, a Bohdanem Spakowi-

czi y pokladali przed namy listh starosti Gikaskiego y Kamienieczkiego,

niebosczika p. Ostaphieia Daskowicza, ktori on ym listh dal w then czasz,

gdi then dwor Maliszow dzierszal, w ktorim lisczcie iego s tego opiszano:

isz kiedy ziemia Maliszowska bela morg. na wloki wimorgowana; a tak

oni uproszili sobie ziemie osobną w iednim wenglie na yedno liato,

kendi szami siedząm, a w drugim wengle za rzekę Bronką na drugie

liatho, a w trzeczim wegle na trzeczie liatho od Thobiasza y od inszich

boiar Branskich poblizu, kandi opiszuie w thim lisczie niebosczika

p. Ostaphiowym, ysz on dowiedziawszi się thego, ze ich ziemia oicziszna

na wloki wimierzona, przi tich trzech ziemiach ich ostawil y s tich trzech

ziem w kaszdi rok kazal ym dawacz czinszu po gr. 3, kopo groszy

Litewskich monethi, a inszich niektorich szlusb y podatek dawacz ym

nie kazal, nisze opiszal tisz w thim lisczie swoim p. Ostaphiczi, ysz

mieli oni kiedibi szie przigodzilo s listhi do Bielska i do Brzesczia y do

Terebunia iesdzicz, to pak oni thich czaszow powiedzieli y zalowali nam

o tim, ysz sedzia Bielsky, namiestnik nasz Branski y Sarasky, Mikolai

Koriczky, poczal bel ych s listhi swemi (do) Krakowa poszilacz y w tim

ym trudnoscz czinicz, a pothim on szam sie obaczil, ych s listhi swemi

poszilacz przestal y listh swoi ym na thi trzi ziemie dal y we wsitkim

wedlug listu niebosczika p. Ostaphya ych sostawil y thi s kopi gr. s tich

ziem w kasdi rok do skarbu naszego dawacz ym kazal. Ktorzi oni listh
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iako p. Ostaphyow, thak thesz y Koriczkiego przed nami pokladaly

y bili nam czolem, abichmi ym laske nasze uczinili, y przi tich ziemiach

na thim placzie urocziskim ych sostawili y s listhi namiestnikow naszich

tamosznich Branskich iedzicz ym nie kazaly. Jedno mi, tich listow

ogliadawszi y im dobrze wiroszumiawszy y bacząncz bicz w tim prosbąm

ych słusznąm, y s laski naszei hospodarskey tho uczinili, przi tich

ziemiach ych zostawuiem. Maiam oni tey ziemie na siebie trzimaiancz

i ych uziwacz, w kaszdi rok s nich do skarbu naszego po kop 3 Litewsky

monethi pelnicz mayą. A czo się doticze thego, ysz nieboszczek

p. Ostaphy kazal ym bel s listhi do Bielska y do Brzesczia y do Terebunia

iesdzicz, ieno mi s tego iesdzienia s listhi ich wolnemi czinimy, yusz

ony przesz ni maią nigdi s listhi namiesnikow naszich Branskich iesdzicz.

I na to daliszmi ym then nasz listh z nasząm piecziecziąm.

Piszan Wilnie, liatha Bozego 1540, mieszacza Jula 7 dnia, indicta 13.

Valerianus. 

1564 

Opis zaścianka Szpakowszczyzna, będącego w posiadaniu podstarościego

brańskiego Franciszka Zubrzyckiego.

Uwołocznoje izmierenije gorodow Brjanska i Saraża s prinadleżaszczimi

k nim wołostjami sostawliennoje Diewjałtowskim-Skoczkom w 1560–1563-m g.,

[w:] Piscowaja kniga grodnienskoj ekonomii s pribawlienijami, t. II, Wilna

1882, s. 374.

Zasczianek trzeci, gdzie beli stare sielidbi boiar Spakow, pocznią się

od nadatkow, ku wlokam 7 przidanich, konczi się w rzeczke Bronke

s boku iednego podle gayu, ktore iest w paszni Bonowskiei po rzecke

abo strumien Lachwiczowke, a s drugiego boku przi nadatkach, wlokąm

udzialanich, grunthu dobrego morg. 10 na rok 1563. The morgi beli

zithem na kr. iego mczi przesz urząnd sasiani, a gdi sboze pozną, maią

bicz na czynszu kr. iego mczi przesz urząd rozdani, s ktorich placzicz

bendą po morg. po gr. ¾ , czini kop 6/34. A potim roku 64 miesiącza

Marcza dnia X ten sascianek przyą Francz Zubrziczki pusto liezączi,

s ktorego czinsz pierwszi saplaczicz w tim ze roku 1564. 



152 Piotr Złotkowski

1565 

Król Zygmunt August potwierdza podstarościemu brańskiemu Franciszkowi

Zubrzyckiemu posiadanie gruntów w mieście Brańsku oraz w zaścianku

Szpakowski, nadanych mu przez dworzanina królewskiego Andrzeja

Dybowskiego w czasie pomiary włócznej.

Nacjonalnyj istoriczeskij archiw Biełarusi, Mińsk, f. 1708 op. 1 i. 82,

k. 47 v.– 48 v..

Zigmunth August bozą miłoscią krol polski Wielkie Xiąze Litewskie

Ruskie Pruskie Zemodskie Mazowieckie Inflanczkie ÿ inÿch. 

Bił nam czołem ten Frącz Zubrziczki isz Dworzanin nasz Andrzei

Dibowski za rozkazaniem naszem krolewskiem stanowiącz pomiarę

włoczną na grunciech Dwora naszego Branskiego dał mu s pomiarÿ

włocznei tam na grunczie miasta naszego Branskiego włokę to iesth

połwłoki wedle Ziemi miesczanina tamecnego Czenciola a drugą

połwłocki wedle Ziemi Xiędza Ruskiego na płaczie naszem ÿ na

wszistkiei powinnosczi miesczkiei potemu iako ine miesczanie tamecznie

Branskie z Ziem swych do skarbu naszego płaczą ÿ wszelkie powinnosczi

onemu miasthu nalezącze pełnia A k temu isz tenze Andrzei Dibowski

tamze w tei włosczi Branskiei Zascianek pustki na Maleszach na imię

Spakowski od rzeczki Lachwicowki do rzeczki Bronki w ktorym iest

morgow dziesięcz grunta dobrego zemach dał na płacie naszem z Onego

Zasczianka postanowionem ktorą włoką w miescie Branskiem i Zasczianek

na Maleszach on spokoinie dzierzącz bił nam czołem abÿchmÿ przi tym

iego Zostawili i listem naszem to iemu potwierdzieli a tak gdis s pomiari

włocznei Andrzei Dibowski one włoke i Zascianek pomienionÿ na płacie

naszÿm zemie dał a on tego spokojnie i potenczas dziwa mÿ z łaski naszei

na czołem biczie iego to czyniącz przithym iego zostawili ÿ tem listem

naszem Zostawuiem ma on Sząm ÿ poniem Zona y dzieczi ÿ potomki

iego tę włokę Ziemi na groncie mieisckiem branskiem w uroczyskach

pomienioną lezączą y Zascianek na Maleszach dzierzac poziwacz iednocz

stei włoki mieisczkiei ÿ z Zascianku na Maleszach tak wszitkie płatÿ

ÿ podatki na nasz według postanowienia naszego dawacz ÿ iako Z włoki

miesczkiei spolnie z miesczanÿ tamecznemi tak iz Zascianku z ludzki

włocznemi wszelakie powinnosczi niczym się nie wyłamuiącz ÿ odtego

niezakrÿwaiącz pełnicz będą powinni potemu iako i miesczanie ÿ ludzie
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włosczi tamecznei temu według postanowienia naszego doszicz czynię i na

tho daliszmÿ iemu ten nasz listh I naszą pieczęcią. 

Piszan w Knÿszinie lata Bozego Narodzenia tisiącz pieczszeth

szesczdziesiąth piątego miesiącza Jul. piątego dnia Mikołai Naruszewicz

Pisarz ÿ Sekretarz. 

1659 

Testament Mikity Abramika, bojara i młynarza starostwa brańskiego.

Nacjonalnyj istoriczeskij archiw Biełarusi, Mińsk, f. 1708 op. 1 i. 159,

k. 117.

Ja Mikita Abramik zeznawam ostatnią wolą moią komu będzie należało

wiedziec iż dobra moie Szpakowscyzna nazwane Leguię synom moim

czterem ktorech każdego z osobna dzielę y daię Naprzod Fedorowi

wydzielam Zagonow pięc starszemu synowi potym Pawlowi także zagonow

pięc potym Jurhowi także zagonow pięc potym małemu Ostapieiowi

zagono[w] pięc którego samego ze ieszcze rozumu nie ma daię synowi

Fiedorowi starszemu w opiekę samego y grunt ten który ma Leguię tem

moim Testamentem Az do wzrostu y zupełnego rozumu iego a iesliby

[...] Smierc onego młodo z tego swiata wziąc miała tedy ten grunt przy

Fedorze ma zostawac do którego zaden inszy Brat nie należy budynki

które są po Smierci Moyey Sami sie iako naylepiey podzielą Zatym

duszę moią Bogu ciało ziemi oddaię przy bytności oyca Swieszczenika

Cerkwie Maleszewskiey także przy dziaku Hrehorym przy Radiwonie

Wasiuczeniu przy Stephanie Smieyku przy Stasiu Spieszynskiem. 

Działo sie Roku 1659 Miesiąca listopada po Mikołaiu Ruskiem. 
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Zaścianek Szpakowszczyzna a geneza powstania osady młyńskiej Abramiki –

uwagi historyczno-onomastyczne

Opracowanie to jest przyczynkiem do badań nad osadnictwem środkowej
części historycznego Podlasia w okolicach Brańska. Autor na podstawie dostęp-
nych źródeł archiwalnych zrekonstruował historię powstania osady młyńskiej
Abramiki, ustalił również, że miejscowa rodzina młynarska była odgałęzieniem
bojarskiego rodu Szpaków. Przedmiotem badania było również pochodzenie to-
ponimu Abramiki i mikrotoponimu Szpakowszczyzna oraz ich wzajemne relacje
na płaszczyźnie pozajęzykowej. W artykule omówiono także antroponimy histo-
ryczne użyte od identyfikacji członków młynarskiego rodu Abramików.

Słowa kluczowe: antroponimia, toponimia, mikrotoponimia, historia osad-
nictwa, Podlasie.

The Szpakowszczyzna area and the origin of the Abramiki mill village –

historical and onomastical comments

This article is a contribution to the study of historical settlement of the
central part of Podlasie region in the vicinity of Brańsk. On the basis of available
archival sources, the author reconstructed the history of the Abramiki mill village
and also established that the local family of millers was a branch of the Szpak
boyar clan. The subject of the study was also the problem of origin of the
toponym Abramiki and the microtoponym Szpakowszczyzna and their relations
on the extra-linguistic level. The paper also discusses historical anthroponyms
used to identify the members of the Abramik family of millers.

Keywords: anthroponymy, toponymy, microtoponymy, history of settlement,
Podlasie region.
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JAN WALC – OD KULTURY OFICJALNEJ

DO KULTURY NIEZALEŻNEJ

„Janek przejechał się po nim walcem” – w ten sposób redaktorka

drugoobiegowego „Biuletynu Informacyjnego” Joanna Szczęsna skomen-

towała artykuł o peerelowskim prokuratorze napisany przez Jana Walca .1

Gra słów dobrze oddaje sposób, w jaki niekiedy postępował on z ludźmi,

o których pisał. Ofiarami jego ostrego pióra padali działacze partyjni,

milicjanci, prokuratorzy, luminarze polskiej literatury, przywódcy opo-

zycji demokratycznej, dawni i aktualni koledzy, a nawet nauczycielki

jego córki. W alc był bowiem postacią o bogatym dorobku, a jednocześnie

barwną i ciekawą: słynącym z ostrego pióra krytykiem literackim, litera-

turoznawcą piszącym rozprawy o Tadeuszu Konwickim i Adamie Mickie-

wiczu, sekretarzem Jarosława Iwaszkiewicza porządkującym jego archiwa,

a zarazem jednym z najostrzejszych krytyków jego postawy, nauczycielem

w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego, współpracownikiem

mailto:%20olaszekjan@gmail.com
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J. Walc, Odpowiedz na ankietę „W 10 lat po wydarzeniach marcowych”, „Krytyka” 1978,2

nr 1.  

tygodników „Polityka” i „Kultura”, wreszcie – wieloletnim działaczem

opozycji demokratycznej oraz czołowym publicystą i drukarzem drugiego

obiegu w PRL, a także poczytnym dziennikarzem w III Rzeczypospolitej.

Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad drogą, która doprowadzi-

ła młodego współpracownika pism społeczno-kulturalnych z tygodnikiem

„Polityka” na czele do współtworzenia opozycji w PRL, drugiego obiegu

wydawniczego i kultury niezależnej. Będę starał się znaleźć odpowiedź na

pytania o motywy, jakie nim kierowały przy podejmowaniu decyzji o ta-

kiej formie zaangażowania, z którą wiązało się niemałe ryzyko i negatyw-

ne konsekwencje m.in. dla kariery zawodowej. Jakie czynniki odegrały

tutaj rolę? Refleksja nad życiorysem Jana Walca może stanowić pewien

przyczynek do bardziej szczegółowych rozważań o postawach dziennikarzy

oraz ludzi kultury i nauki w PRL.

Biografia Jana Walca wpisuje się w temat niniejszej książki dotyczący

kultury niezależnej rozwijającej się w różnych państwach bloku sowiec-

kiego po 1968 roku. Ta data w życiorysie bohatera tego tekstu miała

bowiem kluczowe znaczenie. „Czym jest dla mnie Marzec? Wszystkim.

Całe moje dorosłe życie jest z Marca, zarówno podmiotowo, jak i przed-

miotowo. Marzec ukształtował moją świadomość i Marzec spowodował, że

nigdzie nie chciano mi dać pracy. Jego rola jest jednak, jak mi się wyda-

je, doniosła i w szerszym porządku: ujawnił on dziesiątkom tysięcy ludzi,

szczególnie m łodych, ale przecież nie tylko, prawdziwe oblicze władzy

będącej w strukturalnym konflikcie ze społeczeństwem” – pisał Jan Walc

w 1978 roku . Do tego doświadczenia wracał on wielokrotnie w swoich2

tekstach. Jego historia z 1968 roku jest skomplikowana i trudna do

krótkiego opowiedzenia. Pozwolę sobie zatem ograniczyć się jedynie do

podania najważniejszych faktów. Walc na początku 1968 roku miał nie-

spełna dwadzieścia lat i studiował polonistykę. Miał już wówczas żonę

i kilkumiesięczne dziecko. Wychowywał się w rodzinie przedwojennej

inteligencji, w rodzinie lekarskiej. Jego rodzice w czasie wojny związani

byli z Armią Krajową. Atmosferę w rodzinnym domu cechował pewien

dystans wobec rzeczywistości PRL, niekoniecznie powiązany jednak z chę-

cią jego kontestacji. We wczesnej młodości Walc również nie zapowiadał
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J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 432–433; A. Friszke, Studencki Komitet De-3

legatów Wydziałowych na Uniwersytecie Warszawskim w Marcu ’68, [w:] Od Piłsudskiego do
Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, red. K. Persak i in., Warszawa 2008, s. 338;
P. Osęka, My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ’68, Wołowiec 2015, s. 148–149.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej [dalej: AIPN], 473/67, Postanowienie o tym-4

czasowym aresztowaniu Jana Walca, 28 III 1968, k. 6; ibidem, Nakaz zwolnienia Jana
Walca, 4 VI 1968, k. 8.

J. Walc, Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata, Warszawa 2010.5

się na opozycjonistę – w liceum działał w Związku M łodzieży Socjali-

stycznej, a na początku studiów przez krótki czas rozważał wstąpienie do

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Uczestniczenie w protestach

studenckich na początku 1968 roku – najpierw w obronie „Dziadów”

Adama Mickiewicza, później relegowanych z uczelni studentów – bar-

dzo wiele w jego życiu zmieniło. Podczas jednego z zebrań z udziałem

przedstawicieli tworzonego wówczas komitetu studenckiego temperament

wypowiadania się Walca i podnoszone radykalne hasła sprawiły, że zo-

stał włączony w jego skład . Pod koniec marca został aresztowany na kilka3

miesięcy . Po wyjściu na wolność przywrócono go na studia. 4

Po Marcu Walc przez kolejne lata miał tzw. „wilczy bilet”; właści-

wie był pozbawiony szans na dostanie pracy. Sam zresztą zachowywał się

w sposób niepokorny. Bronił pracowników zwalnianych z pracy z polo-

nistyki na UW, w kole naukowym polonistów organizował spotkania,

w których pojawiały się nawiązania do polityki, co nie mogło podobać się

władzom. Od 1969 roku był przez kilkanaście lat stale inwigilowany przez

Służbę Bezpieczeństwa. Rządzący uniemożliwili mu podjęcie studiów

doktoranckich zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i w Instytu-

cie Badań Literackich PAN. Walc napisał jednak i obronił w 1977 roku

doktorat na temat twórczości Tadeusza Konwickiego . W tych latach zwią-5

zał się ze środowiskiem IBL, gromadzącym wielu kontestatorów syste-

mu ze środowiska humanistów. Publikował też pierwsze teksty naukowe.

Etat naukowy zdobył dopiero w czasach „Solidarności”. Stracił go jednak

z powodu swojej działalności opozycyjnej.

Opowieść, w której aresztowanie w Marcu ’68 od razu uczyniłoby

z bohatera tego tekstu zawodowego rewolucjonistę, który całe życie chciał-

by poświęcić walce z systemem, nie miałaby wiele wspólnego z prawdą.

Czas po Marcu ’68 w życiu Walca był przede wszystkim próbą poszu-

kiwania miejsca dla siebie w świecie oficjalnych instytucji i środowisk.
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Zob. AIPN, 0256/834, t. 1, Pismo dyrekcji LO im. Stefana Batorego, POP i ZO ZNP6

do ministra oświaty i wychowania Jerzego Kuberskiego, 16 VIII 1972, k. 67–72; relacje
Joanny Trzeciak-Walc i Ewy Główczyk-Gałek złożone Janowi Olaszkowi w 2017 r.

H. Krall, Lekcja, „Polityka”, 29 VII 1972, nr 31.7

Jan Walc, Życiorys (prawdziwy – tylko do użytku wewnętrznego), 8 www.janwalc.pl; Hoover
Institution Archive, Kolekcja Ireny Lasoty, box 71, Bibliografia tekstów na temat literatury
i kultury Jana Walca.

J. Walc, Inicjacja, [w:] J. Walc, Wybierane, Warszawa 1988, s. 21–23.9

Idem, 98–6+1=91, [w:] ibidem, s. 41–43.10

Zob. idem, Gdy Sobieski był Sułtanem, [w:] ibidem, s. 23–25; Polemiki z tekstem Gdy11

Sobieski był Sułtanem, [w:] ibidem, s. 25–28; List doc. dr. hab. Juliusza Łukasiewicza
Dziekana Wydziału Historycznego do redakcji „Polityki”, [w:] ibidem, s. 29–33; J. Walc,
Kto pisze książki, [w:] ibidem, s. 29–31.

Tylko rok trwała jego praca w słynnym warszawskim Liceum Ogólno-

kształcącym im. Stefana Batorego; jak się wydaje, zarówno z powodu jego

nieszablonowego podejścia do uczniów i nieco nonszalanckiego sposobu

bycia, jak i z powodu spraw politycznych . Nie przedłużono z nim umo-6

wy, a jego sprawa stała się głośna m.in. za sprawą reportażu Hanny Krall

na temat jego sytuacji, który ukazał się na łamach tygodnika „Polityka” .7

Swojego miejsca Walc szukał również w czasopismach społeczno-kul-

turalnych i tutaj – chociaż nie dostał nigdzie stałego zatrudnienia – za-

grzał miejsce na dłużej, bo jego teksty drukowano przez dobrych kilka lat.

Publikował głownie w „Polityce”, ale też m.in. w „Kulturze”, „Współ-

czesności”, „Szpilkach”, „Literaturze na świecie” i „Studencie” . Pisał8

głównie recenzje literackie, ale na łamach niektórych z wymienionych

czasopism ukazywały się również niezwykle żywo napisane reportaże jego

pióra, które dotyczyły głównie spraw kultury i oświaty. Największy roz-

głos wzbudziły dwa teksty: opublikowany na łamach „Polityki” pełen

pikantnych szczegółów reportaż na temat blichtru i spożywania alkoho-

lu w czasie balu maturalnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego im.

Reytana  oraz tekst, w którym Walc opisał popełniane przez dwie nau-9

czycielki swojej córki błędy, pod wymownym tytułem 98–6+1=91 . Ten10

drugi tekst doprowadził do procesu o zniesławienie wytoczonego Wal-

cowi przez nauczycielki. Kiedy wziął „na warsztat” książkę napisaną na

bazie jednej z prac doktorskich o życiu literackim stolicy w XIX-wieku,

wtedy w sprawie zabrał głos nawet dziekan wydziału . Z kolei na łamach11

„Studenta” napisał swoją autorską wersję Ody do młodości Adama Mickie-

http://www.janwalc.pl
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Idem, Oda do młodości à la „Życie Literackie”, [w:] ibidem, s. 7–8.12

D. Passent, Co komu wypada (spod pióra), „Polityka” 1977, nr 4.13

Listy do redakcji, „Polityka” 1977, nr 11.14

wicza z podtytułem „à la «Życie Literackie»” i wymową na część kon-

formizmu, jednocześnie wyśmiewając mocno popierającego władze PRL

pisarza i publicystę W ładysława Machejka . Nie wszystkie teksty Walca12

były napisane w tak prowokacyjny sposób, ale zdecydowanie wolał on

jako recenzent poddawać czytane dzieła krytyce niż prawić konwencjo-

nalne komplementy.

Po kilku latach obecności na łamach popularnych czasopism Walc

nagle zniknął z ich łamów – na początku 1977 roku. Po wyrażeniu przez

młodego autora krytycznej recenzji o dziełach dwóch pisarek czołowy

publicysta „Polityki” Daniel Passent napisał na łamach pisma, że dobie-

rał się „niczym damskim bokser” do jednej z autorek i że na swoje opinie

nie podaje żadnych argumentów, ostro krytykując ich dzieła; odnosił się

też do jego młodego wieku . Po kilku tygodniach pismo opublikowało13

odpowiedź Walca, gdzie pisał m.in.: „Jeśli zaś zechciałby D. Passent

przeczytać jakieś dzieła tych pań i znaleźć w nich takie czy inne wartości –

wtedy byłoby o czym dyskutować. Jednak specjalnie książek tych czytać

nie chce, widząc, że w płaszczyźnie merytoryczności nie dadzą się one

bronić. I to stanowisko nazywam skrajnie konserwatywnym, reakcyjnym,

przedkładającym założenia nad sprawdzalne wartości” . List przesłany14

do „Polityki” był napisany bardzo ostro i widać w nim było emocje. To

pismo i inne oficjalne więcej Walca nie drukowały, ale powodem nie był

jego recenzencki temperament.

Walc zniknął z łamów prasy społeczno-kulturalnej w związku z pod-

jęciem przez niego współpracy z opozycją demokratyczną, które nastąpiło

na przełomie lat 1975–1976. Charakterystyczne, że to nie bohater tego

tekstu uznał, że jako opozycjonista nie chce już dłużej poddawać tekstów

cenzurze; przeciwnie – przez pewien czas liczył on na możliwość publi-

kowania zarówno oficjalnie, jak i w drugim obiegu (pod pseudonimem).

Już wcześniej jednak – po podpisaniu jednego z listów protestacyjnych

w sprawie wprowadzanych przez władze poprawek do Konstytucji PRL

(wpisane tam zostały wówczas m.in. przewodnia siła PZPR i sojusz

z ZSRR) – jego aktywność została dostrzeżona i usunięcie go z życia pub-

licznego było kwestią czasu. Po prostu w pewnym momencie zaprzestano
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AIPN, 0256/834, t. 1, Informacja dot. Jana Walca, IV 1976, k. 101.15

Zob. J. Walc, Nie znałeś, panie, litości, [w:] idem, Wybierane, s. 93–103; idem, Sprawa16

sierżanta Michalskiego, [w:] ibidem, s. 68–69; idem, Akt oskarżenia, [w:] ibidem, s. 124–127;
idem, Otwock, 7 maja, [w:] ibidem, s. 161–168; idem, O swoją milicję, [w:] ibidem, s. 169–174;
idem, Sprawa Edmunda Zadrożyńskiego, „Biuletyn Informacyjny” 1980, nr 2(36); idem, Wy-
brałem honor, „Biuletyn Informacyjny” 1980, nr 3(37); J. Walc, Spisane będą czyny i rozmowy,
„Tygodnik Solidarność” 1981, nr 9.

J. Walc, Słabość wszechmocnych, [w:] idem, Wybierane, s. 131–141.17

go drukować – nie tylko zresztą w „Polityce”, gdzie jego teksty ukazywa-

ły się najdłużej, ale również w innych pismach. Z dokumentacji Służby

Bezpieczeństwa jasno wynika, że stało się to za jej sprawą. W jednym

z dokumentów dotyczących Walca zapisano: „Publikacje wymienionego

często charakteryzują się wrogim nastawieniem do osiągnięć socjalizmu

lub do ludzi, których postawa polityczna jest prawidłowa. Ostatnio Walc

zaprezentował swą wrogą postawę, podpisując petycję skierowaną do Sej-

mu PRL, wyrażającą sprzeciw wobec projektowanych zmian w Konsty-

tucji, a w szczególności przeciwko określeniu w ustawie zasadniczej

kierowniczej roli PZPR. Ze względu na postawę Jana Walca celowym jest

podjęcie kroków, które uniemożliwiłyby mu publikowanie swoich arty-

kułów w prasie”. Na dokumencie przełożony funkcjonariusza zanoto-

wał odręcznie polecenie przesłania papierów do Departamentu III MSW

z prośbą „o spowodowanie zablokowania Walcowi możliwości publiko-

wania w prasie” .15

Walc zaczął współpracę z Komitetem Obrony Robotników, wkrótce

związał się z niezależną prasą: „Biuletynem Informacyjnym”, „Głosem”,

„Krytyką” i „Zapisem”. To stało się jego zajęciem przez kilkanaście

kolejnych lat życia. W kolejnej dekadzie publikował w „Niezależności”,

„Kulturze Niezależnej”, „Tygodniku Mazowsze” i wciąż ukazującej się

„Krytyce” oraz cenzurowanym, ale reprezentującym stronę opozycyjną

„Tygodniku Solidarność” (w 1981 roku) Walc w swojej publicystyce

z pasją ujawniał przewinienia peerelowskich prokuratorów i milicjan-

tów . Napisał własną odpowiedź na najsłynniejszy esej wschodnioeuro-16

pejskiego ruchu dysydenckiego, czyli Siłę bezsilnych Václava Havla, który

zatytułował Słabość wszechmocnych. Pokazał w nim różnicę między ruchem

dysydenckim dającym świadectwo moralności a samoorganizującą się opo-

zycją polityczną . Kiedy dostał ofertę opublikowania w formie książki17

swojego doktoratu o Tadeuszu Konwickim w zamian za wycofanie się
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Idem, List otwarty do Jarosława Iwaszkiewicza, „Biuletyn Informacyjny” 1979, nr 1(27);18

AIPN, 0256/834, t. 2, Meldunek operacyjny, 24 I 1979, k. 24.

J. Walc, Pozostać sublokatorem, [w:] J. Walc, Wybierane, s. 227–235.19

Idem, Początek żałosny, „Kultura Niezależna”, XI 1987, nr 35.20

Idem, Drogą podłości do niepodległości?, [w:] J. Walc, Wybierane, s. 128–130.21

Idem, Ale twardo, ale jasno wśród narodu swego stać, [w:] ibidem, s. 236–242.22

Idem, Jarosław Iwaszkiewicz, [w:] ibidem, s. 142; idem, Mefisto z kwiatem glicynii, [w:]23

J. Walc, Wielka choroba, Warszawa 1992, s. 61–91.

Idem, Trudny rachunek, [w:] ibidem, s. 164–169.24

Idem, Być świnią w maju, [w:] ibidem, s. 92–121.25

Idem, „Gdy ziemia nie jest już sen i śnić do końca nie można”, [w:] ibidem, s. 122–137;26

J. Walc, Od autora, „Kultura Niezależna”, V 1988, nr 41.

Relacja Joanny Szczęsnej.27

z publikowania w drugim obiegu, nie tylko odmówił, ale właśnie w pod-

ziemnym piśmie całą sprawę nagłośnił . Walc w swoich tekstach walczył18

nie tylko z władzami PRL, ale też chciał, żeby kultura niezależna stała

się prawdziwie niezależna i dopuszczała możliwość krytykowania również

swoich, czyli ludzi opozycji. Z tego prawa zresztą skwapliwie korzystał,

ostro pisząc zarówno o ludziach mu środowiskowo bliskich, jak i dale-

kich. „Oberwało się” od Walca m.in. Hannie Krall , Andrzejowi Szczy-19

piorskiemu , Leszkowi Moczulskiemu  i Piotrowi Wierzbickiemu .20 21 22

Walc nie bał się pisać o sprawach trudnych – najbardziej interesowały go

biografie wybitnych polskich pisarzy. Większości z nich nie oszczędzał.

Za konformizm ganił Jarosława Iwaszkiewicza , za udział w powojen-23

nym kłamstwie – Marię Dąbrowską , Gałczyńskiego przedstawiał jako24

człowieka przed wojną posłusznego faszyzującym narodowcom i zamiesz-

czającego antysemickie wypowiedzi w swoich utworach, a po wojnie

poetę posłusznego komunistom . Przypominał o stalinowskim zaangażo-25

waniu Tadeusza Borowskiego . „Jaś tę swoją kontrowersyjność pielęg-26

nował. Potem, moim zdaniem, stał się jej więźniem. Pamiętam jego teksty

z lat 80. w «Kulturze Niezależnej» o pisarzach – były, powiedziałabym,

okrutne. [...]. Jeżeli miał do wyboru interpretację szlachetną i mniej

szlachetną, to wybierał mniej szlachetną” – podsumowywała jego spo-

sób pisania Joanna Szczęsna, której szczególnie nie spodobał się tekst

o Iwaszkiewiczu . Jednocześnie byli pisarze, o których Walc pisał prawie27

zawsze ciepło i z uznaniem, niejako ich oszczędzając. Byli to: bohater
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J. Walc, My, wolna wałkowa, „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec28

komunizmu i dyktatury” 2012, nr 4, s. 167–168.

S. Blumsztajn, Mój Biuletyn, „Gazeta Wyborcza”, 22 IX 2006.29

jego doktoratu Tadeusz Konwicki i W ładysław Broniewski, którego re-

wolucyjną poezję Walc cenił, niezależnie od nachalnego propagowania jej

przez propagandę PRL i powojennej postawy tego poety. 

Związki Jana Walca z drugim obiegiem i kulturą niezależną nie ogra-

niczały się tylko do pisania tekstów. Jako jeden z niewielu piszących pod

imieniem i nazwiskiem w prasie niezależnej, Walc sam pracował jako

drukarz; co więcej – udostępniał na podziemną drukarnię piwnicę swoje-

go domu. Tej sfery dotyczył też jeden z najbardziej znanych jego tekstów,

czyli reportaż My wolna wałkowa, w którym Walc przedstawił codzienność

opozycyjnych drukarzy, na którą składały się – z jednej strony – żmudna

praca, z drugiej – emocjonujące przygody związane z gubieniem śledzą-

cych ich funkcjonariuszy SB. „Sobota. Koniecznie trzeba się wykąpać, bo

nie wiadomo, czy w lokalu, do którego pojedziemy, będzie jakikolwiek

ślad łazienki, potem instrukcje dla żony, jak załatwiać sprawy, które się

zapewne podczas mojej nieobecności pojawią, jeszcze synek protestuje

(zabiez mnie tatusiu, ja tez chcę drukować, a jak będę duzy, to mnie

zabiezes?), jeszcze specyficzne spojrzenie żony i trzymaj się. Startuję. Ko-

lejny raz wstępuję na ścieżkę wojenną [...]. Pod domem nie ma nikogo,

droga wolna. Na ulicy w zasadzie «ogona» nie można złapać, bo służby

wyspecjalizowane czekają zazwyczaj w miejscach ściśle określonych, a nie

pętają się po mieście, szukając okazji” – pisał Walc w słynnym tekście .28

Z łączeniem roli autora i drukarza wiązało się ryzyko, ale też pewne

możliwości. Jeden z redaktorów „Biuletynu Informacyjnego” – Seweryn

Blumsztajn – wspominał: „Janek Walc był autorem wybitnym, ale trud-

nym, tym bardziej, że należał do ekipy drukującej «Biuletyn». Kiedyś

tekst, którego mu nie puściliśmy (zupełnie nie pamiętam, z jakiego po-

wodu), po prostu dopisał w drukarni do numeru” . W latach 80. Walc29

już nie pracował jako drukarz, koncentrował się przede wszystkim na pi-

saniu (z przerwą na kilkumiesięczne internowanie w stanie wojennym).

Był natomiast członkiem kolegium NOW-ej. We wcześniejszej dekadzie

był też wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych i współorganiza-

torem słynnego Salonu Walendowskich. 
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P. Filipkowski, J. Wawrzyniak, Biograficzne studium pewnego pokoleniowego przypadku,30

[w:] Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 2, red. T. Kozłowski, J. Olaszek, War-
szawa 2014, s. 29–34.

M. Machovec, The Types and Function of Samizdat. Publications in Czechoslovakia 1948–31

–1989, „Poetics Today” 2009, t. 30, nr 1.

J. Olaszek, Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych pod-32

ziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981–1989, Warszawa 2018, s. 652–661.

Co sprawiło, że Walc zdecydował się na uczestnictwo w ruchu kul-

tury niezależnej? Temat motywacji opozycjonistów pojawiał się już

w wielu opracowaniach. Joanna Wawrzyniak i Piotr Filipkowski, anali-

zujący biografie grupy poznańskich opozycjonistów, zwrócili uwagę na

cztery typy czynników, które wpływały na akces do opozycji. W tej ty-

pologii wyróżnili: „moment sprzyjający” (który najczęściej oznaczał

powstanie w zasięgu danej osoby pewnej struktury opozycyjnej dającej

możliwość działania bądź spotkanie odpowiednich osób), pojawienie się

w otoczeniu autorytetu związanego z opozycją, istnienie więzi osobistych

z ludźmi już zaangażowanymi oraz chęć protestu przeciwko represyjnej

polityce władz PRL . Z kolei badacz czechosłowackiego samizdatu –30

Martin Machovec – zarysował inny katalog motywacji: chęć uczestnicze-

nia w tworzeniu wysp wolności, solidarności z kolegami, wynik moralne-

go wpływu personalnego, chęć przeżywania przygody, prestiż, potrzeba

pisania tekstów i przekazywania ich innym, uzupełnianie oficjalnego

rynku i nieświadome uczestnictwo . Ja w swojej książce o podziemnym31

dziennikarstwie do motywacji ludzi współtworzących drugoobiegową

prasę zaliczałem chęć życia zgodnie z patriotycznymi, obywatelskimi

i demokratycznymi ideami, chęć realizacji ambicji politycznych i dzien-

nikarskich, tradycje rodzinne, sprzeciw wobec przemocy, poczucie wspól-

noty z gronem przyjaciół, przeżywanie pozytywnych emocji związanych

z konspirowaniem, poczucie wolności, chęć uczestnictwa w prestiżowym

przedsięwzięciu, możliwość zarobku (której to w oficjalnym świecie opo-

zycjoniści byli pozbawieni) .32

W każdej z tych typologii można znaleźć elementy pasujące do życio-

rysu Jana Walca. Momentem sprzyjającym był zarówno wybuch protestów

studenckich na uczelni, gdzie bohater tego artykułu studiował, jak i fakt,

że listy protestacyjne w sprawie zmian w konstytucji zbierali ludzie, któ-

rych dobrze znał. Z pewnością ambicje dziennikarskie i publicystyczne



Jan Walc – od kultury oficjalnej do kultury niezależnej 165

T. Szawiel, Struktura społeczna i postawy a grupy etosowe (O możliwościach ewolucji społecz-33

nej), „Studia Socjologiczne 2011, nr 1, s. 291–292, 295.

pchały Walca do tak intensywnej pracy pisarskiej w drugim obiegu. Chęć

nauczania studentów z kolei, czego na ogół nie mógł robić oficjalnie – do

wykładania historii literatury współczesnej w ramach Towarzystwa Kur-

sów Naukowych. Drukarzem Walc został nie tylko z powodów ideowych;

miało to też wymiar praktyczny, pozwalało utrzymać się mającemu per-

manentne problemy ze znalezieniem pracy opozycjoniście. Rodzinne

tradycje w domu Walców nie były bez znaczenia – wiele mówiło się

o historii, sam Walc zapamiętał ducha Polskiej Partii Socjalistycznej wy-

niesionego z domu. 

Na pewno znaczenie miały również emocje, odczuwane szczególnie

silnie w opozycyjnym środowisku, w którym w pierwszej połowie lat sie-

demdziesiątych znalazł się Walc. Świetnie czuł się w tym środowisku,

w grupie ludzi podobnych sobie, ludzi starających się zachować inte-

gralność między deklarowanymi poglądami a praktyką. Socjolog Tadeusz

Szawiel pisał – m.in. w odniesieniu do opozycji demokratycznej – o gru-

pach etosowych charakteryzujących się jednością przekonań i postawy

społecznej, której członkowie wyznawane wartości realizują w praktyce na

co dzień . Ten wątek bardzo często powracał w publicystyce Walca, który33

z pewnością uważał etos demokratycznej opozycji (ale też szerzej – etos

inteligencki) za swój i nie chciał się z nim rozstawać. Dlatego tak ostro

bronił racji KOR-u i atakował jego krytyków, również w „Solidarności”.

Wreszcie – nie bez znaczenia był fakt, że takich ludzi jak Walc

wpychały z kultury oficjalnej w świat kultury niezależnej same władze

PRL. Można powiedzieć, że to one uczyniły z niego opozycjonistę, nie

pozwalając mu przez lata znaleźć dla siebie miejsca. Walc najmocniej się

zaangażował, kiedy już obronił doktorat i zniknął z łamów pism nieza-

leżnych; wkrótce szybko zaczął publikować pod swoim nazwiskiem. Nie

było tak, że zupełnie nie widział on możliwości samorealizacji w ów-

czesnym systemie. Z pewnością rozstanie z możliwością publikowania

w oficjalnym obiegu było dla niego dotkliwe. Pamiętać trzeba o ciągłych

problemach finansowych W alca, a regularne publikowanie w tygodniku

musiało stanowić istotną część budżetu. Chodziło jednak o coś więcej –

władze uniemożliwiły mu wówczas robienie tego, do czego czuł się powo-

łany, co było jego pasją. Do zerwania z nim współpracy przez „Politykę”
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Zob. np. J. Walc, List do Włodzimierza Marta, [w:] J. Walc, Wybierane, s. 181; idem,34
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AIPN, 0256/834, t. 2, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 16 XII 1981, k. 91.35

wracał kilkakrotnie w swoich tekstach . Świadczy o tym fragment notatki34

z rozmowy z nim, kiedy był internowany. Nawet jeśli słowa Walca nie

zostały w pełni omówione przez funkcjonariusza, to z pewnością mówiły

one coś o tym, jak duże znaczenie miało dla Walca pisanie i publiko-

wanie: „W trakcie rozmowy J. Walc stwierdzi m.in., że do działalności

opozycyjnej został niejako zmuszony przez redaktora naczelnego «Poli-

tyki», który za jego krytyczne poglądy spowodował [tak w oryg.], iż do-

stał on tzw. «wilczy bilet». Udział w wydarzeniach marcowych traktuje

jako wynik ciążenia środowiskowego w tamtych latach. Dalsze kontakty

z opozycją traktuje jako konsekwencję «wilczego biletu» i wewnętrznej

potrzeby wypowiedzenia się w problematyce politycznej i społecznej.

Stwierdził, że gdyby taką możliwość wówczas posiadał, to nie byłoby go

wśród internowanych” .35

W przytoczonych słowach Walca pojawiają się dwie kluczowe dla jego

drogi życiowej kwestie: jego temperament i chęć prezentowania swoje-

go zdania w sprawach publicznych oraz szykanowanie go przez władze.

Można powiedzieć, że między nimi następowało sprzężenie zwrotne. Im

bardziej Walc był niepokorny, tym bardziej go represjonowano, co z kolei

jeszcze bardziej wzmacniało jego nastawienie. Czy gdyby władze PRL

zmieniły wobec niego strategię i pozwoliły mu publikować legalnie, to

jego biografia byłaby inna? Trudno jednoznacznie na to odpowiedzieć.

Czy decydujące dla jego opozycyjności były jego cechy, czy postawa

władz? Prawidłowa odpowiedź musiałaby być pośrednia. Przytoczę tutaj

wypowiedź dobrze znającej Walca Teresy Boguckiej: „Ja uważam, że go

w to wepchnęli. Bardzo dużo ludzi oni w to wepchnęli. Bo nie pozwa-

lali części czasu poświęcać na studiowanie, pisanie, właściwie cały czas

nasz został wepchnięty w tę działalność. Ja myślę, że on miał taką po-

trzebę pisania, ta literatura go na tyle obchodziła, że byłby zawsze po

stronie, zawsze by można u niego coś schować, ale nie zasuwałby od rana

do wieczora. Ja wtedy uważałam, że ten temperament polityczny, to jest

jego odpowiedź na to, jak mu życie ustawili. On był radykalny, ale nie

miał takiego poczucia, że oni mu łamią życie. Oni mu w końcu zamknęli

tę ścieżkę, ale otwarli bez dylematów zupełnie inną, on się bardzo dobrze
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Relacja Teresy Boguckiej złożona Janowi Olaszkowi w 2016 r.36

Hoover Institution Archive, Kolekcja Ireny Lasoty, box 71, Bibliografia tekstów na37

temat literatury i kultury Jana Walca.

czuł w konspiracji, w tych drukarniach, dyskusjach, pijaństwach – w tym

wszystkim się świetnie czuł [...]. Tak się złożyło, że w podziemiu mógł to

łączyć jedno z drugim: i rozmawiać z pisarzami, i zajmować się książka-

mi, i drukować. Później mi przez głowę przechodziło, że ta jego złość na

nierozliczenie systemu może wynikać z tego, że oni mu coś odebrali.

Bo to było tak: niektórzy uważali, że im czerwony coś odebrał, jak się

wypadało, a niektórzy uważali, że nic nie odebrał, bo gdzie przy posadzie

miałbym tak bogate życie” . Walca reakcja na propozycję wydrukowania36

doktoratu w zamian za rezygnację z podziemnej aktywności wskazuje, że

jednak kluczowe znaczenie miały jego osobiste cechy i stosunek do tego

rodzaju kompromisów. 

Walc z pewnością miał jakiś plan na życie zawodowe, inne niż to,

które stało się jego udziałem. Na pewno wyrzucenie z pracy w szkole,

wieloletnie dobijanie się do etatu naukowego i odsunięcie od możliwości

publikowania w oficjalnym obiegu traktował jako wyrządzoną mu krzyw-

dę i wielokrotnie do tego wracał. Nie było jednak tak, że podejmując

decyzję o opozycyjnym zaangażowaniu, Walc był na tyle wypchnięty

z systemu, że nie miał nic do stracenia. Kiedy zniknął z oficjalnego obie-

gu w 1977 roku, był człowiekiem niespełna trzydziestoletnim o naprawdę

imponującym dorobku związanym z literaturą, który obejmował prawie

pięćdziesiąt recenzji literackich (znaczna część ukazała się na łamach

„Polityki”) i kilkanaście szkiców opublikowanych na łamach różnych

pism ; do tego – przypomnijmy – w tamtym roku bronił doktorat. Jak na37

swój wiek miał mocną pozycję, niewielu ludziom w jego wieku udawało się

tak często drukować w niezwykle poczytnej „Polityce”. Nie można więc

powiedzieć, że nie miał wiele do stracenia, decydując się na aktywność

opozycyjną. Miał coś do stracenia i coś stracił. Jednocześnie – tak jak

mówiła Bogucka – coś zyskał. Świat kultury niezależnej dał Walcowi dużo

i stał się dla niego bardzo ważny. Z pewnością stanowił dla niego wartość,

której gotów był bronić.
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Jan Walc – od kultury oficjalnej do kultury niezależnej

Jan Walc był postacią o bogatym dorobku, a jednocześnie barwną i ciekawą:
słynącym z ostrego pióra krytykiem literackim, literaturoznawcą piszącym roz-
prawy o Tadeuszu Konwickim i Adamie Mickiewiczu, sekretarzem Jarosława
Iwaszkiewicza porządkującym jego archiwa, a zarazem jednym z najostrzejszych
krytyków jego postawy, nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana
Batorego, współpracownikiem tygodników „Polityka” i „Kultura”, wreszcie –
wieloletnim działaczem opozycji demokratycznej oraz czołowym publicystą i dru-
karzem drugiego obiegu w PRL. Już to wyliczenie pokazuje nietuzinkowość tej
postaci, dzisiaj niemal zupełnie zapomnianej. Ofiarami jego ostrego pióra padali
działacze partyjni, milicjanci, prokuratorzy, luminarze polskiej literatury, przy-
wódcy opozycji demokratycznej, dawni i aktualni koledzy, a nawet nauczycielki
jego córki. W artykule została przedstawiona droga Jana Walca do uczestnictwa
w drugim obiegu wydawniczym i rola, jaką w nim odgrywał.

Słowa kluczowe: Jan Walc, kultura niezależna, drugi obieg wydawniczy,
opozycja demokratyczna w PRL.

Jan Walc – From the official culture to the independent one

Jan Walc was a character with rich achievements, and at the same time
colorful and interesting. He was a critic who writes about Tadeusz Konwicki and
Adam Mickiewicz, secretary of Jaroslaw Iwaszkiewicz ordering his archives and at
the same time one of the most severe critics of his attitude, teacher, a co-worker
of weeklies “Polityka” and “Kultura”, and finally – a longtime activist of the
democratic opposition and a leading publicist and printer of the second
circulation in the PRL. The above calculation itself shows the originality of this
character, today almost completely forgotten. In his texts he critisised party
activists, militiamen, prosecutors, luminaries of Polish literature, democratic
opposition leaders, former and current colleagues, and even his daughter’s
teachers. In the talk I will want to show the Jan Walc’s way to participate in
independent publishing movement and his role in this phenomenon.

Keywords: Jan Walc, independent culture, samizdat, democratic opposition
in the People’s Republic of Poland.
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MIĘDZY OPORTUNIZMEM A REWOLUCJĄ.

PRZEOBRAŻENIA INSTYTUCJI I ŚRODOWISK ARTYSTYCZNYCH

BYDGOSZCZY W LATACH 1980–1981

(STUDIUM HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNE)

Wprowadzenie

Wybuch „Solidarności” zaskoczył głęboką prowincję, a szczególnie jej

środowisko artystyczne. Wszystko było dotąd tam poukładane, przewa-

żająca większość postaw wobec rzeczywistości społeczno-politycznej to

eskapizm, konformizm i oportunizm. Zarzewia krytyki i buntu tliły się

jedynie w środowiskach młodych artystów, szczególnie tych, którzy nie

byli związani etatowo z instytucjami. Było to bowiem pokolenie bez

doświadczeń II wojny światowej i w zasadzie także stalinizmu. Więź

międzypokoleniowa była słaba z uwagi na różne doświadczenia, a szcze-

gólnie oczekiwania, jeśli idzie o młodych. Większość twórców i anima-

torów z niepokojem śledziła wydarzenia, wyczekując na rozwój sytuacji.

A jednak atmosfera rewolucji solidarnościowej bardzo szybko zaczęła

się udzielać środowisku artystycznemu, skupiającemu przecież ludzi

szczególnie wrażliwych. Mniej zachowawcza część twórców związała się

z ruchem „Solidarności”, dla którego wykonywano koncerty i spektakle,

a nawet zorganizowano aukcję obrazów, przeznaczając cały zysk na dofi-

nansowanie Związku. Pojawiła się twórczość inspirowana chwilą obecną,

mailto:%20akant24@wp.pl


Między oportunizmem a rewolucją... 171

H. Słabek, Intelektualistów obraz własny 1944–1989, Warszawa 1997, s. 19.1

ale też ideami równości i demokracji. Powołano komitet budowy pomnika

międzywojennego prezydenta miasta Leona Barciszewskiego (1883–1939),

który w opiniach władz PRL reprezentował reakcyjną sanację. W nie-

których instytucjach kulturalnych powstały koła NSZZ „Solidarność”.

Tło społeczno-polityczne

„Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na politycznej

mapie Polski zaczęły się dokonywać istotne zmiany. W ruchu kontesta-

cyjnym kończyła się dominacja, by nie powiedzieć wyłączność, tzw.

opozycji demokratycznej, której rodowód sięgał drugiej połowy lat pięć-

dziesiątych („rewizjoniści”, „dysydenci”, „komandosi” roku ’68, KOR,

KSS) i w której szeregach, także w kręgach przywódczych, znalazło się

wielu byłych intelektualistów stalinowców. Pojawiła się i umocniła tzw.

opozycja niepodległościowa (Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela,

Konfederacja Polski Niepodległej oraz inne organizacje), która nawiązy-

wała do wartości II RP i tuż powojennego antykomunistycznego ruchu

oporu. Zmieniły się też odniesienia do emigracji” .1

Na prowincji, w tym w Bydgoszczy, zmiany te były jedynie obserwo-

wane za pośrednictwem zagranicznych rozgłośni i to przez nielicznych.

Mało kto się z nimi utożsamiał, a już prawie nikt w nich nie uczestniczył.

Zainstalowana w Bydgoszczy przez ośrodek lubelski (Studencki Ko-

mitet Solidarności) grupa Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela

(ROPCiO), raz – że była bardzo mała, dwa – że została głęboko zakonspi-

rowana. Współpracowała z Konfederacją Polski Niepodległej, wydając

w swej drukarni powielaczowej (kryptonim „Katarzynka”) broszury i ulot-

ki. W drukarni tej dokonano reedycji pierwszego numeru „Bratniaka”.

Opozycja niepodległościowa, bo raczej demokratycznej w Bydgoszczy

nie było, pozostawała na poziomie rzadko zazwyczaj objawianych myśli

i niedemonstrowanych publicznie postaw nielicznych, głównie młodych

osób wywodzących się z rodzin o silnym etosie Polski międzywojennej,

kultywowanym w formie tzw. uniwersytetu domowego ze słuchaniem

Radia „Wolna Europa” na czele. Bardziej liczna była, bierna jednak,
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opozycja katolicko-narodowa, traktująca Kościół rzymskokatolicki jako

swego przewodnika i rzecznika także w sprawach społecznych. Nastawio-

na była ona głównie na zachowanie wiary i przetrwanie.

W okresie dużej stabilizacji pierwszej połowy lat siedemdziesiątych

XX wieku większość ludzi kultury decydowała się na większą lub mniej-

szą, bezpośrednią lub pośrednią, kolaborację z władzą w postaci uczest-

nictwa w koncesjonowanych związkach twórczych, nie mówiąc już

o członkostwie PZPR i stronnictw sojuszniczych. Za dostęp do dobro-

dziejstw mecenatu państwowego płacono serwituty w postaci uświetniania

świąt oraz akcji państwowych i partyjnych, powtarzania w publicznych

wystąpieniach wyświechtanych sloganów, a przynajmniej „rozsądnego

myślenia”, które nakazywało milczenie i pogodzenie się z tym, co jest.

M łodzi, którzy nie doświadczyli innej rzeczywistości politycznej niż

Polska Ludowa, traktowali to jako rzecz normalną, co nie znaczy, że

wszystko im się w kraju podobało. Realizowali jednak zazwyczaj strate-

gię adaptacji. Starsi swoje „sprzedanie się” uznawali z kolei za koniecz-

ność życiową.

U starszych twórców rozdźwięk między dotychczasowymi doświadcze-

niami i przekonaniami a przyjętą postawą, u młodszych zaś rozdźwięk

między ideałami i oczekiwaniami a rzeczywistością, rodziły jednak fru-

strację, na bazie której rodziła się swoista kultura rewanżu (rewanżyzm).

Ze złośliwą satysfakcją odnotowywano potknięcia zarówno władzy, jak

i kolegów, na co dzień jednak topiąc „robaka zgryzoty” w alkoholu,

którego spożywanie miało w środowiskach artystycznych wręcz rytualny

charakter. Podczas tych biesiad powtarzano „kawały polityczne” i złośli-

we plotki. Żądza rewanżu cały czas się tliła. Kryzys gospodarczy drugiej

połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, który znacznie osłabił dynamikę

życia społecznego, w tym kulturalnego, spowodował, że duża stabilizacja

przekształciła się w wielką stagnację, szczególnie frustrującą inteligen-

cję twórczą. Rozpoczęty w marcu 1968 roku demontaż systemu socjali-

stycznego, a przynajmniej jego zdecydowana krytyka, zmuszały elity do

szukania, chociażby koncepcyjnego, dróg wyjścia z rzeczywistości bez

perspektyw.

W sferze kultury zaczynała się wówczas pojawiać twórczość alterna-

tywna i drugi obieg. W pierwszym obiegu natomiast wystąpiły realizacje

i manifestacje dwuznaczne, alegoryczne, typowe dla kultury rewanżu.
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W Bydgoszczy 25 maja 1980 roku w Teatrze Polskim miała miejsce pre-

miera „Raju leniuchów, czyli demokracji ateńskiej”, według komedii

Arystofanesa „Rycerze” i „Bojomira” w przekładzie Artura Sandauera

i Stefana Srebrnego, w reżyserii i choreografii Leszka Czarnoty. Za spra-

wą tytułu sztuka została potraktowana jako „znak czasu”, co wydatnie

zwiększyło frekwencję w teatrze.

Narastający na wielu płaszczyznach – ukryty póki co – bunt społeczny

wywołał w środowisku twórców pamięć o wydarzeniach Marca 1968 roku,

a głównie o jego ideowych kontekstach. Przede wszystkim bulwersowano

się zdjęciem z 30 stycznia 1968 roku wyreżyserowanych przez Kazimie-

rza Dejmka „Dziadów” ze sceny Teatru Narodowego. Wydarzenie to było

jakby mitem założycielskim  kontestacji w kulturze. Wprawdzie de facto

efektem wydarzeń marcowych, a potem „gierkowskiej odnowy”, było po-

luźnienie „gorsetu cenzorskiego”, a przede wszystkim w zakresie „dy-

rygowania kulturą i sztuką” przez władze partyjne i administracyjne, to

jednak na prowincji istota relacji między mecenatem państwowym a sfe-

rą kultury formalnie się nie zmieniła. Obie strony wiedziały, że „coś

się dzieje”, lecz udawały, że „nic się nie dzieje”.

Środowisko artystyczne na progu 1980 roku

Do 1980 roku życie kulturalne prowincji PRL-u toczyło się utarty-

mi koleinami ukształtowanymi przez swoisty consensus między nieskrę-

powaną aktywnością twórczą a kagańcem, lecz w zasadzie tylko w sferze

społeczno-politycznej, nakładanym przez socjalistyczne władze. W latach

siedemdziesiątych XX wieku kaganiec ten był już raczej symboliczny;

władze oczekiwały tylko od twórców niemanifestowania swoich poglą-

dów antysystemowych oraz pewnych serwitutów na rzecz systemu, jak

twórczy udział w oprawie świąt państwowych, typu 1 maja, 22 lipca, rocz-

nica Rewolucji Październikowej 1917 roku, z tym, że to ostatnie święto

było już obchodzone w formie szczątkowej, głównie poprzez wzmianko-

wanie w lokalnej prasie oraz – rzadkie już – wystroje witryn sklepowych.

Narzędziem uzależnienia był głównie mecenat państwowy, bowiem pry-

watnego mecenatu ani wolnego rynku sztuki nie było.
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Można wyodrębnić następujące kategorie uczestników życia artystycz-

nego na PRL-owskiej prowincji, jeśli idzie o ich stosunek do władzy

ludowej:

  1. Funkcjonariusze polityczni delegowani do animacji życia kultural-

nego, zazwyczaj mający też aspiracje literackie i dziennikarskie.

  2. Adepci różnych dziedzin sztuki, wychowywani jako jej funkcjona-

riusze.

  3. Dziennikarze uprawiający „na boku” literaturę, ale też inne dziedziny

sztuki.

  4. Twórcy w pełni oddani władzy, tzw. „wierzący komuniści”

  5. Twórcy współpracujący z władzą ludową „dla dobra kultury”.

  6. Twórcy współpracujący z tajnymi służbami.

  7. Twórcy o zacięciu społecznikowskim, „pozytywiści”.

  8. Twórcy próbujący zachować niezależność polityczną.

  9. Twórcy niezależni politycznie.

10. Twórcy obojętni na życie społeczno-polityczne.

Podział ten nie jest oczywiście wyczerpujący i rozłączny. Nierzadko

bowiem wymienione kategorie nakładały się na siebie, a z uwagi na

bliskość władzy na prowincji i jej bezpośredni wpływ na życie artystycz-

ne, wszystkie one miały tam swoich przedstawicieli. Najmniej liczna była

oczywiście kategoria twórców niezależnych. Jednolity system wywoły-

wał bowiem jednolite zachowania, w rezultacie czego prowincjonalny ośro-

dek kultury w Polsce Ludowej miał swój powtarzalny model niezależnie

od usytuowania, chyba żeby występowała w nim jakaś wyjątkowa osobo-

wość twórcza, która – oddziałując na innych twórców – „zakłóciłaby” tę

swoistą, dość stabilną „układankę”, ukształtowaną w procesie styku na-

cisku władzy z reakcją środowisk twórczych. Status quo w tej sferze było

dość proste w uformowaniu, gdyż środowiska artystyczne w Polsce Lu-

dowej były raczej ekskluzywne.

Na prowincji w zasadzie „wszyscy się znali”, a mimo „pracy

upowszechnieniowej” napływ nowych adeptów nie był zbyt duży. Poza

tym był on kontrolowany i ograniczany przez rygorystyczne – jeśli idzie

o ocenę poziomu artystycznego – związki twórcze, ponieważ w PRL życie

artystyczne było w pełni zinstytucjonalizowane. Trudno było coś osiągnąć

bez przynależności do koncesjonowanych i kontrolowanych, nie tylko

przez „opiekunów” z ramienia odpowiednich instytucji PZPR i organów
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administracji terenowej, ale także ulokowanych wewnątrz związków agen-

tów Służby Bezpieczeństwa. Głównym jednak instrumentem relacji ludzi

kultury z rzeczywistością społeczno-polityczną, w tym z władzami, był

mecenas państwowy, jako w zasadzie prawie jedyne źródło finansowania

kultury i sztuki. Ważnym elementem tego mecenatu były etaty w insty-

tucjach. Wpływy z biletów i zakupów były symboliczne, gdyż ceny za pro-

dukt artystyczny były z uwagi na doktrynę „szerokiego upowszechniania

kultury” bardzo niskie. Z reguł tego mecenatu wynikała instytucjonali-

zacja tej sfery. „Otóż historia powojennej kultury jest historią instytucji,

co stanowi oczywisty wynik właśnie instytucjonalnego pojmowania kul-

tury i jej upowszechnienia oraz administrowania nimi przez urzędników,

a nie twórców i działaczy kulturalnych. Indywidualne zmagania twórców

giną w dokumentach źródłowych, przytłoczone programowymi nakazami

rozwoju życia kulturalnego, które kładły kres lub powoływały do życia

instytucje, a nie ludzi kultury – można by powiedzieć, że jest to stan prze-

ciwny względem okresu międzywojennego” . Nie ulega wątpliwości, że in-2

stytucjonalizacja w pewien sposób uprzedmiotowiała twórczość i twórcę

jako takiego.

Wyobraźnia polityczna, ale też osobowości miejscowych twórców w re-

gionie bydgoskim, nie mówiąc już o znajomości „rzeczy politycznej”, nie

dorównywały zazwyczaj ich wyobraźni artystycznej i talentom, bo tych

walorów nie sposób było im odmówić. Ponadto wielu z nich traktowa-

ło bliższe związki z władzą jako niezbędny warunek służby społeczeństwu

poprzez kulturę, co oczywiście było postawą idealistyczną. Na przykład

w środowisku literackim, z wyjątkiem Wiesława Rogowskiego (1936–2002),

który całe swoje aktywne życie związał z aparatem komunistycznym, po-

zostali, w tym lider literacki z legitymacją PZPR w kieszeni Jan Górec-

-Rosiński (1920–2012), na pierwszym miejscu stawiali jednak twórczość

artystyczną, a bliskie związki z władzą były dla nich raczej narzędziem

niż formą samorealizacji, choć na pewno ułatwiały też życie. Wiedząc,

że coś jest nie tak, często wmawiali sobie i kolegom, że lawirują, chodzą

po linie.

Splot literatury z dziennikarstwem, jakże typowy dla literackiej pro-

wincji, powodował swoistą schizofrenię świadomości. W publicystyce,
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traktując to jako „oczywistość”, oddawano trybut władzy, a w literaturze

starano się być bardziej niezależnym ideowo, czasami nawet „podszczy-

pując” tę władzę. Pewne elementy tego „szczypania” miały też miejsce

w życiu towarzysko-organizacyjnym, ale jego prowincjonalne skolektywi-

zowanie, kiedy establishment polityczny splatał się z elitą kulturalną, ra-

czej nie sprzyjało wypowiedziom nazbyt krytycznym, a nawet poglądom

nazbyt niezależnym. Dążąc do wolności twórczej, lawirowano, godząc się

na pewne zniewolenie w układzie społeczno-zawodowym, tym bardziej,

jeśli korzystało się z państwowych etatów. Wolność twórczą oddzielano

od wolności osobistej. Autocenzurę traktowano jako sposób na obecność

w obiegu. Byt rzeczywiście kształtował świadomość.

Psychikę większości twórców w Polsce Ludowej bardzo precyzyjnie

przedstawił Tomasz Łubieński, twierdząc, że:

 

„twórcy z natury rzeczy herosami nie są. Zamiast heroizmu wybierają konformizm,

mniejsze zło, próbują paktować choćby z diabłem, nie dla jakiejś perwersyjnej

przyjemności, chociaż taka też może się im zdarzyć. Raczej w nieco dwuznacznym
poczuciu obowiązku wobec własnego talentu, do którego każdy artysta żywi wyro-

zumiałą czułość. Owszem, zdarza mu się pogardzić jakimś honorem czy nagro-

dą, czasem nawet odwaga się opłaca. Ale przynajmniej kuszonym artysta być lubi.

Próżność należy do tej profesji, może być źródłem słabości lub siły” .3

 

Część twórców miała świadomość, że nie żyje w wolnym świecie

i w wolnej ojczyźnie, ale mieli oni swoją wolność wewnętrzną, za którą

płacili określone koncesje na rzecz władzy. Problem tylko w tym, czy

te koncesje przekraczały granice przyzwoitości moralnej? Inna rzecz, że

każdy człowiek wyznacza sobie inne granice przyzwoitości, a osobowość

artysty, często egotyczna, nierzadko odsuwa te granice jak najdalej od

siebie. Wszystko się wtedy czyni, byleby zachować swoją wolność twórczą,

szanse swego rozwoju, szanse na sukces. Do tego dochodziło uwikłanie

w różnego typu słabości i uzależnienia, a także ambicje i pasje, które bar-

dzo precyzyjnie wychwytywały tajne służby, stosując szantaż. Wówczas ce-

na, którą płaciło się za tę wewnętrzną wolność twórczą, bywała zdwojona.
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Sierpień 1980 i jego następstwa

Twierdzenie, że w latach 1980–1981 impuls do zmian w sferze kultury

nie miał charakteru endogennego i był zainspirowany przez strajki lip-

cowo-sierpniowe wynika z niezrozumienia istoty kultury. Strajki te były

jedynie katalizatorem przemian, a najważniejsze zmiany, głównie dąże-

nie do uwolnienia się z zależności polityczno-administracyjnych, wynika-

ły z istoty samej kultury, która jest przecież sferą wolności. To dążenie,

objawione po raz pierwszy w życiu publicznym PRL w marcu 1968 roku,

narastało w środowiskach twórczych przez następne lata i na zasadzie

osmozy przenikało w szerszą sferę społeczno-polityczną. Docierało tak-

że do środowisk robotniczych, dowodem czego była część „Postulatów

Sierpniowych”. To pisarze i artyści toczyli nieustanne boje, także pod-

czas indywidualnej oceny ich dzieł z cenzurą, to oni często nie prosili

o zniewalające świadczenia mecenatu państwowego, a więc żądali ich

jako należnych im z mocy prawa społeczno-moralnego. Taka też była

po Sierpniu 1980 główna treść zgłaszanych postulatów, czy to podczas

spontanicznych zgromadzeń, czy konwektyli inspirowanych na zasadzie

„wentyla” przez władze. 

W ładze te na bydgoskiej prowincji początkowo usiłowały zbagatelizo-

wać Sierpień.

„Bydgoski Informator Kulturalny” pod redakcją Andrzeja Baszkow-

skiego (1932–2011) nie zauważył Sierpnia, a wcześniej lubelskiego Lipca.

W numerze wrześniowym redaktor naczelny pisał, jakby nigdy nic:

 

„Pokończyły się urlopy, wczasy i stanęliśmy u progu sezonu kulturalnego. Jak

będzie rozwijać się w nim życie kulturalne – trudno jeszcze w pełni wyrokować,

w każdym razie szereg naszych placówek i instytucji artystycznych rozpoczęło już

swoją działalność” .4

 

Ale znakiem, że coś jednak się stało był repertuar Teatru Polskiego,

który przez cały wrzesień wystawiał tylko, i to sześć razy, widowisko „Raj

leniuchów, czyli demokracja ateńska”. Spektakl ten cieszył się ogromną

popularnością, głównie z uwagi na tytułową demokrację, także w następ-

nych miesiącach. W październiku było 5 przedstawień, w grudniu – 4,
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w styczniu i lutym 1981 roku – po jednym. Wystawienie tego spektak-

lu i uczestnictwo w nim poczytywano za swoistą manifestację wolności

i może właśnie dlatego sztukę tę, na niedwuznaczne sugestie aparatu

partyjnego, dość szybko zdjęto z afiszu.

Liderzy koncesjonowanych związków twórczych, a więc osoby tworzą-

ce establishment społeczno-polityczny miasta, po wielu wahaniach zde-

cydowali się, choć najczęściej bez przekonania, na włączenie się w ruch

odnowy. Powołali w październiku 1980 roku Radę Artystyczną. Na prze-

wodniczącego wybrano partyjnego prezesa i redaktora tygodnika „Fakty”

Jana Górca-Rosińskiego, znanego z kontrowersyjnych, ale utrzymanych

w granicach „politycznej poprawności i rozwagi”, wypowiedzi. Rada, wzo-

rem dotychczasowych wstrząsów politycznych w Polsce Ludowej, „od-

była spotkanie z I sekretarzem KW PZPR Henrykiem Bednarskim przy

udziale przedstawicieli politycznych i administracyjnych władz wojewódz-

twa i miasta oraz dyrektorów instytucji kulturalnych. Podczas spotkania

przedyskutowano problemy nurtujące bydgoskie środowiska artystyczne

oraz omówiono zagadnienia dotyczące dalszego rozwoju kultury i sztuki

w naszym regionie. Dyskusja wykazała zbieżność poglądów każdej ze stron

co do konieczności ofensywniejszego działania na rzecz jeszcze efektyw-

niejszego rozwoju kultury. Ustalono, że Wydział Kultury i Sztuki Urzę-

du Wojewódzkiego przedstawi w grudniu projekt najpilniejszych działań

w dziedzinie kultury oraz związane z nimi zagadnienia budżetowe” .5

Komunikat ten, napisany w typowej dla epoki nowomowie, w zasadzie

odzwierciedlał atmosferę panującą na tym konwektylu i jego jałowości. 

Na tym, a więc na krytyce „niedostatecznej dynamiki rozwoju kultu-

ry” oraz „skromnych środków budżetowych”, zakończyła się w zasadzie

działalność Rady Artystycznej. Partia, przynajmniej na froncie liderów

związków twórczych, opanowała sytuację.

Wczesne powstanie konwektylu przedstawicieli związków twórczych,

być może nawet zainspirowane przez „siły” z zewnątrz, gdyż taktyką tych

„sił” było wyłuskiwanie przedstawicieli grup kontestacyjnych i mani-

pulowanie nimi, spowodowało, że w Bydgoszczy nie powstał – oddolnie

wybrany, tak jak w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, War-

szawie i Wrocławiu – Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych
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i Naukowych. Inną przyczyną takiego stanu rzeczy była mała liczebność

środowisk twórczych i naukowych Bydgoszczy, brak bliższych związków

między nimi oraz brak w ich kręgach wyraźnych „osobistości”, które by

wcześniej, przed sierpniem, nawiązały ze sobą kontakt. Środowisko arty-

styczno-naukowe było rozbite. Nie było też charyzmatycznego lidera, choć

pewne próby powołania takiego Komitatu podejmował artysta plastyk

Leon Romanow (1938–2001), o osobowości jednak bardzo kameralnej i bez

doświadczenia organizatorskiego. Nie było też związku twórczego bądź

uczelni, gdzie mógłby taki Komitet powstać. Kierownictwa tych insty-

tucji, mimo pewnego krytycyzmu wobec rzeczywistości, były dyspozycyjne

wobec partii, jeśli by posłużyć się – dokonanym przez Marka Ziółkow-

skiego – podziałem inteligencji na dyspozycyjną i niedyspozycyjną, który

to podział – zastępując podział ideowy – miał rozpocząć się w 1968 roku.

Brak ideowości w środowiskach twórczych powodował, że twórcy podczas

szesnastu solidarnościowych miesięcy bardziej myśleli o swoich intere-

sach niż o sprawach ogólnych. Widoczne to było także w owych sześciu

Komitetach Porozumiewawczych, które głównie upominały się o lepsze

warunki dla pracy twórczej i dynamiczniejszy rozwój kultury w PRL.

To był przede wszystkim ich wkład w „odnowę”. Wielu sympatyzowało

z Solidarnością, lecz podczas różnych konwektyli mówiono głównie o in-

teresach ludzi kultury i nauki, a nie o polityce.

Twórczość

„Aktualnie” rozpisali się poeci. Poezja bowiem z racji silnego nasy-

cenia emocją dość szybko reaguje na zmienny hic et nunc. Swoje wiersze

sierpniowe 10 czerwca 1981 roku w Klubie Towarzystwa Przyjaciół Sztuki

zaprezentował Czesław Slezák (1929–1997). Jeśli idzie o publikację poezji,

ale także prozy i publicystyki społecznie i politycznie zaangażowanej, to

trwała rywalizacja między dwoma tygodnikami: „Faktami” i „Kujawami”.

Przyjmując kryterium radykalizmu i odwagi, to prowadziły „Kujawy”

z racji tego, że ich redaktor naczelny – Ryszard Jaworski – sympatyzo-

wał z „poziomkami” w PZPR oraz że redakcja tego czasopisma mieściła

się w innym województwie, we W łocławku, choć gros tematów doty-

czyło jednak Bydgoszczy, co łatwo prześledzić, analizując cotygodniową
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kolumnę „Oblicza Sztuki”. Po 1975 roku, a więc po reformie podziału

administracyjnego kraju, pojawiła się „dzielnicowość” w życiu społeczno-

-politycznym i jeśli idzie o „liberalizm”, to dużo zależało od lokal-

nych władz, które na szczeblu województw niechętnie współpracowały

ze sobą. W lukę tę wszedł tygodnik „Kujawy”, zyskując przez to swoistą

niezależność.

Sztuki wizualne ożywiły się dwutorowo. Pierwszy nurt – najważniejszy

– to oczywiście twórczość, drugi – bez którego ten pierwszy nie miałby

nośności społecznej – to wystawiennictwo. Artyści i animatorzy starali się

dorównać kroku, przyspieszającej swój krok epoce. Jednym się udawało,

innym nie.

 

„W całym kraju dał się [...] zaobserwować ogromny «wykwit» wystaw o aktualnych

treściach. Obok propozycji wartościowych, wynikających z głębokich przemyśleń,

wiele było w tym «tłoku» działań wynikających z chęci wpisania się na «listę obec-

ności» lub doczepianie się do «ruchu». A także zaznaczeniu, że ja też...” .6

 

Znaczącą, indywidualną, sprokurowaną jednak ad hoc wystawę, przy-

gotował Andrzej Nowacki (1938–1991), którego niekwestionowana oso-

bowość zawsze była barometrem czasu. Od 7 do 21 maja 1981 roku w salach

Biura Wystaw Artystycznych pojawiła się w ramach wystawy zwarta, we-

dług dzisiejszych określeń „instalacja”, zatytułowana Bieg. Artysta, chcąc

wyrazić ducha odnowy, „wyszedł poza klasyczne ramy obrazu”, bo jego

wizja Polski roku 1981 wymuszała nową, niezgodną z dotychczasowymi

pryncypiami formę wyrazu. Wizja niesłychanie adekwatna do ówczesne-

go status quo, oczywiście metaforyczna i uniwersalna.

Dzieło A. Nowackiego docenił nawet partyjny, liczący się w kraju,

krytyk sztuki Marceli Bacciarelli (1939–1996), którego staraniem zo-

stało ono przedstawione w listopadzie w 1981 roku w Galerii Krytyków

w Warszawie.

Drugim wydarzeniem wystawienniczym „odnowy” i „ruchu” była,

otwarta 5 czerwca 1981 roku, z trzymiesięcznym opóźnieniem, a trwa-

jąca do 5 lipca, wystawa pt. Fakt społeczny – fakt artystyczny. Sztuka faktu

1970–1980. Opóźnienie wynikło z pospiesznej próby dostosowania się do
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„zmienionych warunków społecznych”. Ukrytym przesłaniem ekspozycji

było stwierdzenie, że

 

„lata 1970–80 były specyficznym okresem w sztuce, w którym uniemożliwiono

[...] artystom o społecznych zainteresowaniach swobodne artykułowanie swoich

przemyśleń na temat polskiego «tu i teraz» [...] Komisarze [...] chcieli przekazać

cośmy utracili przez wynikające z presji zewnętrznej zniechęcenie, zniechęcenie,

niewiarę oraz – co najważniejsze – potężną autocenzurę. Było to więc gigantyczne

przeświadczenie o totalnym społecznym zaangażowaniu artystów, którzy – mimo że

nie było to za bardzo widoczne na wystawach – zawsze byli przeciw, i to ostro...” .7

 

Zamiar ten udał się tylko połowicznie. Recenzje, biorące głównie pod

uwagę wymiar artystyczny ekspozycji, nie były pozytywne. W czwartym

numerze z 1981 roku kwartalnika „Sztuka”, który nie trafił do kolporta-

żu z uwagi na wprowadzenie stanu wojennego, napisano: „Najlepiej dla

tegorocznej «Sztuki Faktu» byłoby pominąć ją milczeniem”. M. Bacciarelli

pisał:

 

„Na wystawie rzeczywiście sporo było łatwego ilustratorstwa, w skali od «gagu» do

«listy obecności»; wiele estetycznego chowania się w swoistych wieżach z kości

słoniowej – widać było wysiłek autorów, by mówiąc o sprawach «społecznych»

zasłużyć jednocześnie na miano artysty awangardowego. Ekspozycja faktycznie

była fiaskiem” .8

Instytucje

Uzależnione, głównie finansowo, od władz partyjnych i administra-

cyjnych instytucje artystyczne również powoli zaczęły „wybijać się na

niepodległość”. Poszerzały sferę autonomii zarówno w stosunku do mece-

natu administracji terenowej, która – też w ramach „odnowy’” – na ową

autonomię, choć kontrolowaną, się godziła, jak i do zinstytucjonalizowa-

nych koncesjonowanych związków twórczych. „Bydgoskie BWA wybija-

ło się na niepodległość dość długo – owo wybijanie się oznacza po prostu
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sytuację, że plastycy nie traktują tej instytucji jako podległej całkowicie

ich woli agendy ekspozycyjnej”.

Teatr Polski pod dyrekcją Grzegorza Mrówczyńskiego, zachęcony nie-

oczekiwanym sukcesem frekwencyjnym „Raju leniuchów”, zaczął stop-

niowo wprowadzać „tematy aktualne”. „Nie ma jednak w teatrze dramatu

aktualnego, teatr musi więc często wspierać do swego repertuaru się

adaptacjami prozy literackiej i wybierać co najlepsze z klasyki, żeby to

mówiło też coś o współczesności” – odpowiedział dyrektor na zapytanie

Bogdana Marchlewicza o „dziejowe szranki w teatrze, walki o obywatel-

skie sumienie, wyprzedzanie zdarzeń dziejowych” .9

W 1980 roku przypadał jubileusz 60-lecia Teatru Polskiego, który

został uświetniony Nocą listopadową w wykonaniu warszawskiego Teatru

Dramatycznego i Dziady z Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Obydwa przed-

stawienia, a szczególnie to ostatnie, zostały przyjęte jako oznaki odnowy,

tym bardziej, że nawiązywało do mitu założycielskiego kontestacji arty-

stycznej z 1968 roku.

Z inicjatywy zespołu teatralnego, który „żywo dyskutował w kulua-

rach” – jak eufemistycznie określono ówczesną atmosferę wewnątrz teatru

– na Scenie Studyjnej wystawiono sztukę Henryka Ibsena Wróg ludu

w inscenizacji i adaptacji Jacka Piątkowskiego, który był aktorem miejsco-

wego zespołu. Zakładano, że dramat „zabrzmi bardzo aktualnie i żywimy

nadzieję, że spowoduje przynajmniej refleksję widzów i skupi ich uwagę

na zagadnieniu moralnej odpowiedzialności za własne czyny” – pisano

w zapowiedzi. Zamiar udał się połowicznie, gdyż przeżywające przemiany

społeczeństwo mimo wszystko „nie miało głowy” do kultury. Animator

kultury – Piotr Szymański – pisał w styczniu 1981 roku:

 

„Zmęczenie ogarnęło cały kraj nie omijając kultury. Widać to wszędzie. W War-

szawie te same koncerty, spektakle i wystawy. Pustki panowały na prawie wszyst-

kich imprezach Bydgoskich Dni Kultury i Sztuki i aż się chciało krzyknąć: nie

teraz, poczekajmy z tym” .10
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Autor tej wypowiedzi wyraźnie chciał oddzielić kulturę od rzeczy-

wistości społeczno-politycznej, traktując ją jako enklawę. Była to jedna

z wielu samozachowawczych postaw w tamtejszym okresie.

Ta sama „młodsza część” Teatru Polskiego od 1 marca 1981 roku wy-

stawiła na Scenie Studyjnej montaż poezji Czesława Miłosza Mówię do

ciebie po latach milczenia. Scenariusz napisał Jacek Jaroszyk, reżyserią za-

jął się Marek Milewski, a muzykę zestawił Bohdan Błażewicz. Spektakl,

podobnie jak Wróg ludu, cieszył się niekłamanym zainteresowaniem

publiczności. 

Te trzy „odnowicielskie” spektakle bydgoskiego Teatru Polskiego, po-

cząwszy od „Raju leniuchów...” zostały zauważone w stolicy i zostały

w maju 1981 roku przedstawione w Teatrze Studio. Recenzent „Trybu-

ny Ludu” Ryszard Kosiński napisał:

 

„Trzy rzetelne przedstawienia, trzy spotkania z pracowitą sceną, która organizuje

teatr z fantazją inscenizacyjną i niezłą dyscypliną aktorską. I dobrymi artystami-

-scenografami, umiejącymi wstrzemięźliwie, za to sugestywnie wspierać robotę
reżyserską... Udała się ta wizyta gości z Bydgoszczy” .11

 

Jak widać, zgodnie z europejską tradycją teatr najszybciej i najżywiej

odnosił się do otaczającej go rzeczywistości. Wówczas to w całym kraju

zaczęła się kształtować idea teatru interwencyjnego, z którego z kolei

wyrósł teatr postdramatyczny. Idea ta w Polsce przetrwała do pierwszej

dekady XXI wieku, kiedy – po ustabilizowaniu się relacji ustrojowych,

ale też pod wpływem zmęczenia rzeczywistością – pojawiła się idea teatru

opowieści.

Rozwijająca się w latach siedemdziesiątych XX wieku kultura re-

wanżu wybuchła z wielką siłą w owym oknie wolności, jakim było tych

szesnaście miesięcy pierwszych lat przedostatniej dekady XX wieku. Ci,

którzy z konformizmem, zwanym honorowo rozsądkiem , ulegali dotąd

dyktatowi władz, zaczęli brać na tych władzach rewanż, czyniąc to, cze-

go im dotychczas zabraniano. Dyrektor Filharmonii Pomorskiej Andrzej

Szwalbe (1923–2002), który dotąd jako członek PZPR wszystkie swoje

poczynania uzgadniał na zasadzie prośby o pozwolenie, z instytucjami
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partyjnymi i administracyjnymi, tym razem poprosił o zgodę na zorganizo-

wanie koncertu Capelli Bydgostiensis w kościele farnym pw. św. św. Mar-

cina i Mikołaja. Pierwszy koncert z serii odbył się w kwietniu 1981 roku.

Pod dyrekcją Wisława Szymańskiego wykonano Pasję według św. Łukasza

kompozycji Georga Philippa Telemana (1681–1767). Dyrektor traktował

to jako srogi rewanż za dotychczasowe blokowanie jemu, miłośnikowi

i propagatorowi muzyki dawnej, wykonań muzyki sakralnej. Było to na-

wet treścią obrad Plenum KW PZPR 12 listopada 1968 roku. Zadekre-

towano wówczas:

 

„by przez kultywowanie w muzyce dawnej utworów o charakterze religijnym – nie

nadawać im religijności. Dla naszego pokolenia – dla marksistów jest to już mu-

zyka nie religijna, jest to dzieło sztuki wymagające zachowania go. Jeśli jednak

ten charakter muzyki będzie odtworzony zgodnie z liturgią kościoła (np. w dni

postu, itp.), zyska spowrotem swą wymowę religijną. Podstawowa Organizacja

Partyjna w Filharmonii i kierownictwo są świadome tego niebezpieczeństwa i czu-

wają coraz lepiej nad zachowaniem proporcji prawidłowych” .12

 

A. Szwalbe, przygotowując VI edycję Festiwalu Musica Antiqua Euro-

pae Orientalis, zamówił u grafika Jerzego Strebejki plakat przedstawiają-

cy Matkę Boską Częstochowską z krwawą łzą. Zamieszanie ideologiczne

w sferach władz (liberalizować czy przykręcać śrubę?) spowodowało, że

plakat ów ukazał się i dla wielu był płomykiem wolności, ponieważ

VI Festiwal MAEO odbył się 6–18 września 1982 roku, a więc w czasie

stanu wojennego. Zamieszaniu ideologicznemu należy też zawdzięczać

fakt, że na frontonie gmachu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowo-

wiejskiego pojawił się stanisławowski orzeł. Świetnie wyczuwający wiatr

historii dyrektor FP – w drodze rewanżu oczywiście – polecił go bowiem –

za zgodą I sekretarza KW PZPR Henryka Bednarskiego – zamontować

1 grudnia 1981 roku i od tego czasu monument przetrwał do dziś.
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Relacje z „Solidarnością”

Lokalna „Solidarność” traktowała środowiska twórcze z estymą, ale

z racji tego, że były one uzależnione od władzy, także z dużą dozą nie-

ufności. Podchodziła do nich, podobnie jak instancje partyjne, „użytko-

wo”, jak do ozdoby uświetniającej oficjalne uroczystości. Nie interesował

jej kształt artystyczny „zakupionych” przedsięwzięć, byleby treść była

„po linii i na bazie”, solidarnościowej oczywiście. Imprezę tego typu za-

mówiono u aktorów Teatru Polskiego i zaprezentowano ją na otwarciu

obrad I Walnego Zebrania Delegatów Regionu Bydgoskiego NSZZ „So-

lidarność”, które odbyło się 19 czerwca 1981 roku w hali sportowej

„Astoria”. Montaż wierszy Czesława Miłosza, wzięty z repertuaru Sceny

Studyjnej TP, nosił znamienity tytuł Mówię do Ciebie po latach milczenia.

Jak już wspomniano, Teatr Polski miał w repertuarze spektakl „Raj

leniuchów, czyli demokracja ateńska”. To widowisko komediowe, szy-

dzące z demokracji jako takiej, potraktowane zostało przez rodzącą się

opozycję jak szyderstwo z demokracji socjalistycznej. Cieszący się znacz-

nym powodzeniem spektakl został 23 października 1980 roku wykupiony

przez Biuro Informacyjne MKZ NSZZ „Solidarność”, które rozprowa-

dzało bilety, ponieważ „zyski osiągnięte z przedstawienia miały być prze-

znaczone na rozwój MKZ”. Dodatkowo w foyer teatru MKZ wystawił

skarbonki, gdzie widzowie mogli dokonywać dobrowolnych wpłat na

budowę pomnika Ku czci poległych w grudniu 1970 r. W holu teatru

wyłożono zaś ulotki informujące publiczność, że ideą spektaklu jest za-

manifestowanie jedności pracowników kultury i sztuki z robotnikami.

Wielu działaczy Związku po raz pierwszy w życiu było wówczas w teatrze.

Nieoczekiwanie z nowym Związkiem bardzo szybko zaczęli wiązać

się ludzie kultury. Koło NSZZ „Solidarność” jako pierwsze w tej sferze

powstało w Muzeum Okręgowym. Irena Filipiak-Borowczyk i Elżbieta

Kantorek zarejestrowały je w siedzibie MKZ NSZZ „Solidarność” przy

ul. Dworcowej 22.

31 października 1980 roku na scenie Teatru Polskiego w Bydgoszczy,

pracownicy opery wystawili sztukę „Wesele Figara”. Spektakl został przy-

gotowany dodatkowo i aktorzy nie pobrali za niego wynagrodzenia.
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Dochód uzyskany ze sprzedaży biletów przeznaczono na potrzeby MKZ

w Bydgoszczy. Z kolei 15 listopada 1980 roku w Filharmonii Pomorskiej

odbył się koncert fortepianowy. Zebrane pieniądze za bilety również prze-

kazano MKZ. Środki finansowe pozyskiwano również z innych źródeł.

15 grudnia 1981 roku w Filharmonii Pomorskiej zorganizowano koncert

„In memoriam 1970 r.”, poświęcony tragicznym wydarzeniom Grudnia

1970 roku. 21 grudnia 1980 roku w Salonie Sztuki Współczesnej

w Bydgoszczy została zorganizowana aukcja dzieł sztuki bydgoskich

artystów. Wystawione podczas aukcji 61 prac (obrazy, grafika, rysunki,

rzeźby, fotografie) zostało zlicytowane. Uzyskane podczas aukcji środki

przekazano „Solidarności”.

Jednoznaczną akcję popierającą rewolucję solidarnościową podjęła

Galeria Prasowa „Kujaw” przy ul. Farnej 2. W październiku 1980 roku

zorganizowała wystawę 50 czarno-białych fotografii reporterów gdańskie-

go tygodnika „Czas” – Zbigniewa Trybka i Ryszarda Wesołowskiego pt.

„Robotnicy-80”. Fotogramy przedstawiały strajki w Gdańsku i Gdyni.

Wystawę trwającą do 15 stycznia 1981 roku obejrzało ponad 24 000 osób.

Ostatnią wystawą przed wprowadzonym 13 grudnia 1981 roku stanem

wojennym była ekspozycja grafiki i rysunków Edwarda Dwurnika (ur.

1943 roku) o szyderczej wobec systemu wymowie. Prowadzącemu galerię

Stefanowi Pastuszewskiemu udało się przed internowaniem 14 grudnia

1981 roku ukryć te prace, które na pewno zostałyby zarekwirowane przez

SB jako antypaństwowe. Galeria organizowała też spotkania z twórcami

kontestującymi socjalistyczną rzeczywistość, jak z Janem Józefem Szcze-

pańskim (1919–2003) i Lotharem Herbstem (1940–2000). Pierwszą pub-

liczną recytację wierszy Czesława Miłosza Galeria „Kujaw” zorganizowała

tuż po przyznaniu poecie Nagrody Nobla. Tłum zgromadzony na ulicy,

gdyż Galeria mieściła się na parterze budynku przy ul. Farnej 2, słuchał

recytacji przez otwarte okna.

MKZ zatrudnił plastyka Gerarda Lewandowskiego, który już we

wrześniu 1980 roku zaprojektował – bardzo popularny po pewnym czasie

w kraju – plakat z mottem Związku: „Prawda–Godność–Równość”. Był

on autorem prawie całej „oprawy graficznej” całej działalności życiowej

aż do grudnia 1981 roku, a potem w okresie „podziemia” służył konspi-

ratorom swoim sitodrukiem.
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Dla niektórych twórców i animatorów kultury przynależność do NSZZ

„Solidarność” bądź jakieś kontakty ze Związkiem stały się kolejnym za-

chowaniem konformistycznym, oportunistycznym i koniunkturalnym. Bo

wszyscy garnęli się wówczas do zwycięskiego Związku. Część oczywiście

garnęła się z przekonania. Kulminacją tego typu zachowań były masowe

protesty w związku z pobiciem związkowców 19 marca 1981 roku w sali

Wojewódzkiej Rady Nadzorczej w Bydgoszczy.

Środowiska twórcze

Z socjologicznego punktu widzenia w środowiskach twórczych

i w świadomości samych twórców rozpoczął się proces pospiesznej adap-

tacji do zmieniających się warunków, ale też prób wpływu na te zmia-

ny. Szukano wspólnych mianowników. Rozpoczynało się zazwyczaj od

rozmów w małych grupach, potem miały miejsce debaty w szerszych

gremiach. Starano się dojść do wspólnego modus vivendi, czego oczywiście

zazwyczaj nie osiągano. Pytania „wisiały w powietrzu”, prowokując do

dalszej debaty.

 

„Od sierpnia minionego roku (1980 – przyp. S.P.) w środowiskach twórczych (jak

i gdzie indziej) toczyła się walka i pełna emocji dyskusja o moralnej odpowiedzial-

ności sztuki za nasze «tu i teraz». Było w tym dużo niepotrzebnego «zadęcia», bo

przecież moralnie odpowiedzialny za coś może być tylko twórca, niemniej były

to spory wartościowe, aczkolwiek zbyt wiele było w tym naiwności i utopijnych

przekonań o artystycznych rządach dusz” .13

 

Wpisana w istotę kultury idea wolności była przekładana na język

praktyki. Przy okazji, kierując się uniwersalnym kanonem moralności,

wytykano – jak na przykład w środowiskach dziennikarskich – „niepra-

widłowości, o których do tej pory nie mówiono otwarcie – m.in. niemery-

torycznych awansów, niesprawiedliwych zarobków [...] i wykorzystywania

stanowiska kierowniczych do celów prywatnych” .14
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Hasłem dnia, a raczej solidarnościowego roku, była demokratyzacja,

bardzo często rozumiana nie jako „równe szanse dla wszystkich”, ale jako

„równość bezwzględna”. Kuriozalnym przykładem takiego myślenia stał

się katalog w formie plakatu wystawy z listopada 1981 roku, prezentują-

cej w BWA dorobek Okręgu Bydgoskiego ZPAP. W wydawnictwie tym

podano „demokratycznie” nazwiska 173 członków Związku, choć w samej

wystawie uczestniczyło niewiele ponad 50.

Twórcom jednoznacznie kontestującym rzeczywistość polityczną nie

przypisywano już – jak w 1968 roku – łatki „rewizjonistów”, tylko mó-

wiono oględnie, że „nie uznają konstytucyjnych zasad ustroju PRL”, co

jednak brzmiało bardzo poważnie, gdyż informowało o łamaniu najważ-

niejszego prawa, jakim była Konstytucja. Tak więc, podobnie jak „re-

wizjoniści” z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku,

byli oni spychani na margines przez establishment artystyczny ściśle po-

wiązany z segmentem organizacyjno-upowszechnieniowym władz admi-

nistracyjnych. Prowincjonalny „ruch”, jak określano włączenie się sztuki

w „proces odnowy”, nie wyobrażał sobie funkcjonowania poza określo-

nymi, lecz oczywiście znacznie poszerzonymi, ramami. Miało miejsce

przewartościowywanie idei, ale nie wzruszenie bazy, gdyż wówczas nie

wyobrażano sobie zmiany systemu, a tylko chciano go reformować („socja-

lizm z ludzką twarzą”).

W środowisku literackim, obok „mądrościowych” debat prowadzo-

nych przez dojrzałych twórców, „fermentowało” Koło Młodych ZLP.

30 października 1980 roku, po sformułowaniu z inicjatywy Mieczysława

Wojtasika 15 września przez Koło Młodych ZLP listy 21 postulatów, na-

wiązujących do postulatów solidarnościowych, w tym zniesienia cenzury,

odbyło się zebranie dyscyplinujące, na które członkowie Zarządu Oddzia-

łu ZLP J. Górec-Rosiński, K. Nowicki, J.L. Ordan i C. Slezak wezwali

dwóch członków Zarządu Koła Młodych: M. Borkowską i M. Wojtasi-

ka. Skrytykowano zbytnią samodzielność Koła Młodych, zapowiedziano

weryfikację członków i „zawieszono” S. Pastuszewskiego w funkcji prze-

wodniczącego Koła. Po dwóch dniach, na interwencję M. Wojtasika, „za-

wieszenie” zdjęto i przewodniczący wraz z Zarządem (wiceprzewodnicząca

M. Borkowska, sekretarz M. Wojtasik) dotrwał do wyborów 26 lutego

1981 roku. Wybrano wtedy Zarząd w składzie: Krzysztof Derdowski
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(1957–2017) – przewodniczący, Jerzy Grundkowski – zastępca przewodni-

czącego, Ewa Starosta – sekretarz.

Służba Bezpieczeństwa nie była jednak pewna skuteczności taktyki

rozwiązywania problemów przez Związek, tym bardziej, że energia mło-

dości nie objawiała się tylko w sztuce. Przypuściła więc atak werbunkowy

na młodych.

Próby nagabywania przez SB były przez większość młodych twórców

odrzucane. Nie odmówił jednak – jak wynika ze zgromadzonych w IPN

dokumentów ewidencyjnych i operacyjnych Służby Bezpieczeństwa –

Krzysztof Soliński (1950–2006). 27 maja 1977 roku został on – według

tych dokumentów – zwerbowany i zarejestrowany pod numerem 16 376

jako Kontakt Operacyjny „Pegaz”. Do momentu zdjęcia z ewidencji

12 grudnia 1989 roku współpraca ta musiała być na tyle owocna, że TW

„Pegaz” wraz ze swoimi „prowadzącymi”, w ciągu 12 lat, przynajmniej

nominalnej współpracy, wyprodukował dwie „teczki pracy”, które po

przeleżeniu przez pewien czas w archiwum (nr archiwalny I-41164), zo-

stały 18 maja 1990 roku zniszczone „we własnym zakresie z uwagi na

znikomą wartość operacyjną”. Z uwagi na brak dokumentów oraz milcze-

nie na ten temat zainteresowanego, będącego przecież swoistą ofiarą SB,

co zazwyczaj jest sprawą bardzo wstydliwą, nie są znane motywy i oko-

liczności agentury K. Solińskiego.

Jak widać, różne były postawy twórców w sytuacji rewolucyjnego wrze-

nia. Były one zindywidualizowane i zmienne, co zależało między innymi

od sylwetki psychospołecznej, w tym szczególnej wrażliwości, doświad-

czenia oraz usytuowania życiowego i zawodowego, formacji intelektualno-

-kulturowej, w tym rodzinnej, ambicji, aspiracji itp. Można wyodrębnić

następujące typy postaw:

  1. Eskapizm.

  2. Obojętność.

  3. Kunktatorstwo.

  4. Oportunizm.

  5. Konformizm.

  6. Koniunkturalizm.

  7. Przewartościowanie.

  8. Rewanżyzm.

  9. Rozliczeniowość.

10. Aktywizm społeczno-polityczny.
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Nie jest to – oczywiście – typologia ani wyczerpująca, ani rozłączna.

Konformizm, jako najczęstsza postawa, dotyczył zarówno przywiązania do

wzruszonej przez Sierpień rzeczywistości społeczno-politycznej, ale też – po

pewnym czasie oczywiście – bezrefleksyjnego włączenia się w rewolucyjną

falę, kiedy ta wyraźnie wznosiła się w górę. Dotychczasowi zwolennicy

„zreformowanego socjalizmu” stawali się jego „zdecydowanymi wrogami”.

Ludzie niezbyt zorientowani w sytuacji społeczno-politycznej, a do ta-

kich należała większość twórców, szybko bowiem się dostosowują do zmie-

nionej sytuacji, kiedy dominujący przekaz się zmienia. Większość ludzi

jest bowiem „zzewnątrzsterowna”. Z postawą tą bardzo często łączył się

koniunkturalizm. Dla wielu ważne było więc wpisanie się na tzw. listę

obecności poprzez udział w różnych rozdyskutowanych gremiach, ale też

stworzenie dzieła „na miarę czasu”. Aby nie zastać zepchniętym na mar-

gines, trzeba było włączyć się w ruch. 

Dotychczas „zgadzający się z linią partyjną PZPR”, oczywiście nie

znając jej dokładnie, gdyż mało kto wczytywał się w nudne sprawozdania

ze zjazdów i plenów partyjnych, nagle głosili, że „nie odpowiada ona ich

światopoglądowi oraz przekonaniom moralnym”. W miarę częstą posta-

wą, szczególnie na uśpionej politycznie prowincji, było też kunktatorstwo.

Wielu artystów wolało się nie wychylać ani w jedną, ani w drugą stronę,

szczególnie w konfrontacyjnym okresie po 19 marca 1981 roku, uważając,

że „lepiej nie świecić twarzą w tak jednoznacznych momentach, może to

zostać zapamiętane na długo”. 

Pewna część twórców, szczególnie tych, których niewielu wiązało

z „systemem”, odżyła. Porzucali ketman, czyli schizofrenię zachowań.

Bardzo celnie ujął to Andrzej Łapicki (1924–2012), choć kilka lat później:

„Nareszcie koniec tańca na linie [...] Jestem w pełni sobą” . To „poczu-15

cie pełni” zaprowadziło ich po ogłoszeniu stanu wojennego na emigrację

wewnętrzną, ale też do podziemnej aktywności opozycyjnej.

Z punktu widzenia twórczości artystycznej, owe postawy nie są jednak

najistotniejsze, gdyż najważniejsze są dzieła. Rewolucja solidarnościo-

wa zainspirowała wielu twórców, a ich dzieła wypełniają całe pasmo, od

publicystyki poprzez ilustratorstwo, aż do twórczości najwyższej próby

artystycznej. Najwięcej oczywiście było tych pierwszych.
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Próby stabilizacji poprzez tajne służby

Mimo buntowniczych nastrojów społecznych, władza realizowała swo-

je dotychczasowe plany sterowania kulturą. W styczniu 1981 roku przy

ul. Pomorskiej 5 otworzył swoje podwoje Klub Miłośników Sztuki, pro-

wadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Kierownikiem jego został

Wiesław Trzeciakowski. Był on od 19 czerwca 1980 roku tajnym współ-

pracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Mercedes” (nr re-

jestracji 18642). Zadaniem jego było zapewnienie dopływu informacji

„o stanie zagrożeń występujących w środowisku literackim m. Bydgoszczy,

a w szczególności w odniesieniu do mogących występować działań sił

antysocjalistycznych”. Miał to czynić poprzez ustalenie osób o poglądach

wrogich politycznie, ujawnianie faktów wykorzystywania spotkań autor-

skich do prowadzenia działalności antysocjalistycznej, udzielanie charakte-

rystyki osób w opracowaniu lub rozpoznaniu. TW „Mercedes” wywiązywał

się ze swego zdania, pisząc na maszynie charakterystyki twórców, ale też

udzielając prowadzącemu go por. Kazimierzowi Tarnowskiemu (poprzed-

nie nazwisko Zeitz, ur. 1949 rok) informacji ustnych.

Wzmożona aktywność tajnych służb, mających dobre rozeznanie

w trendach społecznych, ujawniła się już w połowie kryzysu gospodar-

czego drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. Werbowano – po-

dobnie jak w przypadku W. Trzeciakowskiego – przede wszystkim osoby

funkcyjne, nie tracąc sił na „użeranie się z pionkami”, gdyż prowadze-

nie surowego agenta nie było rzeczą łatwą. Objęcie funkcji czy zatrud-

nianie często uzależniono od podpisania współpracy. 27 maja 1977 roku

kontaktem operacyjnym SB został student Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Krzysztof Soliński (1950–2006), któremu obiecano pracę w Miejskiej

Pracowni Metodyki Pracy Kulturalno-Oświatowej. Gdy bydgoski plastyk

Jerzy Puciata (1933–2014) szykował się do objęcia funkcji prezesa Zarządu

Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, to natychmiast odno-

wiono z nim zerwaną bądź zawieszoną współpracę (w latach 1967–1975

współpracował jako TW „Lewandowski” i TW „Leon”). Został on powtór-

nie zarejestrowany 14 czerwca 1980 roku jako TW „Piast” pod numerem

18942. Od sierpnia 1980 roku do grudnia 1981 roku był etatowym

prezesem ZPAP, a od lipca 1983 roku do grudnia 1989 roku prezesował
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temu Związkowi w ramach swoistego podziemia. Zdjęto go z ewidencji

31 lipca 1985 roku. Wtedy to, przechodząc już jednoznacznie na stronę

opozycji, zerwał współpracę z SB. Był współorganizatorem kilku pod-

ziemnych akcji antykomunistycznych, także jego twórczość stanowiła

swoistą manifestację antysystemowych poglądów. Działał głównie w krę-

gach artystycznych związanych z Krajowym Duszpasterstwem Środowisk

Twórczych, kierowanym w latach 1978–2012 przez ks. Wiesława Nie-

węgłowskiego, również okresowego współpracownika SB o pseudonimie

„Recenzent”. J. Puciata traktował współpracę z SB jako wymuszoną ko-

nieczność, trybut, który przyszło mu płacić za prezesurę ZPAP. Choć nie

zachowały się „teczki pracy” TW „Piast”, to jednak w badaniach histo-

rycznych nie stwierdzono osób pokrzywdzonych przez niego w tym okre-

sie. Autor niniejszego artykułu nadawał w 1983 roku z jego mieszkania

nielegalną audycję radiową i nie został zdekonspirowany.

Działania J. Puciaty tak zostały scharakteryzowane przez partyjnego

krytyka M. Bacciarelliego:

 
„Obserwowanie, jak paru facetów, którzy w latach siedemdziesiątych z lubością
wisieli u pańskiej klamki, typowych pieszczochów władzy, nagle zamarzyło o opo-
zycyjnej politycznej karierze, wykorzystując do tego celu związkowy mandat
i zaufanie kolegów, lub przyglądanie się nagłemu przypływowi pobożności
u zdeklarowanych jeszcze do niedawna bezbożników, byłoby może i zabawne,
gdyby nie świadomość, że towarzyszy temu zadziwiająco bezmyślny, zbiorowy
marsz prosto do samobójstwa. Z wielu powodów – w Bydgoszczy ma przykład
w imię fałszywie pojętej solidarności: przecież Jurka nie możemy zastawić sa-
mego... A on grał, tak jak grał, bo nie miał innego wyboru – przecież spaść
ze «świecznika» do roli sprawnego, ale tylko średniego malarza nie było jego
największym marzeniem życiowym” .16

Podsumowanie

Rewolucja solidarnościowa lat 1980–1981 ożywiła instytucje i środo-

wiska artystyczne Bydgoszczy. Część twórców zachowywała się kunkta-

torsko i oportunistycznie, czekając na rozwój sytuacji, ale też część,
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z różnych zresztą powodów, włączyła się w odnowę, jak wówczas nazy-

wano trwające procesy zmian. Wśród tych włączających się byli też tacy,

którzy konformistycznie i koniunkturalnie przylgnęli do większości, po-

nieważ wydawało się wówczas, że ruch „Solidarności” zwycięży. Realizacje

artystyczne tych twórców nie były szczere, z kolei zaś wiele szczerych

realizacji odnowicielskich nie reprezentowało wysokiego poziomu este-

tycznego, gdyż dotknięte były skazą publicystyki, ilustratorstwa, taniego

odwetu, chęcią wpisania się na „listę obecności”. Ożywienie środowisk

twórczych wymusiło zainteresowanie nimi przez tajne służby, które ulo-

kowały w nich swoich agentów bądź „wybudziły” dotychczas uśpionych.

Mimo zagrożenia konsekwencjami, dość duża część ludzi kultury Byd-

goszczy dzięki rewolucji Solidarności stała się zdecydowanymi przeciw-

nikami ówczesnego systemu społeczno-politycznego, mniej lub bardziej

wiążąc się z późniejszą konspiracją antykomunistyczną. W przestrzeni

ideowej była to dla nich kontynuacja Marca 1968 roku, rozpoczynające-

go przecież demontaż systemu. Istotnym elementem sytuacji w lokalnej

kulturze w latach 1980–1981 była też aktywność instancji partyjnych,

realizujących taktykę przewartościowywania i kuszenia twórców bar-

dziej szczodrym mecenatem. Za wszelką cenę dążono do stabilizacji ży-

cia kulturalnego.
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Między oportunizmem a rewolucją. Przeobrażenia instytucji

i środowisk artystycznych Bydgoszczy w latach 1980–1981

(studium historyczno-socjologiczne)

Wybuch „Solidarności” zaskoczył głęboką prowincję, a szczególnie jej środo-
wisko artystyczne. Zarzewia krytyki i buntu tliły się jedynie w środowiskach
młodych artystów, szczególnie tych, którzy nie byli związani etatowo z insty-
tucjami. Większość twórców i animatorów z niepokojem śledziła wydarzenia,
wyczekując na rozwój sytuacji. Mniej zachowawcza część twórców związała się
z ruchem „Solidarności”, dla którego wykonywano koncerty i spektakle.

Słowa kluczowe: kultura, prowincja, odnowa, ruch, twórcy.
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Between opportunism and revolution. Institutions and artistic community

of Bydgoszcz in the face of transformations of 1980–1989

(Historical and sociological study)

The outbreak of “Solidarity” surprised the deep province, especially its artistic
community. The seeds of the rebellion struck only in the young creators,
especially in those who were not connected with the institutions. Most of them
watched the events with concern, waiting for the development of the situation.
The less conformist part of the creators however associated with the “Solidarity”
movement, for which they organized a concerts and even a special theatrical
performance. Young writers wrote occasional poems, and even associated
themselves organizationally with “Solidarity” movement. 

Keywords: culture, province, renovation, movement, creators.
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SZTUKA WYZWOLONA. CIELESNOŚĆ W UKRAIŃSKIEJ SZTUCE

LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH

Tekst ten ma charakter przeglądowy, jego celem jest wskazanie głów-

nych tendencji, które mniej więcej od czasów transformacji ustrojowej

i w pierwszych latach niepodległości zaistniały w ukraińskiej sztuce.

Obszar moich zainteresowań to różne formy wypowiedzi artystycznej,

w których materiałem, obiektem czy przestrzenią praktyk twórczych jest

ludzkie ciało. Będą to zarówno fotografie, zapisy wideo, jak i akcje arty-

styczne o wymowie krytycznej. „Krytycyzm” tej sztuki rozumiem jako

narzędzie demaskowania ukrytych, nieoczywistych mechanizmów opresyj-

nych, ustanawiających władzę nad życiem społecznym (a tym samym nad

somatyczną sferą życia człowieka – członka społeczeństwa). Charaktery-

styczną cechą sztuki posługującej się ciałem jako nośnikiem, przedmiotem,

narzędziem czy materiałem artystycznym, jest zaangażowanie w kon-

tekst społeczny i polityczny. W tekście nie analizuję konkretnych pro-

jektów artystycznych, ograniczam się jedynie do ich wyliczenia i próby

uporządkowania w kilka bloków tematycznych, które określają perspek-

tywę dla dalszych badań. Aby ukraińskie praktyki artystyczne stały się

bardziej zrozumiałe wpisuję je w szerszy kontekst, wychodząc od ogól-

nej definicji „sztuki ciała”, poprzez jej specyfikę w Europie Środkowo-

-Wschodniej po opis tendencji, które pojawiły się w Ukrainie na przełomie

mailto:%20m.e.zambrzycka@uw.edu.pl
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I. Franckiewicz-Olczak, Body art – ciało, sztuka, technologia. Od ciała ułomnego do bez-1

awaryjnego humanoida, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. VIII, nr 2/2012, s. 229.

A. Bandura, Czym jest ciało w body art, „Dyskurs” 12/2011, s. 82.2

I. Franckiewicz-Olczak, Body art..., op. cit., s. 231.3

R. Kluszczyński, Orlan, Stelarc i sztuka wirtualnego ciała, 4 https://www.academia.edu/
4485370/ (dostęp: 9.07.2017).

lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych i rozwinęły w pierwszym dzie-

sięcioleciu niepodległości.

Sztuka i ciało – uwagi ogólne

„Body art, czyli sztuka ciała, to kierunek w sztuce, w którym materiałem i środ-

kiem ekspresji jest ciało artysty. Nurt pojawił się w drugiej połowie lat sześć-

dziesiątych XX wieku w takich działaniach artystycznych, jak performance czy

happening. Body art traktuje człowieka jako jedność umysłu i ciała. Artyści

tworzący w nurcie body artu badają relacje między ich własną fizycznością

a ich własną psychiką, traktując działania artystyczne jako swoiste źródło samo-

poznania” .1

 

Ten lapidarny opis bardzo dobrze definiuje najważniejsze wyznacz-

niki różnorodnych praktyk artystycznych, określanych wspólną nazwą

„sztuki ciała”. Szczególnie intensywny rozwój tych tendencji miał miej-

sce od lat siedemdziesiątych/osiemdziesiątych, chociaż już w latach sześć-

dziesiątych ciało zaczęło się pojawiać jako narzędzie i przestrzeń działania

artystów, głównie w Europie Zachodniej i USA . Za pionierów sztuki2

ciała uznaje się akcjonistów wiedeńskich, a także Bruce’a Naumana, Vita

Acconciego, Dennisa Oppenheima, Judy Chicago, czy Chrisa Burdena

i wielu innych . Charakterystyczne dla artystów było eksperymentowanie3

z doświadczeniem granicznym (najczęściej granicznie nieprzyjemnym).

Takimi były między innymi działania australijskiego twórcy body art,

Stelarca .4

Korzeni dowartościowania roli ciała, które w sztuce przestaje być

obiektem, a staje się podmiotem i „miejscem” praktyk, jest wiele. Do-

tykają one między innymi zagadnień politycznych i społecznych powo-

jennej Europy. Poszukiwać ich można w atmosferze intelektualnej lat

https://www.academia.edu/4485370/
https://www.academia.edu/4485370/


198 Marta Zambrzycka

Ł. Białkowski, Ciało jako przedmiot praktyk ascetycznych w sztuce współczesnej (Opałka,5

Dudek-Dürer, Orlan), „IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, XXII,
2011, s. 216.

M. Lisiewicz, Dyskursy nauki a wizerunek ciała w zachodniej i amerykańskiej sztuce lat6

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, „Artium Quaestiones”, Tom 8, 1997, s. 89–112.

sześćdziesiątych, w aktywności ruchów kontrkulturowych i ewokowanym

przez nie postrzeganiu ciała, jako istotnego elementu tożsamości . Ogrom-5

ne zainteresowanie ciałem jako obiektem i narzędziem sztuki, które można

określić wręcz jako „somatyzację” sztuki współczesnej, pozostaje również

w związku z docenieniem cielesności w refleksji filozoficznej i szerzej –

humanistycznej, a także zalewem obrazów ciała w przekazach kultury

popularnej. Obraz ciała w sztuce współczesnej wykracza daleko poza

wartości estetyczne, wchodząc w płaszczyznę etyczną i epistemologiczną.

Pozwolę sobie przytoczyć cytat, pochodzący z artykułu Małgorzaty Lisie-

wicz Dyskursy nauki a wizerunek ciała, gdyż autorka w trafny sposób

konstatuje zmianę perspektywy ukazywania ludzkiej cielesności w sztuce

współczesnej:

 

„Miejsce estetycznej wrażliwości zajęła etyczna perspektywa oglądu świata i czło-

wieka. Ludzki wizerunek pojawił się jako polityczny gest artysty świadomego

swojego usytuowania w otaczającej go rzeczywistości. Celem sztuki stała się wery-

fikacja obowiązujących kodów przedstawiania i to zarówno w sferze artystycznej,

jak i w obszarze potocznej praktyki życiowej. Wizerunek bardziej tu oznacza nową

politykę somatyczności uwikłanej w problemy współczesności, aniżeli pikturalną

jakość konstruowanego przez artystę dzieła. Ciało stało się obiektem zaintereso-

wań sztuki, bo znalazło się ono w centrum politycznej, społecznej, kulturowej

przestrzeni nasyconej rozmaitymi, często sprzecznymi interesami” .6

 

Jak słusznie podkreśla autorka cytatu, charakterystyczne dla cieles-

nych praktyk artystycznych jest zniesienie opozycji między sztuką a ży-

ciem oraz sztuką a codziennym doświadczeniem ciała i jego związków

z psychiką jednostki. Twórczość jest komentarzem do dyskursów codzien-

ności, a praktyka cielesna staje się przedmiotem analiz zarówno sztuki,

jak i socjologii, jako działalność uwikłana w kontekst kulturowy i poli-

tyczny. W zdecydowanej większości „cielesne” projekty artystyczne – czy

to w formie happeningu, performance’u, zapisu wideo, czy fotografii
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Pojęcie krytycyzmu w sztuce rozumiem za Ryszardem Kluszczyńskim oraz Izabelą7

Kowalczyk jako twórczość ujawniającą znaczenia i mechanizmy władzy (rozumianej zgod-
nie z koncepcją Michaela Foucault’a), w centrum której znajduje się pojęcie władzy i która
kieruje uwagę widza w obszary wykluczone przez system władzy. I. Kowalczyk, Ciało i wła-
dza. Polska sztuka krytyczna lat 90, Warszawa 2002, s. 24.

Ibidem.8

A. Bandura, Czym jest ciało w body-art?, „Dyskurs”, 12/2011, s. 80–96.9

Por.: S. Czerniak, Odwołania do ludzkiej cielesności w antropologii filozoficznej XX wieku.10

Próba syntetycznego komentarza, [w:] Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humani-
styki, red. A. Wieczorkiewicz, J. Bator, Warszawa 2007, s. 19–35; S. Kowalczyk, Ciało człowie-
ka w refleksji filozoficznej, Lublin 2009; K. Gurczyńska-Sady, Człowiek jako słowo i ciało.
W poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu, Kraków 2013; Ch. Shilling, Socjologia ciała, War-
szawa 2010.

charakteryzują się wymową krytyczną . Izabela Kowalczyk podkreśla, że7

nurty sztuki współczesnej, takie jak: sztuka krytyczna, sztuka ciała, object

art „wiążą się z problemami społecznymi, z pytaniami o tożsamość, często

wskazują na niewygodne dla nas problemy, dotykają obszarów tabu” .8

Sztuka (czy sztuki) ciała stanowi(ą) więc narzędzie czy formę analizy

sytuacji podmiotu, uwikłanego, mówiąc językiem Michaela Foucault’a,

w relację wiedzy-władzy, poddanego manipulacjom i poszukującego defi-

nicji własnej tożsamości. Istotne jest również filozoficzne podłoże, czy-

niące wykorzystanie ciała zasadnym. Jak pisze Agnieszka Bandura, sztuka

ciała „wymaga nowego podejścia do problemu ludzkiej cielesności i przy-

znania, iż człowiek to jedność duszy (umysłu) i ciała, że ludzkie ciało sta-

nowi psychofizyczną całość – w związku z czym nie może być traktowane

jako narzędzie czy przedmiot, wobec którego możemy się zdystanso-

wać” . Pobrzmiewa tu więc echo dwudziestowiecznej myśli z pograni-9

cza filozofii, socjologii i antropologii kulturowej, w której włączenie

sfery cielesnej w obręb znaczeń konstytuujących podmiotowość stanowi

ideę kluczową .10

Ciało i sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej

Sztuka rozwijająca się w postkomunistycznej Europie nie może być

analizowana za pomocą przeniesienia na jej grunt zachodnich definicji
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B. Groys, Back from the Future, [w:] The Art of Eastern Europe 2000+ Arteast collection.11

A selection of Works for the International and national Collections of Moderna galerija Ljubljana,
Innsbruck 2001, s. 9–14.

P. Piotrowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010,12

s. 36.

Ibidem, s. 70.13

i kategorii pojęciowych, które – z jednej strony – są bez wątpienia przez

artystów „wschodnich” przejmowane i adaptowane, z drugiej jednak –

nabierają tam zupełnie innych sensów i znaczeń. Chociaż twórcy na całym

świecie posługują się dziś podobnym zasobem form wyrazu, to wykorzy-

stują je w sposób zależny od kontekstu, w jakim tworzą . Dlatego po-11

jęcia, takie jak: „sztuka ciała” (body art), „sztuka postmodernistyczna”

czy „sztuka krytyczna”, muszą być wykorzystane z wyraźnym zazna-

czeniem odmienności ich funkcjonowania i znaczenia w zależności od

geopolitycznego kontekstu, w jakim dzieło powstaje. Bogata już dziś i do-

brze znana praktyka zachodnich twórców body art-u opiera się na innych

niż wschodnioeuropejskie przesłankach, chociaż – oczywiście – twórcy

wschodnioeuropejscy korzystali z doświadczeń sztuki światowej (czyli

zachodniej w rozumieniu zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej), co wię-

cej – wzory zachodnie odgrywały w ich praktyce „rolę politycznego re-

medium wobec oficjalnej polityki kulturalnej państw komunistycznych” .12

Doświadczenia te jednak docierały do nich z trudnością i znacznym

opóźnieniem a także w postaci fragmentarycznej. Adaptowane koncepcje

trafiały na specyficzny kontekst, ponieważ – według słów Piotra Piot-

rowskiego – „punkt odniesienia współczesnej sztuki w postkomunistycz-

nej Europie stanowi historia” . To właśnie historia – przede wszystkim13

w formie komunistycznej przeszłości – a także jej wpływ na obecną sy-

tuację tożsamościową, mentalne nawyki i codzienne relacje społeczne jest

głównym adwersarzem ukraińskiej sztuki współczesnej.

Warto dodać, że działalność ukraińskich artystów nie pozostawała

w próżni, a dobrym – gdyż pod pewnym względem analogicznym dla

niej – kontekstem jest twórczość artystów Europy Środkowej i Środko-

wo-Wschodniej. Analogię widzę przede wszystkim w sferze uwikłania

politycznego i kwestii rozliczeń z przeszłością. Jedną z pierwszych ekstre-

malnych form „cielesnej” działalności artystycznej tego obszaru była

praktyka akcjonistów wiedeńskich, szokujących w latach sześćdziesiątych/
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Art of the Twentieth Century. Neo-avant-gardes, Postmodern and Global Art, 1969–1999,14

ed. E. Cavazzini, Milano, 2009, s. 161.

P. Piotrowski, Ciało i tożsamość. Sztuka ciała w Europie Środkowej, „Artium Quaestiones”,15

Tom 14, 2013.

Ibidem, s. 241.16

Ibidem, s. 246.17

Ibidem, s. 253.18

siedemdziesiątych społeczeństwo powojennej Austrii swoim „teatrem

orgiastycznym”, w którym główną rolę grały ból, cierpienie oraz doku-

mentowane na żywo, wzbudzające odrazę procesy fizjologiczne . Jako waż-14

nego przedstawiciela sztuki obszaru Środkowo-Wschodniej Europy należy

wymienić również: węgierskiego performera i fotografa Tibora Hajasa,

który w swoich akcjach eksperymentował z ekstremalnymi bodźcami,

czeskich twórców „sztuki ciała” z lat siedemdziesiątych Jana Mločocha,

Karela Milera i Petera Štemberę czy powstałą w drugiej połowie lat

osiemdziesiątych w NRD grupę „Autoperforationsartistik”, skupiającej

się – jak sama nazwa wskazuje – na perforowaniu, przebijaniu, dziura-

wieniu własnego ciała. Piotr Piotrowski zaznacza, że drastyczne praktyki

kaleczenia ciała miały motywację psychologiczno-polityczną i nawiązy-

wały do stanu „zatoru uczuć”, związanego z tłumieniem emocji i postaw

w sytuacji politycznej opresji. Autoperforacja artystów miała służyć „od-

rzuceni[u] dyscypliny, maski, odsłonięci[u] strachu, nienawiści, a więc

w konsekwencji otwarci[u] i odblokowani[u] psychiki” . Ważną postacią15

jest też chorwacki artysta Tomislav Gotovac, który w latach siedem-

dziesiątych aranżował akcje polegające na pojawianiu się nago w prze-

strzeni miejskiej . W polskiej sztuce końca lat sześćdziesiątych znaczące16

miejsce na mapie prekursorów sztuki ciała zajmuje Jerzy Bereś, który wy-

korzystywał własne ciało jako narzędzie konfrontacji z językiem polityki .17

Podobnie polityczny (choć w warstwie artystycznej odwołujący się do

zupełnie innych środków) wyraz miała działalność rumuńskiego artysty

Iona Grigorescu, który w latach siedemdziesiątych w swoich filmach

Masculine/Feminine oraz Poród podejmuje kwestię płciowej transgresji,

uderzając w podstawy społecznego i politycznego funkcjonowania ustro-

ju totalitarnego, jakim był bez wątpienia reżim Ceauşescu . W kontekst18

środkowoeuropejski wpisuje się też częściowo (choć jednocześnie zdecy-

dowanie go przekracza) wybitna twórczość Mariny Abramović, której
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Ibidem, s. 256.19

A. Sandulak, Kharkovska shkola fotografii: Evgenij Pavlov, 20 http://artukraine.com.ua/a/
kharkovskaya-shkola-fotografii--evgeniy-pavlov (dostęp: 22.07.2017).

performance również „są związane z problematyką doświadczenia ciała,

dochodzenia do jego punktów granicznych” .19

Sztuka i ciało w Ukrainie – historia i główne tendencje

Ciało jako przedmiot refleksji, materiał twórczy oraz „przestrzeń”

praktyk artystycznych, pojawia się w sztuce ukraińskiej na szerszą skalę

w okresie transformacji, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-

siątych, a z całą siłą wybucha w warunkach niepodległości. Jako początek

okresu transformacji w sztuce Hlib Wyszesławski określa lata 1987–1988,

kiedy niezależne tendencje artystyczne wyszły z undergroundu. Osłabienie,

a nawet całkowite zniesienie cenzury spowodowało, że wcześniejsi non-

konformiści zaczęli pojawiać się w przestrzeni oficjalnej, do głosu doszło

też młode pokolenie artystów, urodzonych w latach sześćdziesiątych,

a więc niemających za sobą doświadczenia nonkonformizmu. Stopniowo

słabła też rola Związku Artystów Ukrainy, pojawiały się alternatywne

instytucje. Chronologicznym końcem tego okresu Wyszesławski określa

lata 1993–1994. Wówczas kończy swoją działalność większość inicjatyw

organizacyjnych, które powstały w okresie transformacji, a zwiększa się

wpływ nowych czynników, które pojawiły się po ogłoszeniu niepodleg-

łości Ukrainy. Głównym takim czynnikiem była działalność zagranicz-

nych fundacji, w tym CSW Sorosa.

Cielesność – jako sposób diagnozy społecznej i politycznej – pojawiała

się sporadycznie już w początkach lat siedemdziesiątych. W środowisku

charkowskich fotografów, związanych z ugrupowaniem „Wriemia”, cie-

lesność staje się ważnym przedmiotem refleksji. To właśnie w pracach

Jewhena Pawłowa, a dokładniej – w jego serii Skrzypce [Скрипка] z po-

czątku lat siedemdziesiątych – pojawia się motyw nagiego męskiego cia-

ła . Nagość w tej serii stanowi przede wszystkim wyraz subiektywnej20

percepcji rzeczywistości, swego rodzaju manifest wolności, ukazanie czło-

wieka jako indywiduum, nie zaś – jak miało to miejsce w sztuce propa-

http://artukraine.com.ua/a/kharkovskaya-shkola-fotografii--evgeniy-pavlov
http://artukraine.com.ua/a/kharkovskaya-shkola-fotografii--evgeniy-pavlov
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A. Shebetko, Evgenij Pavlov: «Zhizn kruche samyh bogatyh fantazij», 21 https://birdinflight.
com/ru/portret/20161018-eugeniy-pavlov-interview-harkovskaya-shkola-photographiyi.html
(dostęp: 12.10.2017).

gandowej – jako przedstawiciela zbiorowości/kolektywu . Podobną wy-21

mowę miała pochodząca z 1972 roku seria Jurija Rupina pt. Bania [Баня],

w której artysta ukazał nagich mężczyzn, kąpiących się w łaźni.

Poza wymiarem indywidualizmu i ucieczką w sferę prywatności, cia-

ło w charkowskiej fotografii stanowiło narzędzie demaskowania radziec-

kiej utopii. W szokującej serii Psychoza alkoholowa [Алкогольний психоз]

z 1983 roku Jewhen Pawłow sfotografował ciało mężczyzny, odbiegające

od wszelkich kanonów socrealistycznych i niewpisujące się w żaden z moż-

liwych wizerunków „człowieka radzieckiego”. Bohater serii – jak suge-

ruje sama nazwa – to pozbawiony przytomności, bezwolny i wyniszczony

alkoholik, który leży przywiązany do szpitalnego łóżka. Na serii kolej-

nych zdjęć widzimy szczegóły jego ciała: spętane, wychudzone ręce i nogi,

twarz z otwartymi, bezzębnymi ustami, wywrócone gałki oczne, tłuste,

pozlepiane włosy.

Charkowscy artyści – przede wszystkim wspomniani Jewhen Pawłow

i Jurij Rupin, ale także wybitny fotograf Borys Mychajłow – uczynili

z cielesności główny motyw swoich prac. Eksperymentowali z odważnym

jak na owe czasy i warunki aktem męskim i kobiecym, z intymnym auto-

portretem, stylizowaną, barwioną fotografią, w której nagie ciało zmie-

niało się w przeestetyzowany obiekt. Na zdjęciu Jurija Rupina My [Ми]

z 1971 roku artysta stworzył liryczny, sielankowy autoportret z żoną.

Nagie, upozowane ciała Rupina i jego żony przywodzą na myśl długą tra-

dycję malarską i wypracowane przez nią kanony przedstawiania piękna

fizycznego. Cielesność, również w jej wymiarze erotycznym, stanowi

przedmiot zainteresowań Borysa Mychajłowa, który na przełomie lat sześć-

dziesiątych i siedemdziesiątych zaczął tworzyć serię Suzi i inni [Сюзі та

інші]. Poza licznymi odsłonami realiów życia w Ukraińskiej Radzieckiej

Republice, w serii znajdują się fotografie obnażonych kobiecych ciał. Na-

gość, erotykę, intymność, ale także brzydotę ciała w fotografiach grupy

„Wriemia” należy rozumieć nie tylko w wymiarze estetycznym, ale prze-

de wszystkim jako polityczny gest, wyraz sprzeciwu wobec koncepcji ko-

lektywnego człowieka, zwrot ku temu, co indywidualne, pozostające poza

oficjalnym dyskursem. Charkowscy artyści kontynuowali i rozwijali tema-

https://birdinflight.com/ru/portret/20161018-eugeniy-pavlov-interview-harkovskaya-shkola-photographiyi.html
https://birdinflight.com/ru/portret/20161018-eugeniy-pavlov-interview-harkovskaya-shkola-photographiyi.html
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G. Sklarenko, «Punktir konceptualizmu»: Do kartini ukrainskogo mistectva drugoi polo-22

vini XX, „Suchasne mistectvo”, Kyiv 7/2010, s. 220.

O. Solovjov, Turbulentni shluzi, Kyiv 2006, s. 44.23

tykę ciała w latach dziewięćdziesiątych. Wówczas powstała tzw. Grupa

Szybkiego Reagowania, która swoich prowokacyjnych projektach łączyła

doświadczenie cielesności (np. seria Ja – nie Ja [Я  – не Я] Borysa My-

chajłowa, z lat 1993–2002) z refleksją nad przeszłością/historią (np. seria

fotografii Gdybym był Niemcem [Якби я був німцем] z 1995 roku).

Cielesność odgrywała również istotną rolę w działaniach odeskiego

ugrupowania APTART, które w latach osiemdziesiątych zasłynęło serią

performance’ów i eksperymentów ze sztuką konceptualną. W działaniach

tego ugrupowania ciało stanowiło nie tylko obiekt przedstawień, lecz

przede wszystkim bardzo ważne narzędzie i środek wyrazu (fotografie

Leonida Wojciechowa). Warto wspomnieć o jednym z ciekawszych

performance’ów w wykonaniu Jurija Lejdermana oraz Igora Czackina

z 1983 roku, zatytułowanym Metody zabijania flagą [Способы убийства

флагом]. Tytułowa flaga służyła jako narzędzie tortur, zadawanych ano-

nimowemu – gdyż mającemu zasłoniętą twarz – ciału ludzkiemu. W kon-

tekście cielesności ważna jest też działalność Anatola Stepanenko,

kijowskiego artysty, który już w końcu lat siedemdziesiątych zaczynał

eksperymenty ze sztuką akcji . Jako artystę w pewnym sensie wykorzy-22

stującym własne ciało jako narzędzie sztuki można wymienić Fedora

Tetjanycza (znanego również pod licznymi pseudonimami, jak Frypulja,

Bezmeżżja i inne). Ten ekscentryczny twórca, określany niekiedy jako

prekursor performance’u w Ukrainie, znany jest głównie z prowokacyj-

nych „spacerów” po Kijowie, podczas których, ubrany w dziwaczne ko-

stiumy ze śmieci, metalu i innych przypadkowych elementów, wygłaszał

przemowy łączące różne tradycje teologiczne i filozoficzne.

Tematyka cielesności pojawia się szerzej wraz z rozpowszechnieniem

w okresie transformacji nowych technologii, w tym kamer wideo. Szybko

rozwija się wówczas sztuka wideo. Początkowo artyści, zachwyceni tą nową

możliwością, po prostu nagrywali na kamerę swoje happeningi, później

zaczęły powstawać bardziej złożone i autonomiczne prace, a także formy

krótszych i dłuższych filmów, wykraczających już właściwie poza sztukę

wideo w kierunku krótkometrażowego filmu autorskiego (do takich nale-

żą prace Wasyla Cagolowa) . Na początku lat dziewięćdziesiątych w nurcie23
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B. Szumyłowycz, Sztuka na eksport. Czy marginalne formy i gatunki sztuki mają szansę stać24

się ważnymi w Ukrainie, [w:] Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie, red. P. Laufer, Lublin
2012, s. 122.

G. Visheslavskij, Video-art, „Suchasne mistectvo”, 6/2009, Kyiv, s. 53–71.25

O. Chepelik, Dialog pokolin v proekti «Nadia» na Veneciyskyi  bienale  ta «Na mezhi»26

v Pìnchukartcentri, „Suchasne mistectvo”, 9/2015, Kyiv, s. 266.

G. Sklarenko, Suchasne mistectvo v umovah postkolonialnoi kulturi. Ukrainska versia,27

„Suchasne mistectvo”, 1/2004, Kyiv, s. 83–97.

O. Hnatiuk, Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003, s. 14.28

sztuki wideo pracowało wielu artystów: Ihor Podolczak, W ład Kaufman,

Wiktor Dowhaluk, Hanna Kuc ze Lwowa . Również odescy, charkowscy24

i kijowscy twórcy, tacy jak Ołeksandr Rojtbud, Arsen Sawadow, Heorhij

Senczenko czy Borys Mychajłow, eksperymentują z nagraniem wideo ja-

ko środkiem wyrazu artystycznego. W latach dziewięćdziesiątych powstało

bardzo wiele prac tego nurtu, co opisuje wyczerpująco Hlib Wyszesławskyj

w tekście Video-art .25

Osłabienie i rozpad systemu totalitarnego, a także związanych z nim

kanonów artystycznych, nie tylko otworzyły przed ukraińskimi artysta-

mi nowe możliwości, ale stawiały ich również przed dylematem mówienia

o cielesności jako jednym z wymiarów tożsamości i wolności. Chociaż

wśród ukraińskich historyków sztuki przeważa pogląd, że twórczość lat

dziewięćdziesiątych była z gruntu apolityczna , analizując powstałe w la-26

tach dziewięćdziesiątych projekty, a przynajmniej tę ich część, która

zawiera elementy sztuki ciała, można stwierdzić, że ukraińscy twórcy

podjęli się zagadnień politycznych i społecznych. Ludzkie ciało, stano-

wiące motyw przewodni dla wielu z nich, pozostawało w ścisłym związku

z problematyką władzy, kontroli i politycznej opresji . Większość ówczes-27

nych projektów artystycznych łączyła się z dyskursem tożsamościowym,

który nabrał wówczas w Ukrainie wyjątkowego znaczenia .28

Lata dziewięćdziesiąte to czas najradykalniejszych projektów arty-

stycznych, związanych z cielesnością, której status radykalnie zmienia

się z obiektu przedstawień w medium treści o charakterze społeczno-

-politycznym. Należy tu wymienić przede wszystkim projekty fotogra-

ficzne Arsena Sawadowa, w których epatowanie cielesnością łączy się

z refleksją nad współczesną kondycją poradzieckiego społeczeństwa:

Zbiorowa czerwień [Колективне червоне] (1988–1989), Donbas-Czekolada
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O Alchemicznej kapitulacji oraz innych wystawach i akcjach artystycznych z lat 90.:29

О. Петрова, Шокуюче як мистецтво – від бунту до ринку, „Сучасне мистецтво”, 9/2019,
Київ, c. 83–87.

[Донбас-шоколад] (1997), Moda na cmentarzu [Мода на цвинтарі] (1997),

Marksizm de Sade [Марксизм де Сад] (1998); serie fotograficzne Serhija

Bratkowa (Dzieciaki [Діти] i Straszne bajki [Страшилки] 1998), w których

są poruszane kwestie „tresury ciała”, zniewolenia zarówno minionymi,

jak i obecnymi kanonami estetyczno-ideologicznymi; filmy Wasylija

Cagolowa, w tym Mleczne parówki [Молочні сосиски] z 1994 roku i Ty-

dzień kryminalny [Кримінальний тиждень] z 1994 roku, w których autor

porusza motywy przemocy, a także analizuje mechanizmy funkcjono-

wania pojawiającej się w Ukrainie kultury masowej; fotografie Borysa

Mychajłowa z serii Historia choroby [Історія хвороби] z lat 1997–1998,

rejestrujące psychofizyczną degradację społeczeństwa, oraz projekty foto-

graficzne Grupy Szybkiego Reagowania, jak wspomniana, zawierająca ele-

menty prowokacji seria Gdybym był Niemcem z 1995 roku. Jednocześnie

bodajże żaden z tych projektów nie spotkał się z oporem, przeciwdziała-

niem i zakazem ze strony władzy, która po prostu nie dostrzegała wów-

czas sfery artystycznej.

W latach dziewięćdziesiątych miało miejsce również kilka wydarzeń

artystycznych, w których cielesność stanowiła motyw dominujący. Jednym

z nich było wydarzenie z 1994 roku, zatytułowane Alchemiczna kapitulacja

[Алхімічна капітуляція]. Była to zaplanowana z rozmachem wystawa

sztuki współczesnej, do której kuratorka, ówczesna dyrektor CSW Sorosa

w Kijowie, Marta Kuźma wybrała przestrzeń okrętu wojennego Sławutycz,

należącego do stacjonującej na Krymie floty czarnomorskiej. Kuźma za-

prosiła do współpracy wielu artystów z Kijowa, Odessy, Lwowa, Char-

kowa. Wzięli w niej udział między innymi: Arsen Sawadow, Hryhorij

Senczenko, Ilja Cziczkan, charkowska Grupa Szybkiego Reagowania,

lwowska Fundacja Mazocha. Artyści wykonali wiele fotografii, instalacji,

performance’ów, zapisów wideo, w których dominował motyw ludzkiego

ciała, ujętego w konteksty historyczne i polityczne .29
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Historia ciała. Różne spojrzenia. Wiek XX, Tom 3, red. J.-J. Courtine, Gdańsk 2014, s. 405.30

E. German, Tilo jak hudozhniy obiekt v diskursi kuratorskyh vistavok suchasnogo mistectva31

Ukrainy, „Teoria mistectva”, 4/2015, Kharkiv, s. 31.

Sztuka i ciało w Ukrainie – próba systematyzacji

Zaprezentowany wyżej, krótki przegląd praktyk artystycznych ukazu-

je, że w Ukrainie od lat dziewięćdziesiątych obecne jest charakterystyczne

dla całej XX-wiecznej sztuki ogromne zainteresowanie cielesnością. Ciało

jest właściwie wszechobecne w sztukach wizualnych, jednocześnie zmia-

nie ulega stosunek do niego, gdyż z obiektu przedstawień przeradza się

w artystyczne medium, w swoisty obszar/przestrzeń eksperymentu. Zmie-

nia się więc status ciała, który z przedmiotu sztuki przeradza się w czyn-

ny podmiot i nośnik działań artystycznych . Duża liczba projektów i prac,30

które od końca lat osiemdziesiątych analizowały zagadnienia cielesności,

układa się w kilka zasadniczych grup tematycznych, wyodrębnionych

przez Jelizawietę Herman w artykule Тіло як художній об’єкт в дискурсі

кураторських виставок сучасного мистецтва України. Podążając za po-

działem autorki, dodaję do każdej grupy wybrane przez siebie projekty

artystyczne:

1. Ciało jednostkowe a stereotyp społeczny (cykle fotograficzne Serhija

Bratkowa Dzieciaki oraz Marynarze).

2. Ciało i intymność (prace charkowskich fotografów z lat siedemdzie-

siątych: Skrzypce Jewhena Pawłowa, Bania Jurija Rupina, autoportret

intymny Borysa Mychajłowa w serii fotografii Ja–nie–Ja, Marksizm

de Sade Arsena Sawadowa).

3. Ciało i płeć/gender (cykle fotograficzne Arsena Sawadowa Donbas-

-czekolada oraz Anioły).

4. Ciało i przemoc/cierpienie (fotografie Arsena Sawadowa z I części

cyklu Zbiorowa czerwień, serie fotograficzne Borysa Mychajłowa z cyk-

lu Historia choroby, prace wideo Wasylija Cagolowa Mleczne parówki,

Tydzień kryminalny czy fotograficzną serię Straszne bajki Serhija Brat-

kowa) . Do tej kategorii można dodać projekty związane z wpływem31

katastrofy czarnobylskiej na kondycję (cielesną i mentalną) poradziec-

kiej Ukrainy, w tym pracę Ilii Cziczkana Śpiący książęta Ukrainy,

a także wszystkie projekty, bezpośrednio nawiązujące do totalitarnego
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G. Sklarenko, op. cit., s. 83–97.32

G. Sklarenko, Sovremennoe iskusstvo Ukrainy, Kiev 2015, s. 11.33

dziedzictwa Ukrainy, jak na przykład prace Wiktora Sydorenki (Lewi-

tacja, Depersonalizacja), o których piszę niżej.

Te cztery konteksty kładą nacisk na relacje cielesności z tożsamością,

sferę prywatności/intymności, ale także demaskują mechanizmy przemo-

cy politycznej i opresyjności obowiązujących norm. Jednocześnie wszy-

stkie są zanurzone w realiach Ukrainy lat dziewięćdziesiątych. Wszystkie

również nawiązują w ten czy inny sposób do kategorii wolności. Katego-

ria wolności jest tu ściśle związana z kontekstem wyzwalania się, a więc

nawiązuje w bardziej lub mniej bezpośredni sposób do totalitarnego

dziedzictwa Ukrainy, czy szerzej – społeczeństwa poradzieckiego. Hałyna

Skljarenko w artykule Сучасне мистецтво в умовах постколоніальної

культури. Українська версія  analizuje poziomy uwikłania ukraińskiej32

sztuki doby transformacji w kontekst postradzieckiego dziedzictwa i pod-

kreśla, że rozliczenie z przeszłością łączy się ściśle z poszukiwaniami

definicji nowej tożsamości. W książce Современное искусство Украины

badaczka ta zauważa, że dla artystów, określanych mianem „nowej fali”,

podstawowym adwersarzem i negatywnym punktem odniesienia pozosta-

wał kontekst socrealistyczny i cały kompleks ideologiczny z nim zwią-

zany . Relacja do przeszłości jest przedstawiana przez współczesnych33

artystów na różne sposoby. Niekiedy przybiera formę groteskowo-karna-

wałową, za pomocą zestawień skrajnie różnych porządków, z których

jeden zawiera wyraźne odwołania do czasów komunistycznych, drugi zaś

eksponuje motywy transgresyjne (transwestytyzm, sadyzm, śmierć). Tak

dzieje się w przypadku imponujących serii fotograficznych Arsena Sawa-

dowa, realizowanych w latach dziewięćdziesiątych. Do najbardziej zna-

nych należą: Donbas-czekolada, Marksizm de Sade, Zbiorowa czerwień. We

wszystkich wspomnianych pracach artysta wpisuje obraz komunistycznej

przeszłości – w formie wydarzenia (pochód i demonstracja Komunistycz-

nej Partii Ukrainy), postaci (donbaski górnik, „arystokrata” radzieckiej

klasy robotniczej) bądź przedmiotu (zbiorowa fotografia przedszkolna

z portretem Lenina w tle) w surrealistyczną całość, opartą na zasadzie

odwrócenia porządku. Tak więc demonstracja zwolenników Partii Ko-

munistycznej zostaje w serii Zbiorowa Czerwień „zdekonstruowana” przez
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grupę młodych mężczyzn ubranych w jaskrawoczerwone paczki baleto-

we. Wdzierając się w szeregi manifestujących, czynią oni z partyjnego po-

chodu rodzaj szalonego karnawału, w którym dominuje motyw zabawy,

przebrania i zatarcia granic miedzy płciami. Podobnie dzieje się w przy-

padku postaci górników, będących bohaterami najbardziej chyba znanej

serii fotograficznej Sawadowa Donbas-czekolada. Również w tym przypad-

ku artysta – fotografujący w autentycznej scenerii kopalni, głęboko pod

ziemią – przebiera silnych „ludzi pracy” w białe, zwiewne stroje balet-

nic. W ten sposób zestawia dwa motywy, kojarzone potocznie z radziecką

codziennością: etos górniczej pracy i balet, jako najbardziej wyrafino-

waną ze sztuk, stanowiącą jednocześnie narzędzie odciągania uwagi spo-

łeczeństwa od spraw bieżącej polityki. Jednocześnie zaburzenie typowo

„męskiej” ekspozycji ciała radzieckiego robotnika przez wprowadzenie

motywu transwestytyzmu podważa jeden z nienaruszalnych filarów każ-

dego ustroju totalitarnego – czyli jednoznaczną identyfikację płciową.

W serii Marksizm de Sade artysta zestawia wspomnianą zbiorową foto-

grafię radzieckich przedszkolaków z serią kolejnych zdjęć, na których

dorosłe osoby, przebrane w erotyczne gadżety odgrywają spektakl sado-

-masochistycznych zabaw seksualnych. Wolność prezentowanych na fo-

tografiach ciał jest pozorna i groteskowa, modele – choć na pierwszy

rzut oka „wyzwoleni” – pozostają całkowicie bezradni i niepewni w swo-

ich rolach.

Inną formę komentarza do przeszłości, a mianowicie swobodną i hu-

morystyczną grę stereotypami zaczerpniętymi z arsenału potocznych

wyobrażeń o społeczeństwie radzieckim obiera Serhij Bratkow w swoich

fotografiach z serii Marynarze [Моряки] (2001). Strój, poza, otoczenie są

rodzajami znaków, przypisujących fotografowane osoby do konkretnych

grup i roli społecznych. Unifikacja postaci jest jednak umowna, ironicz-

na, zawiera dużą dozę poczucia humoru. Warto tu zaznaczyć, że Bratkow

jest jednym z bardziej kontrowersyjnych artystów ukraińskich, a wiele

z jego prac stało się przyczyną skandalu. W twórczości Wiktora Sydorenki

z kolei relacja między totalitarną przeszłością a obecną kondycją psycho-

somatyczną obywatela przestrzeni poradzieckiej została ukazana w spo-

sób subtelny i metaforyczny. W projekcie Amnezja [Амнезія] (1993–1999)

artysta podejmuje próbę analizy radzieckiej spuścizny mentalnej, co

stanie się tematem również kolejnych jego prac (Lewitacja [Левітація]
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O. Solovjov, op. cit., s. 45.34

z 2009 roku, Depersonalizacja [Деперсоналізація] z 2009 roku. Odwołując

się do obrazu zunifikowanego, anonimowego ciała ludzkiego, Sydorenko

analizuje dwa poziomy depersonalizacji – ten pierwszy odnosi się do ka-

nonów sztuki radzieckiej oraz stojącej za nimi ideologii totalitarnej, drugi

natomiast dotyka problemów współczesnych, łączących się z możliwościa-

mi nowych technologii medycznych, takich jak klonowanie. Większość

projektów Sydorenki to połączenie fotografii, malarstwa, rzeźby i insta-

lacji. Autor posługuje się wizerunkiem wciąż tej samej, męskiej postaci,

lewitującej w barwionej na czerwono przestrzeni, bądź powielanej w for-

mie rzeźb, ustawionych w szeregi.

Niekiedy artyści, za pośrednictwem obrazów ludzkiego ciała, prezentu-

ją jednoznacznie negatywny, nawiązujący do traumatycznego dziedzictwa

obraz przeszłości i kondycji poradzieckiego społeczeństwa – tak dzieje się

w bodaj najbardziej znanej pracy Mychajłowa Historia choroby. W tej serii

kilkuset fotografii, wykonanych w końcu lat dziewięćdziesiątych, artysta

ukazuje obnażone, schorowane i zdegenerowane ciała charkowskich bez-

domnych, alkoholików, narkomanów. Obraz ruiny, która wyłania się

z tych prac stanowi zapis zarówno indywidualnych historii przedsta-

wionych postaci, jak również jest metaforą choroby toczącej poradzieckie

społeczeństwa. Ołeksandr Sołowiow pisze też o widocznym w pracach

niektórych artystów ukraińskich zainteresowaniu cielesnością w kon-

tekście nowych technologii, poszerzania granic możliwości ciała i idei

posthumanizmu. Przykładem zainteresowania pojęciem cielesności, mo-

dyfikowanym przez możliwości nowych technologii może być twór-

czość odeskiego artysty Hliba Katczuka, zwłaszcza jego film Apocalypso

z 1997 roku, w którym oglądamy bohatera od zewnątrz i od wewnątrz –

śledząc ruch czerwonych krwinek w jego żyłach. O pracy Katczuka

Ołeksandr Sołowiow pisze w następujący sposób:

 

„разговор идет не только о воскрешении старого героя искусства – тела, но

прежде всего о телесности, выведенной новыми технологиями ее за собствен-

ные пределы, в «постчеловеческое» измерение. К такому ощущению/пониманию

телесности приближаешься, например, при восприятии «Апокалипсо» – видео-

работы одессита Г. Катчука, в которой комбинируются такие универсальные

ныне средства, значения и подтексты, как ЗD-анимация, морфинг, языковая игра,

искусственная кровь, мутация, кибертело, [...] и т. п.” .34  
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O. Hnatiuk, op. cit., s. 75.35

O. Solovjov, op. cit., s. 48.36

G. Sklarenko, Suchasne mistectvo, op. cit., s. 83–97.37

G. Sklarenko, Igri z istorieju v suchasnomu ukrainskomu mistectvi, „Suchasne mistectvo”,38

9/2013, Kyiv, s. 128–135.

W kontekście zainteresowania wpływem technologii na ciało, a także

różnego rodzaju mutacjami nie można zapomnieć o fundamentalnym

znaczeniu wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku.

Wpływu tego wydarzenia na zmiany ukraińskiej świadomości nie da się

przecenić. W dyskursie przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-

siątych metafora „duchowego Czarnobyla” określała stan kultury ukraiń-

skiej, a związana z katastrofą w Czarnobylu problematyka ekologiczna,

obecna w ówczesnej literaturze, dość szybko przekształciła się w symbol

zagrożenia bytu narodowego związany z postulatami historycznej pamięci

i rewizji tożsamościowej . Problematyka czarnobylska w formie postapo-35

kaliptycznych wizji ciała, lub ekspozycji mutacji, znajduje swoje miejsce

także w sztuce tego okresu. Przykładem może być praca Illi Cziczkana,

zaprezentowana po raz pierwszy w 1994 roku na wystawie Alchemiczna

kapitulacja, a następnie zmodyfikowana i nazwana Śpiący książęta Ukrai-

ny [Сплячі принци України] . Praca przedstawiała fotografie martwych,36

zmutowanych płodów w formalinie, które artysta z czasem przystroił

w biżuterię.

Cielesność jako element dyskursów władzy, ideologii, polityki, a także

jako obszar autoidentyfikacji i poszukiwania wolności stanowi ważny

motyw sztuki nowego tysiąclecia. Artyści tacy, jak wspomniani wyżej:

Arsen Sawadow, Sergij Bratkow, Wiktor Sydorenko kontynuują swoje

twórcze poszukiwania, odwołując się niekiedy do szokujących form wyra-

zu i przekraczając kolejne granice cielesnej ekspozycji. Przykładem może

być kontrowersyjny projekt fotograficzny Sawadowa z 2001 roku Księga

umarłych [Книга мертвих], w której twórca wykorzystał martwe, ludzkie

ciała. Ukraińska historyk sztuki Hałyna Skljarenko szuka w tej pracy

wątków politycznych i historycznych, zwracając uwagę na kontekst aktual-

nych we współczesnej Ukrainie „martwych wartości poprzedniej epoki”37

oraz powiązań świata przestępczego z bohaterami sceny politycznej .38

Skandal i protesty wywołała też wielkoformatowa fotografia Serhija

Bratkowa Chortyca [Хортиця] z 2009 roku, będąca prowokacyjnym komen-
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Więcej o tej pracy Serhija Bratkowa pisałam w tekstach: Тіло і межі свободи. Шокуюче39

в українському сучасному мистецтві, [w:] Українська ментальність, ред. А.В. Висоцький,
Київ 2016, c. 174–182; w napisanym wspólnie z Pauliną Olechowską tekście Ciało i seksualność
kobiety. Chortyca Serhija Bratkowa i Badania terenowe nad ukraińskim seksem Oksany Zabużko,
[w:] Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku, pod red. K. Jakubowskiej-Kraw-
czyk, P. Olechowskiej, S. Romaniuk, M. Zambrzyckiej, Warszawa – Iwano-Frankiws’k  2016,
s. 250–266; oraz w tekście: Ciało i trauma w ukraińskiej sztuce współczesnej, [w:] Trauma kultu-
rowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów
i (post)kolonializmów, red. D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki, „Miscellanea Posttotalitariana
Wratislaviensa”, 6/2017, Wrocław, s. 131–145.

tarzem do utrwalonych w ukraińskiej mentalności wyobrażeń o kobie-

cie oraz jej roli w ukraińskim społeczeństwie. Fotografia przedstawia

młodą kobietę, leżącą nad Dnieprem w tradycyjnym stroju ludowym

i w wianku na głowie. Ludowy strój, a także nawiązująca do tradycji

kozackich nazwa – Chortyca – nakreśla ramę interpretacyjną odwołującą

się do symboli narodowych i tradycji ludowych. Artysta umieszcza jed-

nak w centralnym punkcie fotografii obnażone narządy intymne leżącej

kobiety, która demonstruje je bezwstydnie rozkładając nogi. Fotografia,

zaprezentowana na wystawie w kijowskim PinchukArtCentre 2010 roku,

stała się przyczyną licznych protestów, z których najgłośniejszymi były

bodajże manifestacje Femenu .39

Cielesność, przede wszystkim kobieca, ściśle związana z coraz bardziej

obecnym w Ukrainie dyskursem feministycznym, stanowi motyw prze-

wodni twórczości Oksany Czepełyk, która w swoich filmach odwołuje

się do radykalnych sposobów ukazywania ciała jako metafory politycz-

nej. Kobieca cielesność to motyw przewodni filmów: Kroniki Fortynbrasa

[Хроніки Фортинбраса] (2002), w którym traumatyczna przeszłość Ukrai-

ny została ujęta w obraz torturowanej kobiety, Początek [Початок] (2005),

gdzie sceny porodu przeplatają się z dokumentalnymi kadrami Majdanu

czy Czarnobylska bajka [Чорнобильська казка] (2006), w którym artystka

wykorzystuje ciało ciężarnej kobiety jako metaforę płodnej ojczystej zie-

mi, a akt porodu utożsamia z wybuchem elektrowni.

Prace, w których ważną rolę odgrywało ciało to tylko jeden z bardzo

wielu różnych nurtów i tendencji w ukraińskiej sztuce lat dziewięćdzie-

siątych. Ów pierwszy etap rozwoju wolnej sztuki w niepodległej Ukrai-

nie charakteryzował się pomieszaniem ideologicznym i estetycznym. Piotr

Piotrowski zauważa, że tego rodzaju przemieszanie stylów artystycznych,
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P. Piotrowski, Agorafilia..., op. cit., s. 29.40

G. Visheslavskij, Postmodernistski tendencii u suchasnomu vizualnomu mistectvi Ukrainy41

kincc 80 – pochatku 90 r, „Suchasne mistectvo”, 4/2007, Kyiv, s. 93–146.

„ich nakładanie się na siebie, zakłócające «naturalne» a więc zachodnie

porządki chronologii historycznoartystycznej, ma miejsce wszędzie poza

centrami sztuki nowoczesnej, a więc Zachodem” . Ukraiński historyk40

sztuki i artysta Hlzb Wyszesławski w tekście Постмодерністські тен-

денції у сучасному візуальному мистецтві України кінця 80-тих початку

90-тих рр. również stwierdza, że błyskawiczne tempo przyswajania ten-

dencji, które na zachodzie rozwijały się przez dziesięciolecia, spowodo-

wało wymieszanie i współwystępowanie stylów, kierunków i poglądów,

często stojących ze sobą w sprzeczności . Ukraińscy artyści pracowali41

w wielu różnych nurtach, dlatego przedstawienie wyłącznie tych projek-

tów, w których ważną rolę odgrywa cielesność nie oddaje różnorodności

tamtego okresu.
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Opisuję w nim różne formy artystyczne, w których ciało człowieka zostało wyko-
rzystane jako narzędzie analizy problemów społecznych, historycznych i politycz-
nych. Próbuję również pogrupować prace artystów w kilka bloków tematycznych. 

Słowa kluczowe: ciało, fotografia, wolność, ukraińska sztuka.

Liberal art. Carnality in the Ukrainian art of the 1990s 

I present in the text describes the period of political transformation at the turn
of the eighties and nineties, as well as the first decade of Ukrainian independence.
I present various artistic forms that use human body as a tool of social, historical
and political analysis. I also try to group artists’ works into a few thematic blocks.

Keywords: body, photography, freedom, ukrainian art.
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Recenzje, omówienia, nowości

Michael Morys-Twarowski, Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim

1864–1918: studium prozopograficzne, t. I–III,

Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”,

Kraków 2018, 472 s., 478 s., 465 s.

Śląsk Cieszyński – region pograniczny, po 1918 roku podzielony

między dwa państwa, od dawna przyciąga uwagę badaczy. Ciągle oferuje

obszary nie do końca odkryte, nie do końca rozpoznane, pozwalające

znaleźć swoją niszę nowym pokoleniom pasjonatów. Jednym z nich jest

Michael Morys-Twarowski, który mimo młodego wieku w ciągu ostat-

niej dekady wyrobił sobie opinię głównego specjalisty od problematyki

genealogicznej Śląska Cieszyńskiego. Efektem jego badań nad historią

własnej rodziny jest książka Dzieje rodu Morysów ze Śląska Cieszyńskiego:

od XVIII do początku XX wieku (Chorzów 2016).

Prezentowane w tej recenzji trzytomowe dzieło Wójtowie na Śląsku Cie-

szyńskim 1864–1918: studium prozopograficzne, powstałe w ramach grantu

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nie jest pracą z dzie-

dziny genealogii, ale pozostaje w ścisłym związku z genealogicznymi

zainteresowaniami autora. Jest przede wszystkim efektem wieloletniego

żmudnego wysiłku, skrupulatnego gromadzenia szczegółowych informacji

pozwalających ustalić nie tylko dane na temat wójtów w każdej gminie

wiejskiej Śląska Cieszyńskiego, lecz także przedstawić ich wzajemne po-

wiązania. Przedstawione w niej zostały postaci wójtów od 1864 r., gdy na

Śląsku Cieszyńskim odbyły się pierwsze wybory gminne na podstawie

austriackiej ustawy o gminach z 1862 r. i ustawy Sejmu Śląskiego z 1863 r.

o ordynacji gminnej, do 1918 r., a więc do momentu upadku monarchii
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austro-węgierskiej oraz zakończenia jedności Śląska Cieszyńskiego, który

stał się przedmiotem konfliktu polsko-czeskiego.

Praca składa się ze wstępu, ośmiu rozdziałów (ta część obejmuje nie-

wiele ponad sto stron pierwszego tomu) oraz zasadniczej części dzieła:

biogramów wszystkich wójtów z omawianego okresu na Śląsku Cieszyń-

skim, o których autorowi udało się znaleźć jakąkolwiek wzmiankę. Na

końcu trzeciego tomu znajduje się bibliografia oraz angielskie streszczenie.

W rozdziale pierwszym autor prezentuje ogólną charakterystykę Śląska

Cieszyńskiego oraz kwestie prawne regulujące status wójtów. Można się

zastanawiać, czy połączenie tych dwóch kwestii w jednym rozdziale jest

uzasadnione merytorycznie. Połączenie to wynika zapewne z faktu, że

charakterystykę regionu autor starał się przedstawić w największym skró-

cie, wychodząc ze słusznego założenia, iż większość osób sięgających po

pozycję o wójtach nie oczekuje szczegółowego omówienia dziejów regionu

od miejscowego Adama (czyli Mieszka cieszyńskiego).

W rozdziale drugim jest przedstawione ustawodawstwo dotyczące wy-

borów gminnych na Śląsku Cieszyńskim w omawianym okresie, w roz-

dziale trzecim – charakterystyka wójtów pod względem wieku, stanu

cywilnego, zawodu, wykształcenia i pochodzenia. W rozdziale czwartym

zaprezentowano kwestię wyznania wójtów, w rozdziale piątym – ich za-

angażowanie polityczne, w rozdziale szóstym – powiązania krewniacze

między wójtami, w rozdziale siódmym – metody, jakimi osiągano stano-

wisko wójta, natomiast w rozdziale ósmym – status społeczny wójtów.

Część obejmująca biogramy jest ułożona alfabetycznie według miejsco-

wości. W ramach każdej miejscowości postaci wójtów są zaprezentowane

chronologicznie. Każdy biogram składa się z podanych w punktach in-

formacji o datach sprawowania urzędu, dacie i miejscu urodzenia oraz

zgonu, o rodzicach, wyznaniu, wykonywanym zawodzie, małżonkach,

powiązaniach rodzinnych lub powinowactwie z innymi wójtami oraz

o działalności samorządowej, politycznej i społecznej.

Pisownia imion przyjęta przez autora jest polska, co wynika z trud-

ności w ustaleniu narodowości wielu osób (niektórzy wójtowie zmieniali

swoje przekonania narodowe) oraz stosowania przez nich różnych form

imienia (często zależnie od języka dokumentu, choć również tu wystę-

powały niekonsekwencje). Podobnie było z nazwiskami. Jeżeli wśród in-

nych wersji w dokumentach pojawiała się także polska wersja nazwiska
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danego wójta, to autor zdecydował się stosować ją na pierwszym miejscu,

inne wersje zapisując w nawiasach.

Biogramy są opatrzone licznymi przypisami. Autor korzystał z różno-

rodnych źródeł, głównie z dokumentów przechowywanych w archiwach

czeskich i polskich. Przede wszystkim były to księgi metrykalne i akta

stanu cywilnego. W wypadku metryk z czeskiej części Śląska Cieszyńskiej

kwerenda była niewątpliwie łatwiejsza, gdyż są one zgromadzone w Ar-

chiwum Krajowym w Opawie i zostały udostępnione w wersji cyfrowej

w internecie (nowsze metryki znajdują się wciąż w urzędach stanu cywil-

nego). W wypadku polskiej części Śląska Cieszyńskiego akta tego typu są

przechowywane głównie w parafiach oraz urzędach stanu cywilnego

i przestudiowanie ich przez autora wymagało znacznie więcej cierpli-

wości. Oprócz tego autor wykorzystał akta poszczególnych gmin prze-

chowywane przede wszystkim w archiwach powiatowych w Karwinie

i Frydku-Mistku oraz w Archiwum Miasta Ostrawy (po czeskiej stronie

granicy), w cieszyńskim i bielskim oddziale Archiwum Państwowego

w Katowicach, a także w urzędach gminnych i miejskich po obu stro-

nach granicy. Ważnym źródłem były akta sądowe i księgi gruntowe oraz

gazety i pamiętniki z epoki.

W tak ogromnej pracy nie dało się uniknąć drobnych błędów czy

nieścisłości. Wśród ogromu podanych danych również recenzent nie jest

w stanie wychwycić wszystkich. Dla porządku należy jednak odnotować,

że wspomniany we wstępie wójt Dziećmorowic Franciszek Stankusz (t. I,

s. 40) w rzeczywistości nazywał się Stanioszek i tak też został zapisany

w biogramie (t. I, s. 343). Wspomniane czeskie stowarzyszenie „Svarnost”

(t. I, s. 341) nosiło nazwę „Svornost”. Powiat sądowy strumieński poło-

żony był na zachód (a nie na wschód) od powiatu bielskiego (t. I, s. 78).

Mimo szerokiej kwerendy informacje o niektórych wójtach są niepełne,

co wynika z licznych luk w zachowanej dokumentacji. Ogólnie jednak

chodzi o publikację wartościową, o prawdziwą kopalnię wiedzy o wójtach

dla osób zainteresowanych regionem oraz licznych pasjonatów genealogii.

Grzegorz Gąsior

ORCID: 0000-0002-1014-6113
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M. Olejnik, Określenia dodatkowe szlachty z sufiksem -ski w starostwie grabowieckim1

w XVI wieku, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 11, Warszawa 2018,
s. 281–296; M. Olejnik, Określenia dodatkowe z sufiksem -ko w starostwie grabowieckim XVI–
–XVIII wieku, [w:] Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja
Roszczenki w 75-lecie urodzin, red. G. Kuprianowicz, R. Wysocki, Kleszczele 2017, s. 241–253.

I. Mytnik, Antroponimia Wołynia w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2010; I. Mytnik, Imien-2

nictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku, Warszawa 2017; M. Kojder, Antroponimia historycz-
na starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Lublin 2014; L. Dacewicz, Nazewnictwo
kobiet w dawnym powiecie mielnickim (XVI–XVII w.), Białystok 1994; L. Dacewicz, Antropo-
nimia Białegostoku w XVII–XVIII wieku, Białystok 2001; L. Dacewicz, Antroponimia Żydów
Podlasia w XVI–XVIII wieku, Białystok 2008; L. Dacewicz, Antroponimia Tatarów litewsko-

Marek Olejnik, Antroponimia starostwa grabowieckiego

(XVI–XVIII w.), Wydawnictwo UMCS, Kraków 2019, 384 s.

Celem pracy jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat

antroponimii zróżnicowanej stanowo i etnicznie społeczności starostwa

grabowieckiego na przestrzeni trzech wieków.

Marek Olejnik jest znany w środowisku polskich onomastów przede

wszystkim z badań toponimicznych (w tym szczególnie mikrotoponimii)

w komparatywnym ujęciu synchronicznym i diachronicznym, dlatego wy-

danie przez niego monografii z zakresu antroponimii nie mogło przejść

bez echa w świecie językoznawczym.

Zapowiedź rozszerzonych badań antroponimicznych w ujęciu diachro-

nicznym, wychodzącym poza czysto językoznawczą analizę, a rozszerzo-

ną o kontekst kulturowy, widoczna była już w tekstach, opublikowanych

przez Autora  przed ukazaniem się monografii. Wspomniane artykuły nie1

wyczerpują jednak tematyki podjętej w recenzowanej monografii, która

obejmuje skrupulatną analizę stanu (frekwencji) poszczególnych imion

i nazwisk, z uwzględnieniem dynamiki procesów ich rozwoju w bada-

nym okresie (ogółem 9000 jednostek). Osobno opisywane są imiona żeń-

skie i męskie w ramach każdej z grup społecznych: szlachty, mieszczan

i chłopstwa.

Zawarte w monografii wyniki badań stanowią uzupełnienie już ist-

niejących opisów antroponimii z terenów województwa podlaskiego, sta-

rostwa hrubieszowskiego, ziemi chełmskiej i wołyńskiej czy halickiej

i lwowskiej . Co istotne, znając dobrze stan badań, Autor nie powiela2
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-polskich w przekroju historycznym, Białystok 2012; L. Dacewicz, Historia nazwisk na kresach
północno-wschodnich Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Białystok 2014; W. Szulowska, Imien-
nictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej, Warszawa 1992.

bezkrytycznie metodologii zaproponowanej przez poprzedników, a twór-

czo ją rozwija, tworząc klasyfikację autorską, dostosowując ją do posia-

danego bogatego materiału źródłowego, który pochodzi z kwerend

archiwalnych w instytucjach Warszawy i Lublina. Również metodologia

analizy i charakterystyka materiału źródłowego stanowią efekt samo-

dzielnych decyzji badawczych, nierzadko – wobec braku przyjętych roz-

wiązań na specyficznym terenie – arbitralnych. W tym ujęciu wybór

zintegrowanego sposobu opisu analizy wydaje się być najlepszym zało-

żeniem badawczym: zestawienie danych archiwalnych – źródłowych,

słownikowych i opracowań zagadnienia z terenów sąsiednich.

Zaproponowany w monografii opis jest przy tym starannie przemyśla-

ny: najpierw została przedstawiona motywacja morfologiczna, potem zaś

semantyczna. W ten sposób skrzętnie wydobyte przez Olejnika dane we-

ryfikują obraz ogólny zarysowany w pracach przekrojowych, uzupełnia-

ją, dodają nowe informacje na temat skali, pokazują dynamikę rozwoju

danych kategorii (np. różnice w produktywności wybranych formantów

na różnych obszarach: -icha/-ycha, s. 241) w ujęciu diachronicznym.

Praca – jak już wspomniano – wychodzi przy tym poza ramy języ-

koznawstwa synchronicznego i diachronicznego, uwzględnia elementy

ekstralingwistyczne, dlatego wyniki badań stanowią szersze odzwiercied-

lenie sytuacji językowej starostwa grabowieckiego XVI–XVIII wieku.

Słownik imion, stanowiący integralną część opracowania, nie powiela

istniejącej już informacji na temat historii wybranego imienia: w specja-

listycznym w opracowaniu – zresztą zbędną. Czytelnik nie został jednak

pozbawiony możliwości poszerzenia bądź weryfikacji ciekawej dla niego

informacji; Autor podaje odnośniki do istniejącej literatury tematu. Od

zasady niepodawania genezy wybranych imion Olejnik odchodzi tylko

w przypadku konieczności uzasadnienia decyzji wyboru hasła słowni-

kowego. Podobnie w przypadku nazwisk: motywację wybranych nazwisk

odapelatywnych przedstawia tylko tam, gdzie etymologia może być nie-

zrozumiała. Na marginesie, w kontekście nazwisk odapelatywnych można

wspomnieć o nazwisku Szewczyk (s. 212), które być może lepiej byłoby

odnieść do formacji odzawodowych.
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I. Mytnik, Antroponimia Wołynia w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2010; I. Mytnik,3

Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku, Warszawa 2017.

Przejrzysty układ słownika (a także wartościowy Indeks imion dołączo-

ny do pracy) stanowi doskonały punkt odniesienia do badań porównaw-

czych. W monografii Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI–XVIII w.)

znajduje się w zasadzie kompletny instruktaż dla kolejnych badaczy,

w jaki sposób korzystać z podanych w tekście zasobów.

Struktura pracy jest spójna, przejrzysta i logiczna. Wydaje się jed-

nak, że warto byłoby zachować kolejność układu podrozdziałów (tj. ko-

lejność opisu). Przy opisie antroponimii szlachty bowiem zastosowano

kolejność: nazwiska odmiejscowe, nazwiska zależnościowe, nazwiska od-

apelatywne, nazwiska heraldyczne, nazwiska obce, nazwiska odetniczne,

nazwiska niejasne – co różni się od kolejności zastosowanej do warstwy

mieszczańskiej i chłopskiej (nazwiska zależnościowe, nazwiska odapela-

tywne, nazwiska odmiejscowe, nazwiska odzawodowe, nazwiska odetnicz-

ne, nazwiska modelowe, nazwiska niejasne). Mowa przy tym o kategoriach

powtarzalnych, nie wszystkie bowiem typy, co oczywiste, znajdują reali-

zację u przedstawicieli różnych warstw społecznych. Zachowanie symetrii

pozwoliłoby utrzymać wspomnianą harmonię tekstu: uwidoczniłoby typy

produktywne wśród jednej warstwy, które niekoniecznie musiały być

takimi w innej grupie społecznej. Autor jednak wybrał klucz frekwencji

i miał takie prawo. Każda część opatrzona jest odrębnymi wnioskami.

W systemie antroponimicznym starostwa grabowieckiego znalazło od-

zwierciedlenie wielowiekowe współistnienie obu etnosów, tj. polskiego

i ukraińskiego. Wnioski w monografii skonstruowane są jednak według

podziału stanowego. Jest to w tym ujęciu opracowanie strukturalne, któ-

re przy tym nie budzi wątpliwości interpretacyjnych i jest sporządzone

z zachowaniem należnej staranności badawczej. Autor, który na początku

uwzględnił opis sytuacji demograficznej, historycznej i etnicznej Gra-

bowca, nie podejmuje następnie szerszej analizy dystrybucji imion pod

kątem przynależności etnicznej przedstawicieli poszczególnych stanów.

Ta perspektywa różni podejście M. Olejnika od bliskiej mi, zastosowanej

przez I. Mytnik przy opisie antroponimii ziemi wołyńskiej i chełmskiej .3

Autor ma do tego – oczywiście – prawo, co zresztą uzasadnia jego po-

dejście do definicji pogranicza. Traktuje on bowiem pogranicze jako
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obszar specyficzny, swoisty fenomen kulturowy, w którym w wielu wy-

padkach nie da się jednoznacznie określić wpływu językowego.

Pewne informacje na ten temat (wpływ etniczny na postać imion)

pojawiają się w tekście, ale niejako w formie uzupełnienia, nie zaś całościo-

wego badania. Jest to (biorąc pod uwagę traktowanie przez Autora ob-

szaru pogranicza) świadome działanie, które na pierwszy plan wysuwa

raczej stanową dystrybucję imion i ich konstrukcję. Komponent etniczny

imion M. Olejnik przyjmuje za fakt dokonany, ukształtowany w wy-

niku wielowiekowej koegzystencji na tych ziemiach żywiołu polskiego

i ruskiego. W tym ujęciu próba łączenia imion z posiadaczem/etnosem

nie jest polem zainteresowania badacza.

Z tego też powodu – moim zdaniem – Autor powinien jednak unikać

podsumowań dotyczących etnicznej przynależności poszczególnych grup

stanowych. Na stronie 257 pisze: „Konsekwencją migracji szlachty ma-

zowieckiej na przełomie wieków XIV i XV było ukształtowanie się

specyficznego składu społecznego, który wyrażał stereotyp: «polski pan»

i «ukraiński chłop»; grupę przejściową, jednak bardziej zbliżoną do chło-

pów, stanowili w owym czasie mieszczanie. Badany teren różnił się pod

tym względem na tle obszarów wysuniętych bardziej na wschód, gdzie

wśród szlachty znajdował się znaczny odsetek Rusinów [por. Jakowenko

1993; Mytnik 2010]”. Wskazany fragment stanowi właśnie postulowaną

próbę zestawienia narodowościowego/etnicznego dystrybucji imion, która

mogłaby doprowadzić do ewentualnej weryfikacji tezy o polskim panie

i ruskim chłopie. Ale teza ta nie ma potwierdzenia w statystyce imion.

Biorąc pod uwagę specyfikę pogranicza, a zwłaszcza szerokie ramy

czasowe analizowanej problematyki, Autor zamiennie używa terminów

ukraiński/wschodniosłowiański/ruski. Decyzję tę uważam za słuszną. W tej

sytuacji – moim zdaniem – o wymienionych na s. 18 cechach językowych,

z których wiele charakteryzuje też system białoruski, trafniejsze byłoby

mówienie o cechach/wpływach ruskich, nie zaś języka ukraińskiego.

Wspomniane ramy czasowe analizy umożliwiły zarazem uchwycenie

procesu tworzenia się nazwiska (w tym z formatem -ski), które jeszcze

w XV wieku nie zawsze jest uważane za pełnowartościowe pod względem

identyfikacyjnym, czego przykładem mogą być określenia typu Nicolaus

Brzeski de Brzeszcze i in., a także późniejsze preferencje i oczekiwania
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społeczne, np. wskazywanie przynależności do rodu (Gnosus Stephanus

de Gołuchow Gołuchowski Gnosi Nicolai de Gołuchow Gołuchowski Filius).

Dużą wartość poznawczą mają zamieszczone przez Autora tabele, któ-

re przedstawiają dynamikę rozwoju onimów, tendencje, mody, popular-

ność. Ukazują przy tym, że nawet imiona utrzymujące się stabilnie przez

trzy wieki, w późniejszym okresie – zapewne ze względu na zmiany po-

lityczno-administracyjne – wyszły z użycia. Dla imion męskich mamy

najpierw tabelę frekwencji w kolejnych wiekach, potem zaś popularność,

dla imion kobiecych tabele występują w odwrotnej kolejności. Powraca

więc ten sam aspekt opisu, który jest związany ze strukturą całej mo-

nografii – wydaje się, że w pracy naukowej nie należy bać się pewnej

sztywności, symetryczności opisu, nawet jeśli na pierwszy rzut oka może

ona powodować obniżenie atrakcyjności tekstu. Warto zachować więc

symetrię opisu, która ułatwia analizę porównawczą, nawet wewnątrz jed-

nego opracowania.

Wartości pracy nie pomniejszają drobne lapsusy typu: „Formant -ko

był popularny na Białorusi [Biryła 1966, s. 175; Uscinowicz 1975, s. 90],

na Ukrainie [Kersta 1984, s. 76–77], na Łemkowszczyźnie [Wolnicz-

-Pawłowska 1993, s. 58–69] oraz na ziemiach – halickiej i lwowskiej [Szu-

lowska 1992, s. 17]”, z czego można byłoby wywnioskować, że ziemia

lwowska i halicka nie są etnicznie ukraińskie.

Niezależnie od wskazanych drobnych potknięć redaktorskich czy roz-

bieżności między autorską a recenzencką (moją) wizją potraktowania

niektórych problemów, uważam, że monografia Antroponimia starostwa

grabowieckiego (XVI–XVIII w.) znacznie wzbogaca dorobek lubelskiego

ośrodka językoznawczego w zakresie badań antroponimii pogranicza

polsko-wschodniosłowiańskiego.

Joanna Getka

ORCID: 0000-0001-5857-7257
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Joanna Getka, U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo

bazyliańskie XVIII wieku, Warszawa 2017, 315 s.

ЧИ „ПРОСТОЮ” БУЛА МОВА У XVIII СТОЛІТТІ?

або

КОЛИ РОЗПОЧАЛАСЯ КУЛЬТУРНО-МОВНА МОДЕРНІЗАЦІЯ

В УКРАЇНІ?

Об’єктом студії польської дослідниці Йоанни Ґетки стали україн-

ські (Почаїв, Унів) та білоруські (Супрасль) василіанські друки. Праця

носить виразний інтердисциплінарний характер, оскільки руськомовне

друкарство осмислюється в річищі впливу на розвиток культури західно-

українського регіону загалом. „У  тому контексті то праця з царини

книгознавства, літературознавства, культурознавства, мовознавства та ін-

ших галузей” (с. 7). Ставлячи собі за мету охарактеризувати руськомовні

василіанські друки XVIII ст. в царині їхнього впливу на розвиток,

у широкому розумінні, культури (релігійної, суспільної, правничої, еко-

номічної) на східних землях Речі Посполитої, дослідниця мимовільно

долучилася до розв’язання й запропонувала своє бачення надскладної

проблеми: історії розвитку білоруської та української літературних мов

у „темний період їх розвитку” – у XVIII ст., про що й зауважує у вступі:

„Аналіз простої мови XVIII ст. ... веде нас не лише до опису тієї мови

цього періоду, але й до відновлення дискусії про місце спадщини

XVIII ст. в історії української та білоруської культури” (с. 8). Варто

додати було б: не лише культури, але й мови. І то найперше й передовсім.

Й . Ґетка критерієм добору аналізованих текстів визначає наявність

у них простої мови. Одразу постає питання: на основі якого критерію

визначалася та її присутність? Чому то не староукраїнська чи старо-

білоруська мови? То для україністики й білорусистики питання над-

важливе й разом з тим надскладне для розв’язання, оскільки в цих

пам’ятках українці однозначно бачать староукраїнську мову, а білоруси –

старобілоруську. Тому неупереджений, незаангажований погляд мово-

знавця на цю  проблему, так би мовити, збоку дуже цікавий та актуальний.
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Дискусійнім є й міркування про те, що українське й білоруське

письменство до ХІХ ст. не вбачало (визнавало) простої мови за повно-

правну літературну (с. 13). Тут варто визначити, які тексти вважати

простомовними? Якщо це лише знижена бурлескно-травестійна поезія, –

то так. Однак тоді як потрактовувати твори батька й сина Смотрицьких,

Наливайка, Транквіліона-Ставровецького, Зиновіїва, Величковського... То

хіба не проста тогочасна українська?

Авторка коректно термінологічно обходить проблему належності

досліджуваних з української та білоруської території текстів, називаючи

мову їх „руською”. Загалом потрібно було б у монографії зауважити, який

критерій, принцип, підхід щодо вживаної в дослідженні термінології на

позначення аналізованих мов. Йоанна Ґетка лише чітко (що дуже вжливо

для розуміння реальної, а не викривленої через використання етноніма/

глотоніма „руський” як „русский” російськими науковцями) вказує, що

в своїй праці термін „ruski”: культура руська, землі руські та ін. буде

вживано для спільного окреслення різних проявів чи витворів культури

теперішніх білорусів та українців (с. 16).

Потрібно було б удокладнити тезу „різнорідність мови василіянських

друків свідчить про потребу місцевих споживачів (одержувачів) на

друки різними мовами” (с. 8). Йдеться про які мови: руську-українську

й руську-білоруську чи руську й польську?

На основі аналізу друків XVIII ст. поставлено винятково важливу

додаткову мету студії: „Додатковою метою  аналізу василіанського

друкарства того часу є факт додавання аргументів, що промовляють за

тезу про еволюційний і безперервний розвиток руських мов і культур”

(с. 13). Тут, зрозуміло, що йдеться про українську й білоруську.

Важливим у монографії є розділ про культурно-мовну ситуацію на

руських землях у XVIII ст. (с. 19–47). Дослідниця називає 5 мов, які

використовувалися в цей час: грецька, латинська, церковнослов’янська

(вузьковживані) та польска й руська (проста) широковживані „na co-

dzień” і які були „podstawowym środkiem komunikacji Rusinów” (с. 20).

Тут зауважимо лише, що основним засобом спілкування русинів (україн-

ців та білорусів), звичайно була не тогочасна літературно-писемна мова

„руська/проста”, а місцеві діалекти. Або ж авторка мала б вказати, який

зміст вкладає в цьому контексті у глотонім  „руська/проста”. Цілком

умотивованим є твердження про те, що українська й білоруська культури
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в часи входження цих народів до складу Речі Посполитої розвивалися

в іншому річищі, порівняно від москвинів (с. 24).

Й . Ґетка чітко вказує, що в дослідженні терміни „руська мова”,

„проста мова” використовує як синонімічні (с. 24) і то справедливо,

оскільки намагання виокремити чи навіть протиставити їх призводить до

ще більшої плутанини при характеризуванні мовної ситуації в Україні

й Білорусі у XIV–XVIII cт.

На основі аналізу василіянських руськомовних текстів авторка піддає

сумніву тезу про перервність літературно-мовної української та біло-

руської традиції у XVIII ст. (с. 26). Наведені тексти та коментування

мовних особливостей однозначно дає підстави потвердити цей висновок

щодо присутності простої (тогочасної літературної) української мови

мови у XVIII ст. Щодо простої (тогочасної літературної) білоруської –

то варто провадити подальші дослідження, оскільки пропонований

набір білоруських ознак є спільним надбанням  обох мов. Диференційних

білоруських рис наведено недостаньо для виокремлення окремої мовної

структури.

Очевидно, слушною варто визнати й думку І. Ґетки про те, що

з руською  мовою  міцніше була пов’язана південно-східна (українська)

унійна людність, на відміну від північно-східних земель (білоруських),

де полонізація проходила інтенсивніше (с. 31). Пригасання мовної свідо-

мості білорусів відбувалося активніше й послідовніше. Це можна

потвердити й тим фактом, що в попередні віки XVI–XVII ст. звернення

до польського короля з приводу використання „руських письмен і руської

мови” у взаєминах між коронною  канцелярією  й місцевою  людністю

відомі лише від волинської та київської шляхти.

Надзвичайно важливі й актуальні міркування польської дослідниці

про роль василіян у формуванні нової культурно-мовної традиції русинів,

порівняно з попередніми епохами XVI–XVII ст. Авторка зазначає, що

аналіз вступів до друкованих видань різних років переконливо демон-

струють, що василіяни чудово розуміли, яке значення для того процесу

мали регіональні мови. У  цьому контексті їхня діяльність мала вимір

цивілізаційний: завдяки глибокому розумінню  місцевих реалій, виходячи

передовсім з потреб місцевих читачів, василіяни творили ґрунт для

подальших національних рухів (с. 34). І то без перебільшення для

українства саме так. Адже збереженість греко-католицької церкви на
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західних українських землях зберігала й культурно-мовну, а в по-

дальшому й національну ідентичність. Цілком поділяємо міркування

І.Ґетки про те, що численні видання руською  мовою  підтверджували

факт прагнення василіян змінити статус руської мови і популяризували

його цілком у відповідності до культурних тогочасних потреб (с. 45).

Підтвердженням  тези про вплив і роль цих видань є та кількість

численних передрукувань їх. Був суспільний запит. І ці друки формували

мовну свідомість русинів-українців.

З погляду лінгвістичного найцікавішим є розділ „Мова в русько-

мовних василіянських друках”. Оскільки в праці аналізовано друки

з українських (почаївські, унівські) та білоруських (супрасльські) земель,

то логічно Й . Ґетка здійснює спробу мовно диференціювати їх на

українські й білоруські. Нелегка це справа. Не завжди це вдалося

й авторці. Наприклад, мову наведеної (с. 190–193) пісні катехизмової

(Почаїв, 1768) та пізніших її різночитань, можливо, й могли українці

й білоруси сприймати за свою , як зауважує дослідниця, бо поряд із

спільними східнослов’янськими мовними рисами виступають властиво

білоруські та українські (с. 193). Однак, читаючи текст пісні, сумніви

щодо  творця/набірника її зникають: це типовий український текст,

українська писемна мова XVIII ст. Якщо такий текст білоруси сприй-

мали як свій, то треба визнати, що вони й тогочасну писемну українську

мову сприймали також як свою .

Іоанна Ґетка в цьому розділі характеризує найхарактерніші звукові

риси аналізованих стародруків. Загалом це здійснено кваліфіковано.

Проте на деяких наведених особливостях зупинимося докладніше. Уже

традиційно (майже узаконив це Ю . Карський) дослідники поділяють

руські пам’ятки XIV–XVIII ст. за рефлексацією  ять на староукраїнські, де

*ě > і, та старобілоруські, де *ě > е. Але ж при цьому варто зауважити,

що все північноукраїнське наріччя також має континуацію  цієї давньої

фонеми з відсутністю  і-рефлекса. Отже, пам’ятки з південнобілоруських,

особливо південнозахідних, теренів (а Супрасль саме в цій зоні знахо-

диться) не конче мають засвідчувати про білоруське походження писаря.

Саме таку картину й засвідчує представлений матеріал: супрасльські

стародруки жодним чином не протиставляються почаївським та унів-

ським щодо ятевої рефлексації (с. 200–202). Польська лінгвістка це чітко

розуміє й запропонувала поділити джерела на дві групи: літера ± –
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на місці [і] – літера и/ і/ ї/ ы на місці *ě; літера ± – на місці [е] – лі-

тера е на місці *ě (с. 200). Більшість наведених прикладів умотивовано

ілюструють цю  зміну, але, на жаль, сюди потрапив надзвичайно ви-

разний і характерний український рефлекс ± на місці *о в± дпускати,

в± дпустили (с. 200), який, до речі, не засвідчено в словнику української

мови XVІ – першої половини XVII ст. Не до місця проаналізовано вияви

± -и в закінченні -ови: у прикладах копитов±, Капланов±, конев± (с. 204)

± не етимологічний, а аналогійний.

Гарні приклади наводить авторка для ілюстрації зміни *о > і з дру-

куванням літери ± : м± цне, п± втора, н± чъ, неук± въ, простак± въ, але

ширшого коментаря вимагає оучн± въ (ять) (с. 210). Щонайменше, цей

іменник на час створення пам’ятки відмінювався за м’яким типом  і в цій

відмінковій формі зміна мала б бути -ев > -ів (-± в).

Заслуговують на увагу й інші українізми, виявлені в досліджуванх

пам’ятках: африката дж : погорджаемо, накаджовати (с. 228), наслідок

дисиміляції *kъr > xr навхрест (с. 261), з протетичним в засвідчено

лексеми в± спа та в± вц±  (с. 264), займенникова форма що ся, що (с. 262),

вияви з кореневи -у- в дієслові быти: забувавъ, бувъ, булы (с. 266) та ін.

Ці та інші особливості красномовно засвідчують прагнення друкарів-

-василіян максимально наблизити мову своїх видань до місцевого

чительника-мовця.

Важливі роздуми польської мовознавчині стосовно мовної свідомості

василіяни – авторів (творців/набірників) текстів видань. На 195 сторінці

читаємо: „Аналіз опублікованих текстів у XVIII ст. в чернецьких дру-

карнях дає підстави вважати, що василіяни мали філологічну свідо-

мість і свідомо пропагували й поширювали єдину літературну мову.

Усвідомлюючи різноманітність говірок і діалектів руської мови (в рус-

кой сей простой, в Полщы звычайной и посполитой Бес± д±  слова и спо-

собы ихъ вираженїя, суть рожнїи и не вс±м единаковїи: на Волыню

иншїи, в Пол± сю  иншїи, ведлугъ своего звычаю  маютъ люде якобы

свойственный свой язык, и иншїи способъ бес± ды и словъ выраженїя),

пропонують виголошувати казання відповідно до місцевої вимови (латво

можеш  сїя краткїя наукы  читаючи, та слова виражати, як они между

собою  бес± довати обыкоша и якъ имъ прїятн± йше, и ко спасенному

пожиткови угодн± йше будетъ). Подібні міркування, зазначає Й . Ґетка,

були кроком уперед на шляху витворенення спільної писемної мовної
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норми. Певна річ, що мову їх /василіян/ видань характеризує певний

ступінь штучності та наддіалектності, але виразно проступають у ній

найбільш  характерні розмовні риси” (с. 196).

У  контексті створення української (пізніше й білоруської) літера-

турної мови на народній основі культуро-мовотворча діяльність ва-

силіян – надвагома. Такі ж важливі для усвідомлення становлення нової

української літературної мови й спостереження та висновки Йоанни

Ґетки. Стосовно ролі василіян у розвою  нової української мови на порозі

модернізації – приходу Івана Котляревського й Тараса Шевченка –

висновки цілком логічні. „Руськомовні василіянські видання відіграли

в тих процесах (модернізації – В.М .) роль, яку важко переоцінити.

Книгодрукування руською  мовою  не було однаково спектакулярним  як

спроби в ХІХ столітті впровадити живу мову до літератури, але мало

таку ж мету: піднесення ролі говірної мови і потрактування її на рівні

з церковнослов’янською  та польською . Заслугою  василіян було розши-

рення функцій цієї мови. Їх діяльність була організована й методична,

а звідти і їхнє почесне місце в розвитку української і (хоч і меншою

мірою) білоруської літературної мови” (с. 271). Щодо української літера-

турної мови висновки цілком закономірні й випливають із аналізованих

текстів та наведених мовних особливостей. Складніше цей висновок

достосувати до літературної білоруської мови XVIII ст., адже не показано

виразних білоруських рис у досліджених стародруках, які переконливо

свідчили б про такі само тенденції в цій мові, як і в українській.

Приклади із супрасльських друків жодним чином не протиставляються

почаївським та унівським.

Ветха й давно зношена церковнослов’янська одіж виходить з моди

й не вдовольняє вже ні вчене, але ще не до кінця зденаціоналізоване

українське дворянство й духовенство, ані селян. Привід говірної мови

в українському суспільстві під кінець XVIII ст. стає очевидним і бродить

розумами мислячих русинів, нащадків шляхти, козацтва й духовенства.

Українські уніати, ченці-василіяни, це вочевидь уже усвідомлювали

щонайменше в середині XVIII ст. й намагалися впровадити нові мовні

віяння та тенденції в повсякдення в силу й у міру знань і можливостей

на той час. Їхня мовотворча діяльність у XVIII ст. незаперечно набли-

зила мовно-літературну модернізацію в Україні (прихід Котляревського
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й Шевченка). На західноукраїнських землях тяглість русько-української

літературно-мовної традиції ніколи не переривалася.

У  монографії польського історика мови Йоанни Ґетки, попри незначні

недоліки та деякі дискусійні твердження, на основі аналізу значного

масиву друкованих текстів зроблено аргументовані висновки й подано

новий погляд на розвиток української літературної мови, щонайменше

західноукраїнського регіону, у XVIII ст.
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