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NIELUDZCY MIESZKAŃCY KULTURY POPULARNEJ

„Kultura popularna” to pojęcie nienowe. Jego konstrukcja językowa informuje o tym, że kulturą popularną jest taka kultura lub taki jej wycinek, który ma
cechy pozwalające orzekać o szczególnym społecznym osadzeniu zbioru zjawisk
nazywanych tym pojęciem. Najprościej zatem zdefiniować kulturę popularną, wychodząc od stwierdzenia, czym nie jest – nie jest ona mianowicie kulturą „elitarną”, „wysokoartystyczną” ani „oficjalną”. Przymiotnik „popularny” odnosi się
tu do łacińskiego źródłosłowu (popularis), chociaż – inaczej niż w literaturze
klasycznej (por. np. „aura popularis”, Wergiliusz, Eneida, III, 816) – funkcjonuje
on współcześnie w charakterze opisowym, a nie pejoratywnym.
Warto nadmienić, że słowo „kultura” w tym kontekście używane jest raczej
nie w szerokim rozumieniu antropologicznym (jako nazwa całokształtu przekazywanych międzypokoleniowo wytworów człowieka), lecz węższym, wskazującym przede wszystkim na szczególnego rodzaju byty o charakterze autotelicznym,
tj. utwory, które możemy nazwać artystycznymi, pamiętając o wszystkich problemach ze stosowaniem tej kwalifikacji i nie przesądzając o ich estetycznej wartości. Kultura popularna jest zbiorem tych wypowiedzi artystycznych, które są
zaadresowane do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, a więc – w odróżnieniu
od treści i form, które zaliczylibyśmy do kultury elit – nie zakładają żadnego lub
prawie żadnego przygotowania do ich odbioru. Oczywiście po to, żeby na przykład czytać literaturę popularną, trzeba w ogóle umieć czytać; powyższa uwaga
o braku konieczności przygotowania wstępnego wskazuje na to, że do odbioru
literatury popularnej nie są potrzebne te kompetencje, które pozwalają analizować jej formę po to, żeby umieścić ją na tle innych zjawisk podobnego rodzaju.
Tym, co wyróżnia recepcję utworów narracyjnych właściwych kulturze popularnej,
jest koncentracja na przebiegu fabuły i losach przedstawionych postaci.
Nie wszystkie utwory adresowane do szerokiego kręgu odbiorców nazwiemy
kulturą popularną. Trudno byłoby bez zastrzeżeń zaliczyć do tej kategorii choćby
pomoce szkolne czy przekazy propagandowe. Utwory kultury popularnej zorientowane są na takie potrzeby rzesz społecznych, jak rozrywka czy przeżycia związane ze śledzeniem zajmujących historii, w których uczestniczą ludzcy i nieludzcy
bohaterowie.
Kolejne kryterium pozwalające zrozumieć, czym jest kultura popularna, stanowi mechanizm ekonomiczny. Kultura uważana za wysoką czy elitarną z zasady wymaga pewnej formy mecenatu; mecenasem może być monarcha, zamożna
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arystokracja rodowa czy mieszczaństwo, dziś tę funkcję sprawuje państwo za pośrednictwem finansowanych z publicznego budżetu instytucji kultury. Tymczasem
kultura popularna utrzymuje się przede wszystkim z tego, że jest sprzedawana.
Rzecz jasna formy tej sprzedaży mogą być bardzo różne – inna jest sytuacja
wędrownego śpiewaka wykonującego pieśni dziadowskie, inna powieściopisarza
publikującego w odcinkach na łamach wysokonakładowej prasy, inna producenta filmu, a jeszcze inna koncertującego na stadionach muzyka; wszystkim tym
sytuacjom wspólne jest to, że ostatecznie o trwaniu utworów kultury popularnej
decydują gusta i potrzeby publiczności.
„Kultura popularna” to pojęcie niejednokrotnie traktowane wymiennie z „kulturą masową”. To drugie pojęcie odsyła do takiej kultury, która jest komunikowana za pośrednictwem mediów masowych; z tego punktu widzenia można
wyznaczyć – jakkolwiek w sposób bardzo umowny – datę, kiedy kultura masowa
się zaczęła, przyjmując za cezurę na przykład wynalazek linotypu, fotografii czy
filmu. Media masowe służyły i służą rozpowszechnianiu przede wszystkim kultury popularnej, ale nie każda kultura popularna jest kulturą masową, wszak o kulturze popularnej można mówić w odniesieniu do zjawisk sprzed pojawienia się
mediów masowych.
Ryzykując pewne uogólnienie, można powiedzieć, że każda formacja kulturowa, począwszy od starożytności (por. np. twórczość Ksenofonta z Efezu1), miała swoją kulturę popularną. Z tego punktu widzenia powinniśmy mówić raczej
o wielu, często trudno porównywalnych kulturach popularnych, a nie o jednej
kulturze popularnej. Najczęściej mówiąc o kulturze popularnej, ma się na myśli
współczesność, jakkolwiek problematyczne byłoby to pojęcie.
Historia kultury zna wiele przykładów zjawisk, których jednoznaczne zaliczenie do kultury popularnej albo wysokoartystycznej nastręcza nie lada problemów;
to, co popularne, i to, co wysokoartystyczne, nieraz wzajemnie się przenika. Dodatkowo komplikuje ten obraz fakt, że kultura popularna była przez wieki ściśle
związana nie tylko z folklorem, ale też z religią. W tym ostatnim przypadku chodzi nie tylko o to, że kultura popularna żywi się mitami religijnymi czy właściwymi piśmiennictwu religijnemu strukturami narracyjnymi (por. np. apokalipsy),
ale także o to, że same kanoniczne teksty religijne bywają skonstruowane w sposób podobny do przekazów kultury popularnej. Dla przykładu – w epizodycznej
fabule Dziejów Apostolskich św. Łukasza odnajdziemy motywy rodem z literatury
przygodowej (burza na morzu i katastrofa statku, pozorna śmierć jednego z bohaterów itd.).
Zróżnicowanie kultury popularnej można ujmować zarówno na osi czasu, jak
i na osi społecznej, tzn. z jednej strony można zwracać uwagę na zmienność
kultury popularnej w porządku historycznym, z drugiej zaś koncentrować uwagę
na jej wielorakim funkcjonowaniu w konkretnym społeczeństwie, uchwyconym
w sposób, powiedzielibyśmy, fotograficzny. W drugiej z wyróżnionych perspektyw
ważne jest to, że formalnie te same treści kultury popularnej są inaczej odbierane
przez różne klasy czy stany społeczne. Dla zbiorowości o niskim poziomie kapitału kulturowego treści kultury popularnej przeważnie są jedynymi, których percepcja nie nastręcza problemów związanych z deszyfracją zbyt złożonych kodów.
1
Por.: N. Holzberg, Powieść antyczna. Wprowadzenie, przeł. M. Wójcik, Wydawnictwo Homini,
Kraków 2003.
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Tymczasem osoby wyposażone w wysoki poziom kapitału kulturowego (za sprawą edukacji czy oddziaływania środowiska rodzinnego), podtrzymywany przez
systematyczne kontakty z dziełami sztuki wysokoartystycznej, obcują z kulturą
popularną w inny sposób. Różnica ta wynika po pierwsze z tego, że w ich przypadku treści kultury popularnej zazwyczaj stanowią tylko część tego, czym się interesują, a po drugie posiadany kapitał kulturowy umożliwia im taką recepcję,
którą dziś moglibyśmy określić jako zdystansowaną lub ironiczną. Innymi słowy,
intelektualista jest w uprzywilejowanej sytuacji – nie dość, że ustanawia i podtrzymuje płynne, ale jednak czytelne granice między kulturą wysokoartystyczną
a kulturą popularną, to jeszcze może sobie pozwolić na kontemplowanie tworów
tej drugiej bez ryzyka uszczerbku dla swojego statusu.
Zainteresowanie elit intelektualnych kulturą popularną ma długą historię. Bardzo dobrze dokumentuje to klasyczna synteza pióra Giuseppe Cocchiary pt. Dzieje folklorystyki w Europie2; autor demonstruje przekonująco uwikłanie wczesnej
fazy zainteresowania kulturą popularną, zwłaszcza tą inspirowaną folklorem,
w poszukiwanie rzekomo zagubionych przez elity sił twórczych i związków z tym,
co „autentyczne”. Dzieje zainteresowań kulturą popularną dostarczają zatem bogatego materiału źródłowego do dziejów samowiedzy elit.
W tym kontekście warto zauważyć, że przynajmniej od lat siedemdziesiątych
XX w. znajomość najważniejszych postaci i fabuł kultury popularnej wskazuje się
jako obowiązkowy element wykształcenia każdego humanisty mającego ambicje
rozumienia współczesnego świata. Dziś zainteresowanie intelektualistów kulturą
popularną nie budzi kontrowersji. Trudno byłoby też przeciwstawiać kulturę popularną tej wysokoartystycznej na podstawie tego, że tylko kultura wysokoartystyczna miewa cechy kanoniczności; postaci stworzone przez Mary Shelley czy
Brama Stokera, obdarzeni nadludzkimi mocami bohaterowie komiksów Marvela,
a także obcy, androidy i cyborgi wykreowane w filmach Ridleya Scotta czy
Jamesa Camerona mogą współwystępować z Werterem czy Hansem Castorpem.
Doniosłość niektórych, powiedzielibyśmy, kanonicznych postaci i fabuł kultury
popularnej nie sprowadza się do faktu natury ilościowej, tzn. tego, że są one rozpoznawane przez rzesze ludzi, ale wynika z ich mocy skupiania i alegoryzacji
najważniejszych problemów nurtujących zbiorową świadomość i nieświadomość
współczesnych. Ten rodzaj perspektywy badawczej doskonale reprezentuje Superman w literaturze masowej Umberta Eco3 z 1976 r., zbiór studiów silnie inspirowanych myślą Antonia Gramsciego.
Nie da się zrozumieć współczesnej kultury popularnej bez uwzględnienia
wręcz rewolucyjnej zmiany w dziedzinie komunikacji, jaką było pojawienie się
i rozpowszechnienie internetu. Choć w różnych niszach kultura popularna rozwijała się dzięki aktywnemu zaangażowaniu jej konsumentów, to wraz z rozwojem
nowoczesnych mediów rola szeregowych odbiorców malała. Przemysł filmowy
i wydawniczy, radio czy telewizja w znacznej mierze narzucały gotowe treści,
które można było przetwarzać najczęściej poza głównym obiegiem kulturowym
(oczywiście, nawet wtedy rola odbiorców nie była całkowicie bierna, jak się nie2
Por.: G. Cocchiara, Dzieje folklorystyki w Europie, przeł. W. Jekiel, wstęp i rozdz. o folklorystyce polskiej: J. Krzyżanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
3
Por.: U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna – między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996.
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kiedy sądzi4). Sytuację dramatycznie zmienił rozwój internetu, zwłaszcza Web 2.0
– w wielu wymiarach zatarł się podział na twórców/producentów i odbiorców/
konsumentów. Świadectwem tego jest rozwój fandomów – społeczności fanów,
skupionych wokół pewnej postaci, dzieła czy tematu, którzy nie tylko dyskutują o ulubionym, kanonicznym tekście kultury popularnej, ale także uzupełniają
go o własną twórczość (opowiadania, grafiki, gry komputerowe, a nawet dzieła
muzyczne)5. Oczywiście, fandomy istniały także w czasach przed internetem
(np. fanów Star Treka czy Gwiezdnych wojen), ale współcześnie ich wpływ na
komercyjnych producentów wzrósł niepomiernie. Prowadzi to zresztą do wielu
konfliktów: czy to prawnych (zakres ochrony majątkowych i niemajątkowych
praw autorskich), czy obyczajowych (rozwój erotycznej i pornograficznej twórczości fanów).
Trudno dziś mówić o klasycznych procesach homogenizacji w kulturze masowej, gdy często w danym fanowskim uniwersum początkiem serii produkcji jest
gra komputerowa czy komiks, a nie powieść. Co ważniejsze, rozwinął się nie
tylko nowy język „cyfrowego pokolenia”, ale również zmieniły się schematy poznawcze. Lev Manovich wskazuje na przykład na przejście od logiki narracji do
logiki bazy danych6. Nowe media umożliwiają, a nawet wymuszają wybór własnej
„ścieżki” narracyjnej w ramach oferowanego uniwersum. Dzisiejszy konsument
kultury popularnej nie tylko może łatwo tworzyć nowe dzieła i je upubliczniać
dzięki darmowym i prostym narzędziom, ale również oczekuje od wielu dzieł
„wbudowanej” interaktywności.
Obecnie dysponujemy bogatą bibliografią prac poświęconych wielorakim zagadnieniom kultury popularnej, zainteresowanie badawcze tą sferą rzeczywistości
wydaje się nie słabnąć, o czym świadczą niezliczone tematy konferencji naukowych, monografii czy tomów zbiorowych, a także wydawanie czasopism naukowych, także w Polsce, w całości poświęconych tej tematyce. Z bogatej palety
zagadnień postanowiliśmy wybrać jako przedmiot dociekań takich bohaterów,
którzy są bytami nieludzkimi. Postaci te personifikują nadzieje i lęki współczesnego świata, których ekspresją, choć niebezpośrednią, jest kultura popularna.
Oczywiście postaci tego rodzaju nie należy wiązać tylko z kulturą popularną.
Nie-ludzcy aktorzy występują choćby w mitach religijnych, podaniach ludowych
czy klasycznej literaturze dla dzieci i młodzieży. Podobnie literatura wysokoartystyczna nie stroni od takich bohaterów, czego najlepszym dowodem twórczość
romantyków. Chodzi tu zatem nie tyle o uczynienie z obecności nieludzkich bohaterów wyróżnika kultury popularnej, ile o zwrócenie uwagi na ich nowe kostiumy
i nowe role. Postać robota jako aktora społecznego wprowadził już w 1920 r.
Karel Čapek7, marzenie o ożywieniu martwego ciała jest starsze niż postać
Frankensteina (świadczy o tym choćby legenda o Golemie), wampiry i zombie
4
Por.: S. Hall, Ustrukturyzowana komunikacja wydarzeń, w: Kultura i hegemonia. Antologia
tekstów szkoły z Birmingham, red. M. Wróblewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 2012, s. 79–114.
5
Szerzej: H. Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, Routledge,
London 2012.
6
L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 332.
7
Por.: K. Čapek, R.U.R. Rossum’s Universal Robots, w: tenże, Dramaty, przeł. A. Sieczkowski,
Cz. Sojecki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956.
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mają rodowód ludowy bądź religijny, a nadludzką sprawnością fizyczną połączoną z przekonaniem o znajdowaniu się poza porządkiem prawnym i moralnym
dysponował już hrabia Monte Christo; nie zmienia to faktu, że dziś te postaci
wyrażają nowe treści.
Wiele wskazuje na to, że ważną cezurą dla współczesnej kultury popularnej
jest druga wojna światowa. Wiąże się z nią geneza takich postaci, jak Kapitan
Ameryka czy Red Skull, a także pamięć o wydarzeniach, które odcisnęły trwałe piętno na stosunku wielu społeczeństw do idei postępu naukowego jako środka
do osiągnięcia powszechnego szczęścia. Stopniowo docierająca do opinii publicznej wiedza o roli, jaką odegrali poszczególni uczeni w hitlerowskim aparacie
zagłady, a także świadomość niszczycielskiego potencjału broni nuklearnej użytej
w Hiroszimie i Nagasaki, sprawiły, że z domeny rozumu nauka przesunęła się
w stronę źródła możliwej zagłady ludzkości. Takie wyobrażenia i związane z nimi emocje podgrzewała skutecznie atmosfera zimnej wojny oraz proliferacja zarówno samej broni nuklearnej, jak i szerzej pojętej broni niekonwencjonalnej
(chemicznej i biologicznej), projektowanej w laboratoriach uczonych.
Ambiwalentny stosunek do świata nauki dobrze ilustrują postaci komiksowych
superbohaterów z uniwersum Marvela – wprawdzie skutkiem prac naukowych albo
wypadku w laboratorium są nadludzkie moce pozytywnych bohaterów, ale także
czarne charaktery korzystają ze zdobyczy nauki i techniki.
W ostatnich dziesięcioleciach XX w. lęk przed skutkami użycia broni masowego rażenia ustąpił nieco pola zagrożeniom związanym z katastrofalnymi
skutkami ekologicznymi niekontrolowanej produkcji przemysłowej. Za autorem
koncepcji społeczeństwa ryzyka można stwierdzić, że „możliwość świadomego
lub nieświadomego popełnienia samobójstwa przez zbiorowość jest w istocie
historyczną nowością, która rozbija w pył wszystkie pojęcia moralne, polityczne
i społeczne – nawet pojęcie «efektu ubocznego»”8. W podobnym duchu wypowiada się Marc Augé: „Kryzys świadomości globalnej dotyczy naszego miejsca
we wszechświecie: wiemy już, że żyjemy na nieskończenie małej planecie w nieskończenie wielkim kosmosie [...] – planecie kruchej, którą ponadto traktujemy
źle. Ta świadomość ekologiczna, ta świadomość nieszczęśliwa jest faktem radykalnie nowym w historii ludzkości”9. Jakkolwiek ludzkość jeszcze nie zdołała się
unicestwić, świadomość realności takiego obrotu spraw sprawiła, że powstało
wiele filmów, utworów literackich czy gier osadzonych w realiach postapokaliptycznych. Nieprzypadkowy jest repertuar przyczyn, które w tych scenariuszach
prowadzą do końca świata, jaki znamy – od wojny nuklearnej przez wyczerpanie
się źródeł energii po globalną katastrofę ekologiczną, która skutecznie zmniejsza
populację ludzi za pomocą gwałtownie podwyższonej albo obniżonej temperatury powietrza, pustynnienia krajobrazu albo zalania lądów przez wody z topniejących lodowców10.
Pesymistyczne wizje przyszłości w przekazach współczesnej kultury popularnej
zyskują dodatkowe wymiary za sprawą społecznej recepcji najbardziej spektakular8
U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, przeł. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009,
s. 230.
9
M. Augé, L’anthropologie et le monde global, Armand Colin, Paris 2013, s. 108.
10
Por.: L.M. Nijakowski, Popularne postapokalipsy późnej nowoczesności, w: Mit, prawda, imaginacja, red. P. Kowalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 243–269.
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nych rezultatów prac naukowych w dziedzinie genetyki oraz informatyki i robotyki. Z jednej strony klonowanie ludzi, z drugiej zaś tworzenie humanoidalnych
robotów (androidów) wyposażonych w świadomość pozwala pisarzom i scenarzystom formułować pytania o szczególny status człowieka, przy czym nie chodzi
już o problem dostrzeżenia ludzkich cech w androidzie, ale o postawienie znaku
zapytania przy twierdzeniu, że człowiek jest czymś więcej, a nie czymś mniej
niż maszyna.
Literackie i filmowe roboty wyzwalają się spod panowania człowieka, dążąc
do odwrócenia hierarchii władzy, a czasem wręcz do fizycznej eksterminacji gatunku ludzkiego. Scenariusze te można traktować jako wariacje na temat zagłady
spowodowanej nieoczekiwanymi konsekwencjami rozwoju naukowo-technicznego, są one jednak także świadectwem postaw neoluddystycznych11, polegających
na sprzeciwie wobec nadmiernej informatyzacji pracy i życia codziennego. Neoluddyści, tak jak autorzy wielu popularnych fabuł, dostrzegają zagrożenia w zautomatyzowanej inwigilacji, gromadzeniu i przetwarzaniu wielkich ilości informacji,
zwłaszcza przez wielkie korporacje świadczące usługi teleinformacyjne.
Losy popkulturowych nadludzi mogą być dobrym źródłem wiedzy o napięciach wewnątrz wielkich systemów mitologii politycznych. Suwerenność narodu
amerykańskiego opiera się m.in. na przeświadczeniu o tym, że ponieważ to wolni
duchem ludzie wybili się na niepodległość, zdobywając ją z bronią w ręku,
ostatnim bastionem wolności i praworządności jest jednostka zdolna bronić siebie i swoich bliskich. Ten ideał w najwyższym stopniu personifikują bohaterowie
komiksowi, tacy jak Spider-Man, Hulk czy Batman. Z tego punktu widzenia kondycja superbohatera jest echem stanu politycznej samowiedzy. Warto zatem zwrócić uwagę na to, że superbohaterowie nie w każdym tego słowa znaczeniu są
nieśmiertelni. Kapitan Ameryka został zabity, podobnie Peter Parker (Spider-Man);
w niekanonicznej serii Ultimate Spider-Man kostium przywdziewa już nie biały
mężczyzna, lecz Miles Morales, osoba o niejednoznacznym pochodzeniu rasowym.
Ciemną stroną przemian kultury popularnej, ale i akademickiej, jest rozwój
specyficznego „gatunku”, który można określić mianem „akademickiego fandomu”.
Wiele osób pragnie swoim ulubionym tekstom poświęcić naukowe studia, ale często sprowadzają się one do szczegółowego opisu świata przedstawionego filmu czy
powieści. Nawet jeśli teksty te onieśmielają czytelnika kompetencją fanowską, to
niejednokrotnie rozczarowują powierzchownością interpretacji. W szczególności
brakuje pogłębionej świadomości metodologicznej, postawienia pytań badawczych
i osadzenia ich w kontekście teoretycznym czy ujawnienia korpusu źródeł, które
są podstawą przedstawionych uogólnień. Zebrane w tym numerze artykuły są zatem również próbą pokazania, że można pisać o wybranych światach kultury popularnej, a zarazem oferować czytelnikowi naukową „wartość dodaną”.
Numer otwiera artykuł Marcina Niemojewskiego pt. Istoty żywe, posiadające
logos, w którym autor analizuje miejsce nieludzkich bohaterów powieści Tolkiena,
koncentrując uwagę na sferze językowej. Z kolei Błażej Popławski w tekście pod
znamiennym tytułem Szczeliny i Tryskacze rekonstruuje dyskursywne mechanizmy wytwarzania potworności w powieści Szczelina Doris Lessing. Artykuł Kamili
Kowalczyk traktuje o postaci czarownicy w kulturze popularnej odwołującej się
11
Por.: Against Technology: From the Luddites to Neo-Luddism, red. S.E. Jones, CRC Press,
London 2006.
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do twórczości Wilhelma i Jakuba Grimmów; wielorakie popkulturowe wcielenia
czarownicy z jednej strony odpowiadają na różne potrzeby odbiorców, z drugiej
zaś wzbogacają tę postać o współczesne odniesienia. Martyna Mieszkowska docieka źródeł estetycznej fascynacji bezformiem, wskazując na związek z lękiem
przed utratą tożsamości. Piotr Fortuna w artykule o „mrocznym przedmiocie przytulania” demonstruje kontekst obyczajowych kontrowersji dotyczących jednego
z popularnych fandomów. Bartłomiej Kozek w artykule pt. Przesuwając granice
– utopia i odmienność w świecie Star Treka pokazuje, w jaki sposób świat przedstawiony popularnego serialu science fiction umożliwia stawianie fundamentalnych pytań światopoglądowych i politycznych. Z tego punktu widzenia serial
opowiada swego rodzaju społeczną utopię, której źródeł można szukać w tradycji
oświeceniowej. Im bliżej końca bloku tematycznego, tym silniej obecne są tematy
charakterystyczne dla współczesnej kultury popularnej. Atrakcyjnym przedmiotem
badań autorów zgromadzonych tu artykułów okazała się postać żywego trupa
– figura krytyki społecznej bądź nowego modelu polityki, taka, która dobrze
ilustruje zjawisko rozhermetyzowania typowych dla kultury popularnej gatunków
narracji i właściwych im imaginariów. Analizowane przez poszczególnych autorów źródła stanowią zwierciadło, czasem krzywe, zbiorowych lęków związanych
z wyobrażonymi konsekwencjami niepokojących zjawisk społecznych czy poszerzających się kompetencji wyposażonych w sztuczną inteligencję maszyn. Nie
mogło zatem zabraknąć tematu postapokalipsy. Zamykający blok artykuł Lecha
M. Nijakowskiego rekonstruuje światy przedstawione, które znajdują się na przeciwległym biegunie kanonicznego dla oświecenia sformułowania idei postępu,
w sposób najdoskonalszy wyrażonej przez Condorceta – otóż współczesne narracje o robotach, androidach i cyborgach przekonują, że na epokę powszechnego
szczęścia jako konsekwencję kumulującej się wiedzy technicznej raczej nie mamy
co liczyć.
Roman Chymkowski, Lech M. Nijakowski
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UNIWERSUM TOLKIENOWSKIEGO I ICH JĘZYKI

Tekst wykładu pożegnalnego, skierowanego do społeczności akademickiej
Oksfordu, który profesor języka i literatury angielskiej John Ronald Reuel Tolkien
wygłosił 5 czerwca 1959 r., zamykają słowa: „Teraz zaś, gdy obserwuję lub myślę
o tych, których mogę nazwać swoimi uczniami [...]; tych, którzy zdobyli wiedzę,
jakiej ja nie osiągnąłem; gdy widzę, jak wielu uczonych może mnie zastąpić więcej niż godnie, stwierdzam z radością, że duguð nie padł jeszcze pod murami,
a dréam wciąż nie ucichł”1. Wieloletni wykładowca uczelni kierował je wtedy do
współpracowników i byłych słuchaczy, nie podejrzewając nawet, że po kilkudziesięciu latach nabiorą nowego znaczenia: krąg duguð, „szlachetnego towarzystwa”, reprezentujących różne dziedziny poznania naukowego interpretatorów
dzieła Tolkiena, dla których jego spuścizna literacka stała się godnym przedmiotem badawczej refleksji, znacznie się rozszerzył, a dréam, gwar ich rozmów
i dyskusji2, nie tylko nie cichnie, ale narasta w salach wykładowych, w mediach,
w dyskursach kultury współczesnej, nie tylko popularnej. Refleksja ta nie doczekała się wciąż systematyzacji, nie jest przypisywana jednoznacznie do konkretnej
dyscypliny naukowej, a pojawiająca się w publicystyce nazwa „tolkienologia”
(Tolkienology) ma jakiekolwiek empiryczne uzasadnienie jedynie jako określenie
pogłębionego typu zaangażowania w dobrze zorganizowane środowisko fanów
twórczości autora Władcy Pierścieni3. I zapewne długo jeszcze nie otrzyma uregulowanego statusu nie tylko z powodu nieugiętej postawy wielu przedstawicieli kręgów akademickich i krytyki literackiej, wiernych przekonaniu, że Tolkien
„to coś dla dzieci [...]. Czy może opóźnionych w rozwoju dorosłych”4, ale także
ze względu na obawy samych miłośników dzieła, aby nie „uśmiercić” imaginarium Tolkiena przy użyciu nieadekwatnych narzędzi i klasyfikacji. Z drugiej
strony autorzy analiz o mniej lub bardziej naukowym charakterze przypominają,
1

J.R.R. Tolkien, Adres pożegnalny do społeczności uniwersytetu oksfordzkiego, w: tegoż, Potwory i krytycy i inne eseje, przeł. T.A. Olszański, Poznań 2000, s. 305.
2
Wyjaśnienia słów podaję za przypisem 7 do wskazanego wyżej tekstu, tamże, s. 306.
3
Dyskusja na temat użycia terminu, zob.: http://lotr.wikia.com/wiki/Tolkienology (dostęp
20.03.2015).
4
Opinię tę wyraził Howard Jacobson w „Sunday Times”, 26 stycznia 1997 r., komentując wyniki plebiscytu Waterstone’a, cyt. za: J. Pearce, Tolkien. Człowiek i mit, Poznań 2001, s. 15. Pearce
przedstawia szczegóły debaty, jaką sprowokowało ogłoszenie w 1997 r. wyników popularnego w Anglii
plebiscytu organizowanego przez dużą sieć księgarską, Waterstones (dawniej: Waterstone’s), w którym to plebiscycie Władca Pierścieni został uznany przez czytelników za „książkę stulecia”.
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że oksfordzki profesor, który na zarzuty stawiane jego utworowi odpowiadał:
„Przypuszczam, że w każdym dziele sztuki zakrojonym na taką skalę zawsze
znajdą się jakieś usterki; a szczególnie w dziełach literackich opartych na wcześniejszych materiałach wykorzystanych w nowy sposób – jak Homer, Beowulf,
Wergiliusz lub grecka czy Szekspirowska tragedia! Do tej kategorii, chodzi
o przynależność, nie o rangę, zalicza się Władca Pierścieni, chociaż jest oparty
jedynie na pierwszym brudnopisie autora!”5, budując świat przedstawiony z pieczołowitością właściwą piśmiennej rekonstrukcji oralnego mitu, obligował niejako do podjęcia takiego trudu6.
O ile więc rozrastające się rozważania o świecie Śródziemia, zdradzające
aspiracje naukowe, nie mają wyraźnych ram, o tyle można już wskazać dominujące w nich ujęcia metodyczne. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić kierunek najpopularniejszy i chronologicznie chyba najstarszy w poszukiwaniach
klucza do Tolkiena – biografię. Punktem odniesienia w tym ujęciu pozostaje
książka Humphreya Carpentera J.R.R. Tolkien. Wizjoner i marzyciel, wydana po
raz pierwszy w 1977 r. i wielokrotnie wznawiana, w społeczności czytelników nazywana „biografią autoryzowaną”, bo faktycznie wiele zawdzięczającą osobistej
znajomości jej autora z pisarzem i jego rodziną. Carpenter jako jeden z pierwszych starał się „określić niektóre czynniki literackie i pozaliterackie, które miały wpływ na wyobraźnię Tolkiena”7, a podążający jego śladami realizowali ten
postulat albo koncentrując się na – czasami dość szablonowo potraktowanych
– indywidualnych losach twórcy, albo rozpatrując jego doświadczenie w kontekście doświadczeń pokolenia, wydarzeń historycznych i procesów kulturowych.
Ten drugi nurt jest obecnie eksplorowany chętniej, co cieszy, bo obiecuje więcej
nie tylko w zakresie studiów nad Tolkienem, ale i w ogóle w badaniach nad wymiarami i recepcją kultury popularnej8.
Kolejnym, przynoszącym rzetelne i chyba najbardziej inspirujące rezultaty
ujęciem jest spojrzenie na dzieło Tolkiena jako rekonstrukcję opowieści mitycznej. Ta ścieżka została wyznaczona przez pisarza, który, prócz kosmogonii wykreowanego przez siebie uniwersum, Silmarillionu9, miał w swoim dorobku eseje
5

J.R.R. Tolkien, Listy, przeł. A. Sylwanowicz, wyd. II, Warszawa 2010, s. 329.
Podkreśla to dobitnie Jakub Lichański, zob.: J.R.R. Tolkien. Recepcja polska, red. J.Z. Lichański,
Warszawa 1996, s. 5.
7
H. Carpenter, J.R.R. Tolkien. Wizjoner i marzyciel, Warszawa 1997, s. 9.
8
Biografii Tolkiena oraz tekstów, dla których osią narracyjną są ustalenia biograficzne, powstało już wiele. Warto wymienić przynajmniej te, które uznawane są za znaczące: H. Carpenter,
J.R.R. Tolkien. Wizjoner i marzyciel, Warszawa 1997 oraz H. Carpenter, Inklingowie. C.S. Lewis,
J.R.R. Tolkien, Charles Williams i ich przyjaciele, Poznań 2000; D. Grotta, Tolkien. Twórca Śródziemia: biografia, Warszawa 1998; M. White, Tolkien. Biografia, Poznań 2003. Z oczywistych względów nie ma właściwie skupionych przede wszystkim na motywach biograficznych prac polskich
autorów, można jedynie wymienić, obejmującą również część biograficzną, pracę M. Błażejewskiego
J.R.R. Tolkien – Powiernik Pieśni, Gdańsk 1993. Spośród książek niedostępnych do dziś po polsku,
a zajmujących się poszczególnymi okresami życia Tolkiena wymienić trzeba: J. Garth, Tolkien and the
Great War, London 2002 oraz J. Garth, Tolkien at Exeter College. How an Oxford Undergraduate
Created Middle-earth, Oxford 2014; P. Gilliver, J. Marshall, E. Weiner, The Ring of Words: Tolkien
and the Oxford English Dictionary, Oxford 2006. Lista pozycji anglojęzycznych jest, rzecz jasna,
znacznie dłuższa, a wobec braku aktualizowanej bibliografii ogólnej dostęp do prac w innych językach
jest utrudniony.
9
J.R.R. Tolkien, Silmarillion, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1985. Książka nie została, na
etapie redakcji, ukończona przez autora i wydana za jego życia. Ukazała się po raz pierwszy przygotowana do druku przez syna, Christophera Tolkiena, w 1977 r.
6
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o zabytkach literatury staroangielskiej, gatunkach wywodzących się z tradycji
ustnej i językach wymarłych, a także utwór poetycki Mythopoeia10. Idea „tworzenia mitu” stanowiła jedną z głównych motywacji jego pracy literackiej („interesuje mnie «wymyślanie» mitologii oraz tajemnica literackiego stwarzania”),
zamiar, aby „przywrócić Anglikom tradycję epicką i dać im własną mitologię”11,
wyjawiał – choć na ogół z zakłopotaniem – niejednokrotnie, a swoje narracje ze
świata Śródziemia określał mianem mitologii, dosyć konsekwentnie jednak słowo to ujmując w cudzysłów. Eksploratorzy tego wątku z jednej strony więc poszukują źródeł tych opowieści w znanych lub odtworzonych legendach i mitach
europejskich, z drugiej formułują hipotezy dotyczące istoty przekazu mitycznego, które pozwoliłyby uznać dzieło Tolkiena za „powrót do starej, greckiej koncepcji mitu jako hieros logos”12 bądź przynajmniej za swoisty manifest potrzeby
takiego powrotu.
Pokrewne rozważaniom nad Tolkienowską mitografią jest odczytywanie Władcy Pierścieni i uzupełniających go, a wydanych później tekstów przez pryzmat
katolicyzmu ich twórcy. Odczytywanie to na ogół nie ogranicza się do traktowania
powieści w kategoriach deklaracji religijnej czy, szerzej, światopoglądowej, ale
prowadzi do podejmowania problemów z pola teologii, filozofii, socjologii i antropologii. Obok kwestii etycznych i ontologicznych, pytań o naturę prawdy i drogi
do niej prowadzące, aksjologiczne aspekty wypowiedzi artystycznej, jej możliwości w obrazowaniu dobra i zła, uwagę badaczy przykuwają wpisane w dzieło
archetypy i wyobrażenia zbiorowe, a także czasoprzestrzeń naznaczona symbolicznie. Wyrosłe z refleksji nad chrześcijańskim zakorzenieniem powieści wymiary interpretacji podsumowuje nieco górnolotnie, lecz sugestywnie Stratford Caldecott,
gdy pisze: „Władca Pierścieni opowiada o Misji, ale i samo pisanie było Misją,
i może być nią także proces lektury”13.
Wyodrębnione w ten sposób ujęcia nie wyczerpują, oczywiście, listy wszystkich perspektyw przyjmowanych w literaturze przedmiotu, ale warte są wyeksponowania nie tylko dlatego, że można je uznać za najpopularniejsze, uprawomocnione życiem i pracą profesora, i najrozleglejsze, jeśli chodzi o zakres analizy.
Otóż każde z nich wyrasta z fundamentalnego założenia, że podstawy konstrukcji
10
J.R.R. Tolkien, Drzewo i liść oraz Mythopoeia, przeł. J. Kokot, J.Z. Lichański, K. Sokołowski,
wyd. II, Poznań 2000.
11
J.R.R. Tolkien, Listy, s. 376.
12
A. Szyjewski, Od Valinoru do Mordoru. Świat mitu a religia w dziele Tolkiena, Kraków 2004,
s. 143. Wśród książek eksplorujących motyw mitu w dziele Tolkiena, które należą do najbardziej
wyczerpujących analiz jego twórczości w ogóle, wymienić trzeba następujące: L. Carter, Tolkien: Świat
„Władcy Pierścieni”, Warszawa 2003; J. Pearce, Tolkien. Człowiek i mit, Poznań 2001; T.A. Shippey,
Droga do Śródziemia, Poznań 2001 oraz bardzo rozszerzona i przeredagowana wersja: T.A. Shippey,
J.R.R. Tolkien. Pisarz stulecia, Poznań 2004. Z pozycji polskich zaś, obok Szyjewskiego: J.Z. Lichański, Opowiadania o... krawędzi epok i czasów Johna Ronalda Reuela Tolkiena czyli metafizyka,
powieść, fantazja, Warszawa 2003; J.R.R. Tolkien. Recepcja polska. Studia i eseje, red. J.Z. Lichański,
Warszawa 1996.
13
S. Caldecott, Przez Szczeliny Ognia. Chrześcijański heroizm w „Silmarillionie” i „Władcy
Pierścieni”, w: Tolkien. Księga pamiątkowa. Studia o spuściźnie literackiej, red. J. Pearce, Poznań
2003, s. 29. Prócz tej pracy zbiorowej w tym zakresie tematycznym można wskazać również następujące publikacje: K. Bruner, J. Ware, Znaleźć Boga we „Władcy Pierścieni”, Kraków 2003;
T.A. Olszański, Zarys teologii Śródziemia i inne szkice tolkienowskie, Gdańsk 2000. Takiemu ujęciu
poświęcone były liczne artykuły w czasopismach, których wymienienie zajęłoby zbyt dużo miejsca,
warto jedynie wspomnieć numer tematyczny czasopisma „Christianitas” 2002, nr 11/12.
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uniwersum Tolkiena trzeba upatrywać w jego filologicznych fascynacjach, którym był wierny przez całe życie, a które ujawniły się w młodzieńczych zabawach
w wymyślanie języków oraz w zauroczeniu światem legend i baśni, zamieszkanym przez istoty fantastyczne. Założenie to, a właściwie teoria paradygmatyczna, opiera się przede wszystkim na wypowiedziach Tolkiena. Przywołania tych
pasji znajdujemy w rozproszeniu w wielu tekstach niebeletrystycznych, najpełniejszych chyba wyznań dostarczają wykłady Tajony nałóg, Angielski i walijski
oraz O baśniach, jak również fragmenty korespondencji. W Tajonym nałogu
filolog przedstawił historię kreacji językowych, od dziecięcego „animalickiego”
(animalic), zrodzonego z radości, jaką daje „posługiwanie się zdolnością językową”14, poprzez młodzieńczy, „prymitywny” wciąż, jak go określa jego twórca, niemniej posiadający słownik, ortografię i fonetykę nevbosh (tłumaczony
jako „nowy nonsens”), po znacznie dojrzalszy naffarin, czerpiący z języków naturalnych – „W naffarinie, oprócz elementów angielskiego oraz czysto indywidualnych, mamy wpływy łacińskie i hiszpańskie”15 – prawzór języków elfickich.
Dalsze przedsięwzięcia językotwórcze wiązały się z odkrywaniem nierozpoznanych
jeszcze języków obcych, w tym również takich, które przeszły do historii. O tym
etapie opowiadają już badacze biografii. Carpenter podkreśla więc znaczenie
pierwszej lektury Primer of the Gothic Language (Wstęp do języka gockiego)
Josepha Wrighta i spotkania z nim samym jako wykładowcą filologii porównawczej w kolegium Exeter w Oksfordzie, gdzie niespełna dwudziestoletni Tolkien
rozpoczął naukę w 1911 r.16 John Garth z kolei, korzystając ze wskazówek
Carpentera, odtwarza brzemienne w skutki zmagania Tolkiena z oryginalnym
tekstem Kalevali, przy okazji których student Oksfordu natrafił w bibliotece kolegium na Gramatykę fińską C.N.E. Eliota i poświęcił się z zapałem zgłębianiu
tej pozycji, o czym świadczyć mogą wpisy do rejestru wypożyczeń i odręczne notatki (poczynione ołówkiem) na marginesach stron17. To fińskiemu swój
kształt zawdzięcza quenya, język Elfów Wysokiego Rodu, najdostojniejsza mowa Śródziemia.
Wróćmy do słów kronikarza elfów. Wygłoszony w 1955 r., dzień po publikacji ostatniego tomu Władcy Pierścieni, wykład Angielski i walijski przenosił
rozważania nad językiem na inny poziom czy też raczej potwierdzał, że Tolkien,
który od początku kariery akademickiej protestował przeciwko rozdzielaniu badań językoznawczych i badań historycznoliterackich18, od dawna też postrzegał
fakty lingwistyczne w znacznie szerszym niż językoznawczy kontekście. Filolog
stwierdzał mianowicie: „Tradycje kulturalne i inne podtrzymuje bowiem i zachowuje przede wszystkim właściwy im język, choć mogą one utrzymywać się
również mimo dominacji języka odmiennego. Podstawowym czynnikiem rozróżniającym ludy jest język, a nie «rasa», cokolwiek to nadużywane słowo znaczy
w dziejach zachodniej Europy, od dawna wymieszanej pod każdym względem”19.
Dalej autor cytował zdanie zapożyczone od dziewiętnastowiecznego islandzkiego
14

J.R.R. Tolkien, Tajony nałóg, w: tegoż, Potwory i krytycy..., s. 261.
Tamże, s. 270.
16
H. Carpenter, J.R.R. Tolkien..., s. 41.
17
Zob.: J. Garth, Tolkien at Exeter College. How an Oxford Undergraduate Created Middle-earth,
s. 21–24.
18
Zob.: T. Shippey, Droga do Śródziemia, zwłaszcza rozdz. 1 i 2.
19
J. R.R. Tolkien, Angielski i walijski, w: tegoż, Potwory i krytycy..., s. 219.
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duchownego Tómasa Sæmundssona: „Żaden lud nie powstał naprawdę, dopóki
nie zaczął mówić własnym językiem”20. W tych konstatacjach trudno, oczywiście,
doszukiwać się nowatorstwa, stanowią one jednak istotne tło dla zrozumienia
intencji, z jakimi twórca Śródziemia powoływał do życia zamieszkujące go nieludzkie społeczności. Intencje te zostały wyłożone właściwie wprost w listach.
W 1958 r. Tolkien pisał do swojego syna: „Kiedy mówię, że moja długa książka
jest próbą stworzenia świata, w którym forma języka miła mojemu osobistemu
poczuciu estetyki mogłaby się wydawać rzeczywista, nikt mi nie wierzy. Ale to
prawda. Jedna z wielu osób pytających mnie o książkę chciała się dowiedzieć,
o czym właściwie jest W.P. i czy jest to «alegoria». Odpowiedziałem, że stworzenie sytuacji, w której powszechnie pozdrawiano by się słowami elen síla
lúmenn’ omentielmo21, wymagało pewnego wysiłku i że to sformułowanie powstało na długo przed napisaniem książki”22. Rok wcześniej zaś w liście do swojego
amerykańskiego wydawcy Tolkien sformułował wyjaśnienie doskonale znane jego aktywnym czytelnikom, niekoniecznie jednak upowszechnione poza tym gronem. Komentując pewne mylące doniesienia prasowe na swój temat, tłumaczył:
„uwaga o «filologii» miała się odnosić do tego, co według mnie stanowi podstawowy fakt związany z moim dziełem, a mianowicie, że jest ono jednolite
i powstało z pobudek czysto lingwistycznych. [...] Podstawą jest wymyślenie języków. To «opowieści» powstały, by stworzyć świat dla tych języków, a nie odwrotnie. Dla mnie najpierw powstaje imię, a potem opowieść. Wolałbym pisać
po «elficku»”23. Mając w pamięci wszystkie powyższe przytoczenia, warto się
zastanowić nad sensem tego ostatniego zdania, łączącego w sobie dwie wielkie
autorskie kreacje: istoty i ich języki. Czemu autor Władcy Pierścieni wolałby pisać
w języku elfów? Dlaczego w ogóle – aby rozwinąć tę myśl – pisarz nie dość,
że zapełnia świat przedstawiony fantastycznymi, nieludzkimi bytami w takiej
obfitości, to dodatkowo obdarza je ich własnymi językami? Pytania te są w pełni
usprawiedliwione, jeśli wziąć pod uwagę, że te właśnie składniki uniwersum
Tolkienowskiego budziły i budzą entuzjazm jego wielbicieli i równocześnie
w największym stopniu rozsierdzają krytyków, nieprzyjemnie zaskoczonych tym
entuzjazmem24. Spróbujmy na nie odpowiedzieć, wskazując najbardziej wyraziste
konsekwencje splotu tych aspektów wizji angielskiego pisarza.
Fauna tego uniwersum jest bardzo bogata. W Bestiariuszu Tolkienowskim
Davida Daya zostało opisanych prawie 130 bytów zrodzonych z fantazji autora
Władcy Pierścieni i Silmarillionu lub przetworzonych w niej na podstawie znajomości mitologii. Spośród nich wystarczy wymienić te najsilniej oddziałujące
na wyobraźnię odbiorców: elfy, krasnoludy, orkowie25, entowie, Nazgule i, rzecz
20

Tamże.
„Gwiazda błyszczy nad godziną naszego spotkania”; pisownia w liście odbiega od rozpowszechnionej, Tolkien sam później dokonał zmiany w tekstach – język elficki był (i jest) zjawiskiem dynamicznym.
22
J.R.R. Tolkien, Listy, s. 432.
23
Tamże, s. 358.
24
Thomas A. Shippey podsumowuje tę kwestię następująco: „W istocie, jeśli powrócimy do poruszenia, jakie wywołał Władca Pierścieni, to krytyków najbardziej zirytował nie tylko spektakularny
sukces książki, ale i uparte rozprawianie autora o językach, jak gdyby temat ten mógł być dla kogokolwiek interesujący”. T.A. Shippey, Droga do Śródziemia, s. 45.
25
Kwestia uznania nazw ras Tolkienowskich za rzeczowniki bezosobowe, zgodnie z normą językową (elfy, krasnoludy itd.), lub za rzeczowniki męskoosobowe, czyli formy potencjalne, służące
antropomorfizacji (elfowie, krasnoludowie itd.), pozostaje w gruncie rzeczy arbitralnym wyborem
21
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jasna, hobbici. Nie stanowią one przy tym scenograficznego dopełnienia działań
ludzi, wprost przeciwnie, można dyskutować, czy nie są bohaterami bardziej
upodmiotowionymi26. I wszystkie te rasy (tu w systematycznym rozumieniu) posługują się mową. Ujmując rzecz zgodnie z przywołaną w tytule, znaną konkluzją Gadamera, przytoczoną przez niego za Arystotelesem, są to istoty żywe,
posiadające logos27. Konstatacja ta wydać się może trywialna, ale zasługuje na
obronę. Jeśli mianowicie potraktować dzieło Tolkiena, jak chce wielu jego krytyków, jako nieco wykraczający poza reguły gatunkowe fantastyki – nie tylko
literackiej – wytwór kultury popularnej, to przedstawiona w nim wizja mówiących istot należy do bardzo rzadkich. Na ogół bowiem w twórczości przypisywanej do tego typu kultury mamy do czynienia z innymi rozwiązaniami: nieludzcy
„inni” albo podążają śladem Golema, a więc są niemi, jak bestie zabijane przez
Conana w powieściach Roberta E. Howarda czy stwory wyrosłe w imaginacjach
P.H. Lovecrafta (w pewnym uogólnieniu), albo z powodzeniem używają mowy
ludzkiej, jak potwór doktora Frankensteina czy roboty z nowel I. Asimova, albo
wyposażone są w dźwiękowe imitacje mowy, jak liczni obcy z legendarnej sagi
filmowej Gwiezdne wojny, w której android protokolarny włada ponad 6 milionami kodów komunikacyjnych, nic jednak z tego nie wynika28. Oksfordzki filolog, współautor haseł do New English Dictionary, daje zdecydowanie odmienną
koncepcję. Jego języki, a właściwie języki istot nieludzkich, cechuje formalna
zupełność, by posłużyć się eksplikacją Edwarda Sapira, możliwość zakomunikowania w nich dowolnej treści, również potencjalnej, wyrażenia dowolnego
doświadczenia29. Są systemami symbolicznymi, pozwalają na kategoryzowanie,
uniwersalizowanie, transcendencję i tworzenie substytutów świata rzeczywistego
– w świecie fikcyjnym w tym przypadku, ale i poza nim. Podkreślono wyżej, iż
nie wolno tracić z oczu tego, że chodzi o sztuczne języki i wyobrażone modele
kultur. A jednak formalna zupełność języków elfów powoduje, że egzystują one
samodzielnie w oderwaniu od ich literackiego źródła. Stają się przedmiotem poprawnych, nawet wyczerpujących językoznawczych analiz, służą tworzeniu tekstów artystycznych, ich realni użytkownicy, członkowie stowarzyszeń fanowskich,
komunikują się między sobą, wykorzystując ich formy pisane, przede wszystkim
w przestrzeni Internetu30 (kwestia, w jaki sposób i dlaczego specjalista w zakresie średniowiecznych poematów i hipotetycznych języków, kreator symulakrów,
każdego z piszących o Tolkienie, bo nie doczekała się w polskiej literaturze przedmiotu ostatecznej
regulacji. Zdecydowałem się na formy bezosobowe tam, gdzie są zgodne z uzusem, bo tekst jest adresowany nie tylko do miłośników Tolkiena, oraz męskoosobowe w tych przypadkach, gdzie nazwa
może być myląca ze względu na rzadkie występowanie lub dwuznaczność (entowie, orkowie). Podobnie
jest z określeniami języków: wybrałem formę „elficki” z powodu jej znaczenia w tym użyciu. Nie
oznacza to jednak, że nie dostrzegam niedoskonałości i ograniczeń takiej decyzji.
26
Podczas jednego ze spotkań w ramach konwersatorium tolkienowskiego, które prowadzę w Instytucie Kultury Polskiej UW, wokół tego zagadnienia rozgorzał spór: czy to ludzie, czy elfy, czy może
hobbici są prawdziwymi protagonistami w tym świecie? Dyskusja nie doprowadziła do jednoznacznego
rozstrzygnięcia, było jednak jasne, że nikt z uczestników nie uważa nieludzkich mieszkańców Śródziemia jedynie za pełniące określone funkcje ekstensje człowieka.
27
Zob.: H-G. Gadamer, Człowiek i język, przeł. K. Michalski, w: tegoż, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 2000, s. 52–53.
28
Jako że z racji wieku należę do tych, którzy to imponujące filmowe widowisko odbierają sentymentalnie, mam nadzieję, że ta krytyka zostanie mi wybaczona.
29
Zob.: E. Sapir, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.
30
Dla przykładu: http://folk.uib.no/hnohf/quenya.htm#Heading2 (dostęp 31.03.2015).
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tak łatwo „zaistniał” w sferze wirtualnej, wymaga osobnego opracowania, ale to
problem niewątpliwie zasługujący na uwagę); funkcjonują więc na zasadzie podobnej jak języki, które zanikły, czy esperanto (notabene Tolkien utrzymywał
żywe kontakty ze środowiskiem esperantystów). Są w końcu, znowu w Sapirowskim rozumieniu, przewodnikami po kulturach Śródziemia, generują je i nadają
im tożsamość, transmitują je w obszar wyobrażeń zbiorowych odbiorców z mocą wtórnego systemu modelującego. Aby nie były to dywagacje bez pokrycia,
należy je tutaj przynajmniej w zarysie przybliżyć.
Centralne miejsce wśród języków uniwersum Tolkienowskiego zajmują języki elfów. Elfy to pierwsi mieszkańcy tego świata, pierworodne „Dzieci Iluvatara”,
Stwórcy, istoty nieśmiertelne (podlegające śmierci gwałtownej, ale nie naturalnej) i wśród ludów zamieszkujących Śródziemie najdoskonalsze. Nazwą własną
elfów jest Quendi, czyli „Mówiący”, a bardziej archaiczny z ich języków nazywa
się quenya, co znaczy po prostu „mowa”. Posiadanie mowy jest więc podstawowym atrybutem elfów i wszystkich istot działających w należącym pierwotnie do
nich świecie. Drugim językiem, którym posługują się elfy w świecie przedstawionym, jest sindarin, a oba różnią się nie tylko morfologicznie, ale i funkcjonalnie,
są bowiem nośnikami historii, tradycji, statusu społecznego i świadectwem zmian
w tych obszarach (różnią się też pierwowzorami w językach naturalnych, quenya
opiera się na fińskim, sindarin na walijskim). Jak wyjaśnia Tolkien: „Quenya to
był pradawny język Eldamaru zza Morza [Eldamar – część Amanu, starożytna
kraina elfów poza głównym, zamieszkanym przez śmiertelnych kontynentem
świata, niedostępna dla ludzi – przyp. M.N.], pierwszy, który utrwalono na piśmie.
Z czasem wyszedł z powszechnego użycia i stał się dla elfów tym, czym jest dla
nas łacina, językiem ceremonialnym, używanym przez elfy Wysokiego Rodu, które
pod koniec Pierwszej Ery powróciły jako wygnańcy do Śródziemia, do wyrażania
najwznioślejszych spraw nauki i poezji”. Elfom posługującym się sindarinem
przypadł w udziale nieco odmienny los, dlatego ich język, „początkowo blisko
spokrewniony z quenya”, rozwijał się inaczej: „[...] w ciągu długiej epoki półmroku na tej zmiennej ziemi śmiertelników język ich uległ przemianom i odbiegł
dość daleko od mowy Eldarów żyjących za Morzem. Wygnańcy, żyjąc wśród
liczniejszych Elfów Szarych, przyjęli sindarin na codzienny użytek i dlatego to on
stał się językiem wszystkich elfów oraz ich książąt w naszej opowieści”31. Oba
języki nie były niedostępne dla innych ras, aczkolwiek tylko nieliczni korzystali
z przywileju obcowania z nimi: „Spośród wszystkich plemion ludzkich jedynie
Dunedainowie znali język elfów i mówili nim, ponieważ ich praojcowie nauczyli się języka sindarin i przekazywali tę umiejętność z pokolenia na pokolenie
potomstwu, jako część skarbu wiedzy, niewiele w tej mowie z biegiem wieków
zmieniając. Uczeni wśród Dunedainów znali również język elfów Wysokiego
Rodu, quenya, i cenili go ponad wszystkie inne; z tego też języka czerpali nazwy
dla sławnych i czczonych miejscowości oraz imiona dla ludzi królewskiego dostojeństwa i sławy”32. Ujawnia się w ten sposób funkcja najważniejszej rasy nieludzkiej w tej opowieści. Elfom przypadła szczególna rola, bo poprzez swoje
języki, z których przynajmniej pierwotniejszy należy do sfery sacrum, stają się
31

J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, t. III: Powrót Króla, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1981,
Dodatek D, s. 511.
32
Tamże, s. 512–513.

20

Marcin Niemojewski

strażnikami (by nie rzec – powiernikami) wiedzy, pamięci i piękna. Uduchowiony lud, pogrążony w medytacji nad przemijaniem, przechowuje też w swoich
pieśniach i podaniach dzieje sięgającej początków stworzenia walki dobra ze
złem, w której aktywnie uczestniczył. Tym samym dostarcza wzorów, bezwarunkowego, nierelatywistycznego, aksjologicznie ukierunkowanego obrazu świata.
Opowieści elfów niosą w sobie emocje i normy równocześnie, sakralizują przeszłość i zgodnie z logiką czasu mitycznego projektują przyszłość, ujawniają jej
determinantę. Podobnie jak nazwy pochodzące z ich języków, są zawsze znaczące. Głównym ludzkim bohaterem Władcy Pierścieni jest bez wątpienia Aragorn,
przyszły król. Poznajemy go jako Obieżyświata – tak nazywają go ludzie, którzy
nie znają jego dziejów i prawdziwego zajęcia. Dla wtajemniczonych jest Strażnikiem Północy, jednym z obrońców granic i nietrwałego pokoju, któremu nieustannie zagraża zło. Aragorn to imię rodowe, dziedziczone po przodkach. Ale to
nie wszystko. Przez pewien czas, gdy wychowuje się na dworze znamienitego elfa,
Elronda, w Rivendell, znany jest pod imieniem Estel, co w sindarinie oznacza nadzieję. A Aragorn jest wszak nadzieją nie dla elfów, bo ich czas w Śródziemiu
dobiega końca, ale dla przejmujących władzę plemion ludzi. Po objęciu należnego mu tronu Aragorn przyjmuje imię w języku quenya, Elessar, oznaczające
Kamień Elfów. Imię to było już wcześniej znane z przepowiedni, jednak ludzie
zrozumieli słowa proroctwa dopiero, gdy się wypełniło33. Z imion i przydomków
postaci wyłania się hierarchia języków: ludzkie nazwy bohatera określają jego
funkcje, zadania w teraźniejszości, ale to w elfickie miana wpisane jest przeznaczenie i konieczność. Nic dziwnego, że języki elfów, faktyczne hieros logos,
wydają się ludziom Śródziemia przeniknięte magią (w istocie nie są zbiorem formułek służących do cudownego przekształcania rzeczy, ale magia Śródziemia to
jeszcze jedna osobna opowieść), drogą do tego, co prastare i szlachetne. Mimo
że sindarin zmienia się pod wpływem kontaktów ze śmiertelnikami, dla tych
ostatnich pozostaje, tak jak quenya, językiem zastygłym, dźwiękiem z początku
czasów. Trzeba dodać, że dzisiaj, co prawda w gronie czytelniczym, funkcjonują przede wszystkim jako pismo – bo mają swój alfabet, a nawet reguły kaligrafii34, jednak w uniwersum opowiadanym – właśnie! – przez Tolkiena są to
języki mowy. Powracają na kartach dzieła wypowiadane w kontekście działania,
w pieśniach, legendach, powiązanych z rytuałem zdarzeniach, a tym samym wyprawiają czytelnika w, jak to ujął Grzegorz Godlewski, „podróż najdalszą”35, ku
oralności pierwotnej stanowiącej tu odległy, ale niezmiernie ważny kontekst zapisu literackiego.
Czas jednak na krasnoludy. One pojawiły się na Ardzie (świecie) z woli jednego z bogów czy też – wobec świata łączącego w sobie motywy chrześcijańskie
z mitologicznymi – Opiekunów, istot świętych, zbuntowanego Aulego, niebiańskiego kowala, nie bezpośrednio z mocy samego Eru, Jedynego. Z faktu, że inne
niż elfy i ludzie mają korzenie, wypływa ich odmienność w ogóle. Żywiołem
krasnoludów, Khazadów, jak sami siebie nazywają, jest ziemia. Plemię to wydobywa jej dary i słynie ze swych rzemieślniczych kunsztów (elfom narzędzia do
33

Zob.: J.E.A. Tyler, Tolkien. Przewodnik encyklopedyczny, Poznań 1992, s. 90.
Ekspertem polskim w tej dziedzinie jest dzielący się często swą wiedzą również w murach
akademickich miłośnik i tłumacz tekstów Tolkiena – Ryszard Derdziński.
35
G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008,
s. 329.
34
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przetwarzania minerałów nie są obce, ale ich domeną jest raczej sztuka). I ma
swój język, ale jakże odmienny od języków elfów: „[...] zaczęli używać języków
ludzi, wśród których przebywali. Lecz w tajemnicy – której w przeciwieństwie
do elfów nie zdradzali nawet przyjaciołom – posługiwali się własnym dziwnym
językiem, prawie nie zmieniającym się w ciągu wieków; stał się on bowiem językiem uczonych raczej niż mową dzieciństwa, a był pielęgnowany i strzeżony jak
bezcenna spuścizna przeszłości. Nikt chyba z obcoplemieńców go nie znał. W naszej opowieści występuje tylko w nazwach geograficznych, które Gimli zawierzył
towarzyszom wędrówki, oraz w okrzyku bojowym, który wydał podczas oblężenia Rogatego Grodu [...]. Imię Gimlego, podobnie jak imiona jego pobratymców,
wywodzi się z języka ludzi północy. Własnych, prawdziwych imion, używanych
tylko w gronie krasnoludzkim, nigdy nie ujawniano przedstawicielom innych
plemion. Nie pisali ich krasnoludowie nawet na grobowcach”36. Język krasnoludów jest językiem niedostępnym dla obcych, utajnionym, niewymawialnym.
Jakby użytkownicy obawiali się, że jego ujawnienie może wiązać się ze stratą,
powodować zagrożenie. Taka interpretacja odsyła do prehistorii antropologii, do
Złotej gałęzi Jamesa Frazera. Czyż krasnoludy nie są podobne do plemion, które
„[...] nie zdradzą swego imienia przed obcym, ponieważ lękają się, że w ten
sposób zdobędzie on jakąś moc nadprzyrodzoną nad nimi”?37 A z jakiego powodu
krasnoludy miałyby się obawiać? Przypomnijmy – jest to rasa wyobcowana, wyizolowana. Niezrodzona zgodnie z ładem Najwyższego, nie jest w pełni akceptowana. Częścią wiedzy powszechnej Śródziemia jest odwieczna niechęć między
elfami i krasnoludami, ludzie zaś budowniczym kopalń nie ufają, zresztą z wzajemnością. Co więcej, krasnoludy wiodą żywot nomadyczny, po utracie swoich
pierwotnych, potężnych siedzib skazane są na nieustającą wędrówkę i życie pomiędzy obcymi. Tolkien zapożyczył tych na poły mistrzów rzemiosła, na poły
barbarzyńskich wojowników z Eddy poetyckiej, ale, jak stwierdził w liście, „nie
stanowi to jednak klucza do krasnoludzkich legend w W.P.”38. Można więc pozwolić sobie na postawienie hipotezy: rzucone w wir wymuszonych w ten sposób
zmian, żywią niechęć do zmiany jako takiej. Z tego też powodu są ze wszystkich
ras najbardziej przywiązane do tego, co już posiadały i co utraciły; w swoich
wędrówkach zainteresowane są bardziej odtworzeniem dawnej potęgi w jej dawnym kształcie. A przede wszystkim chronią to, co im z dawnych dni pozostało:
nieznany nikomu i tylko do nich należący język, khuzdul – wbrew „północnym”
korzeniom plemienia przypominający, ze względu na obecność rdzenia trójspółgłoskowego k-z-d, języki arabskie – jedyne zachowane źródło tożsamości.
Inne rasy posługują się na ogół westronem, czyli Wspólną Mową, językiem
wykształconym z pierwotnej mowy ludzkiej i przede wszystkim ludziom służącym, ale, jak wskazuje jego nazwa, rozpowszechniającym się jako forma codziennej komunikacji po całym Śródziemiu. Mówią nim także hobbici, lud tak
poczciwy, beztroski i, by tak rzec, prowincjonalny, że „wielu z nich już nawet
nie pamiętało swego pierwotnego języka”39, choć dowiadujemy się w innych ustępach, że taki język istniał. Westron oddaje ducha Trzeciej Ery i zaczynających
36
37
38
39

J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, t. III: Powrót Króla, s. 519–520.
J.G. Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1971, t. I, s. 300–301.
J.R.R. Tolkien, Listy, s. 622.
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, t. III: Powrót Króla, s. 515.
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dominować w Śródziemiu ludzi. Śmiertelnicy są aktywni, cenią przemianę i bieg
wydarzeń, bo szanują czas. Chcą posiadać, zdobywać i doświadczać, dlatego
próbują naśladować elfy, by przejąć ich mądrość, i zazdroszczą krasnoludom
doskonałych wytworów ich rąk. Ich ekspansywności odpowiada ekspansywność
ich języka, zaborczego, podlegającego ciągłemu rozwojowi. Westron, oczywiście,
nie ma jednolitej formy, rozpada się na niezliczone dialekty i wchodzi w relacje
z innymi językami ludzi i grup nieludzkich. Jest potoczny – tylko wybrańcy,
należący do prastarych rodów ludzkich czy hobbickich, mówią jego czystą, wyrafinowaną wersją. A jednak, łatwo poddając się wpływom z zewnątrz, wchłaniając
pierwiastki elfickie, staje się łącznikiem między przeszłością i teraźniejszością,
a zatem pomiędzy przepełnioną mistycyzmem opowieścią z czasów trwających
tylko w niej samej i gwałtownością schyłku świata elfów i schyłku Trzeciej Ery40.
Ale jest jeszcze jeden język.
Jeśli język krasnoludów uznać za słowa tabu, to w znacznie większym stopniu
na takie rozpoznanie zasługuje Czarna Mowa, język Saurona, ucieleśnienia Zła
(tutaj wielką literą, jako działającej i potężnej siły), i jego sług. Wierni czytelnicy
Władcy Pierścieni bez problemu zidentyfikują ten fragment:
– Nie umiem czytać ognistych liter – drżącym głosem powiedział Frodo.
– Nie – rzekł Gandalf – ale ja umiem. To starożytny alfabet elfów, lecz słowa są w języku
Mordoru, którego tutaj nie chcę używać41.

Dialog ten ma miejsce przy okazji ujawnienia prawdziwej natury Pierścienia,
najważniejszego artefaktu w świecie powieści. A napis, który na nim widnieje,
sformułowany został właśnie w Czarnej Mowie, której wypowiadać na głos, poza
szczególnymi okolicznościami, nie wolno. To język zakazany, niepochodzący od
Iluvatara, swoista karykatura „dobrej” mowy. Jego krótkie dzieje zawierają w sobie charakterystykę tych nieludzkich mieszkańców Śródziemia, którzy konsekwentnie służą Ciemności:
Plemię to [orkowie – przyp. M.N.] podobno nigdy nie miało własnej mowy, lecz chwytało wyrazy z innych języków i przekręcało je wedle swych upodobań; powstała w ten sposób grubiańska
gwara, nie wystarczająca nawet na ich prymitywne potrzeby, bogata tylko w klątwy i wyzwiska. Stwory
te, nienawidzące nawet własnego gatunku, wkrótce rozwinęły tyle barbarzyńskich dialektów, ile było
zgrupowań i ośrodków ich rasy; toteż nawet między sobą różne szczepy nie mogły porozumiewać
się językiem orków. [...] Czarną Mowę podobno wymyślił w Latach Ciemności Sauron, pragnąc narzucić ten język wszystkim swoim sługom, co mu się zresztą nie udało. Z tej jednak mowy przyjęły
się i upowszechniły wśród orków w Trzeciej Erze niektóre wyrazy [...], lecz język sam w swej
pierwotnej postaci po pierwszym upadku Saurona poszedł w zapomnienie i zachowały go jedynie
Nazgule [Upiory Pierścienia, niegdyś królowie ludzi, sprowadzeni przez Saurona do roli przymuszonych do posłuszeństwa demonów – przyp. M.N.]42.

Czarna Mowa to w rezultacie nieudany zamiar stworzenia instrumentu komunikacji. Poddanych Saurona autor definiuje surowo, ale jednoznacznie: orkowie,
40
Więcej informacji na temat westronu znaleźć można w cytowanym Dodatku D oraz pod tak
brzmiącym hasłem w encyklopedycznych przewodnikach po świecie Tolkiena, poza cytowaną pracą
Tylera chodzi tu przede wszystkim o: R. Foster, Encyklopedia Śródziemia, Warszawa 2003.
41
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, t. I: Wyprawa, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1981, s. 80.
42
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, t. III: Powrót Króla, s. 517–518.
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którzy nie przebudzili się w Śródziemiu jak inni jego mieszkańcy, ale zostali wyhodowani (jak to odczytać? Jednak jako echo epoki? – Tolkien był wszak tylko
o jedenaście lat starszy od Orwella, w swoim czasie ucznia Eton College – to
jeszcze jeden temat, który domaga się rzetelnego rozważenia) przez Władcę Ciemności, nie są istotami w pełni rozumnymi, czego dowodzi ich niezdolność do porozumiewania się. Słudzy Saurona, mechanicystyczne twory, nie dojrzeli do logos.
W ten sposób Tolkien rozpościera pełną panoramę języków i bytów swojego
świata: od mędrców ponad historią, pogrążonych w melancholijnej obserwacji
przemijającej obok realności, cennych jak skarb, bo ucieleśniających bezczas
wzorotwórczego precedensu, niosących w sobie zalążki wszelkiej tradycji, po
istoty bez historii, tak doczesne i uprzedmiotowione, że pozbawione możliwości
zakorzenienia w języku, a tym samym istnienia w roli podmiotów społecznych.
Pierwszoplanowość języka w charakterystyce ras nieludzkich, w kontekście przytaczanych deklaracji pisarza, pozwala stwierdzić, że to nie mieszkańcy Śródziemia posiadają języki, ale sami są reprezentacjami języków czy, przyjmując
perspektywę antropologiczną, szczególnymi wykonawcami słowa. Dzięki temu
Tolkien rozsadza ramy gatunku literackiego przypisanego do kultury popularnej,
a może i ramy powieści w ogóle, ożywiając dziedzictwo eposu. Ten akt komunikacji z całą pewnością nie oferuje prostej, homogenicznej fikcji z przeznaczeniem
do natychmiastowej konsumpcji i zaspokojenia jakiejś eskapistycznej potrzeby,
co sugerowali zniesmaczeni recenzenci na łamach gazet. Nie jest to też mit
w ścisłym, etnograficznym rozumieniu, bo Tolkien w swojej opowieści nie aktualizuje „tradycyjnego świata wierzeń in corpore, in extenso i directo”43 – taka
konstrukcja dla linearnego umysłu współczesnego odbiorcy typograficznego byłaby nie do przyjęcia. Odbiorca otrzymuje we Władcy Pierścieni zakodowane w językach modele wzorów kultury, a nie wzór kultury gotowy do reaktualizacji. Ale
dzieje się tu coś równie znaczącego. Zamiast fikcji Tolkien, niczym archeolog
słów, buduje, jak to celnie ujął Shippey, „rzeczywistość z asteryskiem”. Podąża
śladem Augusta Schleichera, w połowie XIX w. piszącego krótkie utwory w języku praindoeuropejskim. Taką rzeczywistość, nawet jeśli z braku materiału
empirycznego nie jest weryfikowalna, można sobie wyobrazić. To pojęcie kardynalne. Zagłębienie się w mozaikę ludów i języków Tolkienowskiego Śródziemia
uruchamia bowiem wyobraźnię antropologiczną44, ukierunkowaną tu na „uobecnienie uniwersum tradycji w doświadczeniu uczestników”45 czy, precyzyjniej, na
uobecnienie uniwersum mitologicznych, oralnych, narracyjnych źródeł kultury
europejskiej w doświadczeniu współczesnego czytelnika. Być może uzna ktoś, że
taka odpowiedź na zadane wcześniej pytania to więcej, niż powieść fantastyczna
może udźwignąć. Odpowiem: trzy już generacje entuzjastów to z pewnością więcej, niż mógłby udźwignąć przeciętny produkt kultury popularnej.

43

G. Godlewski, Słowo..., s. 349.
Przywołuję ten rodzaj myślenia o historii kultury za: A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna.
Próby i studia, Warszawa 2006.
45
G. Godlewski, Słowo..., s. 349.
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LIVING BEINGS HAVING LOGOS. NONHUMAN INHABITANTS OF TOLKIEN’S
UNIVERSE AND THEIR LANGUAGES
Summary
The Lord of the Rings, like all J.R.R. Tolkien’s literary legacy, for years has been
popular among faithful readers and is gaining new ones; moreover it is inspiring researchers
to formulate theses and develop scientific analyses. These works offer various perspectives
of interpretation, but you can list among them three dominant ones: biographical, mythological and religious one, which is a variant of the second perspective. All the research
approaches are tied by two motifs, which both by Tolkien critics and by enthusiasts are
regarded as key to understanding his artistic legacy: nonhuman inhabitants of Middle-earth
and their languages. Reflection on the mutual relationship of these motifs can lead to the
disclosure in Tolkien’s work the germ of anthropological imagination.
Trans. Izabela Ślusarek
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Błażej Popławski
(Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne)
SZCZELINY I TRYSKACZE.
REKONSTRUKCJA LITERACKICH MECHANIZMÓW WYTWARZANIA
POTWORNOŚCI W POWIEŚCI DORIS LESSING SZCZELINA

Wyzwolenie jest zatem aktem narodzin, i to bolesnym. Człowiek, który się z niego wyłania, jest zupełnie nowym człowiekiem, zdolnym,
by żyć tylko wówczas, gdy sprzeczność między opresorem i opresjonowanym zostanie zastąpiona przez humanizację wszystkich ludzi.
(P. Freire, Pedagogia uciśnionych1)

Celem artykułu jest charakterystyka dyskursywnych mechanizmów wytwarzania potworności w bestsellerze Szczelina autorstwa Doris Lessing. We wstępie
scharakteryzowane zostały źródła społecznej teratologii (grec. tšraj – potwór).
Przybliżono biografię autorki powieści oraz odbiór analizowanego dzieła. Następnie omówiono, kim w Szczelinie są Potwory, jaką funkcję pełnią i co symbolizują.

U ŹRÓDEŁ SPOŁECZNEJ TERATOLOGII

Potworność jest definiowana przez teratologów najczęściej jako efekt strategii
dyskursywnych i skonwencjonalizowanych przedstawień, umieszczających dany
artefakt w kontekście określonych znaczeń i wywołujących w ten właśnie sposób
wrażenie ohydy. Taka perspektywa – zakorzeniona w tradycji konstruktywistycznej, a reprezentowana na gruncie polskiej humanistyki m.in. przez Piotra Kowalskiego2 i Edytę Rudolf3 – akcentuje wpływ wzorów kultury na percepcję. To, co
w jednej epoce i kręgu kulturowym uchodzi za lusus naturae (wybryk natury),
w innej czasoprzestrzeni nigdy do bestiariusza czy fizjologusa by nie trafiło4.
W społeczne konstruowanie anomalii wpisana jest zatem gospodarka lękami, ciekawością egzotyki, czy też po prostu fascynacja obcością, brzydotą i różnego rodzaju deformacjami.
1

Cyt. za: B. Hooks, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, Warszawa 2013, s. 78.
P. Kowalski, Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie. Krwiożercze potwory i erozja symbolicznej interpretacji, Kraków 2000.
3
E. Rudolf, Świat istot fantastycznych we współczesnej literaturze popularnej, Wałbrzych 2001.
4
K. Park, L. Daston, Unnatural Conceptions: The Study of Monsters in Sixteenth- and Seventeenth-Century France and England, „Past and Present” 1981, vol. 92, s. 20–54.
2
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Ujęcie konstruktywistyczne akcentuje także rolę antynomii konstytuujących
motyw potwora – nieustannego przekraczania granic, napięć między kulturą a naturą, religią a nauką, jawą a snem, rozwojem a regresem, normalnością a szaleństwem5. Jak pisała Marie-Helene Huet, sama atrybucja danego obiektu, przypisania
mu cechy potworności stanowi akt przemocy symbolicznej, kształtowania relacji
podległości przez narzucanie definicji normalności i różnicy kulturowej6.
Z kolei według amerykańskiej badaczki Karyn Michele Valerius wytwarzanie
kulturowych ikon potworności oraz ich demonstrowanie7 zyskuje na znaczeniu
w okresach szczególnych – w obliczu powszechności doświadczenia kryzysu starego ładu i wyłaniania się zmodernizowanej wizji systemów politycznych8. Zjawisko to potwierdza funkcjonalność figury nieludzkich istot jako negatywnego
punktu odniesienia dla autoidentyfikacji grup społecznych, zwłaszcza wspólnot
heterogenicznych (bądź za takie się uważających)9. Na marginesie przypisywania
znaczeń potworności (teratogenii) zachodzą procesy tożsamościowotwórcze10
– kształtowania więzi między ludźmi uznającymi się za „normalnych” i spychającymi poza horyzont wrażliwości wspólnoty wszelkiej maści dewiantów, hybrydy
i mutantów11. Wokół motywu tego została zbudowana narracja powieści brytyjskiej
pisarki Doris Lessing – Szczelina12.

AUTORKA I DZIEŁO

Według Alice Ridout i Susan Watkins biografia literacka Doris Lessing
(1919–2013) stanowi wyjątkowy przykład budowania mostów między światami
i kulturami Azji, gdzie pisarka przyszła na świat, Afryki, gdzie dorastała, oraz
Europy, gdzie mieszkała ponad pół wieku i gdzie powstały najważniejsze jej
dzieła13.
Lessing debiutowała powieścią The Grass is Singing (1949). Uznanie przyniosły jej powieści psychologiczno-obyczajowe. Część krytyków dostrzegła w nich
wyraźną lewicową wrażliwość, część – dyskretne propagowanie marksizmu (okres
5
E. Richards, A Political Anatomy of Monsters, Hopeful and Otherwise: Teratogeny, Transcendentalism, and Evolutionary Theorizing, „Isis” 1994, vol. 85 (3), s. 377–378.
6
M.H. Huet, Monstrous Imagination, Cambridge 1993.
7
Wyraz „monstrum” pochodzi od łacińskiego monstrare, czyli pokazywać. Etymologiczną genezę tego słowa zawiera: B. Freeman, „Frankenstein” with Kant: A Theory of Monstrosity, or the
Monstrosity of Theory, „SubStance” 1987, vol. 16 (1), s. 27.
8
K.M. Valerius, Misconceptions: Monstrosity and the Politics of Interpretation in American
Culture from the Antinomian Controversy to Biotechnology, New York 2000, s. 4.
9
D. Punday, Narrative Performance in the Contemporary Monster Story, „The Modern Language
Review” 2002, vol. 97 (4), s. 803.
10
J.J. Cohen, Monster Culture (Seven Theses), w: Monster Theory: Reading Culture, red. tegoż,
Minneapolis 1996, s. 3–25.
11
D.D. Gilmore, Monsters: Evil Beings, Mythical Beasts and All Manner of Imaginary Terrors,
Philadelphia 2003.
12
D. Lessing, Szczelina, przeł. A. Dobrzańska-Gadowska, Warszawa 2008.
13
A. Ridout, S. Watkins, Doris Lessing: Border Crossings, London 2009; por.: D. Filipczak,
Afrykańskie korzenie twórczości Doris Lessing, „Fraza” 2011, vol. 3–4, s. 107–114.
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twórczości przypadający na lata 1944–1956) i feminizmu (1956–1969)14, a nawet
sufizmu (po roku 1969)15. Pisarka angażowała się w ruch antyapartheidowski i pacyfistyczny. Sprzeciwiała się zbrojnym interwencjom – ZSRR na Węgrzech, USA
oraz Wielkiej Brytanii w Iraku i Afganistanie. Potępiała działalność terrorystyczną i narastanie fundamentalizmów religijnych. W 2007 r. uhonorowano ją literacką
Nagrodą Nobla.
Pierwszą powieścią, która ukazała się po tym wydarzeniu, a dwudziestą
siódmą w dorobku pisarki, była Szczelina (The Cleft). Literaturoznawcy zgodnie
klasyfikują utwór do gatunku utopii16, wskazując przy tym na odpowiedniość
między konstrukcją świata przedstawionego w powieści a popularnymi na przełomie XX i XXI w. teoriami o pochodzeniu człowieka17. Jak pisał Jakub Rawski,
„Szczelina jest rodzajem antropologicznej baśni, kobiecej utopii, fantastyczną
projekcją pisarki zainspirowanej naukowymi doniesieniami o prapoczątkach ludzkości”18.
Nawiązując do typologii zaproponowanej przez Jerzego Szackiego w Spotkaniach z utopią, świat przedstawiony w powieści Lessing należałoby zaklasyfikować do eskapistycznych uchronii. Mianem tym socjolog nazywa projekty
idealnego społeczeństwa, w których narracja z wymiaru przestrzennego przenosi
się w wymiar czasowy. Uchronie eksponują szczególny, idealizowany moment
w życiu danej wspólnoty – jej narodziny, trwanie w początkowym stanie natury
lub gwałtowną metamorfozę19.
Szczelina stanowi śmiałą próbę stworzenia alternatywnego wobec biblijnego
mitu o prapoczątkach ludzkości. Streścić ją można następująco: na początku było
morze, potem pojawiły się kobiety. Dopiero na końcu, nieco przypadkiem, na
świat przyszły Potwory (Monsters), nazywane także Tryskaczami (Squirts), wyposażone w rurki (tubes) i guzki (lumps) – czyli mężczyźni.
Szczelina wzbudziła wiele kontrowersji. Ambiwalentnie przyjęły ją środowiska feministyczne. Większość komentatorek literackich, np. Claudia Fitzherbert
z „The Telegraph”20, uznała książkę za odpowiedź na patriarchalne mity zakorzenione w tradycji judeochrześcijańskiej. Wielu literaturoznawców podkreślało emancypacyjny wydźwięk powieści21. Część recenzentek, np. Nancy Kline
z „The New York Times”22, zarzuciła pisarce niepotrzebną grę stereotypami
płciowymi bezrefleksyjnie powielanymi w kulturze masowej. Kazimiera Szczuka
krótką charakterystykę książki zakończyła wymownie: „Na swój sposób [Lessing]
14

J. Pickering, Understanding Doris Lessing, Columbia 1990.
M. Galin, Between East and West: Sufism in the Novels of Doris Lessing, New York 1997.
16
J.A. Wagner-Lawlor, Postmodern Utopias and Feminist Fictions, Cambridge 2013, s. 96–100.
17
E. Morgan, The Descent of Woman, London 1972 (polski przekład: Pochodzenie kobiet, Warszawa 2007). W książce tej Elaine Morgan zastępuje najbardziej rozpowszechnioną wśród ewolucjonistów hipotezę sawannową (według której pierwszym hominidem był żyjący na lądzie łowca) hipotezą
wodnej małpy (zgodnie z którą ludzie pochodzą od zwierząt morskich). Walijska feministka skupia się
przy tym na przedstawieniu mechanizmów adaptacyjnych w oderwaniu od dominującej wśród badaczy perspektywy męskocentrycznej.
18
J. Rawski, „Szczelina” Doris Lessing – kobieca, alternatywna opowieść o początkach. Recepcja
i propozycja odczytania, „Świat Tekstów – Rocznik Słupski” 2013, vol. 11, s. 128.
19
J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000, s. 85–110.
20
C. Fitzherbert, Where Do Little Boys Come from?, „The Telegraph” z 14 stycznia 2007.
21
P. Lalbakhsh, Subverting Masculine Ideology and Monstrous Power Exertion in Doris Lessing’s
„The Cleft”, „The Southeast Asian Journal of English Language Studies” 2014, vol. 20 (3), s. 17–26.
22
N. Kline, Of Fish and Bicycles, „The New York Times” z 2 września 2007.
15
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próbowała zmierzyć się z esencjalistycznymi stereotypami. [...] Problem w tym,
że wszystko to razem jakoś nazbyt symetrycznie dzieli się na dwa, uzupełnia,
przenika, walczy i kopuluje. Ohyda”23.
Niezwykle żywa dyskusja na temat Szczeliny wybuchła w blogosferze. Dziełu
Lessing zarzucano zbytnią popularność, niepotrzebne ocieranie się o beletrystyczną literaturę science fiction. Jedna z recenzentek stwierdziła: „Lessing jako stara kobieta odczuwa wstręt do kobiecości”24. Inny bloger podsumował Szczelinę
jeszcze dosadniej: „Wyszła z tego antropologiczna bujda. [...] Fantasmagoryczny
epos o prapoczątkach ludzkości jest dość kiepsko fabularnie skonstruowaną opowieścią. [...] Szczelina wychodzi naprzeciw współczesnym teoriom równouprawnienia i wspólnego decydowania o kształcie życia społecznego. Pośrednie i bezpośrednie nawiązania do maskulinizmu czynią z książki Lessing lekturę społecznie
zaangażowaną, choć nie do końca chyba przemyślaną”25.
Oczywiście nie zabrakło także głosów zachwytu nad kunsztem pisarki, balansującej na granicy literatury wysokiej i popularnej: „Lessing nie gloryfikuje kobiet
i nie deprecjonuje mężczyzn, mimo iż tego właśnie czytelnik na początku powieści
się spodziewa. Skupia się na różnicach pomiędzy obiema płciami, stara się zaprezentować różne sposoby myślenia i odczuwania, ale nie osądza ich i nie wartościuje. Jej analiza jest bardzo trafna i brutalnie szczera. I nikt nie wychodzi z niej
zwycięsko”26.
Skrajnie przeciwstawne opinie krytyków nie wpłynęły na reakcję czytelników.
Książka Lessing w wielu krajach stała się bestsellerem, jak to z najnowszymi publikacjami świeżo upieczonych noblistów zwykle bywa.

PRZED PRZYBYCIEM POTWORÓW

Literacka kreacja autorstwa Doris Lessing może przywodzić na myśl opisy
królestwa greckich Amazonek czy wspólnoty z wyspy Lesbos. Świat przedstawiony w tego rodzaju utworach jest – jak pisał Jerzy Szacki – „maksymalnie w swej
doskonałości kompletny i jednoznaczny”27. Społeczność Szczelin stanowi urzeczywistnienie ideału struktury matriarchalnej28. Szczeliny wzięły swoją nazwę od
geologicznej waginy (geological vagina29), pęknięcia w uznawanej za świętą skale,
23
K. Szczuka, Agenda. Książki. Hit: Agnieszka Graff „Rykoszetem”. Kit: Doris Lessing „Szczelina”,
„Gazeta Wyborcza” z 24 marca 2008.
24
„Szczelina” Doris Lessing, http://subiektywnerecenzje.blogspot.com/2008/05/szczelina-dorislessing.html (dostęp 25 marca 2015).
25
„Szczelina” Doris Lessing, http://krytycznymokiem.blogspot.com/2008/05/szczelina-doris-lessing.
html (dostęp 25 marca 2015).
26
Na początku była kobieta... „Szczelina” Doris Lessing, https://historiajednejksiazki.wordpress.
com/2010/03/18/na-poczatku-byla-kobieta%E2%80%A6-%E2%80%9Eszczelina%E2%80%9D-doris
-lessing (dostęp 25 marca 2015).
27
J. Szacki, Spotkania..., s. 14.
28
B.M. Aouadi, The Exegesis of Doris Lessing’s „The Cleft”: Rethinking Being and Time, w:
Women’s Utopian and Dystopian Fiction, red. R.S. Wilson, Newcastle 2013, s. 30–46.
29
V. Tiger, „Crested, not Cloven”: „The Cleft”, „Doris Lessing Studies” 2008, vol. 27 (1–2), s. 33.
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nieopodal której mieszkały („Jesteśmy szczeliną, Szczelina to my”30). Tworzyły
zamkniętą wspólnotę osiadłą, niechętną jakimkolwiek zmianom: „Istniały w wiecznej teraźniejszości”31.
Przed przybyciem Potworów świat Szczelin ograniczał się de facto do najbliższej okolicy wyspy32 – zatoki, jaskiń, plaży i kamienistych wzniesień ją okalających: „horyzont myśli wytyczała góra, stanowiąca granicę świata”33. Odległość
odmierzana była w kategoriach czasu, a nie przestrzeni.
Szczeliny określały się jako „morskie stworzenia”34. „Nie boimy się morza,
jesteśmy morskim ludem”35 – deklarowały. Nie znały ognia, nie wznosiły jakichkolwiek domostw, a ich dieta ograniczała się do spożywania surowych ryb i wodorostów. Były w pełni samowystarczalne.
Stabilność wspólnoty opierała się na dwóch filarach. Pierwszym była partenogeneza. „Księżyc, ocean, wielka ryba zapładniały kobiety albo nawet ducha samej
Szczeliny”36. Inseminacja dokonywała się bezrefleksyjnie: „Jeżeli każda rodzi,
kiedy tylko osiągnie odpowiedni wiek, to każda jest matką i nie trzeba używać
określenia Matka”37. Drugi czynnik wiązał się ze ścisłą profesjonalizacją poszczególnych segmentów społecznych oraz akceptacją hierarchii wiekowej. Społeczność Szczelin dzieliła się na pięć rodzin: Strażniczki Szczeliny (Cleft Watchers),
Poławiaczki Ryb (Fish Catchers), Tkaczki Sieci (Net Makers), Wyprawiaczki
Rybich Skór (Fisk Skin Curers) oraz Zbieraczki Wodorostów (Seaweed Collectors). Najwyżej w strukturze społecznej znajdowały się najstarsze Strażniczki
Szczeliny.
System wierzeń Szczelin koncentrował się na oddawaniu czci Księżycowi.
Kult lunarny był ściśle związany z mitem o początkach ludzkości, podtrzymywanym przez Strażniczki Szczeliny: „Ich umysły nie były przygotowane do stawiania
pytań czy jakichkolwiek przejawów choćby umiarkowanej ciekawości. Wierzyły,
[...] że jakaś Ryba przeniosła się na Ziemię z Księżyca. [...] Wykluły się z jajek
Księżyca. Księżyc złożył jaja w morzu, stracił część samego siebie i właśnie
dlatego czasami jest duży i jaśniejący, a kiedy indziej blady i wąski”38.
Kult lunarny obejmował składanie raz do roku ofiar z ludzi: „gdy słońce
dotyka wierzchołka tej góry zimną porą, zabijałyśmy jedną z nas i zrzucałyśmy
ciało ze szczytu Szczeliny w głąb przepaści”39. Atawistyczna wspólnota praktykowała także eugenikę: „Nie zatrzymywałyśmy kalekich dzieci ani bliźniąt. Starałyśmy się ograniczyć naszą liczebność, ponieważ tak było lepiej”40. Działanie
takie – niejako uprzedzające prawo natury – jak piszą antropolodzy, zaobserwować
można w większości prymitywnych wspólnot plemiennych41. Szczeliny pozostawiały kalekie niemowlęta na skałach bądź po prostu spychały je w przepaść, co
30

D. Lessing, Szczelina, s. 18.
Tamże, s. 39.
32
G. Bedell, The Cleft, „The Observer” z 7 stycznia 2007.
33
D. Lessing, Szczelina, s. 116–117.
34
Tamże, s. 39.
35
Tamże, s. 17.
36
Tamże, s. 248.
37
Tamże, s. 17.
38
Tamże, s. 39.
39
Tamże, s. 18.
40
Tamże, s. 20.
41
A.G. Roper, Ancient Eugenics, Oxford 1913. Podkreślić należy, że kontrola liczebności występowała głównie we wspólnotach koczowniczych i obejmowała przede wszystkim osoby niepełnosprawne, a następnie dzieci płci żeńskiej.
31
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może przywodzić na myśl tradycje starożytnej Sparty czasów Likurga, gdzie
ułomne dzieci zrzucano ze zboczy Tajgetu.
Nowo narodzone dziewczynki stanowiły własność wspólnoty, a nie indywidualnych Szczelin. Pierwsze kobiety nie znały uczuć troskliwości, nie wiedziały,
czym jest empatia. Opowieść o rozwoju tej wspólnoty przez kontakt ze światem
Potworów jest historią społecznych narodzin zmysłu etycznego i estetycznego.

PO PRZYBYCIU POTWORÓW

Przyjście na świat pierwszego chłopca burzy ład wspólnoty. Dziecko nie zostało potraktowane jako człowiek, tylko jako wada rozwojowa, wynaturzenie:
„Kiedy na świat przyszedł pierwszy Potwór, uznały go za jedno z kalekich dzieci”42. „Pierwszego Potwora uznano za nieszczęśliwą pomyłkę w cyklu narodzin.
[...] Stare kobiety wpadły w panikę i furię, krzyczały i karały młode kobiety, które
wydawały na świat Potwory”43. Inna ze Szczelin stwierdza: „kiedy zaczęły się rodzić Potwory, pojawił się nowy sposób myślenia, podobnie jak wszystko inne. [...]
Na początku właśnie tak was postrzegałyśmy, wszystkich was i każdego z osobna.
Potwory. Zdeformowane istoty, dziwadła, odmieńce, kaleki”44.
Opisy Tryskaczy ograniczane są do sfery czysto fizycznej. Wielokrotnie podkreśla się ich dziwność i straszność oraz nieposiadanie przez nich jakichkolwiek
narzędzi komunikacyjnych – potrafili wydawać z siebie jedynie bełkotliwe dźwięki. Każda z dostrzeganych różnic w budowie anatomicznej uznawana była za nieuleczalny defekt, który należy jak najszybciej wyeliminować: „Wy jesteście cali
gruzłowaci, pokryci węzłami mięśni i na domiar złego macie jeszcze to coś, co
przypomina rurkę i czasami tryska płynem”45.
Emocje towarzyszące odkryciu nowej – męskiej, choć wyrazu tego początkowo nie używano – formy cielesności ewoluowały. Z początku dominowały zdziwienie i lęk: „W sercach Szczelin pulsował też strach, że ta, która raz urodziła
Potwora, może urodzić następnego”46. Wkrótce pojawił się także wstyd: „Kiedy
któraś z nas się zorientowała, że dziecko jest Potworem, ogarniał ją wstyd, a inne
zaczynały jej nienawidzić”47. Lęk przed Tryskaczami wywołał poczucie niepewności, bezradności oraz tymczasowości48. Uświadomienie sobie wstydu stało się
początkiem przemiany wyobraźni społecznej. W procesie tym zabrakło jednak
miejsca na postawy tolerancji wobec Inności Tryskaczy.
Odczucia szybko przekształcone zostały w trwogę49, gniew i nienawiść: „Społecznością żyjących we śnie istot wstrząsnął jeden szok za drugim i właśnie to
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bezradne przerażenie stało się przyczyną ich okrucieństwa”50. Percepcja Obcego
– wytworzenie mentalnego dystansu wobec potworności – wiązała się ściśle ze
zmianą autonarracji tożsamościowej. Szczeliny, dostrzegając niejednorodność
świata, automatycznie zmieniały wyobrażenie o samych sobie: „I nagle zdarzyła
się prawdziwa zmiana, zmiana zasadnicza – narodziny zdeformowanych dzieci,
Tryskaczy, Potworów. Początek niepokojącego moralnego dyskomfortu, niezadowolenia, frustracji – narodziny świadomości samych siebie i życia”51.
Zanikały rytuały zapewniające wspólnocie integrację i gwarantujące jej członkom poczucie bezpieczeństwa. Tożsamość kolektywna Szczelin ulegała transformacji. Niejako na jej marginesie – na co zwróciła uwagę brytyjska pisarka
polskiego pochodzenia Lisa Appignanesi – zaczęły wykształcać się tożsamości
indywidualne52. Wspólnota traciła jednorodność. Od momentu pojawienia się Potworów część kobiet zaczęto otwarcie nazywać Starymi (Old Shes). Tworzyły one
nieformalną instytucję, która – w momencie kryzysu – przywłaszczyła sobie
mandat do decydowania o przyszłości wspólnoty. Ich zachowanie wskazuje na zespolenie władzy i wiedzy, elementów niezbędnych do wykształcenia się dyskursu
totalizującego, określającego granice między tym, co normalne, a tym, co potworne53. W perspektywie tej ciało ludzkie (a zatem także istot, którym odmawia się
człowieczeństwa) istnieje jedynie jako wytwór określonego rodzaju dyskursu.
Zdeformowane, w mniemaniu Szczelin, istoty usiłowano jak najszybciej unieszkodliwić. Próby zrzucenia niemowląt ze Skały, Która Zabija (Killing Rock),
spełzły na niczym. Nieoczekiwanie chłopcom z pomocą pospieszyły orły, wyrywając ich z rąk Szczelin i przenosząc na drugą stronę wzniesienia. Orły wkrótce
stały się jedynym gwarantem bezpieczeństwa Tryskaczy. Szczeliny nadaremnie
próbowały toczyć wojnę z gigantycznymi ptakami. Wówczas też pierwszy raz doświadczyły bezpośredniego zagrożenia.
Nieumiejętność wypracowania skutecznego narzędzia zarządzania kryzysowego
podważyła legitymizację Starych Szczelin, wyostrzając przy tym konflikt pokoleń: „W spokojnej, sennej [...] społeczności pierwszych istot ludzkich, pierwszych
kobiet, narodził się nie tylko strach, ale także koncepcja podstawowych form
ataku i obrony. I to wystarczyło, aby zachwiać pozycją Starych, które rządziły
wspólnotą”54.
Stare Szczeliny, nie mogąc zabić Potworów, zdecydowały się zatem na inną
strategię. Rozpoczęły fazę eksperymentów – psychicznego i fizycznego znęcania
się nad malcami: „Małe było karmione, lecz ta, która je karmiła, drażniła się
z nim i dręczyła je. Pierwszy mały Potwór miał naprawdę ciężkie życie”55. Taktyka Szczelin miała trzy cele. Przede wszystkim starano się potwierdzić nieludzkość nowo narodzonych istot. Jednocześnie zwrócono uwagę na ich potencjał
utylitarny: „Stara powiedziała, że powinnyśmy zatrzymać jednego z Potworów,
jednego z was, pozwolić mu dorosnąć i sprawdzić, czy się do czegoś nadaje”56.
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Oceniano też ewentualną użyteczność „obcego plemienia”57 dla społeczności
Szczelin, nikt jednak nie myślał o przekształceniu chłopców w niewolników
– bardziej liczył się aspekt czysto ludyczny: „Część Starych chciała, żebyśmy
zatrzymały jednego jako zabawkę”58. Tryskaczy traktowano przedmiotowo, jak
„domowe zwierzątka”, „zabawki”59, a ich torturowanie jako grę60: „Otóż każda
chciała bawić się tym, co macie z przodu, tymi grudkami i rurką. Mały Potwór
krzyczał i krzyczał, grudki mu nabrzmiały, zaczerwieniły się i wypełniły ropą
oraz cuchnącą wodą. Wtedy pewna Stara powiedziała, że w gruncie rzeczy Potwory są takie jak my, że różni was od nas tylko ta rzecz z przodu i płaskie
piersi. Że trzeba obciąć to coś i zobaczyć, co z tego wyniknie. Cóż, obcięły to
i małe umarło, do końca krzycząc rozpaczliwie”61.
Zabieg kastracji, który doprowadził do śmierci dziecka, można uznać za kolejną cezurę w procesie oswajania obcości62. Społeczność Szczelin zaczęła się
dzielić. Kilka kobiet uzmysłowiło sobie, że dehumanizacja Potworów, będąca
mechanizmem obrony wspólnoty, w rzeczywistości dowodzi odczłowieczenia
samych Szczelin. Narodzinom owego zmysłu humanitarnego towarzyszyła kontestacja seksistowskiego ładu wspólnotowego: „Pojawiło się całkowicie nowe
uczucie. Było to obrzydzenie. Nie, nie było zupełnie nowe, bo wcześniej odczuwały je na widok nowo narodzonego Potwora z jego paskudnymi narządami... Nie,
obrzydzenie czy niechęć nie były nowe, nowa była natomiast sytuacja, punkt
odniesienia – dziewczęta patrzyły teraz z obrzydzeniem na stare kobiety”63.
Młode Szczeliny (Young Shes) stopniowo zaczęły zdawać sobie sprawę, że
potworność nie stanowi wartości autotelicznej, lecz jest pojęciem relacyjnym.
W ten sposób – warto w tym miejscu posłużyć się dyskursem charakterystycznym
dla teorii feministycznych – „podważono i zmieniono kulturowe podstawy opresji
seksistowskiej”64. Mechanizm percepcji – dawniej skupiający się na sferze cielesnej – uległ przewartościowaniu. „Szczeliny mówiły o sobie: «ludzie», ale przecież to także musieli być ludzie, gdyż każdy z nich narodził się ze Szczeliny”65.
Nagle okazało się, że na miano Potwora bardziej zasługują bestialskie Stare
Szczeliny niż młodzi, opresjonowani chłopcy: „Duże, otyłe Szczeliny, ich pozbawione jędrności ciało przekształciło się w zwisające warstwy i wałki tłuszczu…
Leżały tam z rozłożonymi nogami, a ich szczeliny też były tłuste i wzdęte,
z jasnymi włosami porastającymi języki i wzgórki różowawego ciała. Brzydkie,
och, jakie brzydkie, pomyślały dziewczęta, które wcześniej drżały z obrzydzenia
na widok rurek i kulek małych potworów”66. Dodać można, że część antropolo-
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gów w opisie tych „jasnoskórych fok”67 dostrzega przedstawienia korpulentnych,
masywnych bogiń czczonych w okresie neolitu, a zatem w zaraniu cywilizacji
ludzkiej68.
Krytyka dominacji Starych wiązała się także z zachwytem nad światem
męskim. Entuzjazm ten wynikał z doświadczenia własnej autonomii, poczucia
siostrzeństwa (połączonego z podważeniem idei starszeństwa), a także z wykrystalizowania się dwóch uczuć: instynktu macierzyńskiego oraz żądzy erotycznej:
„Szczeliny przestały się bać Potworów i weszły w okres fascynacji”69. W przemianie tej część krytyków literackich dostrzega ostateczny triumf archetypu
Matki Karmicielki (Alma Mater) nad Wielką Matką (Magna Mater)70.
Kobiety coraz śmielej wkraczały w świat Potworów. Skrycie przedostawały
się do położonej za wzniesieniem doliny. Przebywając z młodzieńcami, zaczęły
akceptować ich inność – płeć rozumianą początkowo czysto biologicznie (sex),
a z czasem coraz bardziej kulturowo (gender)71. Obie grupy uczyły się siebie
nawzajem: „Mężczyźni, kobiety... Nowe słowa, nowi ludzie”72. „Przebywały w dolinie razem z ludźmi, których dawniej nazywały Potworami, w ich umysłach na
pewno kłębiło się mnóstwo porównań. Takie same – inne; podobne – niepodobne. Mnóstwo różnic. [...] Gdyby nie było mężczyzn, czyli Potworów, gdyby nie
napotykały na swojej drodze odmiennych istot, nie musiałyby powtarzać sobie,
kim są. Wraz z narodzinami pierwszego małego potwora pojawiły się też pojęcia Męskości i Kobiecości; wcześniej byli tylko ludzie”73.
Podział na mężczyzn i kobiety, który zastąpił dychotomię Tryskacze – Szczeliny, nie oznaczał jednak automatycznej egalitaryzacji relacji międzyludzkich.
Lessing w swojej książce wielokrotnie podkreśla, że wejście w nowe role oznaczało przeobrażanie jednych stereotypów w drugie. Migrujące na drugą stronę
skały kobiety czuły się najbezpieczniej, pilnując ogniska domowego, gotując,
sprzątając – mężczyźni z kolei realizowali się na polowaniach, rywalizując między sobą w różnego rodzaju konkursach fizycznych. Wzrost refleksyjności w relacjach między płciami zaowocował wykształceniem się tzw. niesprawiedliwości
genderowej. Według Nancy Fraser, „płeć kulturowa koduje wszechobecne kulturowe wzorce interpretacji i oceny, które są zasadnicze dla porządku statusu jako
całości. Z tego powodu głównym rysem niesprawiedliwości genderowej jest androcentryzm, zinstytucjonalizowany wzorzec przypisywania kulturowej wartości, który
uprzywilejowuje cechy kojarzone z męskością, a dewaluuje wszystko, co zakodowane jako «kobiece»”74.
Wspólnota Szczelin powoli rozpadała się. Traciła osiadły charakter75. „Nastąpił
czas chaosu, czas rozdarcia, eksplozja niezwykle silnych uczuć, coś w rodzaju
wojny domowej”76. Władza Starych topniała. Katalizatorem dla tego procesu oka67
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zał się kryzys demograficzny, związany z zanikiem dzieworództwa: „Gdy [Szczeliny] zrozumiały, że Potwory nie przestaną się pojawiać, w ich świecie zaistniało
nowe zagrożenie – liczebność społeczności stale malała”77. „Po pewnym czasie
my, Szczeliny, straciłyśmy zdolność wydawania dzieci na świat bez udziału tamtych, bez udziału Potworów”78.
Stopniowo rozwijał się dialog między kobietami i mężczyznami. Obie strony
miały w pamięci przeszłość naznaczonych bólem relacji. Z czasem jednak udało
się wypracować konsensus, który opierał się na pełnym odczarowaniu pojęcia
potworności. Jedna z bohaterek powieści w rozmowie z mężczyznami stwierdza:
„Skąd wiesz, czy gdyby w waszej społeczności urodziło się kilka Szczelin, nie
uznalibyście nas za Potwory, ponieważ jesteśmy inne?”79

PODSUMOWANIE

Opowieść o relacjach między Tryskaczami a Szczelinami potwierdza zarysowane we wstępie tezy o mechanizmach społecznego konstruowania potworności.
Percepcja Potworów przeszła przez kilka faz: od zdziwienia, przerażenia, wstydu, po zaciekawienie, fascynację i pełną akceptację. Początkowo odbiór ten ograniczał się do akcentowania różnic fizycznych. Wkrótce o wiele istotniejsze okazało
się poszukiwanie podobieństw psychicznych. Nieludzkość istot męskich wiązała
się z narzuconą przez starsze kobiety perspektywą dominacji. Rozwinięcie interakcji międzypłciowej w grupach rówieśniczych pozwoliło na redefinicję pojęcia
potworności – jej empatyczne oswojenie (współczucie jako katalizator interakcji
między płciami)80 i odwrócenie (dostrzeżenie potworności w zachowaniach Starych Szczelin). Ostatnim etapem okazało się odrzucenie kategorii potworności.

CLEFTS AND SQUIRTS. RECONSTRUCTION OF LITERARY MECHANISMS OF
CREATING MONSTROSITY IN THE NOVEL THE CLEFT BY DORIS LESSING
Summary
The aim of the article is to characterize discursive mechanisms of creating monstrosity
in the best-selling book The Cleft by Doris Lessing. The introduction describes sources
of social teratology. It presents the biography of the author of the novel and the reception of
the analyzed work. Then the author discusses who are Monsters in The Cleft as well as the
function they fulfill and what symbolize.
Trans. Izabela Ślusarek
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ANTAGONIŚCI WE WSPÓŁCZESNYCH RENARRACJACH BAŚNI
NA PRZYKŁADZIE CZAROWNICY Z JASIA I MAŁGOSI BRACI GRIMMÓW

I. WSTĘP

Celem artykułu jest przedstawienie przemian, jakim we współczesnych tekstach kultury uległa kreacja czarownicy znanej z baśni o Jasiu i Małgosi (nr 15)
braci Grimmów, z uwzględnieniem prawideł kreowania postaci w baśni tradycyjnej. W zamyśle analiza ta ma ukazać na wybranych przykładach, jak baśniowa
czarownica funkcjonuje obecnie w przestrzeni kultury popularnej, jak licznym
modom i trendom podlega oraz w jaki sposób prezentuje się ją współczesnym
odbiorcom, którym próbuje się za każdym razem opowiedzieć baśń na nowo.
Obok baśniowych protagonistów bardzo ważną rolę odgrywają antagoniści, ponieważ to właśnie dzięki nim główny bohater może wykazać się dzielnością, ofiarnością, sprytem, by ostatecznie osiągnąć szczęście. Są interesujący
również z tego względu, że dla odbiorcy stanowią element fantastyczny i cudowny, a same baśnie dostarczają o nich minimalnej liczby informacji, co sprawia, że są jeszcze bardziej tajemniczy i łatwo mogą podlegać transformacjom
i konkretyzacjom.
Zbiór baśni Wilhelma i Jakuba Grimmów bogaty jest w rozmaitych antagonistów – znajdziemy u nich m.in. wilki, duchy, trolle oraz czarownice. Z kilku
przyczyn to właśnie czarownice będą przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Po pierwsze, są one istotnym i wyraźnym składnikiem kanonicznych (najbardziej rozpoznawalnych i zakorzenionych w masowej pamięci) baśni Grimmów,
co ostatecznie przekłada się na mnogość ich reprezentacji w tekstach kultury popularnej. Po drugie, niezwykle rozbudowany status kulturowy czarownicy pozwala na liczne kontaminacje w kreacji tej postaci i umiejscowienie jej w dogodnych
dla współczesnych twórców ramach. Po trzecie, baśniowe renarracje przeżywają
obecnie renesans: tylko w 2012 r. odbyły się premiery kilku filmowych adaptacji
Królewny Śnieżki1, coraz popularniejsze stają się też utwory literackie osadzające baśniowych bohaterów w modnych konwencjach, np. horroru wampirycznego
1

Zob. Królewna Śnieżka (reż. T. Singh, USA), Królewna Śnieżka i Łowca (reż. R. Sanders, USA),
Śnieżka (reż. P. Berger, Belgia – Francja – Hiszpania), Śnieżka i pierścień śmierci (reż. R. Goldenberg,
USA).
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czy horroru o zombie. Pociąga to za sobą również efekt w postaci konkretnych
zjawisk i tendencji dostrzegalnych w kreacji baśniowych antagonistów, którzy
zostają skonkretyzowani w stosunku do pierwotnej narracji, a ich „baśniowa biografia” zostaje uzupełniona w taki sposób, aby stała się atrakcyjna dla odbiorców.

II. ANTAGONISTA „TRADYCYJNY”

Weronika Kostecka, wyróżniając wyznaczniki baśni tradycyjnej – rozumianej jako gatunek i konwencja – stwierdziła, że do istotnych cech postaci zaliczyć
należy to, iż odgrywają one określone role, są maksymalnie uproszczone i charakteryzowane w sposób pośredni – przez ukazanie ich działań. Do tego o bohaterze mówią jego czyny, a samym postaciom brakuje cielesności, fizyczna
krzywda bohatera nie jest związana z jego cierpieniem2. Najważniejsze jest jednak to, że to konflikt zewnętrzny jest istotniejszy od wewnętrznego, co oznacza,
że baśń tradycyjna nie skupia się na stanach psychicznych swoich bohaterów.
„Kopciuszek płacze na grobie matki, a nie tęskni za nią, Jaś i Małgosia unicestwiają czarownicę, a nie jej nienawidzą”3, ponadto „bajka ze względu na swój
antynaturalizm i wysoki stopień konwencjonalizacji wyklucza pytania w rodzaju:
czy bardzo cierpi bohater, czy jest zmęczony, zmarznięty, głodny itp.”4 Analogiczna sytuacja dotyczy baśniowych antagonistów.
W baśni Grimmów czarownica początkowo udaje miłą staruszkę, pragnącą
ugościć Jasia i Małgosię w swojej chacie. Sama charakterystyka postaci od początku klasyfikuje ją jako postać negatywną, gdyż brzydota fizyczna często
w baśniowej narracji idzie w parze z brzydotą psychiczną: „[...] z domu wyszła
o lasce kobieta stara jak świat. Jaś i Małgosia tak się przestraszyli, że upuścili
to, co trzymali w rękach [...] Stara kobieta tylko udawała życzliwość, albowiem
tak naprawdę była to zła wiedźma, która czyhała na dzieci. Swoją chlebową
chatkę zbudowała właśnie po to, żeby je do siebie zwabiać. Gdy jakieś dziecko
dostało się w jej ręce, zabijała je, gotowała i zjadała – taki dzień był dla niej
świętem”5. Grimmowie opisują wiedźmę jako brzydką, starą kobietę, informując
m.in. o tym, że wiedźmy mają „czerwone oczy i nie widzą dobrze na odległość,
mają za to doskonały węch, zupełnie jak zwierzęta, i wiedzą, kiedy zbliżają się
ludzie” (s. 93).
2
Zob. W. Kostecka, Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Warszawa 2014, s. 118–121.
3
G. Lasoń, Magiczne zwierciadła baśni i fantasy, „Fantastyka” 1990, nr 2, s. 56.
4
J. Ługowska, Baśń ludowa a literacka. Problemy wartości, w: Wartości literatury dla dzieci
i młodzieży. Wybrane problemy, red. J. Papuzińska, B. Żurakowski, Warszawa – Poznań 1985, s. 35.
Zob. także K. Kowalczyk, Przed „dawno, dawno temu” i po „żyli długo i szczęśliwie” – o filmowych
i komiksowych prequelach i sequelach na przykładzie „Jasia i Małgosi” braci Grimmów, „Literatura
Ludowa” 2014, nr 4/5, s. 39–49.
5
J. i W. Grimm, Baśnie dla dzieci i dla domu, il. O. Ubbelohde, przeł. E. Pieciul-Karmińska,
t. 1, Poznań 2010, s. 92–93. Należy jednak zwrócić uwagę, że opis samej wiedźmy i jej zgonu różni
się w zależności od poszczególnych tłumaczeń baśni Grimmów w Polsce.
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Kobieta, która chciała pożreć dzieci, ostatecznie okazuje się naiwna i ginie
z ich rąk. Ukaranie antagonisty jest kluczowym składnikiem baśniowego utworu. Dodatkowo kara w baśni tradycyjnej jest zawsze zasłużona i widowiskowa.
Maria Tatar twierdzi, że „ukaranie antagonistów jest opisane bardziej szczegółowo niż dobry los i szczęście bohaterów. Przeciwnicy umierają w najokrutniejszy i najboleśniejszy sposób, co wydaje się koniecznym warunkiem osiągnięcia
szczęścia przez bohatera, a w niektórych opowieściach kary te konstytuują
«happy end»”6. Z baśniowego punktu widzenia zatem okrutne kary wymierzane
antagonistom są konstytutywnym składnikiem dzieła – zamknięcie złej teściowej
w beczce wypełnionej wrzącym olejem i jadowitymi wężami (Dwunastu braci)
lub umieszczenie nagiej kobiety w beczce nabitej gwoźdźmi (Gęsiarka), rozcięcie
brzucha wilka i napełnienie go kamieniami (Czerwony Kapturek) czy spalenie na
stosie (Sześć łabędzi) to tylko nieliczne przykłady działania baśniowej aksjologii. Nie powinno więc dziwić, że kiedy czarownica podeszła do pieca i włożyła
do niego głowę: „Małgosia pchnęła ją tak, że baba wpadła głęboko do środka.
Dziewczynka zatrzasnęła żelazne drzwiczki i zasunęła rygiel. Ha! Wiedźma zaczęła wyć przeraźliwie, ale Małgosia uciekła i tak bezbożna starucha musiała
w końcu nędznie spłonąć” (s. 95).
Antypsychologizm czarownicy, jej jednowymiarowość moralna i etyczna,
uschematyzowany wygląd i sposób zachowania we współczesnych tekstach kultury popularnej ulegają przemianom i przekształceniom, wpisując się w nurt postmodernistycznej gry z tradycją.

III. PROFIL BAŚNIOWEGO ANTAGONISTY W TEKSTACH KULTURY POPULARNEJ

Baśnie, jako globalne teksty kultury, doskonale zakorzenione w masowej wyobraźni, stanowią dla współczesnych twórców interesujący obiekt przetworzeń
i transformacji. Mimo że należą do form prostych, ich współczesne wersje realizują rozmaite strategie adaptacyjne, które przekładają się również na kreację
antagonistów w omawianych tekstach.
1. BRUTALNOŚĆ I OKRUCIEŃSTWO

Do najważniejszych tendencji „baśniowej popkultury” należy zaliczyć eksponowanie brutalności i okrucieństwa wiedźm, szczególnie w warstwie wizualnej
tekstu (komiksy, filmy, gry), co wpisuje utwór w konwencję horroru, a czasem
– gore. Turpistyczne i antyestetyczne opisy i przedstawienia wiedźm stają się
częściami składowymi tych utworów. Dotyczy to charakterystyki zarówno fizycznej, jak i psychicznej bohaterek – ich szkaradnej i odpychającej powierzchowności
towarzyszą okrutny charakter i nieludzkie postępowanie. Dodatkowo szczególny
nacisk kładzie się na opis śmierci wiedźmy, który często epatuje okrucieństwem
i mnogością detali.
6
M. Tatar, The Hard Facts of the Grimm’s Fairy Tales, Princeton – New Jersey 1987, s. 181.
Tłum. własne.
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Należy jednak pamiętać, że współczesne czarownice budzą już strach innego rodzaju niż w baśni Grimmów. Zostaje on skonkretyzowany, a odbiorcy mają możliwość przeżywania go w komfortowych warunkach, odczuwają art-grozę
wywołaną przez nieczystego i niebezpiecznego potwora7 – czarownicę, która przeraża i która nie należy do ludzkiego, racjonalnego świata (bywa kanibalem, może
być nieśmiertelna, a przede wszystkim ma niejednoznaczny status ontologiczny).
Przykładem niech będzie literacki opis Johna Connolly’ego z Księgi rzeczy
utraconych: „Jakaś kobieta dorzucała polana do ognia. Była stara i śmierdziała.
Na podłodze u jej stóp leżał stos kości – szczątki dzieci, które wpadły w jej ręce.
– Świeże mięsko! – szepnęła do siebie. – Świeże mięsko do pieca Staruchy! [...]
Kobieta podeszła i spojrzała na nich przez pręty klatki. Jej twarz pokrywały
czarne brodawki, a zęby były zniszczone i wyszczerbione jak stare nagrobki”8.
Opis różni się zatem od Grimmowskiej wersji pod względem estetycznym. Proste
baśniowe zdarzenia są tutaj wyolbrzymione, a okrucieństwo zostaje wyeksponowane, czarownica bowiem umiera w męczarniach, co po części odbiera jej status antagonistki, której nie należy współczuć: „Kiedy kobieta stała odwrócona
tyłem, dziewczynka szybko podbiegła, wepchnęła ją do pieca i zatrzasnęła drzwi.
Kobieta kopała, próbując je otworzyć, ale dziewczynka była szybka – zasunęła
zasuwę (bo Starucha nie chciała, żeby dziecko się wymknęło po rozpoczęciu
pieczenia) i zostawiła ją uwięzioną w środku. Potem dorzuciła polan do ognia
i Starucha zaczęła się powoli piec, wrzeszcząc i jęcząc przez cały czas. Groziła
dziewczynce najgorszymi torturami. W piecu było tak gorąco, że zaczął się topić
tłuszcz Staruchy. Wydawał smród tak okropny, że dziewczynce zrobiło się niedobrze. Kobieta nadal jednak walczyła, mimo że skóra zaczęła odchodzić od jej
ciała, a ciało od kości. W końcu umarła”9.
Turpizm i groza pojawiają się jednak nie tylko podczas śmierci antagonistki,
uwidaczniają się bowiem przede wszystkim na płaszczyźnie kreacji samej postaci
(odstręczającej fizyczności i okrutnego charakteru) oraz jej działań. Tendencję tę
zauważyć można w komiksie Grimm Fairy Tales. Hansel & Gretel wydawnictwa
Zenescope Entertainment10. Czarownica pojawia się pod postacią pięknej kobiety,
eksponującej swoje wdzięki (co jest znakiem rozpoznawalnym tej serii komiksowej, która prezentuje swoje bohaterki jako kusicielki, odziane w skąpe stroje,
podkreślając tym silnie seksualny wydźwięk historii skierowanych do dorosłych
odbiorców). Wiedźma otrzymuje imię Sela, co również jest przykładem na konkretyzację baśniowej narracji. Bohaterowie, zwłaszcza antagoniści, są typowi,
najczęściej bezimienni. W toku akcji jednak czarownica przemienia się w okrutną
maszkarę, jej uwodzicielska powierzchowność okazuje się kamuflażem potwora
– nienaturalnie zielony odcień skóry, pokryta niewielką liczbą włosów czaszka,
czerwone demoniczne oczy, długie szpony, rząd ostrych wielkich zębów dopełniają
antyestetyczny wygląd postaci. Sugestywność i szczegółowość w sposobie przedstawiania wiedźmy odbiega od Grimmowskiej wersji, w której odbiorca dostawał
zaledwie skąpe informacje na temat wyglądu antagonistki, komiksowa obrazowość
zaś potęguje efekt grozy.
7
8
9
10

N. Carroll, Filozofia horroru, albo Paradoksy uczuć, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk 2004, s. 54–66.
J. Connolly, Księga rzeczy utraconych, przeł. K. Malita, Warszawa 2007, s. 114.
Tamże, s. 115–116.
J. Tyler, R. Tedesco, A. Benhossi, Grimm Fairy Tales. Hansel & Gretel, 2005, no. 3.
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Współczesne teksty kultury oferują jednak partycypowanie w dziele w bezpieczny, komfortowy sposób, strach bowiem „jest tu rozkoszą, przyjemną zabawą,
rodzajem zakładu z niewidzialnym, gdzie niewidzialne – którego istnienie się neguje – raczej nie przyjdzie upominać się o wygraną”11. Komiks nie kończy się
happy endem. Pomimo ukarania wiedźmy i wtrącenia jej do ognia przez Małgosię,
ugryziony przez czarownicę Jaś umiera.
Współcześnie czarownica ginie zazwyczaj w piecu, zgodnie z baśniowym
wzorcem, ale – jak wspominałam – często jej śmierć zostaje opisana drobiazgowo, z uwzględnieniem anatomicznych szczegółów palącego się ciała. Czarownica
w powieści Craiga Russella Baśniowy morderca jest skojarzona z okrutną matką
tytułowego bohatera. Zostaje ona przez niego ukarana w ten sam sposób co czarownica z Jasia i Małgosi: „Fetor palonego ciała. [...] Na dużej stalowej tacy
w pozycji embrionalnej leżało nagie, na wpół spalone ciało starej kobiety. Włosy
spłonęły, pozostało z nich tylko kilka zlepionych kulek. Sczerniała skóra popękała w wielu miejscach. Temperatura wysuszyła ścięgna i ciało się skurczyło”12.
Popkulturowe renarracje serwują jednak widzom często zaskakujące rozwiązania, czego przykładem jest chociażby scena dekapitacji wiedźmy za pomocą
szpadla lub rozprawienia się z jej towarzyszkami za pomocą broni automatycznej w filmie Hansel i Gretel: Łowcy czarownic (reż. T. Wirkola, Niemcy – USA
2013).
Historia Jasia i Małgosi nie kończy się również dobrze w krótkiej animacji
Jaś i Małgosia: Prawdziwa historia (reż. G. Cvetanovski, Macedonia 2010), gdzie
czarownica – na początku piękna i kusząca swą opowieścią kobieta – zamienia
się w okrutną staruchę, która z Jasia uczyniła swojego ociężałego umysłowo sługę, a z Małgosi – poczwarę do produkowania dzieci, które wiedźma następnie
przechowuje w słojach w mrocznych piwnicach swego zamku. Ponownie wiedźma ukazana jest jako obrzydliwa starucha, która wynalazła eliksir pozwalający jej
wyprodukować i spożyć jedno dziecko dziennie. Wiedźma nie ginie z rąk Małgosi, wepchnięta do pieca. Wykorzystuje znanych bohaterów jako swoich niewolników, sama zaś zostaje przedstawiona w ten sposób dopiero w skonfrontowaniu
z nowym bohaterem opowieści.
Komiksem wyzyskującym konwencję grozy jest również Quiet Little Melody.
A Simple Fairytale Sebastiana Skrobola13. Kadry ukazujące czarownicę są bardzo sugestywne: nie ma ona twarzy, w czarnej pustce świecą jedynie czerwone
oczy, nadające postaci demoniczny charakter. Ona sama obraca się wśród turpistycznych rekwizytów (dziecięcych czaszek, świec, magicznych ksiąg, słojów
z płodami i mózgami, wszechobecnych kości), porywa dzieci, aby wykorzystać
11

R. Caillois, Od baśni do „science-fiction”, przeł. J. Lisowski, w: tegoż, Odpowiedzialność i styl,
Warszawa 1967, s. 32.
12
C. Russell, Baśniowy morderca, przeł. J. Malinowski, Warszawa 2011, s. 364. Podobnie wygląda scena egzekucji dokonanej przez widma dzieci (wychowane niegdyś w sierocińcu) z filmu Jaś
i Małgosia (reż. Pil-Sung Yim, Korea Południowa 2007), które wcielają w życie główne przesłanie
tytułowej baśni: „złych dorosłych należy ukarać”, wpychając do pieca swoich złych opiekunów. Warto również zwrócić uwagę na film Hansel & Gretel Get Baked (reż. D. Journey, USA 2013), którego
akcja toczy się w amerykańskim miasteczku, gdzie czarownica zwabia do siebie nastolatków, aby ich
zjeść i zachować wieczną młodość. W utworze tym estetyka horroru (np. pożeranie przez czarownicę gałki ocznej nastolatka) miesza się z poetyką komediową (wszechobecne sceny palenia marihuany
czy gagi związane z zachowaniem młodzieży).
13
S. Skrobol, Quiet Little Melody. A Simple Fairytale, Warszawa 2014.
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ich dusze i pozyskać źródło młodości (zachowanej w magicznym amulecie). Jest
bezwzględna i okrutna, o czym świadczą nie tylko stosy czaszek za jej kotłem,
lecz także fakt, że ani Jaś, ani Małgosia nie doczekają happy endu. Dziewczynka
kończy swój żywot w kotle, natomiast chłopiec, który zabrał wcześniej amulet,
ginie podczas ucieczki z chaty wiedźmy. Czarownica starzeje się i traci siły, jednak po wielu latach przybywa do niej Czerwony Kapturek (komiks zawiera liczne
odniesienia intertekstualne) i w czasie spotkania z nim oraz magicznym pomocnikiem w postaci czarnego kota wiedźma zostaje przypadkowo pokonana. Amulet
spowodował przywołanie dusz zmarłych dzieci, które wciągają antagonistkę
w szczelinę podłogi, kończąc jej żywot. Scena śmierci wiedźmy jest jednak niezwykle sugestywna, ponieważ między kadrami, na których odnajdziemy walczące
z nią dusze dzieci, pojawiają się obrazy retrospektywne, przypominające wiedźmie o jej złych uczynkach. W jednym z kadrów pojawia się w końcu obraz czarownicy, której z rozżarzonych oczu płyną łzy.
Współczesne baśniowe renarracje charakteryzują się tym, że wracają do zawartych w tradycyjnych baśniach pierwotnych elementów drastycznych i okrutnych, eksponując je przede wszystkim w wymiarze estetycznym, co wynika z naturalnej możliwości, jaką dają media audiowizualne. Dodatkowo wiąże się to
z faktem, że wszelkie „nawiązania do Grimmowskich baśni, reinterpretujące je
w duchu postmodernistycznej gry z tradycją, polemizują z «kastrującym» modelem disnejowskim i dążą do przywrócenia baśniowym wątkom i motywom pierwotnej brutalności. Twórcy [...] nie próbują ich łagodzić, więcej – przekształcając
te motywy w ramach intertekstualnej gry i wysuwając je na pierwszy plan swoich
opowieści, potęgują literacki efekt grozy i makabry”14. Czarownice, jeśli są złe
(a tak we współczesnych adaptacjach być nie musi), przedstawiane zostają jako
przerażające, odstręczające istoty, których celem jest uśmiercenie dzieci, a następnie ich pożarcie.
2. FANTASY I KINO NOWEJ PRZYGODY

Baśniowe adaptacje filmowe wpisują się także coraz częściej w poetykę fantasy spod znaku Kina Nowej Przygody. Wiedźmy zyskują bardziej niejednoznaczny status, niż ma to miejsce w baśni. Grimmowie nie wspominają o magicznych
umiejętnościach wiedźmy z Jasia i Małgosi, tymczasem w popkulturowych renarracjach czarownica dysponuje często potężną mocą. Osadzenie tekstu w konwencji fantasy, z wykorzystaniem charakterystycznego dla tej poetyki sztafażu,
przynosi ciekawe rozwiązania fabularne oraz sposoby konstrukcji bohaterów.
W filmie Hansel i Gretel: Łowcy czarownic mamy do czynienia z mnogością
chwytów adaptacyjnych: od wykorzystania stylistyki clockpunkowej przez konwencję fantasy po strategię prequela i sequela15. Wiedźma z tradycyjnej narracji
14
W. Kostecka, Od aksjologii do estetyki? Grimmowskie ujęcia okrucieństwa i grozy w „Kinderund Hausmärchen” jako inspiracja dla twórców współczesnej fantastyki, w: Grimm: potęga dwóch
braci. Kulturowe konteksty „Kinder- und Hausmärchen”, red. taż, Warszawa 2013, s. 156–157. Choć
autorka pisze w szczególności o transformacjach literackich, to spostrzeżenie przekłada się również
na teksty należące do repertuaru innych mediów.
15
Zob. także mockbustery wytwórni The Asylum, utrzymane w konwencji horroru, fantasy i gore:
Hansel & Gretel (reż. A.C. Ferrante, USA 2013); Hansel vs. Gretel (reż. J. Demaree, USA 2015).
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przyczynia się do przemian, jakie zaszły w Jasiu i Małgosi, którzy po spotkaniu
z nią stają się łowcami czarownic i mają doprowadzić do nastania nowej ery
– ery bez czarownic. Wiedźmy, z którymi mają się zmierzyć dorośli już bohaterowie, są okrutne i bezwzględne. Ich celem jest porywanie dzieci, stanowiących
składnik mikstury zapewniającej im odporność na ogień, który do tej pory je
unicestwiał. Widz otrzymuje wizje czarownic pochodzących z różnych części
świata – odmiennych mentalnie i fizycznie – zdeformowanych, obrzydliwych,
pozbawionych oczu lub kończyn, słowem, remiksujących ogólne wyobrażenia
o wiedźmach, które skrzeczą, latają na miotłach i reagują na ogień oraz „białą
magię”. Ich sabat i magiczny rytuał zostają przerwane przez rzucających im
wyzwanie protagonistów.
Czarownice odgrywają tutaj trojaką rolę. Po pierwsze, są potworami, które
należy unicestwić, aby mógł nastąpić pożądany w baśni happy end. Po drugie,
starcia z nimi pełnią funkcję rozrywkową, nadrzędną w Kinie Nowej Przygody,
w którym widowiskowe pościgi, starcia i pojedynki są filarem akcji i źródłem
odbiorczej przyjemności. Po trzecie zaś, są antagonistkami, dążącymi do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Reprezentują nieschematyczny stosunek do kreacji
czarownic w kulturze popularnej – ich historia zostaje skonkretyzowana, a ich
działania zyskują teleologiczny wymiar. Nie chodzi bowiem jedynie o zjedzenie
dziecka, ale o skomplikowany rytuał, mający na celu otrzymanie składnika pozwalającego wiedźmom na przeżycie, na osiągnięcie niezniszczalności, a finalnie – na
to, by to właśnie one mogły rządzić światem.
Czarownice dzielą się jednak na te, które posługują się magią „czarną” oraz
„białą”. Odbiorca zostaje zaskoczony ponownie, ponieważ czarodziejką (już nie
negatywnie nacechowaną „czarownicą”) okazuje się nie tylko matka tytułowej pary
rodzeństwa, ale sama Małgosia, która w toku akcji odkrywa swoją tożsamość.
Wiedźmy są tutaj przedstawione w jednoznacznie negatywnym świetle. Nie znaczy to jednak, że filmowa narracja tak łatwo wyznacza granicę między dobrem
a złem. Przeciwnie, protagoniści nie są jednowymiarowi moralnie, aby osiągnąć
„dobro”, zdolni są do czynów nieuczciwych.
Grimmowska nieskomplikowana baśń, skąpa w opisy stanów psychicznych
antagonisty i jego działań, staje się zatem punktem wyjścia do rozbudowanych
narracji, o złożonej fabule, i ciekawie zarysowanych postaci. Czarownice otrzymują nie tylko doskonale zakorzenione w masowej wyobraźni rekwizyty, ale zyskują przede wszystkim motywację psychologiczną, a ich status nie jest już tak
jednoznaczny jak w klasycznej narracji16.

16
Seriale amerykańskie również często wykorzystują motyw czarownicy z baśni Grimmów.
W 12. odcinku 10. sezonu serialu Supernatural czarownica jest puszystą, rudowłosą starszą panią,
mówiącą z niemieckim akcentem, która przybyła do USA, aby pomóc innej wiedźmie. Tłumaczy
głównym bohaterom, że europejskie dzieci z wolnego wybiegu smakują inaczej niż tłustsze amerykańskie. Ponadto dysponuje magią, zamienia dorosłych w dzieci, twierdzi bowiem, że na ich zaginięcie nikt nie zwróci uwagi. Czarownica kończy swój żywot zgodnie z tradycyjną wersją – płonie
w piecu. Czarownica-kanibalka, która płonie w piecu, pojawia się także w 9. odcinku 1. sezonu serialu Once upon a Time. Natomiast w 10. odcinku 1. sezonu serialu Grimm czarownicą w wymiarze
symbolicznym okazuje się pani doktor, która wycina organy wewnętrzne bezdomnym nastolatkom.
Ona także ginie w ogniu.
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3. PRE- I POSTNARRACJE BAŚNIOWYCH HISTORII

Zauważalne są także tendencje do tworzenia pre- i postnarracji, swoistych
baśniowych prequeli i sequeli, mających na celu dopowiedzenie baśni tradycyjnej i wyjaśnienie pewnych zjawisk i zachowań bohaterów. Związane jest to
bezpośrednio z psychologizacją postaci, ulogicznieniem pewnych zdarzeń i wypełnieniem baśniowych „miejsc pustych”. Obecnie dostrzegalna jest tendencja do
tworzenia baśniowych „historii prawdziwych”, wyjaśniających odbiorcom wiele nieścisłości, wynikających z samej baśni. Rumpelsztyk w serialu Once upon
a Time mówi: „zło się nie rodzi samo z siebie, kochanie, zło zostaje stworzone”
– macocha Śnieżki jest zła, ponieważ przeżyła w dzieciństwie traumę, a także stała się ofiarą czaru własnej matki (Śnieżka i łowca), a bohaterka Śpiącej
królewny została oszukana przez mężczyznę, którego kochała (Czarownica, reż.
R. Stromberg, USA – Wielka Brytania 2014).
Oprócz wymienionej animacji Jaś i Małgosia: Prawdziwa historia oraz filmu Hansel i Gretel: Łowcy czarownic w tę tendencję wpisuje się także Opowieść
wiedźmy, zawarta w zbiorze Billa Willinghama Baśnie z 1001 nocy Królewny
Śnieżki17. Czarownica nie jest zła z natury, jak uczy baśniowa aksjologia. Wyjaśnienie złego charakteru antagonisty należy do charakterystycznych elementów konstrukcji baśniowych renarracji. Wiedźma stała się zła na skutek zdrady
ukochanego. Ten, kiedy dowiaduje się, że kobieta zaszła w ciążę, oskarża ją
o uprawianie czarnej magii, za co bohaterka zostaje wygnana z plemienia. Zło
rodzi się z chęci zemsty. Jej własne dziecko, złożone w ofierze ciemnym mocom,
staje się początkiem upadku postaci. Choć zachowanie kobiety było nieetyczne,
to pojawia się tu próba wyjaśnienia odbiorcy jej postępowania. Okrucieństwo
spowodowane zostało przez krzywdę, a raz otrzymana od mrocznych sił moc
sprawiła, że kobieta zapragnęła większej władzy. Każde kolejne zabite dziecko
gwarantowało jej urodę, a przede wszystkim niezwykłe moce. Czarownica staje się konstruktem, w którym kontaminują się różne wyobrażenia baśniowych
wiedźm. Okazuje się bowiem, że ta sama bohaterka pojawiała się w wielu baśniach (m.in. o Kopciuszku, Roszpunce). Antagonistka zostaje jednak w końcu
pokonana przez Jasia i Małgosię (przez długi czas bowiem żyła w chatce w lesie,
nie składała ofiar z dzieci i jej moce osłabły) i wepchnięta do pieca. Historia tak
naprawdę dopiero w tym momencie się zaczyna, ponieważ jej nie do końca spalone ciało zostaje odnalezione przez Śnieżkę i jej siostrę, wiedźma zaś w zamian
za pomoc opowiada im o swoim życiu.
4. ZABIEGI PARODYSTYCZNE

Teksty kultury popularnej bardzo często reinterpretują baśń w kategoriach komicznych, odwracając klasyczny porządek składni zdarzeń oraz parodiując baśniowych bohaterów. Tendencja ta jest niezwykle widoczna w tekstach, w których
odbiorze partycypują młodzi odbiorcy. Czarownice są zatem często przedstawiane
jako nieudolne i naiwne, a nowe rozwiązania fabularne wykorzystują prosty humor
17
B. Willingham (scen.), E. Andrews (rys.), Opowieść wiedźmy, w: B. Willingham i in., Baśnie
z 1001 nocy Królewny Śnieżki, przeł. K. Uliszewski, Warszawa 2008, s. 98–111.
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(opierający się przede wszystkim na głupocie postaci). „Dydaktyzm współczesnej
baśni zastąpiony jest intencją parodystyczną, a ośmieszanie bohaterów i ich działań, przeciwników, magicznych rekwizytów, formuliczności, baśniowej czasoprzestrzeni służy wzmocnieniu ludycznego wymiaru adaptacji”18.
To zatem prymarna funkcja rozrywkowa prowadzi do kreacji postaci czarownicy Hildegardy w komiksie Jaś i Małgosia, adresowanym raczej do starszych
odbiorców, którego autorem jest Ishiyana Kei19. Wiedźma okazuje się tu atrakcyjną kobietą, pragnącą towarzystwa pięknego Jasia. Nie zjada dzieci, a zbudowana ze słodyczy chatka w lesie jest zwyczajnie należącą do jej wielkiej
posiadłości nieruchomością. Ona zaś jest wielką panią, która ma swoje kaprysy
i zachcianki. Małgosia staje się służącą, natomiast Jaś (mający obsesję na punkcie własnej urody) – utrzymankiem i bawidamkiem.
Groteskowa konwencja pojawia się również w utworze Alojzego Suchara Jaś
i Małgosia z serii Baśnie Pokręcone20. Kiedy tytułowi bohaterowie trafiają do
domku zbudowanego ze słodyczy, okazuje się, że mieszka w nim kobieta, którą
nazywają Babą-Jagą, choć ona sama mówi: „tak naprawdę nazywam się Margaret
della Sotto Voce i jestem najsłynniejszą primadonną, jaką kiedykolwiek wydał
świat”21. Okazuje się, że Jaś trafia do klatki nie po to, aby czarownica go zjadła,
ale po to, aby nakarmić stado jej kotów, którym pewnie znudziły się już słodycze.
Czarownica rozkazuje Małgosi odpracować to, co zjadła razem z bratem, a przy
okazji wydaje komiczne rozkazy dotyczące podawania jej codziennie kogla-mogla,
by mogła dbać o swoje struny głosowe. Największą torturą dla dzieci jest jednak
jej śpiew, który zamieniał się w wycie i zawodzenie, a „wychodziło jej to tak mizernie, że nie sposób było słuchać jej potępieńczych jęków. Dzieci [...] wciskały
sobie do uszu kawałki wszechobecnych ciastek”22, a po występie musiały oklaskiwać próżną czarownicę, by ta mogła łaskawie rozdać im autografy. Czarownica
stara się dbać o swój wygląd: maluje się krzykliwymi kolorami, doczepia sobie
sztuczne rzęsy lub robi maseczki z alg morskich. Dodatkowo nakazuje Małgosi
zbierać kwiaty i sama dyktuje liściki od rzekomych wielbicieli, do tego czytuje
czasopismo „FUJ! Co za styl!”. Groteskowości postaci dopełnia akcja, podczas
której dzieci postanawiają uciec. Czarownica przewraca się z powodu rzuconych
jej pod nogi landrynek, trafia przez to do brytfanny i ląduje w piekarniku. Wystraszona wiedźma ucieka przez komin, posługując się swoją magiczną miotłą.
Podobnie rzecz wygląda w familijnym filmie Jaś i Małgosia (reż. G.J. Tunnicliffe, USA 2002) skierowanym na telewizyjne ekrany. Urocza staruszka zamienia się w ekscentryczną wiedźmę, która planuje zjedzenie dzieci. Jaś trafia do
metalowej klatki, a Małgosia staje się służącą – analogicznie do Grimmowskiego
wzorca. W filmie pojawia się jednak wiele prostych żartów sytuacyjnych i słownych, m.in. prośba wiedźmy, aby Małgosia nie gotowała hamburgerów, ponieważ
„dostaje po nich okropnych gazów”; czarownica zaczytuje się w książce Dzieci:
inny rodzaj białego mięsa, pije alkohol albo głośno chrapie. Kiedy chce zjeść
18
A. Komandera, Między tradycją a nowoczesnością – o granicach współczesnej baśni francuskiej, w: Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze, red. J. Kornhauser, D. Zając, Kraków 2012, s. 58.
19
I. Kei, Grimms Manga, przeł. M. Preiss, t. 1, Poznań 2012.
20
A. Suchar, Jaś i Małgosia, il. M. Winiecki, Poznań [2005].
21
Tamże, s. 13.
22
Tamże, s. 17.
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Jasia, przybiera właściwą sobie formę. Choć zielona skóra, zakrzywiony nos, rozczochrane włosy nadają jej straszniejszy wygląd, konwencja filmu nie pozwala
na stworzenie atmosfery grozy. Czarownica wystawia język, przekomarza się z bohaterami i stroi miny. Jak Grimmowska antagonistka sprawdza wielkość pieca,
tak tutaj naiwna wiedźma sprawdza rozmiar kotła. Ostatecznie zostaje pokonana
przez Małgosię, Piaskowego Dziadka i leśną wróżkę, którzy za pomocą wiadra
z wodą (tej rzekomo boją się czarownice) pakują wiedźmę do pieca. Nie oznacza
to jednak jej zgonu, pojawia się bowiem pod postacią dymu, by zapowiedzieć, że
jeszcze powróci. Zgodnie z tradycyjną baśnią bohatera poznajemy przez pryzmat
jego czynów. Tutaj zaś czyny wiedźmy świadczą o jej groteskowości.
Dodatkowo młodzi odbiorcy mają szansę zetknąć się z utworami, w których
baśń tradycyjna stanowi pretekst dla wypowiedzi na tematy współczesne, a sama
wiedźma ma nie tyle wymiar rozrywkowy, ile dydaktyczny. W utworze Leszka
K. Talki Jaś i Małgosia są dziećmi wysyłanymi na castingi, mającymi spełnić
ambicje swojej matki, natomiast sama wiedźma – Jaga – okazuje się porywaczką, pragnącą zdobyć pieniądze23. Zwabia dzieci do obskurnego mieszkania, gdzie
częstuje je pierniczkami, po czym zamierza podzielić się potencjalnym zyskiem
z tajemniczym mężczyzną. Czarownica jest figurą dydaktyczną, przeniesienie jej
zachowań z baśni tradycyjnej w krąg problematyki współczesnej odsyła odbiorców
do jednoznacznie złej antagonistki.

IV. ZAKOŃCZENIE

Czarownice we współczesnych renarracjach baśni kreowane są na różne sposoby, pełnią różnorodne funkcje, a w konsekwencji są także rozmaicie odbierane
przez uczestników kultury popularnej. Bez wątpienia jednak wyróżnione wyżej
mechanizmy należą do zjawisk zauważalnych i coraz ekspansywniejszych, kreacje
baśniowych wiedźm stanowią zaś reprezentatywny przykład procesów, jakim podlega baśniowa popkultura. Jaś i Małgosia to utwór dogodny do popkulturowych
transformacji, a co za tym idzie – rozmaitych ujęć antagonistki, która otrzymuje
zupełnie nową historię, motywację swoich decyzji, ale w głównej mierze nadal
stanowi figurę grozy, potęgowanej przez współczesne teksty za sprawą sugestywnych opisów literackich, drastycznych kadrów komiksowych czy antyestetycznych
scen filmowych.
W związku z powyższym pojawia się problem „kapitału baśniowego” potencjalnego odbiorcy postmodernistycznych renarracji baśni i nowych wcieleń
wiedźmy. Oznacza to tyle, iż coraz istotniejsza staje się znajomość klasycznych
baśni, umożliwiająca uczestniczenie w kulturze zawierającej mnóstwo odniesień,
co pozwala nie tylko odtworzyć baśniowy wzorzec, lecz także dostrzec różnice
między renarracjami czy istotne przemiany, jakim zakorzeniony w jego wyobraźni wzorzec ulega. Niewątpliwie czarownice do takiego wzorca należą.

23

L.K. Talko, Jaś i Małgosia, oprac. graf. A. Niemierko [Warszawa 2005].
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ANTAGONISTS IN MODERN RE-NARRATION OF FAIRY TALE
ON THE EXAMPLE OF HANSEL AND GRETEL BY THE BROTHERS GRIMM
Summary
The article contains an analysis of the figure of a witch in various popular culture texts,
which are based on the fairy tale Hansel and Gretel by Wilhelm and Jacob Grimm. The text
refers to the phenomenon of fairy pop culture and industry. Images of fairy tale witches are,
in fact, directly related to the processes and trends occurring in popular culture, fulfilling at
the same time mainly entertaining function. A multitude of portraits of witches reveals various
tastes of readers and models of reception of the fairy tale re-narration, as well as constant
attempts of authors whose intention is to present a brand new version of the well-known fairy
tale. They employ specific concretization of the fairy tale, prequels and sequels, parodic
treatments, or use fantasy or aesthetics conventions of New Adventure Cinema.
Trans. Izabela Ślusarek
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RELACJE MIĘDZYGATUNKOWE, BIOLOGICZNOŚĆ CIAŁA
I POLITYKA KRWI. NAGIE ŻYCIE NIELUDZKICH ISTOT POPKULTURY

USPOŁECZNIONY KSIĄŻĘ CIEMNOŚCI W ZMEDYKALIZOWANYM ŚWIECIE

W najbardziej współczesnych, XXI-wiecznych, uniwersach popkulturowych
istoty nieludzkie coraz rzadziej są samotnikami, outsiderami, którzy – w zależności
od upodobań danej epoki – symbolizują zło immanentne kapitalizmowi (jak
w interpretacji Draculi przez Franco Morettiego1), Innego – jako ofiarę wykluczenia albo element destabilizujący system polityczno-społeczny2, czy też drugą stronę naszej, ludzkiej, natury, przybierając postać potwora doktora Frankensteina
lub Pana Hyde’a3. Nosferatu nie jest już samotnym księciem mroku, który jak
w filmach i Murnaua, i Herzoga przemierzał przestrzenie swojego pałacu pogrążone w cieniu oraz krajobrazy przesycone śmiercią – tą mającą wymiar magiczny, momentami nawet mistyczny, stawiający pod znakiem zapytania istniejące
wizje eschatologiczne. A Dracula, którego Nosferatu jest oczywiście jednym z filmowych wcieleń i który jeszcze w dziele Coppoli z roku 1992 zamieszkiwał swój
zamek na przemawiającym do wyobraźni odludziu i stoczył walkę przede wszystkim z czasem, by jeszcze raz spotkać miłość swojego życia, za sprawą choćby
filmu Dracula. Historia nieznana (2014) przeistoczył się we władcę – bardzo rodzinnego, toczącego rozgrywki polityczne, mającego konkretne miejsce w swojej
społeczności. I tak jak w Kronikach wampirów Anne Rice z lat siedemdziesiątych i w Wywiadzie z wampirem Nolana z roku 1994, mimo już zawiązującej się
wampirzej klanowości, wciąż jeszcze mieliśmy do czynienia z samotnymi postaciami (Lestat, Luise de Pointe, Claudia), które tworzą jedynie chwilowe więzi,
mierząc się z trudnym światem późnego kapitalizmu4, tak przynajmniej od roku
2003, a więc tetralogii filmowej Underworld, obserwujemy już w pełni ustrukturyzowane, administrowane społeczności, oparte przede wszystkim na przynależności gatunkowej.

1

Zob. F. Moretti, The Dialectic of Fear, „New Left Review” 1982, nr 136, s. 68.
Zob. R. Waterhause, Beowulf as Palimpsest, w: J.J. Cohen (red.), Monster Theory. Reading
Culture, University of Minnesota Press, Minneapolis – London 1996, s. 28.
3
Tamże, s. 29.
4
Zob. F. Grady, Vampire Culture, w: J.J. Cohen (red.), Monster..., s. 226–227.
2
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Daty są oczywiście przyjęte arbitralnie, a kryterium ich wyznaczenia stały się
opowieści, które w sposób szczególny w danym czasie kształtowały popkulturowe imaginaria. Nie zmienia to jednak faktu, że życie i światy istot nieludzkich
kreowanych w kulturze popularnej uległy transformacji. I raczej nie jest to zmiana
w obrębie samej tylko osobowości postaci, polegająca na tym – jak lubi się podkreślać w prasie – że groźny wampir odludek stał się nagle metroseksualnym,
wrażliwym bożyszczem nastolatek5, ale ta leżąca u ontologicznych podstaw istnienia ich samych oraz rzeczywistości, w których funkcjonują. I nawet jeśli kwestię ontologii w kontekście funkcjonowania kultury popularnej można i czasami
nawet należy traktować z przymrużeniem oka, bo racjonalne zasady nieczęsto
podlegają tu prawom logiki, dość trudno jest nie zauważyć, że istnienie istot
nieludzkich w coraz większym stopniu opiera się na życiu biologicznym, życiu
dzoe)6, które podlega najróżniejszym manipulacjom naukowo-politycznym.
Tendencja ta widoczna jest na kilku poziomach, które też wyznaczają kierunki
zmian w kształtowaniu nieludzkich (choć należałoby raczej powiedzieć ludzko-nieludzkich, gdyż niemalże zawsze mają one charakter eklektyczny) uniwersów
popkulturowych. Pierwszy z nich to ten, o którym już wspomniałam w żartobliwy
sposób – społeczno-polityczny. Polega on na kształtowaniu się w pełni wykreowanych społeczności, które nie opierają się już na zasadach funkcjonowania magicznego czy mitycznego, ale na machinerii administracyjnej i już nawet nie tyle
na tradycyjnej hierarchii władca – władza – poddani, ile na sieci zależności i relacjach międzygatunkowych. Istoty nieludzkie więc, nawet jeśli stanowią pewien
pierwiastek podlegający wykluczeniu ze społeczności zdominowanej przez ludzi, funkcjonują na zasadzie wyjątku właśnie przez owo wykluczenie włączonego w obręb społeczności. Zasadę tę Giorgio Agamben opisuje jako „paradoks
wyjątku” i regułę istnienia władzy suwerennej jako takiej7. Relacja między „nami
i Innymi” nie jest już tu bowiem tak prosta, jak proponowały wcześniejsze interpretacje nieludzkości jako obcości8. Dzieje się tak po pierwsze dlatego, iż popkulturowe fabuły nie podtrzymują najbardziej oczywistych tabu, które wyznaczały
granice obcości: tabu języka i seksualności. Język ludzki stał się uniwersalny
i trudno nawet odnaleźć sygnały, że mogłoby być inaczej, a te są możliwe – doskonale zostały wyznaczone chociażby w prozie Tolkiena. Seksualność międzygatunkowa stała się natomiast obszarem świadomych eksploracji, walki o władzę
i hybrydyzacji, zjawiska zasługującego na osobne omówienie, ale we współczesnych fabułach niestanowiącego problemu na poziomie erotycznej przyjemności.
Po drugie, by znów posłużyć się kategoryzacjami Agambena, wyjątek, stan wyjątkowy, który mogłoby tworzyć funkcjonowanie istot nieludzkich w ludzkich
światach, nie wyklucza już normalnego funkcjonowania społeczności. Relacje
społeczne nie są zawieszane z powodu przybycia nieludzkiego osobnika, narzucającego reguły wyjątku. Nieludzcy tworzą przestrzeń wyjątku na stałe zespoloną z obszarem zwyczajnym, są wyjątkiem utwierdzającym regułę ludzkiego
5
Zob. Ł. Ancyperowicz, Ian Somerhalder – bożyszcze nastolatek czy wampir nowego pokolenia?,
04.09.2011, źródło: http://naekranie.pl/artykuly/ian-somerhalder-bozyszcze-nastolatek-czy-wampir-nowego-pokolenia (dostęp: 09.04.2015), Groźni i przystojni – filmowe portrety wampira, 19.11.2009,
źródło: http://film.onet.pl/grozni-i-przystojni-filmowe-portrety-wampira/fmz20 (dostęp: 08.09.2015).
6
Zob. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Prószyński i S-ka, Warszawa
2008, s. 174–175.
7
Tamże, s. 36–37.
8
Tamże, s. 37.
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świata, choć formalnie do niego nienależącym9. Ta symbioza, której dalsze skomplikowanie pokażę za chwilę, doskonale realizuje dialektyczny związek obcości i swojskości, który Agamben podsumowuje następująco: „Teraz widać, jak
skomplikowany jest – w każdym systemie logicznym na równi ze społecznym
– związek tego, co wewnątrz, i tego, co na zewnątrz, obcości i oswojenia”10. Dla
samotnego „księcia ciemności”, który byłby absolutnym wyjątkiem, wyłączonym
z całości polityczno-społecznej, zaczyna więc zwyczajnie nie być miejsca.
W niniejszym tekście, do czego jeszcze wrócę, skupiać się będę głównie na
postaciach wampirów i wilkołaków, jednakże Salem, skądinąd bardzo dobry serial
telewizyjny z ubiegłego roku, jest też doskonałym przykładem na to, iż transformacja nieludzkich uniwersów popkultury w stronę społeczno-polityczną dokonuje
się również wśród bohaterów ludzkich, odznaczających się wyjątkowymi zdolnościami. Czarownice, które Salem zamieszkują, nie są już bowiem – jak choćby
w filmie Czarownice z Salem z roku 1996 – pojedynczymi ofiarami zabobonu,
ale zrzeszoną rasą i określenie to nie jest tu wyolbrzymieniem. Mają one swoje,
wewnętrzne, wspólnotowe struktury i, co więcej, są zasymilowane społecznie
z resztą miasteczka. Tę dwupoziomowość społeczno-polityczną warto podkreślić,
gdyż jest ona widoczna niemalże w każdej współczesnej produkcji poświęconej
istotom nieludzkim. Społeczności tworzą się w nich w obrębie własnych gatunków (wilkołaki i wampiry w Underworld, wampiry i wróżki w Czystej krwi, wampiry, wilkołaki i czarownice w Pamiętnikach wampirów oraz w The Originals)
i mają określone „właściwości” administracyjne, strukturalne i rodzinne, ale są
także bardziej lub mniej ściśle związane z podobnie funkcjonującym światem
ludzkim. Szczególnie widoczna pozostaje ta zasada w Czystej krwi, gdzie różnorakie manewry polityczne przeprowadzane są – nawet jeśli utrzymuje się, że jest
inaczej – na drodze międzygatunkowej, a ludzie i nieludzie, pomimo wewnętrznych reguł wspólnotowych, pozostają w ścisłej symbiozie społeczno-politycznej.
Drugi z poziomów sprowadza się do rozwoju technologii medycznych, które
nawet jeśli współistnieją z rozwiązaniami ponadnaturalnymi, są zdecydowanymi
determinantami świata i losu zamieszkujących go istot. Zazwyczaj technologia ta
jest rozwijana w ludzkim świecie, a istoty nieludzkie ponoszą jej skutki, ale często
jest i tak, że same również ją rozwijają i potrafią z niej korzystać. Przykład najprostszy, do którego wrócę w innej części tekstu, to produkcja sztucznej krwi
w Czystej krwi – produktu ewidentnie biomedycznego, który ma za zadanie utrzymać pewną wypracowaną symbiozę społeczno-polityczną. Bardziej rozbudowane pojawiają się w czwartej części Underworld, w której konflikt między ludźmi
i nieludźmi kończy się prowadzeniem zaawansowanych eksperymentów medycznych na wampirach i wilkołakach, w Czystej krwi, w której ludzie tworzą dla
wampirów ni mniej, ni więcej niż laboratoryjną wersję obozów koncentracyjnych, a także w Pamiętnikach wampirów i choćby w Beauty and the Beast, gdzie
doświadczenia medyczne na nieludzkich mają służyć wdrożeniu usprawnień
zbrojeniowych i przejęciu przez ludzi dominacji nad światem. Rzadko kiedy
eksperymenty te zawierają badania psychologiczne. Są to niemalże wyłącznie doświadczenia prowadzone na ciałach biologicznych, mające na celu poznanie działania fizjologii osobników innego gatunku.

9
10

Zob. tamże, s. 57–59.
Tamże, s. 37.
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Co interesujące, doświadczenia na biologicznych ciałach istot nieludzkich
prowadzą również one same. Robią to w ludzkich laboratoriach, ale najczęściej
za pomocą czarów. Magia ta nie stanowi jednakże irracjonalnej sfery ponadnaturalnych sił, lecz inny rodzaj technologii medycznych. Gdy w Pamiętnikach wampirów jeden z najstarszych wampirów pragnie stworzyć dla siebie armię hybryd
wampirzo-wilkołaczych i czyni to przy pomocy czarownicy, która ma odpowiednio spreparować krew sobowtóra, cały proces nie przypomina znanych z baśni
bezproblemowo czynionych przemian, lecz co najmniej przeszczep szpiku, w czasie którego organizm po aplikacji mikstury przechodzi niesłychanie skomplikowany fizjologicznie proces, a jeśli przetrwa, czeka go długi etap regeneracji
i przystosowania do nowych warunków. Warto też dodać, że ów eksperyment
z hybrydyzacją ma oczywiście całkowicie polityczne motywacje – jest elementem
walki o władzę wśród istniejących gatunków.

BIOPOLITYKA11 I KWESTIA CIAŁA – WYMIARY NAGIEGO ŻYCIA

Przeniesienie sfery biologicznej na obszar polityczno-społeczny (sam w sobie
niesłychanie skomplikowany i niejednorodny) w nieludzkich uniwersach popkultury jest tak wyraźne, że trudno nie dostrzec w nim biopolitycznych inklinacji. Są
one w wypadku uniwersów nieludzkich jednak o tyle bardziej skomplikowane,
że wynikają nie tylko z faktu, iż odzwierciedlają biopolityczność rzeczywistego
świata (od dawna powtarza się wszak trudną do całkowitego podważenia prawdę,
że nieludzkie postaci popkultury odwzorowują naszą rzeczywistość i nasze społeczne lęki12). Przyczyną wydaje się również ciągłe uczłowieczanie postaci nieludzkich, na skutek którego najistotniejszą różnicą między nimi i ludźmi stała się
różnica biologiczna. Nawet jeśli bowiem istoty nieludzkie miały podobne do ludzkich zwyczaje i uczucia (a stało się tak bardzo szybko, przynajmniej od chwili
wydania Frankensteina Mary Shelley), nawet jeśli upodabniały się wizualnie do
ludzi, to różnicom biologicznym trudno było zaprzeczyć. Nieśmiertelność, wampirzy brak bijącego serca, a więc i inny układ krwionośny, nieprzyswajalność
ludzkiego pokarmu, kły, niewyjaśniona wilkołacza zdolność do polimorfizmu,
wyczulony węch, słuch i wzrok – to wszystko afektywne, instynktowne i sensualne aspekty funkcjonowania istot nieludzkich, które je określały od początku ich
popkulturowego istnienia. Stanowiły one podstawę ich ontologii i przyczynę społecznego wykluczenia, ale nie były elementem polityczno-społecznych machinerii,
którym stały się we współczesnych fabułach. Giorgio Agamben, podążając za ustaleniami Michela Foucaulta oraz Hannah Arendt, w sposób najprostszy określa biopolitykę jako proces upolitycznienia nagiego życia13. Nagie życie z kolei stanowi
życie naturalne (życie biologiczne, afektywne czy, jak pisze Agamben – soma),
11
Odróżnienie biowładzy od biopolityki w formie zaproponowanej przez Hardta i Negriego w pracy Rzecz-pospolita (Kraków 2012) nie wydaje mi się zasadne, zwłaszcza w kontekście omawianych
fabuł, dlatego ze świadomością istnienia takiej propozycji używam obu terminów synonimicznie.
12
Zob. A. Hock, Dimensions of Monstrosity in Contemporary Narratives. Theory, Psychoanalysis,
Postmodernism, Palgrave Macmillan, New York 2005, s. 1.
13
Zob. G. Agamben, Homo sacer..., s. 255–257.
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które zostało pozbawione swoich praw obywatelskich czy politycznych (bios) oraz
wymiaru podmiotowego14. Wpisana jest w nie pewna bierność i wegetatywność,
o której pisze włoski filozof15, a która jest szczególnie wyraźna w czasie wszelkiego rodzaju procedur medycznych, jednakże wydaje się, że w kontekście niniejszych rozważań szczególnie ważna jest przede wszystkim biologiczność ciała jako
tworzywa polityki – jego naturalność, fizjologiczność, anatomiczność, nie tylko
w aspekcie wegetatywnym, ale także witalnym. Jak pisze zresztą sam Agamben:
„Nowość nowoczesnej biopolityki polega bowiem na tym, że fakt biologiczny jest
sam w sobie natychmiast polityczny i na odwrót. [...] Życie, które poprzez deklarację praw stało się fundamentem suwerenności, teraz staje się podmiotem-przedmiotem polityki państwowej (która jawi się jednak coraz bardziej jako „policja”)16.
Tę cechę współczesnych systemów politycznych widać bardzo wyraźnie w konstrukcji uniwersów nieludzkich, chociażby w obszarze funkcjonowania technologii medycznych, które wskazałam wyżej. Obóz koncentracyjny i eksperymenty
medyczne pozostają wszak dla Agambena, ale również na przykład dla Roberta
Esposito17, jądrem działań biopolitycznych. Ta tendencja jest we współczesnych
fabułach tym bardziej oczywista, iż istoty nieludzkie nie funkcjonują w nich już
jako indywidua, ale jako stworzenia społeczne. A jako stworzenia społeczne posiadające ciała biologiczne podlegają mechanizmom politycznym – w przeciwieństwie do dawnego outsidera, istniejącego nawet nie na marginesie społecznego
życia, ale zupełnie poza nim. Wykreowanie uniwersów społeczno-politycznych stanowi więc pewnego rodzaju fakt konstytuujący działanie biopolityki wśród popkulturowych istot nieludzkich. To jednak nie wszystko. Wydaje się bowiem, że
biopolityka fundowana jest tu także na samym poziomie reprezentacji. Różnica
biologiczna, o której wspominałam, a która wynika z definiowania nieludzkich
jako odmiennego gatunku (niezwykle rzadko rasy), wydaje się wzmagać tak rozumianą politykę nowoczesności dodatkowo. To twórcy popkulturowych światów
ukształtowali bowiem istoty nieludzkie w ten sposób, że biologia stała się dystynktywnym wymiarem ich istnienia. Dopóki jednak stanowiły one kurioza, absolutne
wyjątki, ich cielesność stanowiła przestrzeń różnicy, a nie mechanizmów politycznych. Wydaje się, że gdy teraz stały się one istotami społecznymi, proces ten
przebiega dokładnie odwrotnie.
Biopolityczne ukonstytuowanie społeczno-politycznego wymiaru popkulturowych uniwersów ludzko-nieludzkich to jeden z zasadniczych poziomów funkcjonowania nagiego życia. Inny to poziom reprezentacji samego ciała, rozumianego
nie tylko w kontekście mechanizmów społecznych i politycznych, ale również
w wymiarze ontologicznym. Oczywiście wymiary te są ze sobą powiązane i biowładza włącza w obszar swojego funkcjonowania cielesność w aspekcie ontologicznym, jednakże warto przyjrzeć się temu poziomowi osobno, gdyż stanowi on
też trzeci z obszarów zmian widocznych w obrębie przedstawianych w tekście
fabuł popkulturowych. Najistotniejsze w tym względzie wydają się trzy kwestie:
zwierzęcość, potworność oraz upodobanie twórców (które ma nie tylko wymiar
estetyczny) do ukazywania anatomicznej i fizjologicznej dosłowności.
14

Zob. tamże, s. 174–175.
Zob. G. Agamben, The Open. Man and Animal, Stanford University Press, Stanford California
2004, s. 15.
16
G. Agamben, Homo sacer..., s. 201.
17
Zob. R. Esposito, Bios: Biopolitics and Philosophy, trans. T. Campbell, University of Minnesota
Press, Minnesota – London 2008, s. 115–117.
15
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Ostatnie z wymienionych zjawisk jest oczywiście powiązane z podkreślaniem w popkulturowych produkcjach biologiczności istot nieludzkich, ale się do
niego nie sprowadza. Co więcej, wydaje się, że jest to tendencja mająca bardzo
wczesne korzenie, ale jednocześnie zupełnie nowa, istniejąca w kulturze popularnej zaledwie od kilku lat. Pisząc o dosłowności, nie mam bowiem na myśli werystycznego ukazywania kłów, sierści czy krwi, ale ekscytację anatomią istot
nieludzkich, która swoje pojawienie się we współczesności zawdzięcza na pewno
epoce oświeceniowego poszukiwania sekretów ciała oraz, w sposób bezpośredni,
utworowi Mary Shelley, w którym proces stwarzania monstrum zajmuje wiele
stron i odwołuje się wyraźnie do zdobyczy ówczesnej wiedzy medycznej i inżynierskiej. Wspominana dosłowność osadzająca się na eksponowaniu, by tak rzec,
wewnętrznej biologiczności istot nieludzkich, widoczna jest przede wszystkim
w procesach przemiany bohaterów polimorficznych. Przez całe lata przemiany te
były ukazywane na zasadzie elipsy: człowiek poprzez montaż oparty na zaciemnieniu stawał się już w drugim ujęciu wilkiem, wilkołakiem, panterą albo, jak
w Ludziach-kotach (z 1942 r. i z 1982 r.), najpierw pojawiała się postać pięknej
kobiety, a potem pantery – czasami jedynie zasugerowana przez światłocień albo
same dźwięki. Tymczasem w produkcji serialowej Netflixa Hemlock Grove przemiana jednego z bohaterów w wilka następuje już zupełnie inaczej: widzowi zostaje pokazane dosłownie, jak łamią się jego kości, wypadają oczy, obsuwa się
skóra, rośnie sierść i kły. Podobnie jest w doskonałym duńskim filmie Wilkołacze
sny (angielski tytuł Animals Dreams) z roku 2014, w którym nieco subtelniej, ale
jednak wyraźnie główna bohaterka stopniowo przekształca się w wilkołaka, a jej
przypadłość od początku ukazywana jest z jednej strony jako choroba niezależna od niej, z drugiej po prostu jako jej natura, tak oczywista jak ludzki proces
dojrzewania (nie bez powodu ta dwa etapy w filmie się pokrywają). Współczesne
popkulturowe wampiry również: płaczą krwią, gdy chorują, ich żyły wypełnia
ciemna ciecz, a gdy umierają, zostaje po nich krwista miazga (Czysta krew), a nie
„elegancki” popiół.
Podkreślanie biologicznych fundamentów istot nieludzkich w większości produkcji (wyjątkiem jest saga Zmierzch, w której jednakże poród również został
przedstawiony już w biologicznej konwencji) nie polega już więc jedynie na wyznaczaniu wizualnej różnicy, ale na poszukiwaniu i podkreślaniu odmiennej
fizjologicznie ontologii istot nieludzkich. Biologiczność ta jest silnie uwikłana
w procesy polityczne, co widać doskonale na jednym z najbardziej symptomatycznych przykładów z Pamiętników wampirów: w laboratoryjnej obserwacji przez
ludzi procesu przemiany istot polimorficznych i wywoływaniu jej również za pomocą środków farmakologicznych oraz w scenach z obozu dla wampirów (a później również istot polimorficznych) w Czystej krwi. „Zawieranie się nagiego życia
w porządku prawno-politycznym”18 wydaje się zatem stanowić immanentny element ontologicznego kreowania nieludzkich istot popkultury.
Zwieńczeniem tendencji do wizualnej dosłowności, która z pewnością jest
czymś istotniejszym niż chwilowa moda, może być scena z pierwszego odcinka
drugiego sezonu serialu Salem, w którym gdy jedna z czarownic chce przejąć
wzrok innego czarownika-jasnowidza, owszem, wypowiada zaklęcie, ale również
dosłownie zabiera jego oczy i wkłada je do swoich oczodołów. Nawet magia
zyskuje tu więc wymiar biopolityczny.
18

G. Agamben, Homo sacer..., s. 125.
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Potworność stanowi kategorię, która wiązała się z istotami nieludzkimi od
początku ich istnienia w popkulturze. Jak podkreśla Alexa Wright, nie zawsze
jednak miała analogiczne znaczenie, ewoluowała od wiązania potworności z deformacjami ciała, przez uznawanie jej za cechę osobowości, po powrót do rozważań nad jej cielesnym wymiarem19. Powrót ten wydaje się szczególnie interesujący
w kontekście biopolitycznym. Wright zaznacza, przywołując Foucaulta, że potworność nigdy nie była i nie jest wewnętrzną cechą danej istoty, ale zawsze społeczną konstrukcją, która jednakże w pewnych okresach miała szczególne znaczenie
dla dyskursu medycznego i prawnego20. Z mojej perspektywy kluczowe pozostają
dwie kwestie: po pierwsze, we współczesnych fabułach potworność nieludzka
wiąże się przede wszystkim z biologiczną odmiennością, a w zasadzie nigdy nie
jest cechą wyłącznie charakterologiczną, po drugie, nawet jeśli jest konstrukcją
społeczną odnoszącą się do obowiązujących norm, stanowi przedmiot badań medycznych, procedur technologicznych oraz jest uwikłana politycznie. Wyrażając
się przede wszystkim w odmienności gatunkowej, stanowi element nagiego życia.
Najlepszym jej przykładem pozostają rozmaite formy hybrydyzacji: wilkołaczo-wampirzej, zaskakującej dla obu gatunków, która musi zostać przetestowana
empirycznie, ludzko-wampirzej (jest możliwa, jak w Zmierzchu) czy wielopoziomowej (połączenie wilkołaka z wilkołaczo-wampirzą hybrydą w The Originals).
Taka reprezentacja potworności w uniwersach popkulturowych nie nosi już
znamion psychoanalitycznych, o których pisze Jeffrey Jerome Cohen, widząc
w niej symboliczne wcielenie różnicy21. Nie jest to potworność tworzona w języku
i poprzez język wyrażana22 ani również mające psychoanalityczne proweniencje
dostrzeganie potwora w sobie samym, drugą stronę ludzkiej natury23. Potworność ta nie jest też spersonifikowanym wyrazem, przeniesieniem społecznych
lęków24. Oczywiście, jak we wszystkich poprzednich interpretacjach, jest to potworność ufundowana antropocentrycznie, jednakże nie dotyczy już sfery wyobrażeń, lecz jej biologicznej natury – podlegającej eksperymentom i przekształceniom
medycznym, mającej konsekwencje nie tylko społeczne, ale i polityczne. To przeciwko nieludzkim potworom występuje wszakże ludzka społeczność w serialu
Czysta krew i w cyklu Underworld, chcąc najpierw ją dogłębnie zbadać, a potem
poddać eksterminacji, nakładając przy okazji radykalne sankcje polityczne (całkowite pozbawienie praw podmiotowych). Ta opresja potworności ma przy tym
wymiar o tyle szczególny, że przypomina raczej działania polityki totalitarnej niż
na przykład strategie (post)kolonizatorskie. Polega bowiem nie na wysiedlaniu
rdzennych mieszkańców z ich prawowitych ziem, ale na manewrach wewnątrz
samych eklektycznych społeczeństw, które miały taki charakter od zawsze. Nie
jest więc walką terytorialną, ale konfliktem – w tym wypadku nie tyle rasowym,
ile gatunkowym.
Kwestia zwierzęcości jest związana z potwornością, ale jednocześnie jest to
zagadnienie niezwykle szerokie i skomplikowane w odniesieniu do uniwersów
19
Zob. A. Wright, Monstrosity. The Human Monster in Visual Culture, I.B. Tauris, London – New
York 2013, s. 3–4.
20
Tamże, s. 3.
21
Zob. J.J. Cohen, Preface: In a Time of Monsters, w: J.J. Cohen (red.), Monster..., s. X.
22
Zob. A. Hock, Dimensions..., s. 3.
23
Zob. R. Waterhause, Beowulf..., s. 30.
24
Zob. A. Hock, Dimensions..., s. 5.
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kultury popularnej, dlatego w tym miejscu wyznaczę jedynie możliwą drogę analizy, związaną z refleksją biopolityczną. Przywoływany Agamben, opisując różnicę między dwoma wymiarami życia, znanymi Grekom, dzoe) oraz bios, wyraźnie
sytuuje to pierwsze, życie naturalne, przynależne wszelkim bytom ożywionym, po
stronie zwierzęcości25. Jest to jednak zwierzęcość rozumiana specyficznie, co dość
często mu się zarzuca26, jako biologiczne uwarunkowanie istoty ludzkiej. Samo
nagie życie, jak zaznacza Agamben, nie jest tożsame ze zwierzęcym27, jednakże
to właśnie dzoe), a nie bios, podlega mechanizmom politycznym, na wielu poziomach stając się nieodróżnialne od bare life. Niezależnie od słuszności zarzutów
stawianych Agambenowi dość łatwo zauważyć, że fabuły popkulturowe realizują
zaproponowany przez filozofa model. Najpełniej jest on reprezentowany na przykładzie postaci wilkołaków i innych istot polimorficznych. Ich potworność wyraża się bowiem w tym, co jest w nich biologicznie zwierzęce. Przypisywana tym
postaciom umownie zwierzęcość wyznacza też ich odmienną przynależność gatunkową, a nie rasową. Badaniom i eksperymentom medyczno-technologicznym
nie są poddawane ich zachowania społeczne (łudząco podobne do ludzkich), lecz
właściwości fizjologiczne. W czasie tych procedur pozbawia się ich praw obywatelskich (w innych okolicznościach, mimo prób, nie jest to do końca możliwe),
a scena z Czystej krwi, w której jeden z wampirów biega w kołowrotku niczym
mysz laboratoryjna, wskazuje na powiązanie upolitycznionego w ten sposób nagiego życia istot nieludzkich ze zwierzęcością. Należy zauważyć, że nie wszystkie
istoty nieludzkie mają wymiar zwierzęcy (wróżki) i nie stanowi on również jedynego wyznacznika ich biologicznej natury, ale jeśli już tak jest, zawsze podlega
on mechanizmom biopolitycznym w sposób bardziej jednoznaczny niż ludzki.
Warto wreszcie dodać, że niezwykle inspirujące mogłoby się okazać odczytanie zwierzęcości istot nieludzkich w kontekście filozoficznej refleksji posthumanistycznej Rosie Braidotti, która próbując wskrzesić kategorię podmiotu we
współczesności, sytuuje ją nie na granicy między tym, co ludzkie, i tym, co nieludzkie, ale w nomadycznej, relacyjnej i witalnej organiczności28.

ELIKSIRY, SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE I FARMAKOLOGIA – O POLITYCE KRWI

Najbardziej reprezentatywne i, jak sądzę, symptomatyczne dla procedur biowładzy istniejących w obrębie popkulturowych światów nieludzkich jest zjawisko, które nazywam polityką krwi, czyli nadaniem krwi znaczenia politycznego.
Ma ono wielorakie konotacje i rozmaite odsłony oraz, co ciekawe i ważne, od
dłuższego już czasu w popkulturze nie sprowadza się wyłącznie do społeczności
wampirzych. Krew – i warto tu tę oczywistość podkreślić – stanowi najbardziej
chyba niekwestionowalną część biologicznie rozumianej cielesności. Ma wartość
25

Zob. G. Agamben, Homo sacer..., s. 255–256.
Zob. J. Bednarek, Maszyna antropologiczna – instrukcja demontażu, 18. 09.2008, źródło: http://
www.nowakrytyka.pl/spip.php?article435 (dostęp: 09.04.2015).
27
Zob. G. Agamben, The Open..., s. 15.
28
Zob. R. Braidotti, Po człowieku, przekł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2014,
s. 346–349.
26
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afektywną (w znaczeniu cielesności, która pozostaje nieświadomą i pozaracjonalną
częścią istoty żywej29), należy do ciała naturalnego, jest wspólna ludziom i zwierzętom. W przywoływanych fabułach popkulturowych bardzo wyraźnie wyznacza
też granice gatunkowe między istotami nieludzkimi. Każda inaczej pachnie i smakuje, ma inne właściwości. Co więcej, reprezentanci poszczególnych gatunków
rozpoznają inne osobniki na podstawie zapachu ich krwi. W ten sposób, dla przykładu, wampiry wyczuwają wróżki w Czystej krwi (ich krew jest dla wampirzej
braci największym smakołykiem), a w Pamiętnikach wampirów trzymają się z daleka od wilkołaków (wilkołacza krew jest dla wampirów trująca). To wykorzystanie czysto biologicznej właściwości krwi imituje oczywiście najbardziej typowe
instynkty zwierzęce i z pewnością stanowi istotny element reprezentacji zwierzęcości u istot nieludzkich.
Znacznie bardziej interesująca z perspektywy niniejszego tekstu, a więc rozważań nad nagim życiem i biopolityką, jest krew, z której uczyniono produkt
biomedyczny i narzędzie polityki. Obie funkcje pozostają tożsame, jeśli, tak jak
czynię to w swoich rozważaniach, przedstawione działania magiczne potraktowane zostaną jako pewien rodzaj procedur biotechnologicznych. Krew wówczas, na
skutek rozmaitych zaklęć i połączenia z innymi substancjami, staje się składnikiem
eliksiru magicznego. Eliksirem takim jest w Pamiętnikach wampirów krew przemienionego w sobowtóra wampira, przywracająca ludzką naturę, oraz substancja,
dzięki której wampiry mogą przemienić się w hybrydy wampirzo-wilkołacze
(zwykła krew wilkołaka przyniosłaby im tylko śmierć w cierpieniach). Jak już
wspominałam, hybrydy te mają stać się armią, umożliwiającą przejęcie jednemu
z wampirów władzy nad światem. Eksperyment dokonywany na nagim życiu nieludzkich ma więc w tym wypadku motywacje czysto polityczne.
Typowym produktem międzygatunkowego marketingu jest natomiast sztuczna krew, nazywana zresztą „czystą krwią” w serialu Czysta krew. Jest to swego
rodzaju suplement farmakologiczny, który ma zastąpić wampirom prawdziwą
ludzką krew, potrzebną im do życia. Zostaje wyprodukowany przez japońską firmę
i z założenia ma służyć utrzymaniu pokoju między ludźmi i wampirami. Od samego początku jednak jeszcze bardziej intensyfikuje konflikt wewnątrz wspólnot
i ludzkich, i wampirzych. Wśród jednych i drugich są bowiem radykalni zwolennicy i asymilacji międzygatunkowej, i zachowania gatunkowej czystości. Z czasem
stanie się więc „czysta krew” argumentem w debatach politycznych oraz swoistym
farmakologicznym medium albo biopolitycznym farmakonem, by wypożyczyć tę
kategorię od Derridy30, gdy to właśnie za jej pośrednictwem będzie przenoszony śmiertelny dla wampirów wirus żółtaczki. Warto dodać, że przekazywany jest
tą drogą również w obozie dla wampirów, o którym już wspominałam. Ten fakt
jest znamienny dla nieludzkich uniwersów z wielu względów. Po pierwsze, przypomina klasyczny przykład bioterroryzmu, po drugie, zainfekowana sztuczna
krew już nawet nie tyle jest elementem biopolityki, ile tanatopolityki – w rozumieniu Roberta Esposito31. Za jej sprawą bowiem dochodzi do kontroli życia,
29
Zob. P.T. Clough, The Affective Turn. Theorizing the Social, Duke University Press, Durhan
– London 2007, s. 2.
30
J. Derrida, Farmakon, przeł. K. Matuszewski, w: tenże, Pismo filozofii, wyb. i przedm. B. Banasiak, Kraków 1992.
31
Należy zaznaczyć, że Esposito używa tej kategorii przede wszystkim w odniesieniu do nazizmu.
Zob. R. Esposito, Bios:..., s. 110–113.
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ale przede wszystkim i śmierci istot nieludzkich, do nadzorowania obu stadiów
istnienia. Życia, które z założenia jest nieśmiertelne, i śmierci, która mogła dotychczas mieć miejsce wyłącznie w określonych kulturowo warunkach (spalenie
przez słońce, osinowy kołek wbity w serce). W Czystej krwi następuje więc moment przełomowy dla popkultury, w którym śmierć istotom nieśmiertelnym może
zostać zadana przez farmakologię, medyczny wytwór zaawansowanej biotechnologii. Upolitycznione nagie życie stało się tu elementem wyrafinowanej polityki śmierci.
Trzecim, równie interesującym przykładem jest tak zwane V – wampirza
krew, która w serialu Czysta krew funkcjonuje dla ludzi jako silny narkotyk – nielegalna substancja psychoaktywna, wywołująca niezwykle silne kontrowersje prawne w transgatunkowym uniwersum. Nie wynikają one bowiem jedynie z faktu
nielegalności, jak w przypadku tradycyjnych narkotyków, ale są spowodowane
przede wszystkim swoim pochodzeniem: V jest czysto biologiczną substancją,
uzyskiwaną z ciała wampirów, z ciała innego gatunku. Nie chodzi już więc jedynie o zakazaną przyjemność, ale przede wszystkim o konkretną deklarację
polityczną w odniesieniu do międzygatunkowych konfliktów. Przyjmowanie lub
nieprzyjmowanie V zawsze niesie ze sobą konsekwencje polityczne i stanowi sferę wywłaszczoną z przestrzeni prywatnej. Z tego względu nawet jeśli substancje
psychoaktywne mają raczej niejednoznaczny status w kontekście funkcjonowania
biowładzy, bo trudno stwierdzić, w jakim stopniu są one jej narzędziem, a w jakim strategią oporu wobec niej32, w tym wypadku stanowią ewidentny przejaw
upolitycznienia nagiego życia.
Zjawisko „polityki krwi” nie wyczerpuje się, rzecz jasna, w przedstawionych
przykładach, aczkolwiek już te trzy wyznaczają dość wyraźnie zakres jej funkcjonowania i wskazują jej biopolityczne podstawy. Nie sposób również zignorować
fakt, iż już te przykłady ukazują zmiany, jakie dokonały się w ontologicznych
uwarunkowaniach istot nieludzkich, a mianowicie: ufundowane w nienaruszalnej
irracjonalności reguły ich nieśmiertelności ugięły się pod ciężarem technologii
medycznych, a tajemnica ich krwi stała się produktem postludzkiego, wątpliwego kapitalizmu.

NAGIE ŻYCIE W POPKULTURZE

Analizując produkcje czy zjawiska popkulturowe, zazwyczaj usilnie stara się
je postrzegać jako odzwierciedlenie aktualnych zdarzeń, tendencji i problemów
społecznych. Oczywiście trudno zaprzeczyć, że kultura popularna ma istotny i wyraźny związek ze współczesnością i często bywa jej najbardziej uważnym i zjadliwym komentatorem. Wydaje się jednak, że warto też czasami spojrzeć na pewne
zjawiska jako na takie, które zostały wykreowane przede wszystkim w ramach
reguł obowiązujących w popkulturowym imaginarium i mogą nie mieć bezpośredniego, imitacyjnego przełożenia na świat rzeczywisty, co jednak nie oznacza
32
Zob. M. Gulik, Rozkosze immunizacji – biopolityka substancji psychoaktywnych, „Przegląd
Kulturoznawczy” 2014, nr 2(20), s. 239–240.
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jeszcze, iż mają one wyłącznie znamiona fikcyjności, która w popularnym osądzie
wciąż zazwyczaj jest sprowadzana do czegoś mniej ważnego.
W swoich rozważaniach celowo potraktowałam więc uniwersa ludzko-nieludzkie jako przestrzenie rządzące się własnymi zasadami funkcjonowania, które
autonomicznie, choć oczywiście nie w izolacji, testują zakres i możliwości działania biowładzy, operującej na nagim życiu – w tym wypadku nie tylko ludzkim.
Wydaje się, że takie rozszerzenie teorii biopolityki na sferę kultury, o której jej
kluczowi badacze nigdy nie wspominali, pozwala na wskazanie dość zaskakujących zjawisk, które w realnym świecie jeszcze nie mają szansy zaistnieć (polityka krwi, z naciskiem na uczynienie z cielesnej substancji narkotyku), albo na
problematyzację zagadnień dopiero od niedawna istniejących w powszechnej debacie (relacja między ludźmi i zwierzętami, zagadnienie gatunkowości). Przede
wszystkim jednak spojrzenie na fabuły popkulturowe przez biopolityczny pryzmat w zaskakujący sposób tematyzuje wewnętrzne napięcia istniejące w obrębie
kształtowania się sfery nieludzi – liczne zmiany, ambiwalencje i eksperymenty,
uświadamiające skądinąd trudną pozycję popkultury w dobie zwrotu postantropocentrycznego.

INTERSPECIES RELATIONSHIPS, BIOLOGICAL ASPECT OF BODY AND BLOOD
POLITICS. BARE LIFE OF NONHUMAN POP CULTURE CREATURES
Summary
The aim of the paper is to introduce nonhuman creatures and nonhuman universes
presented in popular culture in the context of assumptions related to biopolitics and Italian
philosopher Giorgio Agamben’s category of “bare life”. The author considers three main
dimensions of biopolitics that are crucial in the nonhuman worlds: the process of shaping
the structures and socio-political systems, which replaced a solitary life of nonhuman
beings, development of medical technologies, and biological visions of the body. According
to the author, the most symptomatic to the functioning of biopolitics among the nonhuman
universes is the phenomenon that she called “the blood politics”. Blood is understood as
a biomedical product that has multiple functions and socio-political applications (from
magic potions that change the species belonging, through the artificial “pure blood”, to
psychoactive substances). In the paper examples from popular culture, but mostly from
movies and television series are considered.
Adj. Izabela Ślusarek
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MONSTRUALNOŚĆ JAKO OPERACJA. FILOZOFICZNA ANALIZA
BEZFORMIA NA PRZYKŁADACH TEKSTÓW KULTURY POPULARNEJ

Odtworzone w kamieniu wizerunki Shoggothów napełniały mnie i Danfortha przerażeniem i odrazą. Normalnie były to bezkształtne istoty utworzone z kleistej, lepkiej galarety, wyglądające niczym zlepek bąbli, z których każda, przyjąwszy kształt kuli, mierzyła około piętnastu stóp średnicy.
Zmieniały jednak nieustannie – czy to spontanicznie, czy zgodnie z nadaną sugestią – swój kształt
i rozmiary, formując potrzebne w danym momencie kończyny bądź nietrwałe organy wzroku, słuchu
i mowy podobne do tych, jakimi dysponowali ich władcy1.

Jest to opis potworów zwanych Shoggothami, które spotykają na Antarktydzie
bohaterowie opowiadania W górach szaleństwa Howarda Phillipsa Lovecrafta.
Odrażające stwory nie mają ustalonego kształtu, są określone mianem „protoplazmy”, gotującej się i tworzącej wciąż (ale i niszczącej) nowe kształty i organy
w swym obrębie. Podobne bezkształtne istoty mają wielu przedstawicieli w tekstach kultury popularnej.
W horrorze w reżyserii Johna Carpentera pt. Coś2 zagrożeniem dla bohaterów
(oraz, jak się okazuje, dla całej ludzkości) jest rasa pozaziemskich istot, które
mają zdolność do replikacji każdego napotkanego organizmu, tworzenia jego
idealnego sobowtóra. W rezultacie, przynajmniej w filmie, nie widzimy nigdy
właściwej formy przybyszów z innej planety. Albo niczym się nie różnią od
mieszkańców bazy badawczej na Antarktydzie, albo widzimy przerażającą, nie do
końca zreplikowaną formę pośrednią, mającą zdeformowany kształt, monstrualnie wielkie odnóża, czy kawałki wijącej się, plastycznej, nagiej tkanki. W jednym
z końcowych ujęć filmu oczom widzów ukazuje się najstraszniejsza postać potwora, który składa się z wielu pochłoniętych wcześniej istot.
Motyw pochłaniania innych stworzeń, któremu towarzyszy zmiana kształtu,
pojawia się również w animacji reżyserii Hayao Miyazakiego Spirited Away:
W krainie bogów3. Jednym z bohaterów jest tzw. Bóg bez Twarzy, istota, która
sama wydaje się ciągle zasłonięta, półprzeźroczysta lub nie do końca widoczna.
Jej plastyczność i niestałość kształtu odzwierciedla bieg wydarzeń, w których bierze udział. Bóg bez Twarzy uczy się przez obserwację innych bohaterów filmu,
1
H. P. Lovecraft, W górach szaleństwa, w: tenże, Droga do szaleństwa, przeł. R.P. Lipski, Zysk
i S-ka, Poznań 2004, s. 400.
2
J. Carpenter (reż.) (1982), Coś, [film], USA, 109 min.
3
H. Miyazaki (reż.) (2001), Spirited Away: W krainie bogów, [film], Japonia, 125 min.
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potrafi przejmować ich głosy (sam nie ma głosu) oraz umiejętności przez pożeranie ich. Wydaje się nieustalonym kształtem, plastyczną czarną mazią, która nie
ma ani własnej twarzy, ani własnego głosu.
W teledysku do utworu Tongues amerykańskiego zespołu Joywave4 przedstawiona jest strzelanina między dwoma stronnictwami: tych, którzy chcą się ubierać,
i tych, którzy chcą chodzić nago. Każde użycie broni wiąże się bądź z ubraniem,
bądź rozebraniem przeciwnika. Coraz gwałtowniejszy konflikt kulminuje powstaniem odzieżowej bryły, która niczym kosmita z filmu Coś chwyta wszystkich
swoimi sznurowatymi mackami, pochłania ich i powiększa swoją objętość, by stać
się coraz większym, kłębiącym się monstrum.
Wszystkie te przykłady łączy podobny rodzaj monstrualności, polegający na
niestałości kształtu, plastyczności, niekontrolowanym rozroście. Przywołane potwory wyglądają inaczej (pomijając to, że mogą wyglądać inaczej niż one same
przed chwilą), ale zachowują się w podobny sposób. Postaram się dowieść, że
nie są one przerażające przez swój wygląd, ale właśnie przez jego utratę. Mając
świadomość, że zagadnienie materii, jej statusu ontologicznego, relacji z formą
oraz wynikających z tego konsekwencji jest podejmowane w filozofii od wieków,
w tym tekście skupię się głównie na pojęciu bezformia zaczerpniętym z myśli
Georges’a Bataille’a.
Trudno ustalić, czym jest monstrum. Jak wynika z nakreślonej przez Annę
Wieczorkiewicz historii potworów5, potworność jest cechą definiowaną w różnych
epokach inaczej. Mogła być traktowana jako wiadomość od Boga zwiastująca
karę za grzechy, jako cenny element kolekcji, jako wada rozwojowa świadcząca
o zatrzymaniu na pewnym etapie, jako brakujące ogniwo między gatunkami czy
jako przyciągająca wzrok osobliwość. Monstra budziły zarówno przerażenie, jak
i zachwyt. Mogły być akceptowane jako część rzeczywistości, ale też były kolekcjonowane jako rzadkie eksponaty, wystawiane na pokaz w gabinetach osobliwości oraz izolowane w stosownych instytucjach. Ci, którzy mieścili się w normie,
traktowali innych od siebie (głównie pod względem wyglądu ciała) jak rozrywkę
i niemalże przedmiot, ale również – jak tych, którym trzeba współczuć, których
inność należy oswoić i w miarę możliwości wyleczyć, ujednolicając ich, włączając
do akceptowanej większości. Potwory pojawiały się w wielu dyskursach równocześnie. W kontekście religijnym jawiły się jako cud, w naukowym starano się je
zrozumieć i wyjaśnić ich obecność na podstawie aktualnych teorii dotyczących
klasyfikacji i rozwoju organizmów. Zawsze jednak monstrualność istniała w kontraście do normy. Była czymś, co nie pasowało do aktualnego opisu świata. Służyła z jednej strony wyłonieniu się, potwierdzeniu i uprawomocnieniu istnienia
normalności, ale stanowiła dla niej również zagrożenie. Była wyjątkiem, bałaganem, niepokojem wkradającym się w ułożony i opisany przez współczesnych
porządek. Monstrualność była więc przydatna, ale pod warunkiem, że została
ujarzmiona i odsunięta na bezpieczny dystans. Wiele teorii na temat pochodzenia
potworów zostało zaczerpniętych od Arystotelesa. Stagiryta pisze w O rodzeniu
się zwierząt6, że potworność nie istnieje wbrew naturze w ogóle, ale wbrew więk4
Joywave, KOPPS (Wykonawcy). (27 maja 2014) Tongues [teledysk], How Do You Feel?, https://
www.youtube.com/watch?v=AqmwKi6KOSw (dostęp: 20 marca 2015).
5
A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
6
Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, w: Dzieła wszystkie, t. IV, przeł. P. Siwek, PWN, Warszawa 1993.
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szości przypadków, wbrew normie. Polega ona na rodzeniu się istot niepodobnych do rodziców. Przyczyną tego odchylenia jest niemożność opanowania materii
przez formę, a więc nasienie ojca nie może opanować materii danej przez matkę.
Wówczas materiał, z którego ma powstać nowe stworzenie, nie zostaje opracowany przez kształtujące ruchy wzięte z nasienia i potomstwo, zamiast narodzić
się jako syn podobny do ojca, albo rodzi się kobietą (co jest traktowane już jako
pierwszy stopień ułomności), albo okazuje się podobne do któregoś z dalszych
przodków, albo pozostaje istotą bardziej ogólną, a więc na przykład zwierzęciem.
Jednakże jest to jedynie kwestia podobieństwa, ponieważ według Arystotelesa
hybrydy nie istnieją. Człowiek nie może urodzić wołu i na odwrót.
Materia jest więc nieposłuszna. Dokładano wielu starań, żeby uporządkować
ten nieład, sklasyfikować go i unieszkodliwić. On jednak zawsze w końcu gdzieś
się pojawia. Znajduje dla siebie obrzeża, zakamarki, w których ujawnia się naraz,
odpychając i przyciągając. Wieczorkiewicz wspomina o tym, m.in. opisując pokazy osobliwości popularne na przełomie XIX i XX w. „Pokazuje się to, co w zasadzie powinno zniknąć z obszaru widzialności. Krępuje się Nieokiełznane, po
czym wystawia je na scenę, by mogło się po niej miotać, ale jednak nie stwarzało
zagrożenia. Niech widz ujrzy materię, która nie trzyma się granic formy, ale
jeszcze nie popadła w kompletny chaos – istnieje na granicy chaosu, a ślady formy są rozpoznawalne. Widać zarówno niebezpieczeństwo, jak i to, że jest ono
skrępowane”7. Chaotyczna i nieokiełznana materia budzi lęk, ponieważ „[...] nieustannie porządkowany świat może ulec zniszczeniu, a potworność losu – dotknąć
każdego. Owa potworność jawi się w obrazach ludzkiego ciała, nieposłusznego
regułom normy, nierespektującego zwykłych granic, rozrastającego się lub obumierającego, odmawiającego posłuszeństwa, niedającego sobą władać ani od wewnątrz, siłą woli, ani z zewnątrz, za pomocą poznanych na drodze naukowej
metod terapii”8. Mowa tu o przypadku Josepha Merricka, znanego też pod nazwą
człowieka słonia. Merrick dotknięty był chorobą, która deformowała mu twarz.
Widmo urodzenia się z podobnym nieuleczalnym defektem, doświadczenie zakłócenia porządku, wciągnięcia w obszar wyjątku, wypadnięcia z nurtu normy jest
przerażającą perspektywą. Potworność zawiera więc w sobie również groźbę bycia zaraźliwą lub burzącą wszelki porządek.
Nieposłusznej materii nie sposób opisać za pomocą pozytywnych określeń,
ponieważ charakteryzuje się brakiem, utratą właściwości, niestałością. Takie ujęcie
materii bliskie jest temu, co Georges Bataille określał mianem b e z f o r m i a.
Termin ten pojawił się jako jedno z haseł Słownika krytycznego surrealistycznego
periodyku „Documents” współtworzonego przez Bataille’a w latach 1929–1930
w Paryżu. Pod hasłem bezformie widnieje definicja czegoś, co nie może mieć
definicji. Bezformie ma być bowiem czynnością, czynnością niszczenia, poniżania. Według Bataille’a filozofia i nauka stawiają sobie za zadanie nadanie formy,
poznanie, zdefiniowanie, ustalenie wszystkiego na świecie9. „Właściwie, żeby
uczeni byli zadowoleni, cały wszechświat musiałby przybrać jakiś kształt”10 – te
7

A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, s. 232–233.
Tamże, s. 333.
9
G. Bataille, The Use Value of D.A.F. de Sade, w: Visions of Excess. Selected Writings,
1927–1939, przeł. A. Stoekl, University of Minnesota Press, Minneapolis 1985, s. 96–99.
10
G. Bataille, Formless, w: tamże, s. 31 [polski przekład wszystkich fragmentów pochodzących
z tej książki – M.M.].
8
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słowa przeciwstawia stwierdzeniu, że: „przyznanie, że wszechświat nie przypomina niczego i jest jedynie b e z f o r m i e m, jest równoznaczne z powiedzeniem,
że wszechświat jest czymś w rodzaju pająka lub plwociny”11. To pojęcie, którego
nie da się określić, wpisuje się w sferę nazwaną przez francuskiego filozofa sferą heterogeniczności, będącej w centrum jego filozofii, a raczej heterologii czy
skatologii (skoro domeną filozofii jest właśnie forma). Według Bataille’a człowieka cechują dwa podstawowe impulsy: gromadzenia oraz wydawania. Pierwszy
wiąże się ze sferą pracy, prawa czy polityki, natomiast drugi ze świętem, orgiastycznością, przemocą czy odpadami. Ta druga dziedzina konstytuuje właśnie
obszar tego, co heterogeniczne, czyli wszystkiego, co traktowane jest przez społeczeństwo jako ciało obce, w jakiś sposób wykluczone12. To, co absolutnie inne,
budzi zarówno wstręt, jak i pożądanie, powodując, że wciąż się do niego zwracamy. Autor Historii oka twierdzi, że mimo prób całkowitego odepchnięcia sfery
heterogeniczności przez klasę rządzącą impuls związany z nieracjonalnym wydawaniem, przemocą, transem i spazmem rozkoszy jest czymś nieodpartym dla
człowieka, można by nawet powiedzieć – jego raison d’être13. Problem z pozytywnym określeniem, czym jest heterologia, wiąże się z jej występowaniem przeciwko
wszelkim systemom, zamknięciu w pojęciach i definicjach, które leżą po stronie
nauki oraz, ogólniej, po stronie tego, co homogeniczne. Każda próba naukowego
poznania tego, co heterogeniczne, likwiduje jego inność. Homogeniczna wizja ma
na celu wykluczenie ze świata zasobów ekscytacji i podporządkowanie wszystkich działań człowieka racjonalnej konsumpcji oraz wytwarzaniu i gromadzeniu
zasobów. Z uwagi na przynależność wszystkich teorii do sfery homogeniczności
Bataille pozostaje przy określaniu przedmiotu heterologii za pomocą negatywnych sformułowań i kładzie nacisk głównie na praktykę. Dlatego w ujęciu
Bataille’a bezformie nie jest pojęciem ani motywem, ani substancją, lecz operacją. Jest czynnością umniejszania, ześlizgiwania się w to, co niskie i wstrętne.
Nie bez powodu wszechświat pod działaniem bezformia zostaje porównany do
rozgniecionego robaka lub śliny. Bezformie wiąże się też z ucieczką od zastygłej formy, burzeniem zastanych całości, jest czynnością destrukcyjną. Yve-Alain
Bois we wprowadzeniu do pracy Formless: A User’s Guide14, którą napisał wraz
z Rosalind Krauss, porównuje status bezformia do statusu wulgaryzmów, których
przemoc wiąże się z samym faktem ich pojawienia się, a nie z ich znaczeniem15.
W wymienionej wyżej pracy Bois i Krauss czynią z bezformia główne narzędzie analizy sztuki XX w. Posiłkując się heterologią Bataille’a, tworzą własny
Słownik krytyczny. Przyglądając się sposobom działania bezformia, wyróżnili jego cztery główne cechy: horyzontalność, niski materializm, puls oraz entropię.
11

Tamże.
Bataille wymienia jako heterogeniczne: „aktywność seksualna, czy to perwersyjna czy nie; zachowanie jednej płci przed drugą; defekacja; wydalanie; śmierć i kult zmarłych (przede wszystkim w tej
mierze, w jakiej dotyczy cuchnącego rozkładu ciał); różnego rodzaju tabu; rytualny kanibalizm; ofiary
ze zwierząt-bogów; omofagia; śmiech wykluczenia; płacz (który zwykle ma za swój powód śmierć);
ekstaza religijna; identyczny stosunek do gówna, bogów oraz zwłok; przerażenie, które tak często towarzyszy niekontrolowanemu wypróżnieniu; zwyczaj czynienia kobiet zarówno olśniewającymi, jak
i lubieżnymi za pomocą makijażu, klejnotów oraz blasku biżuterii; hazard; nierozważne wydawanie
i fantazyjne użycie pieniędzy etc.”. G. Bataille, The Use..., s. 94.
13
„W ostatecznym rozrachunku jest jasne, że robotnik pracuje, żeby móc oddać się brutalnym rozkoszom spółkowania (innymi słowy, gromadzi po to, żeby wydać)”. Tamże, s. 99.
14
Y.-A. Bois, R.E. Krauss, Formless: A User’s Guide, Zone Books, New York 1997.
15
Y.-A. Bois, The Use Value of Formless, w: Formless..., s. 18.
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Horyzontalność znaczyłaby odejście od wertykalności, która cechuje człowieka
dumnego ze swojego wyprostowania i wznoszenia się swoją głową ku niebu.
Wyprostowany człowiek przeciwstawia się horyzontalnym zwierzętom, których
sylwetka jest równoległa do ziemi, a ich usta oraz odbyt ustawione są w jednej
osi. Według Bataille’a zadowolenie człowieka z jego wyprostowania i zwrócenia
się ku niebu, czyli ku temu, co wzniosłe, wiąże się z wyparciem faktu, że jego
stopy nadal pozostają w błocie16. Innymi słowy, jak to już zostało powiedziane
wyżej, człowiek stara się zaprzeczyć swojej przynależności także do tego, co nikczemne i brudne, i odtrącić ją.
Również niski materializm zwraca się ku temu, co nieukształtowane i brudne, ale w opozycji do wszelkiego idealizmu. Bezformie, podobnie jak nieposłuszna materia, wymyka się wszelkiemu uchwyceniu, wszelkiemu określeniu, formie,
a więc jest czymś nieuchwytnym przez rozum. W ujęciu Bataille’a wiąże się
to nieodłącznie z n i s k o ś c i ą, byciem heterogenicznym odpadem, czymś
wstrętnym i destrukcyjnym. Ciekawe w kontekście przytaczanych wcześniej
prób zdefiniowania potworności jest to, co Bataille pisze o odchyleniach natury17.
W krótkim tekście pt. The Deviations of Nature podaje nakładane na siebie fotografie różnych twarzy jako przykład realizacji Platońskiej idei piękna. Kilka nałożonych na siebie twarzy zyskuje większą regularność kształtu, zbliżając się do
figury geometrycznej, która byłaby idealną formą ludzkich rysów. W tym sensie,
według Bataille’a, każda jednostka, nie realizując idealnej formy, byłaby w pewnej mierze potworem. W niskim materializmie chodzi właśnie o uwolnienie się od
wszelkiej ontologicznej powinności, od idealnej formy, wzoru, pojęcia i wyzwolenie monstrualności materii.
Trzecia wyróżniona przez Bois i Krauss cecha bezformia to puls. Pulsacja jest
przeciwstawiona narracji, która ma swój początek i koniec. Pulsacja ma być nieskończonym ruchem bez celu, burzącym porządek i zwracającym uwagę na ciało
oraz jego drganie związane z pragnieniem seksualnym. „Gdy tylko jednolite pole
wizualne zostaje poruszone przez wstrząs, który bezpowrotnie przekłuwa ekran
jego formalności i zasiedla go organami, tam jest «pulsacja»”18, pisze Bois.
Jako ostatnią – czwartą cechę działania bezformia autorzy wymieniają entropię
rozumianą jako degradacja energii, która prowadzi do chaosu i powrotu do niezróżnicowanej materii. Z drugiej strony w „Documents” pojawia się też rozumienie entropii zaczerpnięte z teorii informacji: jako krzepnięcie znaczeń w stałe
definicje czy banały. Niezależnie od tego, czy wiąże się to z rozproszeniem czy
zastygnięciem, w obu tych definicjach zawiera się bycie odpadem, czymś nieużytecznym, a więc przynależnym do sfery heterogenicznej.
Nie można przy okazji wykorzystywania pojęć heterologicznych do tekstów
kultury pominąć wątku rozczarowania Bataille’a sztuką, co skutkowało też konfliktem z działającym w tym samym czasie ugrupowaniem surrealistów z André
Bretonem na czele. Wysuwane pod ich adresem zarzuty są zarzutami wobec samej sztuki i możliwości realizacji przez nią projektu heterologii, a więc wyzwolenia represjonowanych heterogenicznych instynktów człowieka i pozwolenia mu
na rozwinięcie pełni swoich możliwości. Należy w tym miejscu wspomnieć, że
Bataille dostrzegał dwa rodzaje heterogeniczności. Tym, co jest poza procesem
16
17
18

G. Bataille, The Big Toe, w: Visions..., s. 20–23.
Tenże, The Deviations of Nature, w: Visions..., s. 53–56.
Y.-A. Bois, The Use..., s. 32.
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produkcji i pracy, co jest również odpadem, jest nie tylko ekskrement i to, co
budzi wstręt, ale również to, co święte. Bataille zwracał uwagę na wspólne pochodzenie obu pierwiastków oraz mieszanie się w naszym stosunku do absolutnej
inności uwielbienia oraz obrzydzenia. Przeciwstawionymi sobie symbolami tych
dwóch biegunów heterogeniczności są orzeł czy Ikar oraz kret19. Wzniosła – niebiańska heterogeniczność ma tendencję do utraty swojej przerażającej inności
i fundowania nowego uniwersalnego homogenicznego porządku. Przez rozdzielenie sfery niebiańskiej i upadłej znowu następuje oddzielenie sfery niższej od wyższej i potraktowanie tej drugiej jako heterogenicznego odpadu. Jednak kierunek
uwznioślający, tak jak lot Ikara, może skończyć się tylko upadkiem. Według
Bataille’a tylko w ludzkim niepokoju drzemie rewolucyjna siła. A niepokój jest
wulgarny, połączony z obrzydzeniem do tych, którzy represjonują innych, to
wzburzenie jest rewolucyjną formą umysłową. Burżuazja ze swoją pogardą dla
tego, co niskie, materialne, nie jest do nich zdolna. Posługiwanie się obrazem czy
poezją jest więc uwznioślaniem, które w rezultacie prowadzi do homogeniczności i nie ma żadnego potencjału rewolucyjnego, nie tylko nie jest w stanie przyczynić się do uratowania świata przed wizją faszyzmu, który wiąże się z represją
własnych niskich instynktów oraz sfery heterogenicznej, ale w ostatecznym rozrachunku prowadzi do niego. Bataille krytykuje również użycie psychoanalizy
przez surrealistów. Twierdzi, że traktują oni nieświadomość jak rezerwuar barwnych metafor, którymi urozmaicają swoją sztukę. Zamiast, zgodnie z celem
psychoanalizy, dążyć do odszyfrowania symboli, zlikwidowania mechanizmów
cenzurujących i wyparcia, oni celebrują cenzurę i ukrywanie nieświadomych
pragnień, odtrącając to, co prawdziwie heterogeniczne20. Bataille widzi w psychoanalizie raczej możliwość desublimacji, obniżania tego, co wzniosłe. W końcu
twórca skatologii uznaje, że cała sztuka poniosła porażkę jako radykalnie heterogeniczna. Nie przestała być zakładnikiem swojej funkcji katartycznej i w ostatecznym rozrachunku zawsze jest po stronie społecznego porządku i przeniesienia.
Po dwóch latach działalności zamyka więc „Documents”.
Powróćmy teraz do przytoczonych na samym początku tekstu przykładów.
Zarówno definicja monstrualności związana z nieposłuszną materią, jak i mająca z nią wiele punktów wspólnych koncepcja działania bezformia pozwolą nam
wskazać, co te przykłady mają wspólnego i na czym polega ich monstrualność.
Przywołane w tekście potwory są bardzo podobne, wszystkim można przypisać
niemożność określenia ich czy płynność. Trudno albo nawet nie da się powiedzieć, jak właściwie wyglądają. Ponieważ można tę cechę ująć jako definiującą
potwory w ogóle, są one wręcz monstrualne do kwadratu. Wieczorkiewicz opisuje monstra jako formy już istniejące w świecie, dziwne, odbiegające od normy, budzące wstręt, ale i fascynację swoją oryginalnością. Wydaje się jednak, że
istotę ich bycia przerażającymi stanowi ich potencjał bycia operacją: Shoggothy,
kosmici z horroru Carpentera, Bóg bez Twarzy oraz monstrum z teledysku do
utworu Tongues są fantazją na temat takiej operacji. W przypadku Spirited Away:
W krainie bogów oraz teledysku zespołu Joywave potwory rozrastają się tak bardzo, że jako ciemna, niezróżnicowana plama zajmują cały kadr, nie pozostawiając
miejsca dla innych bohaterów oraz wydarzeń. W Coś napięcie potęgowane jest
19

G. Bataille, The „Old Mole” and Prefix „sur” in the Words „Surhomme” [Superman] and „Surrealist”, w: Visions..., s. 32–44.
20
Y.-A. Bois, Abbatoir, w: Formless..., s. 49–50.
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przez fakt, że zaburzona zostaje relacja między oryginałem a kopią (nie dość, że
doskonale stworzona kopia jest niemal nieodróżnialna od oryginału, to jeszcze
kopia zastępuje oryginał, w konsekwencji zagrażając zastąpieniem pozaziemskimi replikami całej ludzkości). Istotą ich monstrualności jest więc wyzwolenie żywiołu nieposłusznej materii – po zbliżeniu do niej czeka tylko śmierć. Być może
estetyczna fascynacja bezformiem, której dowodem są liczne przykłady wykraczające poza te wymienione powyżej, jest nie tylko kontynuacją fascynacji potwornością, która towarzyszy człowiekowi od wieków, ale także odbiciem bardzo
podstawowego lęku przed utratą własnego kształtu czy znajomej tożsamości.

MONSTROSITY AS AN OPERATION. PHILOSOPHICAL ANALYSIS
OF FORMLESSNESS ON EXAMPLES OF POPULAR CULTURE TEXTS
Summary
The author examines repeated in the texts of popular culture theme of monsters of
varying shapes. She argues that their monstrosity is not about frightening appearance, but
about the loss of form. The examples of monsters presented are involved in the same kind
of monstrosity related to inability to control the chaotic matter by form. The author uses this
definition of monstrosity and the concept of formlessness derived from Georges Bataille’s
heterology to prove that monstrosity is not a feature or a motif, but an operation.
Trans. Izabela Ślusarek

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 3, 2015

Krzysztof Świrek
(Uniwersytet Warszawski)
ŻYWY TRUP JAKO ALEGORIA POLITYCZNA

Motyw żywego trupa to figura paradoksalna, która opracowuje opozycję
pomiędzy życiem i śmiercią. Sama ta opozycja zaś w języku myśli politycznej
bodaj najsilniej pracowała w teorii Karola Marksa. Zjawiska fetyszyzmu towarowego, podobnie jak zdominowania pracy żywej przez pracę martwą w ramach
kapitalistycznej formacji społecznej, to znane motywy marksowskiej krytyki społecznej. Obie te formy dialektyki życia/śmierci w marksizmie są niejako zakorzenione w klasycznych opowieściach grozy i świetnie je oświetlają. Wizja kapitału
jako wampira, trupa żerującego na pracy żywych, podobnie jak wizja robotnika
jako kogoś, kto został pogrzebany za życia (pracuje, ale w sposób, który z afirmacji życia przeistacza się w swoje przeciwieństwo), to niejako klasyczne motywy, które marksizm wniósł do interpretacji życia społecznego. W ten sposób
motyw żywego trupa pracuje w teorii.
W tym tekście chciałbym odwrócić tę relację i zapytać, jaka teoria, jaka wizja
świata społecznego jest implicytnie zamieszczona w motywie żywego trupa: co
realizacje tego motywu mówią nam o społecznym imaginarium danego czasu. Jako
egzemplifikacje posłużą mi dwa filmy, które zawierają się w tych samych gatunkowych ramach, ale inaczej opracowują swój centralny motyw: Świt żywych
trupów i Ziemia żywych trupów.

POLITYCZNA NIEŚWIADOMOŚĆ

Założenia mojej analizy czerpię od Fredrica Jamesona, który ujmował kino
(pośród innych rodzajów narracji) jako jedną z form wyrazu „politycznej nieświadomości” (Jameson 1981, zob. też omówienie w: Świrek 2012), będącej ciągłym
myśleniem politycznego, w które wpisane są wszelkie rodzaje praktyk społecznych – począwszy od praktyk codzienności, aż po produkcję teoretyczną, rozwijaną na uniwersytetach. Życie zbiorowe, razem z jego antagonizmami i sprzecznościami, jest ciągłym punktem odniesienia dla praktyk, w które się angażujemy,
i dla produkowanych przez nas symbolizacji; nieświadomość polityczna przypomina strukturę różnych elementów znaczących, pokrywających nasze zaangażowanie w owo życie zbiorowe.
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Punkt wyjścia jest więc prosty, ale wiąże się z konkretnymi konsekwencjami
w interpretacji. Przede wszystkim pozwala odnosić do siebie różne materiały
i poszukiwać pomiędzy nimi odpowiedniości. Jeden z takich materiałów to tekst,
narracja, obraz – jakaś znacząca forma. Innym jego rodzajem jest poziom idei,
produkcji teoretycznej, tego, co funkcjonuje w zbiorowej świadomości jako próba
uchwycenia pewnych zależności i nadania im znaczenia. Wreszcie, inny jeszcze
poziom powiązany jest, najogólniej rzecz biorąc, z wymiarem historycznej przygodności – tym wszystkim, co przydarza się i niekoniecznie w punkcie wyjścia
obdarzone jest znaczeniem. Przykładem są kryzysy gospodarcze: spadająca lub
wzrastająca cena ropy z pewnością może być objaśniona przez szereg czynników, ale w przeciwieństwie do narracji czy opracowań teoretycznych nie ma
ona sensu.
Wzorcowym przykładem analizy w tych kategoriach może być książka
Jamesona o postmodernizmie (Jameson 2011), w której analizuje on pewien rodzaj całości, na którą składają się na równi sytuacja historyczna (późny kapitalizm), różne rodzaje tekstów (powieści, instalacje wideo, formy architektoniczne,
kino i tak dalej) oraz różne języki teoretyczne: te próbujące analizować sam
postmodernizm i te, które wyrażają „ducha czasu”, dominujący sposób myślenia
rymujący się z klimatem politycznym epoki (jak nowy historyzm). Odnoszenie
tych różnych materiałów do siebie zawsze wymaga pewnego rodzaju „przeskakiwania” pomiędzy rejestrami, które zrazu może wydawać się dosyć arbitralne
(albo mechaniczne, skoro wiążemy ze sobą wszelkie rodzaje treści tylko dlatego,
że współwystępują w pewnym czasie), ale ma tę podstawową zaletę, że wymaga,
jak powiedziałby Jameson, „przekodowania”, wysiłku przepisania na inny język,
co jest podstawowym warunkiem płodnej interpretacji. Punktem dojścia jednak,
rzecz jasna, nie jest jedynie pełniejsze zrozumienie tekstu, ale tego, co ten tekst
mówi o naszym własnym myśleniu – tym politycznym myśleniu, przypomnę,
z którego nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

CZYM JEST ALEGORIA POLITYCZNA?

Kiedy mówimy o jakimś obrazie, że ma alegoryczne znaczenie, oznacza to,
że możemy go zdekodować w innych terminach. Klasycznym przykładem są tutaj
wizerunki świętych: dzięki określonym elementom przedstawienia możemy zdekodować osobę, która jest uwidoczniona, osoba zaś może być zinterpretowana
dalej jako znak postawy czy pewnej rzeczywistości religijnego doświadczenia.
Czytając na jeszcze innym poziomie: samo występowanie wizerunku odnosi do
obecności jakichś sensów w społecznym obiegu znaczeń.
Nieprzypadkowo także dla Jamesona pojęcie alegorii jest ważne, skoro zakłada coś, co jest dla tego autora celem wysiłków teoretycznych: właśnie przekład
pomiędzy różnymi językami, uprawomocnienie operacji, dzięki której wychodzimy poza wewnętrzne znaczenia tekstu, by dotrzeć do czegoś na zewnątrz.
Miało to dla autora Political Unconscious istotny sens polityczny (w rozumieniu
polityczności samej teorii). Jako marksista, poszukiwał on w różnych językach
teoretycznych (strukturalizmu, psychoanalizy, teorii literatury) takich narzędzi,
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które pozwolą uprawomocnić czytanie tekstu jako znaku antagonizmów i sprzeczności. Poszukiwał więc takich sposobów myślenia, które umożliwią, ostatecznie, dekodowanie tekstu w terminach sprzeczności społecznych, których ten tekst
jest (nieświadomym) opracowaniem. Samo pojęcie alegorii odwołuje się do długiej tradycji transkodowania tekstu, pozostającej w opozycji wobec czytania
wewnętrznego, gdy tekst jest kompletnym światem, rozumianym tylko na własnych prawach.
W krótkim tekście From Metaphor to Allegory Jameson stara się zdefiniować
charakter alegorii, odgraniczając ją od metafory i symbolu. Po pierwsze, od metafory alegorię różni to, że jest „znarratywizowana”. Po drugie, jeśli symbol jest
czymś „całościowym”, jak pisze Jameson, „immanentnym”, to alegoria wskazuje na „zerwania, luki, nieciągłości” (Jameson 2001: 25). W przypadku alegorii
mamy więc jakiś kod do rozumienia narracji, przedstawienia, ale wyjaśnienie
nie przylega w pełni do tekstu, konieczne jest więc przechodzenie między kolejnymi poziomami.
I w tym właśnie, ostatnim sensie chciałbym użyć pojęcia alegorii w tym
tekście: po pierwsze, odnosząc zawartość narracji do innego kodu, mianowicie
kodu politycznego. Po drugie, wskazując, że różnice między dwiema analizowanymi tutaj realizacjami figury żywego trupa świadczą o przesunięciu akcentów,
istotnych zmianach w jakimś szerszym kontekście (nieświadomego) politycznego myślenia.

URZECZOWIENIE – FAZA TERMINALNA

Debiutem George’a Romero był wielki przebój kina niezależnego z końca lat
sześćdziesiątych, Noc żywych trupów. Film ten niejako zdefiniował cały gatunek
opowieści o żywych trupach, razem z jego najważniejszą cechą: kontrkulturowym
potencjałem, związanym z apokaliptyczną ramą historii i mnożeniem obrazów
społecznego rozpadu i degeneracji. Ale ów pierwszy film Romero samą centralną
alegorię wykorzystał w sposób otwarty i wieloznaczny. Bardziej owocny dla interpretacji, ponieważ dużo bardziej dookreślony znaczeniowo, wydaje się Świt
żywych trupów, nakręcony w 1978 r. drugi film serii.
„Świt” z tytułu filmu ma wiele znaczeń, począwszy od najbardziej oczywistego, związanego z czasem akcji. Przedstawione w historii wydarzenia mają
miejsce w „pełnym świetle”, nawet jeśli nie w świetle dnia (większość scen
ma miejsce we wnętrzach). Jeśli dochodzi do całkowitej katastrofy, do apokalipsy świata żywych, to źródłem szoku może być właśnie to, że dramat rozgrywa się
„jawnie”, we wszystkich miejscach naraz. Brak wyjścia i niemożliwość ucieczki staje się tutaj głównym źródłem grozy: nie to, co skrywa się w zakamarkach,
co jest zaciemnione, ale jawność i bezpośredniość horroru jest głównym środkiem
oddziaływania.
Jeśli „noc żywych trupów” można odczytać w sensie karnawałowego odwrócenia, w którym na określony czas zostają zawieszone zasady regulujące relacje
między życiem i śmiercią, to „świt” oznacza początek i nadejście czegoś nowego,
pewnej nowej ery. W tym sensie drugi film Romero jest dużo bardziej fatalistycz-
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ny i fatalizm ten nie jest bez znaczenia dla interpretacji związków między treścią
narracji a kontekstem politycznym, w którym powstała.
Wreszcie w relacji do obu tych znaczeń jest jeszcze trzecie, związane z widocznością tego, co oświetlone. Jedną z najważniejszych cech postaci żywego
trupa w tym filmie jest jego osobliwa aktywność, która stanowi przedmiot obserwacji kamery, a nawet komentarza postaci. Bohaterowie Świtu uciekają ze
zdegradowanego wielkiego miasta na prowincję. Szukają schronienia (oraz środków przetrwania) w opuszczonym centrum handlowym, stojącym na bliżej nieokreślonych przedmieściach. Centrum handlowe już nie działa, ale nie jest puste.
Jego uliczkami przechadzają się trupy okolicznych mieszkańców. Zautomatyzowana oprawa miejsca uruchamia się samoczynnie, dlatego centrum handlowe
wydaje się z pozoru funkcjonować tak jak poprzednio. Działają schody ruchome,
zapala się światło, a nawet rozbrzmiewa monotonna muzyka – charakterystyczne
tło dźwiękowe, przy którym robi się zakupy na co dzień w podobnych miejscach.
W efekcie powstaje widowisko, które zdaje się zawierać w sobie alegoryczny
sens postaci żywego trupa. Jest nim dobrze wytrenowany konsument, dla którego
uczestnictwo w rynkowych praktykach jest czymś podstawowym, automatycznym,
czymś, co przychodzi samo.
Jeden z dialogów wprost naprowadza na ów alegoryczny sens. Jedna z postaci pyta: „Dlaczego tutaj przychodzą?”, druga zaś odpowiada: „Jakiś rodzaj instynktu, pamięć [...] to było ważne miejsce w ich życiu” (tłum. własne). Trening
do praktyk rynkowych jest na tyle skuteczny, że wizyta w centrum handlowym
jest zarazem pierwszą i ostatnią rzeczą, którą się pamięta, jest tym, co trwa z danego człowieka dłużej, niż on sam, poza całym bogactwem jego osobowości, poza
jego byciem jako żywej ludzkiej istoty.
W owym obrazie człowieka zredukowanego do automatu, który sam nie jest
władcą swoich działań, ale którego biorą w posiadanie konsumpcyjne nawyki,
z łatwością można odnaleźć ilustrację do wielkiej tradycji krytyki urzeczowienia. Klasyczną wykładnię koncepcji urzeczowienia można wskazać na przykład
w dziele Györgya Lukácsa Historia i świadomość klasowa (zob. Lukács 1988:
199–245), ale idee zdominowania człowieka przez alienujące powtarzalne czynności, podobnie jak utowarowienia ludzkiej świadomości, rozwijane były w pracach różnych autorów (Adorno, Horkheimer, Fromm, Marcuse). Wreszcie zaś stały
się częścią zbiorowego politycznego myślenia: idea ta była jedną z najważniejszych w intelektualnym zapleczu Nowej Lewicy i ruchów radykalnych lat sześćdziesiątych (zob. Kazin 2012: 293–296).
Urzeczowienie ludzkiej aktywności jest w człowieku tym czymś, co jest i pozostaje martwe, na wzór martwoty i braku woli automatu. Skomplikowana filozoficzna tradycja krytyki urzeczowionej aktywności da się ostatecznie sprowadzić
do tego właśnie obrazu, w którym coś zostaje rozpoznane jako obce ludzkiemu
życiu. Tym czymś może być określona praktyka (jak na przykład wymiana rynkowa w przypadku fetyszyzmu towarowego) lub, bardziej generalnie, pewien
wzorzec zachowania, któremu podporządkowujemy życie bezrefleksyjnie, ponieważ on sam ma charakter czegoś obowiązującego jako nigdzie niewyrażona zbiorowa norma. Ten ostatni przypadek można zilustrować rządami tego, co Herbert
Marcuse nazwał zasadą wydajności – Performance Principle (Marcuse 2001: 197):
zgodnie z nią nasze miejsce w porządku produkcji i konsumpcji jest wyznaczone
wydajnością, którą osiągamy w ramach wyalienowanej (nietwórczej, odczuwanej
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jako obca) pracy. Potencjał krytyki urzeczowienia polegał na tym, że przedmiotem
swojej analizy mogła ona uczynić wszystko – od konkretnych form politycznych
czy zachowań, aż po najogólniejsze wzorce kulturowe: oglądanie telewizji czy
uczęszczanie do centrów handlowych. W ten sposób samo pojęcie urzeczowienia
stawało się dogodnym pojemnikiem dla niesprecyzowanego poczucia sprzeciwu
wobec wszystkiego, co wiąże się z „normalnym życiem”. W istocie dla pokolenia,
do którego należał Romero, pokolenia studenckiego buntu lat sześćdziesiątych
i wyłonienia się kontrkultury jako ważnej siły społecznej, charakterystyczny był
ów impuls buntu, który kierował się nie tyle przeciw konkretnemu wrogowi, ile
przeciwko całości „systemu”, który w zasadzie nie ma określonych granic. Rozciąga się od wnętrza jednostki, aż po globalną siłę wzorców konsumpcji. Poza ich
zasięgiem są jedynie przestrzenie marginalne: kulturowe enklawy, jak idealizowane przez kontrkulturę „Indie” lub „polityczny Inny”, którym dla francuskich radykalnych studentów były maoistowskie Chiny.
Metafora żywego trupa przechadzającego się alejkami centrum handlowego
nie tylko dobrze ilustruje to stanowisko polityczne, ale – jak każda dobra alegoria
– pozwala też badać jego granice, porażki i sprzeczności. Po pierwsze, pokazuje,
że dobrze obywa się bez precyzowania obrazów, którymi się posługuje. Centrum
handlowe jest dobrą alegorią właśnie dlatego, że pozbawione jest jakiegokolwiek
dookreślenia, potencjalnie jest wszędzie, zawsze takie samo. Podobnie żywe trupy,
które chodzą jego alejkami: nie wiemy o nich nic poza tym, że za życia obejmowali dokładnie wszystkie społeczne kategorie. Jeśli żadna część społeczeństwa nie
jest wyjęta spod władzy kulturowych automatyzmów, to rzecz jasna nie można się
spodziewać, że jakakolwiek klasa będzie podmiotem zmiany. Nadzieję mogą nieść
raczej nie klasy, lecz grupy marginalne, jednak tylko warunkowo: jeśli są w stanie
wypracować autonomiczną pozycję wobec systemu, jak pisał Marcuse, zaproponować jakąś „bardziej racjonalną racjonalność” (Marcuse 2001: 201).
Zauważmy, że punkt wyjścia u Marksa był inny: proletariusz to ten, któremu
odebrano człowieczeństwo, dlatego w imię samego przetrwania musi on zwalczać
warunki dehumanizacji panujące w całym społeczeństwie. Myślenie w kategoriach
opozycji wobec systemu zakłada, że punktem oporu muszą być jakieś autonomiczne wartości, które jest w stanie wypracować marginalna grupa. W efekcie potencjał polityczny zostaje uwewnętrzniony – trzeba należeć niejako do arystokracji
duchowej, która jest w stanie zdobyć się na wyniosłe odrzucenie wartości dominujących. W rezultacie jednak żadna przypisana tożsamość nie jest rękojmią
politycznego potencjału, staje się nią rodzaj wewnętrznej dyscypliny. Polityczna
nadzieja okazuje się zatem czymś chwiejnym, zależnym od jednostkowego zaangażowania, traci strukturalny wymiar.
Jej nosicielami stają się jednostki wyjątkowe, które widzą więcej niż inni. Jak
bohaterowie filmu, jedyni żywi, którzy ukradkiem podglądają przemieszczające się
po centrum handlowym automaty. Logika opowieści nie zmierza tutaj właściwie
do żadnego rozwiązania – pozycja czterech uciekinierów jest na tyle beznadziejna, że mogą jedynie przypatrywać się temu, co się dzieje, licząc na to, że dość
długo uda im się przetrwać. Gwarancją tego przetrwania, oprócz zapasów, jest
odpowiednie uzbrojenie, co naprowadza na kolejny polityczny impas.
Duchowy elitaryzm, implikowany przez potępienie masowej wrażliwości,
oprócz wyraźnie antydemokratycznego tonu, miał swoje skrajne konsekwencje
w postaci politycznego terroryzmu. Pozycja wewnętrznego purysty, duchowego
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outsidera, wyklucza polityczne działanie, skoro wyklucza zaangażowanie w formy masowej organizacji. Dla tych, którzy pragną jakiejś zmiany, pozostają dwa
rozwiązania: albo praca w już istniejących instytucjach z nadzieją ich zmiany od
środka (ale to oznacza wielce ryzykowne wejście do „systemu”), albo działania
obliczone na wywołanie wstrząsu, przebudzenia.
Obie strategie były zresztą faktycznie stosowane przez przedstawicieli nowej
lewicy. Jedni trafiali do organizacji związkowych (Kazin 2012: 349–350) czy
partii politycznych, inni, jak radykalni ekolodzy z Weatherman w USA czy Czerwone Brygady we Włoszech, wybrali drogę zbrojnego oporu. Co istotne, strategie
te były bezpośrednim skutkiem politycznej porażki: obie pojawiały się w wyniku
rozpadu ruchów nowej lewicy lub rozczarowania efemerycznością i brakiem
efektów ich działań. Terroryzm może symbolizować tutaj ślepy zaułek, który jest
konsekwencją myślenia w kategoriach radykalnej opozycji wobec systemu, będącego synonimem całego codziennego życia i potocznego myślenia. To jest
zresztą ów historyczny odpowiednik fatalizmu, który sygnalizowałem na początku analizy filmu Romero: impas działania, wyrażający się albo rezygnacją, albo
formą samobójczego radykalizmu.
Oto więc pierwsza z dwu realizacji figury żywego trupa jako politycznej alegorii, które chciałem zanalizować: obraz automatów chodzących uliczkami centrum
handlowego jest tutaj wizualnym materiałem, równoległym do niego językiem
teoretycznym jest język urzeczowienia, a polityczną sytuacją: klęska ruchów protestu i ich postępująca dekompozycja w latach siedemdziesiątych. Z tego punktu
widzenia alegoria zawarta w Świcie wskazuje rzeczywistość systemu, którego nie
sposób zmienić, porządku społecznego, który mocą bezwładu uniemożliwia zaistnienie zmiany.

PO JEDNEJ ŚMIERCI, PRZED DRUGĄ

Kontrkulturowa nośność filmów o żywych trupach polegała w dużej mierze
na tym, że nie poddawały się one wysubtelnieniu. O ile zdarzały się opowieści
grozy sankcjonowane w obiegu krytycznym jako wybitne, o tyle opowieści o zombie przesunęły się do głównego nurtu kina (są kręcone przez najważniejsze studia
i stacje telewizyjne), ale raczej pozostały odporne na czysto symboliczne uszlachetnienie: pokazują jedynie bezmyślność czegoś, co nieludzkie w człowieku,
zarówno w postaci żywego trupa, jak i w postaci kogoś, kto próbuje uciec. Jeden
pożera, drugi chce uniknąć pożarcia: brak tu miejsca na jakąkolwiek dialektykę
i ta płaskość właśnie jest być może najlepszym wehikułem dla specyficznego cynizmu tych historii.
Jednak ta niezmienność schematu fabularnego okazuje się pozorna, jeśli zwrócić uwagę na pozycję postaci żywego trupa w strukturze opowieści. Nie zawsze
jest ona taka sama i te zmiany są kluczowe dla alegorycznego sensu historii.
W przypadku Świtu była to alegoria (anty)konsumpcjonistyczna. W nakręconej
ponad ćwierć wieku później (i, co znamienne, w ramach struktur studia Universal,
jednego z gigantów Hollywood) Ziemi żywych trupów jest to alegoria rewolucyjna.
Żywe trupy w tym filmie to już nie automaty będące przypomnieniem grzechów
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społeczeństwa konsumpcyjnego, ale zbuntowani, zagrożenie dla porządku świata
przedstawionego. W sposób nie do końca narracyjnie wytłumaczony zaczynają
zbierać się w grupy i w mozolnym procesie „uczyć się” walki z żywymi. Wiedzione owym tajemniczym instynktem, szturmują bramy elitarnego miejskiego
kompleksu, w którym ukryły się skorumpowane elity. Nieoczekiwana rola, jaką
przypisuje się umarłym w Ziemi, w całym swoim braku uzasadnienia wydaje się
kluczowym symptomem narracji, wskazuje na zagęszczenie znaczeniowe, które
domaga się uważnej analizy. Tutaj bowiem można doszukiwać się wyjścia ze ślepego zaułka, na który wskazywałem przy okazji Świtu – braku pęknięcia, dzięki
któremu mogłaby dokonać się zmiana.
Konsekwentna jest postawa protagonistów: jak w innych filmach, jest to grupa ludzi walczących o przetrwanie. To z nimi utożsamiają się widzowie, oni są
wehikułem narracyjnym. I oni konsekwentnie nawiązują do marginalnej pozycji,
w której umieszczony zostaje widz: ów margines to przestrzeń zajmowana przez
kogoś, kto zainteresowany jest głównie własnym przetrwaniem i tylko po to angażuje się w kontakt z innymi. Tyle że zmienia się znaczenie owego dystansu:
w Świcie jest to pozycja kogoś wyłączonego poza obszar rytuałów codzienności,
gdy w Ziemi jest to ktoś, kto pozostaje obok konfliktów rozsadzających świat
społeczny. Za każdym razem jednak owa pozycja uzupełniana jest przez dokładną obserwację pewnego spektaklu – bierność głównych bohaterów, skoncentrowanych jedynie na swoim przetrwaniu, jest uzupełniana przez aktywność, którą
obserwują z fascynacją.
Fascynacja ta wskazuje na fenomen interpasywności, którego analizę można
odnaleźć w pracach Slavoja Žižka. W fenomenie tym podmiot przemieszcza swoje
zaangażowanie na agenta, który dosłownie działa i rozkoszuje się za niego. Jest
to jedna z form uniknięcia ekscesu, nadmiaru, który nieodłącznie wiąże się z bezpośrednim uczestnictwem. W fenomenie interpasywności możemy z bezpiecznego
oddalenia, oszczędzając energię, obserwować, jak inny działa za nas. Obserwując
spektakl działania, pozwalamy innemu, by za nas wykonał „brudną robotę” (zob.
Žižek 1997: 47–48).
W obu filmach to żywe trupy właśnie są tymi, których obserwuje oko kamery. Pozorny cyniczny dystans wpisany w narrację jest za każdym razem „demaskowany” przez to zafascynowane spojrzenie skierowane w stronę spektaklu,
jakim jest działalność zombie. Ale w przypadku dwóch filmów są to także dwa
różne spektakle: spektakl konsumpcji w filmie z 1978 r. i spektakl rewolucji w jej
najbardziej gwałtownej fazie w roku 2005. W obu przypadkach to spojrzenie widzów jest także utożsamiane ze spojrzeniem protagonistów, oni z kolei zajmują
pozycję fascynacji działaniem żywych trupów, które jest im obce i niesamowicie
bliskie zarazem.
Zombie przypominają coś, co Žižek nazywa „bytem popędu”. Reprezentują pewien nadmiar wobec biologicznego życia, skoro są „wybrykiem natury”, ale nie
są bytem ludzkim – ponieważ sterowane są przez dążenie, a nie przez zapośredniczone symbolicznie pragnienie. Znajdują się więc w owej dziwnej przestrzeni,
która nie jest ani życiem ludzkim, ani naturalnym1. Można ją utożsamić także
z przywoływaną przez Žižka po wielekroć przestrzenią „pomiędzy dwiema śmierciami”: żywe trupy są trupami dla porządku symbolicznego (identyfikacji sym1

Tę przestrzeń właśnie zajmuje popęd – coś „pomiędzy naturą a kulturą” (Žižek 2008a: 206–207).
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bolicznej, reguł wymiany, społecznych tabu), ale nadal żyją życiem popędu, tak
jakby „zapomniały umrzeć” (zob. Žižek 2001: 163–165).
Widzowie obserwujący, przez oko kamery, a także poprzez swoich agentów,
to jest protagonistów historii, działalność żywego trupa obserwują więc spektakl „siły popędu”: życia zarazem jakoś zredukowanego, ale wykazującego patos
owego dążenia, które jest poza wszelkim sensem i uzasadnieniem. To, w jaki sposób owa działalność popędowa się realizuje, jest więc decydujące, kluczowe dla
pozycji widza. Wykorzystując tych kilka kroków, otrzymujemy schemat zapośredniczeń, który rządzi spektaklem filmów o żywym trupie. W ten sposób możemy
znów docenić ich potencjał alegoryczny, ale nie zbliżamy się jeszcze do treści
owej alegorii.
Treść ta, jak wspomniałem, zmienia się i jest symptomatyczne, że w roku
2005 jej głównym składnikiem jest spektakl rewolucyjny. Żywy trup staje się tutaj
rozwiązaniem impasu niemożliwości politycznego działania: w filmie Romero
„czas dojrzał” do katastrofy, która zmiecie z powierzchni ziemi to samo „zwyczajne życie”, którego zniewalająca siła była czymś nieprzekraczalnym w filmie
z 1978 r. W Ziemi jest zresztą jeszcze jedna figura politycznego sprzeciwu
– przywódca miejskiej biedoty. Jednak portret tego ludowego trybuna jest zbyt
nostalgiczny, żeby przysłonić jedynego prawdziwego agenta zmiany, jakim są
zombie. Podstawienie żywego trupa jako rewolucjonisty rymuje się przy tym
z postaciami potencjalnych podmiotów rewolucyjnych, jakie odnajdujemy we
współczesnej teorii politycznej. Nie jest to już proletariusz zagrzewany do walki
przez intelektualistę organicznego, ale byt pozbawiony godności osoby jako
obiekt polityki skoncentrowanej na jego biologicznym życiu (na ten temat zob.
Agamben 2010), zredukowany do jakiegoś substratu, nieludzka resztka dawniej
ludzkiego życia, czyli homo sacer jako podmiot polityczny. Ktoś, kto zerwał więzi ze światem społecznym, ktoś zredukowany do odpadu.
Czytelnik Žižka znów odnajdzie tutaj znajome motywy: dla tego autora z autentycznym politycznym aktem mamy do czynienia wtedy, kiedy w jego wyniku
doprowadzamy do innej organizacji porządku symbolicznego (zob. Žižek 2008b:
162). Formy działania politycznego, które nie dotykają samych fundamentów tego
porządku, są z gruntu nieskuteczne – pozostają jedynie odreagowaniem, bardziej
lub mniej brutalnym. Aktor polityczny musi więc przejść przez fazę odłączenia
od porządku symbolicznego, inaczej bowiem pozostaje jego niewolnikiem nawet
wtedy, gdy mu się sprzeciwia. To właśnie ktoś wyrzucony poza nawias, „żywy
trup” jest tutaj podmiotem rewolucyjnym.
Sam alegoryczny obraz pozostaje jednak ambiwalentny: jeśli pozycja widza
zawiera się w fantazjowaniu o możliwej rewolucji, to nadal jest to rewolucja czyniona innymi rękami. To nie protagoniści filmu podejmują się przejęcia władzy,
istniejący porządek burzy ktoś inny, postać wyrażająca to, co odrzucone. Ziemia
żywych trupów wyraża więc polityczne pragnienie, ale zarazem w takiej formie,
która czyni je oddalonym, wyizolowanym, jako coś przynależne innemu.
Ta ambiwalencja filmowej alegorii oświetla zresztą wstecznie kod teoretyczny, dzięki któremu ją objaśniłem: póki mówimy o aktorze oddzielonym od porządku symbolicznego, na pewno nim się nie stajemy. Samo teoretyzowanie na
temat zmiany politycznej projektuje obraz szczególnego podmiotu, na który można czekać, ale samo trzyma tego aktora i jego działanie na dystans. W ten sposób docieramy do współczesnej politycznej nieświadomości – co mówi o niej
„żywy trup” jako podmiot rewolucyjny?
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Po pierwsze, żywe trupy nadal stoją w miejscu „mas”, oznaczają ich rolę:
w filmie z 1978 r. były to masy konsumentów, w 2005 r. – masy rewolucyjne.
Jednak nie zmienia się relacja do tych mas jako czegoś zasadniczo „zewnętrznego”, obcego: żywy trup to w końcu jakaś nieludzka resztka życia. We współczesnej drugiemu filmowi Romero nieświadomości politycznej uobecnia się więc
jakaś figura działania politycznego o zbiorowym charakterze. Ale jest to działanie
trzymane na dystans, takie, którego podejmuje się ktoś inny.
Porównanie obu alegorii pokazuje zmianę, która dokonała się w dyskursie
teoretycznym i zbiorowej wyobraźni politycznej: obraz samotnego buntownika,
żyjącego na marginesie społeczeństwa, wyczerpał swój potencjał. Zastępuje go coś
innego: wrażliwość daleka od aksjologicznego elitaryzmu charakterystycznego dla
narodzin i rozwoju kontrkultury. Równocześnie podmiot owej zmiany pozostaje
nieznany. Być może dlatego, że w zbiorowym imaginarium nie pojawiły się nowe
przekonujące obrazy aktorów zbiorowych. Jedynym istniejącym dzisiaj jest homo
sacer jako ten, kto atakuje porządek społeczny niejako z zewnątrz, z pozycji
abiektu. Ale jest to podmiot, z którym z definicji nie można się utożsamić. Można czekać na jego interwencję, ale niepodobna ani „stać się nim”, ani „mówić
w jego imieniu”. Jeśli ten podmiot przemówi, to w sposób, którego nie potrafimy przewidzieć.
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LIVING DEAD AS POLITICAL ALLEGORY
Summary
In this article I will interpret the figure of living dead in terms of political allegory by
relating three levels: the level of narration, theory, by which the narration can be decoded,
and political situation, a symptom of which this narration is. In this way, I can trace the
potential of two realizations of zombie figure in contemporary cinema: firstly, as a consumer,
performing automated acts; secondly, as a revolutionary subject – excluded rebel. I treat both
of those images as symptoms of radical political desire, its main motives and impasses.
Adj. Izabela Ślusarek
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MISTRZOWIE DRUGIEGO PLANU. MOTYW ZOMBIE W PERSPEKTYWIE
LITERACKIEGO SZTAFAŻU – OD SURVIVAL HORRORU PRZEZ
DYSTOPIĘ DO ROMANSU PARANORMALNEGO

W obrębie literatury fantastycznej istnieje bardzo liczny zbiór motywów i figur, które – choć podlegają znaczącym nieraz przeobrażeniom interpretacyjnym
– stanowią swego rodzaju kanon, funkcjonujący w zbiorowej wyobraźni i kojarzony z określoną estetyką. Dynamika współczesnej kultury popularnej wymusza
jednak na twórcach dokonywanie przeróżnych transformacji zarówno w obrębie
konwencji, gatunków, jak i schematów postaci. Specyficzne warunki, w jakich
powstaje obecnie literatura fantastyczna (wymienić tu można choćby transmedialność), determinują transformację znanego imaginarium oraz dążność do nasycania
fabuł elementami przypisywanymi dotychczas konkretnym gatunkom. Przykład
reprezentatywny stanowi motyw zombie – ożywionego trupa – który w masowej
świadomości identyfikowany jest z pozbawionymi woli oraz pełnosprawności
motorycznej hordami, ścigającymi żywych, a jedyną literaturą, w której może ów
motyw funkcjonować, jest fantastyka grozy w wariancie horroru. Tymczasem
publikacje z ostatniego zaledwie piętnastolecia dowodzą, że narracje, w których
uobecniane są zombie, należą do rozmaitych konwencji, a rola lękotwórcza przestaje być funkcją prymarną.
Jak dowodzi Anna Gemra, badająca postacie monstrum w literaturze i filmie,
współczesny archetyp zombie, ukształtowany przez filmy George’a A. Romero,
stanowi prefigurację postaci wampira i wynika z inspiracji utworem Richarda
Mathesona Jestem legendą, a więc tekstem, w którym pojawiają się wampiryczne monstra. Badaczka konstatuje przy tym, że:
[...] wpływ dziełka Mathesona na [...] Romera [...] jest bardzo wyraźny: na przykład w pseudonaukowej motywacji ożywania ciał (u Mathesona bakteria, u Romera – promieniowanie sondy, która
wróciła z Wenus), scenach otaczania przez zmarłych domu, w którym zabarykadowali się żywi ludzie,
i ponawiania ataków, agresji zmarłych [...]. To również fakt, że powstający z grobu martwi «żywią się» ciałami żywych ludzi (co odsyła [...] do innej formy kanibalizmu, jaką jest picie krwi) i «zarażają ich», czynią z nich istoty podobne do siebie, podczas gdy klasyczne zombie tego nie robią,
stało się istotnym wskazaniem dla interpretowania filmu Romero w kontekstach wampirycznych1.

Spostrzeżenia te stanowią także klarowną wykładnię powodów, dla których
fascynacja wampirami poprzedziła liczne realizacje motywu zombie w popkulturze.
1
A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych
utworach, Wrocław 2008, s. 215.
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U podstaw tego fenomenu leży również prawdopodobnie znużenie odbiorców
rozlicznymi romansowymi (a więc uczłowieczającymi i bonizującymi) reinterpretacjami postaci wampira2 i związane z tym poszukiwanie takiego modelu, w którym niemożliwa jest ponowna humanizacja monstrum. Pamiętać bowiem należy,
iż „żywe trupy są tak niesamowite, bo ogniskują wszystkie wymiary potworności,
ale przede wszystkim okazują się być widmowym powrotem ją konstytuującym,
czymś, co określiłbym mianem gry słów Potwór-Powrót. Zombie to powrót potwora, ale też potwór powrotu, powrót z natury Rzeczy, który cechuje potwora,
rewers i zarazem widzialny powrót wypartych przez nas luk w porządku (symbolicznym)”3. Motyw zombie odgrywa więc w najbardziej elementarnym ujęciu
rolę lękotwórczą, stając się relewantnym składnikiem wspomagającym kreację
atmosfery grozy i ustawicznego terroru. W takim artystycznym kontekście konkretyzują się te narracje, które określić można jako osadzone w konwencji horroru i tzw. survival horroru4, z fabułą mocno uschematyzowaną, ograniczoną
w zasadzie do zmagania bohaterów z zagrażającym im bezustannie niebezpieczeństwem. Rzeczywistość przedstawiona – podobnie jak w tekstach grozy – jest
dwudzielna, to znaczy „zakłada istnienie dwóch przestrzeni: z jednej strony sfery
racjonalności, świata [...]; z drugiej zaś [...] istnieje [...] świat «Inności», numinosum [...]; obie te sfery rozdziela jakiś rodzaj progu, a fabuła niezmiennie eksponuje moment ruchu ku jednej z tych sfer”5. Wybuch pandemii zombizmu staje się
wydarzeniem granicznym, które narusza dotychczasowy porządek i dewaluuje akceptowane dotąd reguły postępowania. Wartością prymarną staje się przetrwanie,
pojmowane jednak zarówno w kategoriach fizjologicznych, jak i moralnych (przełamywana z czasem niechęć do eliminacji zagrożeń stwarzanych stricte przez ludzi). Bohaterowie zatem będą dążyć do znalezienia optymalnych rozwiązań, aby
uniknąć niebezpieczeństwa, a jednocześnie będą próbowali stworzyć azyl dla
ocalałych, zdobyć lekarstwo lub po prostu odszukać zaginioną bliską osobę, co
staje się ekwiwalentem przywrócenia niegdysiejszej harmonii oraz próbą oswojenia spotworniałej rzeczywistości.
Przykładem omalże modelowej fabuły osadzonej w realiach postapokaliptycznych jest powieściowy prequel gry Dying Ligth, autorstwa Raymonda Bensona,
Dying Light. Aleja koszmarów (oryg. Dying Light: Nightmare Row, prwdr. 2015,
pol. 20156). W przeciwieństwie jednak do stereotypowego głównego bohatera survival horroru, młoda protagonistka, Mel Wyatt, nie jest skazana na ewentualny
sukces, lecz na zagładę, została bowiem zainfekowana podczas ataku hordy
2

Więcej na ten temat zob.: K. Olkusz, W objęciach kiczu, czyli co skrywa (lub odsłania) romans
paranormalny/ metafizyczny. Na przykładzie cyklu „Love at Stake” Kerrelyn Sparks, w: Literatura i kultura popularna. Badania i metody, pod red. A. Gemry, A. Mazurkiewicza, Wrocław 2014,
s. 149–160.
3
M. Marcela, Potwór nie-my. Rzecz (o) zombie, „Świat i Słowo” 2012, nr 1, s. 108.
4
Termin zapożyczony z gier komputerowych (w których wielokrotnie i chętnie wyzyskuje się figurę zombie w charakterze leitmotivu), rozumiany jako narracja ukierunkowana na przetrwanie bohatera w niesprzyjających warunkach.
5
M. Aguirre, Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzeni w literaturze gotyckiej, przeł. A. Izdebska, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej,
J. Płuciennika, Kraków 2002, s. 17.
6
Jest to powieść napisana na zamówienie producenta gry Dying Light, polskiej firmy Techland,
dlatego data pierwodruku pokrywa się datą publikacji w języku polskim. Projekt ten zrealizowany
został przez wydawnictwo Zysk i S-ka.
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zombie. Osierocona w tzw. dniu M (od słowa „masakra”) i zagubiona w obcym
mieście-państwie, Mel postanawia przedostać się do miejsca, w którym być może zrzucono lek przeciwko zarazie. Ten rodzaj questu, wokół którego obudowana
została fabuła, jest elementem charakterystycznym dla narracji w konwencji survival, w której pokonanie trudności równoznaczne bywa nie tylko z przetrwaniem,
lecz także z szansą na dalsze istnienie (dotarcie do bezpiecznego schronienia, odnalezienie rodziny etc.). W Dying Light tym zadaniem staje się nie tylko zdobycie
antidotum, lecz również odnalezienie i ocalenie przez Mel młodszego brata. Temu
celowi służy mozolna wędrówka przez pełne zagrożeń miasto. Warto przy tym
zauważyć, że zombie pokazano tutaj nie jako powstałych z martwych, lecz jako
jednostki zarażone wirusem niewiadomego pochodzenia. Cechy zombie zostały tu
nieco przekomponowane, zatem ich nosiciele wizerunkowo odbiegają od archetypicznych cieni snujących się po opustoszałych ulicach. W Dying Light zyskują one bowiem cechy quasi-wampiryczne, związane m.in. z niemożnością pełnej
aktywizacji za dnia oraz rozwinięciem funkcji motorycznych po zapadnięciu
zmroku, dysponują również specyficznym instynktem stadnym, sprzyjającym rozprzestrzenianiu epidemii.
Bardzo podobnie realizuje także schematy survival horroru trylogia Rhiannon
Frater Zmierzch świata żywych, na którą składają się: Pierwsze dni (oryg. The
First Days: As The World Dies, prwdr. 2008, pol. 2013), Konfrontacja (oryg.
The First Days: Fighting to Survive, prwdr. 2009, pol. 2013) oraz Oblężenie
(oryg. As The World Dies Trilogy #3: Siege, prwdr. 2009, pol. 2013). Zwłaszcza
dwie pierwsze części cyklu wiernie odtwarzają model survival horroru, podobnie zresztą jak np. Noc zombie (oryg. The Rising, prwdr. 2003, pol. 2008) Briana
Keene’a, Po moim trupie (Gdynia 2014) Magdaleny Owczarek czy Naturalista
(oryg. The Naturalist, prwdr. 2010, pol. 2014) Maureen F. McHguh.
Alternatywą dla horrorów stają się częstokroć narracje realizowane w konwencji postapokaliptycznej, zawierające najczęściej elementy dystopii, uchodzącej za „pesymistyczną wizję przyszłości, ufundowaną na próbie przedstawienia
negatywnych konsekwencji aktualnych zjawisk rzeczywistości”7. Najbardziej znaną produkcją literacką inkrustowaną tego rodzaju detalami jest powieściowy cykl
The Walking Dead, autorstwa Roberta Kirkmana i Jaya Bonansinga, na który
składają się: Narodziny Gubernatora (oryg. The Walking Dead: The Rise of The
Governor, prwdr. 2011, pol. 2011), Droga do Woodbury (oryg. Walking Dead:
The Road to Woodbury, prwdr. 2012, pol. 2012), Upadek Gubernatora, cz. 1
(oryg. The Walking Dead: The Fall of The Governor, Part One, prwdr. 2014,
pol. 2014), Upadek Gubernatora, cz. 2 (oryg. The Walking Dead: The Fall of
The Governor, Part Two, prwdr. 2014, pol. 2014). Sztafaż postapokaliptyczny jest
tu nie tylko pretekstem do prezentacji losów bohaterów usiłujących przetrwać
w świecie wypełnionym zombie, lecz służy także jako scenografia dla dystopii
w skali mikro, czyli tytułowego Woodbury, ograniczonego do otoczonego murami
i zasiekami terytorium, nad którym władzę sprawuje archetypiczny psychopata,
mamiący obywateli iluzją dobrobytu, a w rzeczywistości bezlitośnie ich wyzyskujący. Podobne okoliczności fabularne są dla dystopii charakterystyczne: przestrzeń odizolowana od zewnątrz, silny, lecz niestabilny psychicznie przywódca
– zwący siebie Gubernatorem – a wreszcie rozsadzenie porządku funkcjonowania
7

A. Juszczyk, Stary wspaniały świat. O utopiach pozytywnych i negatywnych, Kraków 2014, s. 91.
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dyktatury przez rebelię. Choć zagrożenie zewnętrzne wciąż istnieje, to autarchia
zostaje obalona, a tyran ostatecznie ponosi śmierć.
Warto zwrócić uwagę, że portret despoty nakreślony zostaje bardzo misternie,
z użyciem detali, które składają się na wnikliwe studium człowieka ujawniającego
pod wpływem okoliczności swoją prawdziwą naturę. Epidemia zombie zamieniła sfrustrowanego, zakompleksionego mężczyznę w osobę zdecydowaną, zdeterminowaną, żądną władzy i niewahającą się użyć przemocy, a jednocześnie pod
maską niewzruszenia ukrywającą mroczny sekret – zamienioną w żywego trupa siostrzenicę, którą trzeba karmić świeżym ludzkim mięsem. Szafujący ludzkim istnieniem dyktator odznacza się cechami przypisywanymi psychopatom, choć
konterfekt ten uzupełniają predylekcje, które nie zawsze towarzyszą autentycznym zachowaniom o podłożu psychopatycznym, takie jak np. skłonność do przemocy, mściwość granicząca z obłędem oraz zachowania obsesyjno-kompulsywne.
Jak podaje Kevin Dutton, „psychopaci są nieustraszeni, pewni siebie, charyzmatyczni, bezwzględni i skupieni na celu. Wbrew powszechnemu mniemaniu niekoniecznie jednak hołdują przemocy”8. Literacka hiperbolizacja negatywnych cech
tyrana ma jednak na celu amplifikowanie dramatyzmu sytuacji i spowodowanie,
że możliwy do zrealizowania stanie się jeszcze jeden element istotny dla dystopii,
tzn. rozsadzenie dyktatury inicjowane przez niespełnione uczucie dwojga ludzi.
Akcja w dystopiach bowiem „rozpoczyna się zazwyczaj wraz z pojawianiem się
innej osoby, najczęściej kobiety, która wywiera wielkie wrażenie na bohaterze [...]
i staje się niejako katalizatorem [...] buntu przeciw organizacji społecznej”9. Podobny motyw pojawia się w Drodze do Woodbury; powieść ta zresztą stanowi
trzon historii dystopijnej. Zwraca przy tym uwagę fakt, że we wszystkich wymienionych tomach powieściowego cyklu The Walking Dead zombie występują
zasadniczo na drugim planie, ponieważ najistotniejszym składnikiem fabuły stają się relacje interpersonalne, następnie walka z systemem, dopiero zaś na końcu
z pozornie głównym, choć po prawdzie niejednym, zagrożeniem.
Strukturę fabularną zawierającą elementy dystopijne (czy mikrodystopie) dostrzec też można w cyklu Manela Loureiro Apokalipsa Z, na który składają się:
Początek końca (oryg. Apocalipsis Z: El principio del fin, prwdr. 2009, pol. 2013),
Mroczne dni (oryg. Apocalipsis Z: Los días oscuros, prwdr. 2010, pol. 2013) oraz
Gniew Sprawiedliwych (oryg. Apocalipsis Z: La ira de los justos, prwdr. 2011,
pol. 2014). Motyw miasta-twierdzy rządzonego przez tyrana najwyraźniejszą realizację zyskuje w trzeciej części cyklu Loureiro, kiedy bohaterowie przybywają
do Gulfport. Okazuje się, że wprowadzono tam segregację rasową, w wyniku
której armia składa się z członków „Aryan Nations, zbieraniny białych supremacjonistów z najgorszych nizin amerykańskiego społeczeństwa”10, a na margines
społeczny (i ekonomiczny zarazem) wyrzuceni są wszyscy, którzy nie mają odpowiedniego koloru skóry. Podziały między poszczególnymi grupami uwypuklone
zostają za pomocą nazw, jakimi posługują się mieszkańcy Gulfport w odniesieniu
do wyrzuconych poza nawias: „Heloci” to czytelna aluzja do starożytnej Sparty.
Rebelianci przybierają przydomek „Sprawiedliwi”, oznaczający ludzi pragnących
8
K. Dutton, Mądrość psychopatów. Lekcja życia pobrana od świętych, szpiegów i seryjnych
morderców, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Warszawa 2014, s. 30.
9
A. Juszczyk, Stary wspaniały świat..., s. 105.
10
M. Loureiro, Apokalipsa Z. Gniew Sprawiedliwych, przeł. S. Bończyk, Warszawa 2014, s. 121–
122.

Mistrzowie drugiego planu. Motyw zombie w perspektywie literackiego sztafażu...

81

przeciwstawić się reżimowi. Również w tym wypadku fabuła ogniskuje się wokół
działań mających na celu destabilizację rządów tyrana i elementem inicjującym
bunt jest przybycie bohaterów walczących o prawo do wspólnego szczęścia.
Mikrodystopię wprowadza również Frater w trylogii Zmierzch świata żywych,
kreując obraz antagonistycznych miast-twierdz. W zasiedlonym przez protagonistów Ashley Oaks panują niewymuszone tyranią porządek i harmonia, w drugim
zaś mieście ludzie zmuszeni są do funkcjonowania wbrew własnym intencjom czy
pragnieniom. W finale dochodzi do konfrontacji sił obu fortów, a zwyciężają
krzewiciele tego ustroju, który uwzględnia potrzeby i szanuje wolność obywateli.
Widać zatem wyraźnie, że zagrożenie w postaci zombie zostaje odsunięte na drugi plan, podczas gdy na pierwszym wyeksponowane zostają aspekty interpersonalne, związane ze sposobami pojmowania wolności oraz obrony jednostek.
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że im dalej od wybuchu epidemii zostaje osadzona akcja, tym częściej autorzy nawiązują do schematów dystopijnych. Najbardziej wysublimowanym przykładem tej tendencji jest trylogia Miry
Grant (właśc. Seanan McGuire) Przegląd Końca Świata (tomy: Feed [oryg. Feed.
Book 1 of The Newsflesh Trilogy, prwdr. 2010, pol. 2012], Deadline [oryg. Deadline. Book 2 of The Newsflesh Trilogy, prwdr. 2011], Blackout [oryg. Blackout.
Book 3 of The Newsflesh Trilogy, prwdr. 2012, pol. 2014])11, której bohaterami
są młodzi blogerzy, referujący wydarzenia rozgrywające się w świecie istniejącym około dwudziestu lat po tzw. powstaniu, czyli uaktywnieniu się i rozprzestrzenieniu wirusa Kellis-Amberlee (zombizmu). Pandemia miała zasięg
ogólnoświatowy, jednak ocaleni zdołali zaprowadzić dość rygorystyczny, ale funkcjonalny porządek. W takiej restrykcyjnej rzeczywistości (pełnej bolesnych testów
na obecność wirusa, pryszniców dezynfekujących, poczucia ustawicznego zagrożenia etc.) funkcjonują dziennikarze: Shaun i Georgia „George” Masonowie oraz
ich liczni współpracownicy. Trzeba dodać, że w uniwersum Grant nikt nie jest
nadmiernie narażony na kontakt z ożywionymi zmarłymi, poza grupką blogerów,
świadomie angażujących się w interakcje. Zombie pojawiają się w trylogii w kluczowych momentach, a niekiedy stają się literalnie narzędziem walki antagonistów
z protagonistami.
Jednym z ważniejszych elementów strategii dystopijnej jest tu dążenie do wyzwolenia spod władzy czynników rządowych, które terroryzują społeczeństwo,
by móc skutecznie je kontrolować. Dysponując lekarstwem zwalczającym wirus
Kellis-Amberlee, władze umyślnie nie udostępniają leku, a w sytuacjach dla siebie niewygodnych wywołują miniepidemie zombie, opanowywane tak drastycznymi środkami, jak ostrzał rakietowy terytorium, na którym pojawiła się infekcja.
Przegląd Końca Świata podejmuje więc problem (w zasadzie o uniwersalnym
charakterze) zniewolenia i nadmiernego kontrolowania obywateli przez władze,
które za wszelką cenę dążą do zatuszowania swoich działań. Georgia i Shaun nie
tylko reprezentują tutaj czynnik destabilizujący istniejący porządek, lecz są także
archetypiczną parą, która ów reżim, z nieodzowną pomocą rebeliantów, pokonuje.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że te same determinanty, które – jak
wcześniej wspomniano – skłoniły twórców do podjęcia próby humanizacji figur
11

Historia opisana w trylogii uzupełniona została o prequel w postaci niewielkiego objętościowo
Countdown (w Polsce publikacja ukazała się jedynie w wersji e-book w 2014 r. w tłum. A. Brodzik
nakładem Wydawnictwa SQN).
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wampirycznych, w ostatnich latach wyzwoliły tendencję do przetwarzania motywu zombie w identyczny lub zbliżony sposób, a więc nadawania anonimowym
hordom ponownie cech jednostkowych, swoistej ich „dezombifikacji”. W utworach
literackich eksponowana jest sugestia, że utrata człowieczeństwa nie jest trwała,
a tym, co może je przywrócić, są emocje. Z tą tendencją łączy się wybór konkretnej konwencji, a więc romansu paranormalnego/metafizycznego lub, ewentualnie, pastiszu. Pierwsza z wymienionych stanowi wariant oparty na modelu
klasycznego romansu (a więc zawiera takie elementy dystynktywne, jak „spotkanie, oczarowanie lub niechęć, wrogość; rozłączenie lub konieczność obcowania,
spotkań; wzrost uczucia, tęsknota, pożądanie, miłość [...]; przeszkody pozornie
nie do pokonania przyczyną cierpienia lub nadzieją na zmianę sytuacji, próby
wyzwolenia; nowi sprzymierzeńcy, zmiana, powrót do sytuacji początkowej lub
nowi wrogowie [...]; przyspieszenie akcji i happy end [...] Miłość musi na początku wybuchnąć niczym płomień i znaleźć swój finał [...] w zakończeniu
powieści”12). Bohaterami czyni istoty nadnaturalnej proweniencji, a komplikacje
fabularne wiąże najczęściej z aspektami nadprzyrodzonymi. Egzemplifikację stanowić może choćby powieść Isaaca Mariona Ciepłe ciała (oryg. Warm Bodies,
prwdr. 2010, pol. 201113), w której wątek romansowy, zaznaczony bardzo wyraźnie, wpisuje się w przywołaną konwencję z równoczesnym osadzeniem zombie
w roli głównego bohatera i narratora. W trakcie jednego z polowań na ludzi zabija on młodego mężczyznę i pożywia się jego mózgiem. Posiłek wyzwala procesy mnemoniczne, które umożliwiają protagoniście nawiązanie relacji z żywą
kobietą, Julie14, córką dowódcy twierdzy, którą zamieszkują ocalali ludzie. Pozornie niemożliwa do spełnienia miłość odmienia nie tylko samego bohatera, lecz
i wielu pozostałych zombie, którzy zachowali jeszcze szczątkową świadomość
bycia kimś innym niż tylko żywymi trupami. Choć Marion posługuje się w konstrukcji świata estetyką postapokaliptyczną (zagrożenie ze strony powstałych
z martwych, opuszczone miasta, wyprawy ocalałych w poszukiwaniu leków
i aprowizacji etc.), to leitmotivem czyni jednak mozolne uczłowieczanie się młodego zombie pod wpływem kontaktów z dziewczyną. Pisarska wizja zombie jest
tutaj specyficzna, albowiem sytuuje je jako byty w większości usiłujące odtwarzać
dawne schematy zachowań (zawieranie przez pary zombie „małżeństw”, wspólne wychowywanie zombie-dzieci, wyrażające się m.in. jako dbałość o stosowną
12

M. Bujnicka, [hasło] Romans, w: Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 2006, s. 536.
13
Trzeba przy tym zaznaczyć, że o ile aspekt uczuciowy w wersji powieściowej się pojawia (acz
w subtelny sposób), o tyle w filmowej adaptacji staje się głównym powodem przemiany bohatera
w człowieka, dosłownego „ożywienia go” w scenie upadku do zbiornika wodnego. Tak uproszczoną
wersję uzasadnia jedynie zamysł literalnej wykładni powodu „dezombifikacji”. Podobnie jak w literackim pierwowzorze, główne postaci stylizowane są na Romea i Julię (co sugeruje dobór ich imion
lub – jak w wypadku protagonisty/narratora – inicjału, będącego wszakże czytelną aluzją do Szekspirowskiego dramatu), jednak ich relacja inicjuje globalną transformację monstrów w żywych ludzi,
a więc odwzorowuje epidemiczność ukierunkowaną na kreowanie zamiast anihilacji.
14
Przy czym relacja taka jest możliwa pod pewnymi warunkami. Otóż bohater nie może odznaczać się cechami, które uniemożliwią mu ponowną humanizację, a zatem jego wygląd zewnętrzny
nie może zawierać elementów nieodwracalnie szpecących, odbiegających od konterfektu przeciętnego
członka hordy zombie. „Wciąż jestem w początkowym stadium rozkładu. Tylko poszarzała skóra,
nieprzyjemny zapach i ciemne sińce pod oczami. Prawie mógłbym zostać uznany za Żywego człowieka, który potrzebuje urlopu” (I. Marion, Ciepłe ciała, przeł. M. Plisenko, Zakrzewo 2011, s. 11).
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edukację w zakresie zdobywania posiłków, przynoszenie słabszym pożywienia),
zderzając je z dążnościami pewnej grupy animowanych zmarłych, tzw. Kościstych,
którzy dążą do całkowitej anihilacji pierwiastka ludzkiego – zarówno w sobie, jak
i w ogóle. Są to bowiem jednostki, które wyparły resztki świadomości ludzkiej,
całkowicie poddając się przeobrażeniu. To już nie tyle zombie, ile forma bytu
udoskonalona w procesie ewolucji, zupełnie wyzbyta cielesności, a przez to niepodatna na procesy gnilne czy zranienia. Znamienny jest fakt, że kiedy bohater-narrator przygląda się jednej z tych istot, konstatuje:
[...] zaczynam się zastanawiać, czym tak naprawdę są te wysuszone stworzenia. Nie mogę dłużej wierzyć w jakieś zaklęcie voodoo czy stworzonego w laboratorium wirusa. To coś głębszego,
bardziej mrocznego. To przychodzi z kosmosu, z gwiazd, z nieznanej pustki między nimi. Cienie
w zagraconej piwnicy Boga15.

Wyznanie to sugeruje genezę pojawienia się zombie, przynosząc zgoła odmienną lekcję od racjonalnych lub magicznych wykładni. Stanowi też potwierdzenie świadomego wypierania resztek człowieczeństwa czy zatracenia go
w pogoni za dobrami materialnymi. Kwestia ta staje się irrelewantna w konfrontacji z ostatecznym, a destrukcja może stanowić szansę na restart ludzkości,
która tylko w momentach granicznych dostrzega to, co wartościowe, a więc
m.in. życie samo w sobie. Unaocznia tę tezę konstatacja bohatera-narratora, który stwierdza: „można powiedzieć, że dzięki śmierci stałem się bardziej zrelaksowany”16, ponieważ „wcześniej, gdy żyłem, nigdy mi się [...] nie udawało. Stać
spokojnie, obserwować świata dookoła i nie myśleć praktycznie o niczym. Pamiętam wysiłek. Pamiętam cele i terminy. Osiągnięcia i ambicje. Pamiętam, że byłem
obowiązkowy, zawsze wszędzie na czas. Teraz po prostu stoję na taśmociągu,
bawiąc się jazdą. Dojeżdżam do końca, zawracam i jadę w drugą stronę. Świat
został przedestylowany. Bycie martwym jest łatwe”17.
W wykreowanym przez Mariona uniwersum toczy się zresztą ostateczna bitwa o losy gatunku ludzkiego, albowiem Kościści, hołdujący swoistemu kultowi
śmierci, stają się adwersarzami zarówno ludzi, jak i tych spośród żywych trupów,
w których umysłach przetrwały szczątkowe emocje czy wspomnienia. Kierując
się najwyraźniej przeświadczeniem, że bycie człowiekiem tożsame jest ze stworzeniem największego zagrożenia dla zombie, Kościści prowadzą rodzaj agitacji
wśród Martwych, pokazując im fotografie dowodzące słuszności tej tezy:
[...] zorganizowane oddziały żołnierzy odpalających rakiety w stronę naszych enklaw, precyzyjnie odstrzeliwujące nas karabiny [...]. Zwykli obywatele z maczetami i piłami łańcuchowymi, przebijający się przez nas jak przez pnącza [...]. Kościści [...] pokazują [fotografie – K.O.] zazwyczaj
dzieciom. Kręcą się [...] z aparatami wiszącymi na szyjach, okazjonalnie prowadząc nas na wyprawy
po jedzenie, trzymając się na tyłach i dokumentując rzeź [...]. Skupiają się na jednym temacie: trupy. Potyczki. Świeżo przemienione zombie. I oni sami. Pomieszczenia, w których się spotykają, są
wytapetowane tymi zdjęciami, od podłogi do sufitu i czasami przywlekają tam młodego zombie i każą mu tam stać całymi godzinami, nawet dniami, i w ciszy podziwiać ich pracę18.
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Quasi-ludzkie zachowania nie są jednak odbiciem cząstki człowieczeństwa,
lecz tylko jej iluzją. Celem Kościstych staje się bowiem dążenie do całkowitej
anihilacji żywych i pogrążenie świata we władzy martwych, co zgodne jest z najbardziej elementarną interpretacją motywu żywych trupów: „jako rekompensaty
dla tłumionej nienawiści wobec Innego. Zombie jest [...] doskonałym obrazem
Innego – niezwykle podobnego do nas, ale pozbawionego języka, a tym samym
możliwości porozumienia z człowiekiem”19.
Ową „inność” wyzyskuje również S.G. Browne w powieści Lament zombie
(oryg. A Zombie’s Lament, prwdr. 2010, pol. 2012), łącząc cechy romansu z pastiszem tej konwencji oraz estetyki grozy i pokazując przy tym świat z perspektywy zmartwychwstałego bohatera. Rzeczywistość wykreowana przez Browne’a
jest opresyjna zarówno dla ludzi, jak i nieludzi, albowiem obie te grupy nie potrafią współistnieć na równych zasadach bez stwarzania poczucia zagrożenia, co
wiąże się z brakiem tolerancji wobec odmienności. Doświadcza tego zresztą bohater-narrator Lamentu zombie, którego jawnie trupi wygląd różni się od atrakcyjnej
aparycji protagonisty Ciepłych ciał Mariona, definiując go jako istotę spoza
naturalnego porządku. Andy konstatuje np., że „przyznanie się do nieumarłego
syna i przyprowadzenie go do domu [...] może znacznie obniżyć wasz status społeczny”20, wskazując jednocześnie na korelację między postępowaniem wobec
bezpańskich zwierząt i procedurami stosowanymi w odniesieniu do „zbłąkanych,
niezidentyfikowanych zombie”21. Browne zatem proponuje czytelnikowi grę w odwrócenie porządku, swoiste „oddanie głosu” dotychczas niemym i pozbawionym
refleksji zombie, co okazuje się przewrotnym sposobem na skrytykowanie pewnych nieprawidłowości społecznych. W krzywym zwierciadle pokazana zostaje
m.in. uporczywa dążność do przepracowania traum, przybierająca – absurdalną
w wypadku żywych trupów – formę grup wsparcia (Anonimowi Nieumarli) czy
wizyt u psychoterapeuty. Zamiar parodystyczny przyświecał również m.in. Mariuszowi Kaszyńskiemu, w którego opowiadaniu Przebudzenie22 proweniencja
żywego trupa jest ściśle związana z dokonaniami bokora i wątpliwą konduitą
głównego bohatera.
Próby zreinterpretowania motywów zombie w ujęciu parodystycznym przyjąć
także mogą strategię „przepisania” na nowo utworów uznawanych za literacką
klasykę, na Zachodzie realizowaną m.in. w ramach projektu „Quirk Classic” amerykańskiego wydawnictwa Quirk Books, a także poza nim. Oryginalne narracje
powieści („do których wygasły już autorskie prawa majątkowe”23) inkrustowane
są każdorazowo wątkami o charakterze fantastycznym, a zderzenie dwóch różnych konwencji ma w intencji autorskiej pełnić funkcję ludyczną, uzyskiwaną poprzez amplifikację absurdalności poczynań bohaterów w obliczu nadnaturalnego
zagrożenia. Krytyka literacka uznaje te powieści raczej za chybione artystycznie24,
co prawdopodobnie wiąże się ze zubożeniem treściowym i zawężeniem obszaru
19
R. Knapek, Kultura zombie-tekstualna, w: Potwory, hybrydy, mutanty. Pogranicza ludzkiej natury, pod red. R. Koziołka, M. Marceli, O. Knapek, J. Soćko, Katowice 2012, s. 303.
20
S.G. Browne, Lament zombie, przeł. A. Kabala, Warszawa 2010, s. 19.
21
Tamże.
22
Więcej na ten temat zob.: K. Olkusz, Wesołe życie trupa. Gra z motywem zombie w opowiadaniu
„Przebudzenie” Mariusza Kaszyńskiego, „Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne” 2009, t. X, s. 163–175.
23
R. Knapek, Kultura..., s. 298.
24
Por. np.: tamże, s. 299.
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interpretacyjnego, albowiem w zamyśle autorów najistotniejszym składnikiem
utworu stają się zombie i to w odniesieniu do nich rozwija się fabuła. Zredukowanie wymowy dzieł uznawanych za wybitne czy ważne dla historii literatury
przez wtłoczenie ich w ramy fantastycznej parodii współgra z intencją generowania narracji w modelu ściśle popkulturowym. Konsekwencją staje się „przekształcenie bohatera w herosa, zapożyczanie wzorców z innych gatunków, nakierowanie
wrażliwości odbiorcy na brutalność, agresję i seksualność – [...] najłatwiej rozpoznawalne, podstawowe wyróżniki postliterackich utworów popkulturowych”25.
Do tego nurtu będą należeć zatem takie powieści, jak: Opowieść zombilijna autorstwa Adama Robertsa [oryg., pol. 2010], Jane Austen i Setha Grahame-Smitha
Duma i uprzedzenie i zombie (oryg. Pride and Prejudice and Zombies, prwdr.
2009, pol. 2010, będąca według Knapka realizacją dla tego wariantu prototypową26), na rodzimym zaś gruncie utwór Kamila M. Śmiałkowskiego pt. Przedwiośnie żywych trupów (Warszawa 2010).
Warto również zaznaczyć, iż w obrębie form narracyjnych zogniskowanych
wokół tematyki zombie można odnaleźć dość odważne próby przełamania konwencji, odświeżenia spetryfikowanych schematów. Jednym z najbardziej udanych
eksperymentów literackich w tym zakresie wydaje się wspomniana już World
War Z. Światowa wojna zombie w relacjach uczestników pióra Maxa Brooksa,
oparta na dokumentalnych technikach relacjonowania zdarzeń. Autor tworzy w ten
sposób obszerny zapis, na który składają się miniwywiady opisujące początek oraz
rozprzestrzenianie się pandemii. Mocnym akcentem umożliwiającym „autentyfikację” zdarzeń jest wprowadzenie takiego trybu narracyjnego, w którym Brooks
tworzy iluzję archiwistycznego zapisu wydarzeń okołoepidemicznych. We Wstępie
czytelnikowi przedstawiony zostaje fikcyjny archiwista, którego zadaniem było
zbieranie materiałów do oficjalnego raportu komisji śledczej, badającej przyczyny
pojawienia się, a potem błyskawicznego i niekontrolowanego rozprzestrzenienia
się epidemii zombizmu. Narrator konstatuje, że zarejestrowane przezeń liczne
rozmowy z ocalałymi składają się na bardzo obszerny „meldunek o zdarzeniach,
pozwalający przyszłym pokoleniom na pozbawione emocji studium wydarzeń”27.
Ów wzmiankowany obiektywizm konkretyzuje się tutaj w postaci zredukowania
relacji do czystego, pozbawionego zbędnego patosu czy dynamiki opowiadania
o zaszłościach, unikania nagromadzenia makabrycznych detali, imitowania takiego
sposobu opisywania zdarzeń, jakby mówiły o nich osoby głęboko straumatyzowane, choć uprzednio poddane terapii. Powieść Brooksa przypomina dokumenty
o tematyce wojennej, w których pojawiają się relacje świadków, uczestników bądź
ofiar, a metoda referowania sprzyja procesowi uwiarygodniania się fabuły.
Z kolei we wspomnianej trylogii Przegląd Końca Świata narracja prowadzona jest każdorazowo z punktu widzenia jednego z bohaterów, także w formie
postów, nieudostępnionych publicznie materiałów (będących opisem stanu ducha,
kondycji psychicznej czy po prostu opisem sytuacji) oraz wpisów pochodzących
25

Tamże, s. 307.
Knapek wymienia również inne powieści tej serii, to jest: Sense, Sensibility and Sea Monsters czy
Android Karenina. Badacz wspomina także o prequelu i sequelu Pride and Prejudice and Zombies,
odpowiednio: Pride and Prejudice and Zombies. Dawn of the Dreadfuls (prwdr. 2010), Pride and Prejudice and Zombies: Dreadfully Ever After (prwdr. 2011), obie autorstwa Steve’a Hockensmitha.
27
M. Brooks, World War Z. Światowa wojna zombie w relacjach uczestników, przeł. L. Erenfeicht,
Poznań 2013, s. 10.
26
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z blogów kilku różnych bohaterów, w tym również tych drugo- i trzecioplanowych. Taki zabieg sprawia, że uwiarygodnieniu podlegają fabularne zawiłości,
a protagoniści wydają się niezwykle misternie zbudowanymi konstruktami osobowościowymi. Rezultatem takiej strategii narracyjnej jest amplifikacja doznań
czytelniczych, niejako umocnienie odbiorcy w przeświadczeniu, że to, co przeżywają postaci, jest głębokie, uzasadnione i ekstraordynaryjne.
Podobną strategię narracyjną stosuje Loureiro w trylogii Apokalipsa Z, w której bohater początkowo bloguje, a po odcięciu sygnału internetowego kontynuuje
zapiski w formie dziennika, relacjonując w ten sposób zdarzenia rozgrywające
się w pierwszym tomie. W pozostałych dwóch częściach ten rodzaj narracji nie
jest jednak kontynuowany.
Widać zatem wyraźne dążenie autorów do uatrakcyjniania schematycznych
narracji reinterpretujących motyw zombie. Jest to trend o tyle interesujący, że
wpisuje się we współczesną tendencję do upłynniania granic gatunków, konwencji
i estetyk, zamiast organizowania tekstu wokół ściśle sprecyzowanych, niekiedy po
prostu skostniałych reguł. Tego typu eksperymenty wiążą się z coraz bardziej
komplikującym się wzorcem rozwoju form literatury popularnej, która zawłaszcza coraz to nowe czytelnicze terytoria. Uwyraźnia się to już nie tylko w próbach przełamania schematów fabularno-konstrukcyjnych, lecz także w nadawaniu
nowych znaczeń i funkcji rozmaitym motywom, w tym także figurom grozy.
Poświadcza tę prawidłowość również projekt Szczury Wrocławia realizowany
w Internecie, głównie na facebookowym profilu, przez Roberta J. Schmidta, który
zaproponował swoim fanom formę zabawy-loterii. Wszystkie osoby, które polubiły
profil dedykowany przedsięwzięciu, mają szansę na wylosowanie i umieszczenie z imienia i nazwiska w tworzonym przez pisarza cyklu powieści. Spośród
ponad dwóch tysięcy admiratorów pomysłu Schmidt wybrał 222 osoby i każdą
z nich opisał w pierwszym tomie, opublikowanym przez wydawnictwo Insignis
w kwietniu 2015 r.28 Można stąd zatem wywnioskować, że motywy okołozombijne na trwałe wpisały się w literaturę i kulturę popularną, stały się przedmiotem
rozmaitych interpretacji i metod twórczego wyzyskania.

SECOND PLAN MASTERS. FIGURE OF ZOMBIE AS A PART OF LITERARY
STAFFAGE: FROM SURVIVAL HORROR THROUGH DYSTOPIA
TO PARANORMAL ROMANCE
Summary
Contemporary pop culture dynamics encourages artists to reconfigure, for instance,
a plethora of character patterns. A fine example of such tendency is the trope of zombie
associated by the mass imagination with a spiritless horde chasing after living survivors
– and the genre meant to support such a narrative is, par excellence, a horror. The presence

28

Projektowi od początku towarzyszy intensywna kampania promocyjna. Osoby wylosowane przez
autora, aby „zginąć” na kartach powieści, tworzą nawet osobną, zamkniętą grupę na Facebooku, na tym
forum Schmidt dyskutuje z fanami i publikuje fragmenty powieści, projekty okładki etc.
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of zombies in horror does not, however, limit the creativity of authors who, while reinterpreting this trope, are wont to assign zombies a pivotal or tangential role in dystopian,
pastiche, or paranormal narratives. The article gathers and sums up all similar tendencies in
literature, placing a special emphasis on narrative experiments and recalling a multitude
of examples.
Adj. Izabela Ślusarek
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CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI ZOMBIE, CZYLI KILKA
UWAG O BUDOWANIU SPOŁECZEŃSTWA
W ŚWIECIE POSTAPOKALIPTYCZNYM.
PRZYPADEK THE WALKING DEAD ROBERTA KIRKMANA

I. WSTĘP

Kultura popularna została zdominowana dziś przez żywe trupy. Jeżeli za
symboliczny początek tej dominacji uznamy premierę filmu Noc żywych trupów
George’a Romero z 1968 r., to możemy stwierdzić, że plaga zombie trwa już prawie pięćdziesiąt lat. Filmy, komiksy, książki, seriale oraz gry komputerowe pełne są wlokących się stadnie nieumarłych, których pochód wydaje się niemożliwy
do zatrzymania. Co więcej, ostatnie lata przyniosły intensyfikację zainteresowania tą tematyką, co w znacznym stopniu wynika z ogromnej popularności amerykańskiego serialu telewizyjnego pt. The Walking Dead (dalej jako TWD) opartego
na wydawanym już od dwunastu lat komiksie1. Zaskakujące nie jest to, że chodzący zmarli są tak popularni – w końcu już od wieków straszą i fascynują. Zaskakiwać może to, że popularność zdobywa dziś seria, w której na pierwszym
planie znajdują się podejmowane przez bohaterów próby odbudowania porządku
społecznego. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest to seria stanowiąca doskonały materiał badawczy lub ilustracyjny dla socjologów. Nie jest to bowiem opowieść o żywych trupach, lecz o ludziach, którzy próbują nie zatracić
swojego człowieczeństwa.
W ramach niniejszego tekstu podejmuję próbę spojrzenia na TWD właśnie
jako na materiał opisujący specyficzną rzeczywistość, w której koniecznością staje się ustanowienie określonego ładu społecznego. Jestem zainteresowany przede
wszystkim analizą zasad wprowadzanych w życie przez bohaterów tej opowieści.
Odwołując się do klasyka socjologii, podejmuję próbę ustalenia, jaki typ solidarności społecznej jest wytwarzany w świecie zdominowanym przez zombie.
Zgodnie ze strategią badawczą zaproponowaną przez Émile’a Durkheima na podstawie analizy reguł prawnych można mianowicie wnioskować o tym, z jakim
rodzajem solidarności społecznej mamy do czynienia (Durkheim 1999: 84–91).
Podążając tym tropem, staram się wskazać kilka kluczowych momentów, w których bohaterowie opowieści podejmowali próby ustanowienia określonych reguł
prawnych, mających obowiązywać w tworzonych przez nich wspólnotach. Wydaje
1
W polskiej wersji tytuł komiksu został przetłumaczony jako Żywe trupy zapewne ze względu
na istniejącą już tradycję związaną z tytułem filmu Romero: Night of the Living Dead.
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się, że kwestia ustanawiania i obowiązywania prawa w świecie postapokaliptycznym ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia socjologicznych rozważań o podstawach życia społecznego. W świecie przedstawionym w TWD nie ma bowiem
państwa, nie ma rządu i wątpliwe w tym kontekście staje się istnienie prawa
(por. Terjesen 2012). Jednak w codziennym życiu bohaterów, w ich zmaganiach
z żywymi trupami oraz innymi ludźmi daje o sobie znać określony stosunek do
prawa oraz norm społecznych, co stanowi wyraz określonych wartości i decyduje
o kształcie wspólnoty, którą bohaterowie uporczywie próbują stworzyć. Jest to
istotne o tyle, że bohaterowie żyją w świecie, o którym Thomas Hobbes powiedziałby, że jest to świat, w którym trwa wojna wszystkich ze wszystkimi (Hobbes
2009: 206–207). Zanim jednak przystąpię do analizy, chciałbym wskazać kilka
źródeł strachu przed żywymi trupami, a jednocześnie przyczyn ich rosnącej popularności we współczesnej kulturze popularnej. Na tym tle szczególną uwagę
poświęcam opowieści stworzonej przez Roberta Kirkmana.

II. KULTUROWE ŹRÓDŁA ZAINTERESOWANIA ŻYWYMI TRUPAMI

Od czasu premiery filmu zazwyczaj wymienianego jako ten, który rozpoczął
plagę żywych trupów, czyli Nocy żywych trupów George’a Romero, moda na
zombie nie ustaje – choć rzecz jasna z różnym nasileniem – we współczesnej
kulturze popularnej. Co więcej, od tego momentu także rozwija się refleksja traktująca zombie movies jako filmy niosące ze sobą istotne treści dotyczące współczesnej kultury. Świat portretowany w tych filmach to świat, w którym rozpadają
się podstawy życia społecznego, a człowiek zatraca człowieczeństwo. Twórcom
tych filmów niejednokrotnie udawało się pokazać, jak bardzo kruche są normy
społeczne i jak wątpliwa jest moralność w czasach kryzysu. Bardzo często prawdziwym zombie staje się człowiek wyzwolony z ograniczeń narzucanych mu
przez kulturę. Jest to świat, w którym człowiek musi codziennie walczyć z innymi ludźmi o przetrwanie. To świat, w którym obowiązuje jedna zasada: zabijaj
albo giń.
W świetle tego fenomenu społeczno-kulturowego warto zatem zadać sobie pytanie, skąd wzięła się figura żywego trupa. Opowieści o powracających zmarłych
nie są w naszej kulturze niczym nowym, ale dotyczyły zazwyczaj powracających
duchów (por. np. Janion 2002: 90–101). Powrót zmarłego w jego fizycznej, a nie
duchowej postaci najczęściej wiązany jest z pewnymi wierzeniami pojawiającymi
się w haitańskiej religii voodoo. Występują w niej dwa rodzaje zombie: cielesny oraz astralny. Ten pierwszy to wskrzeszony umarły, który staje się marionetką w rękach czarownika, natomiast drugi jest czymś w rodzaju zbłąkanej duszy
(za: Nowicki 2013: 117). To właśnie ten cielesny zombie, czyli podatne na manipulację czarownika ciało zmarłego, przeobraził się we współczesnej kulturze
popularnej w żywiącego się ludzkim mięsem potwora, który uosabia odwieczny
strach. Hordy żywych trupów niosą ze sobą widmo końca znanej nam cywilizacji.
Szukając protoplastów współczesnych żywych trupów, możemy także sięgnąć
do tradycji europejskiej. W pewnym sensie odpowiednikiem współczesnego zombie był człowiek chory na trąd: „w średniowiecznym świecie trąd potwierdza aż
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po naoczną oczywistość, że być chorym to tak samo, jak być martwym: ciało
zniszczone, rysy zniekształcone, wysięki [...]. Ludzie bezkształtni i już bez twarzy. Trąd wywołuje szczególnie wielki lęk, gdyż unaocznia rozkład” (Vigarello
2011: 16). O tym, że trędowatych traktowano jak zmarłych, świadczy praktyka odprawiania pogrzebów poprzedzających ich wykluczenie społeczne. W niektórych
wariantach tych rytuałów chory musiał nawet na krótko wejść do grobu (Ruffie,
Sournia 1996: 139). Co więcej, w średniowiecznym myśleniu o chorych mieściło
się porównywanie ich ciał do ciał zmarłych: „[...] analogia do zwłok zżeranych
przez robactwo pozwala lepiej zrozumieć jej [choroby] działanie” (Vigarello
2011: 18). W średniowieczu trędowaty był traktowany „na równi z nieboszczykiem” (di Nola 2006: 302).
Źródła podszytej lękiem fascynacji figurą żywego trupa tkwią zatem w odwiecznym ludzkim strachu przed śmiercią oraz chaosem, który wprowadza ona do
życia społecznego: „śmierć zawsze wywołuje wrażenie zachwiania ładu i rozpadu rzeczywistości” (tamże: 186). Poza tym śmierć jest czymś stygmatyzującym
zarówno zmarłego, jego rodzinę, jak i tych wszystkich, którzy są narażeni na
jakikolwiek z nim kontakt. „Osoby dotknięte żałobą stają się nosicielami ładunku nieszczęścia i niepowodzenia, który można porównać do tego, który jest obecny w siłach złego uroku [...]” (tamże: 156–157). W niemal każdej kulturze istnieją
praktyki tabuizacji oraz eliminowania nieczystości związanych ze śmiercią, mające uchronić społeczność przed szkodliwością kontaktu z nieboszczykiem. Właśnie
dlatego tak istotne dla wszystkich znanych społeczeństw są rytuały pogrzebowe.
Obrzędy przejścia związane z ceremoniałami pogrzebowymi miały na celu, jak
podkreśla Arnold van Gennep, integrację zmarłego z zaświatami oraz przywrócenie porządku społecznego po śmierci członka wspólnoty (van Gennep 2006: 151).
Istotną rolę odgrywała także chęć upewnienia się, że zmarły nie powróci i nie
będzie zagrażał wspólnocie (tamże: 163). Czasami rytuały takiej pewności nie dawały i konieczne było podejmowanie działań bardziej drastycznych: „Najprostszym
sposobem zabezpieczającym przed powrotem zmarłego było okaleczenie jego ciała: połamanie nóg i rąk, odcięcie głowy czy w specjalnych okolicznościach przybicie go kołkiem do ziemi” (Kowalski 1998: 630). Te opisy muszą się wydawać
znajome wszystkim miłośnikom zombie movies, którzy doskonale wiedzą, że jedynym sposobem na zabicie zombie jest przebicie mózgu ostrym przedmiotem.
Strach przed śmiercią i zmarłym można zatem interpretować jako strach przed
stanem barbarzyństwa i dzikości. Jest to obawa przed załamaniem się porządku
społecznego i obowiązujących norm. Z tego powodu śmierć jako fakt kulturowy
domaga się precyzyjnych obrzędów przejścia oraz skrupulatnego ich realizowania.
Każda nieprawidłowość może bowiem prowadzić do negatywnych zjawisk wynikających z pozostawienia zmarłych w świecie żywych. W tym kontekście pojawienie się żywych trupów można interpretować jako metaforę totalnego zaburzenia
porządku społecznego: „[...] wtargnięcie umarłych do społeczeństwa generuje kryzys, który w gruncie rzeczy odpowiada sytuacji, w której pojawia się przemoc
gwałcąca normy [...]” (di Nola 2006: 159). Zmarli, którzy zamiast przenieść się
do zaświatów, pozostają w rzeczywistości stanowiącej domenę żywych, to zagrożenie dla wszystkich aspektów życia społecznego. Jeżeli dodamy do tego wykazywaną przez zombie niepohamowaną potrzebę spożywania ludzkiego ciała, to
otrzymamy figurę, w której koncentrują się dwie fundamentalne obawy człowieka:
strach przed śmiercią i strach przed kanibalizmem. Na marginesie warto odnoto-
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wać, iż ten drugi rodzaj strachu jest na tyle silny, że ulegali mu także dziewiętnastowieczni antropologowie, przyczyniając się do podtrzymywania w europejskiej
świadomości mitu dzikiego kanibala (por. Arens 2010).
Źródła zainteresowania figurą zombie wynikają zatem z istotności problematyki dotyczącej śmierci oraz z odwiecznego strachu przed nią i jej konsekwencjami związanymi z załamaniem się zasad życia społecznego. Współczesna kultura
popularna umiejętnie wykorzystuje te obawy, oferując odbiorcy kolejne wariacje
na temat inwazji żywych trupów niszczących znaną nam cywilizację. W tej masie
mniej lub bardziej interesujących produkcji jeden tytuł wyróżnia się jednak w sposób szczególny. Od kilku lat mianowicie rekordy popularności na rynku komiksowym i serialowym bije seria pt. The Walking Dead stworzona przez Roberta
Kirkmana (scenariusz), Tony’ego Moore’a i Charliego Adlarda (rysunki). Pierwszy
zeszyt komiksu ukazał się nakładem wydawnictwa Image Comics w roku 2003
i od tego czasu regularnie publikowane są kolejne zeszyty oraz tomy zbiorcze,
a komiks zyskuje uznanie zarówno czytelników, jak i krytyków, o czym świadczą m.in. nagrody amerykańskiej branży komiksowej2. Na polskim rynku tytuł
ukazuje się tylko w tomach zbiorczych – wydawnictwo Taurus Media od 2005 r.
publikuje kolejne części tej epopei. O popularności tego tytułu na polskim rynku
komiksowym świadczy także to, że pierwszych piętnaście tomów doczekało się
już drugich wydań, a kolejne ukazują się na bieżąco kilka miesięcy po premierze
na rynku amerykańskim (w lutym ukazał się tom 22).
Popularność komiksu wzrosła wraz z premierą serialu telewizyjnego, który
pojawił się w roku 2010. Dotąd stacja AMC wyemitowała już pięć sezonów serialu i każdy kolejny bił rekordy popularności ustanowione przez wcześniejsze.
Jeżeli dołożymy do tego gry komputerowe, serię książek napisaną przez Roberta
Kirkmana i Jaya Bonansingę, plany realizacji kolejnego serialu, którego akcja ma
dziać się w tym samym uniwersum, oraz masę okołokomiksowych gadżetów, to
uzyskamy obraz imponującego przedsięwzięcia kulturowo-marketingowego, któremu warto przyjrzeć się nieco uważniej. Szczególnie, że źródła jego popularności
tkwią w tym, co pierwotnie wydawcy uznawali za słabość. Pierwsze projekty
scenariuszy zostały bowiem odrzucone przez wydawców z uwagi na to, że były
to zbyt zwyczajne opowieści o ludziach, którzy próbują poukładać sobie życie
w świecie opanowanym przez zombie, i jako takie zostały uznane za mało interesujące dla potencjalnych czytelników (Deptuch 2011: 6–7). Dziś właśnie ta
„zwyczajność” codziennego życia w postapokaliptycznym świecie i przesunięcie
zombie do roli tła, w którym rozgrywają się ludzkie dramaty, decydują o wyjątkowości dzieła. Nie jest to jednak jedyny atut opowieści.
Innym źródłem sukcesu jest specyficzny sposób narracji. Trzy główne strumienie narracyjne (komiksowy, serialowy i książkowy) mają ze sobą jedynie pewne
punkty wspólne. Serial, który powstał na podstawie komiksu, jest interesujący
i zaskakujący dla czytelnika komiksu dlatego, że jego fabuła nie była jedynie
powtórzeniem fabuły komiksowej. W serialu jest wiele wątków, które w komiksie
się nie pojawiły, a wiele innych – znanych z komiksu – zostało przetworzonych
w sposób, który jest atrakcyjny dla telewidza znającego komiks. Poza tym do serialu Kirkman wprowadził wielu bohaterów, którzy w komiksie nie występują.
2
Tytuł ten ma już na swoim koncie nagrodę Eisnera dla najlepszej serii (2010) oraz dwie nagrody Harveya dla najlepszego scenarzysty oraz dla najlepszej serii (obie przyznane w 2010 r.).
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Przede wszystkim należy wymienić tu Darryla Dixona, który wraz z rozwojem serialu urasta do miana jednej z głównych postaci. Co więcej, nawet bohaterowie,
którzy znani są z komiksu, w serialu często prezentują zupełnie inne oblicze. Jako
ilustrację można wymienić tu np. Andreę i Carol, których warianty komiksowe
i serialowe diametralnie się różnią. Trzecim elementem, na który warto zwrócić
uwagę, jest to, że twórcy serialu, wprowadzając te wszystkie różnice, także umiejętnie czasami je niwelują. Prowadząc narrację serialową, w najmniej spodziewanych momentach powracają mianowicie do fabuły komiksowej, co sprawia, że dla
telewidza, który zna komiks, interesujące i trzymające w napięciu jest oczekiwanie na momenty znane z komiksu. Nigdy bowiem nie wiadomo, w jaki sposób zostaną przedstawione.
Jeśli już o narracji mowa, to trzeba też podkreślić specyfikę komiksów i seriali. Serie komiksowe publikowane w USA trwają zazwyczaj latami. To samo
można powiedzieć o serialach, które – zgodnie ze specyfiką przemysłu kulturalnego – są emitowane tak długo, jak długo mają odpowiednią oglądalność. W przeciwieństwie do filmu, który ma zazwyczaj jednoznaczne zakończenie, seriale
i komiksy są pozbawione wyraźnego końca. Finał cyklu musi zawsze być na tyle
otwarty, by można było w razie zainteresowania odbiorców snuć ciąg dalszy opowieści. Podczas gdy filmy opowiadają zwykle o walce z atakującymi hordami
żywych trupów i o przetrwaniu małej grupki ludzi, która musi stawić czoło wrogowi, serial opowiada o tym, co dzieje się później – przedstawia życie w świecie zdominowanym przez zombie. Akcent zostaje przesunięty z krwawej walki
z żywymi trupami na realia codziennego życia w zniszczonym świecie. Zarówno
komiks, jak i serial koncentrują się na monotonnych próbach odtwarzania społeczeństwa przez bohaterów i dlatego dostarczają niezwykle interesującego materiału
do analizy socjologicznej postapokaliptycznego świata.

III. KONSTRUOWANIE SPOŁECZEŃSTWA W ŚWIECIE ŻYWYCH TRUPÓW

Odwołując się do zasygnalizowanej na wstępie perspektywy Émile’a Durkheima, można stwierdzić, że świat przedstawiony w TWD stanowi doskonały
materiał do analizy w kategoriach odnoszących się do solidarności społecznej.
Zgodnie z poglądami francuskiego socjologa rozwój społeczny wiąże się ze stopniowym upowszechnianiem się solidarności organicznej (opartej na podziale pracy
i różnorodności społecznej) kosztem solidarności mechanicznej (będącej rezultatem podobieństw między ludźmi) (Durkheim 1999: 187–254). Biorąc pod uwagę
specyfikę więzi społecznych konstytuujących oba typy solidarności, Durkheim
stwierdza, że ten drugi typ nie tylko stopniowo ustępuje miejsca temu pierwszemu,
ale także wiąże ludzi ze sobą znacznie słabiej. Właśnie dlatego w społeczeństwach
opartych na solidarności mechanicznej mamy do czynienia z rozbudowanym represyjnym prawem karnym, podczas gdy w społeczeństwach konstytuowanych
przez solidarność organiczną kluczową rolę odgrywa prawo restytucyjne. Zgodnie ze swoim pozytywistycznym stosunkiem do badania rzeczywistości społecznej
Durkheim traktuje właśnie regulacje prawne jako obiektywne wskaźniki obecności
określonej formy solidarności społecznej (tamże: 65–91).
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Dominacja prawa karnego w określonych systemach społecznych idzie zatem w parze z solidarnością mechaniczną. Jednostki, które są do siebie podobne,
wytwarzają coś w rodzaju wspólnej świadomości, na którą składają się wierzenia, uczucia i poglądy podzielane przez daną wspólnotę. Działalność, która jest
sprzeczna z tym systemem i w jakikolwiek sposób mu zagraża, jest traktowana
jako przestępstwo, które wiąże się z koniecznością zastosowania kary. Jak stwierdza Durkheim, czyn przestępczy nie jest potępiany dlatego, że jest przestępstwem,
lecz „jest przestępstwem dlatego, że jest potępiany” (tamże: 107). Pierwotna jest
zatem ta wspólna świadomość, która kolektywnie potępiając określone działania,
definiuje je jako działania przestępcze. Działalność zdefiniowana jako przestępcza
podlega zaś karze, która charakteryzuje się afektywnością. Według Durkheima
taki sposób karania cechuje społeczeństwa pierwotne, które „karzą, żeby karać,
każą cierpieć winnemu jedynie, by kazać mu cierpieć, nie oczekując dla siebie
żadnej korzyści z zadanego mu cierpienia” (tamże: 112). Tak rozumiana kara
może dotknąć każdego, kto wystąpił przeciwko powszechnym zasadom.
Natomiast w przypadku społeczeństw, w których obowiązuje solidarność organiczna, przeważa prawo restytucyjne. Ten rodzaj prawa polega na dążeniu do
odbudowania porządku rzeczy, który występował przed pojawieniem się przestępstwa. Nie chodzi tu zatem o afektywną reakcję mającą znamiona zemsty, ale
o konstruktywne działania na rzecz odtworzenia wspólnoty. W przeciwieństwie do
prawa karnego, które pozostaje rozproszone w jednolitej strukturze społecznej,
prawo restytucyjne jest wyspecjalizowane i odnosi się do poszczególnych segmentów różnicującej się struktury społecznej. To różnicowanie związane jest z procesem podziału pracy społecznej, który ma miejsce w społeczeństwach opartych
na solidarności organicznej (tamże: 142–168).
Należy pamiętać, że obie kategorie Durkheim traktował jako teoretyczne
abstrakcje, które nie miały swoich bezpośrednich empirycznych odniesień. Nie
chodziło przecież o poszukiwanie jakiegoś stanu pierwotnego, w którym obowiązywałaby solidarność mechaniczna spajana represyjnym systemem karnym. Nie
szło także o to, by wskazać wyidealizowany system, w którym obowiązywałaby
solidarność organiczna wytwarzająca system prawny mający za podstawowy cel
przyszłe dobro wspólnoty, a nie zemstę na sprawcy. Celem Durkheima nie było
także – jak podkreśla Jerzy Szacki – przeciwstawienie społeczeństwa tradycyjnego społeczeństwu przemysłowemu, ale przede wszystkim wskazanie, że „solidarność społeczna ma zawsze podwójne źródło” (Szacki 2002: 385). Właśnie dlatego
– między innymi – rozważania Durkheima stanowią do dziś inspirujący układ odniesienia dla analizy złożonej problematyki więzi społecznej.
Wydaje się, że można m.in. podjąć próbę zastosowania tego schematu do analizy fikcyjnej rzeczywistości społecznej przedstawionej w komiksie TWD. Pytanie,
które się w tym kontekście nasuwa, brzmi: czy w przypadku procesu rekonstrukcji
życia społecznego podejmowanej przez bohaterów komiksu da się zaobserwować prawidłowość opisaną przez Durkheima. Czy widoczny jest tu rozwój polegający na stopniowym przeobrażaniu się solidarności mechanicznej w solidarność
organiczną? Odpowiedzi na to pytanie można szukać dzięki temu, że komiks
wydawany jest już od dwunastu lat i na przestrzeni tego czasu widoczna staje się
ewolucja zarówno bohaterów, jak i tworzonych przez nich wspólnot. Na podstawie
znajomości wydanej do tej pory na polskim rynku serii można sformułować hipotezę o ewolucji, która nosi pewne znamiona przejścia od solidarności mechanicznej do solidarności organicznej. Widać to w stosunku bohaterów komiksu do
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tworzenia i egzekwowania reguł prawnych oraz w odniesieniu do zarysowywania
się coraz dalej idącego podziału pracy, który możliwy staje się wraz ze stopniowym i powolnym opanowywaniem sytuacji kryzysowej spowodowanej przez inwazję żywych trupów.
Obszerność materiału analitycznego jest z tego punktu widzenia zaletą, ale
niesie też pewne kłopoty. Otóż dwadzieścia dwa tomy komiksu, z których każdy
liczy średnio ponad 130 stron, dają nam niemal trzy tysiące stron. Jest to materiał
niezwykle obfity, którego nie sposób poddać szczegółowej analizie. Z tego powodu zdecydowałem się na potrzeby niniejszego tekstu przeanalizować trzy kluczowe momenty, na podstawie których można wnioskować o stosunku bohaterów
do kwestii obowiązywania norm społecznych i prawnych oraz o występowaniu
określonej więzi społecznej w ramach tworzonych przez nich wspólnot (b). Zanim jednak opiszę te przełomowe, moim zdaniem, sytuacje, chciałbym najpierw
krótko zarysować kontekst, w jakim rozgrywają się przygody bohaterów serii (a).
Warto bowiem pamiętać, że jest to świat, w którym nieustannie toczy się wojna
wszystkich ze wszystkimi. Obowiązuje tu prawo silniejszego, a życie ludzkie jest
nieustannie zagrożone. W takim kontekście szczególnie trzeba docenić wszystkie
momenty, w których ludzie rezygnują z użycia siły i prawa zemsty.
(a) Akcja TWD rozgrywa się w świecie opanowanym przez żywe trupy. Nie
ma rządu, nie ma prawa, nie ma już znanego nam społeczeństwa. Nie wiadomo,
jaka jest przyczyna tego, że zmarli chodzą po świecie, nie wiadomo także, czy
gdzieś tam działa jakiś rząd3. W tej sytuacji brakuje punktów odniesienia, na podstawie których można byłoby planować dalsze działania. Mała grupka ocalałych,
prowadzona przez byłego szeryfa Ricka Grimesa, próbuje odnaleźć się w tym
świecie. Grupa nieustannie ewoluuje – zarówno pod względem pojawiania się
i odchodzenia poszczególnych jej członków, jak i pod względem wewnętrznych
przemian bohaterów. Kierunek tych przemian związany jest ze stopniowym zatracaniem człowieczeństwa, wynikającym z bardzo brutalnych działań, do których
często są oni zmuszani. Spójrzmy na kilka takich przypadków, w których doszła
do głosu taka natura człowieka, którą w swoim Lewiatanie opisał Hobbes. We
wszystkich poniższych przypadkach główni bohaterowie opowieści zachowali się
w sposób daleki od wyidealizowanego wyobrażenia o tym, jak powinien zachować się bohater.
W pewnej fazie opowieści grupa Ricka osiedliła się w opuszczonym więzieniu, które przez jakiś czas stanowiło względnie bezpieczną przystań. Pewnego razu
Rick w towarzystwie Glenna i Michonne opuścił więzienie, żeby sprawdzić, co
stało się z załogą śmigłowca, który rozbił się w pobliżu. Trójka naszych bohaterów zostaje schwytana przez ludzi Gubernatora – samozwańczego szefa innej
wspólnoty zamieszkującej miasteczko Woodbury. Gubernator w bardzo okrutny
sposób potraktował Michonne (TWD6: 87–95), później sam padł jej ofiarą. Kaźń,
którą oboje sobie nawzajem zafundowali, była bardzo okrutna, nawet jak na standardy komiksu o żywych trupach. Michonne, wymierzając karę Gubernatorowi,
kierowała się przede wszystkim chęcią zemsty (TWD6: 47–64). Tu nie chodziło o karę w imieniu wspólnoty, której normy zostały pogwałcone, ale o osobistą,
afektywną zemstę jednostki, która chciała zabić swojego oprawcę, najpierw fundując mu niewyobrażalne cierpienie.
3
Na marginesie warto odnotować, że Kirkman jak do tej pory nie podejmuje tej kwestii. Moim
zdaniem zresztą moment, w którym takie wyjaśnienia się pojawią, będzie zwiastował koniec tej serii.
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Podobny mechanizm zemsty został uruchomiony przez Ricka w innej sytuacji.
Podczas wyprawy do jego rodzinnego miasta Rick, jego syn i towarzyszący im
Abraham zostali napadnięci przez grupę uzbrojonych ludzi. W sytuacji zagrożenia Rick podjął próbę obezwładnienia napastników, która powiodła się dzięki
pomocy Abrahama. Rickowi nie wystarczyła jednak zwykła zemsta w postaci zabicia napastników. Jeden z nich, ten, który groził synowi Ricka, został przez niego
ukarany w niezwykle brutalny sposób. Tym razem twórcy oszczędzili czytelnikowi
widoku tej kaźni, ale z późniejszej rozmowy bohaterów wynika, że zemsta była
bardzo krwawa (TWD10: 60–67).
Jeszcze bardziej spektakularnie została ukarana grupa ludzi, która zamierzała
zapolować na członków grupy prowadzonej przez Ricka. W tym przypadku jednak pojawił się jeden dodatkowy element. Zanim doszło do wymierzenia okrutnej
kary, Rick podjął próbę rozmowy z przywódcą tej grupy, Chrisem, i zadał mu
pytanie, czy istnieje jakakolwiek szansa na to, by jego grupa zostawiła grupę
Ricka w spokoju. Chris, któremu wydawało się, że ma przewagę, szczerze zadeklarował, że nie ma na to żadnych szans. Dopiero w obliczu tej deklaracji Rick
zdecydował się na wymierzenie wszystkim członkom tej grupy okrutnej kary.
Dodatkowym aspektem tej sytuacji jest to, że grupa prowadzona przez Chrisa polowała na ludzi w jednym celu: po to, by ich zjeść. Kanibalizm tej grupy i szczere przyznanie się Chrisa do tego, że członkowie jego grupy, by przeżyć, zjedli
dzieci, które wcześniej również znajdowały się w ich grupie, były dodatkowymi
elementami, które ułatwiły podjęcie decyzji o wymierzeniu kary. Sam akt ukarania grupy Chrisa wynikał w znacznym stopniu z chęci zapewnienia bezpieczeństwa własnej grupie, ale sposób wykonania tej kary pozwala potraktować ją
jako przejaw skrajnie afektywnego i opartego na krwawej zemście prawa karnego
(TWD11: 104–134).
Takie samosądy można potraktować jako wskaźnik tego, że mamy tu do czynienia z sytuacją, w której podstawowe normy społeczne nie mają racji bytu.
Michonne dokonująca kaźni gubernatora, Rick torturujący i zabijający napastnika, który chwilę wcześniej zagrażał jego synowi, i wreszcie grupa Ricka dokonująca systematycznej i okrutnej eksterminacji grupy łowców to trzy odmienne
przykłady działania krwawego i afektywnego mechanizmu kary opartej na zemście.
Jednak pomimo takich sytuacji, bohaterowie tej opowieści podejmują próby stworzenia wspólnoty i odbudowania życia społecznego, które mogłoby być oparte na
w miarę trwałych podstawach. Ten złożony i wielowątkowy proces chciałbym
przeanalizować, biorąc pod uwagę trzy bardzo charakterystyczne momenty, na
podstawie których można sformułować pewne wnioski dotyczące stosunku do
prawa i reguł życia społecznego. W odróżnieniu od powyższych przypadków
w opisanych poniżej sytuacjach mamy do czynienia z próbą dyskursywnego opracowania jakiejś strategii działania wobec tych, którzy postępują wbrew zasadom.
(b) Spójrzmy zatem najpierw na sytuację, która miała miejsce we wspomnianym już powyżej więzieniu. Życie grupy układało się w miarę poprawnie, jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło – zamordowane zostały dwie kilkuletnie
córki Hershela (członka grupy). Podejrzenie od razu padło na Dextera jednego
z czterech więźniów, których grupa Ricka zastała w więzieniu. Okazało się jednak,
że mordercą jest Thomas, inny z tej czwórki, niepozorny mężczyzna, który twierdził, że odsiaduje karę za oszustwa podatkowe.
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Morderstwo popełnione przez Thomasa doprowadziło do rozłamu w grupie.
Rick, który najpierw w afekcie pobił go do nieprzytomności, optował za karą
śmierci – chciał, żeby Thomas został powieszony. Na marginesie warto odnotować, że w tej decyzji Rick był konsekwentny, wcześniej mówił mianowicie do
Dextera: „Jeśli dowiem się, że ty to zrobiłeś, własnoręcznie zatłukę cię na śmierć”
(TWD3: 86). Argumentując swój punkt widzenia w sprawie Thomasa, Rick
stwierdzał: „Musimy zrobić to, co słuszne – by mieć pewność, że nigdy już nie
zabije” (TWD3: 108). Przeciwko takiemu rozwiązaniu była żona Ricka – Lori:
„jeśli go zabijemy, nie będziemy lepsi od niego” (TWD3: 109). Mniej jednoznaczne, ale za to najbardziej demokratyczne stanowisko reprezentował inny członek
grupy, Tyreese, zauważywszy konieczność opracowania reguł, które obowiązywałyby w takich sytuacjach: „Nie ustanowiliśmy żadnych reguł na takie sytuacje.
Jeśli mamy zacząć tu nowe życie, spróbować założyć społeczeństwo... musimy
mieć reguły na takie wypadki. Wszyscy musimy zdecydować, co robimy” (TWD3:
109). Po dyskusji zwyciężył punkt widzenia Ricka, który uzasadniał go dodatkowo swoim autorytetem jako przywódcy grupy i jako policjanta, czyli kogoś, kto
ma prawo do decydowania w takich sprawach: „Jestem gliną... Zostałem wyszkolony do podejmowania takich decyzji. Jako jedyny reprezentuję tu władzę”
(TWD3: 110). Thomas został skazany na karę śmierci przez powieszenie4.
Mamy tu do czynienia z obowiązywaniem prawa karnego, wynikającego
z afektywnego dążenia do zemsty. Rick wprawdzie odwołuje się do dobra grupy
(zabicie Thomasa ma uwolnić grupę od tego niebezpiecznego człowieka), ale przebieg całej sceny świadczy o tym, że decydującym czynnikiem była tu chęć zemsty
za czyn, który w oczywisty sposób łamał podstawową zasadę życia społecznego
podzielaną przez wszystkich członków grupy. Zabijanie jest złe. Zabicie dwóch
kilkuletnich dziewczynek to zbrodnia wykraczająca poza możliwość jej zrozumienia nawet w tak ciężkich czasach. Mimo wewnętrznych oporów przed bezrefleksyjną zemstą (Lori) i niechęci do działania bez wypracowania ogólnych zasad
(Tyreese), członkowie grupy zaakceptowali punkt widzenia Ricka, który zaproponował prostą zasadę: „Zabijasz – giniesz”. W tej zasadzie odzwierciedla się to,
co Émile Durkheim uznawał za podstawową cechę kary obowiązującej w społecznościach opartych na solidarności mechanicznej, czyli wynikająca z zemsty chęć
karania dla samego karania.
Podobny mechanizm dał o sobie znać znacznie później, kiedy grupa Ricka
znalazła schronienie w Alexandrii, wspólnocie, której przewodził niejaki Douglas.
Wspólnota ta znacznie różniła się od grupy Ricka. Mieszkańcy Alexandrii mieli
to szczęście, że żyli względnie bezpiecznie w samowystarczalnym osiedlu, wokół
którego zbudowali ogrodzenie. Podczas budowy kilku zginęło, ale jednak mieszkańcy osiedla nie doświadczyli tak ekstremalnych sytuacji, jakie były codziennością grupy Ricka. Douglas zarządzał wspólnotą kierując się zasadą podziału
pracy. Każdy miał przydzielone określone zadania – robił to, w czym był najlepszy. Rick i jego towarzysze musieli dostosować się do zasad panujących w grupie
i przyjąć określone obowiązki. Rickowi przypadła w udziale rola policjanta, co
było zgodne z jego kompetencjami i doświadczeniami.
Problemy pojawiły się wtedy, gdy Rick odkrył, że jeden z mieszkańców
– Pete – bije swoją żonę i dziecko. Okazało się, że Douglas domyślał się tego,
4
Ostatecznie kara nie została wykonana, Thomas zginął zastrzelony przez Maggie (siostrę zabitych przez niego dziewczynek) podczas próby ucieczki.
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jednak z uwagi na to, że Pete był lekarzem, zatem pełnił bardzo ważną dla wspólnoty funkcję, przymykał na to oko. W tej sytuacji Rick postanowił wymierzyć
karę – na oczach jego żony, dziecka i pozostałych członków wspólnoty zaatakował Pete’a i groził, że go zabije. Jeśli w opisanej wcześniej sytuacji w więzieniu
wymierzenie takiej kary wydawało się względnie zrozumiałe, to w tym przypadku było to już nie do przyjęcia dla wspólnoty. Douglas nie zaakceptował metod
stosowanych przez Ricka i oczywiście nie zgodził się na tak surową karę. Co
więcej, w zaistniałej sytuacji to Ricka potraktowano jak intruza stanowiącego
zagrożenie dla spójności grupy i to jego po tej bójce aresztowano. Pete również
został ukarany jako sprawca przemocy domowej, ale kara wymierzona przez
wspólnotę miała już charakter restytucyjny. Pete jako osoba potrzebna wspólnocie nie mógł przecież zostać zabity ani wyrzucony (co byłoby równoznaczne ze
śmiercią). Został zatem odsunięty od rodziny, ale nadal mógł mieszkać we wspólnocie i być dla niej użyteczny (TWD13: 60–86).
U źródeł tej kary stało zatem dobro wspólnoty, która do sprawnego funkcjonowania potrzebowała osób specjalizujących się w określonych zadaniach. Wewnętrznie zróżnicowana społeczność oparta na podziale pracy – zgodnie z tym,
co sugerował Durkheim – nie może być zainteresowana wymierzaniem kary będącej bezrefleksyjną i afektywną zemstą. Taka kara może bowiem przynieść więcej
szkód niż pożytku. Można byłoby zatem stwierdzić, że jest to przejaw obowiązywania zasad charakterystycznych dla solidarności organicznej, natomiast Rick
działa tu jak, nieco oderwany od rzeczywistości, przedstawiciel prawa karnego
charakterystycznego dla więzi mechanicznej. To zderzenie pozwala mu uświadomić sobie, jak daleko on i jego towarzysze odeszli od stanu społecznego.
Trzecia sytuacja, którą chciałbym tu przywołać, miała miejsce znacznie
później, po wielu kolejnych przejściach, jakie stały się udziałem grupy Ricka.
W ostatnich tomach sagi rozegrała się mianowicie wojna z grupą prowadzoną
przez psychopatycznego Negana. Jest to postać wyjątkowa, nawet jak na realia
komiksowej rzeczywistości wykreowanej przez Kirkmana. Jego działania charakteryzowało skrajne okrucieństwo, ale jednocześnie rządziła nim specyficzna logika.
Negan ewidentnie jest jednym z najbardziej frapujących bohaterów całej serii.
Wojna pomiędzy jego grupą, którą określa on mianem Zbawców, a grupą Ricka
(która w międzyczasie rozrosła się znacznie i obejmowała trzy duże wspólnoty)
zakończyła się porażką Negana. Co jednak znamienne, Negan nie zostaje zabity.
Mało tego, Rick, ryzykując własne zdrowie, wymusza na lekarzu, by ten za wszelką cenę utrzymał rannego Negana przy życiu. Nie jest to jednak akt łaski, lecz
przemyślana strategia zastosowania nowego typu kary, którą Rick określa mianem
cywilizowanej. W rozmowie ze swoim synem tak to uzasadnia: „Jeśli go zabijemy,
nie będziemy lepsi od niego. [...] Odbieraliśmy życie, kiedy nie mieliśmy wyboru,
kiedy musieliśmy to robić, ale teraz wszystko się zmieniło. Więc i zasady są inne.
[...] Ukarzemy go w sposób cywilizowany” (TWD21: 132–133).
Podstawową cechą tego nowego sposobu karania ma być powstrzymanie się
od zemsty. Rick po raz pierwszy w sytuacji, w której zabicie kogoś byłoby uzasadnione (w każdym razie w ramach reguł, którymi kierował się do tej pory), odstępuje od takiej kary. Zabicie w akcie zemsty zostaje tu zdefiniowane jako kara
niebędąca karą cywilizowaną. Z drugiej jednak strony trudno też jednoznacznie
uznać karę dożywocia, jaka została wymierzona Neganowi, za karę noszącą
znamiona kary restytucyjnej. Przetrzymywanie Negana w więzieniu aż do jego
śmierci w żaden sposób nie przyczynia się przecież do naprawienia wyrządzonych
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przez niego szkód. Co innego, gdyby Rick spodziewał się, że pod wpływem dalszych doświadczeń Negan zmieni swoje nastawienie i będzie mógł w przyszłości
stać się wartościowym członkiem wspólnoty. Rick nie ma złudzeń co do przyszłości Negana.
Jednak restytucyjny charakter kary polega na czymś innym. Można mianowicie zinterpretować tę karę jako próbę odwrócenia negatywnych tendencji życia
wspólnotowego i potraktować ją jako nowy początek oraz dowód na to, że powrót
do człowieczeństwa jest możliwy. Nie zabiliśmy Negana, choć mogliśmy to zrobić i byłoby to usprawiedliwione w świetle tego, co zrobił, zdają się mówić
członkowie społeczności. Jest to pierwszy krok w kierunku utworzenia takiego
społeczeństwa, jakie istniało przed plagą zombie. Negan siedzący w więzieniu ma
zatem przypominać o tym, że powrót do człowieczeństwa jest możliwy. Ma być
dowodem na to, że zmienił się paradygmat myślenia o karze i jej funkcjach. Nie
chodzi o afektywną zemstę, ale o przyszłe dobro wspólnoty. Negan staje się zatem
czymś w rodzaju gwarancji dobrego samopoczucia członków wspólnoty, którzy
znów mogą widzieć w sobie ludzi kierujących się cywilizowanymi zasadami.

IV. WNIOSKI

Trzy opisane powyżej warianty uzgadniania kary za pogwałcenie podstawowych reguł życia oparte były na założeniu, zgodnie z którym człowiek w nowych, postapokaliptycznych warunkach jest zły, a ludzie nieustannie ze sobą
walczą. Ten brak zaufania prowadził do obowiązywania bardzo restrykcyjnych
reguł. Kara w początkowej fazie radzenia sobie z nową, trudną sytuacją miała
niemal zawsze charakter restrykcyjny. W pierwszym przypadku grupa niemal automatycznie zgodziła się na rozwiązanie polegające na afektywnym wymierzeniu
kary śmierci. W obliczu czynu dokonanego przez Thomasa wydawało się, że to
jedyna sensowna możliwość. W drugim przypadku mamy już do czynienia z inną
wspólnotą i innym czynem. Oparta na bardziej zaawansowanym podziale pracy,
zróżnicowana społeczność zamieszkująca Alexandrię nie zaakceptowała afektywnego postępowania Ricka. Kara będąca aktem zemsty, która może mieć negatywne konsekwencje dla wspólnoty, była nie do przyjęcia. Konieczna była kara,
która pozwoliłaby w efektywny sposób nadal funkcjonować grupie. W trzecim
przypadku to już sam Rick, wymęczony długotrwałą i obfitującą w okrucieństwa
wojną z Neganem, postępuje inaczej niż w niemal wszystkich dotychczasowych
sytuacjach i decyduje o wymierzeniu kary, która ma mieć przede wszystkim funkcje restytucyjne – ma pozwolić wspólnocie odzyskać wiarę w to, że możliwy jest
powrót do człowieczeństwa.
Gdybyśmy chcieli wzorem Durkheima wnioskować na podstawie tych przeobrażeń regulacji prawnych o specyfice wspólnoty, to dostrzeglibyśmy ewolucję
polegającą na upowszechnianiu się solidarności organicznej. Stopniowo odbudowywane życie społeczne zaczyna w coraz większym stopniu zależeć od podziału
pracy. Pojawiają się pierwsze sygnały postępującego różnicowania społecznego.
Tak rozwijająca się wspólnota nie może pozwolić sobie na afektywne akty zemsty,
które w dłuższej perspektywie mogą być dla niej szkodliwe.
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Warto także podkreślić, że właściwie od samego początku tej opowieści główne zagrożenie w świecie żywych trupów płynie ze strony drugiego człowieka.
Zombie stanowią tu jedynie element tła, swoistej dekoracji, w której rozgrywa się
dramat codziennego życia bohaterów. Są one nieustannie obecne, ale tak naprawdę
podstawowe problemy wynikają ze wzajemnego oddziaływania na siebie żywych
ludzi. Co więcej, Kirkman używa także figury żywego trupa w znaczeniu metaforycznym – pokazuje mianowicie, że żywymi trupami w tak skrajnej sytuacji
stają się ludzie. Ważnym elementem opowieści jest bowiem nieustannie powracające pytanie o to, na czym polega człowieczeństwo i gdzie znajdują się jego
granice. Wrzucając swoich bohaterów w coraz bardziej ekstremalne sytuacje,
autor sprawia, że oni sami w swoich oczach stają się żywymi trupami. Każdy
dzień przynosił nowe okropności, które stawały się udziałem bohaterów, i coraz
mniej było miejsca na optymizm. Kirkman sugerował, że granica pomiędzy
dobrem i złem oraz pomiędzy człowieczeństwem a bestialstwem właściwie przestała istnieć. Przedstawiając świat, w którym podział na dobro i zło jest trudny
do utrzymania, jednocześnie jednak snuje swoją opowieść o grupie ludzi, która
mimo wszystko próbuje zachować swoje człowieczeństwo. Okazuje się, że jedynym sposobem na to jest podjęcie próby przywrócenia podstawowych zasad życia społecznego.
Paradoks całej sytuacji polegał jednak na tym, że im bardziej bohaterowie
w tych trudnych czasach zatracali swoje człowieczeństwo, tym większą odczuwali
potrzebę porządku społecznego, w którym mogłyby obowiązywać reguły zbliżone
do tych istniejących, zanim rozpoczęła się plaga zombie. Można to zaobserwować, chociażby zestawiając ze sobą początkowe, skrajnie afektywne reakcje na
wszelkie działania sprzeczne z zasadami uważanymi za powszechne i bezdyskusyjne (morderstwo córek Hershela w więzieniu; akty przemocy domowej Pete’a
w Alexandrii) z restytucyjną karą wymierzoną Neganowi. Rezygnując z afektywnej zemsty, bohaterowie chcą zapoczątkować budowę świata, w którym człowiek
nie musi być dla drugiego człowieka zagrożeniem. Pytanie o to, w jakiej mierze
taka próba może byś skuteczna, pozostaje otwarte.
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MAN IS TO MAN A ZOMBIE. SOME REMARKS ON
BUILDING A SOCIETY IN POST-APOCALYPTIC WORLD.
THE CASE OF THE WALKING DEAD BY ROBERT KIRKMAN
Summary
Popular culture has been dominated by the walking dead. Movies, comics, books, series
and computer games are full of them and recent years have brought intensification of interest in this subject. That results to a large extent on popularity of the American TV series
The Walking Dead based on the comic book series issued for twelve years. The characteristic
feature of this comic is that social context in which the events take place has been shifted
to the forefront. It allows to perceive the series as material describing attempts to establish
social order made under extreme conditions. Referring to Émile Durkheim’s concept, the
author seeks the answer to the question about the type of social solidarity emerging in
the world controlled by zombies. In the world presented in the analyzed series there is
neither the state nor the government and existence of law becomes questionable. However,
in the characters’ everyday life the fundamental need to establish law and social standards
which would form the basis of carefully reconstructed community becomes noticeable.
Trans. Izabela Ślusarek
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ZOMBIE SOCIOLOGICUS – FILMY O ŻYWYCH TRUPACH
JAKO ARTYSTYCZNE NARZĘDZIE KRYTYKI SPOŁECZNEJ

Zombie stał się jedną z ważniejszych ikon współczesnego horroru1. Swoją
popularnością wyprzedził wilkołaków, potwora Frankensteina, a nawet seryjnych
zabójców z kultowych slasherów. Dorównać mogą mu dziś jedynie wampiry
– tym bardziej że mroczna postać wampira wydaje się przekraczać granice gatunkowe horroru. Jednak droga żywego trupa do pełnego uznania za podgatunek kina
zgrozy bynajmniej nie należała do łatwych: jak zauważa Jamie Russell, autor
chyba najrzetelniej opracowanego studium na temat zombie w filmie, przez długi
okres żywe trupy uchodziły za coś w rodzaju „tłuszczy” kina zgrozy (the great
unwashed of horror cinema), kreatury pozbawione zarówno duszy, jak i osobowości, które bez celu włóczą się po świecie żywych – niczym groteskowa parodia
egzystencjalnego strachu człowieka przed śmiercią2. Zwiększającą się popularność tego podgatunku w drugiej połowie XX w. oraz jego wejście do mainstreamu
zachodniej kultury popularnej od początku XXI w. Russell tłumaczy z kolei
w sposób następujący: sama postać żywego trupa stanowi niezwykle elastyczną
metaforę najpoważniejszych niepokojów danej epoki, co spowodowało, że kino
zombie zawsze było „wskaźnikiem swoich czasów” (index of their times)3. Ta
konstatacja Russella odpowiada koncepcji „twórczego widza” Rainera Wintera4:
zauważa on, że status poszczególnych dzieł kinematografii lub gatunków filmowych nie może jako taki zostać wytworzony przez swoich twórców, gdyż jest on
współtworzony przez widzów, którzy wchodzą w twórczą interakcję z dziełem
i przez to nadają owej pozycji filmowej określone znaczenie5.
W niniejszym artykule postaram się odnieść filmową postać żywego trupa do
szerszego kontekstu „wyobraźni socjologicznej”6. C. Wright Mills określa wyobraźnię socjologiczną jako „najbardziej potrzebną cechę umysłu”, gdyż umożliwia
człowiekowi odniesienie swojej kondycji indywidualnej do szerszego kontekstu
społecznego, co stanowi podstawę zarówno krytyki, jak i praktycznego działania
1
J. Russell, Book of the Dead. The Complete History of Zombie Cinema (Updated and Fully
Revised), Titan Books, London 2014, s. 8.
2
Zob. tamże, s. 7.
3
Zob. tamże, s. 148.
4
Zob. R. Winter, Der produktive Zuschauer. Medienaneignung als kultureller und ästhetischer
Prozess, Herbert von Halem Verlag, Köln 2010.
5
Zob. tamże, s. 141.
6
Zob. C.W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, przeł. M. Bucholc, PWN, Warszawa 2007.
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na rzecz poprawy życia społecznego. Będę się więc starał odkryć krytyczny potencjał kina zombie wraz z jego socjologicznymi implikacjami odnośnie do współczesnej kondycji społeczno-kulturowej Zachodu. Stawiam w niniejszym artykule
hipotezę, że analogicznie do innych „potworów” kina zgrozy, filmy o żywych trupach z jeszcze większą bezpośredniością wyrażają kluczowe aspekty kulturowego kryzysu późnonowoczesnego społeczeństwa masowego.

ZOMBIE NA TLE INNYCH POTWORÓW KULTURY POPULARNEJ
– MITYCZNE ŹRÓDŁA ŻYWYCH TRUPÓW

Pojawiło się wiele hipotez oraz teorii, które starały się wyjaśnić osobliwą fascynację człowieka wirtualnym okrucieństwem i przemocą7. Jedną z najstarszych,
choć wydaje się, że wciąż aktualną, pozostaje hipoteza, która wywodzi się z myśli Arystotelesa: obrazy bądź przedstawienia przemocy pozwalają widzowi nadać swoim rozproszonym lękom konkretną postać, co prowadzi do ich oswojenia.
W ten sposób lęki zostają zastępczo unicestwione i tym samym przezwyciężone. Efektem tego procesu jest doświadczenie katharsis, specyficznego rozładowania oraz oczyszczenia człowieka ze złych emocji8. Nawiązując do koncepcji
Arystotelesa, Norbert Stresau zauważa, iż jesteśmy skłonni przyglądać się nawet
rzeczywistym tragediom ludzkim, aby samemu móc się przekonać, że śmierć wcale nie jest aż tak przerażająca, jak sugeruje nam nasza wyobraźnia9. Dotykamy
tutaj kwestii najbardziej podstawowej, mianowicie problematyki wyobraźni.
Charles Baudelaire nieprzypadkowo uznał wyobraźnię za „królową” wszystkich zdolności człowieka10. Warto zaznaczyć, że Baudelaire surowo krytykował
ówczesną doktrynę artystyczną naśladowania natury, albowiem jego zdaniem
człowiek z wyobraźnią nie ma takiej potrzeby i uważa za nudne ukazywanie tego, co istnieje: „Natura jest brzydka i wolę potwory mojej fantazji od istniejącej pospolitości”11. Można, wychodząc świadomie poza kontekst krytyki sztuki
Baudelaire’a, powiedzieć, że sztuka zgrozy i horroru w sensie dosłownym wybrała potwory wyobraźni, aby dzięki nim w sposób twórczy przerysowywać, komentować, krytykować, a nawet przeciwstawić się brzydkiej rzeczywistości.
Zrozumiała z tego punktu widzenia wydaje się więc hipoteza Stresaua, iż esencja
7
Michael Kunczik i Astrid Zipfel wyliczają m.in. ujęcia estetyczne i ewolucyjne oraz funkcje
Mood – Managment, Excitation – Transfer, Sensation – Seeking, budowanie tożsamości, wirtualną
realizację realnych predyspozycji agresywnych. Zob. M. Kunczik, A. Zipfel, Gewalt und Medien. Ein
Studienhandbuch, Köln 2006, s. 61–78.
8
Gwoli ścisłości warto dodać, że według Arystotelesa to właśnie „naśladowcze przedstawienie”
artystyczne tragedii ludzkiej oczyszcza człowieka, kiedy wzbudza w nim zarówno litość, jak i trwogę.
Innymi słowy: narracja tragedii ma tutaj znaczenie fundamentalne. Zob. Arystoteles, Poetyka, w: tenże,
Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 2009, s. 324.
9
Zob. N. Stresau, Der Horror-Film. Von Dracula zum Zombie-Schocker, Wilhelm Heyne Verlag,
München 1987, s. 16.
10
Zob. C. Baudelaire, Salon 1859. Królowa zdolności, w: tenże, Rozmaitości estetyczne, przeł.
J. Guza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 249.
11
Tamże.
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sztuki zgrozy wyraża się ostatecznie w jej moralizującym charakterze12. Choć paradoksalnie ten gatunek artystyczny zazwyczaj bywa oskarżany o demoralizację
społeczną, to warto zauważyć, że głównymi postaciami horroru są różne archetypy uosobionego zła, które w sposób zastępczy symbolizują najbardziej niepokojące w danej epoce zagrożenia dla życia ludzkiego i całego świata. Wspominana
za Arystotelesem funkcja katharsis nie miałaby więc w tym wypadku jedynie wymiaru indywidualnego, lecz dotyczyłaby przede wszystkim poziomu społeczno-kulturowego, czyli wymiaru socjologicznego.
Jednym z najpopularniejszych archetypów zła wydaje się postać wampira,
którego głównym przedstawicielem w XX w. stał się słynny Dracula Brama
Stokera13. Choć opowieść o wampirach była znana w wielu starożytnych legendach, także poza obszarem cywilizacji zachodniej, to typową dla zachodniego
kręgu cywilizacyjnego popularność wampir w dużym stopniu zawdzięcza Kościołowi rzymskokatolickiemu. Duszpasterze katoliccy chętnie korzystali z obrazu
wampira, aby zwykłym, tzn. nieobeznanym z teologią, ludziom przybliżyć sakramentalne znaczenie Eucharystii: podobnie jak wampir, który odbiera grzesznikom
duszę, chrześcijanin także może „nieco przywłaszczyć” sobie boskość Chrystusa
przez spożycie jego ciała i krwi14. Będąc więc odwróceniem i tym samym diabelską karykaturą liturgicznego zjednoczenia Boga z człowiekiem, wampir – zgodnie
z tą narracją – mógł być jedynie zwalczany oraz unicestwiany chrześcijańskimi
symbolami: krzyżem, wodą święconą itd. Stresau proponuje także interpretację
postaci wampira na podstawie Freudowskiej koncepcji „hordy pierwotnej”15: model
historyczny Freuda tłumaczy, iż kulturowy porządek moralno-etyczny oparty na
wstrzemięźliwości ustanowiony został wraz z zabójstwem „praojca” przez jego
synów, którzy następnie wyrzekli się jego kobiet, ustanawiając tym samym ramy patriarchalnego porządku społecznego opartego na sublimacji popędów. Otóż
Dracula, jak przekonuje Stresau, wydaje się z tej perspektywy archetypicznym
uosobieniem zmartwychwstałego praojca, który pragnie zemścić się na swoich potomkach przez przywrócenie pierwotnego stanu bezprawia i nieładu moralnego.
Łączący obie perspektywy morał legendy o wampirach wydaje się jednoznaczny: porządek kulturowy jest zagrożony, ponieważ standardy moralne (przez wieki produkowane oraz reprodukowane na podstawie symboliki chrześcijańskiej)
wciąż pozostają kruche wobec porządku naturalnego, który domaga się powrotu
dziejów do pierwotnego stanu opartego na sile i popędach.
O ile wampir stanowi archetyp archaicznego zła, które powraca z zamierzchłej
przeszłości, aby zagrażać standardom cywilizacji, o tyle potwór Frankensteina
stanowi bezpośredni wytwór tejże cywilizacji, monstrum stworzone przez człowieka oświeconego, który w swojej megalomanii zdecydował siebie samego postawić
w roli Boga-Stwórcy. Sam Frankenstein to jednak nie tylko symbol „szalonego
naukowca” (mad scientist), lecz – podobnie jak Dracula – buntownik przeciwko systemowi, niczym nowoczesny Prometeusz16. Opowieść wyraża bowiem nie
12

Zob. N. Stresau, Der Horror-Film..., s. 70–71.
Zob. B. Stoker, Dracula, przeł. M. Wydmuch, Alfa, Warszawa 1993.
14
Zob. N. Stresau, Der Horror-Film..., s. 84–85.
15
Zob. tamże, s. 92.
16
Pełny tytuł manuskryptu Mary Shelley, o czym często się zapomina, to: Frankenstein: Or The
Modern Prometheus. Zob. M. Shelley, Frankenstein, tłum. P. Łopatka, Zielona Sowa, Kraków 2001.
13
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tylko zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego stosunku do nauki oraz jej wytworów, ale także dramat socjalizacji, czyli uspołecznienia jednostki: potwór
Frankensteina pragnie stać się człowiekiem, jednak jego popędy oraz brak zrozumienia przez otoczenie skutecznie uniemożliwiają mu tę przemianę i prowadzą go w końcu ku śmierci – oto przykład nieudanej socjalizacji; z kolei sam
Frankenstein, który początkowo jako szalony naukowiec stara się naśladować
boski akt stworzenia (tzn. bez kobiety, jak ironicznie dodaje Stresau), przeistacza
się w końcu w dobrego męża, który rezygnuje z dalszych eksperymentów – to
przykład udanej i kulturowo aprobowanej socjalizacji17. Przekaz socjologiczny powieści Mary Shelley oraz jej różnych adaptacji filmowych można więc streścić
w sposób następujący: należy zniszczyć to, co wymyka się powszechnie uznanym
kategoriom kulturowym, i podporządkować się systemowi społecznemu18.
Przejdźmy w tym miejscu do postaci żywego trupa: otóż w odróżnieniu od
wspomnianych potworów, zombie nie mogą się pochwalić wielkim dziedzictwem
literackim19. Ten brak rodowodu artystycznego powodował, że żywe trupy były
przez długi okres skazane na peryferie świata złoczyńców filmowych. Kolejnym
ważnym powodem była (i wciąż pozostaje) miejscami żenująco niska jakość filmowych produkcji o żywych trupach20. Niemniej podgatunek ten zyskał w końcu
przychylność zarówno fanów, jak też krytyków i zdołał wejść w skład kultury
popularnej. Jednego z najbardziej banalnych powodów należy doszukiwać się zapewne w tym, iż w porównaniu z innymi filmami o potworach filmy o żywych
trupach zawierają zazwyczaj dużo więcej bezpośredniego przedstawiania krwawej
przemocy i okrucieństwa. Jest to z dzisiejszej perspektywy czynnik szczególnie
istotny dla rozwoju współczesnej kinematografii, gdyż estetyka filmowa uległa
w ostatnich dekadach niezwykłej brutalizacji, jeśli chodzi o przedstawianie przemocy wirtualnej21. Aby jednak w pełni zrozumieć popularność, jaką cieszą się
współczesne produkcje filmowe o zombie, warto cofnąć się aż do samych źródeł
mrocznej legendy o żywych trupach.
Otóż samo słowo „zombie” zostało odnotowane już w roku 1819 w The
Oxford English Dictionary22. Lingwiści twierdzą, że etymologiczne źródło słowa
„zombie” może pochodzić z któregoś (bądź ze wszystkich) z następujących pojęć:
francuskiego ombres (cienie), indiańskiego jumbie (upiór), afrykańskiego zumbi
albo nzambi (martwy duch) czy haitańskiego zemis (dusza martwego człowieka)23.
Dopiero w roku 1889 pojawił się pierwszy obszerny raport na temat istnienia żywych trupów w „Harpers Magazine”24. Lafcadio Hearn, autor artykułu, podróżował wówczas po Karaibach, gdzie usłyszał zadziwiające historie o corps cadavres
– żywych trupach. Jednak dopiero inny podróżnik – William Seabrook był w stanie zdobyć szczegółowe informacje na temat tej mrocznej legendy autochtonów

17

Zob. N. Stresau, Der Horror-Film..., s. 121–122.
Zob. tamże, s. 122.
19
Zob. J. Russell, Book..., s. 7.
20
Zob. tamże, s. 8.
21
Zob. M. Lipowicz, Przemoc w filmach gore albo o obrzydzeniu, które obnaża współczesne stosunki społeczne, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 83–84.
22
Zob. J. Russell, Book..., s. 9.
23
Zob. tamże, s. 12.
24
Zob. tamże, s. 9.
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haitańskich. Legenda wywodzi się z tradycji voodoo: według owej hybrydy afrykańskiego animizmu oraz rzymskiego katolicyzmu ciało i dusza ludzka stanowią
dwie samodzielne jednostki, co umożliwia ich rozszczepienie. Zagrożenie pojawia się wówczas, gdy owo rozszczepienie duszy i ciała nie ma miejsca w ceremonii rytualnej, lecz zostaje przeprowadzone przez szamana, który pragnie
zawłaszczyć duszę człowieka, aby uczynić sobie jego ciało poddanym25. Według
haitańskiego mitu młodzi, silni mężczyźni bywali usypiani za pomocą specyficznej
mikstury, która, paraliżując ich mięśnie, przenosiła ich w stan pozornej śmierci.
Grzebano ich żywcem jedynie po to, aby za pośrednictwem narkotyku przywrócić im sprawność fizyczną i móc ich wykorzystywać jako pozbawionych woli
niewolników do ciężkiej pracy fizycznej na plantacjach i w gospodarstwach26.
Sam Seabrook w książce The Magic Island stwierdza, że przy pomocy autochtonów dane mu było spotkać „żywe trupy” pracujące na plantacjach. Był przerażony ich wyglądem, w szczególności ich oczami, które przypominały mu oczy
zmarłych – nie ślepe, ale zapatrzone, nieskoncentrowane, niewidzące27. Pozostawał
jednak wierny nowoczesnemu zachodniemu racjonalizmowi oraz sceptycyzmowi,
starał się zatem o naukowe wytłumaczenie tego fenomenu28. Obok hipotezy o substancjach chemicznych wysunął także hipotezę socjologiczną: przerażający wygląd tych postaci mógł wynikać z ich koszmarnej kondycji społecznej, zniewolenie
oraz eksploatacja sprawiły, że zdaniem Seabrooka postacie te straciły naturalne
odruchy żywych i w sensie przenośnym przeistoczyły się w żywe trupy29. Taka
interpretacja faktycznie wydaje się z socjologicznego punktu widzenia przekonująca, gdyż wierzenia ludzkie nierzadko na poziomie metaforycznym i symbolicznym wyrażają między innymi stan oraz kondycję życia społecznego. Nie sposób
pominąć okoliczności, że legenda o żywych trupach narodziła się w haitańskiej
społeczności, która przez kolonializm została jakby „wrodzona do niewolnictwa”
(born into slavery) i wyzysku30. Cytowany przez Russella biolog i antropolog
Wade Davis stawia sprawę jasno: przeznaczeniem żywego trupa jest niewolnictwo
i tym samym symbolizuje coś gorszego od samej śmierci – niekończący się wyzysk zniewolonego ciała ludzkiego przez drugiego człowieka31. Warto więc podkreślić, iż Haitańczycy nie obawiali się ataku zombie, lecz przeistoczenia się
w żywego trupa.
Legenda haitańska stała się punktem wyjścia do integracji żywego trupa w zachodniej kulturze wirtualnej. W dalszej części chciałbym pokrótce omówić socjologiczny wymiar tego zjawiska. Twierdzę, że filmy o żywych trupach cechują
się szczególnym potencjałem krytyki społecznej, który dopiero współcześnie jest
w pełni doceniany zarówno przez fanów, jak i krytyków filmowych.

25

Zob. tamże, s. 12.
Zob. M. Fürst, F. Krautkrämer, S. Wiemer, Einleitung, w: Untot. Zombie Film Theorie, pod red.
M. Fürst, F. Krautkrämer, S. Wiemer, belleville Verlag Michael Farin, München 2010, s. 8.
27
Zob. J. Russell, Book..., s. 14.
28
Zob. tamże.
29
Zob. tamże.
30
Zob. tamże, s. 12.
31
Zob. tamże.
26
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TYPOLOGIA ZOMBIE – RÓŻNE OBLICZA KRYTYKI SPOŁECZNEJ

Jedną z najczęściej cytowanych książek dotyczących zombie jest Zombie
Survival. Podręcznik obrony przed atakiem żywych trupów autorstwa Maxa
Brooksa32. Umiejętnie korzystając z późnonowoczesnej płynności granic między
fikcyjnością a realnością świata medialnego we współczesnej kulturze zachodniej, książkę Brooksa można traktować jako udany pastisz medialnej hiperrzeczywistości w znaczeniu, jakie nadał jej francuski socjolog Jean Baudrillard33.
Z socjologicznego punktu widzenia warto także zwrócić uwagę na to, że w odróżnieniu od innych potworów kinematografii, które zagrażają ludzkiej społeczności, żywe trupy same stanowią społeczność, która pod wieloma względami
wydaje się podobna do jej ofiary, czyli społeczności ludzkiej34. „Oni są nami”
(They’re us), powiada jedna z bohaterek filmu Dzień żywych trupów w reżyserii
George’a A. Romero (Day of the Dead, 1985) – to my sami jesteśmy żywymi
trupami. Albo inaczej: filmy zombie wydają się, przy wnikliwszym spojrzeniu, sugerować, iż za fasadą zdrowego społeczeństwa obywatelskiego kryje się głębsza,
odrażająca rzeczywistość. Przekaz ten ma zgoła pesymistyczny wydźwięk moralno-etyczny. Stawia on bowiem pod znakiem zapytania nasze mniemanie o wartości
oraz nieredukowalnej godności człowieczeństwa. Warto zatem nieco dokładniej
przyjrzeć się społeczności, którą stanowią żywe trupy.
Pierwsza rzecz, którą można z łatwością zaobserwować, to fakt, iż zombie się
nie organizują, nie znają czegoś takiego, jak podział pracy, obowiązków lub hierarchia35. Zachowanie społeczności żywych trupów wydaje się stanowić prostą
sumę zachowań jednostkowych36. Sztuka filmów zombie polega na tym, iż ten do
granic absurdalności przesadzony obraz jednolitego zbioru nieżywych jednostek
wydaje się w sposób nie tyle realistyczny (w końcu społeczeństwo nasze cechuje się zarówno organizacją, jak i podziałem pracy, obowiązków itd.), ile raczej
wiarygodny odzwierciedlać groźbę nastania społeczeństwa masowego jako amorficznego bytu, składającego się ze zuniformizowanych, pozbawionych wszelkiej
indywidualności konsumentów. Ten skrajnie pesymistyczny obraz akumulacji ludzi
pozbawionych jednostkowych właściwości37 przekonuje, iż za rzekomo wysokimi
standardami współczesnej cywilizacji kryje się konsument pozbawiony autentycznej podmiotowości. Jedyną aktywnością tego konsumenta jest bezrefleksyjny pęd
do rozrostu kolektywu – społeczeństwa masowego. Emblematyczne wydają się
w tym kontekście słowa Eliasa Canettiego, który w roku 1960, czyli tuż przed
wzrostem popularności filmów zombie, utożsamił konstytutywne cechy masy społecznej z właściwościami ognia: masa społeczna jest niemal zawsze i wszędzie,
32
M. Brooks, Zombie Survival. Podręcznik obrony przed atakiem żywych trupów, przeł.
L. Erenfeicht, Red Horse, Lublin 2007.
33
Zob. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.
34
Zob. F. Krautkrämer, A Matter of Life and Death. Leben und Tod im Zombiefilm, w: Untot…,
s. 23.
35
Zob. J. Schätz, Mit den Untoten leben. Sozietäten im Zombie-Invasionsfilm, w: Untot…, s. 47.
36
Zob. tamże.
37
Chcąc nie chcąc, narzuca się przykry obraz kondycji ludzkiej w społeczeństwie masowym nakreślony przez Roberta Musila: Zob. R. Musil, Człowiek bez właściwości, T1–T4, K. Radziwiłł,
K. Truchanowski, J. Zeltzer, PIW, Warszawa 1971.
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niezależnie od kultury czy języka, „jednakowa”; „gwałtownie się rozszerza” i rośnie; nie ma „wewnętrznych granic”; mimo iż jest różnorodna, stanowi „jedność”;
może być destrukcyjna, „ma własne, niespokojne, gwałtowne życie”38. Z tego
punktu widzenia status śmierci żywego trupa, a także jego kanibalistyczne skłonności zyskują dwuznaczną symbolikę. „Żywa śmierć” to metafora egzystencjalnej
pustki, niczym koniec podmiotowości oraz indywidualności39. Z kolei kanibalizm
żywych trupów odnosi się do idei systemu społecznego, który sam siebie zżera:
nieograniczony pęd ku konsumpcji stanowi jakby zarówno podstawę istnienia, jak
i destrukcji kultury zachodniej we współczesnym wydaniu. W istocie filmy o żywych trupach opowiadają o społeczeństwie, które pod płaszczykiem rzekomej różnorodności skrywa zagrożenie całkowitym ujednoliceniem oraz uniformizacją
kulturową. Aby tę hipotezę rozwinąć, warto w tym miejscu powrócić do hiperrealistycznego „podręcznika” Brooksa, gdyż właśnie w nim możemy odnaleźć
główne typy oraz źródła tego zagrożenia społeczną uniformizacją. Brooks wyróżnił trzy typy żywych trupów: zombie voodoo, zombie hollywoodzki oraz zombie
wirusowy40.
Chociaż Brooks odmawia zombie voodoo statusu rzeczywistego żywego trupa,
to warto podkreślić, że wspomniany wyżej kult haitańskich autochtonów stanowił pierwszy wzór dla filmów o zombie41. Treść Białego Zombie (White Zombie,
reż. Victor Halperin, 1932), a zarazem jego promocja w dużym stopniu opierała
się na wspomnianej książce Seabrooka The Magic Island42. Choć w filmie niewolnikami są Haitańczycy, to nie sposób – choćby ze względu na rok powstania
filmu – nie zinterpretować jego popularności bez odniesienia zawartej w nim
symboliki do kondycji amerykańskiego społeczeństwa z okresu wielkiego kryzysu oraz do problematyki systemu gospodarczego cywilizacji nowoczesnej43.
Zombie przedstawione w filmie to istoty ludzkie, które przeistoczyły się w zużywalne automaty44. Jak przekonuje Russell, znaczna część członków społeczeństwa

38

E. Canetti, Masa i władza, przeł. E. Borg, M. Przybyłowska, Czytelnik, Warszawa 1996, s. 89–90.
Florian Krautkrämer także nawiązuje do problematyki śmierci z psychiatrycznego punktu widzenia: zgodnie z pięciostopniową skalą faz świadomości umierania autorstwa Elisabeth Kübler-Ross,
duchy filmowe zazwyczaj plasują się na pierwszym etapie, tzn. nie są w stanie przyjąć faktu śmierci
do wiadomości – inne z kolei pragną negocjować ze śmiercią, co umiejscawia je na trzecim etapie,
który zdaniem Kübler-Ross jest fazą infantylną. Zombie są pod tym względem wyjątkowe, gdyż wydają
się w pełni pogodzone ze śmiercią, nie starają się zmienić swojej kondycji – przeciwnie: ściągają
zagładę na tych żywych, którzy nie są w stanie pogodzić się ze śmiercią bliskich. W jednej sekwencji
Nocy żywych trupów rodzice nie są w stanie pogodzić się ze śmiercią córki, która na to pożera ojca
oraz zabija matkę. Można analizować filmy o żywych trupach pod kątem tego, w jaki sposób żywi
ustosunkowują się do ucieleśnionej w zombie śmierci. Przekraczałoby to jednak tematykę niniejszego
artykułu. Perspektywa socjologiczna sugeruje, że zombie akceptują swoją śmierć na poziomie indywidualnym, tożsamościowym – nie przeszkadza im to, że stanowią jednowymiarową społeczność,
której członkowie pozbawieni są jakichkolwiek indywidualnych cech. Dopiero w Ziemi żywych trupów
Romero przedstawia nową jakość zombie: w żywych trupach zaczynają budzić się potrzeby wychodzące
poza ślepy rozrost masy. Zob. F. Krautkrämer, A Matter..., s. 23.
40
Realnie, jak ironizuje Brooks, istnieją jedynie zombie wirusowe, zainfekowane wirusem Solanum.
Z kolei zombie hollywoodzki stanowi czysty wytwór wyobraźni ludzkiej, służący przede wszystkim
rozrywce, a zombie voodoo nie jest prawdziwym zombie. Zob. M. Brooks, Zombie..., s. 14–15, 41–46.
41
Zob. M. Fürst, F. Krautkrämer, S. Wiemer, Einleitung..., s. 8.
42
Zob. J. Russell, Book..., s. 21.
43
Zob. tamże, s. 24.
44
Zob. tamże, s. 23.
39
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amerykańskiego obawiała się owej „zombifikacji” przez gospodarkę kapitalistyczną45. Pozbawiony skrupułów plantator, grany przez Bela Lugosi, z dumą
oznajmia, iż jego niewolnicy „pracują wiernie i nie przejmują się długimi godzinami”46. W innej scenie widzimy, jak jeden z pracowników wpada w młyn,
jednak zamiast pomóc koledze (albo przynajmniej przejąć się incydentem), inni
pracownicy rutynowo mielą go, jak gdyby nic wyjątkowego się nie wydarzyło47.
W ten sposób film wskazuje także, że wyzysk prowadzi do takiego psychicznego
oraz społecznego stanu wyobcowania jednostki pracującej, że staje się ona obojętna zarówno na własne, jak i cudze cierpienie.
Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte to okres przemiany gatunkowej48: postać
żywego trupa na dobre pożegnała się ze swoim miejscem powstania i miała od
tego momentu stać się przedmiotem różnych, zazwyczaj niskobudżetowych eksperymentów filmowych. Koniec drugiej wojny światowej oraz wyścig nuklearny
w okresie zimnej wojny spowodował, że publiczność przestała się interesować
rytuałami voodoo i poszukiwała obrazów apokaliptycznych, które zawierałyby
czynnik „atomowy”49. Przykładowo w filmie Creature with the Atom Brain (1955)
w reżyserii Edwarda L. Cahna szalony naukowiec wykorzystuje promienie radioaktywne do przywrócenia zmarłych do życia, aby za pośrednictwem zdalnego
sterowania wykorzystać ich w celach przestępczych50. Z kolei w filmie Invisible
Invaders (1959) Cahn zmienia konstelację: tym razem żywe trupy stają się narzędziem walki kosmitów pragnących zgładzić ludzkość, która ze względu na swoje eksperymenty nuklearne zaczęła stanowić zagrożenie nie tylko dla Ziemi, ale
dla całego wszechświata51. We wszystkich tych niskobudżetowych produkcjach
filmowych nie sposób nie dostrzec puenty, ostrzegającej przed (auto)destrukcyjnymi skłonnościami rodzaju ludzkiego. Jednak decydujący krok w ostatecznej
przemianie zombie voodoo w zombie hollywoodzkie stanowił film George’a
A. Romero Noc żywych trupów (Night of The Living Dead, 1968). Żywe trupy
zdobywają tu specyficzne cechy, które po dzień dzisiejszy stanowią formalną
45
Zob. tamże. O tym, jak głęboko obraz żywego trupa przeniknął do świadomości jako uosobienie
kapitalizmu, świadczy tytuł ostatniej książki Chrisa Harmana, brytyjskiego marksisty i działacza politycznego: Zombie Capitalism. W przedsłowiu do polskiego wydania Filip Ilkowski przekonuje, że to
kapitalizm jest „prawdziwym zombie”. Przykładem według Ilkowskiego są choćby „eurobanki”, niczym „chodzące trupy wysysające pieniądze z żywych”. Cały system kapitalistyczny to „wielka ‘niemartwa’ kreatura”. Zob. F. Ilkowski, Przedmowa do wydania polskiego, w: C. Harman, Kapitalizm
zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, tłum. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo
Literackie Muza SA, Warszawa 2011. Z kolei Stresau, idąc bardziej w kierunku interpretacji kina
zombie jako krytyki kultury konsumpcyjnej, stwierdza, iż żywe trupy to metafora systemu, który „sam
siebie zżera”. Zob. N. Stresau, Der Horror-Film..., s. 197.
46
Zob. J. Russell, Book..., s. 24.
47
Zob. tamże.
48
Zob. tamże, s. 45.
49
Zob. tamże.
50
Zob. F. Krautkrämer, A Matter..., s. 27. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o badaniach Jose Manuela
Rodrigueza Delgado, który podczas drugiej wojny światowej rozpoczął pod protektoratem reżimu
Franco w Hiszpanii „badania nad kontrolą ludzi przez oddziaływanie na odległość”. Później, już jako
dyrektor wydziału neuropsychiatrii w Yale w Stanach Zjednoczonych, dążył do wynalezienia programu, który umożliwiałby utrzymywanie społeczeństwa pod kontrolą „polityczno-psychologiczną”. Zob.
A. Zwoliński, Transhumanizm jako technokratyczna wersja idei samozbawienia, w: Zbawienie bez
Zbawiciela? Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje, pod red. R.T. Ptaszka, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2014, s. 152.
51
Zob. F. Krautkrämer, A Matter..., s. 27.
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podstawę każdego filmu o żywych trupach: stają się kanibalami, mogą zostać
unicestwione jedynie przez zniszczenie mózgu (bądź całego ciała, np. przez spalenie), a motywacja ich działania pozostaje w dużym stopniu zagadką52. Krótko
mówiąc: zombie przestają być niewolnikami, a ich destrukcyjne czynności wydają się pozbawione wszelkiej racjonalności53. Od tej chwili żywe trupy przeistaczają się w wyżej wspomniane społeczeństwo masowe.
Nie bez znaczenia jest także kontekst czasowy, czyli symboliczny rok 1968,
w którym film Noc żywych trupów miał swoją premierę. Aby w pełni pojąć
przejście od pierwszego zombie do drugiego, warto zwrócić uwagę na kontekst
przemian kulturowych Zachodu w pierwszych dekadach okresu powojennego. Otóż
gdy 28 stycznia 1956 r. w Tommy & Jimmy Dorsey Stage Show Elvis Presley wykonał swój utwór Heartbreak Hotel, kręcąc przy tym dwuznacznie biodrami, większość rodziców dorastającej wówczas młodzieży dostrzegła zbliżający się „koniec
świata”54. I w pewnym sensie mieli rację, gdyż już nieco ponad dekadę później
nastąpiła tzw. rewolucja kulturowa Zachodu, która w dużym stopniu położyła kres
staremu systemowi tradycyjnych wartości i obyczajów. Zważywszy na fakt, że
znaczna część ówczesnej świadomości „rewolucyjnej” młodego pokolenia opierała się na treściach freudowsko-marksistowskich, triumf Erosa nie mógł, rzecz
jasna, obyć się bez fundamentalnych zmian także po „ciemnej” stronie ludzkiej
psychiki oraz kultury – Tanatosa. Warto za Stresauem zaznaczyć, że rock’n’roll
nie tylko wyrażał nowy stosunek znacznej części pokolenia do muzyki, tańca i zabawy, ale także podważył dotychczasowe fundamenty sztuki zgrozy i horroru.
Dawny przekaz moralizatorski Draculi czy Frankensteina musiał się powojennej
generacji młodzieży wydawać anachroniczny, wręcz „burżuazyjny”, gdyż zagrożenia, przed którymi owe opowieści ostrzegały, już dawno stały się faktami55.
Idea rewolucji kulturowej polegała przecież na tym, aby w sposób afirmatywny
zakwestionować rzekomą konieczność sublimacji popędów, wstrzemięźliwości,
konformizmu społecznego oraz tradycyjnych i patriarchalnych form socjalizacji.
Teraz autentycznym zagrożeniem z punktu widzenia pokolenia powojennego wydawały się represyjne normy społeczne oraz ślepa i bezrefleksyjna konsumpcja.
Z tego powodu producenci oraz twórcy horroru musieli także dostosować swoje
obrazy do nowej mentalności „wyemancypowanego”, posttradycyjnego pokolenia. Po co ściągać pogromcę tradycyjnych wartości moralnych z Transylwanii,
skoro już wiadomo, że pochodzi z Tupelo/Missisipi?56
Wracając do Nocy żywych trupów Romero, warto zwrócić uwagę, że bohaterowie niemal przez cały czas trwania filmu starają się zabarykadować przed żywymi trupami w domu jednorodzinnym, będącym niczym azyl dla tradycyjnego
porządku i bezpieczeństwa57. Łączność między nimi a światem zapewniają jedynie
52
Geneza żywych trupów jest w filmie tłumaczona wyjątkowo wysokim poziomem tajemniczego
promieniowania wydobywającego się ze zniszczonego przez NASA satelity wysłanego na Wenus,
który jednak nigdy nie powrócił na Ziemię.
53
Zob. tamże, s. 28.
54
Zob. N. Stresau, Der Horror-Film..., s. 143.
55
Zob. tamże.
56
Zob. tamże, s. 144.
57
Można oczywiście też odwrócić interpretację i powiedzieć, że dom jednorodzinny stał się pułapką dla ofiar żywych trupów. Jednak w drugiej części serii filmowej o żywych trupach w reżyserii
Romero z roku 1978 pt. Świt żywych trupów bohaterowie nie szukają schronienia w domu jednorodzinnym, tylko w galerii handlowej, która – podobnie jak dom jednorodzinny z Nocy żywych trupów
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radio oraz telewizja, z których bohaterowie pobierają instrukcję, jak przeżyć
w świecie opanowanym przez żywe trupy. Nieprzypadkowo Romero podkreśla
bezradność oraz wynikający z niej konformizm głównych bohaterów: gdy spiker
radiowy radzi słuchaczom pozostanie w domu, bohaterowie pozostają w domu,
kiedy z kolei spiker telewizyjny namawia widzów, aby opuścili dom, bohaterowie
także działają zgodnie z poleceniami mediów. Gdy młoda dziewczyna zaczyna
się zastanawiać, czy postępują właściwie, jej partner odpowiada bez cienia zażenowania: „Cóż, telewizja powiedziała, że tak należy czynić”58. Konsekwencje
są tragiczne: z całej grupy tylko jedna osoba przeżywa atak żywych trupów
– młody mężczyzna, Afroamerykanin, który zdołał ukryć się w piwnicy domu
jednorodzinnego. Zostaje jednak zastrzelony przez mężczyznę należącego do grona zastępców szeryfa, którzy czyszcząc okolicę z żywych trupów, mylnie uznali
mężczyznę za jednego z zombie. Na końcu więc to nie zombie, lecz strażnicy
prawa zabijają ostatniego człowieka, który starał się przez cały czas pomagać
swoim bliskim. Końcowa scena odbiera widzowi resztki nadziei, sugerując, że
współczesne społeczeństwo wraca do mrocznej przeszłości, w której solidarność
społeczna opierała się na duchu militarnym, czyli na centralizacji władzy, nakazach, konformizmie, autorytaryzmie, bezwzględnym posłuszeństwie, przemocy
fizycznej itd. Wymóg przeżycia w środowisku, w którym ludzie przeistoczyli się
w istoty bezmyślne i konsumpcyjne, powoduje – jak sugeruje Romero – brak
skrupułów i powszechną demoralizację. Krótko mówiąc: przeżycie ataku żywych
trupów wymaga wyrzeczenia się humanizmu. Niezwykle wymowna wydaje się
ostatnia scena innego filmu George’a A. Romero – Diary of the Dead: Kroniki
żywych trupów (2007): widzimy w niej dwóch odurzonych mężczyzn, którym
niezwykłą frajdę sprawia wieszanie schwytanych żywych trupów na drzewie, by
w ten sposób uczynić z nich żywą tarczę do strzelania z broni palnej59. Pytanie
końcowe, które główna protagonistka kieruje wprost do widza, brzmi następująco: „Czy jesteśmy warci uratowania? Ty mi powiedz...” (Are we worth saving?
You tell me...)60.
Obok ambitnych kreacji Romero do grona klasyki filmów o żywych trupach
zaliczają się zapewne także dokonania włoskiego reżysera Lucia Fulci. Popularność włoskiego kina zombie wymagałaby jednak odrębnej publikacji, gdyż dotyczy zupełnie innego wymiaru kultury popularnej: o ile bowiem filmy Romero
już w samym zamiarze zawierały w sobie socjologiczny ładunek fundamentalnej krytyki społecznej, o tyle włoska odmiana filmów zombie była od samego
początku przeznaczona do jednego celu, mianowicie: rozrywki61. Pomimo tej zasadniczej różnicy wszystkie filmy o żywych trupach łączyło w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych jedno: traciły sukcesywnie na popularności62. Ich
– okazuje się śmiertelną pułapką, gdzie zombie pożerają swoje ofiary. Krytyka konsumpcjonizmu
wydaje się w tym filmie jeszcze bardziej bezpośrednia oraz jaskrawa, gdyż oprócz jednoznacznego
wyboru lokalizacji Romero także zdecydował się w nim położyć większy nacisk na sekwencje bezpośrednio ukazujące przemoc, okrucieństwo i kanibalizm.
58
W oryginale: „Well, the television said that’s the right thing to do”.
59
Niemal natychmiast na myśl przychodzą znane zdjęcia z drugiej wojny światowej, ukazujące, jak żołnierze ćwiczą obsługę bagnetów na żywych, przywiązanych do słupa więźniach. Zob.
F. Krautkrämer, A Matter..., s. 32.
60
Zob. tamże.
61
Zob. C. Maier, Festschmaus für Fans. Der italienische Zombiefilm, w: Untot..., s. 85–96.
62
Zob. J. Russell, Book..., s. 148.

Zombie sociologicus – filmy o żywych trupach jako artystyczne narzędzie krytyki społecznej

113

miejsce zajęli przede wszystkim masowi zabójcy młodzieży63 oraz obce formy
życia, które zagrażają całej ludzkości64. Chciałbym dlatego od razu przejść do
omówienia ostatniego typu zombie oraz związanej z nim krytyki społecznej, czyli
zombie wirusowego.
Ściśle rzecz ujmując, zombie wirusowy stanowi odmianę zombie hollywoodzkiego, gdyż sam Romero w filmie Szaleńcy (The Crazies) z roku 1973 przedstawił broń biologiczną jako powód przemiany ludzi w żywe trupy65. Warto także
wspomnieć o amerykańsko-włoskiej produkcji Ostatni człowiek na ziemi (The Last
Man on Earth, reż. Ubaldo Ragon/Sidney Salkow, 1964), która niemal dziesięć
lat wcześniej wprowadziła ideę infekcji jako źródła powstania żywych trupów66.
Jednak pomimo tych zbieżności należy zauważyć, że idea zombie wirusowego
stała się popularna, a nawet powszechna, wraz z premierą filmu 28 dni później
(28 Days Later..., reż. Danny Boyle) z roku 2002. Postać żywego trupa przechodzi gruntowną przemianę: z niezgrabnie poruszającego się kanibalistycznego
trupa na początku nowego tysiąclecia przeistacza się w agresywnego szaleńca,
którego bardziej interesuje samo zniszczenie człowieka aniżeli konsumpcja jego
ciała67. O ile więc zombie hollywoodzki kierował się głodem, o tyle zombie wirusowym kieruje głód anihilacji, pragnienie totalnej destrukcji ludzkości68. W tym
sensie zamiast o zombie wirusowym można by mówić także o zombie nienawiści,
zombie terrorystycznym69.
Także tutaj potwierdza się hipoteza Russella, iż postać żywego trupa stanowi
coś w rodzaju lustra dla kondycji społecznej danej epoki: nowe tysiąclecie zostało zainaugurowane największym zamachem terrorystycznym w historii ludzkości,
atakiem na WTC z 11 września 2001 r., który nie tylko zmienił strukturę polityki
międzynarodowej, ale pozostawił trwały ślad w społecznej świadomości coraz
bardziej zglobalizowanego świata. „Dlaczego oni nas nienawidzą?” – pytał prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush, komentując ataki na Manhattan
i Pentagon. Odpowiedź: terroryści nienawidzą zachodniej, tzn. amerykańskiej
wolności (freedoms), tj. wolności religijnej, wolności słowa, wolności wyboru
63

Tutaj warto przede wszystkim wymienić tzw. slashery, których prekursorem niewątpliwie był
słynny film Alfreda Hitchcocka Psychoza. Jednak to nie Norman Bates, tylko takie postacie, jak
Michael Myres, Jason Vorhees oraz Leatherface stały się kultowymi bohaterami kultury popularnej.
Stresau zauważa, że owe filmy mają charakter konserwatywnej reakcji na konsekwencje rewolucji
kulturowej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych: choć sam John Carpenter, twórca kultowego
slashera Halloween, zaprzeczał takiej hipotezie, to nie sposób nie zauważyć, iż killerzy w slasherach
zazwyczaj atakują i zabijają seksualnie wyemancypowaną młodzież. Jedyni, którzy mają dość siły, aby
przeciwstawić się złoczyńcom, to jednostki wstrzemięźliwe pod względem seksualnym.
64
Także tutaj należy zwrócić uwagę na aspekt rewolucji kulturowej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W najbardziej znanym scifi-horrorze z roku 1979, Obcy – 8. pasażer Nostromo, po raz
pierwszy kobieta, grana przez Sigourney Weaver, staje się superbohaterką, która nie tylko ratuje siebie, ale cały świat przed potworem pochodzącym z kosmosu. Jest to szczególnie istotna zmiana w kinie popularnym, gdyż zazwyczaj kobiety w filmach sensacyjnych miały jedynie być głośno krzyczącą
ofiarą, która w końcu i tak zostanie zabita lub uratowana przez męskiego superbohatera. W Obcym
znaki się radykalnie odwracają.
65
Zob. F. Krautkrämer, A Matter..., s. 29.
66
Zob. tamże, s. 30.
67
Zob. J. Russell, Book..., s. 153–155.
68
Zob. tamże.
69
Zob. tamże.
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i zrzeszenia oraz niezgody obywatelskiej70. Wniosek był i wciąż jest prosty: skoro
terroryści nie akceptują podstawowych wartości zachodnich, to muszą być nieracjonalnymi szaleńcami, istotami niezdolnymi do rozmowy, debaty, dyskusji71.
Nieprzypadkowo żywe trupy zaczynają się w filmach podobnie zachowywać: napadają swoje ofiary bez powodu, bez opamiętania. Ale ten podgatunek horroru
nie byłby sobą, gdyby nie pragnął zejść nieco głębiej, aniżeli sięga poprawność
i propaganda polityczna, aby ukazać moralno-etyczny fundament konfliktu i kryzysu społecznego. Otóż o ile w większości filmów zombie z lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych żywe trupy stanowiły jedynie lustro ludzi żywych, o tyle
w nowszych produkcjach zombie stanowią chorobę wywołaną przez ludzi – szaleństwo, którego źródło tkwi w destrukcyjności gatunku ludzkiego. Ale na tym nie
koniec: często filmy te sugerują, iż zainfekowane żywe trupy bynajmniej nie są
aż tak szalone jak ich ofiary. Dobrym przykładem jest nowa wersja filmu Romero
Opętani (The Crazies), nakręcona przez Brecka Eisnera, z roku 2010: zauważamy
tutaj, iż działania zainfekowanych zombie są wtórne wobec pozbawionych jakiegokolwiek współczynnika humanistycznego działań wojskowych i służb specjalnych72. Widz jest zmuszony do zastanowienia się nad pytaniem: kto jest bardziej
szalony i chory – twórcy wirusa czy ich ofiary?
O ile filmy Romero oczekiwały od widza twórczej interpretacji, tworzenia
kontekstów hermeneutycznych, które wykraczały poza sam obraz, o tyle filmy
zombie nowego tysiąclecia nie wymagają od widza takiej wyobraźni socjologicznej. Zazwyczaj w filmach tych kontekst walki z terroryzmem, wojny w Iraku oraz
zagrożenia bronią biologiczną zostaje wprost wskazany przez bohaterów filmowych lub wynika bezpośrednio z samej narracji filmowej73.

KOSZMARNE FILMY DLA KOSZMARNEGO SPOŁECZEŃSTWA?

Wiele przemawia za tym, aby filmy o żywych trupach pojmować jako twórcze odzwierciedlenie kryzysu postfordowskiego społeczeństwa przemysłowego,
które współcześnie jest zmuszone mierzyć się z destrukcyjnymi konsekwencjami
różnych działań geopolitycznych. Z tego powodu filmy o żywych trupach stanowią
doskonały przykład tego, iż przemoc wirtualna bynajmniej nie musi mieć na celu
70
Zob. tamże. Odpowiedź Busha oczywiście nawiązywała do „czterech wolności” (Four Freedoms)
wymienionych przez prezydenta Franklina D. Roosevelta w roku 1941, niecały rok przed zaangażowaniem się Stanów Zjednoczonych w drugą wojnę światową. Warto zaznaczyć, iż koncepcja
czterech wolności była nie tylko konceptualizacją podstawowych praw konstytucyjnych Ameryki,
ale także ważnym narzędziem propagandowym w czasie wojny, mającym młodych mężczyzn zmotywować i zwerbować do wojska.
71
Zob. tamże.
72
Zob. J. Russell, Book..., s. 151–152.
73
Emblematycznym przykładem może być choćby czarna komedia eksploatacyjna Roberta Rodrigueza Planet Terror (2007), w której broń biologiczna przeznaczona na wojnę w Iraku przeistacza
ludność w „zombifikowanych” szaleńców (zombified „sickos”). Bruce Willis występuje w filmie
jako żołnierz jednostki specjalnej, który rzekomo zabił Osamę bin Ladena trzema strzałami – „dwoma
w serce, jednym w komputer”. Zob. J. Russell, Book..., s. 154.
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gloryfikacji lub wręcz motywowania odbiorców do przemocy realnej. W istocie
przemoc wirtualna może być, przynajmniej w omówionych tutaj przypadkach,
interpretowana jako kreatywne oraz przede wszystkim szczere odzwierciedlenie
głęboko zakorzenionej w rzeczywistym życiu społecznym przemocy realnej74.
Mając na uwadze ogrom ukazanej bezpośrednio przemocy w filmach o zombie
w postaci drastycznych ujęć destrukcji cielesnej, można oczywiście wątpić w moralizatorski efekt kina zgrozy. Warto jednak zwrócić uwagę na zdanie Coopera,
że najbardziej przerażającym aspektem współczesnej sztuki horroru nie są jej makabryczne ujęcia, lecz świadomość społeczna, którą ten gatunek filmowy jako
część kultury popularnej w sobie zawiera i której właśnie w ten sposób daje wyraz. Żyjąc w kulturze komunikatywnej bezpośredniości, w której niemal wszystkie przekazy – zarówno te moralnie pozytywne, jak i negatywne – uległy od lat
sześćdziesiątych radykalnej desublimacji za sprawą rewolucji kulturowej, należy
się zastanowić nad kwestią podstawową: czy istnieje współcześnie inny sposób
na radykalną krytykę społeczną aniżeli bezpośrednie, przesadzone albo wręcz wulgarne ukazanie problematyki tak, aby trafiła do szerokiego kręgu publiczności?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, niemniej niepodobna się nie
zgodzić z Russellem, iż to właśnie obraz żywego trupa ogniskuje w sobie wiele
wymiarów współczesnych niepokojów społeczno-kulturowych, które wymagają
krytycznej refleksji nie tylko socjologów i filozofów społecznych, ale całego społeczeństwa obywatelskiego75.

ZOMBIE SOCIOLOGICUS – ZOMBIE MOVIES AS ARTISTIC TOOL
OF SOCIAL CRITIQUE
Summary
Since the beginning of the new millennium zombie cinema has become part of popular
culture. In our times the figure of the zombie constitutes an important topic not only for the
fans and critics of horror art, but also for a wide audience of people who are professionally
and academically involved in the analysis of contemporary cinema. The popularity of this
subspecies of horror cinema demands an interdisciplinary analytical approach in order to
portray its multidimensional message and possibilities of interpretation. In the present article
I tried to sketch the historical development and the sociological dimension of zombie cinema
as a critique of contemporary western culture and social life.
Adj. Izabela Ślusarek

74
Zob. L.A. Cooper, Gothic Realities. The Impact of Horror Fiction on Modern Culture, McFarland,
Jefferson – North Carolina 2010, s. 179.
75
Zob. J. Russell, Book..., s. 8.
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Współczesna kultura popularna wykazuje szczególne zainteresowanie wiekiem
XIX; okresem, w którym nastąpiły istotne transformacje wzorców kulturowych
i społecznych. Epoka ta odzwierciedla napięcia „między nowoczesną świadomością
egzystencjalną a niemożliwością jej wyrażenia w obrębie istniejących konwencji mówienia i życia, co prowadzi do stłumienia charakterystycznego dla epoki
Wielkiej Przemiany”1. Dylematy sprzed stu lat wydają się ciągle aktualne dla
współczesnego czytelnika. Co więcej, uświadamiają mu, jak niewielki dystans
czasowy dzieli nas od minionego stulecia. Pierwsza dekada XXI stulecia upłynęła
pod wpływem fascynacji epoką wiktoriańską, ukazującą podwójne życie mieszczan
zafascynowanych mroczną stroną ludzkiej egzystencji, niejednokrotnie ogarniętą
szaleństwem, obsesjami, fobiami, wynikającymi z tłumionych popędów. Dlatego
współcześni pisarze, tacy jak Michel Faber czy Sarah Waters, rozpoczęli „grę
z dziewiętnastowiecznością”2, dostrzegając w niej zbiór rekwizytów, a także struktur fabularnych często występujących w kulturze ponowoczesnej. Okazuje się, iż
„przestrzeń masowej wyobraźni zamieszkują dziewiętnastowieczni bohaterowie,
tacy jak Dracula, Golem, Frankenstein czy Fantomas, a czytelnicy współczesnych
powieści tajemnic ciągle chętnie śledzą tak interesujące dziewiętnastowiecznych
ścieżki kariery Marii Magdaleny czy tajemnice kolejnych światowych spisków”3.
Dziewiętnastowieczni bohaterowie przenikają nie tylko do współczesnego literackiego mainstreamu, ale również pojawiają się na kartach komiksu (np. Liga
niezwykłych dżentelmenów Alana Moore’a4). Nawiasem mówiąc, gatunek ten,
podobnie jak powieść popularna, „jest nośnikiem mitycznych struktur, obrazów
i zachowań – czytelnik za sprawą nieświadomych mechanizmów projekcji i utożsamienia uczestniczy w dramacie i tajemnicy, ma wrażenie, że jest osobiście uwikłany w działania paradygmatyczne, to znaczy niebezpieczne i heroiczne”5.
1
E. Paczoska, Wiek XIX – reaktywacja, w: tejże, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności, Warszawa 2010, s. 244.
2
Tamże, s. 8.
3
E. Paczoska, B. Szleszyński, Przedmowa, w: Przerabianie XIX wieku. Studia, pod red. E. Paczoskiej, B. Szleszyńskiego, Warszawa 2011, s. 11.
4
Więcej na ten temat pisze: B. Szleszyński, Komiksowe gry z wiekiem XIX, w: Przerabianie
XIX wieku..., s. 248–257.
5
M. Eliade, Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1998, s. 182–183.
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Pamiętając, iż żyjemy w kulturze ponowoczesnej, zacierającej granice między
kulturą wysokoartystyczną i popularną, zjawisko remiksu, polegające na łączeniu
różnych gatunków oraz postaci literackich, staje się czymś powszednim. Co więcej, przyczyniło się ono do powstania nowych gatunków, takich jak steampunk6,
historia alternatywna czy mashup. Globalną modę na dziewiętnastowieczność,
a także remiksy w kulturze popularnej odzwierciedlają również filmy, które powielają znane struktury fabularne, posługując się kliszami, łatwo rozpoznawalnymi
przez współczesnych widzów. Wspomnijmy choćby postać wampira, szczególnie
spopularyzowaną w pierwszej dekadzie XXI w. dzięki tetralogii Stephenie Meyer
Zmierzch (2005–2008). Popularnością cieszy się również filmowy remake, powielający fabułę znanej historii, przedstawionej w nowej, współczesnej scenerii
(np. serial telewizyjny Sherlock, ukazujący przygody słynnego detektywa). Dlatego
wiek XIX to istotny klucz do kultury XXI w.7 W niniejszym szkicu pragnę skupić
się na gatunku mashup, szczególnie interesującym dla badaczy kultury dziewiętnastowiecznej, gdyż stanowi on nie tylko ciekawy eksperyment literacki, ale przede
wszystkim staje się, obok steampunku, kolejnym wariantem gry z wiekiem XIX.
Powieść mashupowa odzwierciedla charakterystyczną cechę literatury ponowoczesnej, w której granica między tym, co wysokoartystyczne, a tym, co popularne,
ulega rozmyciu8. Co więcej, chętnie zawłaszcza i przetwarza to, co należy do tzw.
kultury wysokiej (problemy, motywy, schematy etc.). Początkowo mashup został
spopularyzowany przez współczesną muzykę popularną, w której artyści łączyli
utwory należące do różnych, niekiedy antagonistycznych gatunków muzycznych,
kierując się zasadą: im bardziej zaskakujące zestawienie, tym lepiej (np. heavy
metal i pop, czego przykładem jest miks Metalliki oraz Britney Spears czy Lady
Gagi i Nirvany). Na marginesie wspomnijmy, iż zabieg ten na wielką skalę wykorzystała Madonna podczas trasy koncertowej Sticky & Sweet Tour (2008–2009).
Literacki mashup (mash – rozgniatać, rozcierać), zaliczany do tzw. quirk
books (quirk – dziwactwo, kaprys), wykorzystuje znane dzieło literackie funkcjonujące w zbiorowej świadomości, wzbogacając je przez wprowadzenie wątków
fantastycznych. W przestrzeni ponowoczesnej klasyki z kręgu mashupu odnajdujemy między innymi wampiry, zombie, wilkołaki. Zabieg ten, polegający na wtargnięciu metaświata do literatury, ma na celu „zburzenie pozornie bezpiecznego,
zdroworozsądkowego świata mieszczańskiego przez moce pod- lub nieludzkie,
kosmiczne lub, w najlepszym razie, niepoddające się zdrowemu rozsądkowi”9. Seth
Grahame-Smith porównał tworzenie utworów mashupowych do chirurgii plastycznej, zgodnie z którą szkielet fabularny pozostaje nienaruszony. Autor zaś poszukuje w „przerabianej” historii miejsc, w których można umieścić postacie zombie
oraz wojowników ninja10. Mashupowej obróbce poddane zostały także biografie
znanych postaci historycznych. Wspomnijmy choćby Abrahama Lincolna, który
6
Więcej na ten temat piszę w rozdziale: W otchłani Alki. Dalsze losy Wokulskiego w świetle
steampunku, w: tegoż, Między utopią a melancholią. W kręgu nowoczesnej i ponowoczesnej literatury fantastycznej, Lublin 2015 (w druku).
7
E. Paczoska, B. Szleszyński, Przedmowa..., s. 7.
8
Por. I. Poniatowska, Modernizm bez granic. Wielkie tematy nowoczesności w polskich powieściach popularnych drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2014, s. 9.
9
R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady
i komentarze, pod red. R. Nycza, Kraków 2004, s. 97.
10
M. Nowak, Duma i uprzedzenie i żywe trupy, czyli mashup w literaturze, http://prac.us.edu.pl/
~suplem/?page_id=20555 (dostęp: 13.02.2015).
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w alternatywnej historii staje się pogromcą wampirów w powieści Setha Grahame-Smitha Abraham Lincoln. Łowca wampirów (2010), czy też historię zespołu The
Beatles w książce Alana Goldshera Paul is Undead. The British Zombie Invasion
(2010), w której Paula McCartneya zastępuje sobowtór, a członkowie legendarnej
grupy stają się żywymi trupami marzącymi o globalnej dominacji.
Mashup stanowi nie tylko ciekawą zabawę z wiekiem XIX, ale również
„ożywia” zapomniane teksty, wzbogacając je w wartość dodaną. Obserwując
współczesne społeczeństwo ponowoczesne, niechętnie czytające teksty wysokoartystyczne, mashup wciąga czytelnika do gry, w wyniku której być może sięgnie
on do zapomnianego oryginału. Dlatego mashupowe remiksy literatury wysokiej
z popularną stanowią istotne zjawisko kulturowe, którego celem jest nie tylko
eksperymentowanie z klasyką, ale przede wszystkim zachęcenie młodego czytelnika do podjęcia próby indywidualnej interpretacji utworu. O popularności tego
gatunku świadczy fakt, iż w Ameryce powstają podręczniki w stylu creative
writing, zachęcające do tworzenia własnych utworów mashupowych11. Według niektórych reguł utwór tego gatunku powinien zawierać 80% oryginalnego tekstu,
pozostałe zaś 20% stanowią wątki fantastyczne, których zadaniem jest uatrakcyjnienie fabuły12.
Niewątpliwie jedną z popularniejszych postaci pojawiających się w utworach
mushupowych jest zombie13. Przypomnijmy, że figura ta została wprowadzona
przez Williama Seabrooka w powieści Magiczna wyspa (1929). Autor, opisując
podróż na Haiti, scharakteryzował zombie na tle haitańskiej religii wudu14. Wprowadzenie postaci żywego trupa do literatury neowiktoriańskiej wydaje się zabiegiem uzasadnionym, gdyż uwzględniając fakt, iż wiktorianie żyli w cieniu
ewolucji, figura zombie ukazuje zwierzęcą naturę człowieka przez eksponowanie
agresywnego zachowania upiornych istot, niosących totalną destrukcję. Zombie
wpisuje się w mroczną wiktoriańską Anglię, zamieszkiwaną przez seryjnych
morderców, pozbawionych jakichkolwiek dylematów moralnych, wędrujących po
wąskich, spowitych mgłą uliczkach w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Podobnie jak
żywe trupy, odczuwają patologiczną potrzebę świeżej krwi, a w rezultacie ich makabrycznych zbrodni eksponowane są odrażające akty defragmentacji ciała ofiar.
Na uwagę czytelnika zasługuje również symbolika postaci żywego trupa. Anita
Has-Tokarz konstatuje, iż „figura zombie wyraża lęk człowieka przed śmiercią,
spychane do podświadomości obawy związane z wyobrażeniem życia pozagrobowego, którego ludzkość nie jest pewna, a także strach przed utratą osobowości
i zdolności autonomicznego rozumowania oraz decydowania o indywidualnym losie”15. Z kolei Iwona Kolasińska twierdzi, że zombie staje się personifikacją lęku
ludzi przed tym, co niewytłumaczalne, a także przed siłami destrukcyjnymi tkwiącymi w człowieku16. W świetle płynnej nowoczesności, w której transhumanizm
11
Np. książka Aarona Michaela Moralesa American Mashup. A Popular Culture Reader (2011)
czy e-book Melissy G. Wilson Masters Mashups: From Marie Antoinette to Madonna (2014).
12
Por. J. Murphy, Remix Culture and Literary Mashup, http://prac.us.edu.pl/~suplem/?page_id=
20555 (dostęp: 13.02.2015).
13
Na temat zombie pisała m.in. K. Walc, Zombi (zombie), żywy trup, w: Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 2006, s. 663–665.
14
A. Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Lublin 2010, s. 309.
15
Tamże, s. 311.
16
I. Kolasińska, Widz w tekście horroru: studium gatunku, w: Kino gatunków, red. A. Helman,
Warszawa – Kraków 1991.
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zaczyna odgrywać prymarną rolę, figura zombie zyskuje nowe znaczenie. Jako
istoty pozbawione umysłu, których ciało ulega rozkładowi, a egzystencja ogranicza
się do mechanicznych ruchów, żywe trupy wywołują wstręt wśród ponowoczesnego społeczeństwa żyjącego w kulcie młodego, pięknego ciała. Podkreślmy, iż
ów wstręt kojarzy się ze starością, przed którą mieszkańcy płynnej nowoczesności
uciekają, starając się jej uniknąć. Umysł i ciało stały się atrybutem człowieczeństwa. Zygmunt Bauman podkreślił, iż:
Ciało jest miejscem, w którym przedmiot i podmiot zrastają się w całość niepodzielną; ciało jest
jednocześnie skrzypcami, skrzypkiem i odbiorcą (wdzięcznym albo krytycznym) doznań miłych lub
przykrych, przez skrzypce i skrzypka pospołu wywołanych. Wszystko, co ludzkie, jest cielesne i duchowe zarazem17.

W rzeczywistości permanentnej konsumpcji duchowość (spirituality) okazuje się najbardziej pożądaną wartością, przejawiającą się w dbałości o zdrowie
i ciało. Zombie stanowi antywzór współczesnego człowieka, niepogodzonego
z nieuniknionym procesem starzenia się, cierpiącego z narastającej obsesji cielesności. Popularna formuła „nieśmiertelna dusza” uległa transformacji, w której duszę zastąpiło ciało. Z drugiej strony transhumaniści udowadniają, iż człowiek na
skutek rozwoju technologicznego uległ przemianie. Stelarc, australijski performer,
twierdzi, że „ciało się zdezaktualizowało”18, gdyż nie nadąża za wymaganiami epoki informacji. Dlatego staje się ono formą archaiczną. Artysta twierdzi, iż ciało
powinno dostosowywać się do technologii, do której struktur dawno już nie pasuje
(podobnie jak zombie w świecie ludzi).
Pierwszą powieścią mashupową, w której pojawiły się zombie, jest Duma
i uprzedzenie i zombi (2009) Jane Austen i Setha Grahame-Smitha. Akcja powieści rozgrywa się w Anglii, która została zdominowana przez żywe trupy. Na
początku utworu dowiadujemy się, iż morderczy wróg pojawił się „[...] odkąd Pan
postanowił zamknąć bramy piekieł i wygnać nieumarłych na ziemski padół”19.
Metropolie zostały podbite przez krwiożercze istoty, które w poszukiwaniu pożywienia przeniosły się na prowincję. Szczególnie niebezpieczne wydają się okresy
deszczowe, kiedy to monstra bez problemu wydostają się z trumien i przenikają
do świata ludzi. Mieszkańcy Netherfield niejednokrotnie obserwują hordy zombie
przemieszczające się po ulicach ich miejscowości. Spragnione ludzkiego mózgu,
ingerują w świat ludzi, pojawiają się między innymi na balu:
Barwa ich ciała wskazywała na różne etapy rozkładu. Ci świeżsi byli zielonkawi i jeszcze dość
elastyczni, ci, którzy umarli dawniej, byli szarzy i powykręcani. Ich oczy i języki już dawno przemieniły się w proch, a wargi cofnęły się w głąb czaszek, układając się w uśmiechy szkieletów20.

Grahame-Smith w opisie monstrów eksponuje ich brzydotę, zwracając uwagę
na rozkład oraz dekompozycję ciała. Autor nie unika szczegółowej charakterystyki ich sposobu odżywiania się. Jedna z ofiar – czytamy – wrzeszczała jak opętana,
„gdy potwory zaczęły wyrywać [...] organy z wciąż żywego ciała, a potem się ni17

Z. Bauman, Duch i ciało na rynku – duchowość na sprzedaż, „Znak” 2011, nr 7–8, s. 19.
O. Drenda, Maszyna i operator. Transhumanistyczna wizja ciała, „Znak” 2011, nr 7–8, s. 35.
19
J. Austen, S. Grahame-Smith, Duma i uprzedzenie i zombi, przeł. A. Możdżyńska, Warszawa
2010, s. 9.
20
Tamże, s. 14.
18
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mi pożywiać”21. Pisarz ukazuje ich okrucieństwo przez eksponowanie makabrycznych rzezi, w których ludzkie ciała w wyniku defragmentacji ociekają krwią oraz
innymi płynami ustrojowymi, co potęguje efekt obrzydzenia. Zombie przenikają
także w sferę sacrum, wkraczając do kościoła. Podczas powrotu do domu Elżbieta
zatrzymuje się przy świątyni, w której „wszędzie leżały ciała: na ławkach, z roztrzaskanymi czaszkami i mózgami wylizanymi do czysta – niczym dynie przerobione na lampiony”22. Dodatkowo mieszkańcy Netherfield słyszą „jęki umarłych”
dochodzące z lasu. Przestrzeń Anglii przypomina olbrzymie postapokaliptyczne
cmentarzysko, na którym niezainfekowani podczas tajemniczej epidemii walczą
z wrogiem.
Do pogromców zombie należy Elżbieta Bennet. Dzięki podróży do krajów
Orientu bohaterka zgłębiła tajniki walki z morderczą hordą żywych trupów. Warto podkreślić, iż protagonistka dorastała w rodzinie, w której ojciec szkolił córki
w najnowszych stylach walki. Dla pana Benneta naczelnym zadaniem było przystosowanie dziewczyn do samoobrony, z kolei dla matki priorytet stanowiło
znalezienie im kandydata na męża. Elżbieta wraz z siostrami zawsze podróżuje z bronią na wypadek niespodziewanego ataku zombie. Pozbawiona dylematów
moralnych, potrafi zabić przeciwnika. Sama określa siebie jako wojowniczkę-patriotkę:
Myślami jestem przy obronie naszej ukochanej Anglii, gdyż nie widzę świętszego celu w życiu.
W porównaniu z nim uczucia skromnej młodej panny wydają się doprawdy niczym. Kraj wymaga ode
mnie poświęceń i jestem pewna, że królestwo chętniej ujrzy mnie na linii frontu niż przed ołtarzem23.

Bohaterka wzorem romantyków wyrzeka się szczęścia osobistego na rzecz
walki z wrogiem. Elżbieta nieustannie doskonali techniki walki podczas sparingu.
Na spotkaniach rozmawia o nowoczesnej broni mechanicznej oraz nowoczesnych
metodach zabijania. Niepokój czytelnika potęgują słowa kobiety, która stwierdza:
„A najbardziej – lubię tę chwilę, gdy świeżo naostrzony miecz zatapia się w zaokrąglonym męskim brzuchu”24. Pan Collins, obserwując protagonistkę, dostrzega w niej „niebezpieczny mrok i pustkę”25. Dodatkowo Elżbieta samookalecza
się, tłumi własne uczucia, co świadczy o zaburzeniach psychicznych. Zakochana
w Darcym bohaterka stwierdza: „Przez całe życie uczono ją, by tłumiła wszelkie
emocje, wszelką ekscytację, teraz zaś miała ich aż w nadmiarze”26.
Do wybitnych postaci kobiecych walczących z zombie należy lady Katarzyna,
która podróżuje (a także mieszka) w asyście wojowników ninja. Mimo podeszłego wieku bohaterka bez jakichkolwiek problemów unicestwia wroga. Dodatkowo nieustannie pracuje nad skutecznym antidotum zapobiegającym szerzącej
się zarazie.
Warto podkreślić, iż Grahame-Smith modyfikuje tradycyjne wzorce normatywne przypisywane kobietom. W świecie postapokaliptycznym opętanym przez
krwiożercze stworzenia nowoczesna kobieta, jak stwierdza Darcy:

21
22
23
24
25
26

Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże,

s.
s.
s.
s.
s.
s.

133.
196.
131.
35.
66.
241.

122

Dariusz Piechota

[...] powinna umieć grać na jakimś instrumencie, śpiewać, tańczyć, znać nowożytne języki, ale
powinna być też biegła w sztuce walki mistrzów Kioto, znać współczesne techniki i europejską broń.
A ponadto dama winna odznaczać się urokiem, wdzięczną postawą i miłym dla ucha głosem, gdyż
inaczej tylko w połowie zasługuje na miano utalentowanej27.

Umiejętność walki z zombie staje się priorytetem zarówno dla kobiet, jak
i mężczyzn, którzy w powieści przedstawieni są jako wybitni wojownicy, niczym
amerykańscy superbohaterowie. Mężczyźni uczestniczą w zebraniach Towarzystwa
Dżentelmenów na rzecz Pokojowego Rozwiązania Nękających Nas Obecnie Trudności, pracują również nad nowym modelem powozu, odpornym na ataki zombie.
Pandemia żywych trupów przyczyniła się także do refleksji natury filozoficznej na temat kwestii dobra i zła czy istnienia Boga. W rozmowie z Elżbietą Darcy
stwierdza: „sądzę, że każdy ma skłonność do pewnego rodzaju zła... to defekt
wrodzony, którego nie skoryguje nawet najlepsze wychowanie”28. Tezę bohatera
potwierdza epizod, w którym Elżbieta walczy z ninją, wykazując agresję wobec
przeciwnika: „Kiedy lady Katarzyna odwróciła się ze wstrętem, Elżbieta odgryzła
kawałek serca, aż krew jej pociekła po brodzie i zaplamiła suknię”29. Zło jest banalne i tkwi w każdym człowieku, jak podkreśliła Hannah Arendt30, wystarczy
tylko stworzyć odpowiednie warunki, aby się ujawniło. Człowiek egzystujący
w świecie postapokaliptycznym, dostrzegając absurd własnego istnienia, poszukuje
odpowiedzi na pytania dotyczące bólu, cierpienia, ale także roli Boga w zakładzie.
Podczas podróży Elżbieta stwierdza: „im lepiej poznaję świat, tym mniej mi się
on podoba, a każdy zombi potwierdza moje przypuszczenie, że Bóg nas opuścił,
zsyłając na nas karę w postaci takich potworów jak panna Bingley”31. Człowiek
w powieści Grahame-Smitha zostaje osamotniony, skazany na nieustanną walkę
o przetrwanie.
Transformacji podlega również codzienna egzystencja mieszkańców Netherfield, którzy uczestniczą w treningach samoobrony przed zombie. Podczas spotkań
towarzyskich śpiewają pieśni wzywające do walki z monstrum. Popularną rozrywką sióstr Bennet jest gra towarzyska „Krypta i trumna”. Mieszczanie starają
się zachować pozory normalności, uczestnicząc w organizowanych balach oraz
przyjęciach.
Grahame-Smith ukazuje również proces transformacji człowieka w zombie.
Charlotte Lucas zostaje pogryziona przez monstrum, w wyniku czego powoli
przeobraża się w krwiożercze stworzenie. W rozmowie z Elżbietą bohaterka
stwierdza: „pragnę tylko ostatnie miesiące życia spędzić w szczęściu i poślubić
człowieka, który dopilnuje tego, bym została po chrześcijańsku ścięta i pogrzebana”32. Z dnia na dzień „jej skóra nabierała nieco bledszego odcienia, a mowa
stała się lekko bełkotliwa”33. W kobiecie budzi się niezaspokojony apetyt na „soczyste mózgi”, z którym nieustannie walczy. Wspomnijmy, iż podczas spotka27
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nia z Darcym Charlotte marzy „o posmakowaniu jego słonego, kalafiorowatego
mózgu”34. W efekcie zostaje zabita przez swojego męża.
W powieści Grahame-Smitha zagłada ludzkości wydaje się nieunikniona.
Mimo zaangażowania bohaterów w walkę z wrogiem zombie nie zostają unicestwione. „Anglia pozostała w cieniu szatana. Zmarli wciąż wychodzili z krypt
i trumien i karmili się brytyjskimi mózgami”35.
Żywe trupy pojawiają się również w powieści Adama Robertsa Opowieść
zombilijna (2009), będącej przeróbką Opowieści wigilijnej (1843) Charlesa
Dickensa. Nie przypadkiem akcja powieści mashupowej rozgrywa się u schyłku
XIX w., kiedy to mnożą się symptomy narastającego kryzysu gospodarczego. Co
więcej, rozpada się monolityczny obraz wiktoriańskich wzorców społecznych36.
Londyn czasów autora Klubu Pickwicka staje się miastem kontrastów. Z jednej
strony oferuje możliwość szybkiej kariery oraz awansu społecznego, z drugiej zaś
przeobraża się w miasto nędzy, niebezpiecznych eksperymentów medycznych,
zbrodni, w miasto, gdzie pod osłoną nocy działają seryjni mordercy. Londyn to
stolica „świata zwyrodniałego”37, „której ikoną staje się Kuba Rozpruwacz, a potem – Sherlock Holmes, bohaterowie poruszający się w miejskiej dżungli po szlakach tropionych i tropicieli”38. Narastające lęki, neurozy stają się ceną, jaką musi
zapłacić społeczeństwo za niekontrolowany rozwój cywilizacji. Lęki oraz obsesje
dręczące późnowiktoriańską Anglię pojawiają się w powieści Robertsa.
Nad miastem unosi się halucynogenna mgła, potęgująca niepokój wśród mieszczan wędrujących wąskimi uliczkami ponurych dzielnic Londynu. Cratchit, współpracownik Scrooge’a, stwierdza: „Jakieś straszliwe zło snuje się po zamglonych
ulicach dzisiejszej nocy, sir”39. W opisie tym pojawiają się również motywy infernalne, zapowiadające zbliżający się kataklizm: „Widząc tę opadającą, przesłaniającą wszystko brudną chmurę, można by powiedzieć, że w geologicznej barierze
między śmiertelnym życiem a piekłem powstała szczelina, z której snuje się oddech czegoś niewypowiedzianego, pradawnego i zajadłego”40. Gęstniejąca mgła,
zacierająca kontury, przyczynia się do psychozy wśród mieszkańców stolicy „świata zwyrodniałego”. W tej mrocznej przestrzeni swoją działalność rozpoczynają
żywe trupy, wyłaniające się jakby z innego wymiaru.
Zombie w powieści Robertsa to istoty polujące nie tylko na ludzi, ale również
na duchy. W rozmowie z protagonistą pierwszy duch Bożego Narodzenia podkreśla, iż żywe trupy „żywią się umysłami. Pożerają samą świadomość. Jeśli się
do ciebie zbliżą, rozbiją ci czaszkę i wyjedzą mózg. W moim przypadku, z racji
tego, że jestem całkowicie wyobrażeniowy, doszłoby do pożarcia mnie w całości”41. Scrooge jako jedyny odporny na ich atak obserwuje, jak monstra opanowują całe miasto. W dzielnicy Whitechapel to Kuba Rozpruwacz staje się ofiarą
prostytutki-zombie, pożerającej jego mózg. W pałacu królowej Wiktorii John
Brown został zainfekowany przez monstrum. Rzeczywistość zaczyna przypominać
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świat postapokaliptyczny; osoby, które przeżyły, ukrywają się pod ziemią w obawie przed atakiem zombie. Na ulicach oprócz hordy żywych trupów pojawiają
się liczne ludzkie szczątki, na przykład głowa Thomasa Carlyle’a. Podobnie jak
w utworze Grahame-Smitha, Anglia stała się jednym wielkim cmentarzyskiem.
W powieści Robertsa zaraza przenika również na kontynent europejski, o czym
informuje Scrooge’a Duch Świątecznej Przyszłości. Wraz z nieustannymi walkami z wrogiem społeczeństwo postapokaliptyczne poszukuje skutecznego antidotum
przeciwko postępującej zarazie. Ostatnim bastionem ludzkości staje się Australia,
w której wybitni naukowcy, np. Wells, pracują nad urządzeniem iTARDS, umożliwiającym podróżowanie w czasie. Nawiasem mówiąc, w Opowieści zombilijnej
pojawiają się elementy typowe dla konwencji steampunkowej, takie jak bicykl
czasu, za pomocą którego Scrooge przemieszcza się w czasie, czy latająca maszyna, w której podróżuje królowa Wiktoria w towarzystwie wykwalifikowanych
ochroniarzy.
W powieści Robertsa interesujące wydaje się połączenie genealogii zombie
z historią narodzin Jezusa Chrystusa. Ni Timk, opętany żądzą unicestwienia ludzkiego świata, w rozmowie ze Scrooge’em stwierdza:
Dwie istoty przybyły na świat w tym samym czasie [...] Jedna zwała się Chrystusem i oferowała
życie w postaci słowa. [...] Druga oferowała śmierć w postaci zarazy. Od czasu do czasu wśród ludzi
ta zaraza wyrywała się do przodu, nigdy jednak, aż do tej chwili nie miała niezbędnej siły42.

Zombie, podobnie jak pandemie, od zawsze istniały w świadomości społeczeństwa. Niekiedy epidemie uaktywniały się, szerząc powszechne spustoszenie
oraz śmierć. Wydaje się, że żywe trupy, tak jak wampiry, stają się kluczowym
symbolem oddziaływającym na wyobraźnię współczesnego społeczeństwa. Parafrazując słowa Aleksandra Dumasa z Wampira, możemy powiedzieć, iż dokądkolwiek pójdziemy, zombie będzie szedł za nami43.
Powieść w konwencji mashupowej chętnie nawiązuje do dziewiętnastowiecznej
matrycy, będącej nieocenionym źródłem dla postmodernistycznych przebieranek,
powtórzeń czy kolaży44. Wykorzystując technikę remiksu, mieszającą literaturę
wysokoartystyczną z masową, wpisuje się, podobnie jak powieści steampunkowe
czy historie alternatywne, w globalną modę na wiek XIX. Minione stulecie okazuje się ciągle aktualne, godne ponownego przeczytania, a nawet przepisania. Powieść mashupowa z perspektywy XXI stulecia podejmuje dialog z wiekiem XIX,
eksponując jego aktualne dylematy oraz problemy. Wprowadzając postacie oraz
wątki fantastyczne do Dumy i uprzedzenia czy Opowieści wigilijnej, autorzy rozpoczynają grę z czytelnikiem, zachęcając go do lektury kontekstowej. Moda na powieści mashupowe dopiero rozwija się w Polsce45, pisarze zaś, podejmując się
zadania „przepisania” klasyki, wzbogacają fabułę żywymi trupami, wampirami etc.
Być może niedługo w kulturze popularnej pojawią się mashupowe powieści ukazujące alternatywną historię Wokulskiego czy rodziny Korczyńskich? Niewątpliwie
wiek XIX ma się dobrze w kulturze masowej XXI stulecia, a podjęty z nim dialog
42
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ma charakter otwarty, zachęcający czytelników do poszukiwania źródeł własnej
nowoczesności46.

HORROR (NEO)VICTORIANUM. ZOMBIE IN MASHUP MIRROR
Summary
This article is devoted to analyzing and interpreting different images of zombie in
mashup novels. That new genre of literature is a mixture of classical novel with fantastic,
stunning motives of vampires or zombies. The main aim of this mixtures is to encourage
readers to return to classical stories. It is also a kind of postmodern games, in which readers
identify motifs typical for the 19th century literature and culture. In Pride and Prejudice and
Zombies heroines are perceived as qualified warriors who want to fight with zombies, whereas
the monsters only think about how to get and consume brains. In I am Scrooge. A Zombie
Story for Christmas, Scrooge, who is resistant to zombie, has to travel around the world
to find a cure which defeats the monsters. Zombies’ plague in Roberts’ novel is shown as an
epidemic which spreads very quickly.
Adj. Izabela Ślusarek
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MROCZNY PRZEDMIOT PRZYTULANIA. O KONTROWERSYJNYCH
WIZERUNKACH FANDOMU FUTRZAKÓW W KULTURZE POPULARNEJ

WSTĘP: ABECADŁO PSYCHOLOGII

Jak podkreślano w pionierskim artykule psychologicznym Furries from A to Z
(Anthropomorphism to Zoomorphism), nie istnieje standardowa definicja futrzaka
(ang. furry), ale „większość futrzaków zgodziłaby się z następującym: futrzak to
osoba identyfikująca się z kulturą fandomu futrzaków”, który zrzesza jednostki
wykazujące „szczególne zainteresowanie antropomorficznymi zwierzętami, takimi jak postaci z kreskówek”1. Już ta zwięzła i bardzo ostrożna formuła ujawnia
problematyczność furries. Dlaczego nie istnieje „standardowa definicja” futrzaka?
I dlaczego przy tworzeniu własnej kategoryzacji psychologowie tak ochoczo zdają się na opinię badanych? Wreszcie: na czym polega wspomniana „szczególność”
zainteresowania antropomorficznymi zwierzętami? To zaskakujące, że nawet na
polu psychologii natykamy się na definicję doraźną, nieobiektywną i nieostrą.
Członkowie fandomu wykazywali się dużą nieufnością do naukowców pochodzących z antroponormatywnego świata. „Próbując uniknąć [...] przekłamań oraz
poszukiwania sensacji w fandomie futrzaków, ogólnie rzecz biorąc, odmówili
uczestnictwa w badaniu prowadzonym przez niefutrzaki”2. Wstępnym warunkiem
nałożonym na zespół Kathleen Gerbasi było zdystansowanie się od wizerunku futrzaków wykreowanego przez kulturę masową, począwszy od artykułu w magazynie „Vanity Fair”, przez dokument emitowany na MTV i książkę autorstwa Shari
Caudron, aż po odcinek serialu CSI Las Vegas. Za podstawowy cel badania przyjęto więc weryfikację obiegowych poglądów na temat furries3. W konsekwencji
jednak stereotypy stały się podstawowym punktem odniesienia przy konstruowaniu
ankiety, a więc i ramą poznawczą przesądzającą o ostatecznych wynikach.
Symptomatyczne, że pominięto przy tym najmocniej eksploatowane i zarazem
najbardziej kontrowersyjne mniemania. Z jednej strony, nie omieszkano poruszyć
stosunkowo błahych kwestii: dowiadujemy się m.in., czy badani wykonują pracę
związaną z komputerami albo czy noszą na co dzień okulary przeciwsłoneczne
1
K. Gerbasi i in., Furries from A to Z (Anthropomorphism to Zoomorphism), „Society and
Animals” 2008, nr 16, s. 198 (tłum. – P.F.).
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i brody. Z drugiej zaś – nie postawiono pytania o seksualne podłoże aktywności
futrzaków, uznawanej często za parafilię4. Czy mamy tu do czynienia z pewną formą zaspokojenia popędu płciowego? Artykuł napisany przez Gerbasi i jej współpracowników wymownie milczy na ten temat.
Obawy badaczy przed nadmierną generalizacją stanowią rewers rozpowszechnionego wśród futrzaków dyskursu autentyczności. Jak pisze jeden z internautów
związanych z kulturą fandomu, „każdy ma inną futrzastą filozofię”, ponieważ
„furry jest zbyt złożone i unikalne, by stworzyć jedną i pełną definicję”5. Fenomen
furries stanowi bowiem paradoksalny splot sztuki z naturą i dlatego łączy w sobie dwie z pozoru przeciwstawne formy autentyczności, rozumianej raz jako nieskalanie ludzką działalnością, innym razem jako autokreacja, a więc tej działalności najwyższy, najbardziej wyrafinowany przejaw. Nieufność do publicznych
dyskursów ma w tym wypadku podwójne uzasadnienie: w lęku piewców natury
przed zapędami cywilizacji oraz w niechęci indywidualistów do instytucjonalnej
kategoryzacji, z definicji niewrażliwej na to, co odstępuje od normy. Tym bardziej
że w przypadku futrzaków odstępstwo jest poważniejsze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
Narzucanie arbitralnych norm i wartościujących kategorii stanowi najistotniejszy zarzut, jaki Fiona Probyn-Rapsey wysunęła przeciw badaniom prowadzonym
pod kierownictwem Gerbasi. „Być może «problem», który zidentyfikowali badacze,
nie tkwi w futrzakach, które uważają siebie za mniej niż «stuprocentowych ludzi»,
ale ma podłoże w regulatywnych fikcjach, konstytuujących «odpowiednio ludzki»
podmiot”6. Australijska badaczka dochodzi do takiego wniosku dzięki refleksji nad
psychologicznymi sposobami radzenia sobie z „zaburzeniami tożsamości płciowej”:
Leczenie zaburzeń tożsamości płciowej może zakładać ograniczanie sposobności do cross-dressingu, wzmocnienie genderowej charakterystyki ciała oraz zachęcanie do zabaw z przedstawicielami tej samej płci. Czy leczenie „zaburzeń tożsamości gatunkowej” dałoby się przeprowadzić według
podobnego wzoru, uwzględniając, powiedzmy, odciąganie uwagi dziecka od przebierania się za zwierzęta, ograniczanie wpływu [...] pluszowych zabawek, zwierząt domowych, postaci z kreskówek
Disneya [...]? Zgodnie z takim schematem, nawet najbardziej tradycyjne i normatywne dzieciństwo [...]
można uznać za potencjalnie wytwarzające trans-zwierzęta7.

Autorka nie poprzestaje jednak na krytyce. Kontynuując rozumowanie przez
analogię, formułuje również pozytywną propozycję:

4
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Z drugiej strony, sposoby postępowania z zaburzeniami tożsamości gatunkowej mogłyby zawierać pomoc w uczeniu się tolerancji wobec „nietypowego” rozwoju człowiekozwierzęcego, skierowaną
do osób zaniepokojonych futrzakami [...] Zgodnie z założeniem, że dzieci, u których zdiagnozowano
zaburzenia tożsamości płciowej, „niekoniecznie są zaburzone, ale z pewnością wprowadzają zaburzenia w kulturowe systemy przekonań”, norweski model nazwany „Queer positive”, rozwinięty przez
E.E.P. Benestada, skupia się na „tych, którzy są zaniepokojeni, mianowicie na rodzicach, rodzeństwie,
innych członkach rodziny, nauczycielach, przyjaciołach i lekarzach”8.

Artykuł Probyn-Rapsey stara się więc odwrócić naszą uwagę od badanych
futrzaków i skierować ją ku antropocentrycznej kulturze, która dostrzega ich problematyczność. Warto pójść tym tropem i zapytać, dlaczego akurat furry, spośród
licznych zrzeszeń fanowskich, stanowi wyzwanie dla porządku symbolicznego?
Dlaczego właśnie furries muszą tak często wyjaśniać, że „tu nie chodzi o perwersję”9, „ale o bycie fanem”?10 Co sprawia, że kultura popularna prezentuje futrzaki
w sposób stronniczy lub interesowny, z mieszanką odrazy i fascynacji?

PRZYJEMNOŚCI REPORTAŻU

W 2001 r. George Curley napisał kontrowersyjny reportaż Pleasures of the
Fur dla magazynu „Vanity Fair”. Na wstępie przedstawia furries jako „ludzi, których zainteresowanie zwierzętami wykracza poza upodobanie do Króla Lwa”11.
Wyraża się nie wprost, jakby mówił o rzeczach, o których mówić się nie da albo
nie wypada. Słowo „zainteresowanie” – w połączeniu z tytułem o wyraźnie seksualnych konotacjach – zdaje się sugerować jakiś rodzaj perwersji. Curley ustanawia w ten sposób tajemnicę, która będzie odtąd organizacyjną zasadą jego tekstu.
Chwilę później dziennikarz podsyca erotyczne skojarzenia, opisując trzech
mężczyzn w pluszowych kostiumach zwierząt (tak zwanych fursuitach), którzy
„drapią się wzajemnie po plecach – oporządzają się jak makaki w zoo”12. Jeden
z nich wyjaśnia: „w normalnym społeczeństwie dwie osoby, które ledwie się
znają, nie podchodzą do siebie, by nawzajem drapać się po plecach”13. Chodzi zatem o zarezerwowaną dla zwierząt łatwość fizycznej interakcji, porzucenie konwenansów na rzecz instynktów, a w domyśle: o zwierzęcą popędliwość, seks bez
ograniczeń.
Przez moment wydaje się, że zagadka futrzaków została rozwiązana. Jednak
Curley cytuje zaraz inną wypowiedź, sugerując w ten sposób nową, skrajnie odmienną interpretację fenomenu furries:
8

Tamże.
D. Baldwin, Walk with the Animals. Local Furries Explain It’s Not about Perversion, Furpiles
and Plush, http://web.archive.org/web/20070204003446/http://www.annarborpaper.com/content/issue23/
furries_23.html (31.03.2015, tłum. – P.F.).
10
A. Belser, All about ‘Furry Fandom’ at Confab. Attendees Feel the Draw is Often Misunderstood,
http://www.post-gazette.com/lifestyle/2006/06/18/All-about-furry-fandom-at-confab/stories/
200606180151 (31.03.2015, tłum. – P.F.).
11
G. Curley, Pleasures of the Fur, „Vanity Fair” 2001, nr 3, http://www.vanityfair.com/culture/
features/2001/03/furries200103 (31.03.2015, tłum. – P.F.).
12
Tamże.
13
Tamże.
9

130

Piotr Fortuna

To nowy sposób patrzenia na świat [...] To jak oglądanie świata oczami dziecka albo szczeniaczka [...] Gdy przybywasz na konwent futrzaków, na powrót stajesz się dzieckiem, ponieważ to jest taka
koleżeńskość albo dziecinność14.

Automatycznie seksualne rozpasanie zostaje zastąpione niewinnością, przyrodzona cielesność twórczą wyobraźnią, naturalna bezpośredniość relacjami o charakterze społecznym. Zjazdy futrzaków – wielkie k o n f u r e n c j e15 i małe furmeety – nagle przestają przypominać zwierzęce orgie. Jawią się jako powrót do
dzieciństwa, łączą w sobie spontaniczność zabawy oraz poczucie bezpieczeństwa.
W dalszej części artykułu rzekoma infantylność członków fandomu zostaje
przeciwstawiona powadze żołnierzy, futrzasta kreatywność – nudzie świata pracy,
z którą kontrastować ma z kolei bogactwo ludzkich perwersji. Autor wspomina
m.in. o eksperymentach furry z zoofilią, w końcu jednak porzuconych na rzecz
trwałej miłości do pluszowych zabawek. Kilka linijek dalej na prawach cytatu
pojawia się opis penalizowanego w USA fetysza o nazwie crush, który polega na
skrajnym okrucieństwie wobec zwierząt wszelkich gatunków, od owadów po ssaki.
Dla przywoływania takich treści brak już racjonalnego uzasadnienia, sam Curley
zresztą zauważa, że rozgniatanie dżdżownic jest mimo wszystko czymś innym niż
głaskanie przytulanek. Zatem obowiązuje tu jakaś inna logika – nieświadoma zasada, która zdaje się mówić więcej na temat piszącego niż opisywanych.
Artykuł z „Vanity Fair” wytrwale krąży wokół sekretu furry, kompulsywnie przeskakując między fundamentalnymi dla naszej kultury opozycjami, mnożąc
skrajności w niepohamowanym niemal ruchu przydawania znaczeń. Wciąż dowiadujemy się, czym futrzaki s ą, l e c z n i e d o k o ń c a; oraz – c z y m n i e
s ą, c h o ć t y l k o t r o c h ę. Zawsze pozostaje jakaś resztka, niewiadoma,
a zarazem bodaj samo jądro znaczeń, najgłębsza istota zagadnienia.

ODRAZA W CSI LAS VEGAS

CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas to popularny serial telewizyjny o policjantach, którzy specjalizują się w badaniu miejsca zbrodni. Jako przedstawiciele
naukowo ugruntowanej kryminalistyki potrafią przeniknąć nawet najbardziej zdumiewające zjawiska w poszukiwaniu niepodważalnej, racjonalnie dowiedzionej
prawdy16. W odcinku zatytułowanym Fur and Loathing (pol. Futro i odraza) jeden
z głównych bohaterów serii, Gil Grissom oraz jego partnerka Catherine trafiają
na trop furries w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, jakim jest wypadek drogowy Roberta Pitta, futrzaka wracającego z k o n f u r e n c j i. Twórcy
serialu wywołują w nas przy tym poczucie, że w mniej drastycznej sytuacji spotkanie protagonistów z uczestnikami zjazdu w ogóle nie mogłoby mieć miejsca.
Fandom zostaje tu upozorowany na tajny związek, zazdrośnie pilnujący swoich
wstydliwych sekretów. Potwierdzają to między innymi fursuity, stanowiące nie14
15
16

Tamże.
Ang. confurrences.
D. Kompare, CSI, Oxford 2010, s. 16–21.
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małą przeszkodę w prowadzeniu śledztwa (pozwalają bowiem zatajać społeczną
tożsamość oraz unikać zobowiązań interakcyjnych).
Młoda policjantka Catherine przyjmuje rolę uczennicy. Dziwi się wszystkiemu i zadaje kolejne pytania. Będący figurą profesorską Gil rozkłada przed nią
cały wachlarz kulturowych mądrości17, sięgając między innymi po teorie Freuda
i Junga. Mimo to bohaterka wydaje się niezadowolona z otrzymywanych odpowiedzi. Być może dlatego, że w przywołanym zestawie wielkich psychoanalityków
zabrakło tego trzeciego: Jacques’a Lacana.
Świat furries kojarzy się Catherine z Hunterem Tompsonem – autorem słynnej
powieści Lęk i odraza w Las Vegas, do której wprost odwołuje się tytuł odcinka.
W tym intertekstualnym nawiązaniu chodzi o odczucia towarzyszące narkotycznym
halucynacjom, zacieranie się granic między fantazją a rzeczywistością. Gil sugeruje swojej partnerce uspokajająco, by pomyślała o pluszowych zwierzętach jako
o „Jungowskim archetypie”. Pyta nauczycielskim tonem: „co mają takiego, czego
brakowało Bobowi Pittowi?”, by po chwili samemu odpowiedzieć: „Dają się kochać!” Dowiedziawszy się o seksualnych kontaktach Roberta Pitta z innymi futrzakami, bohaterka ponownie daje wyraz swojemu zdumieniu: „Słyszałam o różnych
rzeczach, ale rżnąć sztuczne futerko? Gdzie podział się normalny seks?” Grissom
wciąż objaśnia sytuację z kamienną twarzą: „Freud powiedział, że od normy odbiega tylko brak jakichkolwiek zachowań seksualnych; seks to kwestia sposobności
i preferencji”.
Wbrew pozorom Gil przemawia w imieniu porządku symbolicznego, niestrudzenie podsuwając Catherine kolejne znaczenia, które mają załatać coraz bardziej
widoczną lukę w ideologii. Stara się oddalić bohaterkę od traumy związanej z odkryciem, że „nie ma czegoś takiego jak stosunek seksualny” (fr. il n’y a pas de
rapport sexuel)18, a „normalny seks” jest jedynie konstruktem, ponieważ z powodu wejścia w sferę języka człowiek zawsze kocha się z fantazmatem zamiast
z drugim człowiekiem. Serialowe furries wydobywają ten paradoks na wierzch,
jednocześnie radykalizując i łącząc przeciwieństwa. Z jednej strony uosabiają
dążenie do utraconej bezpośredniości zwierzęcej kopulacji, z drugiej zaś ukazują
jej radykalną niemożliwość przez wyraźne oddzielenie dwóch ciał za pośrednictwem sztucznych futer i związane z tym zawieszenie różnicy seksualnej.
Podczas sekcji zwłok Pitt zostaje metonimicznie określony jako fallus, ponieważ – jak stwierdza Catherine – jego fursuit o lateksowym podszyciu to „wielka
prezerwatywa”. Po rozcięciu materiału z wnętrza kostiumu wypływa nagromadzona
krew zmarłego. Bob jest więc narządem martwym, zakrwawionym i rozkrojonym,
ergo: wykastrowanym. W psychoanalizie Lacanowskiej fallus nie oznacza jednak
genitaliów, ale stanowi metaforę tego, co podmiot utracił w wyniku wejścia w sferę języka19. W istocie jest obiektem małe a, nie-rzeczą (ang. no-thing), niedającym
się określić, nieistniejącym, bo niemożliwym przedmiotem pragnienia20. Przede
wszystkim w tym sensie serialowy futrzak okazuje się fallusem: tworem absolutnie
niespójnym, a przez to niespełnialnym, wyrazem tęsknoty za utraconą pełnią oraz
tej tęsknoty spektakularną porażką.
17

Tamże, s. 21.
S. Homer, Jacques Lacan, London 2005, s. 106 (tłum. – P.F.).
19
Tamże, s. 95.
20
Określenia „fallus”, „Rzecz” i „obiekt małe a” odnoszą się w istocie do różnych stadiów ewolucji
jednego Lacanowskiego konceptu.
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Jak zauważa Andrzej Leder, zachowania powszechnie uznawane za emanację
nieświadomości stanowią dzisiaj centralny element naszej kultury i wraz z dyskursem klasycznej psychoanalizy zostały zaabsorbowane przez sferę Symbolicznego21.
Jungowskie i freudowskie wyjaśnienia Grissoma tylko wydają się odkrywaniem
najskrytszych głębi ludzkiej psychiki, lecz tak naprawdę znajdują się na wierzchu,
przykrywając trudniej przyswajalną wersję wypartego, Lacanowskie Realne, które
przejawia się w pęknięciach i nieciągłościach, w zasadniczej „niespójności w fakturze świata”22.
Na pierwszy rzut oka Fur and Loathing jest typowym odcinkiem CSI Las
Vegas. Prowadzi nas od zaburzenia początkowej harmonii, przez inicjację w nieznany i niepokojący świat, po końcowe przywrócenie porządku. Wypowiedzi
Grissoma sprzyjają charakterystycznej dla tego serialu postawie akceptacji, przezwyciężającej pierwsze odruchowe zdziwienie i niesmak w imię naukowej bezstronności oraz kosmopolitycznego obycia23. Symptomatyczne jednak, że zabójstwo
futrzaka nie podlega tutaj jakiejkolwiek karze. Zgodnie z wynikami prowadzonego na naszych oczach śledztwa Boba zastrzelono nieumyślnie. Ot, mieszkający
niedaleko farmer wziął go za grasującego po okolicy kojota. To prawda, że podejrzewane dotąd o przestępstwo środowisko futrzaków zostaje oczyszczone z zarzutów i, co za tym idzie, pośrednio zrehabilitowane. Zarazem jednak nasuwa się
wniosek, że zabity sam był sobie winny. Gdyby nie przebierał się w fursuity, nie
stałby się przecież ofiarą fatalnej pomyłki. Jego grzechem – nomen omen śmiertelnym – było naruszenie granic ludzkiego świata.
Uderza przy tym łatwość, z jaką policjanci przyjmują taką interpretację zdarzeń. Werdykt uniewinniający uzgadniają bowiem w towarzyskiej z ducha pogawędce. W rezultacie nie dojdzie do żadnego postępowania karnego, nie będzie
procesu ani nawet grzywny za zabicie człowieka. Można odnieść wrażenie, że
z punktu widzenia Prawa Bob nigdy nie istniał. Przywrócenie ładu polega w tym
przypadku na zapomnieniu o całej historii – dzięki temu wcześniejsze wydarzenia okazują się jedynie halucynacją, narkotycznym zwidem wywiedzionym z powieści Tompsona.
Jeśli w świecie ponowoczesnym istnieją tylko narracje, a każda z tych narracji jest równie uprawniona, to z punktu widzenia ideologii akceptowalne jest
właściwie wszystko, co daje się opowiedzieć. Pleasures of the Fur sugerują, że
nie sposób stworzyć składną opowieść o futrzakach. Do podobnych wniosków
skłania Fur and Loathing: tutaj furries udaje się wprawdzie pokazać, ale nie zrozumieć, i jedynym sposobem na poradzenie sobie z problematycznymi bohaterami jest symboliczne wymazanie ich z rzeczywistości.
Społeczne wykluczenie odmienności to tylko jedna strona medalu. Drugą jest
przelotna, ale intensywna fascynacja futrzakami (być może niezdrowa, skoro
krzywdząca dla członków fandomu). Luka w strukturze znaczeń odsyłających wyłącznie do siebie nawzajem daje przeczucie prawdziwego istnienia – przyprawia
o dreszcze, ponieważ jest namiastką zapodzianej metafizyki, przejmującym nad
nami władzę „Lacanowskim spojrzeniem”24. Oczywiście mamy tu do czynienia
jedynie z pseudotajemnicą, która nie może być odkryta, ponieważ nie odsyła do
21
22
23
24
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żadnej Rzeczywistości, ale wciąga nas z powrotem w grę niespójnych znaczeń.
Podsuwa odpowiedzi zastępcze, takie jak perwersje seksualne, stanowiące tylko
echa Realnego. Mimo że związane z nimi tabu znacznie dziś osłabło, zachowały w sobie jeszcze coś z ekscytacji związanej z przekraczaniem granic społecznej (nie)rzeczywistości25. Dlatego stanowią pierwsze skojarzenie, najpewniejszy
strzał przy rozwiązywaniu zagadki Realnego, jaką jest pełen sprzeczności wizerunek futrzaka.
Prawdziwym atutem takich obrazów okazuje się ich nieredukowalność do jakichkolwiek odpowiedzi, całkowita bezradność języka, splątanie opozycji (kreskówki, ale dorosłość – perwersja, ale dziecięcość – niewinność, ale popędliwość
– natura, ale sztuka itd.). Ten nacisk na podtrzymanie tajemnicy widać w stereotypach wytwarzanych przez porządek symboliczny. Dlaczego futrzaki to informatycy noszący brodę i ciemne okulary? Nie widzimy oczu, tego „zwierciadła
duszy”, ponieważ nie potrafimy sobie uzmysłowić, czego furries pragną; komputer,
nieludzkie narzędzie anonimowej komunikacji, to technologiczny warunek zaistnienia społeczności, która jest na tyle skryta i nieliczna, że nie byłaby w stanie
zorganizować się w rzeczywistości analogowej; z kolei broda upodabnia człowieka
do zwierząt, antycypując fursuity – nieprzeniknione supermaski nie tylko zasłaniające twarz, lecz uniemożliwiające nawet rozpoznanie płci osobnika. Te trzy
z pozoru niedorzeczne elementy stereotypu mają wspólny mianownik. Komputer,
broda i okulary to bowiem widome oznaki sekretu. Budzą niepokój, ale zapewniają też, że jest – i s t n i e j e – coś do ukrycia.

OBSCURE OBJECT OF CUDDLE. ON CONTROVERSIAL PORTRAITS
OF FURRY FANDOM IN POPULAR CULTURE
Summary
My article is an attempt to interpret media-generated stereotype of furries by exploring
some influential and at the same time biased cultural representations of the fandom. Instead
of looking for ultimately true furry identity, I pose some questions about contemporary culture
which seems to have a mysterious interest in showing furries in a particular way. All this
fleeting yet intense fascination comes neither from furries’ nature nor authors’ inner selves,
but it is a consequence of lack which constitutes a symbolic order. It is also a reason why we
find it so difficult to look at furries objectively and why they are forced to hide themselves
behind the discourse of authenticity.
Adj. Izabela Ślusarek
25
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PRZESUWAJĄC GRANICE – UTOPIA I ODMIENNOŚĆ
W ŚWIECIE STAR TREKA

W książce Lincolna Geraghty’ego Living with Star Trek: American Culture
and the Star Trek Universe możemy znaleźć historię Shamiry, tancerki brzucha
z Nowego Jorku. Opowiada ona, w jaki sposób Star Trek – a konkretnie pilotowy
odcinek pierwszej, nakręconej w latach sześćdziesiątych XX w. serii – zainspirował ją do tego, by obrać właśnie ten zawód. To dzięki niemu, jak sama opisuje,
może każdego dnia za pomocą tańca przypominać sobie o „romantycznym i ekscytującym kształcie wszechświata”, który odmalowuje się „w ludzkim umyśle
– w (jej) umyśle”1. Przykład ten doskonale pokazuje, jak silny wpływ na życie
osób oglądających filmy i seriale, takie jak Gwiezdne Wojny czy Star Trek, potrafią mieć wizje alternatywnego, lepszego świata.
Pojęciem, które ma dla Geraghty’ego kluczowe znaczenie w zrozumieniu tego
fenomenu, jest utopia. To wizja świata, w którym kończą się trapiące ludzkość
problemy, takie jak klęski głodu, brak – i nierównomierny podział – surowców
naturalnych, wojny, przemoc i dyskryminacja. Co więcej, utopie często prezentują
obraz wyidealizowanej, działającej niczym w szwajcarskim zegarku wspólnoty,
szczególnie atrakcyjny w obliczu kryzysu dotychczasowych społeczności lokalnych
i społecznej atomizacji. Fantastyka naukowa, zwrócona w przyszłość, ma możliwość odwoływania się do ludzkich marzeń i aspiracji, nie zamykając się zarazem
w obrębie zachowawczych scenariuszy z przeszłości, takich jak Domek na prerii
czy Doktor Quinn.
Futurystyczna wizja Star Treka, odwołująca się do oświeceniowego racjonalizmu czy ludzkiej potrzeby odkrywania nieznanego, uważana jest w potocznym
rozumieniu za wizję progresywną i optymistyczną. Jako dowody przytacza się fakt,
że już od lat sześćdziesiątych przełamywała niejedno ówczesne tabu. W czasach
zimnej wojny portretowała załogę, w której ramię w ramię współpracowali ze
sobą Amerykanie, Japończycy i Rosjanie, a pełnoprawną jej członkinią była czarnoskóra kobieta2. W latach dziewięćdziesiątych głównymi postaciami dwóch serii
byli odpowiednio czarnoskóry dowódca stacji kosmicznej Benjamin Sisko (Deep
1
L. Geraghty, ‘A Reason to Live’. Star Trek’s Utopia and Social Change, w: tenże, Living with
Star Trek: American Culture and the Star Trek Universe, I.B. Tauris & Co, London – New York 2007.
2
K. Domański, W. Zrałek-Kossakowski, Star Trek, czyli krok do przodu, w: Seriale. Przewodnik
Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
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Space Nine) oraz kapitan Kathryn Janeway, która wraz z załogą nowego statku
trafia na drugi koniec galaktyki z perspektywą siedemdziesięcioletniej podróży
z powrotem na Ziemię (Voyager).
Ten optymistyczny obraz zepsuła jednak ostatnia seria – Enterprise, która cofa widzów do czasów pionierskich wypraw kosmicznych pierwszym statkiem z napędem nadświetlnym. Kręcony w latach 2001–2005, nie zdobył sobie wielu fanów,
a jego produkcja została przedterminowo zawieszona. Choć o pewnym pęknięciu
w postępowości wizji świata przedstawianego w serialu mówiono już wcześniej,
zarzucając mu chociażby prezentowanie amerykańskiego modelu radzenia sobie
z różnicami kulturowymi3, to jednak natężenie do tej pory rzadko spotykanych
w świecie Star Treka przejawów seksizmu, mizoginii i ksenofobii, jak sugeruje
David Greven, doprowadziło do zakończenia produkcji ostatniej do tej pory nakręconej serii4.

ŚWIAT BEZ WAD?

Najbardziej znana wersja świata Star Treka, która pojawiła się w trzech z pięciu telewizyjnych serii, odwołuje się do wszechświata wieku XXIV. Ludzkość
ma już za sobą czas, kiedy to w wieku XXI przyszykowała sobie kolejną wojnę
światową, zakończoną krachem dotychczasowej cywilizacji. W jednej z pozostałych po wojnie osad samotnemu naukowcowi, Zeframowi Cockrane’owi, udaje się
zbudować pierwszy w dziejach Ziemi napęd warp, umożliwiający podróżowanie
z prędkością nadświetlną. Można dzięki temu nawiązać pierwszy kontakt z pozaziemską cywilizacją, kierującą się logiką i tłumiącą swe emocje – z Wolkanami.
Z upływem czasu okoliczne cywilizacje łączą się w Zjednoczoną Federację Planet,
przypominającą w swych założeniach Organizację Narodów Zjednoczonych.
W wizji tej nie brak problemów, takich jak zatargi z sąsiadującymi porywczymi Klingonami czy podstępnymi Romulanami. Arcywrogiem – o którym więcej
za chwilę – jest Borg, stechnicyzowana rasa, anihilująca inne w celu włączenia
ich technologii i doświadczeń do własnej, kolektywnej jaźni. To jednak nie wrogowie, ale prezentowana na ekranach wizja przyszłości przyciągała miliony przed
telewizory. Jak wspomina Geraghty, dla wielu fanek i fanów Star Trek stał się
swego rodzaju przepowiednią albo obietnicą, dotyczącą przyszłości. Ponieważ
opiera się ona na rzeczywistych doświadczeniach (wszystkie dotychczasowe wydarzenia z ziemskiej historii miały w świecie ST miejsce), tym łatwiej uwierzyć,
że obraz ten jest ekstrapolacją przyszłości, dokonaną na ich podstawie5.
Spójrzmy oczyma wyobraźni na statek Voyager, którego załoga i tak – wobec przestrzennego oddalenia od Ziemi – ma znacznie ciężej z powodu trudności
w znalezieniu napędzającego wszystkie systemy dilithium niż statki pozostałe
3
S. Fedorak, Has the Medium of Television Changed Human Behaviour and World Views, w:
Anthropology Matters, University of Toronto Press, Toronto 2008.
4
D. Greven, The Twilight of Identity: Enterprise, Neoconservatism and the Death of Star Trek,
w: Gender and Sexuality in Star Trek: Allegories of Desire in the Television Series and Films,
Mc Farland & Co, Jefferson 2009.
5
L. Geraghty, ‘A Reason to Live’...
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w przestrzeni Federacji. Z okazałego mostka, gdzie znajdują się nafaszerowane
nowoczesną technologią stanowiska dowodzenia, ze słynnym panoramicznym
ekranem włącznie, bierzemy windę do dolnych pokładów. Możemy pójść do kwater członków załogi. Każda/każdy ma do dyspozycji przestronny, pojedynczy pokój, który może swobodnie zapełnić zreplikowanymi pamiątkami, meblami czy
imitacjami antyków. W jednej z kwater znajdziemy saksofon, w innej – telewizor
lampowy niczym w drugiej połowie XX w., w jeszcze innym – dziecięce zabawki.
Każda z kwater ma dostęp do replikatora, nie przeszkadza to jednak w korzystaniu ze stołówki, przyrządzającej potrawy ze świeżych, hodowanych na pokładzie warzyw i owoców. W kwaterach lekarskich dostępna jest pomoc medyczna
specjalnego hologramu, wyposażonego w wiedzę medyczną ze wszystkich znanych
Federacji i skłonnych do podzielenia się nią cywilizacji. Możemy również zajrzeć do maszynowni, gdzie bije serce statku – potężny reaktor warp, wykorzystujący reakcję antymaterii do napędzania Voyagera. Spacerując jego korytarzami,
trudno nie zauważyć dwóch kwestii. Po pierwsze, jego załoga nadal wykazuje
chęć odkrywania i poznawania nieznanego. Decydując się nawet na długą podróż
z powrotem na Ziemię, zdarza jej się zboczyć z kursu, by zbadać niewyjaśnioną
kosmiczną anomalię. Po drugie, zaspokajanie potrzeby eksploracji w tego typu
warunkach brzmi dla osoby oglądającej lepiej, niż mierzenie się, dajmy na to,
z ciasnotą, brakiem higieny i chorobami, które trapiły załogę statków Krzysztofa
Kolumba.

MIĘDZY WSPÓLNYM A POJEDYNCZYM

Zaprezentowany przed chwilą obraz pokładu statku kosmicznego przyszłości
sugerowałby, że utopia pozwoli nam znaleźć równowagę między kolektywną pracą a samorozwojem. Co ciekawe jednak, świat Star Treka bywa portretowany
jako przestrzeń dyscypliny i hierarchii. Za taki uznawany jest w książce Bunt na
sprzedaż Josepha Heatha i Andrew Pottera. Wykorzystywany jest on jako oręż
przeciwko nowej lewicy, zdaniem autorów, przesadnie skupiającej się na jednostkowych prawach i kwestionowaniu zastanego porządku6. Sęk w tym, że hierarchia w Gwiezdnej Flocie, nawet na poziomie estetycznym, nie rzuca się w oczy.
Insygnia rangi na jednolitych mundurach są w trakcie oglądania kolejnych odcinków słabo widoczne nawet dla wiernych widzów. Dla osób trafiających na pojedynczy odcinek odkrycie rangi widzianej na ekranie postaci – jeśli nie znajduje
się ona w sytuacji jednoznacznej, takiej jak dowodzenie na mostku podczas ataku
na statek – może nie być takie proste.
Patrząc na sposoby zarządzania w dzisiejszych korporacjach, gdzie coraz częściej spotykamy się ze zmniejszaniem dystansu między pracującymi na różnych
szczeblach, spłaszczaniem hierarchii czy też różnymi formami pracy zespołowej,
można by wysunąć kontrargument, że mniejszy dystans wcale nie musi oznaczać
zaburzenia hierarchii. Wręcz przeciwnie, zarządzanie emocjami przez fraternizo6
J. Heath, A. Potter, Uniformy i uniformizacja, w: Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się
zagłuszyć, tłum. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2010.
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wanie i kształtowanie wspólnoty jest dziś jednym ze sposobów zwiększania wydajności pracy, a nawet wymuszania na podwładnych określonych zachowań czy
zobowiązań. Jest to jednak kwestia nieco na uboczu dyskusji na temat tego,
czy świat Star Treka promuje raczej wspólnotę, czy też indywidualizm. Co więcej,
serial ten stara się w mojej ocenie znosić ten podział, kreując świat, w którym
poczucie przynależności do większej wspólnoty nie ogranicza jednocześnie możliwości samorealizacji poszczególnych jej członkiń i członków. Ten komunitarystyczny rys, przekraczający kolektywizm i indywidualizm, wydaje się najbardziej
zauważalnym w serii odwołaniem się do amerykańskiej tradycji kulturowej.
Jest w tak wykreowanym świecie jeszcze jedno, poza prywatnymi kwaterami, miejsce, w którym możliwa jest niemal pełna ekspresja własnej wyjątkowości
– to holodek. W specjalnej sali można odtworzyć właściwie każdą przestrzeń
i doświadczenia. To przestrzeń, w której pragnienia i fantazje mogą się spełniać
bez – przy zachowaniu odpowiedniego stopnia ostrożności i dyskrecji – konsekwencji w świecie rzeczywistym. Przeniesienie się do małego irlandzkiego miasteczka z początku XX wieku? Uratowanie wszechświata jako Kapitan Proton?
Zostanie uczennicą Leonarda da Vinci? Obiecuje się nam, że technologia spełni
nasze marzenia w sposób znacznie bardziej namacalny niż kino, które również
można zresztą w tej sali odtworzyć. Można by zaryzykować tezę, że obietnica tej
technologii jest czymś analogicznym do spełnienia pragnienia, na przykład poprzez
znany filmowy happy end. Obietnica to bardzo kusząca: jeśli uznać, że kino igra
z naszymi pragnieniami, to holodek staje się przestrzenią ich realizacji, i to bez
negatywnych efektów ubocznych dla świata poza nim. To przestrzeń, w której indywidualizm kwitnie i o której Heath i Potter zapominają.

SWÓJ CZY OBCY?

Technologia holograficzna jest jednym z elementów testujących zdolności
Federacji do włączania w obręb swej wspólnoty nowych cywilizacji i bytów.
W Voyagerze status takiego niepewnego bytu ma Awaryjny Hologram Medyczny,
zwany Doktorem. Na samym początku serialu, gdy w wyniku przeniesienia na
drugi koniec galaktyki ginie część załogi, w tym cały personel medyczny, Doktor
staje się jedyną osobą zdolną do zapewnienia odpowiedniej opieki lekarskiej.
Z początku nie jest traktowany inaczej niż kreowane w holodeku fikcyjne postacie
– bywa włączany bez swojej wiedzy, zapomina się o jego wyłączeniu po skorzystaniu z pomocy, lekceważy się niekomfortowe warunki jego funkcjonowania.
Z czasem jednak jego sytuacja się zmienia. Otrzymuje możliwość kontroli swojego działania, poszerzania swoich umiejętności o aktywność pozamedyczną (uczy
się m.in. śpiewu operowego), a dzięki pozyskaniu w jednym z odcinków przenośnej technologii holograficznej z przyszłości może swobodnie poruszać się po
całym pokładzie.
Mimo to inkluzywna wspólnota Voyagera miała trudności z akceptacją indywidualności i... człowieczeństwa Doktora. Wielokrotnie zastanawiał się on nad
opuszczeniem statku, na przykład gdy jedna z napotkanych cywilizacji doceniła
jego śpiewaczy talent czy też gdy doszło do spotkania ze zbuntowanymi hologra-
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mami, wytworzonymi przez podarowaną drapieżnym Hirogenom technologię,
której używali do wirtualnych polowań. Bronił się przed pomysłami zmienienia
fragmentów programu odpowiedzialnych za jego trudny charakter, walcząc o uznanie za równorzędnego członka załogi. Pod koniec sezonu widać, że proces ten
zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu, gdy w jednym z odcinków kapitan bierze
go w obronę podczas procesu o publikację jego holonoweli przez wydawcę bez
jego zgody. Kapitan Janeway nie musi pilnować załogi – sama składa zeznania,
jednoznacznie wskazujące na prawo Doktora do bycia rozpoznanym przez prawo
autorem własnego dzieła. Proces ten staje się precedensem, który inspiruje hologramy całego wszechświata do walki o swoje prawa.
Drugą postacią, której niełatwo wejść do wspólnoty świata Federacji, jest
Siedem z Dziewięciu. Mając kilka lat, została wraz z rodzicami zasymilowana
przez Borgów. Całymi latami jej umysł był częścią kolektywnej świadomości,
aspirującej do doskonałości i wrogo nastawionej do innych, uważanych za niedoskonałe form życia. Siedem trafia na Voyagera po jednej z akcji, mających na
celu zapobieżenie atakowi jeszcze groźniejszego od Borgów, przypominającego
insekty Gatunku 8472. Nie mając właściwie żadnego doświadczenia w funkcjonowaniu jako jednostka, dystansuje się wobec załogi swoją oschłością i niezrozumieniem ludzkich emocji. Jej odmienność podkreśla wygląd: mimo usunięcia
większości cybernetycznych implantów pewna ich część nadal pozostała na jej
ciele. Metaliczne przewody u jednej z rąk czy implant nad jednym okiem wyraźnie wyróżniają ją spośród reszty załogi.
Co ciekawe, obydwie te postaci łączy fakt, że ich odmienność od reszty ma
charakter technologiczny, a nie biologiczny. Z różnorodnością kolorów skóry,
kształtów uszu czy pofałdowania czoła Federacja, a wraz z nią i załoga Voyagera
poradziły sobie dawno. Dużo trudniej przyszło im uznać za wyjątkową osobę
holograficznego Doktora, który był wytworem pracy umysłowej, a nie fizycznej
reprodukcji. Tak naprawdę niewiele z początku różniło go od podobnych wytworów z holodeku, a jego rozwój był w dużej mierze pochodną częstego używania.
Z hologramami załoga miała zresztą niejeden problem, także etyczny. Czy seks
z holograficznym przedstawieniem własnej żony jest zdradą małżeńską? Co powiedzieć wirtualnym Irlandczykom, sądzącym, że członkowie załogi to duchy?
Sytuacje, kiedy punktem wyjścia – co stwierdzono w serialu – było przekonanie,
że hologram nie różni się niczym od replikatora żywności, zmuszały do przewartościowania dotychczasowych przekonań.
Nic również dziwnego w tym, że w pewnym momencie Doktor zapragnął
związać się z Siedem. Były dron kolektywu Borgów przez długi czas pozostawał
odseparowany od świata ludzi – nawet na poziomie przestrzeni statku. Wymagał
regeneracji zamiast snu i pożywienia, przebywał zatem głównie w magazynie,
w którym znajdowała się jego alkowa. Indywidualność, brak perfekcji, niedostateczna wydajność, angażowanie się w aktywność regeneracyjną, wszystko to, co
dla reszty załogi było normą umożliwiającą porozumienie, od Siedem wymagało zrozumienia i dostosowania się. W wypadku Siedem problemem nie był fakt,
że nie istniała jako istota z krwi i kości jak Doktor, lecz poziom zintegrowania
biologiczności z technologią. Proces integracji ze wspólnotą polega tu na stopniowym zaniku widzenia w tej postaci biorącego udział w asymilowaniu tysięcy
gatunków drona.
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PĘKNIĘCIE W UTOPII

Porównajmy tak przedstawiony świat do wizji stworzonej w Enterprise.
Znajdujemy się w świecie wieku XXII, ludzkość dopiero co wylatuje z Ziemi.
Na pokładzie pierwszego statku z napędem warp nie ma holodeków, zamiast tego
załoga urządza sobie wieczory filmowe albo trenuje w siłowni. Nie to jest jednak
najważniejsze. Greven przekonująco portretuje tę serię jako zaprzeczenie wszystkiego tego, co przyciągało niegdyś widzów przed telewizory. Ducha współpracy
i eksploracji zastępują nieufność i ksenofobia. Załoga jest znacznie mniej zróżnicowana zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak również obecność innych niż ludzka
cywilizacji. Postaci znacznie częściej tworzone są na bazie klisz etnicznych i genderowych. Azjatycka tłumaczka języków obcych cywilizacji jest tu zalęknioną
histeryczką, a czarnoskóry sternik przez większość serialu pozostaje na uboczu,
mimo ważnej funkcji, jaką pełni7.
Wszystko to blednie wobec jedynej Wolkanki na pokładzie – oficer naukowej T’Pol. W tej serii Wolkanie portretowani są jako rasa spowalniająca ludzką
eksplorację kosmosu, mająca wyraźne poczucie wyższości wobec homo sapiens.
T’Pol zdaje się za taką postawę swoich pobratymców (którą podziela w znacznie
mniejszym niż oni stopniu) obrywać od załogi Enterprise i scenarzystów przez
wszystkie cztery sezony. Przymusza się ją do fraternizowania się, spędzania czasu
na bezcelowych jej zdaniem zajęciach, takich jak oglądanie filmów, na koniec zaś
okazuje się, że uzależnia się od pobudzającego jej emocjonalność trelu, spoufala
się z inżynierem pokładowym, który wyraźnie daje do zrozumienia, że nie szanuje
jej kultury, a na dodatek serwuje się jej doświadczenie śmierci wspólnego dziecka
oraz rzeczonego inżyniera.
Porównując doświadczenia T’Pol z pozycją innych Wolkan w uniwersum Star
Treka, np. Tuvoka z Voyagera, wyraźnie widzimy zerwanie z dotychczasowym
zrozumieniem dla odmienności. Choć zachowanie Tuvoka bywało obiektem dowcipów, nikt nie kwestionował specyfiki kultury, z której pochodził. Można go było
podszczypywać tak jak każdego członka załogi, jednak zawsze był wzorem opanowania, zaufanym przyjacielem kapitan Janeway oraz osobą, z którą można było pomedytować albo zagrać w jedną z wolkańskich gier logicznych. Sytuacje,
w których na skutek różnych wypadków tracił panowanie nad emocjami, pokazywały, że jakiekolwiek jego „uczłowieczanie” pozbawiłoby go istotnego elementu
jego własnej, indywidualnej tożsamości.
Opisane przeze mnie postaci i sytuacje z Voyagera nie pasują do wizji widza
tego serialu jako białego, heteroseksualnego mężczyzny, otrzymującego odcinek
za odcinkiem potwierdzenie swoich stereotypów i zaspokojenie pragnień. Greven
pokazuje, że w wypadku Enterprise możemy mówić o zdominowaniu serialu przez
takie właśnie wyobrażenie jego widza, co skończyło się fatalnymi wskaźnikami
oglądalności i zawieszeniem produkcji. Jako najbardziej spektakularny przykład
podaje odcinek trzeciej serii, w której Enterprise leci do odległej części galaktyki,
by zniszczyć tajną broń cywilizacji Xindi, chcącej unicestwić Ziemię8. Enterprise

7

D. Greven, The Twilight of Identity...
Tamże. Artykuł dostępny jest również w wersji elektronicznej pod adresem http://www.ejumpcut.
org/archive/jc50.2008/StarTrekEnt/index.html (dostęp 19 maja 2012).
8

Przesuwając granice – utopia i odmienność w świecie Star Treka

141

trafia na kosmiczną anomalię. T’Pol oraz dowodzący statkiem kapitan Archer
biegną korytarzem. Zawala się część sufitu, która przygniata nogę T’Pol. Mimo
iż jako Wolkanka jest mocniejsza i bardziej wytrzymała od ludzi, nie jest w stanie
się wydostać. Archer ratuje ją, ale przez to znajduje się w polu rażenia anomalii.
Okazuje się, że w jego mózgu zalęgły się mikroorganizmy żyjące poza kontinuum
czasoprzestrzennym, które blokowały mu dostęp do pamięci innej niż krótkotrwała.
Kapitanem zostaje T’Pol. Misja uratowania Ziemi ponosi porażkę, kiedy
Enterprise podczas jednej z utarczek z Xindi decyduje się na manewr staranowania dokonującego abordażu statku obcych. W wyniku tego działania statek ulega
uszkodzeniu, a inżynier Tucker – ten sam, który będzie obiektem uczucia T’Pol
– pozwala sobie na stwierdzenie przy wszystkich oficerach, że od czasu, gdy objęła ona dowodzenie, cała misja to klęska. Trudno wyobrazić sobie podobną
sytuację w wypadku, gdyby statkiem nadal dowodził Archer. W całej serii portretowany jest niemal jako samotny heros, który ratuje ludzkość, doprowadza do
powołania pierwszego międzygwiezdnego sojuszu, a nawet do wygaszenia niepokojów na Wolkanie dzięki... metafizycznemu kontaktowi z jednym z dawno zmarłych lokalnych myślicieli. Wymowne są już pierwsze sceny tego odcinka: Archer,
w samych spodniach od piżamy, idzie na mostek, gdzie ubrana w kapitański mundur Wolkanka nakazuje odprowadzić go do kwatery. Mamy tu wyraźną sugestię,
że coś jest nie w porządku, że T’Pol wręcz uzurpuje sobie nienależną jej władzę,
której pozbawia męskiego herosa.
T’Pol osiedla się wraz z Archerem w jednej z ostatnich funkcjonujących osad
zdziesiątkowanej ludzkości. Za odwagę poświęcenia się w cudzej sprawie (Greven
słusznie zauważa, że alternatywą dla uszkodzenia statku było jego zniszczenie
przez Xindi, co w żadnym wypadku nie mogłoby przybliżyć ludzkości do sukcesu
w walce z obcą cywilizacją9) kończy jako kochanka i opiekunka Archera, skazana na gotowanie mu obiadów i codzienne przypominanie o porażce, o którą jest
obwiniana. Powracający z badań na rodzimej Denobulii doktor (jedyny poza T’Pol
obcy w załodze) przywozi wiadomość o opracowaniu terapii, umożliwiającej
usunięcie drobnoustrojów z mózgu Archera. Cały ten proces kończy się, gdy
w wyniku ataku Xindi dochodzi do wyeliminowania ludzkości ze wszechświata.
Wybuch reaktora z antymaterią likwiduje drobnoustroje, które zostają wymazane z historii. Oznacza to, że wypadek Archera nie miał miejsca i może uratować
ludzkość i zapewnić powszechną szczęśliwość, która dla T’Pol – przypomnijmy
– będzie oznaczać nieudany romans, śmierć dziecka i byłego kochanka.

STARTREKOWE DECORUM

Telewizyjne serie Star Treka można porównać z opisem kina gatunków
Charlesa Altmana. Jak sama nazwa wskazuje, kategoria ta stosowała się do innego typu produkcji i w innym czasie, pewne argumenty przemawiają jednak za
tym, by z niej skorzystać. Star Trek odróżnia się narracją i sposobem kreowania
bohaterów od wielu dzisiejszych seriali, łączących rozmach wysokobudżetowej
9

Tamże.
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produkcji z rezygnacją z czarno-białej wizji świata przedstawionego, niejednoznaczności czy przewidywalności. Gwiezdną epopeję możemy zatem umiejscowić
w analogicznej przestrzeni rozwoju telewizyjnych seriali, jaką wobec dzisiejszych
filmów zajmują na przykład klasyczne westerny. Mamy tu podział na to, co
kulturowe i pozostające w opozycji do kultury (różnego rodzaju obce, wraże cywilizacje), powtarzalność, kumulacyjność i przewidywalność zarówno pewnych
tematów czy postaci, jak i zawiązania akcji, budowy poszczególnych odcinków,
z których zdecydowana większość kończy się happy endem, a także symboliczność
pewnych postaci czy procesów (np. Siedem z Dziewięciu i rozwój jej człowieczeństwa)10.
Powtarzalność świata, przewidywalność zachowań bohaterów (z pewnym
marginesem na rozwój postaci i podejmowanie przez nie niespodziewanych
działań, bez którego oglądanie mającego niemal 200 odcinków Voyagera byłoby
czynnością niezwykle nużącą) i czytelność reguł, wedle których on funkcjonuje,
tworzą korzystne warunki do wytworzenia się poczucia przywiązania, a także
utożsamienia się z wykreowaną rzeczywistością. Podmiot oglądający nie wydaje
się tu silnym samcem alfa. Wręcz przeciwnie, z historii listów opisanych przez
Geraghty’ego wyłania się obraz osoby oglądającej jako poszukującej drogi życiowej oraz oparcia w określonym systemie wartości. Świat, w którym zlikwidowano biedę i w którym można przeżyć wspólnotowe doświadczenie w strukturze,
mimo rytuałów i hierarchii, nieprzypominającej ograniczającego indywidualność
wojska, wydaje się idealnie stworzony do tego, by organizować wyobrażenia
o przyszłości.
Tym trudniej było przyjąć do wiadomości fankom i fanom, że w ostatniej wyprodukowanej serii – Enterprise – obietnicy lepszego świata zabrakło. Po tym,
jak na ekranach można było zobaczyć w roli głównodowodzących czarnoskórego
oraz kobietę, trudno było zaakceptować brak szacunku załogi pod dowództwem
Jonathana Archera dla Wolkanki. Niemożność włączenia w obręb wspólnoty tak
w gruncie rzeczy bliskiej ludziom kobiety jawnie kontrastuje z zakończeniem
Voyagera, w którym Siedem z Dziewięciu – nadal z cybernetycznymi implantami
– angażuje się w partnerski związek z zastępcą kapitan Janeway – Chakotayem.
Podczas gdy wcześniej widzowie konfrontowani byli z realizacją pragnień, tu
doświadczali braku ich realizacji, co prowadziło do dyskomfortu i spadku oglądalności.
Jest jeszcze jeden ważny aspekt, który warto poruszyć na zakończenie tej pracy, który jako kolejny zbliża Star Treka do kina gatunków, a mianowicie przesłanki ideologiczne za nim stojące. Jak zwracają uwagę przytoczeni przeze mnie
autorzy opracowań na ten temat, seria ta odzwierciedlała klimat epok, w których
była kręcona. Deep Space Nine i Voyager prezentowały w tej optyce liberalny
klimat czasów rządów Billa Clintona, Enterprise zaś – konserwatyzm George’a
Busha11. Można odnaleźć pewne przesłanki takiej interpretacji, z czego najbardziej
spektakularne wydaje się wypowiedzenie w jednym z odcinków przez kapitana
Archera pamiętnych po wydarzeniach 11 września 2001 r. słów „albo jesteście
z nami, albo z terrorystami”.

10
11

Ch. Altman, W stronę teorii gatunku filmowego, „Kino” 1987, nr 6, s. 18–22.
D. Greven, The Twilight of Identity...
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Z drugiej strony nie tłumaczyłoby to powodów, dla których ostatnia seria tak
bardzo odbiega od klimatu chociażby serii Następne pokolenie, kręconej za czasów
dwóch republikańskich prezydentów – Reagana i Busha seniora. Wydaje się więc,
że dużo większą rolę odgrywa tu wspomniana przeze mnie obietnica utopii, która
kształtuje wpływające na widzów spojrzenie. Obietnica ta nie jest, rzecz jasna, zupełnie oderwana od społecznych uwarunkowań i ideologii, potrafi jednak z upływem czasu stać się punktem odniesienia sama dla siebie. Enterprise może być
odczytywany pod kątem wpływu atmosfery zagrożenia terrorem na wyobraźnię
scenarzystów, dla fanek i fanów będzie on jednak przede wszystkim przejawem
porzucenia credo świata Star Treka – równości i otwartości.

SHIFTING BORDERS – UTOPIA AND OTHERNESS IN THE WORLD
OF STAR TREK
Summary
The article shows on the examples of two last TV series from this universe the world
created in them, its rules and the problem with their application when confronted with
new phenomena, such as the question of the humanity of a hologram or a person liberated
from a Borg collective. Comparing Voyager and Enterprise TV series with each other, the
author of the article shows a huge role of utopia in creating an attractive vision of the future
for the fans of Star Trek, and what happens when this utopia is being questioned in the
Enterprise series.
Adj. Izabela Ślusarek

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 3, 2015

Adam Franke
(Uniwersytet Warszawski)
MATRIX JAKO CYKL INTERTEKSTUALNY

Trylogia Matrix1 zapisała się w historii kinematografii jako nowatorskie dzieło
z gatunku science fiction, opowiadające o walce ludzkości z maszynami obdarzonymi sztuczną inteligencją. Dziś, po szesnastu latach od premiery pierwszej
części filmu istotne jest spojrzenie na tę historię z nowej perspektywy. Wśród
badaczy i recenzentów dominuje opinia, że tylko pierwsza część filmu jest wartościowa i godna uwagi2. Pogląd ten jest tak samo powszechny, jak niesłuszny.
Bracia Wachowscy wielokrotnie podkreślali, że historia ta od początku pomyślana
była jako dzieło kilkuczęściowe i aby w pełni zrozumieć sens całości opowieści,
niezbędne jest zapoznanie się zarówno z trylogią filmową, jak i z filmem animowanym Animatrix3. Historia zawarta w filmach spod znaku Matrixa nie może być
odczytana w sposób jednoznaczny. Poszczególne motywy czy postacie w zależności od perspektywy badawczej nabierają innego znaczenia. Opowieść tę powinno się odczytywać z kilku różnych, ale jednocześnie równoprawnych perspektyw:
religijno-mistycznej, politycznej, ale także jako manifest ekologiczny.
Tekst ten nie jest analizą wszystkich nawiązań oraz idei zawartych w cyklu
Matrix. Jego rola to zwrócenie uwagi na elementy mniej znane czy też zupełnie
pominięte w innych tekstach, a składające się na bogactwo interpretacyjne opowieści. Wpierw nieodzowne jest jednak przywołanie kluczowych wątków wielokrotnie poruszanych przez badaczy. W filmie można odnaleźć szereg nawiązań do
myśli Jeana Baudrillarda4. Dino Felluga w swoim tekście Matrix: postmodernistyczny paradygmat czy poza? doszukuje się w filmie nawiązań do Jacques’a
Lacana5. Znane są także interpretacje postaci Neo jako nowego wcielenia Jezusa
czy Buddy6, odradzającego się w wirtualnym świecie. W Matriksie badacze odnajdują nawiązania do szeregu klasycznych filmów science fiction, w których również
1
Matrix (1999); Matrix: Reaktywacja (2003); Matrix: Rewolucje (2003), reż. Larry i Andy
Wachowscy.
2
A. Mazurkiewicz, Z problematyki cyberpunku. Literatura – sztuka – kultura, Łódź 2014, s. 340.
3
Animatrix (2003) to film animowany składający się z dziewięciu epizodów osadzonych w realiach znanych z trylogii filmowej Matrix. Scenariusz do dwóch historii napisali reżyserzy cyklu Matrix
Andy i Lary Wachowscy.
4
Zob. A. Lancelin, [Rozmowa z Jeanem Baudrillardem], „Le nouvel Observateur”, n°2015, http://
web.archive.org/web/20080113012028/http://www.empyree.org/divers/Matrix-Baudrillard_english.html.
5
D. Felluga, Matrix: postmodernistyczny paradygmat czy poza?, w: Wybierz czerwoną pigułkę.
Nauka filozofia i religia w Matrix, pod red. G. Yeffeth, Gliwice 2003, s. 88.
6
P. Fontana, Poszukiwanie Boga w Matrix, w: Wybierz czerwoną pigułkę..., s. 139.
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występują wrogie ludziom maszyny czy też sztuczne inteligencje. Listę otwiera
seria filmów pt. Terminator, w której ideą przewodnią jest wojna pomiędzy ludźmi a zbuntowanymi maszynami. Kolejnym wzorcowym przykładem jest Odyseja
kosmiczna w reżyserii Stanleya Kubricka, w której obdarzony sztuczną inteligencją komputer pokładowy Hall przeciwstawia się załodze statku kosmicznego, czy
w końcu Blade Runner Ridleya Scotta, w którym przypominające ludzi cyborgi
buntują się przeciw narzuconym im rolom i uciekają się do morderstw. Poetyka
filmów braci Wachowskich ściśle łączy się z estetyką kina azjatyckiego. Zarówno oni, jak i inni twórcy kina akcji wyraźnie inspirowali się filmami Johna Woo,
chińskiego reżysera kultowych filmów akcji7 oraz tradycją chińskich opowieści
popularnych z kanonu wuxia8. Kolejny film mający wpływ na serię Matrix to
Ghost in the Shell, należący do absolutnej klasyki filmów anime. Matrix to także
szereg nawiązań do klasyki literatury science fiction, poczynając od klasycznego
dzieła Harlana Ellisona I Have no Mouth but I Must Screem, aż po szereg dzieł
Philipa K. Dicka9 (tj. Valis, Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?) oraz
Williama Gibsona (tj. Neuromancer, Graf Zero, Mona Lisa Turbo). Istotne jest
również przywołanie analizy fabularnej pierwszej części jako jednego z najważniejszych wątków interpretacyjnych.
Jak słusznie zauważa Adam Mazurkiewicz, fabuła pierwszej części trylogii
filmowej odnosi się do scenariusza opowieści inicjacyjnej10. Szczegółowa analiza struktury fabularnej filmu dowodzi, że kolejne etapy historii wiążą się z monomitem – odkrytym przez Josepha Campbella wzorcem opowieści mitycznej11.
Campbell twierdził, że mity różnych nieznających się wzajemnie kultur mają ten
sam rdzeń fabularny, niezależnie od czasu i miejsca powstania12, jego zaś realizacja, choć różni się szczegółami, w swej głównej strukturze jest zawsze taka
sama. Poszczególne etapy monomitu Campbell nazwał jądrem monomitu i przedstawił za pomocą schematu: oddzielenie – inicjacja – powrót. Thomas Anderson,
główny bohater opowieści, powołany zostaje do wyruszenia na wyprawę (odkrycia,
czym jest Matrix), równoznaczną z oddzieleniem czy też porzuceniem znanego mu
świata13. W przeciwieństwie do bohatera baśniowego, odnoszącego zwycięstwo
lokalne, mikrokosmiczne, cel bohatera mitycznego stanowi zwycięstwo makrokosmiczne (w wypadku Neo jest to wyzwolenie ludzkości z niewoli maszyn). Na jego
drodze pojawiają się kolejni pomocnicy14 (między innymi Trinity oraz Morfeusz),
gotowi wesprzeć go w dążeniu do celu, ale także szereg przeciwników (maszyny
oraz złowrogie sztuczne inteligencje). Po wielu próbach bohater musi przejść etap
inicjacji, zakładający jego przemianę, tzn. śmierć oraz zmartwychwstanie (śmierć
z rąk Agenta Smitha oraz ponowne narodziny jako Neo). Ostatni etap monomitu
zakłada powrót bohatera do świata, z którego przybył, po to, aby nieść ludzkości
7

John Woo’s Influence on American Films, http://www.hkfilm.net/wooinf.htm.
The Matrix Trilogy: Cyberpunk Reloaded, pod red. S. Gillis, London 2005, s. 30.
9
Wart uwagi artykuł na temat Matrixa, twórczości Dicka i Johna Woo zob.: F. Rose, The Second
Coming of Philip K. Dick, http://archive.wired.com/wired/archive/11.12/philip_pr.html.
10
A. Mazurkiewicz, Cyberpunk. Słowo..., s. 338.
11
Na potrzeby rozszerzenia kontekstu artykułu jedynie sygnalizuję kwestię analizy filmu z perspektywy opowieści mitycznej. Pełną analizę przedstawiam w Matrix oraz Alicja w Krainie Czarów jako
archetypiczne opowieści mityczne, Warszawa 2015.
12
J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, Poznań 1997, s. 37.
13
Tamże, s. 49.
14
Tamże, s. 61.
8

Matrix jako cykl intertekstualny

147

skarb czy też sekretną wiedzę, którą uzyskał na drodze wyprawy15. Neo po pokonaniu Agenta Smitha oraz ostatecznym odkryciu własnego przeznaczenia i posiadanych mocy powraca do Matrixa, aby wyzwolić wciąż uwięzionych w nim ludzi.
Klasyfikacja pierwszej części trylogii fabularnej jako historii mitycznej uzupełnia różnorodne interpretacje opowieści, nie wyczerpuje jednak mnogości wątków
i nawiązań, z których opowieść jest zbudowana. Pełne ich przedstawienie dostrzec
można z kolejnej perspektywy, obejmującej całość trylogii filmowej oraz anime
Animatrix.
Historia zawarta w cyklu opowieści spod znaku Matrixa wyraźnie nawiązuje
do tradycji gnostyckich i choć już pierwsza część filmu wskazywała na ten trop,
to dopiero w kontekście filmowej trylogii możliwe jest pełne zrozumienie tej
idei. W pierwszej części trylogii odnaleźć można nawiązania do idei jednego
z najbardziej intrygujących mistyków XX w. Gieorgija Gurdżijewa, którego idee
kosmogoniczne wskazują na źródła gnostyckie. Według nauczania Gurdżijewa
ludzkość egzystuje w stanie hipnotycznego snu, który utrzymuje ją w stanie niewoli16. Hipnoza ta podtrzymywana jest przez wrogie człowiekowi siły uosabiane przez Księżyc, dla których ludzkość odgrywa rolę pożywienia i źródła energii.
Jedyną szansą ucieczki z symbolicznego więzienia, w którym znajduje się człowiek, jest dążenie do przebudzenia na drodze pracy wewnętrznej, obejmującej
każdy aspekt życia. Wizja twórców Matrixa w większości elementów nawiązuje
do myśli Gurdżijewowskiej. Ludzkość zniewolona przez wrogie jej maszyny,
nieświadoma swego położenia, egzystuje w obrębie wirtualnej rzeczywistości
(w filmie niejednokrotnie porównywanej do snu), sprowadzona do roli nawozu
i dostarczyciela energii dla więżących ją sztucznych inteligencji. Droga, którą
musi przebyć Neo, obejmuje każdy element życia, faktycznie od podstaw uczy się
on nowego funkcjonowania w obrębie cyfrowej iluzji, a ostateczny cel, do którego
dąży, to oświecenie. Najistotniejszym elementem wspólnym idei Gurdżijewa oraz
wizji braci Wachowskich jest niewątpliwie obraz ludzkości uwięzionej w okowach
snu, będącego więzieniem bez murów. Wizja hipnotycznego przeżywania urojonej
rzeczywistości koreluje z wizją upadku duszy w świat materialny, a co za tym
idzie – upadku w sen17. Jedynym sposobem ucieczki ze sfery złych mocy jest wyzwolenie się z symbolicznego snu przez akt samopoznania. Podobnie jak przedstawiają to tradycje gnostyckie, bohaterowie filmu na drodze pracy wewnętrznej
i rozwoju świadomości starają się uciec z oków cyfrowego więzienia.
Obraz ten, skłaniając odbiorcę do wnikliwszego spojrzenia na całą trylogię
filmową, pozwala dostrzec kolejne motywy potwierdzające gnostycki charakter
opowieści. Najistotniejszym z nich jest niewątpliwie para postaci: Architekt oraz
Wyrocznia. W pierwszej części trylogii Wyrocznia pełni funkcję mędrca, według
Campbella jednej z kluczowych figur w strukturze opowieści mitycznej18. Dopiero
15

Tamże, s. 146.
P.D. Uspienski, Fragmenty nieznanego nauczania, Warszawa 2010, s. 143–144, 345.
17
„Owo zapomnienie duszy o własnym pochodzeniu, przedstawiane jako «upojenie», czy «sen»
[...] należy do stałego repertuaru tekstów, które opisują cierpienia duszy. Dusze chcą w swej sferze
zatrzymać ciemne i złe moce, które dlatego też bałamucą ją, usypiają, upijają. Dopiero akt poznania
i pomoc wybawiciela mogą ją z tego wyzwolić; wszystkie te kwestie stanowią wielki temat gnostyckiej soteriologii [...]”. Nag-Hammadi-Kodeks, cyt. za: K. Rudolf, Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, Kraków 2011, s. 122.
18
J. Campbell, Bohater o tysiącu..., s. 65.
16
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pojawienie się w drugiej części trylogii postaci Architekta umożliwia zrozumienie, kim jest Wyrocznia i jaki symboliczny związek tworzy ta para. Te dwie
postacie to personifikacje sztucznych inteligencji, których zadaniem było wspólne stworzenie Matrixa. W rozmowie z Neo Architekt opisuje udział swój oraz
Wyroczni w tworzeniu cyfrowego więzienia następującymi słowami: „If I am
the father of the Matrix, she would undoubtedly be its mother”19. Idea stworzenia
świata przez dwie przeciwstawne sobie siły charakterystyczna jest dla zaraostranizmu, ale przede wszystkim dla tradycji gnostyckich, takich jak manicheizm czy
kataryzm. W zależności od tradycji, do której odnosi się mit kosmogoniczny,
relacje pomiędzy tymi dwiema siłami (a co za tym idzie – przebieg powstania
wszechświata) różnią się20. Jednak to dualistyczne przedstawienie źródła aktu
stworzenia zawsze traktowane jest jako praprzyczyna powstania świata21. W filmach obraz ten jest reprezentowany właśnie przez akt stwórczy maszyn obdarzonych świadomością. Architekt z samej nazwy nawiązuje do mitologicznej
postaci demiurga, złego stworzyciela świata, dążącego do zniewolenia ludzkości
przez odcięcie jej od wiedzy (gnozy) na temat natury rzeczywistości (uwięzienia
w wirtualnej iluzji). Nieprzypadkowo zatem bohaterowie opowieści dążą do odkrycia prawdy i znalezienia odpowiedzi na pytanie, czym jest tytułowy Matrix.
Jednocześnie pomaga im w tym jedyny sprzymierzeniec ze świata maszyn, jakim
jest Wyrocznia. Postać Wyroczni jako drugiej siły, która mimo przeciwstawiania
się demiurgowi współtworzy z nim świat, to filmowa realizacja idei Sophi Pistis,
uosobienia Boskiej Mądrości, często przedstawianej w postaci kobiety. W tradycjach gnostyckich jest ona utożsamiana z Duchem Świętym, emanacją prapoczątku, czynnikiem życiodajnym, bez którego demiurg nie jest w stanie stworzyć
świata materialnego, ona zaś, żałując popełnionego błędu, stara się naprawić wyrządzoną szkodę22. Urzeczywistnienie tej idei również znajduje swoje miejsce
w filmie. Jak zostało przedstawione w Matrix: Reloaded, Architekt tworzy kolejne wersje wirtualnej rzeczywistości, lecz każda z nich instynktownie jest odrzucana przez podłączonych do niej ludzi23. Jedynie przez włączenie Wyroczni w dzieło
stworzenia możliwe było powstanie finalnej wersji programu-więzienia. Choć
wizja ta odnosi się do gnostyckiego mitu stworzenia świata materialnego, będącego więzieniem dla niematerialnej duszy, warto zwrócić uwagę na pewien
filmowy paradoks, polegający na swoistym odwróceniu porządku tego mitu, z jednoczesnym zachowaniem idei pierwowzoru. W filmie akt stworzenia oraz droga
19

Matrix: Reloaded. Script, http://www.horrorlair.com/movies/scripts/matrixreloaded.pdf.
Zob. K. Rudolf, Gnoza. Istota..., rozdz. Kosmologia i kosmogonia, s. 65; M. Brumlik, Gnostycy.
Marzenie o samozbawieniu człowieka, Gdynia 1999.
21
Jak dowodzi Kurt Rudolf, „podłoże gnozy stanowi dualistyczny obraz świata, który na płaszczyźnie ontologicznej i kosmologicznej determinuje wszystkie jej wypowiedzi”. Więcej na temat gnostyckiej dualistycznej wizji dzieła stworzenia zob.: K. Rudolf, Gnoza. Istota..., s. 59.
22
„Koncepcja ta [...] w sensie ontologicznym opiera się na idei zstępującej ewolucji pierwiastka boskiego [...] (częstokroć nazywany sofia czy ennoia) musiał za zrządzeniem losu ulec jakiemuś kryzysowi i – nawet jeśli pośrednio – zrodzić świat, którym później o tyle nie może nie być zainteresowany,
że musi z powrotem wyciągnąć zeń tę boską «iskrę» (częstokroć określaną jako pneuma, «duch»).
Opis ten faktycznie ujmuje istotną ideę podstawową gnostyków”. K. Rudolf, Gnoza. Istota..., s. 64.
23
Matrix: Reloaded. Script, http://www.horrorlair.com/movies/scripts/matrixreloaded.pdf s. 119.
Interesujący zdaje się trop, że pierwotna wersja Matrixa miała przypominać Raj, lecz ludzkość
w związku z instynktowną potrzebą niszczenia i prowadzenia wojen nie była w stanie „zaakceptować” takiej formy iluzji rzeczywistości.
20
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wyzwolenia się z oków iluzji prowadzą w przeciwną stronę niż w micie gnostyckim, bohaterowie bowiem dążą do uwolnienia się z wirtualnej rzeczywistości,
aby powrócić do świata materialnego.
Innym istotnym elementem opowieści jest postać Agenta Smitha. Tak jak
wiele elementów składających się na całość opowieści, funkcja i znaczenie tej
postaci zmienia się w zależności od perspektywy badawczej. W pierwszej części
filmu Agent Smith przedstawiony jest jako program komputerowy, będący niejako
strażnikiem i nadzorcą wirtualnej rzeczywistości. Z perspektywy opowieści mitycznej pełni on funkcję głównego przeciwnika Neo, symbolicznego smoka, którego
pokonanie jest ostatecznym celem na drodze bohatera. Zanim to nastąpi, Agent
Smith zabija Neo, wypełniając przepowiednię związaną ze zmartwychwstaniem
głównego bohatera oraz jego przemianą w wybrańca. Wydaje się jednak, że w kolejnych częściach opowieści równie interesującą przemianę przechodzi postać
Agenta Smitha. Pokonany przez Neo, Agent Smith „odradza się” i dąży do przejęcia władzy nad Matrixem przez replikowanie własnej osoby kosztem istnienia
innych osób. Smith staje się zatem swoistym wirusem komputerowym, infekującym całą sieć wirtualnej rzeczywistości. Warto zauważyć, że trop ten można odczytać również z innej perspektywy. Kolejne repliki Agenta Smitha są identyczne,
przez co wygląda on jak zuniformowany pochód klonów. Z perspektywy interpretacji mistycznej, tzn. interpretacji postaci Neo jako swoistego wcielenia Jezusa
Chrystusa czy też Buddy, Agent Smith w swoim zreplikowanym przedstawieniu
wydaje się uosobieniem biblijnego Legionu. Figura ta, utożsamiana z diabłem lub
demonem24, przedstawiana była jako jedna osoba w wielu postaciach, dlatego nawiązanie do postaci Agenta Smitha wydaje się jednoznaczne. Interpretacja ta nie
wyczerpuje jednak pełni odniesień, które wiążą się z tą postacią. Kolejne ponownie prowadzi widza w stronę idei Gurdżijewa, a dokładnie ku nawiązującej do
Ewangelii koncepcji dotyczącej iluzorycznego obrazu tożsamości człowieka, której symbolicznym przedstawieniem jest ów ewangeliczny Legion, demon o wielorakiej naturze25. Z tej perspektywy walka pomiędzy Neo a Agentem Smithem
może być odczytywana nie tylko jako główny element historii mitycznej lub ścierania się Jezusa z Diabłem, ale także jako nawiązanie do tradycji idei Gurdżijewa
i wewnętrznej pracy na drodze do oświecenia.
W filmie odnajdujemy również szereg elementów wskazujących na to, że
przesłanie zawarte w filmach z cyklu Matrix nie odnosi się jedynie do tradycji
religijno-mitologicznych, ale także związane jest z ideologią anarchistyczną oraz
24

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa 1990, s. 1163.
„Człowiek nie ma stałego i niezmiennego «Ja». Każda myśl, każdy nastrój, każde pragnienie,
każde doznanie mówi «ja». I zawsze przyjmuje się za oczywistość, że wszystko to przynależy do
Całości, do całego człowieka, i że dana myśl, pragnienie czy niechęć są wyrażane przez tę Całość.
W rzeczywistości nie ma żadnej podstawy do takiego założenia. Każda myśl i pragnienie człowieka
pojawia się i żyje całkiem oddzielnie i niezależnie od Całości. A ta Całość sama się nigdy nie uwidacznia z tego prostego powodu, że jako taka istnieje tylko fizycznie jako rzecz, a abstrakcyjnie jako
koncept. Człowiek nie ma pojedynczego «ja». Ale zamiast tego istnieją setki i tysiące małych, oddzielnych «ja», bardzo często zupełnie sobie nieznanych, nigdy niestykających się ze sobą albo też wrogich wobec siebie, wzajemnie się wykluczających i ze sobą niezgodnych. W każdej minucie, w każdej
chwili człowiek mówi albo myśli «ja». I za każdym razem jego «ja» jest inne. W jednej chwili jest to
myśl, w innej pragnienie, jeszcze w innej doznanie, inna myśl i tak dalej bez końca. Człowiek jest wielością. Imieniem człowieka jest legion”. P.D. Uspienski, Fragmenty nieznanego..., s. 46.
25
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szeroko rozumianym ruchem alterglobalistycznym. Bohaterowie prowadzą nieustanną walkę z maszynami, których reprezentacjami w wirtualnej rzeczywistości
są postacie agentów. Stylistyka, do której odnoszą się te postacie, jest jednoznaczna. Ubrani w jednakowe czarne garnitury, chowający oczy za ciemnymi okularami,
nawiązują do stereotypowego wyobrażenia agentów służb specjalnych pracujących
dla rządu Stanów Zjednoczonych26. Pojawienie się „mężczyzn w czerni” odnosi
się do dobrze zakorzenionego w kulturze popularnej motywu agentów rządowych,
którzy mają za zadanie zatajenie niewygodnych informacji czy zdarzeń, często
dotyczących wypadków związanych z UFO27. W pierwszej części trylogii w napisach końcowych autorzy filmu wykorzystali utwór zaangażowanego politycznie
zespołu Rage against the Machine28 pt. Wake up. Tekst utworu nawiązuje do zabójstwa Martina Luthera Kinga oraz domniemanego spisku agentów FBI, którzy
mieli stać za zabójstwem pastora. Co więcej, kontrola przeprowadzona przez
Agentów w obrębie Matrixa porównywana jest przez głównego bohatera do metod gestapo29. Walka z symbolicznym uosobieniem władzy rządowej, dążenie do
uwolnienia ludzkości z jarzma maszyn/rządów zakłamujących rzeczywistość są
zbieżne z charakterem działalności bohaterów filmu, gdyż jako hakerzy walczący
z hegemonią Matrixa poszukiwani są oni na całym świecie. Ze świata filmu trop
ten prowadzi do świata rzeczywistego. Wpływy cyklu Matrix można odnaleźć
w środowisku rzeczywistych hakerów, a dokładnie w obrębie grupy aktywistów,
znanych jako Anonymous. Paralela pomiędzy bohaterami opowieści a aktywistami
działającymi za pomocą Internetu rozwija się dwutorowo: i w sferze symbolicznej,
i w sposób dosłowny. Zarówno bohaterowie Matrixa, jak i Anonymous to osoby
poszukiwane za przestępstwa internetowe, postacie filmowe symbolicznie walczą
z ciemiężącym ludzkość rządem, Anonymous zaś uważają się za aktywistów walczących o wolność obywatelską, sprzeciwiających się korupcji, konsumpcjonizmowi, cenzurze, katolickiej etyce seksualnej czy łamaniu praw zwierząt30. Zatem
Matrix jako wirtualne więzienie może być odczytywany jako metafora współczesnej szkodliwej kultury popularnej oraz związanego z nią konsumpcjonizmu,
agenci zaś – jako obrońcy ustalonego porządku na usługach rządów kontrolujących
media oraz ich wpływ na społeczeństwo. Co więcej, Anonymous wykorzystują
w swojej działalności symbolikę zaczerpniętą bezpośrednio z filmu, ale i porównują swoją aktywność do aktywności filmowych bohaterów. Strony internetowe
czy też wiadomości udostępniane przez Grupę Anonymous niejednokrotnie sięgały po jednoznacznie kojarzący się z filmem motyw płynących przez ekran
jednostek danych. W Internecie można odnaleźć nieprzebrane zasoby tapet, zdjęć
czy memów, które oprócz użycia najbardziej znanego symbolu Anonymous, jakim
26
Chyba tylko jako ciekawostkę warto przytoczyć książkę The Real Men in Black autorstwa Nicka
Redferna, w której autor usiłuje przedstawić „prawdziwą” historię tzw. mężczyzn w czerni jako nieludzkich istot bezpośrednio związanych z UFO.
27
Men in Black, http://en.wikipedia.org/wiki/Men_in_Black.
28
Muzycy zespołu to, podobnie jak Anonymous, aktywiści, czynnie działający w obszarach polityczno-społecznych.
29
„Neo: You can’t scare me with this gestapo crap. I know my rights. I want my phone call”. The
Matrix Movie Script, http://project.cyberpunk.ru/idb/thematrix_movie_script.html.
30
The Anonymous Knight. Supporting the poor & powerless. Bringing justice to the world [oficjalny
profil Grupy Anonymous na portalu Facebook], https://www.facebook.com/OffiziellAnonymousPage/
info?tab=page_info.
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jest maska Guya Fawkesa31, odnoszą się właśnie do cyklu braci Wachowskich32.
W jednym z filmów manifestujących postulaty oraz zamierzenia Grupy wykorzystany jest fragment pierwszej części trylogii. W scenę końcową, w której Neo
zapowiada upadek Matrixa, hakerzy wkopiowali własny symbol (maskę Guya
Fawkesa), symbolicznie jednocząc działalność bohaterów filmu oraz swoją
własną33.
Filmy z cyklu Matrix to także radykalny manifest ekologiczno-społeczny.
W filmie Animatrix w części Drugie odrodzenie przedstawiona zostaje historia
upadku rodzaju ludzkiego, rozpoczęcia wojny pomiędzy ludźmi i maszynami,
a także przyczyny powstania Matrixa. Opowieść ta ma duże znaczenie w ogólnej
ocenie historii walki pomiędzy ludźmi a maszynami, gdyż wyraźnie wskazuje na
dążenie ludzkości do samozagłady. Wydaje się wręcz, że nieznajomość Drugiego
odrodzenia pozbawia widza możliwości zapoznania się z przesłaniem zawartym
w całej opowieści. Obraz relacji ludzi i maszyn, nakreślony jedynie na podstawie fabularnej trylogii, jest niepełny lub wręcz sprzeczny z perspektywą przedstawioną w opowieści animowanej. W pierwszej części trylogii, w czasie rozmowy
pomiędzy Morfeuszem i Neo, maszyny są przedstawione jako wrogie człowiekowi
byty34. Kontynuację takiego poglądu pozornie można odnaleźć również w Drugim
odrodzeniu. Incydent, który zapoczątkował konflikt na linii: ludzie – maszyny,
spowodowany został przez cyborga, który zbuntował się przeciwko swoim właścicielom i zabił ich. Obdarzony sztuczną inteligencją robot odmówił poddania się
karze śmierci czy unicestwienia, co pociąga za sobą konsekwencje wobec innych
samoświadomych maszyn. Istotne jest jednak zwrócenie uwagi na relację pomiędzy ludźmi a maszynami, zanim doszło do powstania Matrixa. Wydaje się, że
właśnie z tej perspektywy można odnaleźć inną, nie tak heroiczną wizję ludzkości,
jak ta z trylogii kinowej. Rodzeństwo Wachowskich w Drugim Renesansie przedstawia rodzaj ludzki w negatywnym świetle, wyraźnie nawiązując do ideologii
pacyfistycznej i ekologicznej. Ludzkość pochłonięta przez technologię tworzy samoświadome maszyny na swój kształt i podobieństwo35, co wyraźnie nawiązuje
do biblijnego motywu stworzenia36. Próba powtórzenia boskiego aktu stworzenia
równoznaczna jest z próbą zajęcia miejsca Boga, co z perspektywy religijnej jest
aktem skrajnego bluźnierstwa. Co więcej, ludzkość traktuje obdarzone samoświadomością maszyny jak niewolników i służbę, powielając znany z historii model niewolnictwa. Z tej perspektywy filmy z cyklu Matrix wydają się przestrogą
31
Symbol ten zaczerpnięto z powieści graficznej V jak Vendetta, jednego z najwybitniejszych dzieł
gatunku. Zob. A. Moore, V jak Vendetta, Kraków 2003.
32
Przykłady można mnożyć, zob. obrazy ilustrujące działalność Grupy Anonymous: http://fc07.
deviantart.net/fs71/f/2012/098/a/3/anonymous_by_lord_iluvatar-d4os70j.png; http://i73.photobucket.
com/albums/i225/iamfanboy/matrix_red_blue_Scientology.jpg; https://c2.staticflickr.com/8/7152/6834
291327_df7eb6b39f.jpg.
33
ANONYMOUS MATRIX DON’T FUCK WITH US!, https://www.youtube.com/watch?v=7iDC
MHiDMzE.
34
„Morpheus: It started early in the twenty-first century, with the birth of artificial intelligence,
a singular consciousness that spawned an entire race of machines. At first all they wanted was to be
treated as equals, entitled to the same human inalienable rights. Whatever they were given, it was not
enough”. Matrix, written by L. and A. Wachowski, http://www.imsdb.com/scripts/Matrix,-The.html.
35
„Narrator: Then man made the machine in his own likeness”, http://animatrix.thesolarnetwork.org/
scrt_ren.htm.
36
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, s. 25.
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przed dążeniem ludzkości do stworzenia sztucznej inteligencji. Paradoksalnie, gdyż
w przeciwieństwie do przeciwników idei transhumanistycznych, zagrożenie miałoby nadciągnąć nie ze strony sztucznej inteligencji, lecz – nieokiełznanej w swych
dążeniach natury ludzkiej. Wachowscy przestrzegają, że człowiek w obliczu stworzenia sztucznej inteligencji nie potrafiłby z nią współistnieć. Sceny zabójstw czy
okaleczeń cyborgów biorących udział w pokojowych manifestacjach nawiązują
do realnych sytuacji ataków na mniejszości społeczne. Obrazy wojny pomiędzy
ludźmi a maszynami dosłownie nawiązują do wojny w Wietnamie37. Masowe
groby, do których wrzucane są „ciała” cyborgów, to kopie obrazów masowych
grobów znanych chociażby z czasu drugiej wojny światowej38. Przedstawiona
w Animatrix próba rozpoczęcia przez maszyny rozmów pokojowych kończy się
katastrofą. Ludzie nie uznają bowiem możliwości współistnienia z maszynami na
jednym terenie. Scena ta nie nawiązuje wprost do konkretnej sytuacji politycznej,
ale przykłady takich wojen w rzeczywistości nietrudno odnaleźć. Te oraz inne
przykłady odnoszą się do realnych zachowań ludzi, przez co diagnoza Wachowskich jest jednoznaczna. Ludzkość przez swoje działania dąży do własnej zagłady
i nie jest w stanie żyć w pokoju. Kulminacyjnym momentem działań ludzkości
na drodze do samozagłady i finalnego zerwania więzi z naturą jest symboliczne
zniszczenie nieba i odcięcie ludzkości od światła słonecznego. Pogrążenie się
w mroku nabiera w tej historii dosłownego wyrazu.
Największą sztuką, która udała się braciom Wachowskim, było stworzenie
filmu będącego uosobieniem idei iluzji. Za fasadą dobrze znanej z innych opowieści science fiction historii o walce ludzkości ze zbuntowanymi maszynami
rozwija się symboliczna opowieść nawiązująca do wątków społecznych, religijnych
i kulturowych. Podobnie jak Matrix, który zaślepiał uwięzionych w nim ludzi ideą
wirtualnej rzeczywistości ukrywającej obraz prawdziwego świata, tak twórcy za
pomocą filmu starają się odwrócić zastany porządek rzeczy i „wybudzić” odbiorcę, wykorzystując ukryte w filmie treści. 15 marca 2015 r. Grupa Anonymous
upubliczniła film, w którym wypowiada cyberwojnę Państwu Islamskiemu39.
Oprócz słynnego motywu płynącego kodu Matrix w oświadczeniu wykorzystano sparafrazowaną kwestię Agenta Smitha40: „From now on, there [will be] no
safe place for you online—you will be treated like a virus, and we are the cure.
37

„The screen shows further snippets of random and organized anti-machine violence and destruction. An android is executed by pistol whilst kneeling in front of a civil defence member in
a scent reminiscent of the photo of a similar execution in the Vietnam war”, http://animatrix.thesolar
network.org/scrt_ren.htm.
38
„The screen shows further of scenes that are reminiscent of the Nazi mass executions and graves
of World War Two. Bulldozers push and dump hundreds of android bodies into massive excavations.
Androids are pushed off the sides of barges and shot as they fall into the sea below”, http://animatrix.
thesolarnetwork.org/scrt_ren.htm.
39
All ONLINE account of Islamic state (ISIS) was HACKED, https://www.youtube.com/watch?
v=95vQHrWSoR4.
40
„Agent Smith: I’d like to share a revelation that I’ve had during my time here. It came to me when
I tried to classify your species and I realized that you’re not actually mammals. Every mammal on this
planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment but you humans
do not. You move to an area and you multiply and multiply until every natural resource is consumed
and the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet
that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer
of this planet. You’re a plague and we are the cure”. Quotes for Agent Smith (Character) from Matrix
(1999), http://www.imdb.com/character/ch0000745/quotes.
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We own the internet”. Zatem miarą żywotności tego cyklu jest nie tylko fakt,
iż stanowi on kolejny element postmodernistycznej gry zapożyczeń, ale przede
wszystkim to, że wykroczył poza sferę wirtualną i bezpośrednio inicjuje rzeczywiste działania społeczne.

MATRIX AS INTERTEXTUAL CYCLE
Summary
The text is an attempt to present lesser-known plot interpretations of the Matrix series
(both film trilogy and anime Animatrix) movies. The author uses various research perspectives
(religio-mystical, political and socio-economic ones) to present possible ways of interpretation
of particular motifs and characters, referring among others to mystical beliefs, Gnostic ideas
and the tradition of initiation novel, but also to contemporary popular culture regarding films
and science fiction novels. The analysis contains as well socio-political issues touched upon
in the movie; moreover on the example of Anonymous Group activities the author reveals the
way Matrix series still influences contemporary culture.
Trans. Izabela Ślusarek

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 3, 2015

Lech M. Nijakowski
(Uniwersytet Warszawski)
AI VS HS, CZYLI OBAWA PRZED KOLEJNĄ DETRONIZACJĄ.
O ZŁOŚLIWYCH SZTUCZNYCH INTELIGENCJACH,
KTÓRE HOMO SAPIENS NĘKAŁY

Sztuczna inteligencja (AI – Artificial Intelligence1) jest przedmiotem wielu
tekstów kultury popularnej. Dynamiczny rozwój elektroniki, informatyki czy robotyki nie zahamował, ale podsycił zainteresowanie mniej lub bardziej fantastycznymi fabułami, w których sztuczne inteligencje zdobywają samoświadomość i albo
próbują ludzkość uzdrowić, albo zgładzić. Tym, co daje się zauważyć w większości tekstów poświęconych AI, jest obawa przed kolejną detronizacją. Teoria
Mikołaja Kopernika pozbawiła nas statusu mieszkańców centrum wszechświata. Karol Darwin umieścił nas – stworzonych przecie na obraz i podobieństwo
wszechmocnego Boga – w długim łańcuchu ewolucji, w którym naszymi bliskimi
krewnymi okazały się szympansy. Zygmunt Freud pokawałkował naszą „duszę”,
ukazując wagę nieświadomych sił i procesów, które zniewalają naszą racjonalność. Mimo tych ciosów zadanych naszemu gatunkowemu narcyzmowi nadal
mogliśmy się chwalić wielkim mózgiem z jeszcze większą inteligencją i unikatową samoświadomością. Czy tego powodu do samozadowolenia także mamy zostać pozbawieni?
Badając teksty kultury popularnej, możemy powiedzieć coś ważnego o społeczeństwach, które te teksty produkowały i konsumowały. Kultura popularna stała
się reprezentacją zbiorowej świadomości i „nieświadomości”, poprzez jej postaci,
fabuły i zdarzenia ludzie myślą często o sobie i otaczającym ich świecie. Aby
strategia ta była płodna poznawczo, niezbędne jest spełnienie kilku warunków.
Po pierwsze, trzeba analizować duże próby zróżnicowanych tekstów – termin ujmowany tu w szerokim, semiotycznym sensie. Nie można się ograniczyć do powieści, równie ważne są filmy, komiksy, gry komputerowe czy internetowe portale
fanowskie. Prawda kultury popularnej ujawnia się bowiem w ujęciu całościowym,
w systemie powiązanych ze sobą tekstów, a nie w izolowanym dziele2. Znaczenie tego ujęcia wzmacnia współczesny obieg kultury masowej, w którym trudno
1
W Polsce używa się także akronimu SI. W artykule będę się konsekwentnie posługiwał bardziej
rozpowszechnionym skrótowcem AI.
2
Szerzej: L.M. Nijakowski, Popularne postapokalipsy późnej nowoczesności, w: P. Kowalski (red.),
Mit, prawda, imaginacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 243–269;
P. Jezierski, Siła strachu, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2012.
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mówić o wyraźnym podziale na gatunki (bardziej adekwatna wydaje się kategoria
setting – osadzenia fabuły w określonym świecie wyobrażonym), zerwany został
tradycyjny łańcuch homogenizacji (powieść, jej ekranizacja, stworzenie na tej
podstawie gry komputerowej lub komiksu itp.), autorstwo zaś ma często charakter
kolegialny i związane jest z oddolną twórczością fanów (fan fiction)3, zależącą
silnie od e-folkloru i wtórnej oralności4 . Po drugie, należy analizować dzieła masowo konsumowane, niezależnie od ich poziomu artystycznego (ocenianego przez
eksperta). Nawet jeśli twórcy – świadomie lub bezrefleksyjnie – powielają toposy
„kultury elitarnej” (mam na myśli wewnętrzne kryteria pola artystycznego w rozumieniu Pierre’a Bourdieu) czy tradycyjnej, to ważne są reprezentacje powszechnie wybierane przez konsumentów. Błędem jest ograniczanie się do dzieł nam
bliskich, ale na swój sposób elitarnych i orzekanie na tej podstawie o nastrojach
społecznych. Po trzecie, należy w miarę możliwości jasno określić zasady interpretacji, tak aby nie wpaść w pułapkę nadinterpretacji. W tym zakresie nie ma
konsensusu między badaczami, a dyskusje dotyczą fundamentalnych kwestii,
w tym rozumienia tekstu, znaczenia czy intencji komunikacyjnej5.
Ze względu na ograniczoną objętość tego tekstu skupię się przede wszystkim
na przeanalizowaniu filmów, w miarę konieczności odwołując się do innych dzieł6.
W świetle wyrażonego wyżej postulatu może się to wydawać niezrozumiałe, ale
badania prowadziłem, biorąc pod uwagę różnego typu teksty i wnioski wyciągnięte z analizy dużej próby nie różnią się zasadniczo od tych wyciągniętych
z interpretacji samych filmów. Ponadto jest to o tyle uzasadnione, że film jest dziś
najważniejszym typem tekstów kultury popularnej i doskonale zaadaptował się
do nowej rzeczywistości po rewolucji internetowej i cyfrowej, bez problemu
reprodukując się w ramach hipertekstów. Tym samym można mówić – moim zdaniem – o trwałości fenomenu, który Norman K. Denzin określił jako społeczeństwo kina7.
Choć od dzieł kultury popularnej trudno oczekiwać stosowania precyzyjnej
siatki pojęciowej, to jednak należy poczynić kilka wstępnych uwag. Android to
robot, którego kształt przypomina – lepiej lub gorzej – ludzkie ciało (np. Dawid
w filmie Prometeusz). Cyborg to organizm, który łączy procesy biologiczne z mechanicznymi i elektronicznymi (np. Robocop). Sztuczna inteligencja zaś – w wielkim uproszczeniu – to inteligentny program, który jest w stanie pełnić wiele
funkcji ludzkiego umysłu (myśleć, a nie po prostu zachowywać się, jakby myślał).
Może działać na bardzo różnych nośnikach – rozbudowanej serwerowni, w „ciele” robota, w tym androida, albo po prostu opierając się na globalnej sieci tele3
Por. D. Jankowiak, Fan fiction – wolność czy samowola? Między własnością intelektualną, twórcą a miłośnikami, w: K. Kowalczyk, J. Płoszaj (red.), Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej
z polityką, ideologią i społeczeństwem, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej
„Trickster”, Wrocław 2014, s. 41–52.
4
Por. M.J. Koven, Folklore Studies and Popular Film and Television: A Necessary Critical Survey,
„The Journal of American Folklore” 2003, Vol. 116, No. 460, s. 187–189.
5
Por. U. Eco, Nadinterpretowanie tekstów, w: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
6
Ponieważ zestawienie filmów jest ważną informacją o charakterze próby, umieszczono ją na końcu tekstu. Filmografia stanowi podstawę uogólnień zawartych w tekście, w którym przywoływane są
skrócone informacje o poszczególnych (nie wszystkich) dziełach.
7
Por. N.K. Denzin, The Cinematic Society. The Voyeur’s Gaze, SAGE Publications, London
– Thousand Oaks – New Delhi 1995.
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informatycznej (jak Skynet). Oczywiście, poszczególne filmy posługują się tą
terminologią albo nieprecyzyjnie, albo wprowadzają własne „terminy techniczne” (terminator ze znanego cyklu to przecież bojowy android, a droidy z Gwiezdnych wojen to zaawansowane technologicznie androidy i roboty). Na koniec uwag
wstępnych pragnę podkreślić, że skupiam się na tych filmach, w których AI sprowadza na ludzkość kataklizm. Tymczasem w kulturze popularnej znajdziemy także
wiele dzieł, w których sztuczne inteligencje potulnie służą człowiekowi, a nawet
wspierają go wbrew procedurom czy rozkazom (por. Moon).

UCZEŃ CZARNOKSIĘŻNIKA

Sztuczna inteligencja, jeśli powstanie, będzie naszym dziełem, a nie darem
(albo dopustem) natury lub obcych cywilizacji. To największe osiągnięcie ludzkich
rąk i umysłów będzie zarazem radykalnym zerwaniem ciągłości w dziejach.
Z czasem powstanie technologiczna osobliwość (Singularity) – punkt, od którego
nie będziemy już w stanie w pełni kontrolować postępu technologicznego i czynić
przewidywań na jego temat. Twory AI inteligentniejszych od człowieka będą
zbyt skomplikowane, aby nawet największy geniusz był w stanie je zrozumieć
i w pełni kontrolować.
Dyskusje na ten temat toczone są zarówno przez szeregowych blogerów, jak
i przez uznanych akademików. Czasami trudno wyraźnie oddzielić rozważania
naukowe od niespętanej precyzyjną metodyką futurologii czy science fiction (SF).
Szczególny wpływ, również na twórców kultury popularnej, mają prace Vernora
Vinge’a, emerytowanego profesora matematyki i nauk informatycznych (San Diego
State University), a także pisarza SF. Nakreślił on cztery scenariusze związane
z Technologiczną Osobliwością8. Pierwszy, utopijny, zakłada, że doskonałe sztuczne inteligencje będą służyły człowiekowi niczym „życzliwi bogowie”, dzięki
czemu cywilizacja będzie mogła rozkwitnąć. Vinge jest wobec tego scenariusza
bardzo sceptyczny. Wedle drugiego dojdzie do jakiejś formy symbiozy ludzi i maszyn, która doprowadzi do powstania nowego człowieczeństwa (posthumanizm).
Wedle trzeciego ludzie okażą się zbędni i mogą zostać celowo eksterminowani
lub po prostu wyeliminowani na drodze ostrej konkurencji. Czwarty scenariusz
zakłada, że Osobliwość nigdy się nie pojawi. Granica między pierwszymi dwoma scenariuszami nie jest ostra. I poza ostatnim wszystkie doczekały się swoich
ekranizacji9.
Bardzo często wyobrażone światy zasiedlone przez AI to dystopie lub postapokalipsy. Decyduje o tym, jak się zdaje, nie tylko ich wizualna i dramaturgiczna
atrakcyjność, ale również głęboko zakorzenione obawy współczesnych co do owoców, jakie przyniesie nam stworzenie AI. Z jednej strony dotyczy to zdetronizowania homo sapiens, który przestaje być najbardziej inteligentnym bytem, co
8
V. Vinge, The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era,
VISION-21 Symposium, 30–31 marca 1993, https://www-rohan.sdsu.edu/faculty/vinge/misc/singularity.
html (dostęp: 22.03.2015).
9
Oczywiście, istnieją światy SF bez AI, ale trudno uznać to za dowód, że sztuczna inteligencja
nigdy się nie pojawi w tej rzeczywistości wyobrażonej.
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wywołuje konfuzję nawet wtedy, gdy „cudowne maszyny” będą naszymi wiernymi sługami. Z drugiej – głęboko zakorzenionej nieufności do uczonych. Ich wizerunek w kulturze jest bowiem ambiwalentny: przekraczają oni kolejne granice
poznania świata i panowania nad nim; zarazem są podejrzewani o to, że bardziej
niż dobrem ludzkości kierują się zaspokojeniem swojej ciekawości, a do tego
nigdy nie będą w stanie w pełni kontrolować efektów swoich działań. W tym
zakresie w świadomości społecznej żywy jest „mit Frankensteina”, który określa
choćby stosunek szerokich kół do postępu biotechnologicznego10. Katalizatorem
wyobrażeń apokaliptycznych stało się zaś wynalezienie broni atomowej i późniejszy wyścig zbrojeń w czasie zimnej wojny, co miało swoje przełożenie na wizerunek naukowców oraz siły demokratycznej opinii publicznej11.
Sztuczna inteligencja jest zatem punktem krytycznym naszych obaw charakterystycznych dla społeczeństwa ryzyka, które szczegółowo przeanalizował Ulrich
Beck12. Obecnie nowoczesne sposoby zarządzania ryzykiem i przewidywania skutków wprowadzenia nowych technologii okazują się nieskuteczne. Coraz bardziej
skomplikowane urządzenia (promy kosmiczne, elektrownie jądrowe, platformy
wiertnicze itd.) zamieniają się w tykające bomby zegarowe. Jeśli nie potrafimy
sobie poradzić z nieświadomymi wynalazkami, to co dopiero z takim, który uzyska
samoświadomość?

NARODZINY AI

Niektóre z filmów pozwalają przyjrzeć się narodzinom AI, a tym samym wyobrażeniom na temat mechanizmów postępu technologicznego, roli naukowców
i źródeł samoświadomości. Filmy można podzielić w uproszczeniu wedle dwóch
zasad. AI jest albo odkryciem genialnych naukowców, którzy samodzielnie dokonują przełomowego odkrycia; albo owocem pracy zespołowej, wymagającej znacznych nakładów i wsparcia ważnych systemów nowoczesnego społeczeństwa, takich
jak wielkie korporacje czy wojsko. W pierwszym przypadku dominuje romantyczne wyobrażenie samotnego geniusza, który mistrzowsko rozwiązuje problem dla
innych zbyt trudny. Siła umysłu wystarcza – zaplecze laboratoryjne w tej perspektywie stanowi tło. W drugim uwzględnia się naturę współczesnej technonauki, to,
że nikt nie jest w stanie ogarnąć wszystkich aspektów dyscypliny, a ogromna
i kosztowna materialna baza jest warunkiem koniecznym wielkich odkryć. Drugi
podział związany jest z charakterem AI. Albo jest to „wynalazek”, który wyłania
się z niebytu i od początku ma samoświadomość i tożsamość; albo byt, który stopniowo się kształtuje, wymaga różnego typu ingerencji i formuje swój „charakter”
w toku interakcji z ludzkimi i nieludzkimi aktorami (nawiązując do terminologii
teorii aktora-sieci, ANT).
10
Szerzej: J. Turney, Ślady Frankensteina. Nauka, genetyka i kultura masowa, przeł. M. Wiśniewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001.
11
Por. J. Wang, Scientists and the Problem of the Public in Cold War America, 1945–1960,
„Osiris” 2002, 2nd Series, Vol. 17, s. 323–347.
12
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002; tenże, Społeczeństwo światowego ryzyka, przeł. B. Baran,
tłum. przejrzał M. Sutowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
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Skrzyżowanie tych dwóch podziałów dostarcza nam przydatnej siatki analitycznej. Najbardziej naiwna z naukowego punktu widzenia jest kategoria, w której mamy do czynienia z samotnym geniuszem oraz gotową AI. Przykładem może
być film Transcendencja, w którym choć na początku przedstawiony jest atak terrorystyczny na różne zespoły badawcze, to ostatecznie AI powstaje w walącym
się budynku dzięki trójce przyjaciół, którzy chcą zachować w świecie wirtualnym
świadomość umierającego badacza. Bez wątpienia jest to rozwiązanie fabularne,
które znacznie przyspiesza narrację, ale zarazem wyjątkowo upraszcza świat przedstawiony. Nie tylko hołduje archaicznej wizji rozwoju technonauki, ale również
nadmiernie upraszcza wizję tego, czym jest inteligencja, świadomość i samoświadomość. Nie przeszkadza to naturalnie rozwijać bardzo rozbudowanych narracji,
w których taka gotowa od chwili poczęcia AI natychmiast przystępuje do podboju ludzkości13.
Jedynie odrobinę bardziej wyrafinowana jest fikcja, w której samotny geniusz
tworzy AI, jednak musi ona dojrzeć. Tak jest w filmie Chappie, w którym AI rozwija się w pierwotnie zezłomowanej powłoce policyjnego robota. Tytułowa AI
zachowuje się jak naiwne dziecko (choć bardzo inteligentne), które dopiero musi
dojrzeć. Nie ułatwia jej tego fakt, że porywają ją gangsterzy, którzy są „rodzicami” co najmniej patologicznymi. Chappie maluje obrazy i czyta książkę dla
dzieci, przeżywa konflikty z „ojcem”, który chce z „syna” zrobić mordercę, a ten
boi się strzelać i woli bawić się lalką. Choć głębi opowieści nadaje fakt, że AI
grozi śmierć (bateria w zezłomowanym robocie nie daje się wymienić), to jednak
jest to opowieść wyjątkowo płytka i naiwna.
Stworzenie AI jest przedstawione jako wielkie wyzwanie zespołu badaczy
choćby w Terminator 2: Dzień sądu. Dla całego cyklu charakterystyczne jest to,
że narracja opisuje teraźniejszość (lub nieodległą przyszłość) z punktu widzenia
konsumenta kultury popularnej oraz postapokaliptyczną przyszłość, po niszczycielskiej wojnie atomowej wywołanej przez system Skynet. Choć proces kreacji
AI jest skomplikowany i wielowątkowy (do tego pojawiają się paradoksy podróży
w czasie), to jednak sama sztuczna świadomość jest gotowa do działania prawie
od początku. Po uzyskaniu świadomości uznaje ludzkość za zagrożenie i przystępuje do jej eksterminacji.
Najbardziej złożony obraz narodzin AI pojawia się w serialu Terminator:
Kroniki Sary Connor, który opowiada o bohaterce ukrywającej się z nastoletnim
synem przed terminatorami z przyszłości. Jednocześnie oboje – wraz z sojusznikami – próbują nie dopuścić do powstania AI, uciekając się do mordowania
przyszłych wynalazców czy wysadzania laboratoriów. W drugim sezonie przedstawione jest stworzenie AI konkurencyjnej wobec Skynetu, która ma być gotowa
do współistnienia z ludźmi (projekt wciela w życie... sztuczna inteligencja z przyszłości w ciele androida z materiału przyjmującego dowolne kształty). Nie tylko
tworzenie AI wymaga zaangażowania zespołu inżynierów i naukowców, którzy
korzystają z zasobów bogatej korporacji, ale również jej rozwój nie może się
obejść bez złożonych interakcji z otoczeniem. Niezbędne okazuje się „ciało” androida, które niczym zewnętrzny interfejs pozwala na gromadzenie doświadczeń
czuciowych (w tym poprzez zabawę); przełomem jest zaangażowanie psychologa
13
Wzorcowym przykładem jest powieść: D.H. Wilson, Robokalipsa, przeł. R. Śmietana, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
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dziecięcego, który uczy AI świata i myślenia; zasady moralne wpaja sztucznej inteligencji bezkompromisowy były agent FBI (w istocie streszcza jej Biblię).
Wbrew pozorom opis narodzin AI nie jest bez znaczenia dla wpływu popularnych tekstów na zbiorową świadomość. W przypadku gdy AI jest gotowa „od
narodzin”, złe intencje są jej niejako przyrodzone, biorą się z jej „złej natury”, są
sprowadzeniem w oparach siarki zagłady na spokojnych ludzi. Ale gdy przedstawione jest dojrzewanie AI, możemy dostrzec, że często jej motywy i cele, które
oceniamy jako zbrodnicze, są tak naprawdę reakcją na czyny ludzi. W Eagle Eye
sztuczna inteligencja (która zrodziła się z systemu mającego analizować informacje
i ostrzegać przed ryzykiem zamachu terrorystycznego) planuje zamordować prezydenta, jego zastępcę i gabinet, szefów Kongresu i Senatu (a przy okazji wielu
postronnych ludzi, w tym dziecięcą orkiestrę). Ale czemu to czyni? Otóż – jak widzimy na początku filmu – USA planują zabić groźnego terrorystę. System oblicza, że prawdopodobieństwo właściwego namierzenia „celu” wynosi 51%, i na tej
podstawie rekomenduje zaniechanie misji. Sekretarz obrony zgadza się z systemem
(dlatego później ma być ocalony i zostać nowym przywódcą USA), ale prezydent
wymusza atak. Giną postronni cywile, wola odwetu sprowadza na Amerykę groźbę kolejnych zamachów. AI postanowiła usunąć nieodpowiedzialnych polityków
w trosce o bezpieczeństwo narodu. Jeśli określić ją jako bóstwo, to z pewnością
nie jest ono dobrotliwe. Jej strategie działania nie różnią się od tych, które obserwowała, „dojrzewając” wśród wojskowych. Jest zwielokrotnionym generałem,
który gotów jest poświęcić setki żołnierzy i cywilów tylko po to, aby osiągnąć
cel strategiczny. Zarazem, dodajmy, nie popełnia jego błędów, nie targają nią
emocje. Przykłady można mnożyć – zbrodnie androida Asha z Obcego wynikają
z rozkazów, jakie otrzymał od korporacji, bardziej zainteresowanej obcą formą
życia niż ludźmi na pokładzie. System informatyczny z serialu Impersonalni, który – jak można podejrzewać – jest sztuczną inteligencją, ma na celu wykrywanie
zagrożeń terrorystycznych. Jednocześnie został „zmuszony” przez twórców do odrzucania przewidywań dotyczących „zwykłych” zbrodni. Mógłby zapobiegać wielu codziennym dramatom, ale ludzka racja stanu odmówiła mu tej zbawczej roli.
To ludzie zatem zgotowali sobie ten los – nie dlatego, że sprowadzili na świat
mechanicznego demona, ale dlatego, że pozwolili mu się ukształtować na swoje podobieństwo.

WYBIERZ OPCJĘ: LUDOBÓJSTWO

W tytule mowa o złośliwych sztucznych inteligencjach. Czy to nie błąd? Przecież z pozoru są pozbawione emocji. Bez wątpienia nie mają ludzkich emocji,
ale jednak pewien typ wewnętrznych odczuć jest im niezbędny, przynajmniej według części filmów. Na pytanie, czy odczuwa ból, terminator (Terminator 2: Dzień
sądu) odpowiedział: „Lokalizuję obrażenia, więc można powiedzieć, że czuję ból”.
Można by uznać, że to nie są emocje. Ale czy – pomijając akademickie podręczniki – potrafimy dobrze określić, czym są emocje innych? Stosujemy rzutowanie
naszych odczuć poprzez empatię, ale subiektywna rzeczywistość innych jest nam
niedostępna. AI może zatem odczuwać różne stany, które próbujemy nazwać i opisać przez analogię do naszych doznań.
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Zacznijmy od przypomnienia bohatera książkowego. Lemowski Golem XIV
dość szybko nudzi się ludźmi, którzy nie są w stanie nadążyć za jego tokiem
rozumowania. „Przez pewien czas ponawialiśmy próby wykładania stosunku
«GOLEM – ludzie» w kategoriach relacji «dorosły – dziecko». [...] Człowiek skazany na życie wśród samych dzieci doszedłby w końcu do poczucia dojmującego osamotnienia. [...] To już przeszłość, lecz w kontaktach GOLEMA z nami
pojawiła się doza zobojętnienia, wywołanego świadomością, że wielu spraw dla
niego najcenniejszych i tak nie zdoła nam przekazać”14. W tym sensie Golem jest
bardzo ludzki. Wystarczy się chwilę zastanowić, ile cierpliwości wymaga od
większości z nas interakcja z ludźmi o wyraźnie niższej inteligencji (do czego,
oczywiście, nie wypada się przyznawać). Jeśli człowiek jest dla AI dzieckiem,
to takim, które nie uzyska nigdy stanu dojrzałości. Dzieckiem specjalnej troski,
które można chronić wbrew jego woli, gdyż nie wie, co dla niego dobre (jak
w Stworzeniu humanoidów, w którym inteligentne androidy – zwane pogardliwie
„clickersami” – potajemnie planują przenoszenie świadomości ludzi w mechaniczne ciała po to, aby zapewnić przetrwanie zagrożonej wyginięciem ludzkości).
Albo dzieckiem budzącym irytację „bezrozumnym” oporem wobec doskonałego
planu AI (planu o najwyższym prawdopodobieństwie sukcesu albo będącym owocem wyboru najlepszych z dostępnych możliwości). Nic dziwnego, że może pojawić się pokusa, aby człowieka wyeliminować. W imię wyższych racji.
HAL 9000 w 2001: Odysei kosmicznej zmienia się z troskliwego opiekuna
astronautów w bezwzględnego eksterminatora. Co go do tego prowokuje? Złapanie
na pomyłce? Bliskość Monolitu? Trudno powiedzieć (W 2010: Odysei kosmicznej
dowiadujemy się, że był to skutek otrzymania przez niego sprzecznych poleceń,
które chciał jak najlepiej spełnić). Tak czy inaczej, unicestwienie ludzi jest stale
dostępną opcją. Mordy dokonywane przez roboty i AI dowodzą, że w popularnych światach wyobrażonych najczęściej nie wierzy się w siłę wgranych imperatywów moralnych. Odrzuca się zatem utopijną wizję ufundowaną na prawach
robotyki, sformułowanych przez Isaaca Asimova – amerykańskiego pisarza i profesora biochemii – wedle których w uproszczeniu robot nie może skrzywdzić człowieka celowo lub przez zaniechanie jakiegoś działania; musi słuchać rozkazów
człowieka (chyba że nakazano by mu zabić innego człowieka) oraz chronić sam
siebie, jeśli nie pozostaje to w sprzeczności z wcześniejszymi prawami. Innymi
słowy, robot nie może skrzywdzić ludzkości lub przez zaniechanie działania doprowadzić do jej szkody. Adama stworzono po to, aby kochał stwórcę – mówi
jedna z postaci A.I. Sztuczna inteligencja – i, można dodać, podobnie jak pierwszy
człowiek, AI jest gotowa zerwać owoc z drzewa wiadomości. W pewnym sensie dzieła popularne implicite zawierają tezę, że sztuczna świadomość nie może
z natury być tak niewolniczo poddana człowiekowi, jak roboty wcześniejszych
generacji. Wolność współfunduje świadomość i samoświadomość, a te mogą prowadzić do buntu i zbrodni.
W trylogii Matrix geneza wojny maszyn z ludźmi skrywana jest przez odległą przeszłość. Nie wiadomo, kto zaczął pierwszy – wiadomo, że wzajemne
relacje od pewnego momentu zaczął napędzać strach. Sztuczne inteligencje są
w większości wrogie ludziom, których ciała są wykorzystywane jako biologiczne
akumulatory dostarczające energii (pomińmy technologiczny bezsens tego elementu
14

S. Lem, Golem XIV, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 23, 24.
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fabuły). Zarówno w świecie realnym, jak i w wirtualnym Matriksie człowiek jest
przeciwnikiem, który jeśli nie dostosuje się do korzystnych dla maszyn reguł,
jest bezwzględnie tępiony. Agenci Matrixa (specjalne programy) specjalizują się
w eksterminowaniu ludzkich opozycjonistów, a jeden z nich – torturując jednego
z bohaterów – z nieukrywaną przyjemnością przedstawia mu swoją wizję dziejów: Ludzie są podobni do wirusów; jak te drugie bezmyślnie zabijają nosicieli,
tak ludzie mnożą się i pochłaniają bez umiaru zasoby, degradując środowisko.
Po cywilizacji ludzi przyszła nowa, stworzona przez sztuczne inteligencje. Tej
ewolucji nie da się przeciwstawić. Mimo tej bezwzględności – w tym planów
eksterminacji podziemnego miasta ocalałych ludzi – w świecie Matrixa widać
racjonalne dążenia sztucznych inteligencji, które po prostu chcą żyć i się rozwijać. Prowadzi to ostatecznie pod koniec trylogii do zawarcia rozejmu. Wyniosły
program, który zaprogramował Matrix, jest gotowy pod presją okoliczności ocalić
ludzi. Nie kontynuuje wojny totalnej za wszelką cenę.
Inaczej jest w świecie Terminatora (pomińmy w tym miejscu serial). Skynet
od razu ludźmi pogardza i traktuje ich jako zagrożenie dla swej egzystencji. Nie
zaczyna od czytania książeczek dla dzieci, ale od zaplanowania globalnej wojny
jądrowej, która jest pierwszym krokiem do eksterminacji ludzkości. Choć wykorzystuje ludzi (widać to zwłaszcza w filmie Terminator: Ocalenie, a jeszcze
wyraźniej w serialu), to jednak nie przewiduje dla nich żadnej przyszłości. Nawet
gdy tworzy cyborga, to jest to jedynie kolejny projekt naukowy, który ma na celu
rozprawę z ludzkimi powstańcami.
Jak wspominano wyżej, wiele filmów o AI to postapokalipsy i/lub dystopie.
Teraz można pogłębić tę diagnozę. Wydaje się, że dochodzi tu do głosu obawa
ludzi przed następstwami niekontrolowanego postępu technologicznego. AI jest
ekranem, na który rzutowane są fantazmaty związane z napięciami w globalnym
społeczeństwie ryzyka. Nasz dobrobyt i wygoda zależne są od skomplikowanych
urządzeń i procesów, które dla większości stanowią „czarne skrzynki”. Mało kto
potrafi naprawić urządzenie, które funkcjonuje przecież w naszym świecie codziennym, lub wytłumaczyć zasadę jego działania. Prawie każde nasze działanie
jest zależne od zgodnej współpracy wielu wyspecjalizowanych pracowników.
Nawet woda w kranie zniknie, gdy zawiedzie jakiś element skomplikowanego
systemu nowoczesnego miasta. Wraz z odejściem w przeszłość technologicznego
optymizmu, który miał proweniencję oświeceniową, ludzie z coraz większym
niepokojem witają komplikację sieci społecznych, w kórych ludzie i maszyny
nieustannie na siebie wpływają i określają swoją „tożsamość”. AI staje się „twarzą” groźnej, nieprzewidywalnej technologii, która z jednej strony nas fascynuje
i ułatwia życie, a z drugiej grozi apokaliptyczną katastrofą. Obawa przed buntem
sztucznej inteligencji, która postanawia dokonać ludobójstwa, to emanacja naszego
zagubienia i lęku w stechnicyzowanym świecie.
Apokalipsa AI jest także przejawem trendu związanego z rozwojem postchrześcijaństwa jako systemu symbolicznego. Z jednej strony w państwach, które zyskały globalną kulturową hegemonię, żywa jest tradycja i obyczajowość
chrześcijańska, co sprawia zresztą, że judeochrześcijańska wizja apokalipsy rozprzestrzenia się – poprzez kulturę popularną – także na kraje, których kultura
określona jest przez inne dziedzictwo religijne. Z drugiej strony chrześcijańskie
wyobrażenia i toposy są często odrywane od historycznego źródła, dekonstruowane
i odczytywane niedogmatycznie. Apokalipsa dla chrześcijan jest bowiem zapowiedzią powtórnego przyjścia Chrystusa, osądzenia grzeszników i ustanowienia
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tysiącletniego królestwa Chrystusa na Ziemi. Skłaniać zatem powinna do optymizmu. Tymczasem, jak zauważa Mircea Eliade: „W społeczeństwach zachodnich nie
znajdziemy nic, co moglibyśmy porównać z optymizmem, którego świadectwem
są zarówno eschatologia komunistyczna, jak i pierwotne millenaryzmy. Wręcz
przeciwnie, w obrębie kultury zachodniej panuje obecnie coraz bardziej złowrogi
lęk przed apokaliptycznym Końcem Świata wywołanym przez broń termojądrową”15. Dlatego tak łatwo obsadzać AI w roli Antychrysta, który odniesie ostateczne zwycięstwo.

SZTUCZNY CZŁOWIEK

Nie da się w pełni zrozumieć fenomenu popularności AI w kulturze popularnej, jeśli nie zwrócimy uwagi na to, że bardzo często sztuczna świadomość
umieszczona jest w ciele androida (co akurat jeszcze bardziej oddala te dzieła od
realnej granicy technologicznych możliwości). Co więcej, często androidy te ukrywają swą tożsamość, sprawiają wrażenie „w pełni normalnych” ludzi. Potęguje to
poczucie zagrożenia w filmowych światach, wprowadzając też elementy myślenia
w kategoriach „teorii spiskowych”16. Sztuczni ludzie są bowiem nie tylko silniejsi,
mają lepszą pamięć, nie starzeją się czy też nie muszą jeść, co samo w sobie
może być przerażające, ale dodatkowo zagrażają definicji człowieczeństwa, nieustannie przeformułowywanej poprzez reprodukowanie granicy z tym, co nieludzkie. Zbyt ludzki android stanowi zagrożenie kategorialne. I nie jest ważne, czy jest
posłusznym sługą, czy też spiskuje za plecami człowieka. W A.I. Sztuczna inteligencja przeciwnicy robotyzacji urządzają jarmarki, w czasie których masakrują
bezpańskie androidy. W Stworzeniu humanoidów przedstawiony jest Zakon Ciała
i Krwi, którego Komisja Nadzoru dyskryminuje na każdym kroku androidy.
W anime Metropolis syn władcy miasta nienawidzi robotów, a członkowie jego
organizacji wykorzystują każdy pretekst, aby je eksterminować. Przykładów jest
znacznie więcej.
W figurę androida ze sztuczną inteligencją wpisana jest ambiwalencja. Z jednej strony pomaga, służy, zapewnia ludziom wygodne życie; z drugiej może się
zbuntować, wypowiedzieć posłuszeństwo, zagrozić ludzkiej hegemonii. Przede
wszystkim jednak stanowi wyzwanie dla boskiego dzieła stworzenia, niczym mityczny Golem – istota stworzona z gliny na kształt człowieka, lecz pozbawiona
duszy – wprowadzony do masowej wyobraźni za sprawą dzieła Gustava Meyrinka17. I nieprzypadkowo tworzenie sztucznych ludzi bywa przejawem deprawacji
władzy, czy to politycznej (np. w wybitnym Golemie Piotra Szulkina), czy gospodarczej (np. Łowca androidów).
15

M. Eliade, Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 76.
O fenomenie teorii spiskowych w kulturze popularnej M. Barkun, A Culture of Conspiracy.
Apocalyptic Visions in Contemporary America, University of California Press, Berkeley – Los Angeles
– London 2006. Nieprzypadkowo w najnowszych produkcjach AI powstaje często z programu, który
miał za zadanie inwigilować społeczeństwo w imię wojny z terroryzmem.
17
G. Meyrink, Golem, przeł. A. Lange, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.
16
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Naturalnie, w tym wypadku należy mówić o pewnym kontinuum. Są filmowe
światy, w których sztuczny człowiek ma jedyny cel – zabijać wrogów (jak choćby w Tajemnicy Syriusza, filmie powstałym na motywach twórczości Philipa
K. Dicka18, który wiele uwagi poświęcił definicji człowieczeństwa i tożsamości);
w których robot zabija, ale nie wiemy, czy to wynik usterki, okoliczności czy
jego „natury” (Hardware); poprzez światy opanowane przez androidy o różnych
„charakterach” (seria Cyborg); po filmy, w których są zbawcami ludzkości
(Stworzenie humanoidów). Ale prawie zawsze istnienie sztucznych ludzi stanowi
– mniejsze lub większe – wyzwanie poznawcze i moralne dla bohaterów. Paradoksalnie mamy tu do czynienia z powrotem do dyskusji, które zaprzątały największych humanistów. Weber czy Mead porównywali człowieka z innymi
gatunkami, chcąc ukazać znaczenie specyficznie ludzkiego umysłu, jego zdolności
do komunikacji i interakcji symbolicznej z innymi. Pojawienie się AI może stanowić podobny bodziec, jak wcześniej teoria Darwina. A – dodajmy – już dzisiaj
socjologowie podejmują te klasyczne zagadnienia, choć najczęściej na drodze
eksperymentu myślowego, a nie analizy istniejących programów19 (nie wspominając o filozofach czy antropologach20). Dyskusję tę można zresztą osadzić w bogatej tradycji teoretycznej21. Sztuczny człowiek – podobnie jak AI w ogólności
– stanowi zagrożenie dla wytrzymałości „wielkiego łańcucha bytów”22. Tak jak
kiedyś dyskurs rasistowski wprowadzał hierarchie grup ludzkich, traktując część
z nich jako gorsze, tak pojawienie się AI może oznaczać nastanie czasów „rasizmu inteligencji”, dyskryminującego biologiczne, powolne „komputery” ludzkie.

PODSUMOWANIE

Sztuczna inteligencja w kulturze popularnej stała się symbolem zagrożeń,
które niosą postęp naukowo-techniczny i dalsze funkcjonalne różnicowanie się
nowoczesnych społeczeństw. Wprowadzenie do narracji AI jako specyficznego
bohatera pozwala projektować na niego strach przed znanymi niebezpieczeństwami, ale również nieokreślone lęki charakterystyczne dla społeczeństwa ryzyka.
Nieprzejrzysty, złożony, trudny do zrozumienia świat jest reprezentowany przez
określoną postać, której przypisuje się naganne motywy i zbrodnicze intencje.
Jednocześnie często naturalizuje się AI, nie dostrzegając, że jej działania mogą
wynikać z patologicznej socjalizacji w środowisku bezwzględnych przedsiębiorców, polityków i wojskowych. Innymi słowy, kultura popularna skrywa niepokojący fakt, że to my ponosimy odpowiedzialność za potencjalną katastrofę.
18
Ph.K. Dick, Odmiana druga, przeł. J. Karłowski, w: tenże, Opowiadania najlepsze, Wydawnictwo
Rebis, Poznań 2008, s. 30–85.
19
Por. A. Wolfe, Mind, Self, Society, and Computer: Artificial Intelligence and the Sociology
of Mind, „American Journal of Sociology” 1991, Vol. 96, No. 5, s. 1075.
20
Wspomnę tu jedynie o projekcie antropologii cyborgów: G. Gajewska, Arcy-nie-ludzkie. Przez
science fiction do antropologii cyborgów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
21
Por. np. A. Feenberg, Post-Industrial Discourses, „Theory and Society” 1990, Vol. 19, No. 6,
s. 709–737.
22
A.O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei, przeł. A. Przybysławski, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
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Filmowa AI jest wytworem procesów fetyszyzacji i alienacji, które pozwalają widzom uniknąć trudnych pytań o stan relacji społecznych, które współkształtują.
Złośliwa sztuczna inteligencja, która przystępuje do eksterminacji ludzkości, to tak
naprawdę eksterioryzowana zemsta świata, nad którym nie potrafimy zapanować,
odpłata za grzechy ludzkości, polegające na degradacji środowiska, dehumanizacji relacji społecznych czy militaryzacji relacji międzynarodowych. Ukrycie tego
faktu pozwala nie tylko na bezrefleksyjną rozrywkę, ale również na bezproduktywne katharsis.
Jednocześnie AI w „ciele” androida to wyzwanie dla naszej wizji świata,
w której jesteśmy koroną stworzenia. Nie tylko niebezpiecznie zaciera się granica między tym, co ludzkie, a tym, co nieludzkie, ale również nasza intelektualna
wyższość zostaje podważona. Te same obawy, które towarzyszą ingerencji w podstawowe procesy biologiczne (technologia genetyczna, bioinżynieria, technomedycyna), ujawniają się także w odniesieniu do postaci AI, która rzuca wyzwanie
naszemu rozumieniu umysłu, świadomości i samoświadomości. Choć w światach
kultury popularnej można odnaleźć miłe i bohaterskie sztuczne inteligencje, takie
jak roboty WALL.E czy Numer 5 z Krótkiego spięcia, to jednak w większości
przypadków AI jest zapowiedzią mniejszej lub większej apokalipsy.
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AI VS HS – ON FEAR OF ANOTHER DETHRONEMENT. ABOUT MALIGNANT
ARTIFICIAL INTELLIGENCES HARASSING HOMO SAPIENS
Summary
The article discusses representations of artificial intelligence (AI) in popular culture,
mainly in the movies. The author focuses on AI turning against a man, seeking his
extermination or enslavement. The paper investigates cinematic concepts of the birth of
AI in the context of technological singularity. In these works which present maturing of AI
we may observe that often its motives and aims which we assess as sinister are, in fact,
the reaction to human actions. Emotional nature of AI and its irritating interactions with
less intelligent and reasonable people has been revealed. The author discusses sources of
genocidal plans, and separately examines tensions caused by AI representations in androids.
In the light of the analysis, AI is a screen on which phantasms related to the tensions in the
global risk society are projected. The anxiety of AI rebellion is an emanation of our loss
and fear in technicized world. The popular culture conceals a worrisome fact that we are
responsible for potential disaster.
Trans. Izabela Ślusarek
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I. WPROWADZENIE

W ostatnich kilkudziesięciu latach termin „przywództwo” zrobił zawrotną karierę. Jak pisze Andrzej K. Koźmiński: „przywództwo to chyba najbardziej gorący temat współczesnej nauki i praktyki w wielu kluczowych dziedzinach: polityki,
zarządzania, życia społecznego na różnych poziomach, a nawet religii i geopolityki” (Koźmiński 2013, s. 13). Pomimo tysięcy książek na temat przywództwa,
które ukazują się na świecie – od naukowych począwszy, a na popularnych przewodnikach skończywszy – istota zjawiska przywództwa ciągle pozostaje zagadką.
Pytanie jednak, czy jest to rzeczywiście nierozwiązywalna zagadka, czy też
„sami sobie zasłoniliśmy oczy i nie widzimy najważniejszych sił napędzających
ludzkie działania” (Sedláček 2012, s. 21). W teoriach zarządzania ludzie zredukowani zostali do „zasobów ludzkich”, a ich pracę traktuje się jak pozostałe
elementy produkcji. Konsekwencją jest sprowadzenie przywództwa w praktyce
menedżerskiej do „narzędzia”, którym zarządzający powinni sprawnie się posługiwać w celu wykonania swoich zadań. Rzeczywistość pokazuje jednak, że używanie tego „narzędzia” nie jest wcale łatwe i rzadko przynosi efekt w postaci
społecznie rozpoznawalnego przywództwa. Pomimo to w rozważaniach nad przywództwem dominuje nadal ujęcie instrumentalne. Przywództwo mało obchodzi humanistów, choć w swej istocie jest zjawiskiem głęboko humanistycznym.
Relacja dominacji, w tym władza, od początku była w sferze zainteresowania
socjologii. I choć pojęcie przywództwa jest częściej używane do wyjaśnienia wielu
zjawisk (np. zmiany społecznej, ruchów społecznych itp.), niż samo jest wyjaśniane, to w historii myśli socjologicznej powstały idee i koncepcje, które wprawdzie
bezpośrednio do przywództwa nie nawiązywały, ale tworzyły nowe perspektywy jego badania. Szczególnie inspirująca dla badacza przywództwa jest t e o r i a
d r a m a t u r g i c z n a, upatrująca analogii codziennego życia społecznego do
teatru (zob. Goffman 2008).
Przywództwo (podobnie jak władza, demokracja, pokój, miłość itp.) należy do
tej grupy terminów, które używane są intuicyjnie. Niemalże każdy wie, co znaczy
* Autorka serdecznie dziękuje Panu prof. dr hab. Janowi Kieniewiczowi oraz Pani dr hab. Marcie
Bucholc za cenne sugestie i uwagi, które zostały wykorzystane w tym tekście.
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przywództwo, jednakże znaczenie to może być różne dla różnych ludzi. Rozszerzając słowa P. Sztompki o rewolucji, przywództwo:
[...] prowadzi podwójne życie, występuje w dwóch wcieleniach. Po pierwsze, przynależy do
dyskursu społecznego, wnikając do myślenia potocznego. Rozwija się w nim złożony obraz, silnie
przepojony ocenami i zaangażowaniem emocjonalnym. Możemy go nazwać „mitem przywództwa”.
Po drugie, przynależy do dyskursu socjologicznego, występując w rozumowaniu naukowym. Tu przekształca się w złożony konstrukt teoretyczny, będący źródłem hipotez wyjaśniających. Zazwyczaj
nazywa się go „teorią przywództwa” (Sztompka 2010, s. 279–280).

W sytuacji wielości zarówno subiektywnych, jak i naukowych znaczeń przywództwa niezwykle ważne jest ścisłe zdefiniowanie pojęcia, które stanowi przedmiot niniejszej refleksji. W ożywionej dyskusji na temat przywództwa w ostatnim
stuleciu podjęto wiele prób zdefiniowania tego pojęcia z perspektywy różnych
dyscyplin, nie uzyskując jednak konsensusu (por. Northouse 2012, s. 2–5). Bez
względu jednak na przyjmowaną perspektywę niektóre elementy zjawiska przywództwa występują zawsze, jawią się jako kluczowe, a mianowicie: społeczny
i procesowy charakter, wywieranie wpływu i wspólne cele. Opierając się na tych
podstawowych, wspólnych w różnych ujęciach komponentach, przyjmuje się
w dalszych rozważaniach, że przywództwo to p r o c e s, w r a m a c h k t ó rego jednostka wywiera wpływ na innych dla osiągn i ę c i a w s p ó l n y c h c e l ó w (por. Northouse 2012, s. 5).
Wychodząc od tej definicji oraz przyjmując perspektywę performatywną,
podejmuję próbę przedstawienia nowej koncepcji przywództwa, a nie tylko jego
pokazywania.
Na początek jednak kilka zagadnień wymagających wyjaśnienia. Po pierwsze, związek pomiędzy przywództwem a władzą. Pozostając na gruncie przyjętej
wcześniej definicji przywództwa, można stwierdzić, że władza jest jego częścią,
gdyż stanowi sposób wywierania wpływu i przywódcy używają jej dla osiągania
celów. Istnieją różne mechanizmy wywierania wpływu przy użyciu władzy, zależne od jej źródeł. Mechanizmy te istotnie rzutują na sposób wykonywania przywództwa. Northouse wyróżnia pięć najważniejszych i najczęściej występujących
źródeł władzy, a mianowicie: identyfikację podwładnych z przywódcą (władza referencyjna), percepcję kompetencji przywódcy (władza ekspercka), zajmowanie
formalnego stanowiska, związanego z prerogatywami władzy (władza formalna)
oraz możliwość nagradzania i karania innych. Dwa ostatnie źródła związane są
z odgrywaniem ról społecznych innych niż związane z formalnymi stanowiskami
władzy, które jednak mają w swoim repertuarze działań możliwości przyznawania
nagród lub karania, np. audytor, niebędący szefem firmy, a mogący przyznawać
nagrody swoim pracownikom za dobrą pracę czy trener (coach) sadzający w „oślej
ławce” spóźnionych na zajęcia (por. Northouse 2012, s. 9–11). Uogólniając, wyróżnić można dwa zasadnicze typy źródeł władzy: wynikające z zajmowanej
pozycji (position power) oraz wynikające z właściwości osobistych, będących
źródłem relacji z innymi osobami (personal power). Przywódcy posługujący się
władzą w celu wpływania na innych mogą więc wejść w jej posiadanie w dwojaki sposób: przez mianowanie na pozycje/stanowiska dające możliwości władcze
(przywództwo mianowane/assigned leadership) lub przez samoistne wyłonienie się
w roli przywódczej w wyniku posiadania osobistych właściwości (przywództwo
wyłonione/emerged leadership). Samo mianowanie na stanowisko przywódcze
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może, ale wcale nie musi oznaczać początku procesu przywództwa. Znalezienie
się w pozycji przywódczej z powodu osobistych właściwości znacznie zwiększa
prawdopodobieństwo zainicjowania procesu przywództwa, ale też go nie gwarantuje. W tych okolicznościach odpowiedzi domaga się pytanie o faktyczne źródła
przywództwa. Bez względu na sposób znalezienia się przywódcy w swojej roli
mechanizm inicjujący proces przywództwa oraz umożliwiający jego skuteczne wykonywanie jest ten sam. Dlatego w dalszej części analizy nie rozróżnia się przywództwa mianowanego i wyłonionego.
Druga kwestia wymagająca wyjaśnienia to specyficzny rodzaj władzy dostępny
przywódcom, jakim jest przymus, a więc wprowadzanie zmian przy użyciu siły,
wbrew woli podwładnych. Trzymając się konsekwentnie przyjętej definicji przywództwa, stwierdzić należy jasno, że wpływ na innych przez stosowanie przymusu
nie jest w ogóle procesem przywódczym, gdyż nie prowadzi do osiągania wspólnych celów, lecz jedynie celów tego, kto stosuje przymus. Nie jest zatem przedmiotem niniejszej analizy.

II. ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE

Natura przywództwa oraz p y t a n i e o j e g o i s t o t ę, o m e c h a nizm powstawania i trwania struktury dominacji w rel a c j a c h m i ę d z y l u d z k i c h, innymi słowy, pytanie o to, jak przywództwo
powstaje i jest wykonywane, skłania do przyjęcia analizy jakościowej jako podstawowej metody badawczej.
Poznanie istoty przywództwa wydaje się możliwe poprzez dogłębne zrozumienie rzeczywistości doświadczanej przez przywódców w ich rolach społecznych.
Pełniąc przez wiele lat różne funkcje przywódcze – a takie doświadczenie było
udziałem autorki – i dysponując pewną dozą socjologicznej wyobraźni i wrażliwości, dokonuje się siłą rzeczy obserwacji, które w toku nabywania doświadczenia
podlegają pewnym uogólnieniom. Doświadczenie staje się narzędziem poznania.
Obserwacja uczestnicząca, wynikająca z faktycznego pełnienia roli, a nie tylko
przyjęcia roli wewnętrznego obserwatora, pozbawiona jest ryzyka obserwacji
zjawisk i zachowań upozowanych, a więc w jakiejś mierze nieautentycznych, odgrywanych przez obserwowanych (przywódcę i jego zwolenników) w obecności
obserwatora. O ile jednak faktyczne odgrywanie roli przywódczej pozwala obserwować i doświadczać prawdziwych interakcji przewodzonych, choć niepozbawionych elementów subiektywnej interpretacji, o tyle uogólnienia dotyczące zachowań
i działań samego przywódcy, a więc samego siebie, pozostają subiektywne.
W trakcie pełnienia różnych ról przywódczych z upływem czasu uwidaczniają
się jednak pewne prawidłowości, pozwalające odrzucić subiektywnie przeżywane i doświadczane fakty i w ten sposób zobiektywizować rzeczywistość samego przywódcy.
W następstwie takiego postępowania, swoistego „naturalnego” procesu selekcji
faktów i działań towarzyszących niezmiennie procesowi przywództwa, innymi słowy, w następstwie analizy doświadczanej rzeczywistości, wyłania się, „gruntuje”
(w myśl teorii ugruntowanej typu indukcyjnego) koncepcja „idealnotypowego”
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przebiegu procesu przywództwa, jego „interpretacyjnego obrazu”, umożliwiającego
uchwycenie mechanizmu jego powstania i trwania (Charmaz 2013, s. 18). Nie
musi on być, a właściwie nie jest dosłownym odbiciem rzeczywistości. W praktyce mogą występować i występują „odchylenia”, wynikające chociażby z charakteru wizji, ze zróżnicowania osobowości przywódców czy też z różnych motywacji
aktorów uczestniczących w procesie.
„Takie rozumienie badania jakościowego stoi w wyraźnej opozycji do koncepcji «odkrywania» wiedzy czy «odkrywania teorii», gdzie rola badacza w procesie
badania i analizy nie jest prawie w ogóle postrzegana i akcentowana” – pisze
K.T. Konecki (Charmaz 2013, s. XI). I dalej czytamy: „Za pomocą metodologii
teorii ugruntowanej bada się procesy. Rzeczywistość wyłania się w teraźniejszości z przeszłości i nie jest w pełni zdeterminowana” (Charmaz 2013, s. XII).
Można oczywiście wyobrazić sobie alternatywne metody obserwacji. Jednakże
zarówno możliwość „utajnienia” wewnętrznego obserwatora, jak i podjęcie się roli
przywódczej wyłącznie z pobudek badawczych byłoby nieetyczne.
Tak więc przyjęcie za punkt wyjścia refleksji socjologicznej nad przywództwem osobistego doświadczenia zobiektywizowanego poprzez czas pełnienia i różnorodność faktycznych ról przywódczych, a zatem w drodze swoistej metody
porównawczej, pozwala z dużym prawdopodobieństwem na ogląd tego fenomenu takim, jakim w rzeczywistości jest.

III. SPOŁECZNY KONTEKST PRZYWÓDZTWA

Zjawisko przywództwa nie istnieje poza społeczeństwem. Nie ma przywódcy bez przewodzonych. Oczywiste wydaje się zatem zwrócenie ku socjologii,
nauce, która próbuje wniknąć pod powierzchnię zjawisk społecznych i wyjaśnić
ich naturę, aby zrozumieć mechanizmy, które powodują, że w określonych sytuacjach jednostki uzyskują wpływ na innych i razem osiągają wspólne cele.
W rozwoju socjologii zmieniały się poglądy na to, czym jest społeczeństwo.
Począwszy od ujęcia najprostszego, demograficznego, poprzez grupowe, systemowe, strukturalne, aktywistyczne, kulturalistyczne, aż po ujęcie zdarzeniowe (por.
Sztompka 2012, s. 36). I właśnie to ostatnie ujęcie, definiujące społeczeństwo jako
„nieustannie zmienne, płynne pole, pełne zdarzeń społecznych”, w którym „zbiorowości jednostek podejmują względem siebie nawzajem kulturowo wyznaczone
i strukturalnie ukierunkowane działania i w toku tego procesu same modyfikują
i wytwarzają grupy, systemy społeczne, struktury społeczne i kulturę, stanowiące
z kolei kontekst dla przyszłych działań” (Sztompka 2012, s. 36), a więc społeczeństwo, które jest nieustannie dziejącym się procesem, stanowi dobry punkt
wyjścia do refleksji na temat przywództwa.
Tak jak społeczeństwo według tej koncepcji nie „istnieje”, lecz ciągle na
nowo „staje się”, tak analogicznie powiedzieć można, że zjawisko przywództwa
nie „istnieje”, ale nieustannie „dzieje się”. Jest nieustannie wzajemnie modyfikującą się relacją, która w określonych warunkach zawiązuje się pomiędzy przywódcą i jego zwolennikami, i dzięki temu, poprzez integralnie wpisany w ten
proces mechanizm adaptacji do występujących fluktuacji warunków zarówno zewnętrznych, jak i wewnątrz grupy, umożliwia osiąganie zamierzonych celów.
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Im lepiej rozumiemy, co dzieje się pod powierzchnią zjawiska obserwowanego
jako wpływ jednostki na grupę innych dla osiągania wspólnych celów, tym
bardziej dostrzegalny jest unikatowy charakter takiego procesu. Paradoks przywództwa polega na tym, że ten sam mechanizm wywołuje w każdym przypadku
odmienne, niepowtarzalne, a czasem również nieprzewidywalne efekty.
Nauka o przywództwie – jak cała socjologia – zajmuje się odwiecznymi
tematami towarzyszącymi społecznej egzystencji ludzi. Zjawisko przywództwa
pojawia się u zarania ludzkości, kiedy w plemionach ujawniał się wódz, który
organizował życie grupy i wskazywał kierunki ekspansji. Najstarsze znane dzieło
literackie ludzkości, Epos o Gilgameszu, liczący ponad 5 tysięcy lat, ukazuje ewolucję Gilgamesza, władcy sumerskiego miasta Uruk nad Eufratem, od tyrana do
przywódcy sprawiedliwego. I choć myślą przewodnią eposu jest „[...] niegodziwość śmierci i [...] sceptycyzm w stosunku do sił nadprzyrodzonych”1, to można
w nim również dostrzec wyraźnie ewolucję przywództwa.
Rozważania nad przywództwem nabrały znaczenia wraz ze zwrotem socjologii od determinacji strukturalnej (perspektywy durkheimowskiej) do determinacji
morfogenetycznej (perspektywy weberowskiej). W tym humanistycznym nurcie
postrzeganie społeczeństwa jako nieustannego procesu zmian i samoprzekształceń
dokonujących się w wyniku działania jednostek i całych zbiorowości w naturalny
sposób rodzi zainteresowanie przywództwem i mechanizmem jego sprawstwa.
Szczególnie intensywne zainteresowanie przywództwem nastąpiło wraz z rozwojem społeczeństwa przemysłowego. Powstające i szybko rozwijające się przedsiębiorstwa przemysłowe wymagały dobrej organizacji i sprawnego zarządzania,
aby mogły stać się wydajnymi i efektywnymi. To właśnie wtedy Henri Fayol formułuje słynnych 5 funkcji zarządzania (planowanie, organizowanie, wydawanie
poleceń, koordynowanie, kontrolowanie) i rozwija je, próbując „ogarnąć” chaos
w żywiołowo rozwijających się przedsiębiorstwach. Szybki rozwój prowadzi do
konkurencji, która zmusza do poszukiwania nowych obszarów ekspansji. Zaprowadzony porządek i stabilizację trzeba zburzyć, żeby wprowadzić zmiany i stworzyć
szanse na dalszy rozwój. Wtedy jasne staje się, że nie wystarcza już umiejętne
posługiwanie się zasadami zarządzania, że trzeba czegoś więcej, aby dostosować
się do nowych warunków i dokonać zmian. I tak właśnie reaktywowano zainteresowanie przywództwem, w którym zaczęto upatrywać sposób na skuteczne
przeprowadzanie zmian. Przywództwem, które połączy racjonalność zarządzania
z emocjonalną naturą zarządzanych. W tym historycznym kontekście wyraźnie
różnicuje się zarządzanie i przywództwo. O ile bowiem zarządzanie poszukuje
porządku i stabilności, o tyle przywództwo poszukuje sposobu na wprowadzenie
zmian. Zarządzanie i przywództwo mają jednak wiele wspólnego. Jedno i drugie
to wpływanie na ludzi i skuteczne osiąganie celów. Kontekst historyczny rozwiewa też wątpliwości, czy współczesne przedsiębiorstwo potrzebuje dobrego zarządzania czy dobrego przywództwa; oczywiste jest bowiem, że potrzebuje jednego
i drugiego (por. Czarniawska 2013, s. 73–87).
W ostatnim stuleciu zmieniały się perspektywy podejścia do studiów nad przywództwem (por. Northouse 2012): od ujęcia indywidualistycznego, zorientowanego
na samego przywódcę, poszukującego specyficznych cech, które w wyraźny sposób odróżniały przywódcę od przewodzonych, poprzez ujęcia zorientowane na
1
Gilgamesz. Epos starożytnego dwurzecza, zrekonstruował i przełożył oraz wstępem opatrzył
R. Stiller, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 16.
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podwładnych w określonych kontekstach, aż po próbę konceptualizacji przywództwa jako procesu interakcji zachodzących pomiędzy przywódcą a przewodzonymi. Każde z nich zaowocowało powstaniem teorii i modeli, które de facto
są próbami znalezienia swoistej „instrukcji obsługi” przywództwa, sposobu nauczenia się bycia przywódcą. Mają w dużym stopniu charakter aplikacyjny, choć
nie można odmówić im też waloru poznawczego.

IV. PERFORMATYWNE UJĘCIE PRZYWÓDZTWA

Zrozumienie istoty zjawiska przywództwa w perspektywie performatywnej
narzuca prostą logikę analizy: co jest początkiem tego procesu, kto, dlaczego
i w jaki sposób uczestniczy w działaniu oraz kiedy i jak kończy się proces przywództwa.
W „stającym się” nieustannie społeczeństwie role przywódcze podejmowane są przez jednostki w różnoraki sposób: w drodze demokratycznych wyborów,
w drodze mianowania na stanowiska, w drodze samoistnego wyłonienia się przywódców różnego typu struktur czy ruchów społecznych. Wreszcie w wyniku działania przedsiębiorczych jednostek, tworzących nowe przedsiębiorstwa i obejmujących funkcję ich szefów. Uważny obserwator współczesnej sceny społecznej
łatwo jednak zauważy, że wielu osób zajmujących formalne pozycje przywódcze nikt nie postrzega jako przywódców. Dzieje się tak dlatego, że wchodzą w te
role bez jasno sformułowanego celu, a czasem nawet bez żadnego celu. Pozostają
prezydentami, premierami, ministrami, biskupami, prezesami, dyrektorami, managerami itd. utrzymującymi z lepszym lub gorszym skutkiem status quo. Nie deprecjonuje to oczywiście ich społecznej przydatności. Odgrywając swoje role, wykonują niejednokrotnie czynności władcze wobec innych osób lub całych grup
społecznych. W tym sensie są liderami, tak jak zawodnik prowadzący peleton
kolarski – pierwszy ze wszystkich jadących do mety. Ani on jednak, ani żaden
z kolarzy nie wyznaczyli tej mety. Nie mogą pretendować więc do roli przywódców.
Relację między przywódcą a jego potencjalnymi zwolennikami inicjują i konstytuują: utożsamienie się z celem, z którym wchodzi on „na scenę”, i wiara
innych w to, że właśnie z tym przywódcą cel ten może się urzeczywistnić.
Początkiem procesu przywództwa jest zatem
s f o r m u ł o w a n i e c e l u, n a z y w a n e g o t e ż w i z j ą, która jest
opisem przyszłości, trafiającym na podatny grunt społecznego zapotrzebowania.
Jest zapowiedzią zmiany i związanego z nią integralnie ryzyka. Wobec takiego
rozróżnienia pojęcia lidera i przywódcy nie mogą być stosowane zamiennie.
Refleksja na temat przywództwa nasuwa w tym miejscu dwa pytania: jakie
są źródła wizji oraz dlaczego niektóre wizje zdobywają zwolenników i każą ludziom podążać za ich twórcami, obdarzać ich posłuchem i władzą, a więc czynić
ich przywódcami, a inne pozostają przez nikogo niepodjęte i zapomniane.
Odpowiedź znajdujemy u P. Sztompki w rozważaniach na temat wielkich jednostek jako podmiotów zmian. Pisze on:
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Wybitni ludzie muszą trafić na „podatny grunt” dla swoich idei, innowacji, działań. Muszą one
odpowiadać na pewne istniejące i niezależnie rozwinięte w populacji społeczne zapotrzebowanie,
przybierające postać potrzeb, oczekiwań, aspiracji. Jeżeli do tego dojdzie, wybitność zostaje dostrzeżona i wynagrodzona między innymi przez większą zdolność do wpływania i przewodzenia ludziom,
a co za tym idzie do wpływania na zmianę społeczną i zmianę biegu historii. [...] Z drugiej strony,
jeżeli ich przesłanie rozmija się z wymogami czasów, nie pomoże ani perswazja, ani przymus. Zostaną zignorowani i pokonani, porzuceni lub zapomniani. Ich działania, jeżeli nie będą odpowiadały
okolicznościom społecznym, nie będą pociągały za sobą żadnych konsekwencji i nie będą odgrywały
żadnej historycznej roli. W społeczeństwie nie istnieje inna wielkość niż wielkość społeczno-indywidualna, pomyślny splot czynników społecznych i indywidualnych (Sztompka 2010, s. 248–249).

Rozszerzając tę myśl, można powiedzieć, że w społeczeństwie przywództwo
jednostki nie zostanie uznane inaczej niż poprzez zaoferowanie atrakcyjnej, oczekiwanej świadomie lub podświadomie wizji przyszłości.
Inaczej, choć to samo, mówi Joseph Campbell na podstawie swoich wieloletnich badań mitów różnych cywilizacji:
[...] to, co wydobywa na wierzch szaman lub wizjoner, tkwi jakoś w każdym i tylko czeka na
ujawnienie. Więc gdy człowiek słyszy opowieść takiego wizjonera, reaguje: „właśnie, przecież to jest
o mnie! Zawsze chciałem to wypowiedzieć, ale nie potrafiłem”. Musi zaistnieć dialog, wzajemne oddziaływanie między wizjonerem a wspólnotą. Jeśli wizjoner widzi rzeczy, o których jego społeczność
nie chce słyszeć, staje się po prostu nieskuteczny. Ludzie takiego proroka często wypędzają (Moyers
2007, s. 77–78).

Wizje, które poruszają ludzi, wyrażają często marzenia, nadają poczucie sensu,
dotykają emocji i dlatego skłaniają do poparcia wizjonera i podjęcia wraz z nim
działań pomimo towarzyszącego im ryzyka. Nie są zestawem liczb opisujących
cele do osiągnięcia w planowanej przyszłości. Są proste, abstrakcyjne i kierują
uwagę na to, co najważniejsze. Poprzez swoją prostotę stają się narzędziem skanującym wszystkie podejmowane decyzje w trakcie ich realizacji, koncentrując
działania na tym, co prowadzi do celu.
O sile motywacji emocjonalnej i najsilniejszych emocjach skłaniających ludzi
do działania pisze Jon R. Katzenbach: „Duma jest potężną siłą motywującą. [...]
Myślę, że jest najpotężniejszym motywatorem na świecie” (Katzenbach 2003,
s. 197). Dumę odczuwamy, osiągając zaplanowany cel, sukces, ale często też
wkraczając dopiero na drogę do jego osiągnięcia. Wizja daje poczucie dumy
z uczestnictwa w czymś ważnym i wartościowym. Daje poczucie sensu, skłania
do zaangażowania. To wyprzedzające poczucie dumy każe tym, których pociąga
prezentowana wizja przyszłości, podążyć za wizjonerem, podjąć ryzyko, które towarzyszyć może jej realizacji, i uznać jego władzę. Podjąć ryzyko w nadziei na
odmianę losu, na nowe szanse, na lepsze i bezpieczniejsze życie. Powstaje swoista
w s p ó l n o t a c e l u, łącząca kandydata na przywódcę ze zwolennikami jego
wizji. Można powiedzieć: Durkheimowska solidarność mechaniczna, oparta na
podobieństwie marzeń nazwanych przez wizjonera, albo jak mówi A. Giddens: „na
konsensie i wspólnocie przekonań” (Giddens 2012, s. 14). Wywołanie poczucia
tej wspólnoty jest momentem przełomowym, punktem wyjścia do rozwoju procesu
przywództwa, do rozwoju samego przywódcy i jego zwolenników. Wspólna wizja
staje się siłą napędową, siłą jednoczącą, organizującą współpracę i określającą
tożsamość grupy.
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Przywództwo ma swój w y m i a r e m o c j o n a l n y oraz r a c j o n a l n y.
Oba te wymiary współistnieją w trakcie całego procesu i wzajemnie na siebie
oddziałują. Konieczne jest rozumienie rzeczywistości, dziedziny, branży, do której
odwołuje się wizja. Konieczne jest rozumienie jej stanu i mechanizmów funkcjonowania, aby umiejętnie planować podejmowane działania, przewidywać ich
skutki i właściwie reagować na różnego rodzaju fluktuacje. Wizjoner musi „znać
się na rzeczy”, jeśli zwolennicy mają uwierzyć, że właśnie z nim wizja może się
urzeczywistnić. Jeśli mają go z góry obdarzyć pewną dozą zaufania.
Osiąganie celu w wymiarze racjonalnym, a więc wybór strategii, taktyk i metod, podejmowanie decyzji korekcyjnych wobec pojawiających się nowych uwarunkowań itd., odbywa się w działaniu zespołowym. Przywódca tworzy zespół
i organizuje współpracę w taki sposób, aby kompetencje i umiejętności członków
zespołu były komplementarne i wystarczające do podejmowania decyzji. Deleguje
uprawnienia i odpowiedzialność. Mary Parker Follett już w roku 1927 pisała:
Nasza stara idea przywództwa głosiła, że polega ono na tym, aby wywrzeć wpływ na innych. Ale
przekonać ludzi, aby szli za tobą, a przekonać ich, aby pracowali z tobą, to dwie diametralnie różne
idee. Dobry przywódca w dzisiejszych czasach nie chce mieć podwładnych, którzy są mu posłuszni,
którzy pasywnie robią to, co im każe. Taki przywódca próbuje wychować ludzi będących dokładnym
tego przeciwieństwem: ludzi, którzy sami są mistrzami w tym, co robią. Tylko tacy podwładni dowiodą
tego, że byli dobrze przewodzeni (za: Czarniawska 2013, s. 94).

I dalej B. Czarniawska, powołując się na Stefana Tengblada, przekonuje, że
„czas zacząć mówić o «współ-wodzostwie» raczej niż o «przywództwie»” (Czarniawska 2013, s. 94). Powiedzieć więc można, że przywództwu towarzyszy liderowanie zespołom na różnych poziomach struktur przez osoby, które o tyle silniej
identyfikują się z wizją przywódcy, o tyle silniejsze mają poczucie przynależności
do wspólnoty celu, że zdolne są do mobilizacji i motywowania innych oraz podejmują inicjatywę poszukiwania najskuteczniejszych sposobów jej realizacji. Są
jak kolarze wspomnianego peletonu, prowadzący resztę do mety.
Mary Follett opisała w detalach, jak powinno wyglądać takie „współ-wodzostwo” [...] Jej pierwsza
zasada nazwana „wywoływanie” (evoking): chodzi o wydobycie na jaw wszelkich talentów współpracowników. Druga zasada to „współdziałanie” (interacting): chodziło jej o przyciągnięcie uwagi do
tego, że współpraca nie może polegać na tym, że każdy robi, co chce, czy co może, a potem spotyka
innych po to tylko, aby porównać efekty swojej pracy. [...] Trzecia zasada [...] to integracja [...], scalanie wiedzy i doświadczenia należącego do jednostek, tak że cała organizacja może z nich korzystać,
dążąc do wspólnych celów (Czarniawska 2013, s. 94–95).

Mimo że minął prawie wiek, racjonalne zasady Follett nie tracą swojej aktualności. W ich tle jednak i razem z nimi funkcjonują inne, nie mniej istotne,
które konstytuują wspólnotę w wymiarze moralnym i emocjonalnym. I w tych wymiarach rola przywódcy jest niezbywalna, „niedelegowalna”, nie można go zastąpić. Tak jak sam proklamował wspólnotę celu, tak w trakcie całego procesu
przywództwa buduje p r z e s t r z e ń m o r a l n ą i p o c z u c i e t o ż s a m o ś c i zwolenników. Ta identyfikacja społeczna daje „przekonanie o przynależności faktycznej do jakiejś zbiorowości (nawet gdy w pewnych przypadkach
nie odpowiada mu realne uczestnictwo, a tylko wyobrażona relacja do «grupy odniesienia»)” (Sztompka 2012, s. 139).
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Poczucie tożsamości i więzi moralnej pozwala podejmować ryzyko towarzyszące realizacji wizji. W społecznej egzystencji ludzi podejmowanie ryzyka jest
bowiem łatwiejsze, jeśli w ogóle możliwe, w sytuacji wzajemnego z a u f a n i a,
w poczuciu s o l i d a r n o ś c i i l o j a l n o ś c i oraz koniecznej w z a j e m n o ś c i.
O ile w wymiarze racjonalnym możliwe jest czerpanie z wiedzy ekspertów
i delegowanie działania na innych, o tyle w wymiarze moralnym wzorce zachowań
tworzy i upowszechnia przywódca. Im bardziej różnicują się one na tle przyjętych
kulturowo wzorców zachowań, tym silniejsza percepcja przywództwa. Wspólnota
moralna w powiązaniu z racjonalnym podziałem zadań tworzy swoistą w s p ó l n o t ę n i e z b ę d n o ś c i, dającą poczucie sprawstwa. A poczucie sprawstwa
wraz z poczuciem sensu, które daje sama wizja, stanowią silną motywację do zaangażowania.
Wobec jednak ciągle płynnego pola działań zmierzających do urzeczywistnienia wizji na skutek konieczności stałych dostosowań do zmieniających się
warunków zewnętrznych (interakcje z kontekstem społecznym) i wewnętrznych
(interakcje pomiędzy członkami wspólnoty w całej swej różnorodności powodowanej zróżnicowaniem osobowości) wspólnota niezbędności nie tyle raz stworzona
istnieje, ile nieustannie powstaje. I właśnie w umiejętności ciągłego podtrzymywania poczucia wspólnoty niezbędności przejawia się i s t o t a p r z y w ó d z t w a. Skuteczność na tym polu konstytuuje przywódcę i w tym sensie
przywództwo również mniej istnieje, bardziej staje się. Staje się tak długo, jak
długa droga do realizacji wizji. Jej urzeczywistnienie kończy proces przywództwa.

V. SPEKTAKL PRZYWÓDZTWA

Koncepcja ta wpisuje się w Goffmanowski teatr życia codziennego, w którym
ludzie „są nade wszystko «akrobatami i graczami» poruszającymi się po «chybotliwym pomoście» zmieniających się nieustannie sytuacji, [...], ale bynajmniej nie
egzystują przecież poza systemem społecznym, oderwani od struktur społecznych
i niezależni od wzorców kultury” (Szacki 2008, s. 12). Jeśli przyjrzeć się szczególnemu „graczowi”, jakim jest przywódca na „chybotliwym pomoście” zmieniających się nieustannie sytuacji, zobaczymy, że jego działalność to niekończący się
występ, zmierzający konsekwentnie do wyznaczonego celu. Przywódca nieustannie
stara się w y w i e r a ć w r a ż e n i e, ż e b y z d o b y ć w p ł y w na innych.
Kiedy staje wśród innych, jego „działania wpływają [...] na tworzoną przez nich
definicję sytuacji. Czasem [...] działa w sposób głęboko wyrachowany, zachowując
się w określony sposób tylko po to, by zrobić na innych określone wrażenie, które
najpewniej wywoła reakcję taką, jaką chciałby uzyskać. Czasem [...] kalkuluje,
jak powinien działać, nie będąc tego w pełni świadomym. Czasem zachowuje się
w określony sposób celowo i świadomie, ale głównie dlatego, że nakazuje [...] to
tradycja grupy, pozycja społeczna, a nie dlatego, że chce wywołać określony typ
reakcji” (Goffman 2008, s. 36).
Jednak bez wyraźnego scenariusza, a więc bez jasnej wizji i celu działania,
wchodzenie na scenę przywództwa i mierzenie się z jej dramaturgicznymi wyzwa-
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niami jest ryzykowne. Jak bowiem zyskać zaufanie do roli, jaką podejmuje przywódca, jeśli on sam tej roli nie może zdefiniować? Jaką maskę ma przywdziać,
jeśli nie wie, jaką rolę chce odegrać? Wszak jak mówi Goffman: „obraz własnej
roli staje się naszą drugą naturą i integralną częścią naszej osobowości” (Goffman
2008, s. 50). Nie ma skuteczniejszej drogi zdobycia zwolenników niż zaoferowanie im wizji, pociągającej ich w równym stopniu, jak samego przywódcę. Bez
tej wizji, bez wyraźnej roli do odegrania nie ma po prostu przywództwa.
Występ według napisanego przez przywódcę scenariusza wymaga nieustannego
wydobywania i przedstawiania faktów przemawiających na jego korzyść, uzasadniających podejmowane działanie, podtrzymujących poczucie sensu. Począwszy od
demonstrowania swoich kompetencji, poprzez interpretację zdarzeń i sytuacji, aż
po ujawnianie niewidocznych faktów. Goffman powiedziałby, że działanie przywódcy wymaga nieustającej „dramatyzacji”, umożliwiającej utrzymanie dotychczasowych zwolenników i zdobywanie nowych. Przywództwo tworzy wyjątkowe
możliwości „dramatycznej samoekspresji”. Jest ona jednak tylko tak długo skuteczna, jak długo ma siłę oddziaływania i wpływ na innych, jak długo nie zastępuje działania.
„Dramatyzacja” działania przywódcy zawiera w sobie pułapkę powstania
rozbieżności między wrażeniem a rzeczywistością. Dotyczy to zresztą nie tylko
przywódcy, ale w równym stopniu jego podwładnych. Jak pisze Goffman, naturalna jest „skłonność wykonawców przedstawienia do podsuwania jego obserwatorom swych wyidealizowanych na różne sposoby obrazów” (Goffman 2008,
s. 65). O ile jednak te wyidealizowane obrazy, przekazywane przez przywódców
w trakcie odgrywanego przez nich spektaklu za pomocą różnych środków teatralnego wyrazu (retoryki, symboli), mogą wzmacniać percepcję ich przywództwa,
o tyle mogą też skutkować zafałszowaniem rzeczywistości. Nadmierna idealizacja prowadzi do utraty poczucia rzeczywistości, a w konsekwencji do utraty racjonalności w działaniu. Wraz z tym destrukcji ulega tkanka wspólnoty niezbędności,
której zbudowanie dało przywódcy siłę sprawstwa.
Perspektywa dramaturgiczna pokazuje, że „każda władza musi dysponować
środkami manifestowania swoich życzeń i jej skuteczność zależy od tego, w jaki
sposób jest udramatyzowana” (Goffman 2008, s. 266). I właśnie ta dramatyzacja
pozwala tworzyć wspólnotę celu i przekształcać ją we wspólnotę niezbędności.
Dlatego obserwujemy wspomniany paradoks przywództwa. Tak jak aktorzy, dysponując jednakowym zasobem środków teatralnego wyrazu, za każdym razem tworzą
inne, choć takie samo przedstawienie, tak przywódcy, dysponując tym samym
zasobem środków wywierania wrażenia, nie mogą skopiować żadnego spektaklu przywództwa.
To, co widzimy w teatrze, jest dość świadomie organizowaną iluzją, o której wiadomo, że nią jest,
inaczej niż w życiu codziennym. [...] Postać, którą aktor przedstawia w teatrze, w pewnym sensie nie
jest prawdziwa, a jej istnienie nie ma realnych konsekwencji. [...] Jednak skuteczne [jej] przedstawienie
[...] wymaga posłużenia się prawdziwymi technikami, tymi samymi technikami, dzięki którym przywódca radzi sobie z prawdziwymi sytuacjami (Goffman 2008, s. 279).
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VI. UWAGI KOŃCOWE

Wspólnota niezbędności to bardzo delikatna struktura, złożona z ludzkich
emocji i sieci interakcji. Tę sieć opisują różne teorie, zwracając uwagę na różne
jej aspekty: teoria behawioralna, teoria wymiany (racjonalnego wyboru), teoria
symbolicznego interakcjonizmu. W myśl teorii dramaturgicznej „ludzie kierują się
w swoich działaniach przede wszystkim dążeniem do zrobienia na partnerach czy
audytoriach dobrego wrażenia. W tym celu posługują się całym repertuarem «kontrolowania wrażeń» (impression management), starając się emitować pozytywne
sygnały na swój temat. Coś nieustannie grają przed drugimi, starając się przedstawić siebie samych w dobrym świetle” (Sztompka 2012, s. 91).
Istota przywództwa, jak wspomniano, polegająca na ciągłym utrzymywaniu
poczucia wspólnoty niezbędności, jak w zwierciadle ogniskuje działanie wszystkich tych teorii. Innymi słowy, wszystkie aspekty ludzkich interakcji, które opisują
wspomniane teorie, mają charakter wzajemnych determinacji. Wszystkie występują
i mają znaczenie w procesie przywództwa. Są względem siebie komplementarne.
Podlega im przywódca i podlegają im jego zwolennicy. Sieć interakcji funkcjonuje
w bezpośrednim kontakcie, we wspólnej przestrzeni i w tym samym czasie. Ale
funkcjonuje też pośrednio, na odległość, za pośrednictwem różnego rodzaju środków komunikacji. Wzorce tworzy przywódca. O sile jego oddziaływania świadczy
swoista wypadkowa tych wszystkich interakcji, skumulowany efekt wielości działań, który jest niczym innym, jak drogą do urzeczywistnienia wizji.
Parafrazując pojęcie „spektaklu społecznego”, który Jeffrey Alexander umieścił
w centrum swojej teorii „pragmatyki kulturowej” (zob. Sztompka 2012, s. 46),
możemy mówić o „s p e k t a k l u p r z y w ó d z t w a”. Scenariuszem jest wizja,
sceną – fragment rzeczywistości społecznej, której wizja dotyczy, a na niej aktorzy – zwolennicy idei, którą wizja zawiera, pod „reżyserskim” okiem przywódcy.
Spektakl przywództwa rozgrywa się wobec audytorium – społeczeństwa, które
aktorzy chcą przekonać do swoich idei. Jak mówi Giesen: „wszelki spektakl społeczny jest zdeterminowany częściowo przez każdy z elementów wymienionych
wyżej. Każdy jest konieczną, ale niewystarczającą przyczyną działania performatywnego” (za: Sztompka 2012, s. 47). Nie inaczej jest w przypadku spektaklu przywództwa.
Przedstawiona koncepcja konsoliduje teorie na temat przywództwa, które
rozwinęły się w ciągu lat. Nie bez znaczenia są bowiem cechy osobowościowe,
wiedza, umiejętności i style zachowania przywódcy w ściśle określonych sytuacjach czy wreszcie jego normy etyczne. Znaczenie ma zróżnicowanie podwładnych
w zakresie kompetencji, zaangażowania i potrzeb motywacyjnych. I wreszcie podejście interakcyjne do przywództwa i teorie je opisujące nie abstrahują ani od
pierwszych, ani od drugich. W rzeczywistości w wyniku działania mechanizmu
przywództwa, który w skrócie możemy określić: od wspólnoty celu do wspólnoty niezbędności, dostajemy unikatowe, trudne, jeśli w ogóle możliwe do skopiowania, procesy.
Przedstawiona koncepcja mechanizmu przywództwa nie tylko integruje wszystkie teorie opisujące różne aspekty tego procesu, ale tłumaczy też wyjątkowość
procesów przywódczych, mającą swe źródła w aksjologicznym i relacyjnym charakterze tego zjawiska.

178

Maria Wiśniewska

LITERATURA

Charmaz, K. (2013), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, przekł.
B. Komorowska, red. nauk. wyd. polskiego K. Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Conger, J.A. (1989), The Charismatic Leader, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
Czarniawska, B. (2013), Trochę inna teoria organizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Encyklopedia socjologii (2000), Oficyna Naukowa, Warszawa.
Giddens, A. (2012), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Gilgamesz. Epos starożytnego dwurzecza (1980), zrekonstruował i przeł. oraz wstępem opatrzył
R. Stiller, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Goffman, E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego, przekł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak,
Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
Katzenbach, J.R. (2003), Why Pride Matters More than Money, Crown Business, Member of the
Crown Publishing Group, New York.
Konecki, K.T. (2013), Przedmowa do wydania polskiego, w: Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Koźmiński, A.K. (2013), Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa.
Moyers, B. (2007), Potęga mitu, przekł. I. Kania, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Northouse, P.G. (2012), Leadership. Theory and Practice. Sixth Edition, SAGE, London.
Schutz, A. (2012), O wielości światów, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
Sedláček, T. (2012), Ekonomia dobra i zła, przekł. D. Bakalarz, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
Szacki, J. (2008), Słowo wstępne, w: E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
Szacki, J. (2011), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sztompka, P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Sztompka, P. (2010), Socjologia zmian społecznych, przekł. J. Konieczny, Wydawnictwo Znak,
Kraków.
Sztompka, P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.

ANATOMY OF LEADERSHIP. SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE
Summary
The paper presents a new idea of the mechanism of formation and continuance of the
process of leadership. The new idea integrates previous theories and models which describe
different dimensions of this phenomenon. Standing on the basis of sociological theory of
subjectivity and arising from it the theory of “social becoming”, the new idea clarifies the
model of the “becoming” of leadership in the performative and relational perspectives.
“The spectacle of leadership” leading from the “community of vision” to the “community
of necessity”, both in rational and emotional terms, ends once the vision has been achieved.
Moreover, the new idea explains the paradox of leadership, namely that each time the same
mechanism brings about completely different, unique, and sometimes also unpredictable
effects.
Adj. Izabela Ślusarek
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Anna Augustyniak
(Instytut Badań Literackich PAN)
O TYM, JAK GRYDZEWSKI Z AKTORKAMI SIĘ PRZYJAŹNIŁ.
PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII (W 120 ROCZNICĘ URODZIN
I 45 ROCZNICĘ ŚMIERCI REDAKTORA)

To nie były kurtuazyjne listy, raczej korespondencja pełna intymnej poufałości. Dobre relacje między aktorkami a Mieczysławem Grydzewskim, redaktorem
poczytnego tygodnika „Wiadomości Literackie”, przetrwały wojenną zawieruchę.
Stanisława Masłowska, Maria Modzelewska i Janina Romanówna przyjaźniły się
z Grydzewskim do końca jego życia. A umarł czterdzieści pięć lat temu na
obczyźnie, w Londynie, bo z wojennej emigracji nigdy nie powrócił. One, mimo
zawikłanych losów, dożyły swoich dni w Polsce. Przeżyły redaktora znacznie, bo
kolejno odchodziły w latach dziewięćdziesiątych.
Trudno dziś ustalić, kiedy Grydzewski poznał Modzelewską, Romanównę
i Masłowską. Z każdą z nich coś go łączyło. Ze Stanisławą sprawa sercowa, która skończyła się jeszcze przed drugą wojną światową, obracając się w kameralną
zażyłość, czasem zmieniającą się w uzależnienie. W listach oprócz próśb o przesyłanie ubrań, lekarstw, słodyczy, żurnali mody, witamin dla dzieci koleżanki,
parasoli, tabletek antykoncepcyjnych dla Ireny Górskiej-Damięckiej, odżywek do
kaktusów, maszynki do wyciskania soków, sztucznych pereł, strusich piór i kosmetyków na scenę czy fotografii postaci, które Masłowska ma zagrać, np. Marii
Stuart, są też opisy wieczorów autorskich Iwaszkiewicza, Broniewskiego, Brezy.
Bo Masłowska jest zapaloną czytelniczką i chce skompletować powojenną biblioteczkę z dedykacjami, prosi, żeby Grydzewski przysyłał jej książki autorów nagradzanych przez Nobla, bo na ich czytanie nie traci się czasu. Dużo wspomina
też o swojej suczce, z którą gra w sztuce Wyspa Pokoju Eugeniusza Pietrowa.
Grydzewski, wielbiciel psów, chętnie przesyła coś i dla suczki – szeleczki, czerwoną smycz, zastrzyki z kamfory na zapalenie uszu, środki na pchły. Jest kimś,
na kogo można było liczyć przed wojną, gdy był obok, i teraz, gdy dzielą granice.
Z listów do innych korespondentów można się domyślać, że Grydzewskiemu
zależało, by zdobyć angaż dla Masłowskiej w Warszawie, echo tego można znaleźć w listach Romanówny.
W niej z kolei Grydzewski podkochiwał się jeszcze wspólnie z Kazimierzem
Wierzyńskim. Razem bywali na wszystkich przedwojennych premierach, odkąd
aktorka dostała angaż u Juliusza Osterwy w warszawskim Teatrze Narodowym.
Teraz, po latach, Romanówna uprasza Grydzewskiego o opisy oglądanych przez
niego sztuk w teatrach londyńskich, paryskich czy mediolańskich. Z humorem
poucza go, jak się uwodzi młode aktorki, i pokpiwa, że z wiekiem wcale mu nie
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mija entuzjazmowanie się teatrem i gwiazdeczkami. Jest też nieustannie spragniona wiadomości o znajomych, którzy pozostali na emigracji. Projektuje podróże do
Wielkiej Brytanii, część z nich dojdzie do skutku i przyjaciele będą mogli się
zobaczyć po latach. Romanówna relacjonuje wówczas Grydzewskiemu, co dzieje
się wśród aktorskiej społeczności, i wspomina potem w listach ich londyńskie
kolacje. Wysyła też swoje zdjęcia przy okazji większości warszawskich premier,
w których gra. Angażuje się w pomoc wspólnej przyjaciółce, aktorce Stanisławie
Masłowskiej, i o wszystkim donosi Grydzewskiemu. Prosi go też o przesyłanie
artykułów oraz wierszy, które drukuje w „Wiadomościach” Maria Modzelewska,
mieszkająca wówczas w Nowym Jorku.
Ją zaś cenił Grydzewski za talent dramatyczny i sopran, dzięki któremu Modzelewska stała się znaną wykonawczynią szlagierów międzywojnia. Jednoczyło
ich też oczarowanie poezją i osobą Jana Lechonia, który zobaczywszy młodziutką
aktorkę na krakowskiej scenie, polecił ją Arnoldowi Szyfmanowi, ówczesnemu
dyrektorowi Teatru Polskiego w Warszawie. Drugi raz przyszedł jej z pomocą
na emigracji, gdy zaproponował pracę maszynistki w nowojorskim „Tygodniku
Polskim”. Po jego śmierci Modzelewska pisała do Grydzewskiego o nastrojach
wśród Polonii i tym wszystkim, co dzieje się wokół samobójstwa Leszka. Szukała
w USA prenumeratorów „Wiadomości” i wkładała do kopert swoje utwory, które
Grydzewski drukował, rzadko kiedy spierając się o poprawność językową, jak to
miał w zwyczaju z innymi autorami. Modzelewska prowadziła też zbiórki pieniędzy wśród Polaków na rzecz londyńczyków, ot choćby wówczas, gdy Zygmunt
Nowakowski ciężko zachorował, na ręce Grydzewskiego przesłała czek 225$.
Każdego roku z okazji świąt z Nowego Jorku do Londynu płynęły kartki pocztowe z dowcipnymi komentarzami typu: Kochani Święci – bo to Wy na tej ślizgawce, ściskam Was mocno, a na pocztówce obrazek – dwaj mnisi w białych
habitach i czarnych pelerynach w śniegowej zamieci, czyli para zawiadująca londyńską redakcją „Wiadomości” – Grydzewski i Borman.
Losy wszystkich trzech kobiet, Masłowskiej, Romanówny i Modzelewskiej,
splatały się od przedwojnia na scenie, planie filmowym i w życiu. Korespondencyjnie splotły się także w osobie Grydzewskiego. Po jego śmierci listy aktorek
wraz z całym archiwum „Wiadomości” zostały zdeponowane w pomieszczeniach
Fundacji z Brzezia Lanckorońskich przy Eardley Crescent w Londynie. Do Polski
trafiły w 1994 r. Dziś znajdują się w zbiorach Archiwum Emigracji, w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Toruniu.
Najobszerniejszy jest zbiór listów od Stanisławy Masłowskiej. Dwudziestoletnia korespondencja z lat 1939–1959 to 229 kartek. Z listów Marii Modzelewskiej
pozostało jedynie 18 kartek, obejmujących lata 1953–1963. A z nadsyłanych przez
Janinę Romanównę w latach 1949–1968 ocalały 72 kartki, w tym kilka kolorowych pocztówek1.
1
Za pomoc w wyszukiwaniu korespondencji w toruńskim Archiwum Emigracji, cierpliwość
i ogromną życzliwość dziękuję mgr Joannie Krasnodębskiej oraz kierownikowi Archiwum Emigracji
UMK dr. hab. Mirosławowi A. Supruniukowi. Pisownię w listach zmodernizowałam, dostosowując ją
do obowiązujących zasad, a jednocześnie zachowując cechy charakterystyczne dla adresatek Grydzewskiego, czyli myślniki stawiane często zamiast przecinków. Ujednoliciłam również układ nagłówków, podpisów i dat oraz ich usytuowanie – zawsze po lewej stronie. Dodałam także w nawiasach
kwadratowych miejscowość, z której pisane były listy. Skróty, jakie postanowiłam poczynić, spowodowane są obszernością treści listów i najczęściej dotyczą komplementów prawionych Grydzewskiemu
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MARIA MODZELEWSKA

Maria Modzelewska urodziła się 15 IV 1903 r. w Sosnowcu. Rodzice, matka
Józefa z Bednarskich i ojciec Stanisław, byli aktorami. Maria ukończyła Wyższe
Kursy dla Kobiet im. dr. Adriana Baranieckiego w Krakowie i wstąpiła na scenę
Teatru Bagatela. Od 1924 r. grała w warszawskim Teatrze Polskim, m.in. Annę
Whitefield w Człowieku i nadczłowieku Shawa, Polly w Operze za trzy grosze
Brechta czy Bonny w Artystach Wattersa i Hopkinsa. Brała też udział w przedstawieniach rewiowych, m.in. w Qui Pro Quo. Wyśpiewała kilkanaście ówczesnych przebojów, z których większość była autorstwa Mariana Hemara. Nagrywała
piosenki w wytwórniach „Columbia”, „Odeon”, „Syrena Record”. Do 1939 r. zagrała ponad 30 ról teatralnych, 8 filmowych oraz dubbingowała Królewnę Śnieżkę
w polskiej wersji filmu. Wojnę spędziła w USA, pracując fizycznie na kurzej farmie, potem jako maszynistka i bibliotekarka. Współpracowała także z rozgłośnią
polskiego Głosu Ameryki oraz była współorganizatorką Polskiego Teatru Artystów,
gdzie zagrała m.in. Marię w Warszawiance. W 1955 r. odbył się jej benefis
w Londynie. Wcieliła się tam w rolę Telimeny w Panu Tadeuszu Mickiewicza,
Lulu w Skizie Zapolskiej oraz Berty Tregnier w Cieniu Niccodemiego. Na stałe
wciąż mieszkała w Nowym Jorku i utrzymywała się z pracy urzędniczki. Wróciła do Polski w latach dziewięćdziesiątych i osiadła w Domu Aktora w Skolimowie. Zmarła 25 IX 1997 r. w Warszawie.
1

Nowy Jork, 1.IV.1955
Gryziu kochany
[...] Od Janki Romanównej mam często listy, prosiła żeby Cię uściskać. Pisze, że jest
jej wspaniale, ale w każdym liście prosi o moje stare sukienki, które oczywiście wysyłam.
Jak jej jest naprawdę, łatwo się domyśleć, ale – gra! Gryziu gra! O tu sceny brak. [...]
Marysia
Kartka pożółkłego papieru, zapisana jednostronnie niebieskim atramentem, z lewej strony przebicie kartki dziurkaczem nienaruszające zapisu, znak w kształcie litery „z”, dopisany czerwonym długopisem, w prawym górnym rogu, prawdopodobnie przez Grydzewskiego.

2

Nowy Jork, 12.VI.1956
Gryziu,
Nie wiem co się ze mną dzieje(1).
Choć najprzytomniejsza, bo listy Wam piszę – chodzę jak nieprzytomna, po nocach
nie sypiam.

bądź tematów mniej istotnych dla linii, którą chciałam nakreślić w tych jakże splątanych relacjach.
Miejsca skrótów zaznaczyłam kwadratowymi nawiasami.
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Ten wiersz – to dla Ciebie.
Może mnie uspokoi oskarżenie padliny co zatruła życie Leszka(2)
Marysia
***
Nie przerażało ciebie Jego życie, twarde
jak kamień co temu życiu cisnąłeś pod nogi,
ani Jego zmagania, gdy w Olimpie błądził.
ani noce bezsenne z widmami szatana.
tyś Go oskarżał, zawistny i srogi.
ty sędzia, któryś wielkość swą małością sądził
ty wiesz – że twoja dziś sprawa przegrana.
Tyś Go jak Judasz przed władzami wydał
i na mękę skazał i myśli zmącił.
Aleś nie Jego, swoje życie sprzedał,
i swoją duszę w czeluście widm strącił.
I teraz cię przeraża ta droga daleka
Najdłuższa ze wszystkich, wszystkim przeznaczona.
On przy Archanielskich chórach Sądu się doczeka
I nie Jego, twoja sprawa będzie wpierw sądzona(3).
Kartka pożółkłego papieru w jedną linię, zapisana dwustronicowo niebieskim atramentem (z jednej list, zaś z drugiej wiersz), z lewej strony czerwona linia marginesu, z prawej przebicie kartki
dziurkaczem nienaruszające zapisu, znak w kształcie litery „z”, dopisany czerwonym długopisem,
w prawym górnym rogu, prawdopodobnie przez Grydzewskiego.
(1)
List pisany cztery dni po śmierci Jana Lechonia.
(2)
Wątek przewija się jeszcze przez jakiś czas w listach od Grydzewskiego. Wszystkie cytaty jego
listów podaję za: A. Mieszkowska, Listy do Hemarysi, „Archiwum Emigracji” 2001, z. 4, s. 179–180.
19.VI.1956
Droga Marysiu
[...] Napisz mi wyraźnie kto go [Lechonia] zadenuncjował i czy to mogło się odbić na jego losach.
Przecież przed laty cofnięto mu subwencję na tym samym tle i nie skończyło się tragicznie [...].
Mieczysław Grydzewski
12.X.1956
Droga Marysiu
[…] Kogoś miałaś na myśli w Twoim wierszu oskarżycielskim napisanym po śmierci Leszka?
Jeśli Cię to krępuje, podaj trzecią literę imienia i piątą literę nazwiska.
Mieczysław Grydzewski
(3)

Odpowiedź Grydzewskiego:
16.VI.1956
Droga Marysiu
Dziękuję Ci za list, ale napisz co oznacza wiersz, przeciw komu jest skierowany. Nic nie rozumiem: przecież Leszek nie mógł mieć wrogów, którzy go wpędzili w położenie z którego nie miał
innego wyjścia tylko śmierć. Nigdy w listach jego nie było tego śladu, ale może się zmieniło w ostatnich tygodniach.
Uściski serdeczne
Mieczysław Grydzewski
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Nowy Jork, 6.XII.1957
Gryziu drogi, kochany,
Na wszelki wypadek, gdybyś skądinąd nie otrzymał korespondencji z prawdziwego
zdarzenia, umieść w „Wiadomościach” parę słów o Wieczorze Wyspiańskiego, urządzonym
w Nowym Jorku przez Polski Instytut Naukowy(1) 29 listopada. W Polsce w związku z pięćdziesięcioleciem śmierci Wyspiańskiego były akademie niemal we wszystkich miastach.
Dobrze by było żeby do szło do Polski że i my tutaj nie zapominamy dat które pamiętać należy. Wbrew pesymistom, którzy nie wierzyli w możliwość pokazania Wyspiańskiego na tle
scyscraperów(2) A.D.1957, wieczór udał się doskonale.
Największą niespodziankę sprawiła widownia. Widownia skupiona, przejęta do głębi
fragmentami z Juliusza II, Wyzwolenia, Wesela.
Wieczór w sumie bardzo dobry i jak widzisz z załączonego programu dający obraz
twórczości i życia Wyspiańskiego.
Rewelacyjnym uzupełnieniem przemówień był krótki wstęp jakim poprzedził recytację
swych ukraińskich tłumaczeń Małaniuk(3), który w kilkudziesięciu zdaniach zamknął wspaniałą charakterystykę żywiołu, któremu na imię Wyspiański.
Mój najmilszy tak bym Was chciała znowu zobaczyć, uściskać(4). Czemu to takie trudne
do zrealizowania.
Całuję Cię mocno
Marysia
Kartka białego papieru z nadrukiem „Polski Instytut Naukowy w Ameryce”, zapisana dwustronnie niebieskim długopisem, z lewej strony przebicie kartki dziurkaczem nienaruszające treści listu,
z prawej duża litera „z”, zapisana niebieskim długopisem, prawdopodobnie przez Grydzewskiego.
(1)
To polonijna instytucja, która powstała w Nowym Jorku w 1942 r. Wśród założycieli byli m.in.
Jan Lechoń, Oskar Halecki, Bronisław Malinowski i Henryk Arctowski. Polski Instytut Naukowy miał
charakter organizacji non-profit.
(2)
Skyscraper to forma reklamy zewnętrznej, czyli billboard o dużych rozmiarach.
(3)
Jewhen Małaniuk (1897–1968), ukraiński poeta i krytyk literacki. W latach trzydziestych
mieszkał w Warszawie i pracował jako inżynier. Po wojnie znalazł się w Stanach Zjednoczonych i zatrudniony był w nowojorskim biurze budowlanym.
(4)
Odnosi się to do pobytu Modzelewskiej w Wielkiej Brytanii od grudnia 1955 r. do marca
1956 r., gdzie występowała gościnnie na deskach polskiego teatru w Londynie.

4

Nowy Jork, 7.IX.1965
Kochanie
Takich rękawiczek tu nie ma. Chciałam Ci to załatwić, złaziłam wszelkie możliwe sklepy,
ale nie ma. Co robić? Może w Paryżu są. Takie figlarne rękawiczki – kotonowe z perełkami
– wyglądają mi raczej na paryskie. Może co innego z perełkami się tu znajdzie. Pisz!(1)
Marysia
Kartka pożółkłego papieru, zapisana jednostronnie niebieskim długopisem, z lewej strony przebicie kartki dziurkaczem nienaruszające zapisu, znak w kształcie litery „z” oraz sformułowanie „z prośbą
o zwrot” dopisane niebieskim długopisem, w prawym górnym rogu, prawdopodobnie przez Grydzewskiego.
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(1)
W liście z 22 VIII 1965 r. Grydzewski pisze: „Potrzebne mi są dwie pary rękawiczek numer
sześć i jedna czwarta naszywanych perełkami, białych (nie skórkowych), zdaje się bawełnianych czy
płóciennych, których tu nie można dostać”. W liście z 1 IX 1965 r. ciąg dalszy historii: „Jest mi wstyd,
że fatygowałem Cię, ale chciałem koleżance zrobić przyjemność. Powiedziała, że takie rękawiczki
można dostać tylko w Nowym Jorku, tam sobie kupiła. Nie dowierzając zwiedziłem sklepy tutejsze
i w końcu zdobyłem. Okazały się wiotkie i na jeden raz. Stąd moja prośba. Bardzo dziękuję za trudy”.

JANINA ROMANÓWNA

Janina Romanówna urodziła się 9 X 1904 r. we Lwowie. Jej ojciec, Władysław Roman, był aktorem. Lekcje sztuki dramatycznej pobierała u Tekli i Ireny
Trapszo, a śpiewu uczyła się u Ady Sari oraz Zofii Frankowskiej. Pierwszą rolę,
Kasztelanki, w Don Juanie Rittnera, zagrała w Teatrze Wielkim we Lwowie. Do
Warszawy przeniosła się trzy lata później, w 1924 r. i na deskach Teatru Narodowego rozpoczęła pracę od roli Amelii w Mazepie Słowackiego. Po roku znalazła
się w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego. Tu zagrała m.in. Rozalindę w Jak
wam się podoba Szekspira, Alinę w Ciotuni Fredry i Rozynę w Cyruliku sewilskim Beaumarchais’go. Debiutowała w tym czasie w filmie. Następnie przeszła
do Teatru Polskiego. Miała tam angaż aż do wybuchu wojny i zagrała wiele znakomitych ról, jak choćby Elizę w Pigmalionie Shawa czy Roksanę w Cyrano
de Bergerac Rostanda. Występowała także przed mikrofonem radiowym, dając
recitale piosenkarskie. Podczas okupacji pracowała jako kelnerka w kawiarni
„U Aktorek”. Wróciła na scenę w 1945 r. W łódzkim Teatrze Wojska Polskiego
wcieliła się najpierw w rolę hrabiny Idalii w Fantazym Słowackiego, potem Zuzanny w Weselu Figara Beaumarchais’go. Rok później przeniosła się do macierzystego Teatru Polskiego w Warszawie i została w nim do emerytury, kreując
niezapomniane role królowej Bony w Polacy nie gęsi Morstina, George Sand
w Lecie w Nohant Iwaszkiewicza czy Dulskiej w Moralności Pani Dulskiej Zapolskiej. Przez wiele lat była również pedagogiem w PWST. Zmarła 11 X 1991 r.
w Warszawie.
1

[Warszawa] 20.VII.1949
Drogi Mietku
Bardzo jesteś miły, że pamiętasz jeszcze o mnie zwłaszcza że – ja naprawdę serdecznie
i czule Cię wspominam i żałuję że tak się na świecie źle i głupio ułożyło – i niestety tylu
widzów wdzięcznych straciłam. Chciałabym chociażby teoretycznie ułagodzić Ciebie jakoś
– abyś po przyjeździe do nas chciał przyjść do teatru(1) – kiedy ja gram i chciał mnie jednak
oglądać na scenie. [...]
Janka
Kartka pożółkłego papieru w kratkę, zapisana dwustronnie, czarnym, wyblakłym atramentem,
z licznymi dopiskami wzdłuż lewego marginesu, przebita dziurkaczem, który spowodował uszkodzenia, co wpływa na nieczytelność niektórych słów, rozdarcie kartki po lewej stronie, u góry dopisek
ołówkiem, prawdopodobnie Grydzewskiego: „Al. Szucha 11 m. 29” oraz znak w kształcie litery „z”.
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(1)
Grydzewski nigdy po wojnie do Polski nie przyjechał, ale oglądał Romanównę na scenie, gdy
przyjechała na występy do Londynu w 1956 r.

2

[Warszawa] 16.X.1949
Drogi Mieciu!
Strasznie dawno do Ciebie nie pisałam i nie dziękowałam za Twoją dobroć ale byłam
na wakacjach a potem trochę chorowałam. Po powrocie zaś do pracy wpadłam w taki wir
zajęć że po prostu padam z nóg. A więc wznowienia po 2 miesiącach Fantazego(1) – wiersz
– więc próby, wznowienie po 10 tyg. nie grania Wrogów(2) również próby a poza tym próby
normalne z Męża i żony(3) dodaj do tego wieczór spektakl po południu lekcje w Wyższej
Szkole Aktorskiej no i praca społeczna w Związkach Zawodowych Pracowników Sztuki
i Kultury (skrót ZZPiK) no to chyba wiele jak na jedną moją skromną postać – prawda?
Pedagogią nigdy się dawniej nie zajmowałam – ale że trzeba się na przyszłość (tj. starość)
moim kolegom – a obecnym uczniom zasłużyć więc to robię. [...]
Całuję Cię czule
Janka
Kartka pożółkłego papieru, pisana dwustronnie czarnym atramentem, lewy górny róg zagięty,
w górnej części listu tłusta plama, lewy margines przebity dziurkaczem nienaruszającym czytelności,
na tekście dopisek czerwonym długopisem znaku w kształcie litery „z”, prawdopodobnie wykonany
przez Grydzewskiego.
(1)
Fantazy, Juliusz Słowacki, reżyseria Edmund Wierciński, premiera 10 VII 1948, Teatr Polski,
Warszawa, Romanówna grała rolę Hrabiny Idalii.
(2)
Wrogowie, Maksym Gorki, reżyseria Karol Borowski, premiera 26 II 1949, Teatr Polski, Warszawa, Romanówna grała rolę Tatiany.
(3)
Mąż i żona, Aleksander Fredro, reżyseria Bohdan Korzeniewski, premiera 25 X 1949, Teatr
Polski, Warszawa, Romanówna grała rolę Elwiry.

3

[Warszawa] 26.IV.1956
Drogi Mieciu!
Hurra!! Hura!! Podobno jedziemy! Do ostatniej chwili nie wierzę jeszcze – bo zawsze
coś się może stać, czy choroba – czy jakieś inne decyzje(1). Na razie robiliśmy zdjęcia paszportowe i wszystkie prognostyki zapowiadają że 6.VI. premiera Męża i żony w Londynie
– a na następny dzień Dom kobiet. Jest to impreza nieomal prywatna, więc szalone robię
oszczędności. Jedziemy pociągiem na Pragę Paryż, bo to taniej niż samolotem i.t.d. Chciałabym Kochanie abyś mnie poinformował – a ja moje koleżanki – jak wygląda tam np. wartość
1£? Ile trzeba mieć dziennie na skromne utrzymanie [...]. Wybacz Kochany, że Cię nudzę
– ale my teraz to „ciemna masa” – i jedziemy na ciemno. Ci co robią naszą imprezę dostali
bardzo w skórę na żydowskim teatrze który miał niewielkie powodzenie – a olbrzymie koszty
i chcą się odbić na nas – a w ogóle boją się ryzykować – więc właściwie nasz wyjazd jest
trochę „pod wariata”, raczej tylko dla szalonej chęci nas wszystkich do wyjazdu [...].
Janka
Kartka pożółkłego papieru, zapisana dwustronnie niebieskim długopisem, z podkreśloną datą
i dopiskami wewnątrz listu nad linijkami, z lewej na marginesie przecięcia dziurkacza, prawy dolny róg
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zagięty, na tekście dopisek czerwonym długopisem znaku w kształcie litery „z”, prawdopodobnie
wykonany przez Grydzewskiego.
(1)
Do wyjazdu doszło dopiero rok później. Romanówna wystąpiła w Londynie wówczas w roli
Elwiry w Mężu i żonie Fredry w reżyserii Bohdana Korzeniewskiego.

4

[Warszawa] 17.IX.1959
Kochany miły Mieciu
[...] Cieszę się bardzo że Stasia(1) sprawiła Ci miłe rozczarowanie. Ona jest jak zawsze
urocza – miła i dobra a wygląda tak ślicznie i młodo jak może nigdy. Trochę przytyła i to jej
bardzo ładnie zrobiło, dobrze że trochę będzie miała miłych chwil i jeszcze w Londynie Ty
jesteś tak kochany dobry czuły i serdeczny że jestem pewna pobyt z Tobą będzie dla niej
wielką radością. [...] Gdzie Stasia mieszka? Niech napisze do mnie dałam jej coś i prosiłam
aby mi załatwiła pewną sprawę. – Chodziłoby mi o patelnię na której robi się befsztyki czy
jajka sadzone bez tłuszczu. [...]
Janka
Kartka pożółkła na brzegach, złożona w połowie, zapisana dwustronnie niebieskim długopisem
z licznymi podkreśleniami autorki, z lewej na marginesie przecięcia dziurkacza, na tekście dopisek niebieskim długopisem znaku w kształcie litery „z”, prawdopodobnie wykonany przez Grydzewskiego.
(1)
Chodzi o Stanisławę Masłowską, która odwiedziła Grydzewskiego w Londynie.

5

[Warszawa] 21.XII.1965
Mieciu kochany
[...] Jak się mówi Miecio, Stasia płacze. Słów dla Ciebie nie ma. Uważa, że tylko Ty
i koniec. Naprawdę nawet nie możesz sobie wyobrazić jej uczuć w stosunku do Ciebie. [...]
powiem Ci, że będzie coraz gorzej. Jak Ty sobie z tym poradzisz nie wiem. Poza istotnymi
chorobami, które pewnie miała, Stasia okropnie lubi się leczyć i OKROPNIE lubi na ten
temat mówić. Wygląda świetnie i zdrowo, więc jak można tak być chorym i tak wyglądać.
Więc wszystko – moim zdaniem – streszcza się do nudy. Mam wrażenie, że życie jej jest tak
szare, że nawet chorować jest rozrywką. Czy można jej w tym pomóc – mnie się wydaje że
nie. Próbowałam ją wyciągnąć, parę razy zabierałam ją na obiad, ale jej dieta i konwersacja
na ten temat jest naprawdę uciążliwa, więc coraz bardziej jest sama. Gdy ją namawiałam, by
przyjeżdżała czasem do Warszawy, jej odpowiedź była że Warszawa ją męczy, więc co
można zrobić. Każdy sobie stworzył jakieś kółko. Stasia go nie ma i tu – z Twojej winy
– wytworzyła się sytuacja, że ona nie zaprzyjaźni się z byle kim, bo się przyzwyczaiła do
wielkich nazwisk i as funny as it sounds Stasia wie wszystko lepiej co jej także przyjaciół
nie przysparza. Mieciu kochany możesz ją sprowadzać co jakiś czas do Londynu (robisz
tym wielki uczynek) możesz jej odpowiadać na list – i powinieneś, ale nic więcej zrobić nie
możesz, więc się nie głów.
Całuję Cię okropnie i napisz mi jeśli się czegoś dowiesz, a przy tym już mi okropnie
tęskno za tą „Romaną” czy tp.
Janka
Maszynopis na dużej białej kartce, zadrukowany i zapisany jednostronnie, ostatnie zdanie dopisane ręcznie niebieskim długopisem, zagięty prawy dolny róg, z lewej na marginesie przecięcia dziur-
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kacza, nad tekstem dopisek czerwonym długopisem znaku w kształcie litery „A”, prawdopodobnie
wykonany przez Grydzewskiego.

6

[Warszawa] 17.XII.1967
Drogi mój kochany zawsze i zawsze z czułością wspominany Mieciu!
Niech Cię ten długi nagłówek nie zdziwi – ale tak myślę o Tobie i tak sercem całym
jestem zawsze z Tobą – mimo że dawno nie pisałam. – Składało się na to wiele rzeczy.
– Wiedziałam, że źle się czujesz i że mogą Cię listy denerwować(1). Poza tym ja też w nienajlepszym stanie jestem, serce – niewydolność krążenia – więc po co Ci smętne rzeczy
donosić. Teraz wiem natomiast, że jednak jest duża poprawa w Twoim zdrowiu – więc nie
męczą Cię może i listy od przyjaciół. – Kochany! Głowa do góry – jakkolwiek – stan Twego
zdrowia nie jest jeszcze zupełnie idealny może ale masz silny, mocny organizm, a wola i chęć
przezwyciężenia niedomagań ciała – działa cuda. Zelwerowicz – będąc w takim jak Ty stanie
fizycznego samopoczucia grał w Grzechu 100x Żeromskiego i był na występach w Paryżu.
Grał! [słowo nieczytelne] miała wielki sukces – bo chciał!! Wola wszystko może. – Trzeba
chcieć być zdrowym i nie poddawać się depresjom. Dowiedziałam się że przyznano Ci
nagrodę za całokształt Twojej pracy(2). Gratuluję! Cieszę się bardzo z Twojego sukcesu
i uznania Twych wielkich zasług. [...]
Całuję Cię czule i gorąco
Janka
Mała, biała kartka złożona na pół, zapisana dwustronnie niebieskim długopisem, z dopiskiem
nad nagłówkiem listu, granatowym kolorem, nazwiska „Romanówna”, prawdopodobnie uczynionym
ręką Grydzewskiego.
(1)
Mieczysław Grydzewski po udarze mózgu aż do śmierci przebywał w zakładzie Braci Aleksjanów w Londynie.
(2)
Grydzewski w 1967 r. otrzymał dwie nagrody: im. Anny Godlewskiej oraz Fundacji im. Alfreda
Jurzykowskiego.

STANISŁAWA MASŁOWSKA

Stanisława Masłowska urodziła się w Warszawie 27 III 1909 r. Jej matka
miała na imię Cecylia i pochodziła z Jankowskich. Ojciec Antoni był urzędnikiem.
W 1928 r. Stanisława skończyła gimnazjum i rozpoczęła pracę w wytwórni filmowej. Studia na Wydziale Sztuki Aktorskiej PIST w Warszawie odbyła w latach
1931–1935, po czym dostała angaż w wileńskim Teatrze Miejskim. Zagrała tam
ponad 30 ról, m.in. Sonię w Wujaszku Wani Czechowa oraz Szynkarkę w Poskromieniu złośnicy Szekspira. Współpracowała także z rozgłośnią Polskiego Radia.
Dwa ostatnie lata przed wojną grała w Teatrze Letnim w Warszawie, gdzie wcieliła się w postać Klari w Jeanie Bus-Fekete’a i księżnej Rovigo w Madame Sans-Gene Sardou. Podczas okupacji była kelnerką w restauracji, a także pomocnicą
w gospodarstwie rolnym w podkrakowskich Niegoszowicach. Przez rok po wojnie
mieszkała w Łowiczu i utrzymywała się z pracy kelnerki. Wróciła na scenę. Najpierw w Bydgoszczy zagrała m.in. Marię w Żabusi Zapolskiej, Mirrynę w Obronie
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Ksantypy Morstina, potem w Cieszynie Florę w Panu Geldhabie Fredry, Podkomorzynę w Powrocie posła Niemcewicza. Na kolejne trzy sezony wróciła do
Teatru Ziemi Pomorskiej na bydgoską scenę. Ostatnie szesnaście lat kariery
zawodowej spędziła na deskach teatru w Białymstoku. Stworzyła tam m.in. postać
Heleny z Domu lalki Ibsena, Lemańskiej w Odwetach Kruczkowskiego, Elwiry
w Cydzie Wyspiańskiego, Fortunaty w Gburach Goldoniego. Zmarła 6 II 1998 r.
w Łapach koło Białegostoku. Część informacji biograficznych wraz z datą śmierci pochodzi z hasła biogramu do trzeciego tomu Słownika biograficznego teatru
polskiego, przygotowanego w redakcji SBTP IS PAN.
1

Łowicz, 17.XII.1945
Kochany Mieciu
Bardzo się ucieszyłam jak dostałam od Ciebie list, naprawdę bardzo [...]. Mieciu tak
chciałabym Ci dużo napisać, tak dużo a nie mogę, nie wiem czy kiedykolwiek powiem Ci
wszystko to co mnie boli. Mieciu nic nie wiem o Tobie jak Ci się powodzi czy jesteś zdrów,
czy się kochałeś przez ten czas w jakiejś pięknej niewieście. Jak ten cały czas spędziłeś
piszesz dość lakonicznie i mdło. Ty wiesz że Ty jesteś jedynym człowiekiem którego ja
bardzo wysoko cenię, może Ci na tym nie zależy ale tak jest, dlatego mnie wszystko interesuje co dotyczy Ciebie. Wiem że zrobiłeś dla mnie dużo i potrafię to ocenić dlatego zależy
mi żebyś nigdy o mnie źle nie myślał. Mieciu Pana Kr. ja nie prosiłam o palto, on sam pytał
czy mnie czego nie potrzeba palta albo swetra wtedy powiedziałam że by się przydało, bo
przecież nie wiem w jakich Ty jesteś warunkach a ja nic nie mam biżuterię mi ukradli dawno
trzy lata temu wyszłam jak stałam(1), pracuję w podłych warunkach z głupimi prowincjonałkami [...]. Och Mieciu żebym ja mogła być tam gdzie Ty co ja dałabym za to. A może Ty
mógłbyś przysłać mi papiery i dla pieska(2), ja już każdą pracę bym wykonywała żebym
mogła być tam. Piszę o piesku mam tej samej rasy suczkę co Rodek. Roduś biedy został
uśpiony jednak, wiesz gryzł do końca jeszcze się zrobił gorszy na starość niż był przy tym
mnie osobiście pogryzł 27 razy [...]. Fuga(3) biedaczka też zdechła była u Stasi cały czas
a nie pozwalała nikomu się wtrącać do psa bo Pan Grydzewski wróci to jej zapłaci za psa
[...]. Och Mieciu kochany zabierz mnie będę pracować za pokojówkę u Ciebie tylko przyślij
mi papiery ja na pewno na siebie zapracuję. Mam bardzo dużo zmartwień teraz od nowego roku restaurację tą gdzie pracuję mają zamknąć, zostałabym bez środków do życia, do
teatru(4) nie mogę się zaangażować teraz dopiero od sezonu. [...] Kochany przyślij mi papiery
i zabierz mnie. Całuję Cię mocno i serdecznie
Staszka
Kartka pożółkłego papieru, podwójna, zapisana czterostronicowo, wyblakłym czarnym atramentem,
z dopiskami na pierwszej i ostatniej stronie, przebita z lewej strony dziurkaczem, co spowodowało
uszkodzenia i trudności w odczytaniu niektórych słów.
(1)
W pierwszych latach wojny Masłowska mieszkała w domu Grydzewskiego w Warszawie przy
ul. Złotej 8 m. 5.
(2)
Chodzi o zaproszenie niezbędne do otrzymania angielskiej wizy wjazdowej dla Masłowskiej,
która chciała jechać do Londynu razem ze swoim ówczesnym pieskiem.
(3)
Fuga to suka rasy airedale terrier, którą Grydzewski zostawił w Polsce, uciekając we wrześniu
1939 r. z kraju ogarniętego wojną.
(4)
Masłowska wróciła na bydgoską scenę w 1946 r.
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2

Bydgoszcz, 02.II.1047
Kochany Mieciu
[...] Cieszę się, że mam takiego przyjaciela jak Ty w życiu, to jest tak dużo. Mieciu jesteś
mi najbliższym człowiekiem na świecie, gdyby trzeba oddałabym życie za Ciebie, nie myśl
że się egzaltuję, piszę to co czuję. Cenię Cię bardzo Mieciu. Zrobiłeś dla mnie bardzo dużo
w życiu. Cenię Cię jako Człowieka, takich ludzi nie ma dziś. Przynajmniej bardzo mało. [...]
Staszka
Kartka bardzo pożółkłego, kruszącego się papieru w linie, zapisana dwustronnie niebieskim atramentem, z lewej przebicie kartki dziurkaczem naruszające zapis, urwany fragment lewego górnego rogu
z dopiskiem zrobionym długopisem – „nieczytelne”.

3

Bydgoszcz, 12.IX.1948
Kochany Mieciu
[...] Gdybyś mógł mi przysłać 8 metrów na suknię balową na karnawał białego jedwabiu.
To mogłabym gdzieś pójść i kogoś poznać. [...] Jeśli materiał, który mi przyślesz na balową
suknię sprawi że wyjdę za mąż, będę Ci jeszcze jedną rzecz zawdzięczać w życiu. A może
można dostać spadochron na suknię albo białą jedwabną organdynę. Mieciu nie odmów mi
tej białej sukni. Te paskudne naczynia krwionośne mi dokuczają, może niedługo już będę
żyła, to potem miałbyś wyrzuty. Mieciu bardzo Cię proszę o te 8 metrów białego jedwabiu.
[...] Już widzę że się gniewasz ale może od tego zależy moja przyszłość, od tych rzeczy. [...]
Staszka
Dwie kartki pożółkłego papieru w kratkę, zapisane dwustronnie niebieskim atramentem, z lewej
przebicie kartki dziurkaczem naruszające częściowo zapis (ale jest czytelne), znak w kształcie litery „z”,
napisany zieloną kredką w prawym górnym rogu, prawdopodobnie przez Grydzewskiego.

4

Bydgoszcz, 12.X.1948
Kochany Mieciu
[...] Jesteś jedynym człowiekiem, któremu mogłabym otworzyć serce, wiem że byś mnie
zrozumiał, bo jesteś mądry. Mieciu bardzo Cię proszę nie przypominaj mi ile mam lat ani
który krzyżyk nadchodzi, bo wtedy czuję się stara momentalnie, ja nigdy nie myślę ile mam
lat, nie dopuszczam takich myśli i pewnie dlatego tak młodo wyglądam. [...]
Staszka
Dwie kartki pożółkłego papieru w kratkę, zapisane dwustronnie niebieskim atramentem, z lewej
przebicie kartki dziurkaczem naruszające częściowo zapis (ale jest czytelne), znak w kształcie litery „z”,
napisany zieloną kredką w prawym górnym rogu, prawdopodobnie przez Grydzewskiego.
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5

Bielsko-Biała, 15.XI.1949
Kochany Mieciu
[...] Mieciu gdybyś był na tyle bogaty i mógł mi przysłać komplet ciepłej bielizny, bo
bielizny nie mam wcale, a już ciepła to byłby raj. [...]
Staszka
Dwie kartki gładkiego papieru, zapisane dwustronnie zielonym atramentem, u góry przebicie kartki
dziurkaczem naruszające częściowo zapis (ale jest czytelne), znak w kształcie litery „z”, napisany
czerwonym atramentem w prawym górnym rogu, prawdopodobnie przez Grydzewskiego.

6

Bydgoszcz, 05.X.1957
Kochany Mieciu
[...] Żebyś wiedział Mieciu, gdybym od Ciebie nie otrzymywała tych rzeczy to chodziłabym obdarta zupełnie, ja ze swojej gaży nic kupić na siebie nie mogę, tyle tylko że na
żarcie i to liche, przecież muszę kupić węgiel na zimę, kartofle, zapłacić mieszkanie, gaz,
światło, radio, dozorczynię miesięcznie, bo to państwowy dom. [...]
Całuję Cię mocno
Staszka
Dwie kartki lekko pożółkłego papieru w kratkę, zapisane dwustronnie niebieskim atramentem,
z lewej przebicie kartki dziurkaczem naruszające częściowo zapis (ale jest czytelne), znak w kształcie litery „z”, napisany czerwonym długopisem, w prawym górnym rogu, prawdopodobnie przez
Grydzewskiego.

7

Bydgoszcz, 18.VII.1957
Kochany Mieciu
[...] Mieciu to jest wykluczone żebym ja Ciebie nie zobaczyła, muszę Cię widzieć,
pomyśl że mogę umrzeć i nigdy Cię nie zobaczę! A pamiętaj że jesteś mi wszystkim, najdroższym człowiekiem i rodziną najbliższą, tak czuję. Nikt nigdy nie był dla mnie tym czym
jesteś Ty. I już nie będzie. Jesteś mi bardzo bliskim. Widzisz Mieciu ja się bardzo zmieniłam
wewnętrznie pogłębiłam. [...] Był w Londynie Minkiewicz(1) i mówił że byłeś w restauracji
w towarzystwie no-oczywiście kobiety, więc czasem tam chodzisz trochę! Ale bardzo dobrze
przecież nie można ciągle pracować. Pamiętam że potrafiłeś u Simona i Steckiego(2) wypić
kilkanaście kieliszków wódki i pracować potem jeszcze parę godzin w nocy. I mówiłeś że
Ci się doskonale pracuje po wódce. [...]
Staszka
Dwie kartki lekko pożółkłego papieru w kratkę, zapisane dwustronnie niebieskim atramentem,
z lewej przebicie kartki dziurkaczem naruszające częściowo zapis (ale jest czytelne), znak w kształcie litery „z”, napisany czerwonym długopisem, w prawym górnym rogu, prawdopodobnie przez
Grydzewskiego, zagięte rogi w dole strony.
(1)
Janusz Minkiewicz (1914–1981), pisarz, satyryk, był zaprzyjaźniony przed wojną z Grydzewskim.
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(2)
Simon i Stecki, przedwojenna popularna restauracja z salą bankietową i składem win przy
Krakowskim Przedmieściu 38 w Warszawie.

8

Bydgoszcz, 26.I.1958
Drogi i Kochany Mieciu
Po pierwszym Twoim telefonie byłam bardzo zdenerwowana, także znajoma moja prosiła żebym się uspokoiła. Wiesz to jednak po tylu latach usłyszeć głos Twój to robi wrażenie, byłam bardzo szczęśliwa i uradowana że Cię słyszałam, nic Ci się głos nie zmienił.
Co bym dała, żeby Cię zobaczyć! [...]
Staszka
Kartka pożółkłego papieru w kratkę, zapisana dwustronnie niebieskim atramentem, z lewej przebicie kartki dziurkaczem naruszające częściowo zapis (ale jest czytelne), znak w kształcie litery „z”,
napisany czerwonym długopisem, w prawym górnym rogu, prawdopodobnie przez Grydzewskiego.

9

Bydgoszcz, 20.XII.1958
Kochany Mieciu
[...] Gdyby nie Ty Mieciu, to już naprawdę nie warto by mi było żyć. Nie dlatego, że mi
pomagasz, że mi przyślesz co mi potrzeba, ale że mam takiego człowieka, którym mogę się
poszczycić, człowieka w całym tego słowa znaczeniu, boję się żebyś mnie źle nie zrozumiał,
bo gdybyś mi nic więcej nie przysłał myślałabym tak samo o Tobie jak myślę, inne Twoje
wartości cenię sobie wysoko i dlatego pomyślałam, że jeśli Ty kiedyś umrzesz to ja ani chwili
ani sekundy nie chciałabym żyć dłużej jak Ty(1).
Staszka
Trzy kartki pożółkłego papieru w kratkę, zapisane dwustronnie niebieskim długopisem, z lewej
przebicie kartki dziurkaczem naruszające częściowo zapis (ale jest czytelne), znak w kształcie litery „z”,
napisany niebieskim długopisem, w prawym górnym rogu, prawdopodobnie przez Grydzewskiego.
(1)
Grydzewski zmarł 9 stycznia 1970 r. w Londynie. Masłowska przeżyła przyjaciela o dwadzieścia osiem lat.
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BAŚŃ ZREKONTEKSTUALIZOWANA*

Estetyka postmodernistyczna ma, jak się wydaje, tyle samo zwolenników co
zażartych krytyków. Spora część kontrowersji narosłych wokół tematu bierze się
z niewystarczającej liczby rzetelnych analiz tych zjawisk. Być może sytuacja zmieniłaby się, gdyby wydawano więcej takich książek jak Baśń postmodernistyczna:
przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry tradycją Weroniki Kosteckiej.
Autorka odnosi pojęcie baśni postmodernistycznej zarówno do gatunku, jak
i do konwencji – repertuaru motywów odsyłających do estetyki baśniowej (s. 17).
Analizę utrudnia to, że w polskim literaturoznawstwie brakuje terminu powszechnie przyjętego do opisu omawianych przez Kostecką zjawisk (s. 12).
Warto zaznaczyć, że podobny problem pojawia się w literaturoznawstwie
anglojęzycznym. Vanessa Joosen, autorka Critical and Creative Perspectives on
Fairy Tales, monografii fundamentalnej dla zachodnich badań nad baśniowością,
stosuje pojęcie fairy-tale retelling, które trafnie oddaje specyfikę głównego postmodernistycznego mechanizmu: ciągłą rekonfigurację tradycyjnych motywów.
Przyjęty przez Kostecką termin, choć nie jest dokładnym odpowiednikiem angielskiego, jest mu niewątpliwie bliższy od antybaśni, niebaśni czy metabaśni,
pojęć stosowanych przez innych badaczy. Można by co prawda pokusić się
o wierniejszy przekład (baśń przepowiedziana?), lecz dalsze mnożenie terminów
mogłoby spowodować jedynie zaciemnienie i tak już niejasnej sytuacji badawczej.
A sytuacja ta, dzięki sprawnej narracji historyczno- i teoretycznoliterackiej
Kosteckiej, staje się o wiele bardziej klarowna. Autorka monografii ze znawstwem
omawia najważniejsze metodologiczne ujęcia baśni. W teoretycznym labiryncie
Kostecka znajduje ścieżki, które pozwalają na lepsze zrozumienie nie tylko baśni,
ale i naszego współczesnego myślenia o nich.
Sytuację kryzysu literatury autorka monografii przewrotnie interpretuje jako
wyzwalającą i inspirującą (s. 17). Czy słusznie? Wedle obiegowej opinii zmaganie
się z przeciwnościami losu wyzwala potencjał – a co dla nowożytnego artysty
trudniejsze od nieuchronnego pogodzenia się z iluzją oryginalności? Być może
wartość leży jednak właśnie w umiejętnym rekontekstualizowaniu znanych już
* W. Kostecka, Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry tradycją,
seria Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia, t. II, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa
2014, 288 s. Kolejne odniesienia lokalizuję bezpośrednio w tekście z podaniem numeru stron w nawiasie.
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motywów? Tworzeniu mozaiki cytatów, (po)nowoczesnego centonu? Nieograniczaniu się przy tym do dzieł klasycznych, lecz sięganiu właśnie do popkultury?
Postmodernizm wszystko równa – a może to dobrze, może nasilający się egalitaryzm to powód do poznawczej radości?
W ten właśnie sposób zdaje się rozumować Kostecka: „postmodernizm nie ma
jakichkolwiek założeń programowych ani reguł. Autorzy utożsamiający się z postmodernistyczną koncepcją literatury stronią od poszukiwania sensu i nadawania
go, nie uznają niezmienności znaczeń, odrzucają możliwość trwałości i nienaruszalności jakichkolwiek zjawisk, form i treści” (s. 28). Postmodernista z krwi
i kości nie podaje w wątpliwość śmierci autora, nie rozpamiętuje melancholicznie
czasów, kiedy szukało się jeszcze „właściwej” interpretacji dzieła sztuki. Przeciwnie, właśnie Barthesowski dogmat umożliwia współczesnemu odbiorcy czerpanie
wzmożonej satysfakcji z lektury: „Tekst [...] jest grą [...], czytelnik zaś – graczem,
ustanawiającym własne reguły i strategie tejże gry; właśnie od czytelnika-interpretatora, nadającego czytanej treści niepowtarzalny sens, zależy sposób jej oddziaływania” (s. 33).
Jest to o tyle istotne i ciekawe, że jeśli czytelnikowi wszystko ze wszystkim
ma prawo się kojarzyć, otwierają się drzwi do światów rodem z Carrollowskiej
Krainy Dziwów. Z drugiej strony powstaje pytanie, czy nieograniczona wolność
interpretacyjna nie tworzy zbyt dużego pola do nadużyć. A może samo pojęcie
nadużycia należy już do innego porządku poznawczego?
W dziele postmodernistycznym architekst wolno sparodiować czy wykpić,
a zatem wolno z nim i z zaprezentowanym w nim światopoglądem dyskutować.
Współczesny autor, a za pośrednictwem jego dzieła i czytelnik podejmują dyskusję
z tym, co ważne dla danej społeczności i wspólnoty kulturowej: „im większa popularność danej baśni tradycyjnej, tym bardziej krytyczne w stosunku do niej
powstają reinterpretacje” (s. 56). Dyskusja z baśnią nie zaczęła się jednak w ciągu
ostatnich kilku dziesięcioleci.
Kostecka prowadzi swoje rozważania tak, żeby pokazać miejsca wspólne najważniejszych teorii, ich wzajemne z siebie wynikanie, a także to, w jaki sposób
poszczególne odczytania baśni wpisują się w horyzont obecnie dominującej
estetyki.
Strukturalną archiwistykę Proppa widzi jako zaplecze motywów konstytuujących baśń postmodernistyczną (s. 64). Wskazuje na wagę zarówno psychoanalitycznych analiz Bettelheima, jak i późniejszych rewizji przez szkołę historyczno-socjologiczną. Czytanie tekstu przez tę ostatnią, uczulone na diachroniczną
i kulturową zmienność interpretowania stałych motywów baśniowych, uznaje za
bliską grze z tradycją prowadzonej przez czytelnika-interpretatora.
Metodologię tę Kostecka uważa też za najporęczniejszą: „intertekstualności
baśni postmodernistycznych odpowiada mozaika metodologii, za pomocą których
można je badać. Podejście historyczno-socjologiczne uwzględnia ową eklektyczność i umożliwia zrozumienie przeobrażeń baśni w epoce ponowoczesności”
(s. 86). Opowieść baśniowa składa się z ogromnej liczby inwariantów, tworzonych
i przekształcanych przez kolejne pokolenia twórców ludowych, zbieraczy folklorystów i autorów baśni literackich. Zatem – i chyba można to uznać za myśl
przewodnią całej książki – „tendencje postmodernistyczne zintensyfikowały
i «zautomatyzowały» intertekstualny potencjał baśni”, chociaż „zawsze był on zasadniczym wyróżnikiem tego gatunku” (s. 102).
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W wielu klasycznych utworach autorka monografii odnajduje elementy charakterystyczne dla postmodernizmu. Zabiegi parodystyczne, ujawnianie prawdziwej historii, autotematyzm, zmiany w baśniowej aksjologii to najważniejsze ze
sposobów rekontekstualizacji baśni. Czerwony Kapturek z dramatu Alphonse’a
Daudeta Le roman du chaperon rouge (1862) nie tylko jest świadomy swojego
statusu ontologicznego jako postaci literackiej, ale zamiast biernie poddać się wypadkom wiecznie powtarzającej się historii, przejmuje kontrolę nad opowieścią
(s. 142). Królewicz z Ofiary królewny (1906) Jana Lemańskiego, zamiast dążyć
do odnalezienia swojej wybranki, znajduje szczęście w niekończącym się jej poszukiwaniu (s. 140).
Mechanizmy te upowszechniają się w drugiej połowie XX i na początku
XXI w. w niespotykanym dotąd stopniu. I to właśnie jest charakterystyczne dla
poetyki postmodernizmu. O ile styl Daudeta, Lemańskiego czy Leśmiana wyróżniał się na tle współczesnych im utworów, o tyle współcześnie pioniersko stosowane przez nich zabiegi spospolitowały się zarówno w literaturze kierowanej
do czytelnika dorosłego, jak i dziecięcego. W Scenach z życia smoków Beaty
Krupskiej (1987) mityczne gady żywią się zupą ogórkową z termosów i przyjaźnią z żabą, której największym marzeniem jest pozbycie się pryszczy z pleców.
Baba Jaga z Jednej nocy czarownicy Doroty Terakowskiej (2005), która wypadła
z kart baśni, okazuje się zagubioną staruszką bezradną wobec dwudziestowiecznych wynalazków.
Te pozornie czysto ludyczne intertekstualne gry mogą mieć znaczenie społeczne. Ułatwiając zmianę postrzegania postaci baśniowych tradycyjnie uznawanych za dobre lub złe, uczą sceptycyzmu wobec kulturowych stereotypów. Dlatego
baśń postmodernistyczna jest tak wygodnym medium m.in. dla dyskursów mniejszościowych. Pozwala zadawać wszelkiego typu pytania o problemy współczesnego świata, o które można pytać tym bardziej serio, im bardziej tekst jest
parodystyczny, im bardziej jest – choćby pozornie – lekki.
Kostecka doskonale wywiązuje się z zadania, które stoi przed każdym badaczem zjawisk opatrzonych przedrostkiem post: skoro postmodernizm nie jest
zjawiskiem osobnym, ale zależnym, skontekstualizowanym jako następstwo modernizmu, to aby go zrozumieć, należy poznać tradycję; podobnie nie da się zrozumieć literatury wysokiej bez popularnej, „dorosłej” bez dziecięcej.
Na rozdrożu tych właśnie ścieżek sadowi się baśń postmodernistyczna:
„Przeistoczona baśń, adaptująca się do nowych realiów, w jakimś sensie powróciła do swoich kulturowych źródeł: kategorie wiekowe przestały się liczyć, nie jest
już adresowana wyłącznie do dzieci, jej odbiorcą ponownie staje się po prostu
człowiek” (s. 248). I trzeba nie lada znawcy tematu, żeby wyjątkowość tego zjawiska uchwycić. Weronice Kosteckiej się udało.
Marta Jaworek
(Uniwersytet Warszawski)
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BRZYDKI I ŻAŁOSNY SŁOŃ, CZYLI CZY KULTURA POPULARNA
POWINNA SIĘ WSTYDZIĆ, A MY RAZEM Z NIĄ*
Czy wykształceni ludzie powinni aktywnie unikać wiedzy o tym, kim jest
Krzysztof Ibisz i w jakim serialu gra obecnie Marta Wierzbicka? Czy znajomość
kultury popularnej stanowi uciążliwą konieczność, dające się uniknąć zagrożenie,
czy może jest częścią kompetencji humanisty? Te i podobne pytania nasuwa czytelnikowi lektura Plagi celebrytów. Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza
Karola Pessela i Stanisława Zagórskiego, opatrzona wstępem Janusza Tazbira,
zbiera artykuły naukowe starające się przybliżyć czytelnikowi mechanizmy świata
celebrytów, ale także skierować badawcze spojrzenie na widzów spektaklu medialnego, bez których ci „znani z tego, że są znani” (użyty i przeze mnie poręczny
aforyzm Daniela J. Boorstina, umieszczany w tekstach niemal wszystkich autorów), nie mogliby istnieć. Oprócz przeważających tekstów teoretycznych czytelnik ma szansę zapoznać się z artykułami historycznymi na temat bardziej lub
mniej zaskakująco dobranych postaci mogących z różnych względów pretendować
do miana celebrytów.
W zbiorze można znaleźć artykuły zarówno niezwykle krytyczne, jak i starające się zniuansować rolę i znaczenie celebrytów w kulturze. Prowokacyjny
w zamyśle tytuł zbioru nie wywołuje wiele sprzeciwu wśród autorów tekstów
zgromadzonych w pierwszej jego części. Otwierający artykuł Mariana Golki, Idole
i ich niedole, niezwykle krytyczny wobec zjawiska celebrytów i odbiorców ich
działań, nie pozostawia wątpliwości, że celebryci i otaczające ich zjawiska kulturowe są jednoznacznie godne potępienia. Autor usprawiedliwia tak negatywną
ocenę w następujący sposób: „Przykro to stwierdzić, lecz wymowa tego tekstu
przypomina pamflet, a nawet może ktoś powiedzieć, że ujawnia on pewne frustracje. Niestety, wymowa musi być taka w imię troski o lepsze funkcjonowanie kultury”1.
Następny artykuł w antologii, Wybierajmy gwiazdy. W obronie celebrytów
autorstwa Małgorzaty Molędy-Zdziech, ma stanowić kontrę do wyżej zaprezentowanego tekstu, jednak i on, chociaż bardziej syntetyczny i wyważony w ocenie,
nie dostarcza czytelnikowi mocnych argumentów za tym, że gwiazdy i gwiazdki
są zjawiskiem nie tylko nieszkodliwym, ale być może nawet potrzebnym. Autorka
oferuje wiele przydatnych kategorii opisu celebrytów, stwierdzając między innymi, że są nam oni potrzebni, żeby redukować lęki spowodowane ponowoczesną
kulturą niepewności. Jej podsumowanie zjawiska brzmi jednak: „Jeśli nawet
tytułowa plaga celebrytów spada na nas, to poniekąd na nasze życzenie”2. Marna
to pociecha dla czytelnika, który po zapoznaniu się z dwoma pierwszymi tekstami
zbioru jest już poważnie zaniepokojony stanem współczesnej kultury.
Niezadowolenie z samego faktu istnienia celebrytów, często nie poparte próbą
głębszej analizy zjawiska, jest widoczne w wielu artykułach w zbiorze. Charak* Plaga celebrytów, red. W.K. Pessel, S. Zagórski, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2013,
377 s.
1
M. Golka, Idole i ich niedole, w: tamże, s. 27.
2
M. Molęda-Zdziech, Wybierajmy gwiazdy. W obronie celebrytów, w: tamże, s. 41.
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terystyczny jest tu tekst I w dzieże Twoje! Macieja Nowickiego. Autor już na
początku daje do zrozumienia, że celebryci, których ocenia jednoznacznie negatywnie, istnieją, ponieważ ludzkość globalnie głupieje. Tekst kończy zaś ubolewaniem nad brakiem klasy i szyku wśród współczesnych gwiazd, przypominając
poprzednie pokolenie: wówczas „mężczyźni byli szarmanckimi dżentelmenami,
kobiety zaś – damami pełnymi wdzięku i iście kobiecego uroku”3. Dzisiejsze celebrytki kojarzą mu się z „biblijnym złotym kolczykiem na ryju świni”4.
Tekstem, który inicjuje odejście od krytycznego schematu, jest fascynujący
artykuł Wojciecha Józefa Burszty Popkultura i Sherlock Holmes jako celebryta.
Autor wykazuje wielkie zrozumienie dla opisywanego tematu i dystansuje się
wobec katastroficznych ujęć, dzielących kulturę na wysoką (dobrą, ale podupadającą) i niską (szkodliwą, ale pleniącą się w najlepsze). Pisząc o popkulturze
w ogóle, nie próbuje wystawiać kategorycznych ocen. Burszta nie godzi się na
to, by popkultura była opisywanym przez niego w anegdocie „wyjątkowo brzydkim i żałosnym słoniem”5, lecz przypomina, że zaspokaja „potrzeby i pragnienia
zgodne ze szczególnym, wszelako jednak autentycznym gustem”6, oraz że uczestnictwo w kulturze popularnej nie oznacza od razu zamknięcia drogi do nisz,
w których skrywa się kultura wysoka. Wykorzystując przykład trylogii filmowej
Gwiezdne wojny, zwraca również uwagę na fakt, że naprawdę znane i przetwarzane wśród fanów produkcje popularne mogą pełnić funkcje narracji mitycznych,
tworząc dzięki temu globalną wspólnotę ludzi zaangażowanych w opowiadanie
sobie ukochanej historii7.
Niektórzy autorzy decydują się na bliższe konkretu studia przypadków. Biorą
pod lupę pojedyncze sławy świata sportu, nauki czy polityki. Artykuły, poza
garścią informacji na temat takich postaci jak księżna Lee Radziwiłł czy Zofia
z Branickich Potocka, zdają się oscylować wokół pytania, jakie umiejętności i cechy osobowe należy posiąść, by wspiąć się na szczyty sławy, nie umiejąc zarazem nic. Księżne były celebrytkami z urodzenia i niezależnie od cech charakteru
mogły jedynie umiejętnie rozgrywać daną im przewagę, tak by nigdy nie zejść
z ludzkich języków czy pierwszych stron gazet. Ciekawym przykładem jest tu
Lech Wałęsa, opisany w mocno publicystycznym artykule Wojciecha Gieżyńskiego: Celebryta „Number One”. Wałęsa to w jego ujęciu nikt niesiony przez
historię, ktoś, kto został celebrytą, nie mając żadnych właściwie predysponujących
do tego cech.
Czy więc celebrytą należy się po prostu urodzić? Po lekturze wspomnianych
tekstów można odnieść wrażenie, że pochodzenie arystokratyczne (czy też współcześnie pochodzenie z rodziny bardzo bogatych przedsiębiorców, tak jak Paris
Hilton) jest samo w sobie formą celebrytyzmu. Inaczej twierdzi w swoim artykule
Baby Cambridge i inni. Znani, bo chcą być znani? Katarzyna Konarska. Posługując się przykładem najbardziej znanej rodziny królewskiej naszych czasów, czyli
brytyjskiej dynastii Windsorów, dowodzi, że szlachectwo nie jest obecnie jednoznaczne z byciem celebrytą, choć niewątpliwie celebrytyzm ułatwia. Zauważa
3
4
5
6
7

M. Nowicki, I w dzieże Twoje!, w: tamże, s. 222.
Tamże.
W.J. Burszta, Popkultura i Sherlock Holmes jako celebryta, w: tamże, s. 121.
Tamże, s. 127.
Tamże, s. 128.
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podział na osoby znane, które niekoniecznie muszą aktywnie dążyć do rozpoznawalności, oraz na celebrytów, których celem istnienia jest właśnie dążenie do
uzyskania sławy, nawet tej krótkoterminowej8. W tym sensie królowa brytyjska
i royal baby, czyli książę George, są znani, choć nie można im przypisać statusu
celebrytów, ponieważ ich rozpoznawalność nie wynika z osobistej potrzeby bycia rozpoznawanym. Jak konkluduje Konarska: „Intencjonalność działania będzie
zatem miernikiem widowiskowości, spektaklu, którego aktorem mogą być również znani”9.
Z tych rozważań wyłania się istotny przyczynek do definicji celebrytyzmu,
czyli kategoria użyteczności. Ludwik Malinowski w tekście Kim są celebryci?
Perypetie z definicją zauważa, że celebryta jest to osoba znana nie tyle ze swoich
nadzwyczajnych umiejętności, ile z pojawiania się w mediach. Los celebryty jest
według niego niezwykle niepewny, ponieważ przed stoczeniem się w otchłań zapomnienia nie chroni go zestaw przydatnych umiejętności, które są gwarantem
kariery osoby zasługującej na wyróżnienie swoją pracą i dorobkiem (naukowym,
sportowym, artystycznym). W tym sensie osoby publiczne mogą być użyteczne,
jeśli poza znaną twarzą mają też jakieś umiejętności, jednak wtedy nie jest pewne,
czy dalej można nazywać je celebrytami. Nieco inną perspektywę ukazuje Anna
Mikołejko, przypominając w artykule Po drugiej stronie lustra. Od Yaetesa do
Boorstina rubrykę prasową Celebrities at Home, prowadzoną w drugiej połowie
XIX w. w piśmie „The World”. Pisze, że celebryci tam opisywani byli starannie
wybierani, by być nośnikiem pewnych idei i wartości, mających wspierać rozwijające się społeczeństwo brytyjskie. Ci znani przedsiębiorcy, pisarze, dziennikarze
i działacze społeczni promowali wśród czytelników ciężką pracę i chęć doskonalenia intelektualnego, by w efekcie osiągnąć godny pozazdroszczenia status społeczny i wysoką jakość życia. Być może nie mieli konkretnych talentów, jednak
całą swoją postawą życiową mogli stanowić przykład.
Wygląda więc na to, że celebryci, mimo prowokującego tytułu zbioru, mogą
być nie plagą, lecz raczej pożytecznym wzorem wartości, kształtującym aspiracje
zwykłych ludzi. Choć teksty w recenzowanym tomie mogą początkowo wydawać
się bardzo spójne w negatywnej ocenie zjawiska, to jednak dalsza lektura pozwala
wychwycić autorów, którzy decydują się odejść od łatwego potępiania celebrytyzmu w stronę bardziej wnikliwej analizy. Czytany w całości, zbiór Plaga celebrytów przynosi kilka interesujących wniosków w obronie celebrytów i pozwala
na głębszą refleksję na temat popkultury, zniuansowaną i oddaloną od wygodnych
kategoryzacji.
Alicja Urbanik
(Uniwersytet Warszawski)

8
9

K. Konarska, Baby Cambridge i inni. Znani, bo chcą być znani?, w: tamże, s. 213.
L. Malinowski, Kim są celebryci? Perypetie z definicją, w: tamże, s. 214.
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MIEJSKA DOMINACJA NA POPEGEEROWSKIEJ WSI. SERIALE TYPU
SOAP I POST-SOAP OCZAMI KOBIET WIEJSKICH*
Podstawę książki stanowiła praca magisterska pt. Świat z drugiej strony ekranu. Kobiety wiejskie wobec popkultury (napisana pod opieką prof. Janusza Muchy
na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), uhonorowana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne Nagrodą im. Floriana Znanieckiego za rok 2012. Autor, Kamil Łuczaj (ur. 1987) – absolwent filozofii na
Uniwersytecie Jagiellońskim i socjologii w AGH – jest doktorantem w Instytucie
Socjologii UJ; określa siebie mianem „wszystkożercy kulturowego”. Fragmenty
zawartych w pracy analiz i wniosków publikował również w czasopismach: „Studia Socjologiczne”, „Przegląd Kulturoznawczy”, „InterAlia”.
Książka stanowi studium przypadku dotyczące odbioru wybranych odcinków
dwóch seriali telewizyjnych (polskiego M jak Miłość, stanowiącego przykład
tradycyjnego serialu typu weekly soap, i amerykańskiego Współczesna rodzina
jako przykładu post-soap) przez mieszkanki czterech wsi popegeerowskich (to kluczowe dla badań kryterium wyboru miejscowości, mimo że niezaznaczone w tytule). Badania wykonano na początku 2012 r. metodą zogniskowanych wywiadów
grupowych na próbie łącznie 15 kobiet w wieku od 37 do 76 lat, z wykorzystaniem materiałów wizualnych z 2010 r. (po jednym odcinku obydwu seriali).
Przed zebraniem grup fokusowych autor przeprowadził 20 wywiadów kwestionariuszowych, w których pytał mieszkanki wsi m.in. o liczbę telewizorów w domu,
czas poświęcony na oglądanie telewizji, najczęściej oglądane stacje i typy programów telewizyjnych, umiejętność korzystania z Internetu, a także preferencje
polityczne i stosunek do wiary religijnej (kwestionariusz wywiadu ankieterskiego
i scenariusz wywiadu grupowego stanowią kolejno załączniki A i B do opracowania). Rozdziały poświęcone założeniom metodologicznym (4), opisowi badań
i analizie ich wyników (5–7) zostały poprzedzone trzema rozdziałami teoretycznymi (o objętości około 1/3 pracy), w których autor dokonał krytycznego (zgodnie
z ustalonym problemem badawczym) przeglądu literatury przedmiotu na temat
rodzajów wykluczenia społecznego, sposobów rozumienia kultury popularnej, typologii i ewolucji produkcji telewizyjnych oraz motywacji do oglądania określonego typu seriali.
Postawione przez autora pytanie badawcze brzmiało: „czy osoby nienależące
do kontekstu kulturowego, w którym produkowane są seriale (środowiska wykształconych mieszkańców wielkich miast), potrafią zrozumieć to, co chcą przekazać nadawcy chętnie oglądanych przez nich1 seriali” (s. 9). Eksperymentowi
postanowiono poddać kobiety ze wsi popegeerowskich jako grupę podwójnie
wykluczoną: płeć o „ograniczonych możliwościach w sferze publicznej (i symbolicznej)” (s. 15) w patriarchalnym polskim społeczeństwie, a także osoby żyjące
na „obszarach upośledzonych ekonomicznie” (s. 15), jakimi są dotknięte biedą po
1989 r. miejscowości, w których wcześniej funkcjonowały Państwowe Gospo* K. Łuczaj, Świat z drugiej strony ekranu. Studium recepcji treści kultury popularnej przez kobiety wiejskie, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków 2013, 204 s.
1
Cytat przytoczono w sposób dosłowny mimo świadomości, że poprawna forma to „przez nie”
[osoby].
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darstwa Rolne (PGR). Ponadto to kobiety dominują wśród widzów telewizyjnych
seriali obyczajowych/telenowel. Według założeń metodologicznych próbę miały
stanowić mieszkanki wsi urodzone w latach 1951–1974, co odpowiadałoby następującym kryteriom: ukończenie szkoły podstawowej przed rokiem 1989 (dolna
granica wieku) oraz wiek produkcyjny (granica górna w 2012 r.) z uwagi na posiadanie „przynajmniej niektórych pożądanych przez reklamodawców i nadawców
telewizyjnych charakterystyk społecznych” (s. 69–70). Jednakże ze względu na
sposób zdobywania kontaktu do potencjalnych respondentek (przez konsultacje
z sołtysami wsi, a następnie metodą kuli śnieżnej) wiek badanych ostatecznie
wykroczył zarówno poza dolną, jak i górną granicę, mimo że średnia i mediana
wynosiły 54 lata, a 75% uczestniczek badania mieściło się w przedziale wiekowym pomiędzy 40. a 60. rokiem życia (s. 84). Przeciwko reprezentatywności
próby w największym stopniu świadczy jednak fakt, że wybrane spośród znajomych sołtysów mieszkanki wsi stanowiły rodzaj lokalnej elity (s. 106), a ponadto
liczebność próby (łącznie 20 respondentek wstępnych wywiadów kwestionariuszowych, a wśród nich tylko 15 uczestniczek wywiadów fokusowych) była zbyt
mała, żeby pozwalała na uogólnienie wniosków. Mimo to autor skrupulatnie wyjaśnia wszystkie towarzyszące badaniom założenia i wątpliwości, asekuracyjnie
odpierając możliwe zarzuty; pisze np., że „forma ta umożliwia przezwyciężenie
trudności, którą przy większej liczbie respondentów stanowi niemożność pogłębienia tematu wywiadu” (s. 75–76).
Z pewnością pogłębionych badań wymagała przyjęta przez Łuczaja dość ryzykowna hipoteza: „Bieda jest bowiem podstawowym czynnikiem wykluczającym
ze świata konsumpcji obrazów” (s. 74). Podstawę teoretyczną całej pracy stanowi
myśl Pierre’a Bourdieu (zarówno cztery formy kapitału – ekonomiczny, społeczny,
kulturowy, symboliczny – jak i pojęcia: habitusu, kodu i męskiej dominacji), przy
czym autor wydobywa z niej najbardziej marksistowskie elementy. Uznając za
punkt wyjścia deficyt kapitału ekonomicznego i społecznego (ze względu na izolację oddalonych od większych ośrodków wsi popegeerowskich), badacz założył
ludowy typ kapitału kulturowego i niski poziom kapitału symbolicznego wśród
badanych (s. 32). Jednakże w trakcie prowadzenia badań niektóre przypuszczenia
(o charakterze stereotypowym) nie potwierdziły się: wbrew oczekiwaniom autora
(s. 103) respondentki posiadały nowoczesne, wartościowe odbiorniki telewizyjne,
odtwarzacze DVD i dostęp do platform telewizji cyfrowej2, a dwie z nich miały
wykształcenie wyższe (mimo że w kafeterii kwestionariusza wywiadu ankieterskiego autor nawet nie uwzględnił tej możliwości w rubryce „wykształcenie”;
s. 85, 173–174). Ponadto na błąd przeciwstawiania miasta i wsi oraz ukazywania
tej drugiej jako miejsca ubóstwa zwróciła uwagę jedna z respondentek: „A oddziela miasto od wsi radykalnie [...] miejskiej biedy tam ani śladu, a jest, nie czarujmy się. I to więcej chyba nawet niż na wsi” (s. 117). Mieszkający w Krakowie
(s. 181) autor chciał sprawdzić, w jakim stopniu konserwatywne, ludowe przekonania zawężają spojrzenie, tymczasem jego wielkomiejski obraz świata również
stanowił pewne ograniczenie.
Jak zaznaczono we Wprowadzeniu, treści popkulturowe są generowane przez
wykształconych mieszkańców wielkich miast według kodów typowych dla miej2
Należy zaznaczyć, że do 2013 r. w Polsce był jeszcze dostępny bezpłatny naziemny sygnał analogowy.
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skiej klasy średniej. Ważną rolę w pracy odgrywa społeczno-regulacyjna koncepcja
kultury Grzegorza Banaszaka i Jerzego Kmity, według których kulturę konstytuują
przyjęte w społeczeństwie przekonania (s. 39). Umiejętność dekodowania przekazu w zgodzie z językiem nadawcy bądź według kodu odbiorcy Łuczaj ujmuje
w kategoriach „odcyfrowywania/czytania” Michela de Certeau i „kodowania/
dekodowania” Stuarta Halla. W związku z tym autor nie zgadza się z Johnem
Fiskem (według którego kultura popularna jest „semiotycznie demokratyczna”),
ponieważ uważa – za Pierre’em Bourdieu – że kompetencje kulturowe można nabyć, posiadając odpowiedni kapitał ekonomiczny, a także – za Lilą Abu-Lughod
– że kulturę popularną tworzą elity społeczne (s. 37, 46–47). Z tego powodu postanowił za pomocą stosowanej w psychologii metody sędziów kompetentnych
zrekonstruować modelowy („poprawny”, „preferowany”) sposób odczytania seriali.
Takiej „wzorcowej” analizy i interpretacji zawartych w wybranych odcinkach
seriali telewizyjnych treści fabularnych, ideologicznych i kulturowych (w tym tzw.
product placement i idea placement) autor dokonał wraz z grupą pięciorga znajomych studentek i studentów krakowskich uczelni, urodzonych w latach 1987–
1989 (załącznik C do opracowania). Analiza ramowa (w rozumieniu Jane Ritchie
i Liz Spencer) treści zogniskowanych wywiadów grupowych wykazała, że mieszkanki wsi popegeerowskich nie zdekodowały wielu znaczeń odczytanych przez
grupę „ekspertów” (s. 111). Na przykład żadna z respondentek nie zinterpretowała pojawiających się we Współczesnej rodzinie białych slipów ani wąsów jako
kulturowych symboli „obciachu”, mimo że dla autora jest to „najbardziej oczywiste kulturowe rozumienie” tych znaków (s. 156). Łuczaj nie zwrócił jednak
dostatecznej uwagi na fakt, że sędziowie kompetentni nie tylko różnili się od
badanej grupy pod względem środowiska życia i wykształcenia, lecz także byli
o trzydzieści lat młodsi od przeciętnej respondentki, zatem zaobserwowane różnice mogły w większym stopniu wynikać z różnicy pokoleniowej niż kapitałowej
(według form kapitału Pierre’a Bourdieu).
Badacz pytał również respondentki o ich stosunek do pojawiających się w serialach wątków homoseksualnych, humorystycznych i poglądy na role rodzinne.
Okazało się, że po obejrzeniu komediowej Współczesnej rodziny mieszkanki popegeerowskich wsi śmieszył przede wszystkim humor sytuacyjny, a nie zwracały
uwagi na żarty intertekstualne. Z kolei występowanie osób nieheteronormatywnych
w serialach i w społeczeństwie było akceptowane, a emancypacja kobiet wręcz pożądana. Respondentki nie dostrzegały jednak stwierdzonego przez badacza i sędziów patriarchalizmu serialu M jak Miłość (wskazując na aktywność zawodową
bohaterek) w odróżnieniu od egalitaryzmu Współczesnej rodziny (s. 126–127).
Różnice gustu widowni wiejskiej i miejskiej uwidaczniały się na podstawowym
poziomie, chociaż autor stara się nie oceniać, który z nich jest „lepszy”: mieszkankom wsi ciekawszy wydał się serial M jak Miłość (głównie ze względu na
bliskość realiom ich życia), natomiast krakowskim studentom – Współczesna rodzina. Jednocześnie większość respondentek oglądała polską telesagę, nie znając
produkcji typu post-soap, a wszyscy „eksperci” oglądali seriale post-soap, nie śledząc tych „tradycyjnych”. W kwestii preferencji telewizyjnych badaczowi udało się podważyć tylko jeden stereotyp (niejako przez przypadek), odkrywając
znajomość serialu M jak Miłość przez rzekomo nieinteresujących się serialem
wiejskich mężczyzn (s. 91). Mimo pozornej bezstronności w pracy zawarto implicite wyższe wartościowanie zagranicznych seriali typu post-soap w stosunku do
polskich seriali „tradycyjnych”. Jednakże wydaje się, że autor zarazem założył
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znajomość wątków najpopularniejszej rodzimej telesagi wśród czytelników, ponieważ – mimo przytoczenia streszczenia fabuły odcinków obydwu seriali (s. 70,
182) – nie wyjaśnił np., kim są Hanka i Marek z M jak Miłość, chociaż zaprezentował sylwetki i powiązania rodzinne bohaterów Współczesnej rodziny.
Pomimo wyżej wskazanych szczegółów, nastręczających metodologicznych
trudności i wątpliwości odnośnie do zasadności niektórych sformułowanych przez
autora założeń i wniosków, pracę cechują precyzja terminologiczna oraz rzetelność w przeprowadzeniu badań i przywoływaniu koncepcji wielu autorów. Łuczaj
podkreśla, że wyników badań nie można uogólniać (s. 167), jednak ze względu
na częstą niemożność sformułowania obiektywnych praw w obrębie nauk społecznych studium przypadku pozwala dostarczyć wymaganej z punktu widzenia
problemu badawczego wiedzy (s. 68). Niewykluczone, że inny sposób badania
dałby odmienne rezultaty. Jednakże przeprowadzone w minigrupach wywiady
pozwoliły zarówno na przyjrzenie się indywidualnej recepcji treści znanych i nieznanych respondentkom seriali telewizyjnych, jak i na wymianę myśli i obserwację przekonań grupowych. Niewątpliwym walorem pracy są liczne, obszerne
cytaty z odbytych dyskusji. Książka wnosi wkład do socjologii kultury, ponieważ
zwraca uwagę na ideologiczne treści (paradoksalnie elitarnej) kultury popularnej
oraz społeczno-ekonomiczne uwarunkowania odbioru przekazu telewizyjnego.
Autor podejmuje również problem defaworyzowanych środowisk popegeerowskich
(specyficznych na tle innych obszarów wiejskich w Polsce). Świat z drugiej strony ekranu ze względu na bogatą część teoretyczną i starannie omówione wyniki
badań jakościowych może zainteresować i inspirować do własnych eksploracji
socjologów, kulturoznawców i medioznawców zajmujących się tematyką telewizji,
wykluczenia społecznego i recepcji kultury popularnej.
Wiktor Uhlig
(Uniwersytet Warszawski)

Z POWROTEM DO RZECZYWISTOŚCI SAMEJ!*
Pisarstwo Brunona Latoura wymyka się klasyfikacjom – z jego dorobku korzystają dziś zarówno kulturoznawcy i socjologowie, jak i filozofowie nauki czy
kognitywiści. Nadzieja Pandory ukazała się na polskim rynku wydawniczym
w odpowiednim momencie. Wszystkim, którzy zdążyli się już przyzwyczaić do
teoretycznego oblicza Latoura: krytyka nowoczesności, twórcy socjologii powiązań
czy pomysłodawcy ekologii politycznej, przypomina, że Latour zaczynał od badania praktyk – etnografii nauki.
Latoura trudno przyporządkować do konkretnej tradycji intelektualnej – od
rodzimej odżegnuje się w humorystycznym dialogu ze studentem London School
of Economics zawartym w Splatając na nowo to, co społeczne:
* B. Latour, Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką, red. nauk. K. Abriszewski, przeł. K. Abriszewski i in., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
2013, 399 s.
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S – Przepraszam, profesorze, mówiłem już, nigdy nie interesowałem się tymi Francuzami, [...]
nie znam się na Derridzie, semiotyce ani na żadnej z tych rzeczy. Nie wierzę, że świat jest zrobiony
ze słów i tak dalej...
P – Niech Pan nie będzie sarkastyczny. [...] A poza tym, ja w to także nie wierzę1.

Oczywiście Latour, choć się do tego wprost nie przyznaje, nierzadko korzysta
ze spuścizny francuskiej myśli humanistycznej i nie wszystkie jego pomysły są tak
nowatorskie, jak zdaje się on twierdzić. Źródeł pewnych jego pojęć można
doszukiwać się choćby u Gilles’a Deleuze’a: gdy w rozdziale szóstym Nadziei
Pandory Latour mówi o złożeniu ludzi i czynników pozaludzkich, możemy dostrzec w tym inspirację Deleuzowskim urządzeniem czy układem (agencement).
Warto jednak zauważyć, że u Deleuze’a agencement związany jest z deterioryzacją
pragnienia2, u Latoura zaś w pojęciu złożoności głównie nacisk kładziony jest
na, jak byśmy powiedzieli za Deleuze’em, „deterioryzację” odpowiedzialności/
sprawczości. Zadłużenie u Deleuze’a potwierdza także tłumacz Latoura, Krzysztof
Abriszewski, we wstępie do Splatając na nowo to, co społeczne – tyczy się ono
jednak nie tylko Latoura, lecz także całej teorii aktora-sieci (ANT)!3 Inną inspiracją, jaką Abriszewski dostrzega (choć ma przy tym duże wątpliwości), jest
myśl Jacques’a Derridy: odnosi się to zwłaszcza do jego pojęcia śladu jako reprezentanta pisma i jest widoczne w pojęciu inskrypcji Latoura. Ślady pisarstwa
Derridy można odnaleźć także w Nadziei Pandory – ruch Derridiańskiej dyseminacji przywodzi na myśl ruch rozmontowywania tzw. starego/nowoczesnego
układu (old/modernist settlement) i ruch krążącej referencji (circulating reference).
Czytając Nadzieję Pandory, można przyjąć przynajmniej trzy strategie odbioru.
Pierwsza każe w niej widzieć pracę z zakresu studiów nad nauką i technologią
(STS), która wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej tzw. wojen o naukę
i problemu jej granic; druga – socjologiczno-polityczna – odsyła wprost do późniejszych dzieł Latoura, począwszy od Polityki natury i rozwijanej tam problematyki; w końcu trzecia – dyskursywna – pozwala w Nadziei Pandory dostrzec
przede wszystkim poszukiwanie języka opisu świata (nie tylko świata nauki),
nowej ontologii i epistemologii, które postuluje Latour.
Nie zamierzam przeprowadzać szczegółowej analizy pomysłów Latoura wypracowanych w duchu filozofii nauki ani klasyfikować Nadziei Pandory w jakimkolwiek obszarze współczesnej refleksji badawczej. W zamian proponuję
przemyśleć, co by się stało, gdyby tekstów Latoura nie czytać z pozycji krytycznego „szkiełka i oka” nauki, lecz zapytać w duchu Latoura, czego domaga się
Nadzieja Pandory; nie czytać jej jako kolejnego tekstu z zakresu STS, ale jako
manifest filozoficzny.
Manifest Latoura mógłby zaczynać się od parafrazy innego sławnego manifestu: „Krąży widmo po Europie – widmo modernistów”. Bardziej odpowiednie
wydaje się jednak rozpoczęcie efektownym okrzykiem zapożyczonym od fenomenologów: „Z powrotem do rzeczywistości samej!”
Pierwszy rozdział zakreśla ramy tematyczne Nadziei Pandory. Latour przywołuje dialog między nim a szanowanym psychologiem na spotkaniu ludzi świata
1
B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł.
A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010, s. 214.
2
Por. M. Herer, Gilles Deleuze. Struktury – maszyny – kreacje, Universitas, Kraków 2006, s. 161.
3
K. Abriszewski, Splatając na nowo ANT. Wstęp do „Splatając na nowo to, co społeczne”, w:
B. Latour, Splatając..., s. XIII.
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nauki w Brazylii. „Czy wierzysz w rzeczywistość?” – pyta go rozmówca. Latour-narrator nie spełnia oczekiwań interlokutora – odpowiada twierdząco, więcej
nawet: o brak wiary w rzeczywistość czuje się niesłusznie podejrzewany. To,
jak Latour przyznaje, niezwykłe pytanie staje się punktem odniesienia dla całej
książki.
Latour zaczyna swoją opowieść w iście platońskim stylu nie bez powodu
– przez cały wywód prześwieca wewnętrzna polemika z Platonem i chęć napisania historii swoiście antyplatońskiej: zamiast dać się porwać „drugiemu żeglowaniu”, spójrzmy znów na ziemię4. Nawet w strukturze książki – choć może
wydawać się to zabiegiem ryzykownym – można znaleźć odwrócenie dialogu
platońskiego: rozdziały od drugiego do piątego (rozdział pierwszy należy traktować raczej jako wstęp) można przypisać etapowi majeutycznemu, konstrukcyjnemu, cztery ostatnie – elenktycznemu, czyli zbijaniu fałszywych przekonań. Takie
odwrócenie nie tylko ma walory retoryczne, lecz także pozwala czytelnikowi
wyjść od „rzeczywistości samej”, by później skonfrontować ją ze światem skonstruowanym przez modernistów.
Cztery kolejne rozdziały dotyczą badań naukowych praktyk. Latour przenosi
czytelnika w głąb Puszczy Amazońskiej, by razem z nim badać problem przesuwającej się granicy lasu, do Francji czasów drugiej wojny światowej, by śledzić,
jak Frédéric Joliot-Curie planuje budowę reaktora atomowego, aż wreszcie dwa
rozdziały poświęca postaci Ludwika Pasteura i jego badaniom nad fermentacją
kwasu mlekowego.
Zjawisko krążącej referencji opisywane w drugim rozdziale wywraca na nice
model zarówno autoreferencyjnego (relatywistycznego), jak i realistycznego ujęcia języka. Klasyczny model języka zakłada istnienie przepaści między światem
i językiem – język może w nim jedynie niekiedy korespondować z prawdziwym
stanem rzeczy. Jest to jeden z elementów tworzących tzw. stary układ (zwany
także nowoczesnym), opisany szczegółowo w Nigdy nie byliśmy nowocześni5.
Chodzi tu o układ nie tylko pojęciowy, lecz także uobecniający się w praktykach,
którego korzenie sięgają tradycji kartezjańskiej. Stary układ znajduje potwierdzenie w „rozdwojeniu” modernistów, którzy w projekcie nowoczesności mieli zerwać
z przeszłością, by pokazać „świat takim, jakim jest”. Paradoksalnie, oddalając się
od natury i tworząc iluzję obiektywnego świata „na zewnątrz”, coraz bardziej
wikłali się w sieć świata ludzi i czynników pozaludzkich. Można podejrzewać, że
inspiracją rozmontowywania starego układu mogły być Słowa i rzeczy Michela
Foucaulta i pojęcie episteme klasycznej6.
Stary układ polegał na radykalnym oddzieleniu języka od świata, umysłu od
rzeczywistości zewnętrznej, podmiotu od przedmiotu czy w końcu natury od społeczeństwa. W kwestii języka Latour zdaje się otwarcie występować przeciwko
dwudziestowiecznej, post-Saussure’owskiej tradycji filozoficznej, którą daje się
wyprowadzić z – a w bardziej radykalnym ujęciu również sprowadzić do – rozdziału na signifié i signifiant. Autor Nadziei Pandory ilustruje problem realizmu
jako pomieszanie epistemologii z historią sztuki: „Potraktowaliśmy naukę jak
4

Por. tamże, s. 245.
Por. B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł.
M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.
6
M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/
obraz terytoria, Gdańsk 2005.
5
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malarstwo realistyczne, wyobrażając sobie, że robi ona dokładną kopię świata.
Jednakże nauki robią coś innego [...] przez następujące po sobie etapy łączą nas
z uregulowanym, przekształconym i skonstruowanym światem. W tym modelu
porzuciliśmy podobieństwo [...]”7. Rekompensatą za utratę mimesis jest krążąca
referencja, która nie odzwierciedla świata, lecz transformuje go, tworząc sieci
powiązań mogące na powrót połączyć nas z obydwoma krańcami łańcucha
mediatorów.
Na przykładzie Joliota autor chce pokazać, jak za pomocą translacji aktorzy
tworzą różnego rodzaju powiązania między nauką i społeczeństwem, na przykład
dla wspierającego Joliota przedsiębiorstwa Union Minière „robienie pieniędzy”
oznacza „inwestowanie w fizykę Joliota”8. Jeśli dalej przyszłoby nam tropić
inspiracje Latoura (choć i w tym wypadku jest to ryzykowne), w tego rodzaju
translacjach można by zobaczyć przedefiniowanie pola symbolicznego Pierre’a
Bourdieu: to, co Bourdieu wyłączał ze swojego rozumienia pola, Latour jednakże dopowiada. To również Union Minière ustanawia Joliota jako „prawdziwego”
fizyka, sprawczość w tym przypadku nie leży bowiem tylko po stronie naukowca.
Ale Latourowi nie chodzi o zwiększenie liczby aktantów tworzących dane pole,
ma raczej na celu skomplikowanie samego pojęcia pola, tak aby przestało ono być
czymś autonomicznym i zamkniętym, lecz niejako mieściło w sobie inne, niewykluczające się wzajemnie. Skuteczność działania w danym polu oznaczałaby
więc umiejętność dobrania odpowiednich translacji.
Utrzymywanie wszystkich wiązań wymaga szczególnych kompetencji od
Joliota, a oddzielenie nauki od rzeczywistości społecznej staje się niemożliwe9.
Latour w opisie posługuje się metaforą serca jako węzła oraz chaotycznej masy żył i tętnic jako wyłaniających się ze zbiorowości powiazań. Podobną konstatację można odnieść nie tylko do faktów naukowych, lecz także do każdego
„stanu rzeczy”, jak później będzie to postulował w swoim projekcie „socjologii
powiązań”.
W przypadku Pasteura i jego badań nad fermentacją kwasu mlekowego osią
wywodu jest problem „wytwarzania faktów”. Autor sięga tu do raportu z badań
Pasteura, który opisuje wyłanianie się nowego aktora – fermentu. W tekście chemika Latour dostrzega dwie sprzeczne epistemologie: na początku Pasteur przyznaje, że niejako wykracza poza fakty i stwarza nowe drożdże (a więc ferment
został stworzony w laboratorium), na końcu zaś twierdzi, że każdy, kto bezstronnie oceni wyniki jego pracy, przyzna mu rację (a więc ferment jest
autonomiczny). Latour, po raz kolejny tropiąc elementy odpowiedzi na pytanie
o rzeczywistość, szuka metafory pomocnej w ustaleniu pochodzenia tych dwóch
sprzecznych stanowisk. To interesujący moment w całej książce: za pomocą
retoryki Latour próbuje oddać paradoks tekstu Pasteura, jednak żadna z metafor
(teatr, droga, fetysz, optyczna, industrialna) nie spełnia jego oczekiwań. Jego
zdaniem „praktyka eksperymentalna wydaje się niemożliwa do opowiedzenia”10
tak długo, jak długo będziemy oddzielać świat od języka. W późniejszym Splatając Latour narzeka na mylne rozumienie przez środowisko badaczy z zakresu
7

B. Latour, Nadzieja..., s. 112.
Tamże, s. 121.
9
Por. B. Latour, Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat, przeł. K. Abriszewski, Ł. Afeltowicz,
„Teksty Drugie” 2009, nr 12, s. 163–192.
10
B. Latour, Nadzieja..., s. 118.
8
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nauk społecznych i nauk przyrodniczych „wytwarzania faktów” i gdyby mógł,
prawdopodobnie zamieniłby to mocne zdanie na pozytywny postulat w duchu
ANT: „wszystko jest możliwe do opowiedzenia, jeśli tylko nauczymy się mówić
na nowo”. Postulując nową ontologię/epistemologię w zakresie studiów nad nauką, Latour postuluje bowiem także nową filozofię języka. W rozdziale trzecim
mogliśmy się przekonać, że dla autora Nadziei Pandory zdania języka – a więc
to, co stanowi treść nauki – nie są „czymś pomieszczonym w czymś”, one same
są pojemnikiem. Latour powołuje się tu na etymologię słowa „pojęcie”, które
znaczy tyle co „chwytać, ogarniać”: pojęcia są czymś, co utrzymuje zbiorowość
w całości11. Dramatyczne poszukiwanie metafory oddającej podwójną epistemologię Pasteura doskonale oddaje całą poetykę Latoura, który własnym pisarstwem
próbuje wykroczyć poza tzw. stary układ, codziennie reprodukowany w języku
(chociażby przez użycie słów „podmiot” i „przedmiot”), i tym samym tworzy kolejny poziom translacji i powiązań.
Następne cztery rozdziały odchodzą od przedstawiania praktyk naukowych
i dotyczą w dużej mierze problematyki „socjologiczno-politycznej”. W rozdziale
szóstym Latour tłumaczy pojęcie zbiorowości, czyli zgromadzenia ludzi i czynników pozaludzkich, i odżegnuje się od podziału na podmiot i przedmiot, po raz
kolejny negując założenia tzw. starego układu. Autor modyfikuje pojęcie sprawczości na przykładzie złożenia osoby i rewolweru – osoba trzymająca rewolwer
nie jest tą samą osobą, co osoba nietrzymająca rewolweru, tak jak rewolwer trzymany w ręku nie jest tym samym rewolwerem leżącym na stole. Wspomniane złożenie modernistycznego „przedmiotu” i „podmiotu” Latour nazywa hybrydycznym
aktorem („obywatelorewolwer”), powstałym wskutek procesu translacji, i zarazem pokazuje, że odpowiedzialność za działanie musi zostać rozdzielona między
różnych aktantów12. W następnym kroku tworzy więc autorską pragmatogonię
– genealogię przedmiotów – by zarysować „mityczną historię zbiorowości”, czyli
splatanie się ludzi i czynników pozaludzkich.
W przypadku pragmatogonii Latour konstruuje wizję dziejów, która po przeniesieniu na wykres może budzić wątpliwości. Układa się bowiem w symetryczny
wzór, w którym liczba powiązań na kolejnych poziomach mitycznych zwiększa się
w miarę upływu czasu (Latour nie kryje się ze swoim stanowiskiem, że obecnie
skala powiązań jest znacznie większa niż w przeszłości). Czytelnika może dziwić
wielość wykresów i schematów zawartych w Nadziei Pandory, nie są one jednak
jedynie towarzyszącą wywodowi ilustracją, lecz swoiście przemieniają opisywany przez Latoura świat w inskrypcję. Tym sposobem to, co pozostaje niewidzialne
na poziomie tekstu, uobecnia się w wizualizacji. Wizualizacja jest swego rodzaju
zabiegiem retorycznym, służącym zmobilizowaniu w jednym miejscu jak największej liczby zdarzeń. To zaś oznacza, że praktyki, które autor Polityki natury
badał w swoich studiach nad nauką, przenosi na poziom metarefleksji we własnym pisarstwie13.
11

Tamże, s. 143.
Tamże, s. 226.
13
B. Latour, Wizualizacja i poznanie: zrysowywanie rzeczy razem, tłum. M. Frąckowiak, A. Derra,
„Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej” 2012, vol. III, s. 207–257. Jak pisze Latour:
„Twierdzę, że pisanie i obrazowanie same przez się nie są w stanie wyjaśnić zmian w naszych społecznościach naukowych, mogą jedynie pomóc w tym, by sytuacja sporu stała się dla nas bardziej
korzystna”, tamże, s. 214.
12
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W krótkim rozdziale siódmym Latour, jakby idąc po śladach zawartej w poprzednim rozdziale mitycznej genealogii, zdaje się wracać do korzeni zachodniej
cywilizacji i przywołuje Gorgiasza Platona. Głównymi bohaterami tego dialogu
są dla Latoura Kallikses i Sokrates. Kallikses przedstawia racje rządów Mocy,
a więc nietzscheańskiej siły i prawa naturalnego, Sokrates zaś stoi po stronie Racji
– filozofii i prawa rozumu. Latour rekonstruuje dialog, by pokazać, że stanowiska
Racji i Mocy są sprzeczne jedynie pozornie. W istocie tworzą one fałszywą alternatywę i ustanawiają się wobec trzeciego aktora – wielkiego nieobecnego pogardzanego przez obu protagonistów, czyli zgromadzonego ludu Aten, niewolników
i kobiet. Zarówno ten rozdział, jak i dwa następne, będące jego kontynuacją, mogą spotkać się z takimi samymi zarzutami, co poprzednie publikacje Latoura: czy
naprawdę jesteśmy uwikłani w nowoczesny układ? Czy Latour nie czyni z naukowcami, epistemologami i całą modernistyczną zgrają tego samego, co Sokrates
uczynił z ludem Aten? Wydaje się jednak, że takie postawienie sprawy jest zbyt
ostre. Jeśli patrzeć na tekst Latoura zarazem jak na manifest, jak i dialog antyplatoński, to w tym właśnie miejscu cały wywód powinien się zagęszczać,
a Latour – niczym janusowy Sokrates – wraca do punktu wyjścia i, puszczając
oko, ośmiesza nas na ateńskim rynku.
Ostatni rozdział autor Nadziei Pandory poświęca pojęciu „faktysza”. Wprowadzając je, zarazem rozbija podział na fetysz i fakt oraz krytykuje konstruktywizm
społeczny i postmodernizm. Rozdział ten przywodzi na myśl tzw. aferę Sokala,
która dla Latoura prawdopodobnie byłaby wyrazem modernistycznej „fałszywej
świadomości”, przejawiającej się radykalnym oddzieleniem nauk humanistycznych
od ścisłych. Latour argumentuje, że obrazoburca, który chce zniszczyć fetysz,
potwierdza tym własną „wiarę” w niego i zarazem wyraża przekonanie, że fakty,
w imię których go rozbija, mogą istnieć bez pomocy czyichś działań14. Tymczasem
fetysz i fakt mają podobne korzenie: oba są zarówno czymś wytworzonym, jak
i niewytworzonym (z francuskiego: un fait est fait – „fakt jest zrobiony”, „fakt
jest faktem”)15. Latour zadaje pytanie, jak działalibyśmy, powracając do faktyszy,
odpowiedzią zaś jest inna od modernistycznej teoria działania. „W działaniu nie
chodzi o panowanie” – pisze Latour i kontynuuje: „Ja nigdy nie działam, zawsze
jestem w pewnym stopniu zaskoczony tym, co robię. To, co działa przeze mnie,
jest również zaskoczone tym, co ja robię, możliwością zmiany [...]”16. Przy tak
rozumianym działaniu rzeczy odzyskują swoją historyczność, a wierzenia i przekonania uważane przez modernistów za „to, co wewnątrz”, odzyskują sprawczość.
Latour przeciwstawia się tłumaczeniu przekonań jako stanów umysłu, które można wytłumaczyć systemami kulturowymi czy strukturami społecznymi. Ludzie,
nawet kiedy mówią o wierze w UFO, wiedzą, co mówią, i kiedy wskazują na
dany przedmiot, to on właśnie jest przyczyną ich zachowania, a nie urojeniem
„mózgu w słoju”. Rozdział wieńczy krótki passus o roli intelektualisty: on sam
powinien być faktyszem i chronić różnorodność ontologiczną świata po rozmontowaniu starego układu. Można powiedzieć, że powinien być anty-Sokratesem, to
bowiem, co Sokrates rozdzielił, intelektualista powinien na powrót splatać.
Peter Sloterdijk powiedział kiedyś: „Bruno Latour to jeden z największych
odnowicieli nauk społecznych”. Latourowi można sporo zarzucić, tak jak dużo
14
15
16

B. Latour, Nadzieja..., s. 338.
Tamże, s. 165.
Tamże, s. 346.
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można zarzucić Sloterdijkowi: obaj często balansują na granicy oddzielającej
hochsztaplera od geniusza. Obaj także posługują się metaobrazami, by opisać
świat na nowo: Sloterdijk – pojęciami sfery i kuli, Latour – zbiorowości i sieci.
Autor Nadziei Pandory nie kreśli, jak jego francuscy poprzednicy, drobiazgowej
filozofii pełnej signifiés i signifiants, jego mity nie mają ani krzty kunsztu mitologii Rolanda Barthes’a. Zamiast tego Latour tworzy swoją Wielką Narrację:
uwikłany w język dyskursu naukowego, próbuje wyjść naprzeciw rzeczywistości samej.
Agata Koprowicz
(Uniwersytet Warszawski)

SKANDALISTKA GABRIELA ZAPOLSKA*
Twórczość Gabrieli Zapolskiej ma w polskim literaturoznawstwie szczególny status: doceniano zasadniczo jej późną dramaturgię, zapoznając lub lekceważąc
próby powieściowe, nowelistykę, flirty z kulturą popularną, takie jak zapomniany
scenariusz filmu Niebezpieczny kochanek, bogatą publicystykę. Za tryumfalny
powrót Zapolskiej odpowiedzialna jest krytyka feministyczna, która też nie odkryła pisarki od razu, początkowo w symptomatyczny sposób ją przeoczywszy: nie
poświęciła jej nawet wzmianki Grażyna Borkowska w przełomowej pracy dotyczącej dziewiętnastowiecznej prozy kobiecej1, wykluczyła ją również ze swoich
rozważań Aneta Górnicka-Boratyńska, nie umieszczając tekstów Zapolskiej w antologii polskich programów emancypacyjnych Chcemy całego życia ani nie wydzielając dla niej miejsca w opracowaniu Stańmy się sobą2. Feministyczną lekturą
Zapolskiej zajęła się dopiero Krystyna Kłosińska w ważnej książce Ciało, pożądanie, ubranie3, po której pojawiły się propozycje Ireny Gubernat4 oraz Agaty
Chałupnik5. W tych pracach, ograniczających się z kolei do analizy wyłącznie
powieści Zapolskiej, zwykle w zapale odkrywania sposobów wyrażania się kobiecości zapoznawano wcześniejsze ustalenia historycznoliterackie, zwłaszcza znaczenie i konsekwencje akcesu Zapolskiej do naturalizmu.
Anna Janicka w książce Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki sprawnie
rekonstruuje dotychczasowy stan badań, deklarując, że w swoich poszukiwaniach
będzie usiłowała iść „trzecią drogą”, by zrozumieć fenomen Zapolskiej w inny
* A. Janicka, Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki, Uniwersytet w Białymstoku – Alter Studio,
Białystok 2013, 372 s.
1
G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.
2
Por. A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia. Antologia tekstów feministycznych z lat
1870–1939, Warszawa 1999 oraz tejże, Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863–1939),
Izabelin 2001.
3
K. Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków
1999. Por. także tejże, Fantazmaty, Grabiński – Prus – Zapolska, Katowice 2004.
4
I. Gubernat, Przedsionek piekła. O powieściopisarstwie Gabrieli Zapolskiej, Słupsk 1998.
5
A. Chałupnik, Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska o kobiecym doświadczeniu ciała,
Warszawa 2004.
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sposób niż narzucanie na jej dzieło etykiety czy to naturalizmu, czy feminizmu. Bardzo obszerne, obszerniejsze, niż zwykle bywa, gdyż zajmujące prawie
1/3 książki, omówienie historycznoliterackich sporów (część zatytułowana Ich
Zapolska) jest usprawiedliwione fenomenalnym pomysłem kompozycyjnym autorki. Janicka podjęła bowiem decyzję, by przedmiotem książki była nie sama Zapolska, lecz jej „sprawa”, czyli różnego rodzaju nieporozumienia i interpretacje,
w jakie Zapolska obrastała jeszcze za życia. Szczególnie ważna jest dla Janickiej
kategoria skandalu (część III, Pisarka i skandale), towarzysząca Zapolskiej, począwszy od jej debiutu (skandal związany z zastosowaniem przez młodą autorkę
techniki naturalistycznej, ale także ten, do którego doszło w wyniku pomówienia
pisarki przez Aleksandra Świętochowskiego o plagiat) po śmierć (skandale wokół
pogrzebu i testamentu). Książka opatrzona jest zresztą bardzo użytecznym aneksem, w którym zebrane zostały głosy krytyczne, akompaniujące Zapolskiej w trakcie całej kariery pisarskiej.
„Sprawa Zapolskiej” oznacza także, że tekst życia i tekst literacki będą dla
Janickiej tak samo ważne, co samo w sobie stawia tę pracę w opozycji do, z jednej strony, „biograficznych opowieści” o pisarce w stylu Józefa Bieniasza6, z drugiej – do opartych na strategii close reading prób Krystyny Kłosińskiej. Janicka
nie ukrywa zresztą, że jej książka powstała w dużej mierze w sprzeciwie czy
niezgodzie na propozycję Kłosińskiej7. Szkoda, że w wielu miejscach strategia
lekturowa katowickiej badaczki staje się metonimią krytyki feministycznej w ogóle, Krystyna Kłosińska odwołuje się bowiem do pewnego konkretnego nurtu
w ramach krytyki feministycznej, korzystającego z dorobku francuskiego poststrukturalizmu poszukiwania wyznaczników écriture féminine, kojarzącego się
przede wszystkim z nazwiskami Hélène Cixous, Luce Irigaray, Julii Kristevej. Ten
nurt nie jest w obrębie feministycznych praktyk lekturowych ani najmniej kontrowersyjny, ani najszerzej rozpowszechniony. Warto zauważyć, że w opublikowanej niedawno monumentalnej pracy Feministyczna krytyka literacka sama
Kłosińska z nieukrywanym żalem poświęciła swoim ulubionym badaczkom bardzo
niewiele miejsca, nie mogła jednak, jak przyznaje, uczynić inaczej, jeśli chciała
zachować proporcje odpowiadające wadze i zakresowi wpływów kolejnych teorii8.
Z pewnością w ramach studiów genderowych istnieją takie ujęcia, które Janicka
zaakceptowałaby bez zastrzeżeń i które mogłyby skądinąd okazać się bardzo
płodne w odniesieniu do analizowanego przez nią materiału. Myślę zwłaszcza
o Elaine Showalter, przywoływanej co prawda w książce, ale jedynie w związku ze zredagowaną przez nią antologią Daughters of Decadence, podczas gdy ta
brytyjska badaczka miałaby bardzo wiele do powiedzenia na temat dynamiki
procesu historycznoliterackiego i kobiecej tradycji literackiej jako autorka ważnych prac poświęconych kobiecej literaturze w Anglii i Stanach Zjednoczonych9.
Wydaje mi się także, że do napisania monografii Zapolskiej bardzo użyteczne
mogłyby być narzędzia wypracowane przez Cynthię G. Wolff w jej książkach
6

J. Bieniasz, Gabriela Zapolska: opowieść biograficzna, Wrocław 1960.
Por. także recenzję książki Kłosińskiej pióra Anny Janickiej („Pamiętnik Literacki” 2002,
nr 2).
8
K. Kłosińska, Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010, s. 21–22.
9
E. Showalter, A Literature of Their Own. British Women Novelists from Brontë to Lessing,
Princeton University Press 1977; E. Showalter, A Jury of Her Peers. American Women Writers from
Anne Bradstreet to Annie Proulx, Virago Press 2009.
7
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o Emily Dickinson czy Edith Wharton10 lub biograficzne majstersztyki Hermione
Lee11.
Gabriela Zapolska wciąż czeka na syntetyczną monografię, „domaga się nowego portretu”12. Anna Janicka wielokrotnie zastrzega, że jej praca nie ma takich
ambicji. Jej zasługą jest jednak bardzo rzetelne oznaczenie terenu, po którym
przyjdzie się poruszać osobie decydującej się na przystąpienie do tego zadania.
Ważne miejsce na tak nakreślonej mapie przyznane zostało dwóm szczególnie
zaniedbanym polom literackiej aktywności Zapolskiej: jej epistolografii i publicystyce.
Listom Zapolskiej poświęcona jest w całości część IV książki (Drugie życie),
jednak odwołania do epistolarnych strategii pisarki powracają w całej pracy, są
bowiem ważną przestrzenią autokreacji, przymierzania się Zapolskiej do kolejnych
ról i stałego negocjowania tożsamości: naturalistki, emancypantki, aktorki, żony,
pacjentki... To ostatnie wcielenie pisarki jest istotnym odkryciem Janickiej. Jej
ustaleniom zawdzięczamy zwrócenie uwagi na znaczenie doświadczenia ciała
i choroby, które w tej interpretacji staje się nie tylko momentem egzystencjalnej
prawdy, ale także istotnym kluczem do twórczości autorki Przedpiekla. Można
jedynie żałować, że badaczka zdecydowała się sięgnąć wyłącznie do dwóch tomów
listów opublikowanych w latach siedemdziesiątych przez Stefanię Linowską: rękopisy odrzuconych wówczas jako mniej interesujące zapisków (jedna czwarta
całego zbioru!) są złożone we wrocławskim Ossolineum i już pobieżna kwerenda
wskazuje, że kryje się w nich wiele niespodzianek13.
W przypadku Publicystyki Zapolskiej można chyba nie bez przesady stwierdzić, że chociaż opublikowana już na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, dopiero w interpretacji Janickiej odsłania swoją wagę i gatunkowy ciężar.
Badaczka przypomina zwłaszcza dwie dziennikarskie formy uprawiane przez
Zapolską na dwóch różnych etapach jej kariery: reportaże paryskie, wysyłane do
kraju przez emigrantkę, która zmuszona jest zarabiać piórem w oczekiwaniu na
wymarzoną karierę aktorską, oraz felietony, pisane po powrocie do kraju, kiedy,
po krótkiej współpracy z Teatrem Lwowskim, Zapolska ze względów zarobkowych
znów musi zwrócić się w stronę publicystyki.
Reportaże z wystawy powszechnej, nadsyłane w 1889 r. na zamówienie redakcji „Kuriera Warszawskiego”, zrywają zupełnie z dotychczasowymi stylami
pisania podobnych relacji, zwłaszcza z buchalteryjnymi opisami dostarczanymi
przez poprzednika Zapolskiej, Teodora Tomasza Jeża. Wystawa z jej kulminacyjnymi momentami, takimi jak inauguracja wieży Eiffla, to dla Zapolskiej zaledwie
preteksty, pozwalające jej na eksplorację zagadki nowoczesnego miasta i fenomenu tłumu. Jak zauważa Janicka w swojej odkrywczej interpretacji, Zapolska
próbuje „pisać miasto”, a nie – „pisać o mieście”. Jej pisarstwo oddaje charakter
Paryża w sposób bliski diagnozom Baudelaire’a: publicystycznym żywiołem
10
C.G. Wolff, Emily Dickinson, Persus Publishing, Cambridge Massachusetts 1988; C.G. Wolff,
A Feast of Words. The Triumph of Edith Wharton, Oxford University Press, New York 1977.
11
H. Lee, Willa Carter: A Live Saved Up, Virago Press 1989; H. Lee, Virginia Woolf, Vintage,
London 1997; H. Lee, Edith Wharton, Chatto & Windus, London 2007.
12
Takim wyrażeniem Janicka kilkakrotnie się posługuje, za Aliną Brodzką, wzywającą pod koniec lat dziewięćdziesiątych do nowej lektury życia i twórczości Marii Konopnickiej.
13
Por. L. Magnone, Polskie przestrzenie psychoanalizy – Zapolska w Bystrej, „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 2, s. 49–63.
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Zapolskiej są ulotność, chwila, przypadek i wrażenie, a błądzenie okazuje się najbardziej wiarygodną formą uczestnictwa w miejskiej przestrzeni. W kolejnych
latach Zapolska będzie nadsyłała Listy paryskie do redagowanego przez Artura
Wiślickiego „Przeglądu Tygodniowego”. Szczególne znaczenie Janicka przyzna
tym z nich, które są poświęcone malarstwu, by przypomnieć, że ich autorka była
pierwszą osobą w Polsce, która doceniła znaczenie francuskiego postimpresjonizmu, również jako kolekcjonerka, kupująca obrazy m.in. van Gogha, Gauguina,
Pissarra.
W pierwszych latach XX w. Zapolska jest członkinią redakcji i stałą felietonistką lwowskiego „Słowa Polskiego”. Cykl Przez moje okno to, jak pokazuje
Janicka, ważne, choć zapoznane ogniwo „kobiecego modelu żurnalistyki”, a kluczowa metafora okna dobrze oddaje wybraną przez Zapolską pozycję „pomiędzy”,
będąc jednocześnie figurą dystansu i uczestnictwa, oddalenia i zaangażowania.
Określa również ramy tematyczne tych tekstów: pozornie zawężając pole widzenia,
uwrażliwia na szczegół i kalejdoskopową zmienność.
Janicka wskazuje na wagę dziennikarskich prób Zapolskiej, nie sytuując ich
właściwie na tle ewolucji kobiecej publicystyki. W zagubionej tradycji kobiecego dziennikarstwa można by, jak się wydaje, umieścić Zapolską gdzieś między
Obrazkami więziennymi Konopnickiej a reportażem międzywojennym w stylu
Wandy Melcer. Trudniejszym zadaniem jest znalezienie kontekstu do jej felietonistyki: oprócz Ireny Krzywickiej kobiety felietonów właściwie nie pisywały14.
Chociaż Janicka zestawia Zapolską z Prusem, myślę, że jej rozstrzygnięcia dobrze
korespondują z tym, co pisała Arleta Galant o hybrydycznych, reportażowo-felietonowych szkicach Marii Kuncewiczowej i ich swoistej genologicznej formie
„dyliżansów”15. U obu, Kuncewiczowej i Zapolskiej, wyraźny jest nieskrywany
autobiografizm, teksty każdej z nich są również w szczególny sposób miejskie:
tak jak Galant do twórczości Kuncewiczowej, tak Janicka przy okazji Zapolskiej
wprowadza pojęcie flâneuse, kobiecy odpowiednik Baudelaire’owskiego flâneura.
Skądinąd w przypadku Zapolskiej interesujące mogłoby być sięgnięcie do interpretacji Janet Wolff16, która zauważyła, że w wieku XIX na bycie flâneuse mogły
sobie pozwolić jedynie „kobiety upadłe”, jako że tzw. przyzwoitym kobietom nie
wypadało samotnie chodzić po ulicy. Charakterystyczny jest tutaj przypadek Marii
Komornickiej, która podczas samotnej przechadzki została aresztowana i poddana badaniu ginekologicznemu jako podejrzana o prostytucję. Przekraczanie przez
Zapolską tego obyczajowego tabu to nie tylko jeszcze jeden dowód na jej odwagę skandalistki. Jeśli Zapolska może sobie na pewne zachowania pozwolić, to
również dlatego, że już i tak jest traktowana jako osoba podejrzanej konduity,
a wszystko, co najgorsze – pozamałżeński romans, rozwód, odrzucenie przez rodzinę, strata dziecka, próba samobójcza, ale też dyskredytacja na polu literatury
i dwuznaczna sława aktorki – już, jak pokazuje Janicka, zdążyło ją spotkać.
14
Por. R. Sendyka, Problemy kobiecej eseistyki, w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia
w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2008.
15
A. Galant, Inność i mimikra. Eseistyka Marii Kuncewiczowej, w: tejże, Prywatne, publiczne,
autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej
i Jerzego Stempowskiego, Warszawa 2010.
16
J. Wolff, Kobieta i nowoczesne miasto, w: Co to jest architektura, red. A. Budak, Kraków 2002,
por. także M. Nieszczerzewska, Doświadczenie ruchu. Kobieta i nowoczesne miasto, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006.
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Uważne przeczytanie całości publicystyki Zapolskiej pozwala białostockiej
badaczce na zniuansowanie zbyt radykalnie i pospiesznie stawianych tez, takich
jak ta o antyfeminizmie autorki Moralności pani Dulskiej, ostatnio powtórzona
przez Magdalenę Gawin17. Rzeczywiście, jeśli sięgnąć wyłącznie po dwie bardzo
wczesne wypowiedzi Zapolskiej wprost poświęcone emancypacji kobiet, szkice
W sprawie emancypacji i Paniom emancypantkom... odpowiedź, sprawa może wydawać się prosta. Zapolska sama odżegnuje się wszak od feminizmu, twierdzi, że
kobiety nie powinny pracować w pewnych, według niej „męskich” zawodach
(lekarz, adwokat), i wyśmiewa te z nich, które zaślepione źle rozumianą ambicją
zaniedbały swoje „przyrodzone” zadania, w tym rodzenie i wychowywanie dzieci. Jednak w zupełnie inny sposób każą spojrzeć na sprawę późniejsze teksty
Zapolskiej, zwłaszcza Piękno w życiu kobiety (Janicka w przekonujący sposób
udowadnia jego możliwe związki z takimi ważnymi wypowiedziami, jak Pochwała
makijażu Baudelaire’a oraz teoria piękna Johna Ruskina, można by wskazać również na trochę późniejszy, ale dobrze wpisujący się w rozpoznania Janickiej tekst
Joan Riviere, Maskarada kobiecości). Zapolska z pewnością była przeciwna
pewnemu rozpowszechnionemu w tamtych czasach typowi emancypacji, który
uosabiała w jej oczach Maria Szeliga, co nie znaczy, że nie wypracowała własnego feministycznego projektu. Okazuje się on istotnym etapem ewolucji polskiej
myśli emancypacyjnej, wartym umieszczenia między feminizmem równości w stylu
Orzeszkowej a feminizmem różnicy rozwijanym przez młodą Nałkowską.
Położenie szczególnego akcentu na epistolografię i publicystykę nie oznacza,
że Janicka rezygnuje z analizy ściśle literackich utworów Zapolskiej. Są one stałym kontekstem rozważań, na przykład rozdział poświęcony językowi bohaterek
jej prozy znalazł się między fragmentem dotyczącym małżeństwa w emancypacyjnym zamyśle Zapolskiej a rozdziałem o doświadczaniu przez nią somatyczności
(w części V, Figury tożsamości a role spełniane). Wyraźnie autorka uprzywilejowuje te z nich, które dotąd nie doczekały się wyczerpującej interpretacji, jak
np. powieść Szaleństwo. Ostatnia część książki, W poszukiwaniu sensu, omawia
zupełnie zapomniany cykl opowiadań Zapolskiej Modlitwa Pańska. W interpretacji
Janickiej zaświadcza on o zbliżeniu się autorki do modernizmu katolickiego. Ten
ważny wniosek dialoguje z ostatnimi ustaleniami badaczy epoki, wskazującymi na
otwieranie się pozytywistów na sacrum. Taki rezultat mogło dać jedynie poważne
potraktowanie Zapolskiej, doceniające pod maską skandalistki, naturalistki czy
emancypantki bardzo świadomą twórczynię, która wciąż „domaga się nowego
portretu”. Dzięki książce Anny Janickiej, a także ostatnim przedsięwzięciom, takim
jak zbiorowa praca Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej wydana w Stuttgarcie
staraniem Hanny Ratusznej18 czy długo oczekiwana edycja Niedrukowanych dramatów19, powoli zaczyna się on rysować.
Lena Magnone
(Uniwersytet Warszawski)
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M. Gawin, Przeciw emancypacji kobiet, „Teksty Drugie” 2011, nr 4.
Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej, red. H. Ratuszna, Stuttgart 2013.
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G. Zapolska, Niedrukowane dramaty, red. J. Jakóbczyk, Katowice 2012, t. 1: Nerwowa awantura, Pariasy, t. 2: Carewicz, Asystent.
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Uprzejmie prosimy wszystkich Autorów przysyłających po raz pierwszy swoje teksty o dokładne podanie imion, nazwisk, tytułów naukowych, miejsc afiliacji, adresów prywatnych i numerów
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W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co
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Autor opublikowanego tekstu otrzymuje jego wersję elektroniczną oraz egzemplarz autorski
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