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TERYTORIA, GRANICE, MAPY

We wszystkich bowiem granicach jest także coś pozytywnego
(np. powierzchnia jest granicą przestrzeni bryły, a przy tym sama jest przestrzenią;
linia jest przestrzenią stanowiącą granicę powierzchni;
punkt jest granicą linii, lecz mimo to ciągle jeszcze jest miejscem w przestrzeni),
natomiast ograniczenie zawiera w sobie same tylko przeczenia.

(Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła
wystąpić jako nauka, par. 57, 354)

Numer czwarty „Przeglądu Humanistycznego” w roku 2015 został poświęcony
przemianom, jakie zaszły w humanistycznych, a zwłaszcza literaturoznawczych
studiach nad przestrzenią w rezultacie zwrotu kulturowego czy ściślej: tej jego
odmiany, która bywa nazywana zwrotem topograficznym. Tradycyjne, poprzedza-
jące ów zwrot, badanie przestrzeni w literaturoznawstwie polegało na analizie
słów, werbalnych sekwencji lub figur retorycznych, które tworzyły iluzję świata
przedstawionego, zlokalizowanego w taki czy inny sposób, oraz jego nacecho-
wania np. alegorycznego bądź historycznego. Studia kulturowe doprowadziły do
reorientacji priorytetów badawczych na tym polu – reorientacji, którą najogól-
niej można scharakteryzować jako dążenie do ujmowania przestrzeni w utworze
literackim w kategoriach kulturowych praktyk konstruowania terytoriów, toż-
samości i pamięci. W rezultacie wykształciły się nowe subdyscypliny badawcze
– od geografii humanistycznej i kulturowej, przez nowy regionalizm, po geokry-
tykę i geopoetykę – spośród których najistotniejsza wydaje się ta ostatnia. Litera-
turoznawcy, którym bliskie są założenia geopoetyki, przechodzą od zgłębiania
morfologii segmentów tekstowych, ewokujących pewne wyobrażenie przestrze-
ni, do antropologii konkretów topograficznych w dziele literackim, przestrzen-
nych kontekstów, toposów i uwarunkowań życia literackiego. Miejsce postrzegają
w sposób heterogeniczny jako syntezę, z jednej strony, tego, co widzialne i nama-
calne, z drugiej zaś, projekcji i pragnień podmiotu, znaczeń kulturowych i form
symbolicznych. Żywo interesują się również antropologicznymi, socjologicznymi,
pragmatycznymi i ideologicznymi uwarunkowaniami semantyki miejsca, w czym
istotny udział ma krytyka postkolonialna.

Niniejszy numer „Przeglądu Humanistycznego” przynosi teksty autorów pol-
skich i zagranicznych. Przedstawione artykuły łączy namysł nad rozmaitymi wyob-
rażeniami oraz sensami, ze szczególnym uwzględnieniem sensów ideologicznych,
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przestrzeni obecnych w takich tekstach kulturowych, jak zapisy literackie, filmy,
idee polityczne, konkretne mapy kartograficzne oraz mapy wyimaginowane i men-
talne. Badaczy interesują zarówno relacje między przestrzenią a językiem, lite-
raturą i kulturą, jak i związki między przestrzenią a temporalnością i pamięcią.
Odnosząc się do kategorii  t e r y t o r i u m,  podejmują oni namysł nad takimi
zjawiskami, jak podbój terytorialny i związane z nim narzucanie nowych struktur
spacjalnych na dany obszar, a także akty buntu przeciwko owej praktyce, zjawis-
ka rewizji i formuły oporu. Odrębny nurt refleksji dotyczy pojęć  g r a n i c y
i   m a p y.  Autorzy zwracają uwagę na sposoby ustanawiania, zacierania i przy-
wracania granic, przyglądając się powodom, jakie sprawiają, że zjawiska te mają
miejsce: globalizacji i antyglobalizacji, kwestiom politycznym, ekonomicznym,
powrotowi etniczności i kategorii narodu. Włączają się również w debatę nad
przemocowym aspektem „mapowania” świata oraz ideologicznym wymiarem mapy,
która może stać się formą manifestacji politycznej.

Mamy nadzieję, iż lektura prezentowanych tekstów okaże się inspiracją do
podjęcia dalszych refleksji nad metodologicznymi ujęciami problematyki spacjal-
nej w kulturze i współczesnych badaniach kulturowych, a także nad poszczegól-
nymi, sygnalizowanymi przez autorów numeru, zjawiskami, takimi jak pogranicza,
przestrzenie hybrydyczne i dynamiczne, nie-miejsca, heterotopie, przestrzenie zwią-
zane ze zjawiskiem tranzytu międzykulturowego i wiele innych.
 

Alina Molisak, Jagoda Wierzejska



PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 4, 2015

Florian Krobb
(National University of Ireland Maynooth)

FROM TRACK TO TERRITORY: GERMAN CARTOGRAPHIC
PENETRATION OF AFRICA, C. 1860–1900

I

On page 130, the Cambridge History Atlas juxtaposes two maps of Africa.
The larger, page-filling map shows the African continent’s political division
in the first decade of the twentieth century: apart from Morocco, Liberia and
Abyssinia, the entire landmass and all adjacent islands are shaded in the cha-
racteristic colours of their European owners. Geographical features, mountains,
rivers and the names of those features which do not lend themselves to graphic
representation, such as the Kalahari Desert, appear very much subordinate to the
bold reds, yellows and blues of the European nations. History, at the beginning
of the twentieth century, is the development of nation states, and Africa had been
integrated into its trajectory by being partitioned into dependencies of those very
nation states. The Atlas integrates itself into, on the eve of the First World War
even represents a pinnacle of, the European master narrative of the formation
of nations, their expansion beyond domestic borders in the process of colonisation,
the consolidation of these possessions into global empires, and the vying for
strategic advantage and dominance on the global stage in imperialist fashion.

On the inset in the bottom left corner, the same geographical region is
depicted as it was in the year 1870. The smaller size leaves even less room
for geographical information: some large rivers and lakes are marked in the
white expanse that is only partly surrounded by thin strips of land shaded in
the European nations’ identifying colours. Only French Algeria and Senegal, the
British Cape Colony and Ottoman Egypt are marked by larger, not merely coastal
colouration. The vast internal space is, by virtue of its non-colouration, declared
to be ‘empty’ in terms of the logic that informs the production of a historical
atlas: while it is acknowledged that a geography exists there, no political structure
that would be familiar to European users, or would lend itself to cartographic
representation, is granted these parts. The inset visualises a situation that was
not only facilitated, but was probably seen as having demanded a historical
development that resulted in the situation visualised in the large map. The inset
itself refers back to map 65 of the Atlas, depicting Africa in the 17th and
18th centuries, where the coastal strips and marginal territories identified as
‘belonging’ to someone are still smaller; geographical features such as mountain
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ranges and rivers, though, are more pronounced in the whiteness of the vast
interior, yet indicators of habitation are conspicuously absent. The juxtaposition
of the two maps on the one page, the reminder of the beginning of development,
whose provisional conclusion is indicated by the larger image, illustrates a teleo-
logical narrative: it tells readers about the extension of European control over
African lands from the coastal strongholds that had existed since the age of
discoveries into the interior; it speaks of the culmination of this development by
way of almost complete seizure and partition amongst European colonial powers
of an entire continent in the span of little more than a generation. The absence
of European control beyond coastal regions in depictions of earlier conditions
focuses attention on the spread of the European colours; it draws attention to
the German orange, the Belgian brown and the Italian purple that have joined the
traditional British red, French blue, Portuguese dark green and lighter Ottoman
green. The extension and proliferation of European colours amounts to a visual
mise-en-scène of history, i.e. the passing of time which brings about a significant
and manifest alteration of status and meaning. The later map visualises borders
where earlier there was allegedly nothing of the kind, no political dominion
that would manifest itself in territorial demarcation. It imposes a history on
the African continent which is framed entirely in the European terms of the
development of nation states that are characterised by territoriality, and the orga-
nisation of life within the borders of this territory in an identifiably homogenous,
mono-coloured way.

The page furthermore reflects the process of coercing an area which had
remained beyond the reach of the European power, if not knowledge, speculation
and desire, into the European political system of nation states and their de-
pendencies. It also displays the process of appropriating the area to the European
logic of representation and demarcation. As the shaded territories – distinguished
by a colour scheme which, at that stage, had become ubiquitous – are bordering
one another, the impression is created of the complete division and the thorough
and stable delineation of the dividing lines. The territorial units thus outlined,
identified by their colouration as political, are defined by the area they cover, by
their expanse and their territoriality, and this, in turn, is defined as being finite,
as possessing borders which surround it completely. The vast majority of Africa
before the colonial conquest, in contrast, was denoted by a small number of
selected geographical features, most prominently the course of rivers and the
contour lines of some prominent mountain ranges (even more pronounced on
the larger map 65); the only traces of human habitation are some larger cities,
such as Cape Town and Cairo, which sit in the few peripheral areas where
coloured shading signals non-African occupation. Very striking and telling is
the fact that even those autochthonous political entities which, around 1870,
were recognised as commensurate with European notions of statehood, remain
unacknowledged; Abyssinia, the sultanates of Dar Fur, Wadai and Bornu, the
Fulbe states, the kingdoms of Bunyoro and Buganda are ignored and not even
the domains of the Zulu and Swazi kingdoms in Southern Africa, which put up
so much resistance to the extension of British influence, are worth a mention in
this British imperialist narrative.
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Figure 1: The Cambridge Modern History Atlas, ed. by A.W. Ward, G.W. Prothero and S. Leathes,
Cambridge: Cambridge University Press, 1912, map 130.

The German equivalent, Stielers Hand-Atlas of 1906, illustrates the radicality
of the imposed concept of statehood in even stronger ways. As it is not
a historical atlas, but a general resource which intends to inform broadly and
comprehensively about the world as it was at the time, it does not attempt to
visualise historical ‘development,’ and hence reduces the territorial colouration
to the contours of the borderlines, which makes room to fill the white interior
(here: not of the continent, but of individual territories) with more detailed
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1 S. Garfield, On the Map. Why the World Looks the Way it Does, London: Profile, 2012,
p. 214.       

geographical information. In certain areas, the borders are broken so as to indicate
that they are not fixed or final, thus for example that between Abyssinia and
Italian Somalia, or that in the Sahara Desert between Ottoman Tripoli and British
Egypt. But this, since it seems to depict uncertainty and thus a deficiency, only
accentuates the importance of borders even more; it serves as reminder that this
mode of territorial and demarcatory thinking does not permit fluidity and
uncertainty (such as existed in 1870 and had almost been ‘remedied’ by the first
decade of the twentieth century), that indicative borders demand to be fixed,
ambiguities settled, clarity achieved. Partition means that no gaps are allowed and
that there may be no interstices between the lands that the European masters
lay claim to. 

Figure 2: Stielers Hand-Atlas, 9th ed., Gotha: Perthes, 1906 [reprint Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2007], p. 68 (excerpt).

From the European perspective, both the British and the German map
chronicle the unfolding of a huge success story, the conquest of an entire
continent and its incorporation into European empires. The power on which this
success is built is not only conceived politically, militarily and economically, but
also very much intellectually, through the generation, ordering and representation
of knowledge. The blanks on the maps of Africa since the eighteenth century,
regarded by many “as an insult to the enlightened age,” also exerted “huge
political suggestions: the continent,” they propose, “is wide open for conquest; the
indigenous population, such as it exists, can have no claims to the unmapped
territories, and will therefore present no resistance to subjugation”1.

In the act of representation, the cartographer and the community in whose
name he frames his objects, assert intellectual authority by assuming the right to
describe and display their objects in conformity with their logic and in pursuance
of their interests. In reality, though, the territoriality of the map might only reflect
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2 Cf. S. Günzel and L. Novak, Das Medium Karte zwischen Bild und Diagramm. Zur Ein-
führung, in: S. Günzel and L. Novak (eds.), KartenWissen. Territoriale Räume zwischen Bild und
Diagramm, Wiesbaden: Reichert, 2012, pp. 1–32, here esp. pp. 3–8.

3 Cf. J.C. Stone, A Short History of the Cartography of Africa, Lampeter: Mellen, 1995, p. 68
and 79.

4 J.C. Stone, Imperialism, Colonialism and Cartography, in: Transactions of the Institute of
Geographers, NS 13 (1988), pp. 57–64, here p. 58 f.

5 Cf. C. Harris, How did Colonialism Dispossess? Comments from the Edge of Empire, in: Annals
of the Association of American Geographers, 94.1 (2004), pp. 165–182, here p. 174.

an aspiration: even in the first decade of the twentieth century, a generation after
the start of the formal process of allotting African lands to European powers
around the time of the Berlin Conference of 1884–85, the demarcated areas
were by no means completely conquered, furrowed, opened up or ‘pacified’ and
‘developed’ – there remained uncertainty with regard to the course of borders,
or where the line on the map actually ran on the ground, and there were areas of
limited or no political control, without any administrative infrastructure to speak
of, let alone economic benefit for the European masters.

Maps reduce complexity and uncertainty; they solidify in representation what
might remain fluid in reality. Yet they offer an inventory of knowledge at a given
moment in time, albeit an aspirational one. The knowledge displayed by maps
defines the represented space; it is fair to say that in their abstraction, in their
indexical, deictic and stylized nature they create the space they depict2. The map
is not only witness to seminal (‘historical’) transformation, it is also an instrument
in effecting this very change. The inherent logic of map-making is an integral
component of the bundle of factors that provided “the impetus to delve deeper
and to widen the scope of knowledge and representation”; expressly or in-
voluntarily, map-making served all the interests (economic, military, political) that
we summarise as colonialist3.

And yet, the map visualises a (provisional) end point, namely the completion
of the process of pushing European knowledge and European power inwards,
of encompassing the entire continent and thereby consolidating possession.
Concurrently, the map forms a point of departure for the development of the
individual territory, the opening up and imposition of the European logic of use-
fulness, efficiency and order upon a demarcated national dominion, protectorate
or ‘possession.’ In the scenario of “direct European colonial rule,” distinguished
by “parochial nationalism and exclusivity,” regional maps became a “functional
administrative tool” in the hands of the colonisers4; with regard to land rights,
aligning space and controlling populations, maps took on the function of
‘disciplinary technologies’ of ‘governmentality’5. Now the continent is no longer
a whole, but an accumulation of a specific number of separate entities. And it
is no longer bereft of inhabitants as was the case when the land was depicted
as rife for seizure; now populations are acknowledged – as subjects of foreign
sovereigns. 
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6 Z. Białas, Mapping Wild Gardens. The Symbolic Conquest of South Africa, Essen: Die blaue
Eule, 1997, p. 13.

II

In the course of the nineteenth century, the normative European category
for the organisation of communities in the space they occupy became that of the
nation state. Zbigniew Białas rightly claims that “cartographic production, at its
most basic level, is an application of epistemologically conditioned belief-systems
or a colonial [...] projection of wish-fulfilment”6. The nation state is the episteme
that determines European political engagement with African space; the territo-
rialisation of this space represents the desired outcome of this engagement. The
logic of cartographic representation of African space adheres to, and forms
an integral component of, the dynamics of national-territorial desire. A number
of examples from German cartography may serve to illustrate some of the
developments involved here. They are, of course, part of a larger narrative;
yet they display the distinct language and mentality that reflect a specifically
cartographic logic and dynamics.

Cartography accompanied, accelerated and perhaps even facilitated the process
of territorialisation; cartography also constitutes a mirror both of the ideology
which informed this historical process, and of its actuality, i.e. the encroachment
of Europeans and of European power onto the continent. Cartography reflects the
shifting borders of European perception and European reach in many respects.
It reflects the broadening of the horizon from the limited vision of the individual
traveller or expedition to a collective, shared European horizon which was de-
fined, described and depicted within shared parameters and governed by shared
principles. It also reflects the process of subjecting indigenous phenomena, most
importantly populations, to the rationale of territoriality: the medium of the map
turns them into subjects.

The map of the African interior was not always empty and the African po-
pulations were not always either obscured or subsumed. The summative map that
accompanies Heinrich Barth’s travelogue Reisen und Entdeckungen in Nord-
und Central-Afrika foregrounds indigenous political division as the dominant
structural feature. The emirate of Bornu that provided a base for Barth and several
travellers in his footsteps is granted centre stage, but the map also delineates
the borders of neighbouring Baghamiri, Wadai and the various Fulbe states to the
West. Yet, this politico-geographical map, which acknowledges indigenous African
political structures, is according to its legend primarily designed to record the
European traveller’s routes (“Verzeichnis eines Theils von Africa zur Übersicht
von Dr Barth’s Reisen”). This hybridity of focus highlights that indigenous
(political) conditions are dependent on the cartographer’s observation which, in
turn, is determined by his movements; this linkage of indigenous conditions to
the observer’s gaze suggests that there is no preceding information available on
the dimensions of the various ‘states’ covered, let alone verifiable and carto-
graphically representable data. The itineraries distinguish Barth as eye-witness, but
they also implicitly speak of the limitations of his knowledge – the location of
the majority of the featured borders are not based on first-hand intelligence but,
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Figure 3: Karte eines Theils von Africa zur Übersicht von Dr. Barth’s Reisen, 1850–55 und
der von ihm gesammelten Itinerarien, entworfen und gezeichnet von A. Petermann. In: Heinrich

Barth, Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis 1855.
Tagebuch seiner im Auftrag der Brittischen Regierung unternommenen Reise, 5 vols,

Gotha: Perthes, 1857–58, fold-out map at the end of vol. v.
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7 Cf. R. Hafeneder, Deutsche Kolonialkartographie 1884–1919, Diss. ing., Universität der Bundes-
wehr Munich, 2008, p. 40. 

as the narrative frequently testifies, on the reports and explanations of his local
interlocutors – and were thus accepted as unreliable, provisional or at best in-
dicative. The African borders owe their existence on the European map to the
combination of local knowledge and autopsy, but the adaptation and inclusion
of local knowledge relies not only on the translation of local information into
European systematics and modes of representation (distinguishing, for example,
between an ethnic or cultural group like the ‘Tuareg’ and a politically defined
community like the ‘inhabitants of Baghirmi,’ i.e. between ‘tribe’ and ‘country’),
but even more on his judgement of the credibility and trustworthiness of the
information received – an act of self-empowerment which corresponds to a re-
legation of local knowledge to the status of hearsay. The fact that boundaries
between ‘countries,’ between settlement areas of ‘tribes’ and between demarcated
and open terrain (e.g. between the sultanates and the desert) remain indicative
as they describe broad curves through uncharted lands, is a key element in the
intellectual and representational appropriation of the continent. A tentative inter-
communal demarcation underlines the European desire to define and delineate;
at the same time it unmasks a perceived deficiency of autochthonous Africa,
namely a notorious uncertainty and instability.

A map which displays autochthonous conditions derived, largely, from
autochthonous sources, raises all kinds of questions, many of them akin to the
questions implied by the vagueness of the demarcations and borderlines
– questions of definition and of converting local phenomena into European
categories. For example, does the fact that a local ruler pays tribute to a regional
ruler mean that the former’s lands are part of the latter’s territory?; does a formal
relationship akin to European concepts of vassalage exist?; which degree of
dependency or independence warrants the designation of a territory as a separate
political entity or unit? While similar questions might have arisen in feudal times
in Europe itself, the ideal of the nation state, indeed the very notion of statehood,
put paid to such an ambiguity in the European arena and, by the middle of the
nineteenth century, almost everywhere else in the world but Africa. The authority
to determine questions such as these was assumed by European travellers, indeed
the motivation of many successors to the original trail blazers such as Barth was
the verification of speculative or indicative geographical and political information
gathered by the pioneers.

The cartographic exploits of individual expeditions remained the essential
basis of cartography well into the colonial era7. The nucleus of exploratory
cartography is the itinerary map of individual routes, and this remained the case
even after more complete and comprehensive pictures had been assembled on the
basis of individual exploratory surveillance. The itinerary map depicts a track,
a mere line through terrain which mainly lies beyond the reach of the surveying
subject. Itinerary maps typically record what is in the traveller’s vision, what
can be accessed by way of short excursions and what can be safely deduced by
extrapolating from personally surveyed areas. 
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8 A discussion of phoric versus indicalic concepts of position, the implications for cartography
and for the creation of imagined topographies can be found in R. Stockhammer, Kartierung der Erde.
Macht und Lust in Karten und Literatur, Munich: Fink, 2007.

Figure 4: Heinrich Barth, Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren
1849 bis 1855. Tagebuch seiner im Auftrag der Brittischen Regierung unternommenen Reise,

5 vols, Gotha: Perthes, 1857–58, fold-out map at the end of vol. ii.

The cartographic recording of individual expeditions is always beholden to
larger contexts. The phoric (relational) concept of positionality (‘so many miles
from point of departure’; ‘after a day of travel’...) cannot suffice when, as it
inevitably applies to any published travel writing and itinerant cartography, the
explorer is on his journey in pursuit of a trans-personal purpose, a purpose
which might stretch from contributing to European knowledge of the world to
combating slavery – two aims which, incidentally, were intimately interlinked.
Any knowledge of the world that transcends the individual and particular can only
be expressed within agreed or accepted parameters; hence one of the foremost
concerns of any expedition was the verification of the exact location according
to indices or grids which could lay claim to universal applicability, i.e. a universal
matrix. This indexing on a grid of latitudes and longitudes complements phoric
travel knowledge8. Both forms of self-positioning represent acts of establishing
relationships to wider referents – whether the starting point of a journey or an
agreed measure of location. Relating position and movement (track) to universal
coordinates or simply to larger spaces creates connections and expands horizons.
For the historical process of eliminating blank space on the map of Africa and
instead coating the map with the colour scheme of European possession, the
phoric mode of designating positionality is of central significance since, in its
movement from here to there, it performs in space what the double map from the
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9 The connection between the vantage point of observation and mastery of the surveyed area is
implicit in the adage of the “monarch of all I survey.” In fiction, this viewpoint can be created by
artificial means, for example by taking to the air like the explorers in Jules Verne’s Cinc semaines
en ballon (1863). Cf. F. Krobb, Weltreisen im Ballon. Jules Verne und Mark Twain überfliegen
Afrika, in: Forster-Studien 20 (2016), pp. 179–192.

10 How persistently erroneous information could be is illustrated by the myth of the Mountains
of Kong. Cf. Th.J. Bassett and P.W. Porter, ‘From the Best Authorities’: The Mountains of Kong in
the Cartography of West Africa, in: The Journal of African History 32.3 (1991), pp. 367–413.

11 I have discussed the obsession of African travel writing and adventure fiction with connecting,
particularly in the most striking and prestigious form of continental traversing and crossing, in
F. Krobb, Family Reunions in German Adventure Literature on Africa – A Vision for Colonial
Intervention: Karl Burmann and Karl May, in: German Life and Letters 67.3 (2014), pp. 301–319.

Cambridge History Atlas depicted in time: the demolishing of boundaries between
known and unknown, between claimed and unclaimed.

Another related but subordinate act of transgressing the particular and con-
necting it to wider contexts consists of extending the scope of knowledge and
notation beyond the vicinity of the actual itinerary, that is of widening the track.
Strategies to achieve this include expanding the field of vision (by accessing
elevated vantage points, seeking out clearances)9, incorporating second-hand
knowledge (from the growing European archive or from local sources as Barth did
when extending the scope of his maps beyond the boundaries of his observation),
or by speculation and conjecture10. The geography adjacent to Barth’s tracks in
Figure 3 is thus more densely filled with information than other areas; tracks
have the tendency to become wider, to grow together and to form corridors or
clusters of knowledge. As the line becomes an expanse, the limited perspective
is overcome and the possibility arises of imagining space in a territorialist fashion.
A map design contributes to making this imagined space, if not real, then
tangible, intelligible, conceivable.

III

The horizon of what is surveyed, recorded and depicted is determined by
the surveying subject, the explorer. However, the reaches of their individual
observations increasingly combined to shape the European image of Africa. When
exploration is not framed as an individual undertaking, but as a communal one,
tracks on the map can form clusters which suggest a unity of achievement. In the
cartographic representation of the collective knowledge derived from expeditions,
i.e. from a multitude of itineraries, patterns become visible, but obviously also
lacunae and rifts which bespeak the necessity to fill them by bridging the divided
and connecting the disconnected11. Maps such as these have the capacity to de-
individualise itineraries, to integrate them into larger compendia of ‘travel’ as
such, of foraying and surveying. In the abstract (and time-collapsing) logic of
cartographic representation, parallel, concurrent and completely unrelated expe-
ditions and their itineraries can be conjoined to form a consolidated panorama
of an area in its entirety according to one overriding criterion, namely whether
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a given region has come under the purview of European surveillance or not.
The map attached to the volume outlining the scope and task of another
expedition into the ‘white’ interior, Th. v. Heuglin’s Expedition nach Inner-Afrika,
zur Aufhellung der Schicksale Dr. Eduard Vogel’s und zur Vollendung seines
Forschungswerkes (1860), imagines, through its uniform colouration, the entire
space traversed by any European explorers at any time as a unified space. As
a component of a publication which provided a manifesto for the first all-German
exploratory into Africa, this map visualises a programme, sets an agenda. The
design of the map encourages the challenge to the boundaries of the known as it
foregrounds Eduard Vogel’s route into the sultanate of Wadai in 1855–56. Vogel,
a companion of Barth’s since 1854, had not returned from his lone journey into
this mysterious land. The follow-up expedition’s primary aim was to retrieve
his notes, amongst them the itinerary maps recorded in his diaries, so as to gain
material for the expansion of the common horizon.

Figure 5: Kartenskizze von Africa, from Th. v. Heuglin’s Expedition nach Inner-Afrika, zur
Aufhellung der Schicksale Dr. Eduard Vogel’s und zur Vollendung seines Forschungswerkes,

Gotha: Perthes, 1860, p. 11.
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2000, p. 35.

On the map, designed to familiarise the German public with the state of
African exploration and to offer a broad spatial context of Vogel’s presumed
whereabouts and possible routes to find him, the itineraries of all previous major
expeditions on the whole continent are fused and, through colouration, combined
into a unified area of ‘Africa conquista.’ The map is, of course, pure fantasy; it
contradicts fundamentally the information contained in the Cambridge History
Atlas’s pre-colonial maps regarding the tiny depth of European coastal pos-
sessions: vast areas of the Western Sahara, of the western part of southern Africa,
of the western Sudan and many others shaded red here had never been entered
by any European explorer. The separation of Africa into two distinct parts is thus
revealed to serve not representational, but ideological and propagandist purposes.
It provides a visualisation of a ‘territorialised’ Africa, one where the linearity
of tracks is expanded into extensive territory and where the many borders of
individual vicinities are superseded by one, and only one, remaining border,
horizon or frontier. Tracks mark this border as they skirt and close in on it.

The map conveys a strong sense of potentiality. In this visualisation, tracks
no longer form the centre of a corridor of vision and information, but the
demarcation of an idealised version of charted territory. Thus, a common and
abstract frontier is constructed and offered up for overstepping. By doing so,
the net of knowledge surrounding the ‘empty’ centre can be woven even tighter.
The incitement is all the more compelling since it not only arises from the
invitation implicit in the whiteness, but also from the moral imperative to solve
the mystery of one of the martyrs of science12. As the various tracks encircle the
white emptiness of uncharted Africa, a unified frontier of combined itineraries
is defined as a frontier of knowledge that is visualised cartographically as a divide
between the territorialised and the non-territorialised. On a map which uses the
same aesthetics of pink and white, produced in 1875, the white interior, basically
the Congo basin, is labelled “to be explored by the German African Society.”
In conjunction with the earlier map, a history of encroachment ensues which illu-
strates to the German public – almost simultaneously with the actual exploratory
journeys – how the horizon of perception shrinks the non-territorialised interior
from all directions: by Gustav Nachtigal from the North (1869–74), Georg
Schweinfurth from the North-Eastern Sudan (1869–71) and David Livinstone from
the South-East (1866–73)13.

The illusion of unified mastered space in the pink areas of the map is sup-
ported by a network of nodal points, ganglia and corridors (the Nile, but also
the preferred trans-Saharan route south from Tripoli via Fezzan to Lake Chad,
access routes through the centre of southern Africa towards the Zambezi, caravan
routes from the East-African coast opposite Zanzibar towards the Great Lakes).
The combined and connected itinerary map provides a glimpse of the possibility
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of tightening the net even further, so that the individual horizons of itinerary
vicinities can eventually overlap not only in the imaginary stylization of the
overview map, but in reality. Since this process is advanced, as the blank white
spaces diminish in a flurry of exploratory activity, borders no longer demarcate
territory from non-territory. The conceptualisation of land as unified territory
makes the territorial division of the continent conceivable. Even though the Berlin
conference of 1884–85 did not itself seal formally and legally the partition of
Africa amongst colonial powers, it marks the flipping point when the density
of spatial knowledge, based on the ever tightening net of itineraries and their
expanded horizons, had become so great that a territorialist visualisation of space
could determine political aspirations and decisions. Within a matter of months,
the autochthonous political division present in Barth’s map and the pretence
of emptiness suggested by the Cambridge History Atlas for 1870 had both been
superseded.

IV

Barth’s depiction of African space as populated and even organised into
indigenous political units, raises the questions as to what happened to these, as
the colours of the European powers displaced the colours of indigenous polities
and how individual itineraries relate to a now territorialised space.

An example of supplanting both indigenous order and evocative whiteness
with European representational power is supplied by the cartography of the
southern Sudan. Egypt, under the rule of ambitious Khedives (viceroys)
Muhammad Ali (ruled 1805–48), Ismail Pascha (ruled 1863–79) and Tawfiq (ruled
1879–92), was engaged in a process of modernisation and westernisation, part
of which consisted of its own brand of ‘adjacent colonialism’ (colonisation of
neighbouring regions), specifically a push south to incorporate the vast area
that became known as the Sudan14. In this respect, the Egyptian expansion into
the interior foreshadows the extension of European control inwards from coastal
strongholds. The southern Sudan, a province known as Hatt-el-Estiva or Equatoria,
featured very highly in the German colonial imaginary since the German citizen
Eduard Schnitzer, who acquired international fame under the assumed name of
Emin Pasha, was appointed governor of this province in 1876. Some maps relating
to his rule foreshadow the process of territorialisation that announced itself as
completed in the Cambridge History Atlas and Stieler’s Handatlas. On the one
hand, Egyptian rule in the Sudan (as yet provisional and incomplete) represented
a trial run for prospective European colonisation; on the other hand, the enormous
interest in the region was heightened by the most serious and overwhelming
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interruption to the trajectory from track to territory ever experienced in the course
of African conquest, namely the Mahdist uprising that culminated in the fall of
Khartoum in January 1885 which established an indigenous territory in a space
claimed by the European imagination as their own (even though their control
was by Egyptian proxy). The difference to former indigenous polities, such as
those appearing on Barth’s map, lies in the fact that this one was new and had
superseded a colonial one, thus reversing a trend which, until then, was accepted
as inevitable and irrevocable. Many European maps depict the area as it presented
itself before the rise of the Mahdists, i.e. they provide a snapshot of colonial
development and colonial cartography before the actual acquisition of protectorates
by Europeans, yet they depict very similar trends.

Richard Buchta’s work Der Sudan unter ägyptischer Herrschaft (1888) is
a history of events and developments leading up to the Mahdist storm. The book’s
map of the two provinces of southern Sudan, Emin’s Equatoria and the neigh-
bouring Bahr-el-Gazal, might be considered an equivalent in detail of the over-
views provided by the big atlases in that it represents a picture of the provinces
in the midst of a process of integration into a European-style image of the world.
The main feature in Figure 6 is the administrative subdivision of the province,
the external borders of which (i.e. its actual territoriality) still remain somewhat
vague; the broad curve (reminiscent of borders on Barth’s map) is only broken
when an itinerary, and a prospective frontier inviting expansion in southerly
direction, follows the course of a river. The shaded core of the province on the
banks of the Nile, coloured similar to the ‘Known’ areas in Figure 5, demarcates
an area of actual control which, in turn, designates any claim to possessions
further afield as merely aspirational.

A map attached to a popular account of Emin Pasha’s life and times from
the beginning of his posting in the Sudan as a medical officer until his departure
from the province in the company of Henry Morton Stanley in 1890 shows
exactly the same outlines and internal subdivision as Buchta’s map, yet it adds
into this design the itineraries of Emin’s travels in his capacity as a governor.
Emin’s routes mostly follow a line that either occupies a position in the very
centre of administrative districts or skirts their borders, most prominently the
north-western border. The former feature indicates that the indicated subdivision
of the province largely describes an extension of the area covered by the
itineraries, thus replicating the movement of widening itinerary corridors; yet
here political significance is attached to these spaces. The quintessential corridor
of the Nile, where actual control was established, forms the nucleus: on either
side territory is incorporated, and as travels pierce the Hinterland, the same
principle is applied. The horizon of the early travellers’ extended and augmented
vision now becomes almost synonymous with the terrain that is designated and
consequently cartographically depicted, a colonial possession or administrative
district. The excursions further afield towards the frontiers clearly served the
purpose of securing and enforcing imagined borders. Emin’s internal trips were
depicted in the attendant literature which flooded the German book market
from about 1888 onward15, not only in terms of administrative affairs, but also as
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pursuing the scientific activities of collecting, describing and surveying. The reach
of colonial control here coincides with that of scientific-geographic endeavour.

Figure 6: Richard Buchta, Der Sudan unter ägyptischer Herrschaft. Rückblicke auf die letzten
sechzig Jahre. Nebst einem Nachtrage: Briefe Dr. Emin-Pascha’s und Lupton Bey’s an

Dr. Wilhelm Junker 1883–85, Leipzig: Brockhaus, 1888, n.p.

Emin was hailed, particularly amongst the German public, for combining in
an ideal fashion the qualities of an administrator and a scientist. The dual function
of his travels, on the one hand devoted to collecting new species, verifying the
course of rivers, encountering new ethnicities, and on the other hand showing
colonialist presence, inspecting garrisons, solving local conflicts and undertaking
other governmental tasks (many geared towards the stated mission of eradicating
the slave trade in these regions), marks the transition from track to territory. Yet,
while a relatively limited scientific horizon stayed in place as plant species and
topographical particularities beyond the physical proximity of the routes remain
uncharted, the administrative measures undertaken en route claim legal force
beyond this radius. The maps’ inscriptions convey information of the most diverse
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Figure 7: Ludwig Staby, Emin Pascha [,] ein deutscher Forscher und Kämpfer im Innern Afrikas,
Stuttgart: Süddeutsches Verlags-Institut, [1890], fold-out map.

variety – they indicate settlements, ‘tribes’ or peoples, administrative borders
and indeed the governor-scientist’s itineraries. But all the details are conceived
as internal to the province or colony. Captions on neighbouring areas are sub-
servient to political requirements: amongst Emin’s first official engagements were
diplomatic missions to the southern kingdoms of Buganda and Bunjoro. Though
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recognised and even feared by Europeans as stable and powerful political entities,
the attendant maps deny these two kingdoms actual borders and thus refuse to
acknowledge them as equal in political status. Even more outlying regions,
vigorously pursued by European nations, hotly contested as influence spheres but
at the time still seen as unclaimed, are completely obscured.

This example combines the logic of itinerary and territorial-political maps
to assert the claim that ‘having been there,’ having visited or traversed a region
on a charted journey in an official mission (cartography being one of the purposes
of exploratory travel in a nation’s name) stages entitlement and bestows owner-
ship. While imaginary mountains and rivers could never become real, imaginary
borders could. And the prospective filling of white spaces with landmarks,
presence, symbols of entitlement that would eventually bestow ownership, could
indeed create realities: points and lines marked on maps could become the sites
of towns, missions, garrisons, roads or railway tracks; borders of territories which
were originally borders of vision on travels or approximate and hypothetical
delimitations of virtual territories could be made real and physically manifest by
geodetics in the employ of colonial administrations keen to turn the fantasy of
the maps into reality.

V

If it is accepted that maps express ambition and, in pursuit of this ambition,
are willing to distort16, by representing something not yet authenticated, something
aspirational or idealised, then it is incumbent on the analyst to articulate the
ideology served by the ambition and the strategies of ‘distortion’ employed in its
pursuit. The study of the technical development of cartography and the concrete
domestic socio-political contexts in which it is located17 cannot unravel carto-
graphy as a tool in the service of wider goals nor as a manifestation of a dynamic
of ‘progress’ and possibility. But reading maps as text, as part of an accelerating
and self-generating narrative, can help to understand how maps are evidence and
engines of the development that we term colonialism. Maps certainly exert their
authority by “conceptualising unfamiliar space in European terms”18. While the act
of imposing forms of representation not only of the geography and topography
of a given area, but also of its ownership status, has very concrete repercussions
in local scenarios19, the mentality of translating survey into entitlement and
eventually possession can be traced from early exploration to the creation of
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protectorates that are defined by their territoriality which, in turn, is evidenced
by the clarity and firmness (at least in principle) of their borders. Itineraries, by
evolving from lines through colonial space to corridors with expanded horizons,
structure colonial space, impose meaning and perpetuate their own logic by
constantly keeping awareness of their provisionality alive and by striving for
connection, conjoining and overcoming limitations.

In finite space, boundaries can only be pushed back until they come up
against one another from opposite directions. Then, horizontal knowledge gener-
ation has to change direction or intensity by penetrating ever smaller spaces and
charting ever more detailed and specialised areas of knowledge. As knowledge
generation perpetually invents new frontiers, so does cartography challenge its
propositions and breach its horizons. The finality of the teleological narrative
contained in the Cambridge History Atlas is thus rendered provisional.

In the contribution of 1892 on the future of German colonial cartography,
Otto Kersten, a protégé of Heinrich Barth and companion of Carl von der Decken,
one of the pioneers of the exploration of East Africa and a ‘martyr’ of science
like Eduard Vogel, fuses the two aspects discussed above. More than half
a decade after the partition of Africa amongst European nations became a reality,
he emphasises the need to determine the exact course of inter-colonial borders
as soon and as accurately as possible, “bevor noch Streitigkeiten entstehen”
[before any conflict ensues]; he proposes to make this a common and considered
enterprise “nach einem wohldurchdachten allgemeinen Plane” [in accordance
with a considered mutual plan]. This obviously aims at removing uncertainty by
finalising borderlines and eliminating the last remnants of territorialist uncertainty;
but, quite clearly in the logic of the map in which the pan-European project of
African exploration has created common frontiers and then shared borders, he
envisions this as a shared project. In the further course of his article, he identifies
a detailed cartographic survey of the eastern African coastline as “eine inter-
nationale Angelegenheit” [an international project] for all European nations
with possessions on the east coast of the continent20. Thereby, he envisages the
definitive determination of the border of the continent as such. Now that at least
notionally, no physical or intellectual frontier between the explored colouration
and the empty whiteness is left on the landmass of the continent, another com-
mon border is found, namely that between land and sea, between the coloured and
partitioned solid and an ‘empty’ and unclaimed ‘blueness.’ By defining another
border through charting it, cartographic modernity’s quest for new horizons, or
indeed new shores, continues.
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OD SZLAKU PO TERYTORIUM: KARTOGRAFICZNA PENETRACJA AFRYKI
Z PERSPEKTYWY NIEMIECKICH ŹRÓDEŁ, LATA OK. 1860–1900

Streszczenie

Artykuł podejmuje próbę analizy kilku opracowań kartograficznych wraz z omówie-
niem wspieranych przez nie interesów i ideologii, w których to można było odnaleźć związ-
ki pomiędzy mapami wypraw badaczy Afryki a mapami politycznymi przedstawiającymi
Afrykę jako kontynent podzielony pomiędzy europejskie mocarstwa kolonialne. Niemiec-
kie źródła z drugiej połowy XIX w. ilustrują, jak horyzonty wizji, eksploracji terenu oraz
kartograficznych prezentacji sięgają coraz dalej, aż do powstania konfliktu i wyznaczenia
granic pomiędzy terytoriami politycznymi, nie pozostawiając przy tym obszarów, których
nie naniesiono na mapę, a w konsekwencji do których nie wysunięto roszczeń.

Tłum. Izabela Ślusarek
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BUT AT NIGHT, AT NIGHT, I STILL DREAM IN SPANISH
THE MAP OF THE IMAGINATION OF ISRAELI LITERATURE:

THE SOUTH AMERICAN PROVINCE

DREAMING IN SPANISH

I think and I write Hebrew without difficulty
And love to love you in Hebrew alone.
It’s a wonderful language, I will never have another
But at night, at night, I still dream in Spanish.

Lyrics: Ehud Manor
Music: Shlomo Yidov

I

Nationalism, as Benedict Anderson argues in his influential book, Imagined
Communities21, is not another ideology, like socialism or fascism, but a self-
generating phenomenon, a product of the act of reimagining the nation that in-
volves the development of methods of production and communication. This act
of reimagining is carried out through the renewal and/or the invention of internal
tradition, due to the conscious-emotional need to present the new nation as an
ancient one that is being renewed22 and also because of the necessity, pointed out
by Mircea Eliade23, of creating a mechanism of repetition of the founding moment
of the nation, that is, the establishment of a ritual event devoted to confirming
the primary physical and metaphysical covenant between community members, the
land, and their gods.
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But the act of reimagining a nation cannot be based solely on the inwardly
directed creative observation of the reserve of traditions and images of the
community itself, rich and diverse though it may be. This act of re-imagination
is also based on outwardly directed creative observation, an act mainly based,
as Edward Said24 pointed out, on a subjugating projection of the Other, which is
always also, as his successors and critics25 have demonstrated, a projection sub-
jugated by the Other. Thus, for example, Europe, “the Old World,” imagined itself
through subjugating and subjugated projections of America, the “New World”26,
in turn, imagined itself through parallel projections of the “Old World,” of “the
European mother countries”27.

The phenomenon of modern Jewish nationalism can also be described as
the product of a dual act of imagination: the renewal of internal traditions and
the subjugating and subjugated projections of Others. This act of imagination
was repeatedly realised in hundreds of texts that were intended to achieve a two-
fold goal: to present the philosophy of an old-new national space – Altneuland
(old-new land), and to outline the engineering of a new man – Altneumann
(old-new man). Naturally, this corpus was influenced by the utopian genre, which
experienced an amazing boom, as Rachel Elboim Dror28 aptly explains, during
the second half of the nineteenth century. The most prominent pioneer of this
trend, Avraham Mapu, re-imagined the Eretz Israel, which he never got to see
with his own eyes, in all of his books, particularly in his foundational work
Ahavat Zion (The Love of Zion) (1853) perceived at the time as a cult text, much
like a new Bible.

From the perspective of Mapu and his contemporaries, and from the point of
view of the writers and poets of the Hibbat Zion movement, who followed them,
there was no doubt regarding the identity of the “place” where the process of the
renaissance, the rebirth would take place, or, in the words of Zali Gurevitch and
Gideon Aran29, “the place,” that is, the space that represents in the best possible
way the regulative idea of the nation, the focus of its identity, and its specific
uniqueness. In this context, Mapu and his successors, the people of the Haskalah
and Hibbat Zion, went the way of their predecessors. They took upon themselves
the direction of the vector of national desire, which had developed in exile and
found its most refined expression in Yehuda Halevi’s renowned poem “My Heart
is the East and I in the Uttermost West.” They lived in Lithuania, in the towns
of the Pale of Settlement in Ukraine and elsewhere in Eastern and Central Europe



But at Night, at Night, I Still Dream in Spanish... 29

30 See E. Shavid, Homeland and a Land of Promise: The Land of Israel in the Philosophy of
the Nation of Israel [in Hebrew], Tel Aviv: Am Oved, 1979.

31 See in this context: T. Cohen, From Dream to Reality: Eretz Israel in Haskalah Literature
[in Hebrew], Ramat Gan: Bar-Ilan University, 1982; S. Werses, Ways of Telling in Abraham Mapu’s
“Ahavat Tzion” [in Hebrew], Fiction and its Roots: Studies in the Development of Hebrew Prose
[in Hebrew], Ramat Gan: Agudat Hasofrim Haivriim Be-Israel, Masada, 1971, pp. 46–59; D. Miron,
The Glowing Cover: The Poetic Art of Abraham Mapu in “The Love of Zion.” Between Vision
and Truth: The Buds of the Hebrew and Yiddish Novel in the Nineteenth Century [in Hebrew],
Jerusalem: Bialik Institute, 1979, pp. 15–151.

32 B. Harshav, The Rebirth of the Land of Israel and the Modern Jewish Revolution: Thoughts
on the Situation [in Hebrew], in: Observation Point: Culture and Society in the Land of Israel
[in Hebrew], ed. N. Gertz, Tel Aviv: The Open University, 1987–88, pp. 7–31. An expanded version
of this article appears in Harshav’s books Language in Time of Revolution, Stanford: Stanford
University Press, 1993, and The Meaning of Yiddish, Stanford: Stanford University Press, 1990,
pp. 139–156.

33 B. Harshav, The Rebirth of the Land of Israel and the Modern Jewish Revolution: Thoughts
on the Situation, in: Observation Point: Culture and Society in the Land of Israel, ed. N. Gertz,
Tel Aviv: The Open University, 1987–88, p. 16.

34 Ibid., p. 11.

and created for themselves and their readers “a promised land”30, an imagined
Land of Israel, which was based on a melange of slivers of information from
books by travellers to the Land of Israel, popular geography books, the realisation
of fragments of Bible verses, the landscape that surrounded them, and the lands-
capes of the magical places familiar to them from the literature that shaped the
dreams of their youth31.

The exclusivity of the Land of Israel as “the place” was undermined in the
late nineteenth century and the first decade of the twentieth century. This under-
mining, the deviation from the traditional direction of the “vector of national
desire,” which could have changed the map of the national imagination as
a whole, had it been more solidly and deeply based, was, as Benjamin Harshav
noted32, the product of an enormous cultural and political revolution, primarily,
but not only, among the Jews of the Russian Pale of Settlement, a revolution
whose results were, he claimed: “The greatest contribution to our culture since
the Bible”33.

This cultural and political revolution, claims Harshav, was not marked by one
historical-ideological process, Zionism, but rather by a modernist revolution, of
which Zionism – that is, the Zionists’ declaration of the exclusivity of the Land
of Israel as the focus of the vector of national desire – is only one derivative.
This was, according to Harshav, a comprehensive, dramatic change that took
advantage of the dynamic opportunities of the modern world in Europe and the
United States, giving rise to what appeared at the time to be a Jewish people
different from its predecessor, built on an axis with two heads, each with a dif-
ferent nature: Israel and the new Diaspora34. By “new Diaspora,” Harshav meant
the massive settlement of Jews in the United States of America at the end of the
nineteenth century and the beginning of the twentieth. But, of course, the massive
settlement of some quarter of a million Jews during the very same period, in
various places in Latin America, mainly in Argentina, in accordance with the
vision of Baron Hirsch, must also be included in it.

In this context of the emergence of two heads with different natures, Israel
and the “new Diaspora,” due to the modern Jewish revolution, Harshav adds,
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the accepted history of Modern Hebrew literature has been distorted. This is
a “historiography of winners,” in which the history of literature is described
from the end to the beginning, from the stage perceived by (Zionist) historians as
a victory for Zionism, and back. This approach resulted, he claims, in a distortion
of historical truth, a reduction of the literary corpus, and a diminution of the
richness of the reciprocal relations between writers and their works.

Harshav’s strong words must be qualified, in this context, regarding two
points. The first of these qualifications is that it is easy to see that positioning
the Land of Israel as “the place” constituted a conscious decision on the part
of many writers and thinkers “from the beginning” – from the eighteen eighties
at the latest – and, accordingly, the exclusion of the “new Diaspora” was also
a conscious decision “from the beginning.” In other words, what we have here is
not only a “historiography of winners,” but also an ab ovo move, from the begin-
ning, a calculated and deliberate move that succeeded, at least for several decades.

The second qualification is that at the formative time that Harshav is dis-
cussing, a cultural-linguistic phenomenon that we can call “territorial diglossia”
became permanently fixed. Most of the writers who chose to write in Hebrew
chose the Land of Israel as “the place,” while most of the writers who chose
Yiddish, English, Spanish, and so on, chose the “new Diaspora” as “the place.”
This is not a surprising phenomenon. Authors who chose a different path, for
example, the Hebrew poets in the United States at the beginning of the twentieth
century, created a heroic, but somewhat bizarre corpus35, while many Hebrew
writers who came to Eretz Israel carried on “secret affairs” with the languages
of the lands of their birth36.

We can learn much about the validity of both parts of the first qualification
I presented, the existence of the early decision regarding the exclusivity of the
Land of Israel as “the place” and the parallel existence of the early exclusion
of places that competed with the Zionist option, from the opening chapter of
Altneuland, Herzl’s foundational book37.

The chapter opens with a description of the book’s protagonist, Dr. Friedrich
Loewenberg, who “was sunk in deep melancholy”38, that is, “spleen,” the disease
of that generation of “detached” Central European Jews. Loewenberg spends
most of his time sitting in a Viennese café. There, he ponders the existential pos-
sibilities open to him, and dismisses them one by one:

 
...once upon a time, there had been lighthearted talk. Now only dreams were left, for the two

good comrades with whom he had been wont to while away the idle, pleasant evening hours at this
café had died several months previously. Both had been older than he, and it was, as Heinrich
had written to him just before sending a bullet into his temple, “chronologically reasonable” that
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they should yield to despair sooner than he. Oswald went to Brazil to help in founding a Jewish
labour settlement, and there succumbed to the yellow fever39.

 
Herzl rules out the option of settlement in South America, that is, the settle-

ment enterprise that was the brainchild of Baron Hirsch and his ilk, with the same
stroke of the pen with which he rejects the option of suicide, as if these options
are of equal status and significance. Later, he also rejects the option of the
intellectual and detached European Jew and the option of bourgeois Judaism in
its nouveau-riche version.

To these disqualifications, we can add the option of emigration to the United
States of America, whose absolute negation is presented by Loewenberg’s bene-
factor, the industrialist Kingscourt. There supposedly remains only one suitable
existential option: settlement in the old-new country, the Land of Israel, re-
presented by David Litvak, a Jewish boy from a poor Eastern European home.
Loewenberg is charmed by Litvak and his commitment to the idea of the revival
of the nation in the old-new country, and helps him in his studies, through which
the boy, the son of a notions peddler, will eventually become the president of
the “new society” in Israel. Loewenberg himself is found to be worthy of the
“winning” Zionist option only after he goes through a lengthy “process of repair,”
both physical and psychological, on an isolated island in the Indian Ocean.

The choice of the Land of Israel as “the place,” as the ultimate destination
of the vector of national desire, underwent a process of institutionalisation and
became permanently fixed in the prose and poetry written by most of the poets
and authors who settled in the Land of Israel in the three great waves of Zionist-
pioneering immigration (1882–1928). These writers, who took upon themselves,
in different ways, the “Zionist narrative,” privileging the Land of Israel while
negating the Diaspora40: Moshe Smilansky, Joseph Luidor, Israel Zarchi, Joseph
Aricha, S.Y. Agnon, Y. Brenner, Aryeh Arieli-Orloff, Aharon Reuveni, Haim
Hazaz, Yehuda Yaari, Natan Bistritzky, and many poets, raised the banner of the
old-new Land of Israel and negated the Diaspora, both old and new.

Nonetheless, we must note that the adoption of the “Zionist narrative,” on
the one hand, and the rejection/negation of the narrative of the Diaspora, on the
other, were never unidirectional or unambiguous. There is not a single text by
a Hebrew writer that is not “infected” by ambivalence regarding these two nar-
ratives, each of them separately, and both together, due to the pain of “cutting off
one’s roots,” the disconnection from family (among the writers of both the Second
Aliyah and the Third Aliya who came to the Land of Israel alone and among
writers who came alone to the Land of Israel before and after the Holocaust, and
whose families were murdered in Europe), the yearning for childhood landscapes,
and so on, as well as due to the extreme difficulties of adjusting to a new
climate, physical work, illness, poverty, and so on, that burst forth, here and there,
even in the most conformist stories, and all the more so in stories that conceal
more than they reveal. Nonetheless, and this is a fact that cannot be ignored,
the two existential-territorial versions of the Zionist narrative: facing the Land
of Israel/homeland and turning away from the Diaspora/native land was a pre-
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ponderant theme in the overwhelming majority of the works of writers who came
to Israel, whether they “made aliyah” or just immigrated to it.

The preeminent status of the existential place of the Land of Israel on the
map of the imagination of the Hebrew writers who settled there began to be
undermined in the late nineteen forties, in the writings of the “Palmach gene-
ration.” These writers, among them Moshe Shamir, Yigal Mossinson, Shlomo
Nitzan, Nathan Shaham, and others, were born in Israel or came to the country
as young children. They realised the “Zionist dream” in the stories of their lives,
but also dreamed of places outside the Promised Land. One of these places was,
as Nurith Gertz41 demonstrated, the American Wild West, which served as a site
of desire of the “silver platter youth,” mainly mediated through the books they
read, and especially through the films they watched. Gertz notes that we can learn
about the place of a western in constructing the contemporary ethos from, among
other things, songs that featured fighters as horsemen riding alone in deserted
areas, from street posters that told the stories of brave warriors in the form of
the wanted men from westerns, and even from a joke that was prevalent at the
time according to which two people founded the Palmach, Yitzhak Sadeh and
Gary Cooper42. Another site of desire through which the “Palmach generation”
constructed its national identity was the Russian space, including the “Wild East”
of Asian, “Cossack”43 Russia, and the cultural space of revolutionary Russia44.
Other sites of desire for the members of this generation were England and its
culture, as we can see, for example, in the late work of S. Yizhar, Tzalhavim45;
Paris, to which those who felt that the state that had been established was not
in line with their dream of it thronged, as we can see, for example, in Hanoch
Bartov’s Ha-Cheshbon Ve-Ha-Nefesh (The Reckoning and the Soul)46, as well as
Germany, as we can see in Dan Ben-Amotz’s Lizkor Velishkoach (To Remember,
To Forget)47.

Another objection, far more radical, emerges in the writings of “the first
Israelis.” I refer to the group of writers known as the “generation of the State,”
born in Israel and outside it in the nineteen thirties, which largely determined the



But at Night, at Night, I Still Dream in Spanish... 33

48 See Y. Schwartz, Le choc de la création de l’État (The Shock of the Creation of the State),
Yod: Revue des etudes Hébraïques et Juives 14, Paris: Inalco, 2009, pp. 13–30.

49 A. Oz, Don’t Call it Night, trans. N. de Lange, New York: Harcourt Brace, 1997 [1994].
50 Ibid., p. 98. Compare this to the opening of Oz’s first novel, Elsewhere, Perhaps, which includes

detailed settlement planning, except that there he is talking about a kibbutz, a pioneering socialistic
Zionist settlement in northern Israel, and here he is talking about random sites in South America.
Elsewhere, Perhaps, trans. N. de Lange. New York: Harcourt Brace, 1973 [1966].

characteristics of Israeli identity. This group includes Amos Oz, A.B. Yehoshua,
Aharon Appelfeld, Yehoshua Kenaz, Ruth Almog, and Haim Beer.

A typical characteristic of the fiction written during this period, particularly
the fiction of Amos Oz, who is perceived as the most typical “first Israeli,” is
a dramatic change in direction of the vector of national territorial desire. The
place of the Land of Israel as the ultimate destination of sovereign national
desires is overtaken by “another place” (as in the Hebrew title of Oz’s first novel,
published in 1966), a “new-old” destination – Europe.

Thus, it is precisely in the stories of “The First Israelis,” who began writing
after the establishment of the sovereign Jewish State – for the first time after the
Jewish-modernist revolution of the late nineteenth century, as Benjamin Harshav
pointed out – that the automatic correlation between writing in Hebrew and the
concept of “the Promised Land” was broken down.

The undermining of the Land of Israel as “the place” created a serious
vacuum in the national imagination, a vacuum filled at least partially and for
a limited time by Europe. The position of the Land of Israel as “the place” and
the position of Europe as “the alternative place” began to be filled from the early
nineteen eighties onward by places that had been marginalized until then. One
of those places was the South American province, which gradually came to
occupy an important position on the map of the national imagination of Israelis.

II

The South American province fulfils several functions on the map of the
Israeli imagination. Some are not very significant, while others are more so. I will
present some of them here, in ascending order of importance.

For some writers of the “generation of the State,” South America appears
mainly as an image of extreme human situations. This kind of situation is
a desperate yearning for an “authentic” way of life that would allow indirect
contact with the “pristine era” of the Yishuv in the Land of Israel before the
“shock of statehood”48. A typical example of such a situation can be seen in
the “South American” chapters in Al Tagidi Laila (Don’t Call it Night, 1994)49

by Amos Oz. Theo, the protagonist, abandons Israel, sails to South America, and
wanders from place to place, developing for the “locals” “a few models of rural
areas that suited the tropical climate and were not at odds with the existing way
of life”50.

Alongside his development work, which takes into account, of course, both
the environment and the human landscape, Theo occupies himself mainly with
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wandering – he is a kind of adult backpacker – always alone. This aloneness is
interrupted by two kinds of events – encounters with “the place” and local women
(“Women were easy to find, like food, like a hammock to spend the night in, all
lavished on him everywhere out of curiosity or hospitality”51) and “conversations
late into the night [...] with strangers or chance acquaintances”52.

The meetings with “the place,” the nature scenes, and local women have
a clear colonial character:

 
He despatched most of his monthly salary to a bank in Toronto, because his expenses were

negligible. Like a traveling artisan he wandered in those years from one godforsaken place to another
that was even more so. He stayed in wretched villages at the foot of extinct volcanoes and once
he saw one of them erupting in flames. Sometimes he journeyed under thick canopies of ferns and
creepers through sensuous jungles. Here and there he would befriend for a while a desolate river or
steep mountain range that the forest seemed to be invading with the savage claws of its roots. Here
and there he would stop for a couple of weeks and surrender to total idleness, laying in a hammock
all day watching birds of prey in the depths of the empty sky. A girl or a young woman would
come in the night to share his hammock, bringing huge earthenware cups of coffee for them both53.

 
The landscapes here are designed like the backdrops of an African film shot

in Hollywood. The details that are supposed to represent the South American
space, “wretched villages,” “volcanoes,” “forests,” “ferns,” “creepers,” “desolate
river[s] or steep mountain range[s],” play, first and foremost, a figurative-
emotional role. The extinct volcanoes mark the situation of Theo’s libidinal
passions, which awaken from time to time and erupt like the volcano he sees
“erupting in flames.” Ferns and creepers are important because they create
“canopies,” which hint at Theo’s solitary nature. The forest “seems to be invading
[the steep mountain range] with the savage claws of its roots,” in order to express
indirectly, in a “natural,” male-female way, his detachment and emotional sterility,
and so on. The sexual encounters themselves bring to mind the women of
Gauguin’s paintings from his Tahiti period. But here, the strong plasticity, so
present and vital in Gauguin’s paintings, is lacking.

Another example of the use of the South American province as an image
that represents an extreme existential situation can be found in the novella Dromit
Le-Antartika (South of Antarctica, 1990)54 by Reuven Miran. At the centre of the
book is the story of the total, vital, and, at the same time, destructive relationship
of a man and woman, “the Italian” and “the Frenchwoman,” two mysterious
protagonists, probably spies. The high points of the story occur at their last
meetings in two geographical extremities that have obvious symbolic existential
value. The first: “the edge of Patagonia, at the jagged rim of the Land of
Fire”55, symbolises in the book the bounds of human existence. The second,
“the 70th parallel south”56, symbolises the place of the material stripped down
to pure spirituality and also the realisation of the existential paradox that serves
as the novella’s metaphorical lock, and these two things are connected, since,
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according to the “Italian”: “When you are here ... the North is any place except
the place you’re stepping on. You can’t go any further south. What more do you
want, damn it? You won’t be able to lose the North57 even if you have to make
an effort”58.

Smadar Hersfeld, too, in her book Tachat Shmei Meksiko (Under the Sky of
Mexico, 2001)59 relates to the South American space as an image that represents
extreme human situations. There is, however, a remarkable difference between
her book and those of Oz and Miran. The protagonists of Oz and Miran are
momentary tourists-crusaders who do not undergo any real spiritual process in
the South American “space of extremity,” but rather use part of its customary
inventory of images of “the edge of the world,” “the simple life,” “outside
of modern civilisation,” and so on) to sketch and determine their existential
identities. Hersfeld’s female protagonists in the two novels included in the book
(Under the Sky of Mexico and Yeshu Hashachor [Black Jesus]) are wanderers,
at least for a certain period of time60. They disconnect from the “mother base”
(Israel) and experience the new space over time, in the most intensive way. The
two novellas describe personal travel stories, for the most part universal, whose
goal is to extricate the protagonists from the modern vale of tears and to bring
them to spiritual redemption, which entails sexual redemption that has sado-
masochistic characteristics, on the one hand, and lesbian characteristics, on the
other. These stories are arranged in a combination of two narrative formats that
at times coexist harmoniously, at least partially, and at times clash with one
another intensely and gratingly. These are, on the one hand, the “salvation through
the gutters”61, format, with its connection to the literary tradition of confession
and the picaresque and to the offspring of these two traditions in Israeli literature
(Pinchas Sadeh, Yitzhak Orpaz-Auerbach, Binyamin Shvili, and others) and, on
the other, exotic versions of “the story of revelation/epiphany,” a story at whose
centre is a figure who is “lost on life’s paths” and is being helped by a local
“mentor,” a “native,” who is close to “Mother Earth” and “the spirits of the
ancestors,” the format on which the books of Carlos Castenada, for example,
are based.

Other functions that the South American region serves on the map of the
Israeli national imagination are related to two events that seem very distant from
one another, at least at a superficial glance. One is an extra-literary event, the
return of the Sinai Peninsula, which was occupied by Israel between 1967 and
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1982, to Egypt. The second event is intra-literary: the publication of the Hebrew
translation of the monumental work of Gabriel García Márquez, One Hundred
Years of Solitude, in Israel in 197262.

In the nineteen fifties, and until the Six-Day War, many young people
dreamed of going to the Red Rock, the Nabatean temple on the other side of the
River Jordan. Some of them, including, for example, Meir Har-Zion and Rachel
Savorai, even fulfilled that dream. At the time, the Red Rock functioned as
a magical place on the map of the Israeli national imagination, the product of
an ancient civilisation, the secret of whose charm also lay, without a doubt, in
the fact that it was a dangerous site63. Literary expressions of this phenomenon
may be found in Oz’s Menucha Nechona (A Perfect Peace, 1982)64 and Ayelet
Gundar-Goshen’s book Laila Echad, Markovitch (One Night, Markovitch, 2012)65.

After the Six-Day War, the place of the Red Rock on the map of the Israeli
national imagination was inherited, in a different version, by the Sinai Desert.
This huge area, especially its eastern shore from Eilat to Sharm el Sheikh, was
perceived by many Israelis as the ultimate realisation of borderless free space, and
blending into it was in line with the hippie spirit that arrived from the West after
1968. The return of the Sinai Peninsula to Egypt wounded the Israeli national
imagination, much in the same way that it was wounded with the declaration of
the establishment of the State, an event that brought about the destruction of the
culture of the Yishuv in Eretz Israel. After the evacuation of Sinai, nostalgic
literature that mourned the “lost place” and the “time that would never return”
was written, as it had been after the establishment of the State. The writer who
expressed this phenomenon most convincingly is Tsur Shezaf, in his book Namer
Be-Harim (Panther Trap), published in 198866.

The function of the space of absolute freedom, with all its components,
including liberation from everyday troubles and the pressure of the security
situation and the economic situation, as well as the connection to spiritual
experiences, drug use, sexual freedom, and so on, which Sinai had performed,
was fulfilled from the late nineteen eighties and early nineteen nineties by
parallel spaces outside of Israel’s borders and the Middle East, which have
appeared since then in dozens of literary works67. I am referring to books that
focused on South America or India68 and on other countries in Central and
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in 1954 from an original and personal angle. The book, which became a best-seller, is still popular
among young and old travellers. Another book that is important in the context of our discussion is
the novel Hodu Tohav Oti (India Will Love Me, 2002), by an anthropologist and a sociologist Daria
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1989, and to Irit Dankner-Kaufman’s moving use of an imagined Australia in her book Australia
[in Hebrew], Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 2005.

72 I refer here mainly to N. Semel’s Israel (IsraIsland), Tel Aviv: Yedioth Ahronoth, 2005. The
book was written in the spirit of the vision of Mordechai Manuel Noah, who sought to establish
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The book is in conversation with the visions of Herzl and Baron Hirsch, as well as with a long list
of utopian and dystopian works written in this same conceptual field in the last one hundred and
fifty years.

73 S. Horn, The New Zealand Experience [in Hebrew], Tel Aviv: Am Oved, 2008. Horn wrote
another book in the same vein on her experiences in Japan, The Japanese Experience [in Hebrew],
Tel Aviv: Sifriat Maariv, 1992. China joins the list of exotic lands that serve as spaces of liberation
from restrictions of the crowded, noisy, troublesome Israeli space in Yarden Katzir’s Ha-Hatoteret
shel Ben ha-Kesar (The Hunchback of the Emperor’s Son). Tel Aviv: Sifriat Poalim, 1988.

74 E. Nevo, Neuland, Or Yehudah: Zmora Bitan, 2011.
75 Ibid., p. 70.
76 Ibid.
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Ibid., pp. 70–71.

Eastern Asia69 and Africa70, as well as less “spiritual places,” such as Australia71,
North America72, and New Zealand73.

Eshkol Nevo addresses the nature of the relationship between the status of the
Sinai Peninsula (mainly its eastern coast) and that of the South American space
in his book, Neuland (2011)74. The narrator, Dori, searches all over Latin America
for his father, who has disappeared. He is impressed by the “breathtaking
landscape”75 revealed to him through the wide window of the vehicle in which he
is travelling. A landscape open “...to infinity, and in the middle it’s not split even
by an interchange, or a new city with high-rise buildings, or a line of vehicles
with four-wheel drives”76.

Nevo’s protagonist asks himself “when the last time was that such enthusiasm
for beauty had caught in his throat”77. And he replies: “In Sinai, apparently”78,
adding: “But they killed Sinai for him, too. Two years ago, when the first images
of the attack arrived and he realised that it had happened on ‘his’ beach, he began
to cry. Strange. Even at his mother’s funeral he hadn’t cried. But when he
saw the destruction in Ras al-Satan – the huts that had collapsed, the shattered
dishes – his shoulders began to shake”79. And to his wife he explains: “I had
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one place, Ronnie, you understand? One place I could escape to. I haven’t gone
there for years. But I knew that if I needed to, the mountains would be there.
The water”80.

Thus, the South American space fills, along with several other sites far from
Israel in terms of mentality and geography, the role of space of ultimate freedom,
which the Sinai Peninsula once filled on the map of the Israeli national imagi-
nation, especially of the young, but also of a certain group of adults. A similar
place on the literary map of the national imagination has been occupied since the
early seventies by South American literature.

Despite the fact that this is an elusive spiritual process, it is relatively easy
to point to the moment that instigated it. I refer to the event of the publication
of the Hebrew translation of the monumental work of Colombian author Gabriel
García Márquez, One Hundred Years of Solitude. Published in Buenos Aires in
1967, the novel was an astonishing success worldwide. It was translated into
Hebrew by Yeshayahu Austridan and 22,500 copies were printed in February
1972. In July of that year, 4,000 additional copies were printed, and five years
later 80,000 more copies. In total, approximately 150,000 copies were printed in
the nineteen seventies and eighties, an astoundingly staggering number relative
to the size of the local community of readers, and certainly for a translated
work81.

In retrospect, it is possible to say that the Israeli literary imagination was
thirsty for an intoxicating liquid of the sort Marquez and his South American
magical realists offered in abundance82. This richly imaginative boundary-breaking,
almost hallucinatory literature offered Israeli writers a liberated, joyful, winged,
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and sometimes crazy way out of the terribly serious literature of the West. They
found an escape route from social-moralistic realism, the legacy of “Mother
Russia,” the disciplined, Kafka-style, stern hyperrealism and the intense, some-
times suffocating, stream of consciousness of Faulkner and his ilk. Moreover,
the colorful South American family sagas allowed them to “rethink” Jewish
historiography from a liberated position, without fear of judges, prophets, rabbis,
commissars of all the ideologies of all the Zionist movements, and so on – in
short, without fear of the judgmental eyes of the current representatives of
“the watchman over the House of Israel.” Two books that express this move are:
Zelig Mainz Vega’aguav El ha-Mavet (Zelig Mainz and His Longings for Death,
1985)83, Itamar Levy’s first book, and Roman Rusi (Russian Novel, 1988)84, Meir
Shalev’s first novel (translated to English as The Blue Mountain).

In Zelig Mainz and His Longings for Death, Itamar Levy wrote an imaginary
alternative historiography of the story of the Jewish people. The illogic of the
plot, the strange dynasties, and the syntactic tapestry are all in conversation with
the school of magical realism, especially with the exciting option offered by
Peruvian writer Manuel Skorza in his book Drums for Rancas (published in
Hebrew as Trua Lerancas in 1975)85.

Meir Shalev’s book creatively uses similar artistic tools perfected in the
same school. He paints the period of the founding of the Zionist project, the days
of the Second Aliyah, with two kinds of brushes, a precise realistic brush and
a frenetic imaginary brush. This combination was made possible for him, no
doubt, due to his exposure to the works of García Márquez, first and foremost,
One Hundred Years of Solitude, which allowed him to probe and thoroughly
search the inner workings of Zionist mythology without shattering it86.

III

The writers whose works I have discussed here drew from the South
American province without referring to the hundreds of thousands of Jews who
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went there in the framework of highly significant historical and ideological
processes. The author who broke through this egocentric-Zionist concept was
Gabriela Avigur-Rotem. Avigur-Rotem was born in Buenos Aires and immigrated
with her parents to Israel, but decided, in her first novel, Mozart Lo Haya Yehudi
(Mozart Was Not a Jew, 1992)87, to grant a renewed mandate to what Harshav
called the “new Diaspora”.

Avigur-Rotem’s novel opens at the outbreak of the Jewish-modernist re-
volution in the late nineteenth century in the Pale of Settlement in Russia, and
from there the vector of desire of its complicated, two-tracked plot is aimed
not toward the Land of Israel, and not toward the United States of America, but
rather toward Latin America. She unfolds the chronicles of two Jewish immigrant
families in early-twentieth-century South America. One of these settles in Buenos
Aires, the other in Mar de Oro. Blood ties are formed between the two families,
but, in accordance with the best of the traditions of South American magical
realism88, spiritual, mysterious ties are formed as well. The novel’s plot is made
up of the daily trials and tribulations of raising sons and daughters, educating
them, and providing for them. But beneath the sane, realistic-social-psychological
textures, a dark and unknown force occasionally emerges, causing night wander-
ings and performing miracles, wreaking damage, and making music.

The book opens with an attempt to trace the nature of the obscure force that
is shaking Aryeh-Yehuda Leib, one of the heads of the two main families in
the novel, “from glorified Odessa ... [and] taking hold of him to move him to the
other side of the world to seek a dimmed land between sun and shadow at
the edge of the anticlinorium of the ocean”89. The book follows the growth of
Aryeh-Yehuda Leib’s magnetic intention to go to South America, and associates
it with Abraham’s intention to go to the Land of Israel and to the event of the
Binding of Isaac, whose meaning Zionist literature transformed from an event
that marks the covenant between man and “the place” in the theological sense
to an event that marks the covenant between man and “the place” in the territorial
sense90.

 
Sometimes he [Aryeh-Yehuda Leib] dares to enter the biblioteca, where he finds the great globe

leaning on its side, and he reaches out, touches it, and the ball spins seas and lands and mountains
and rivers under his finger-tips. Get thee out, whispers a voice in his heart, get thee out, and the dizzy
ball freezes when his fingers rest on a distant land in the shape of a salamander, and his head leans
to the side, and his lips pluck the syllables of the sound playing on his tongue, Tierra del Fuego.
Go, go, the voice throbs, and the drumming of his finger teaches its lesson: “Here I am”91.

 
Avigur-Rotem’s pioneering literary initiative in Mozart Was Not a Jew to try

and track the attempt to realise the vector of desire for South America, which had
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been foiled for decades due to the literary-ideological censorship of the dominant
vector of desire, has only recently been followed. Now, in the last several years,
three books that address this issue intensively have been published. Two of these
were written by Ilan Sheinfeld: Ma’aseh Be-taba’at (A Tale of a Ring, 2007)92

and Keshe ha-Metim Chazru (When the Dead Returned, 2012)93. The other is
Eshkol Nevo’s Neuland (2011). These three books, it should be noted, attracted
a great deal of public attention.

The Tale of a Ring deals with a sad case in the history of the Jews of South
America. The protagonist, Esperanza Ganz, reveals her secret to her daughter: she,
her mother, and her grandmother were Jewish prostitutes and their lives were
bound by the passing of a magic ring from mother to daughter. The book is based
on the true story of the Jewish pimps’ organisation Zvi Migdal, which operated
in Buenos Aires from 1870 to 193094.

When the Dead Returned is a Jewish fantasy of the return of the messiah
to the people of Israel – a messiah of the flesh, a messiah against his will, who
does not even know what he is going to cause to happen. The book begins with
a description of the history of an extensive Jewish family in a town in Poland.
It continues with the description of the various incarnations of some of the
family members in Argentina and several places in Peru. In one of them, Iquitos,
at the edge of the Amazon forest, a baby is born, and the inheritance of his
fathers and the influence of the forest turn him into the Messiah. The book ends
in the Land of Israel, where, before our eyes, a grotesque version of the end of
days is realised.

At the centre of Neuland is the story of a father and a son. The son travels
to South America to find his father, who has disappeared. The father, shell-
shocked from the Yom Kippur War, has given up the path of implementing the
Zionist project, and decides to rebuild Herzl’s vision precisely in the place that
Herzl rejected: the province in Argentina where Baron Hirsch founded his own
Jewish outposts.

These three books, all products of the spirit of the transitional period between
the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first, are linked
by several significant similarities. First, all three continue along the path of
Avigur-Rotem, return to the starting point, the modern Jewish revolution of the
late nineteenth century, and grant a renewed mandate to the South American
version of the “new Diaspora.” In addition, in all of them, Baron Hirsch’s option
is rejuvenated after more than a hundred and twenty years of exclusion.

Second, in all three of these novels there is a clear deviation from Avigur-
Rotem’s path, which provides a realistic and vital fullness to the Jewish life
in South America; the settlement option serves primarily as a reflection of the
Zionist option, which was implemented in the Eretz Israel and strayed, in
the views of Nevo and Sheinfeld, from its original purpose. This phenomenon is
particularly evident in Neuland, where South American Judaism is represented
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as “archeological” and nothing more; the father in the novel establishes his
“Neuland” community on the ruins of one of Baron Hirsch’s settlements. In other
words, the South American option has, in these books, the important status
(and again, this is especially obvious in Nevo’s book) of a “mirror story,” a story
that makes it possible to represent, using different comparative techniques, the
dystopian nature of the main story, the Zionist story, to which it is subordinate
and which it serves.

Another common denominator of these books is their authors’ use of the
toolbox of the magical realism school in order to re-imagine Jewish historio-
graphy, in particular its Zionist chapter. In this they follow the footsteps of their
literary predecessors: Meir Shalev, Itamar Levy, and Gabriela Avigur-Rotem.
I agree with Sheinfeld, who said in this context:

 
The subject that interests me in my writing in general, and in this novel in particular, is the

construction of Jewish collective memory and the way in which personal memory conducts itself.
For me, this matter [the story of the Jewish pimps’ organisation, Zvi Migdal] allowed me to sail to
the provinces of imagination and magic and attempt to reconnect my life and Israeli existence
to provinces that once existed and no longer do95.

 
Sheinfeld’s comments on the possibility that opened up and allowed him to

“sail to the provinces of imagination and magic and attempt to reconnect [his]
life and Israeli existence to provinces that once existed and no longer do” are
connected to two additional and particularly interesting similarities that link his
novels to Eshkol Nevo’s Neuland.

In Avigur-Rotem, the Russian Pale of Settlement serves as a womb out of
which the South American Jewish option bursts. In contrast, in the works
of Sheinfeld and Nevo, the South American Jewish option, the one that existed,
or more accurately, the one whose existence Sheinfeld restores, and the one
that Dori’s father reinvents and attempts to implement in an area previously
acquired by Baron Hirsch, serves as an alternative womb. In both, the land of the
South American province serves as a fertile surrogate mother, having the role
of re-germinating the Zionist option, whose growth medium in Israel has been
destroyed. The climax in this context is the identity of the connection that
becomes clear in the three novels, which were written, we should note, by two
Israeli authors, one born in 1960, and the other born in 1971, when we attempt
to clarify what for them makes the South American province such a suitable
womb.

One factor is, as mentioned above, “historical justice,” righting the injustice
inadvertently and/or intentionally inflicted on the Jewish settlement in South
America, which was marginalized in the Israeli national imagination. Other very
significant factors are, as noted, “the borderless space” and magical realism. But
these factors, each on its own and all together, could not fulfil their mission in
the novels of Nevo and Sheinfeld without the inclusion of another, surprising
factor, shamanism.

When we examine the life stories of the protagonists of the two books
Neuland and When the Dead Returned, it turns out that both Dori’s father
and Solomon, Sheinfeld’s messiah, are shaped in the tradition of the genre of
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the legend, a genre of stories of sanctification that Christianity inherited from the
pagan religions, and then cultivated and enhanced96.

These two protagonists have very different biographical backgrounds; one
is a “standard,” shell-shocked sabra, the other – the son of a Jewish father
who grew up in Poland with a Gentile family and a mother who may be Indian
or Jewish. They are sanctified for their roles – messiah and prophet – by means
of “qualified” shamanic mentors. These shamans serve as life guides in every
respect, and they play the role performed by all such life guides in Zionist utopias
and dystopias97. This means that the place in Zionist fiction of the life guides,
who lead the protagonists to the old-new land with the power of the vision of
the prophets and modernist progress (and a perfect example in this regard is
David Litvak, the young, educated, enthusiastic Zionist who serves in Altneuland
as a life guide to Friedrich, the “Diasporic Jew”), is taken over in Neuland
and When the Dead Returned, both of which straddle the line between utopia and
dystopia, by shamans, reminiscent more than anything of Don Juan Matus, the old
Mexican wizard and sage, who serves as a life guide to the Peruvian-American
author Carlos Castaneda in twelve books, two of which, Journey to Ixtlan (1972)98

and The Lessons of Don Juan (1969)99, were translated to Hebrew and enjoyed
great success.

Furthermore, the literary historical process that I have presented here also has
an interesting circular logic. Herzl signified the Diaspora as Elend, a not-place100,
in the framework of which the South American province was a place of death.
And now, a hundred years later, the South American province is perceived in
Israeli fiction as an alternative to the space of the Land of Israel, a place by
means of which Jewish nationalism can survive, live, and thrive.

This power is attributed to the Southern American province due to a strange
and fascinating combination of several factors: “virgin space,” which replaces the
pre-State Land of Israel and the Sinai Desert, an alternative space in which it is
possible to talk about the Israeli experience and space indirectly101, Jewishness
that managed to escape, at least partially, the major traumas of the twentieth
century, including the Holocaust and Israel’s wars, and, as mentioned, a new
spirituality, influenced by the power of shamanism, which completely deviates
from the Jewish rabbinic tradition.   
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ALE W NOCY, W NOCY, WCIĄŻ ŚNIĘ W JĘZYKU HISZPAŃSKIM.
MAPA WYOBRAŹNI LITERATURY IZRAELSKIEJ: AMERYKA POŁUDNIOWA

Streszczenie

Artykuł prezentuje stadia konstruowania mapy mentalnej twórców literatury izraelskiej.
Pierwszy etap tego procesu wyznaczają pisarze-pionierzy wielkiej narracji syjonistycznej
od pokolenia Avrahama Mapu do rówieśników Szmuela Josefa Agnona. Usiłowali oni stwo-
rzyć filozofię starej-nowej przestrzeni narodowej (altneuland) oraz wykreować zamieszku-
jącego ją starego-nowego człowieka (altneumann). Drugi etap związany jest z dokonaniami
pisarskimi tzw. pierwszych Izraelczyków, czyli pokolenia Amosa Oza. W perspektywie tych
autorów miejsce Izraela jako ziemi ostatecznej realizacji suwerennych pragnień narodowych
zostaje zastąpione „innymi miejscami” – jak proponował Oz w tytule swojej pierwszej po-
wieści z 1966 r. – usytuowanym gdzieś w nowej-starej przestrzeni Europy. Ostatni etap to
twórczość pokolenia Eshkola Nevo, które projektuje miejsca alternatywne, nienaznaczone
piętnem przemocy. Autor dowodzi, że podważenie statusu ziemi Izraela jako „miejsca”
stworzyło swoistą próżnię w wyobraźni narodowej, przez pewien czas częściowo wypeł-
nioną przez Europę. Na początku lat osiemdziesiątych XX w. pozycja ziemi Izraela jako
„miejsca” i pozycja Europy jako „alternatywnego miejsca” zaczęła być jednak zastępowa-
na przestrzeniami do tej pory marginalizowanymi. Jedną z nich była Ameryka Południowa,
które zaczęła zajmować coraz ważniejsze miejsce na mapie mentalnej Izraelczyków.

Jagoda Wierzejska
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TERRITORIES, MEMORIES, AND COLONIAL DIFFERENCE:
A COMPARATIVE INSIGHT INTO LATE NINETEENTH-CENTURY

LATVIAN AND GERMAN LITERATURE

INTRODUCTION

This article focuses on the ways in which an author’s individual understanding
of contemporary events at the turn of the twentieth century is portrayed through
his participation in the developing literary landscape, and how the artistic in-
novations of the time were connected with both global processes and local
peculiarities. The first part of the article examines three works of literature
written at the end of the 19th century that characterise the processes taking place
in Latvian and German literature – Andrievs Niedra’s novel The Smoke of Land
Clearing (Līduma dūmos, 1899), Theodor Storm’s novella The Dykemaster (Der
Schimmelreiter, 1888) and Rūdolfs Blaumanis’ novella In the Shadow of Death
(Nāves ēnā, 1899). In this article I will compare the central themes of each work,
as well as their construction, message, and genre peculiarities. The second part
of the article examines how each of these texts can be positioned within the
literary processes of the time, accenting the genesis of contemporary Latvian
literature and the use of territorial models for plot development.

A COMPARISON OF THE LITERARY TEXTS

THE SMOKE OF LAND CLEARING (LĪDUMA DŪMOS, 1899) BY ANDRIEVS NIEDRA

The novel The Smoke of Land Clearing is one of Latvian author Andrievs
Niedra’s (1871–1942) earliest, longest, and most significant works. Even if in the
journal Austrums (The East), in which the piece was originally published, it was
called a novella, the critics almost immediately positioned it as a novel, noting
that “this novel is being recognised more widely than any other novel in the
Latvian language”1. The work, which addresses the relationship between the new
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Latvian intelligentsia and Baltic German society, is interesting to both Latvian
and German readers. By 1900 the newspaper Düna Zeitung had already com-
menced publishing it in German. In a letter to Pēteris Blaus on April 8, 1900,
Rūdolfs Blaumanis wrote: “Niedra’s Līduma dūmos has begun appearing in the
Düna Zeitung. I haven’t yet heard what the Germans have to say. It reads well”2.
Blaumanis later took over the work of translating the novel for publication that
was begun by Pastor Karl Keller.

Biruta Gudriķe, a literary scholar who specialises in Andrievs Niedra’s
work, emphasises that his “ideological intentions were different every time, but
the direction of his artistic endeavours was unchanging – [a confirmation of] the
New Nationalism that had grown out of the New Latvians movement and
was influenced by a modern aesthetic”3. We can say that New Nationalism was
a continuation of the Latvian literary tradition that began in the middle of the
19th century, which, in his book Latvian literature, Guntis Berelis called the lite-
rature of awakening; its primary goal was raising the self-confidence of the
people4. Berelis considers that in continuing what the New Latvians began, Niedra
transformed the poetry of the awakening into practical theory – “The Smoke
of Land Clearing can also serve as a handbook for beginning entrepreneurs”5.
The distribution of characters in this Bildungsroman also corresponds to the
ideological emphasis of the genre – the novel portrays two German families,
that of Baron Westphal and that of the local pastor, mirrored by two Latvian
families, that of the miller Grieze and the Strautmalis family6. In his portrayal
of Germans, the author introduces both the outgoing older generation and its
ideals, represented by Baron Westphal, as well as the more pragmatic younger
generation, colourfully represented by Baron Wolfgang Sanden, whom literary
historian Andrejs Johansons compared to Niedra himself7. The novel fuses the
economic propaganda of the New Nationalism with Niedra’s moral ideas. In
this way Niedra continues both the so-called German folk tradition of imparting
practical advice8, as well as his discourse on religious and pedagogical themes;
if up until then others had taught the Latvians how to live, now they were taking
on this role themselves.

A number of themes are explored in The Smoke of Land Clearing that reflect
the growing activity of the Latvian intelligentsia on the cusp of the new century.
This testifies to the fact that Niedra was an observer of contemporary society
thinking on a broad scale, paying close attention to the attempts of the emerging
Latvian middle class to position itself. A manifestation of these attempts can be
seen in spiritual ideals and the economic programme that are introduced in the
novel, as well as in their relationship to the chosen literary genre. Let us look at
these three aspects more closely.
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Niedra’s novel starts with a sermon given in church by a novice priest Kārlis
Strautmalis awaiting his ordination. His speech is an ideological declaration and
a challenge to the Baltic German society, both in its content and in its meaning
as a compositional element in the novel. It is closely tied to the way in which
Niedra portrays the parallel and opposing destinies of the families as they are
revealed in the battle between the Latvians and the Germans. The speech is given
from the pulpit, where Germans have preached for centuries; it is given by
a novice, i.e., an unordained priest whose ordination is far from certain, and the
old priest is displeased with the content. These story elements are characteristic
of Niedra’s position. The priest conveys his opinion to young Strautmalis in
a conversation that follows on the priest’s estate where Strautmalis is staying for
the time being. Such differences of opinion are woven throughout the entire
novel, and go far beyond the question of whether or not the young priest will be
ordained. This issue, along with Baron Sanden’s opposition, is one of the most
important factors driving the plot.

The battle of the young engineer, Vilis Strautmalis, is another innovative
element in Niedra’s novel. He fights to realise his economic ideas, which could
allow Latvians to gain their independence not only through the relentless work
of tending the land, as is characteristic for his parents’ generation, but also
through new industrial opportunities that could come from building a cardboard
and glass factory on the land where the old mill stands. Strautmalis envisions how
forest resources from the surrounding estates could be processed there (by the end
of the novel we find out that Straumalis comes to own one of these estates).
Niedra drew inspiration for the ideas he portrayed from his home county of Tirza
(the Āži mill and its surrounding territory may have provided inspiration for the
setting of the novel), and from his experiences working as a home schooling
teacher in the 1890s in Puzenieki in Kurzeme for Baron Oscar von Grotthuss
(whose features can be recognised in the character of old Westphal). From 1854
several production centres had been established on the estate, including a glass
factory, a sawmill, and a water and steam powered mill for processing grain9.

The third aspect that demonstrates the changes occurring in literature at that
time concerns the genre chosen by the author. Just as the engineer Strautmalis
hopes to make nature submit to his ideas, the author expertly controls the artistic
milieu he has created, allowing his characters to expound their opinions even
where it may not be logical to do so, reminiscent of Andrievs Niedra’s ministerial
post and the popularity of his sermons. However, it is important that the author
follows the example of the 19th-century European literature, for example, offering
an epically complicated development in the storyline resulting in a work of epic
proportions characteristic of the novel10. Here we might compare Niedra’s creative
achievement to the efforts of his characters, the engineer and the novice priest,
to measure themselves against their peers, only in this case the author’s battlefield
is large-scale literature; in his opinion it is important to challenge the Germans
not only economically, but also in spiritual development. In his book Latvian
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literature, Andrejs Johansons points out that “Niedra’s shorter works of prose
can be seen as studies for a large style composition, like his novel The Smoke of
Land Clearing”11.

THE DYKEMASTER (DER SCHIMMELREITER, 1888) BY THEODOR STORM

The novella The Dykemaster is German author Theodor Storm’s (1817–1888)
final, most extensive, and most significant work. In this novella the author
portrays the conditions in his home territories – the city of Husum in the region
of Schleswig-Holstein on the northern shore of Germany – that he came to know
during his time as a lawyer, following in his father’s footsteps (Storm worked
as a lawyer in Husum from 1843 to 1853). In his youth Storm collected local
legends and stories and published them12. As a lawyer he dealt with important
questions concerning the building and ownership of a coastal dam; and a legend
concerning a mysterious horseman on the seashore from the 1838 journal publi-
cation was a direct inspiration for The Dykemaster13.

The setting of the novella can be identified as the village of Hattstedter and
environs, north of Husum. A characteristic feature of the village is the dam, built
incrementally, to protect the farmland from the sea and later used to acquire more
land suitable for agriculture. The principal geographical features of the novella
can also be identified here, including the city of Husum, the nearby village of
Hattstedter, and the well-known farmstead of a local dam watchman, which, like
other houses in the area, is built atop an embankment14.

The central plot of the novella is Hauke Haien’s path to becoming the
custodian of the dam and his fanatical battle to realise his goal to build a new
dam and to convince the local farmers of its necessity, which ends in his death
while protecting the dam from destruction during the period of flood and storm.

During the writing process Storm used his own memories and experience, but
also researched materials connected with the setting of his novella in detail.
He referred to actual events that took place at the time, as well as to the history
of the region that had been collected for over several hundred years. Research
shows that he critically examined more than fifty written sources, which included
historical chronicles, the accounts of travellers, the history of dam building and
related discussions and suggestions15 (among these was the work of Johan Georg
Kohl, well-known to Latvian historians, who published a study of the coastal
lands and islands around Schleswig and Holstein, published in Dresden and
Leipzig in 184616). The essays of a journalist Theodor Mügge, published in 1846,
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about his experiences from travelling around Schleswig-Holstein were also an
important source17. Mügge published a novel Sam Wiebe18 in 1854 based on his
experiences. Later these impressions, along with Storm’s own, were also worked
into The Dykemaster.

Storm’s novella, which was innovative for the 19th century, showed the
importance of efforts of the individual in achieving a goal, connecting Hauke
Haien’s efforts to become a dam custodian with the tradition of Bildungsroman,
and the historical circumstances surrounding that goal, which here revolve
around battling the elements on the shores of the North Sea and Haien’s desire
to convince his neighbours about the necessity of building the dam. The choice
of genre also carries importance for the understanding and contextualisation of
this work. More about that later.

From the very beginning Storm intended his novella to be the story of a hero
who comes from the simple folk, and who engages all of his strength and
willpower to reach a singular goal. Niedra’s protagonist, the engineer Vilis
Strautmalis in The Smoke of Land Clearing has similar characteristics. The
German author took the local autodidact Hans Momsen, who devoted himself
to making various specialised instruments19, as inspiration for his protagonist,
Hauke Haien. From early childhood Hauke was fascinated by the sea. He studied
the waves and the ebb and flow of the tides, trying to understand the natural
laws underlying these events. In order to better understand the strengths and
weaknesses inherent in dam construction he read books in Dutch left in the attic
in his father’s house. The boy’s resourcefulness and skill help him fulfil his
duties when he becomes the dam watch guard, he performs calculations and even
gives useful advice to the dam custodian. This experience, along with his good
relationship with the dam custodian’s daughter, allows him to step into the dam
custodian’s shoes after his death and to marry his daughter, Elke.

Hauke Haien’s dam building process in the novella closely follows the
historical requirements for dam building in Northern Germany at the time.
Along with Mügge’s travelogue, it seems that two other sources that played an
important role have been identified. The first source is the work of the hydro-
engineer Christian Eckermann, known to Storm, concerning the history of
technical building in the region. With the help of the engineer’s daughter, Gertrud
Eckermann, Storm came into possession of a copy of a carefully drawn map
from the 17th century that depicts the dam system. Storm used this map to develop
the topography of the setting for his novella20. The second body of work that
would have been an important source of information for Storm is the dam
building plans of Harro Feddersen, Bürgermeister of Husum. Feddersen’s
manuscript is dated 1685 and describes ambitious plans for the development
of a system of dams in the area, which were never realised due to the limited
technical capacity of the time21. A comparison of Storm’s novella and Feddersen’s
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manuscript reveals that many of the Bürgermeister’s ideas are reflected, and
indeed quite closely copied, in the ambitious building plans of the protagonist
Hauke Haien of The Dykemaster22.

Theodor Storm succeeded in creating two separate trajectories of events to
tell the story of the dam custodian. In the first, readers can participate in Hauke’s
enthusiasm and conviction about the necessity of the realisation of his plan, and
flow along with the detailed planning and realisation of the dam building that
takes place during the course of the novella. In the second, the author devotes
rather a lot of attention to the drama of Hauke’s personal life, which is connected
to Hauke’s ambitious dream followed by his disillusionment and inability to
communicate the importance of his plan, which, in turn, is influenced by the
greed and jealousy of the local people. His inability to fully realise his dreams
has both subjective and objective reasons. These two distinct directions in the
development of the plot that determine Hauke’s fate also determine the planning
of the novel in two parts. The first part culminates in Hauke Haien’s marriage to
the daughter of the late dam custodian and his taking on this role, but as the
second part of the story continues we see the realisation of Hauke’s plans, their
partial destruction, and the death and destruction of the protagonist and his family.

One of the innovations Storm’s artistic expression brings to the tradition of
the novella is the way in which the perspective of the narrator changes. In this
way the plot develops without the reader being completely sure of the circum-
stances surrounding events. He also allows time periods to merge. This approach
permits the author to include local history and legend and to give historical
perspective to the end of the 19th century, avoiding historical generalisations while
retaining a critical distance. The use of the oral tradition was also important for
Storm; it specifies the message and gives it natural expression.

Although Storm chose to use the novella form, which was characteristic
of him, in comparison with his other stories, The Dykemaster is much longer,
so much so that the literary historian, Gerd Eversberg, considered it to be “on
the threshold to the novel”23. Storm’s success was guaranteed by his experience
as an author of novellas, transforming events connected with traditional regional
or village tales (Dorfgeschichte) into an innovative work of art. In so doing
he transported local events into the realm of existential inquiry and not only
achieved their generalisation within an organic literary form, but also retained
the peculiarities of the author’s place of origin.

The resolution of the conflict shows that the willpower of the individual can
only partially influence the end result, and despite his fanatical devotion to the
realisation of his project, Hauke Haien nevertheless is unable to achieve his goal
and suffers a personal defeat by the power of nature.

IN THE SHADOW OF DEATH (NĀVES ĒNĀ, 1899) BY RŪDOLFS BLAUMANIS 

The Latvian author Rūdolfs Blaumanis (1863–1908) also wrote a novella
at the very end of the 19th century in which, alongside other motifs, intensified
relationships between people and nature are portrayed.
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Blaumanis’ style of literary portrayal differs significantly from that of his
contemporary Andrievs Niedra. Like Storm, Blaumanis has an ethnographic
interest in the circumstances about which he writes, starting with the attention
he gives encyclopaedias and Latvian folklore collections in his work, but also
his conscious, but inconspicuous way of discerning the differences in the life
experience of his characters from that of the German environment, with which he
is also very familiar. Niedra also emphasised the importance of national interests
for Blaumanis: “Blaumanis was a cultural nationalist who was also very willing
to learn from other cultures, but always with the motivation and goal of trans-
forming the foreign, so that the foreignness would eventually evaporate leaving
only that which is kindred to Latvian nature so that he could use it for his
Latvian characters. Blaumanis was not consciously aware of his nationalistic
nature, but he followed it intuitively”24.

From this perspective, we can say that the emphasis in In the Shadow of
Death is placed on the precision with which Blaumanis portrays the environment,
relationships between people, and their destinies. The author’s brother, Arvīds
Blaumanis emphasised: “The characters are all drawn from the rural municipality
of Ērgļi. Rūdolfs put them all on a great block of ice to see what they would do.”
The author did not attempt to monumentalise the destinies of his protagonists, but
trusted the specificity of his observations. This can also be seen at the end of the
novella in the meeting with the foreign fishermen, whose language is unintelligible
to those who ended up on the ice. Blaumanis was interested in the experimental
study of his characters in specific circumstances. Furthermore, his attention to
detail precisely reflects the topographical realities as well. For instance, in her
research project Blaumanis’ Gold (Blaumaņa zelts), Līvija Volkova offers proof
that the setting of the story is unmistakably the Gulf of Rīga on the coast of
Kurzeme. The first sentence, about the direction of the wind, is already indicative
of this and it is later confirmed by the biographical details of the characters, even
though the author does not comment on this particularly.

Each of the authors discussed were innovative for the literature of their time.
An analysis of Rūdolfs Blaumanis’ novella shows that his artistic innovation
stems from the circumstance that he is looking back in hindsight from the
perspective of one who has solved the problem, and therefore he is free from
“Andrievs Niedra’s tendency to combine a solution with a programme for the
future”25. In discussing where to place Blaumanis’ works in the literary process,
the German literary scholar Heinrich Bosse posits that “Enlightenment speaks to
the people, but Romanticism wants the people to hear themselves speaking”26.
This characterisation, not directly connecting it with literary directions, also
describes the difference between the approaches taken by Niedra and Blaumanis.
Niedra speaks to his readers, but Blaumanis lets his characters act while the
reader listens in and hears them speaking.
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THEORETICAL CONCEPT

To continue, we will turn our attention to the aspects of literary development
mentioned in the title, identifying territories, memories, and colonial difference as
questions for continuing exploration in Latvian literary research.

First, we will examine the change in perception at the turn of the century
concerning the role literature was understood to play in manifesting national
identity, which themes become increasingly relevant for the 19th-century European
society and culture, and we will pay some attention to the territorial aspects of
identity. After the French Revolution at the end of the 18th century, the self-
creation of the nation-state grows increasingly important so that a unified social
cross-section can be established that would include and legitimise not only the
aristocracy and the bourgeoisie, but the farmers and the proletariat as well. The
ways in which time and space are portrayed in contemporary literature become
formational components of the common experience of European nations27.

The literary theorist Franco Moretti demonstrates a number of models es-
sential for the creation of setting in 19th-century novels in his research project28,
which he calls an atlas of European novel. An important factor is the con-
solidation of the empire, which is given significant expression in Jane Austen’s
work. The events that take place in her novels, which significantly affect the fates
of her characters, are all concentrated in central England – the setting for the
development of the story. Problems, conflicts, encounters with undesirable and
unknown phenomena are localised in the borderlands – most often frontier areas
and seafronts – in an attempt to characterise the inner territory of England as
a safe whole, separated from the conflicts of the outside world. Another model
for 19th-century literature comes from the so-called Bildungsroman. Here spatial
structure is revealed in the protagonist’s journey to the capital city and his
eventual return home having enriched himself with knowledge that can only
be gained in the imperial centre (Charlotte Brontë, Charles Dickens, William
Thackeray, George Eliot, Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Gómez
de Bedoya, Ivan Goncharov). The structure of the city space is also important.
Honoré de Balzac’s novel Lost Illusions (Illusions perdues, 1837–1843) reveals
Paris to be the kind of place where the opponents of a young hero who has come
to city to seek his identity are localised in the centre, while his supporters, who
generally have a lower social status, are localised on the outskirts.

The literatures of Central Europe experience rapid growth during the
19th century and tend to follow the European examples. The tendency to in-
corporate significant examples of literature (the novel), painting (historical
depictions), theatre and music (national operas based on folklore materials which
become an important identity-shaping element), is one basis for proving dif-
ference. The 19th-century art and literature is not only of aesthetic interest; they
also play an important role in shaping and creating social and national identities.
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Traditionally, the authors who participated in the creation of a Latvian
national identity through literature are thought to be followers of the movement
initiated by the New Latvians (Jaunlatvieši) in the middle of the 19th century. The
national economy was growing, as was political self-awareness, and the literary
contribution of Latvian authors grew as well. However, it is important to pay
attention to the increasing self-reflexivity of the literary process and the great
variation between authors in response to this phenomenon. It was important for
each author personally to find answers to such questions as: What does it mean
to be a Latvian author during this period? To what extent is it possible to view
the processes taking place in Latvian society and literature with critical distance?
How can the relationship between local tradition and European experience be
merged? Which relationship models determine the interaction between national
identity and individual experience?

The examples from this article show that such questions may be answered
theoretically and declaratively, but the answers can also come primarily through
the practice of creating literature. Rūdolfs Blaumanis’ novella provides the
opportunity to delve into the actual problems of the time just as much as
Andrievs Niedra’s novel does. His work is similar to the work of other significant
European authors involved in turn-of-the-century literary processes, expressing
his generalised existential understanding of his time, as well as Blaumanis’ per-
ception that the creation of modern Latvian literature must primarily be as-
sociated with a reflection of specific local circumstances. Blaumanis approaches
the psychology of his characters, his choice of genre, and his use of language
with great care.

Next, we will consider artistic innovation during the time period in question
and its relationship to individual and collective memory. An essential expression
of the contemporary consolidation of cultural self-assurance at the time seems
to be taking on large-scale literature, following the example of foreign authors.
It is possible to identify analogue situations in significant Latvian literary works
from the turn of the 20th century for all three of the above-mentioned models
of spatial organisation used by European authors. Reinis and Matīss Kaudzītes’
novel The Time of the Surveyors (Mērnieku laiki, 1879) creates opposition
between our space/other space. The action takes place within two neighbouring
regions that are engaged in conflict, but are simultaneously influenced by mutual
circumstances. The most important threats the protagonists face come from the
outside world through a storyline that revolves around false surveyors measuring
the land for redistribution. A tendency toward local patriotism is apparent and
the Piebalga region is shown to be one of the early centres for Latvian cultural/
spiritual awakening29. However, Andrievs Niedra’s novel The Smoke of Land
Clearing makes use of a dialectic between Riga and the provinces; and although
the actions of engineer Strautmalis and his brother, the novice priest, take place
for the most part in the countryside, it is their [city] education and personal
growth and development that allows them to look at familiar circumstances with
critical perspective. Augusts Deglavs’ novel Riga, which was published at the
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beginning of the 20th century (Part One The Patriots, 1912), is undeniably a city
text according to the author’s choice of title and aspiration. The opposition
between a Germanic Riga and a Latvian Riga takes centre stage; this is also
manifested in the topography of the city through opposition between the centre
and the periphery and the author’s portrayal of the relationships between the
people who live there.

When compared to the corresponding examples of European literature (Jane
Austin, the 19th-century Bildungsroman, Honoré de Balzac) alongside the essential
similarities, there is a noticeable delay before Latvian authors adopt the new
topographical models. They are no longer as topical for the turn-of-the-century
European literature, because those goals for social cohesion and individual growth
have been achieved at some level, and the artistic interests of the authors have
moved on to questioning earlier ideas and challenging their aesthetics.

We can conclude that the architects of the new Latvian literature (specifical-
ly Niedra and Blaumanis) were plainly following the significant tendencies in
European literature. However, there are noteworthy differences in the approach
these authors take – they are testing the traditional European literary models and
genres, contending with them on their own turf, they critically evaluate what
they have read and are conscious of transforming it through a local perspective,
and they unabashedly make use of the seemingly marginalised novella as a vehicle
for change. There are certainly many points of similarity, but each of the authors
brings his own distinctive approach and style to the literature of the day.

Thus, in the context of national and territorial identity, and artistic in-
novation, we can speak of differing emphases in the works of the three authors
considered here.

Andrievs Niedra’s novel The Smoke of Land Clearing continues the tradition
of Bildungsroman, affirming the efforts of the central character in reaching his
goals. He meets with both support and opposition, but in the end the hero wins
the day. The panorama of developments likens Niedra’s composition to those of
the author’s predecessors in the 19th-century European literature, and is significant
for the development of the plot and Niedra’s stylistic variety.

Hauke Haien, the central figure in Theodor Storm’s novella The Dykemaster,
has a number of characteristics that are similar to those of Niedra’s character, the
engineer Vilis Strautmalis, and there are grounds tying this work to the Bildungs-
roman tradition. But the differences are significant: Hauke learns everything
through the process of self-education and never leaves his home environment
during the course of the events. So, the breadth of his activities notwithstanding,
the events are specifically localised in the writer’s native environment, with
which both his identity and the identity of his literary hero are closely linked.

Another difference is the fact that in the end Hauke is defeated. This shows
a marked divergence from the Bildungsroman, and reflects one of the most
significant themes for the turn-of-the-century literature – the marginalisation of the
individual and his alienation from the developments that shape and influence
the course of history. The tendency to expand developments toward monument-
alism, characteristic of German literature during the last quarter of the nineteenth
century, is linked with the unification of Germany in 1871 and its subsequent
economic boom is caught in a dialectical tension with the local character of all
plot developments in the novella. Here the author shows himself to be a fore-
runner in modern aesthetic tendencies and the divided psychology of characters,
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without losing the feeling that he belongs to a stable cultural tradition and is
writing in the context of an economically flourishing state, which is indirectly
connected to the scope of Hauke’s intended dam.

But it is a modern psychological portrayal providing the reader with insight
into developments in the periphery that dominate Rūdolfs Blaumanis’ novella
In the Shadow of Death. Blaumanis reframes the seemingly marginalised genre,
the novella, in a new aesthetic quality, and distinguishes himself with his close
description of local conditions. The plot plays out in complete isolation from
broader societal processes and it is not within the power of the characters to
change their external circumstances.

The full meaning of colonial difference in the turn-of-the-century Latvian
literature is a question that has yet to be resolved, however, the answer is closely
connected to the differences in the treatment of literary experience and each
author’s individual approach. Both Andrievs Niedra and Rūdolfs Blaumanis
concerned themselves with the status of Latvians in contemporary society and
the ways in which they worked to establish their place in it.

It is important for Niedra to underscore the idea that Latvians were becoming
the bearers of a new ethnic and economic identity, endeavouring to take their
place next to the Germans both in education and as an economic power. He sees
winning this new position as the only path to overcoming the earlier colonial
difference; it is a battle that could potentially lead to the inheritance of valuable
Baltic German cultural and ethical norms, as well as an appreciation of economic
pragmatism and competitiveness. This ideology may help to explain the con-
ciliatory ending of Niedra’s novel. He is aware of the difficulties inherent in
working to reach an understanding, and that hurdles lie on both sides, but even
so, he maintains that it is possible.

In comparison with Niedra’s early works, Blaumanis’ characters often find
themselves in situations where they lack support. In the example here a piece of
ice in the sea becomes a metaphor for the interpretation of colonial difference in
Blaumanis’ work as a whole. But the emotional energy of the author’s characters
contains the potential to overcome insecurity and difference. Andrievs Niedra
emphasised: “He [Blaumanis] is not ashamed of being Latvian, but it hurt him
that Latvians had not yet reached the same cultural level as the Balts [Baltic
Germans]”30.

The turn-of-the-century Latvian literature is focused on the search for original
ideological solutions and forms of artistic expression precisely because of the
colonial difference and the social and psychological inequalities they portray.
This can also be seen when comparing the work of Andrievs Niedra and Rūdolfs
Blaumanis. In one case a transformed version of the 19th-century rational dis-
course is used to decode difference, encouraging Latvians to let their work take
a place next to European social and literary manifestations; in the other case
we can recognise the intuitive search for answers to big questions characteristic
of the era; on the one hand we have the artistic independence of the literary text,
and on the other we have the unexpected artistic transformation of seemingly
familiar literary forms. 
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CONCLUSION

According to the literary works and writing process examined in this article,
there is significance to the commonalities and differences between the German
and Latvian literary spaces and the various geopolitical views held by the authors
inhabiting these worlds.

Rūdolfs Blaumanis demonstrates the idea that people need to search for their
own solutions to everyday problems and simultaneously suggests that it is im-
possible to avoid disappointment and unintentional and unforeseen situations,
that nevertheless must be resolved in a respectful manner. In his novella In the
Shadow of Death he depicts intensified relationships between people and nature
(both internal and external); the ability or inability of those involved to overcome
their weaknesses is both tied to personal experience and determined by social and
national contexts.

Similar to the train of thought that appears in Blaumanis’ work, the focus
of Theodor Storm’s novella The Dykemaster is human willpower in contrast to
the influence of circumstances. The author reveals this interplay by observing
and reflecting social contexts and their significance for the way in which an
individual’s life story plays out. In comparison to the Latvian author, the German
writer identified the cultural-historical aspects that allow the events depicted in
his story to incorporate a historical perspective, while simultaneously he reflects
on the historical roots of the events with a great deal of self-awareness and
signifies their regional belonging (and, indirectly, their imperial context), while
still emphasising the boundaries of a person’s abilities and opportunities.

The goal of Andrievs Niedra’s novel The Smoke of Land Clearing is to
uncover ideas that were significant for the process of development of a Latvian
national consciousness and to provide a philosophical, socio-political, and
economic vision for the future that is a dominating feature of each character’s
psychological characterisation. The author’s choice of genre, the novel, is
significant because by using the novel form not only is the variety of conflicts
revealed, but so are the social tendencies toward national, societal, and territorial
consolidation. The seemingly tidy conclusion of the novel is in alignment with
Niedra’s hopeful, confident vision of the future. Even so, the author does not
oversimplify the problem of national and social classes and the difficulty in
overcoming such borders.

An attempt at actualising the novel – the dominating literary genre of the
19th-century European literature – as a vehicle for demonstrating the power of
contemporary young Latvian authors can be seen in the works of the Latvian
authors examined in this article. But at the same time these works challenge the
hierarchy of literary genres by recognising the value of the novella and in so
doing they also show their respect for precedents from German, Scandinavian,
and Russian literature. For example, the potential for artistic innovation in the
novella genre for the turn-of-the-century Latvian literature added a new dimension
to the seemingly already well-understood conflicts, signifying the potency of new
forms of cultural interpretation. This idea is precisely expressed in the assessment
of German literary scholar Rolf Füllmann, who emphasises the innovative
significance of Rūdolfs Blaumanis’ novellas for European literature in general:
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“Blaumanis’ novellas simultaneously endorse two conflicting positions: on the
one hand they stand for national emancipation – the freedom of Latvian literature
from conservativism, joining the European (short story writing) tradition, and,
on the other hand, they stand for the emancipation of Latvian modernism from
tradition (of short story writing)”31.

Latvian literature achieved a hitherto unseen level of artistic innovation at
the turn of the 20th century. However, the consciousness of colonial difference
was still in the developmental stages and influenced by the need for recognition
of national achievement and historical circumstances.

TERYTORIA, PAMIĘĆ I RÓŻNICE KOLONIALNE: STUDIUM PORÓWNAWCZE
DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ LITERATURY ŁOTEWSKIEJ I NIEMIECKIEJ

Streszczenie

Artykuł podejmuje kwestię rosnącej autorefleksyjności zauważalnej pod koniec XIX w.
w literaturze łotewskiej poprzez porównanie trzech przykładowych utworów, przedstawio-
nych w kontekście historycznym: powieści Līduma dūmos (W dymach karczowiska, 1899)
łotewskiego autora Andrievsa Niedry i dwóch nowel – Der Schimmelreiter (Jeździec na
siwym koniu, 1888) niemieckiego pisarza Theodora Storma i Nāves ēnā (W cieniu śmierci,
1899) łotewskiego autora Rūdolfsa Blaumanisa. Każdy z wymienionych tekstów został pod-
dany analizie z uwzględnieniem intencji autorów, gatunku oraz cech charakterystycznych
narracji, jak również ich pozycji w procesie literackim. Autor położył szczególny nacisk na
genezę współczesnej literatury łotewskiej, poruszył również tematykę transferu kulturo-
wego. Analiza porównawcza poprzedza teoretyczną dyskusję o fin-de-siècle’u w odniesieniu
do trendów w literaturze oraz specyfiki ich występowania w różnych kontekstach. Artykuł
omawia kwestie dotyczące literackiego przedstawiania poszczególnych terytoriów fizycz-
nych, jak również wykorzystania pamięci indywidualnej i zbiorowej w celu wykazania
wpływu różnic kolonialnych na omawiane teksty.

Analizując powieść Andrievsa Niedry zauważyć można jego dążenie do stworzenia
powieści w nowoczesnym, europejskim stylu. Autor śledzi związki między arystokratyczną
klasą niemiecką i jej odpowiednikiem – powstającą łotewską klasą średnią. Autor otwarcie
manifestuje swoje ideologiczne przekonania dotyczące tzw. nowego nacjonalizmu, który jest
podstawą konfliktów przedstawionych w powieści.

Psychologiczne cechy protagonistów są podporządkowane temu głównemu celowi.
Niedra umieszcza swoje postacie na tle wiejskich i miejskich krajobrazów Łotwy końca
XIX w.; stosuje utarte konwencje dziewiętnastowiecznej powieści europejskiej, zwłaszcza
tradycji Bildungsroman, która służy ukazaniu potencjalnej siły rodzącej się klasy łotewskich
przemysłowców i literatów.

Istnieje wiele podobieństw między nowelą Storma i utworem Niedry. Autor opisuje
lokalne życie w okolicy swojego rodzinnego miasta Husum w niemieckim regionie Szlezwik-
Holsztyn.
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Bohater jego noweli, Hauke Haien, charakteryzujący się silnym charakterem oraz
idealistycznymi aspiracjami, wymyślił nowatorską groblę, mogącą poprawić jakość życia
lokalnej społeczności. W opisywaniu głównych bohaterów można zauważyć wiele podo-
bieństw do powieści Andrievsa Niedry. Jednakże w noweli Storma widoczne jest bardziej
sceptyczne podejście do możliwości poszczególnych jednostek w osiąganiu celów tylko
dzięki silnej woli. Przedstawiająca historyczne tło ciągłej walki człowieka z Morzem Pół-
nocnym nowela jest zarówno powodem do dumy dla jej autora i jego zwolenników, jak
i historycznie ważną manifestacją rosnącej pewności siebie odradzającego się narodu.

Porównując nowelę Rudolfa Blaumanisa W cieniu śmierci z dwoma pierwszymi
tekstami, jasno widać wątpliwości i poczucie niepewności, jakie towarzyszyły autorowi
w pojmowaniu odrębności narodu łotewskiego. Mistrzowskie przedstawienie grupy ryba-
ków, którzy znaleźli się na tafli lodu na otwartym morzu, może być uznane za metaforyczny
portret kruchej egzystencji grup podrzędnych w społeczeństwie podzielonym kolonialnie.
Blaumanis wykorzystuje poetyckie cechy noweli, by w nowatorski sposób przedstawić
analizę wewnętrznego przeżywania fin-de-siècle’u przez mieszkańców Łotwy.

Tłum. Izabela Ślusarek
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CULTURAL AND IDEOLOGICAL ASPECTS OF SPATIAL ADAPTATION
AFTER A SHIFT OF POLITICAL BOUNDARIES: THE CASE OF GALICIA

FROM THE CARPATHIAN GOVERNORATE TO GALICIA

A Ukrainian writer, Yurii Andrukhovych, in the essay Chas i mistse, abo
Moia ostannia terytoriia [Time and place or my last territory]1 compared Galicia,
a province that extended north from the Carpathian Mountains and between
1772 and 1918 was under Austrian rule, with Polesia, the most natural historical
region in Eastern Europe. According to the author, Polesia with its forests and
quagmires constitutes one of very few geographical barriers in the infamous
“generals’ paradise,” as the eastern part of the European mainland, crossed by
the great armies without major difficulties, is sometimes called. In comparison
to that region Galicia seemed to Andrukhovych a “caricatured” entity of dis-
tinctively weakened ontology. The writer searched for the causes of this contra-
diction in the history of Galicia, especially in the ideological framework of the
establishment of the former Austrian province.

 
...Galicia is thoroughly artificial, sewn together with white thread of pseudohistorical specu-

lations and politicizing intrigue. A hundred times they are right, those who maintain that Galicia is an
only one hundred and fifty years old figment of several Austrian ministers. That it is a manneristic-
mawkish idée fixe of some undercover strategists, who in their time set themselves a chimeric goal
to extend Europe a little more to the East. Europe did not work out to them, but a kind of a buffer
was created, a sort of a “sanitaire cordon”2.

 
Despite some exaggeration resulting from a playful tone of the essay,

Andrukhovych adequately captured the character of Galicia. In fact, the province
was artificial; it resembled a mannequin, as Andrukhovych noted in the same
work, perhaps keeping in mind Traktat o manekinach [The Treaty on Mannequins]
by Bruno Schulz, a Galician very important for the Ukrainian writer3. At the core
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of this phenomenon lay, generally speaking, the fact that the regional, cultural
and political identity of Galicia was a direct result of a political act of Austrian
annexation and to the end of existence of the province it remained strongly
influenced by the policy of the Habsburg imperial state.

It would be a simplification to say merely that Galicia was created from
the lands seized by Austria during the first (1772) and the third (1795) partition
of Poland. A historian, Leo Haczynsky, said that the province, alternately having
expanded and shrunk, actually did not exist as a geographical unity, thus using
the term “Galicia” one needs to remember that the frontiers of the former
Austrian crown land were constantly fluid; sometimes they even encompassed
areas that had not been a part of Poland before the partitions4. What is more, the
inconstancy of territorial shape of the Habsburg acquisition was additionally
accentuated by its topographical features, as the region did not have natural
boundaries which would have linked it with the Habsburg Empire. The Carpathian
Mountains, designating a southern frontier of Galicia, separated the region from
Austria instead of joining the two together. An extended area of forest, perhaps
a remnant of a great wood that had set apart Eastern and Western Slavs in the
ancient times, ran across the province’s centre. The Zbruch River, limiting
the land in the east, in the nineteenth century indeed was regarded as a natural
frontier between Austria and Russia, and even now it is present in the conscious-
ness of many Ukrainians as a symbol of a division between former Galicia and
the rest of Ukraine. In fact, however, the river was assigned this function
and significance by accident. In 1772, when the Austrians started occupying the
territory extending south from the upper Vistula River, they had a vague idea of
how far to the East they should have moved. In the partition settlement signed by
Russia, Prussia and Austria in Petersburg on 5 August 1772, the border between
the zones of Austrian and Russian occupation was defined approximately along
the “Pidhirtsi River.” Such a river, however, does not exist. Pidhirtsi is a village,
at that time having belonged to the Rzewuskis family, whereas the imaginary
“Pidhirtsi River” was most probably confused with the Seret River5. The Austrian
commanders unable to find the “Pidhirtsi River” stopped the troops only at
the Zbruch River. Thus, they annexed much more territory than resulted from the
partition settlement, randomly defined the perimeter of Galicia and, as it turned
out later, one of the most enduring cultural dividing lines in East-Central Europe6.

Not only geography, but also history did not legitimise the setting up of such
an entity as Galicia. The Empress Maria Theresa was said to have been crying
while signing the partition settlement. Most probably it was only a legend created
by Austrian propaganda – the Emperor of Prussia, Frederick II, was supposed to
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have ironically commented on that fact: “She was crying but taking”7 – never-
theless, the Empress indeed seemed to feel uncomfortable having annexed the
Polish territory. In 1772, during the conversation with the Chancellor Wenzel
Anton Kaunitz, directing foreign policy of Austria, she was to have said that
the word “partition” repulsed her8. The point is, however, that the “repulsion” of
Maria Theresa did not originate from her moral sensitivity; rather from the
awareness that Austria had never lodged any claims on the Polish territory and
that, therefore, the incorporation of Galicia into the Habsburg Empire claimed for
an official warrant, other than simply the need to maintain the balance of power
in Europe as it was understood at that time. The Empress’s aversion towards
the too overtly imperial category of “partition” (but not towards the imperial
policy as such) paved the way for the introduction of the province’s official name
– the Kingdom of Galicia and Lodomeria – which was to justify the occupation
of the Polish territory in terms of history and legitimise this act as a “takeover”
(Übernahme) or “restitution” (Revindication). Kaunitz beforehand commissioned
research on the “unexpired” rights of the Hungarian Crown to the Principality of
Galicia-Volhynia. These rights reached back to the thirteenth century when the
Hungarian Prince Koloman became a king of Galicia owing to the marriage with
Salomea, the daughter of the Duke of Sandomierz, Leszek the White. Then they
were to be passed to the Habsburgs as to “the kings of Hungary,” so, in 1741,
Maria Theresa along with the Crown of St. Stephen took the title of “the Queen
of Galicia and Lodomeria.” In the wake of such a move, in 1772, Austrian troops
could encroach on the Polish territory under the pretext of Revindication – as
on terra recuperata – not under the slogan of “partition” so “repulsive” to the
Empress. In a similar manner, the rights of the Crown of Bohemia to the Duchy
of Auschwitz and Zator were justified. Both territories constituted a part of Silesia
that came under Bohemian rule in the fourteenth century. Then, along with
Bohemia, they became an alleged part of the heritage of the Habsburgs.

These faked rights to the territory of the first partition of Poland were
promulgated at the end of 1772 in Wywód poprzedzający prawa Korony Wę-
gierskiej do Rusi Czerwonej i Podola, tak jako Korony Czeskiej do Księstwa
Oświęcimskiego i Zatorskiego [Argument preceding the right of the Crown of
Hungary to Red Ruthenia and Podolia, as well as of the Bohemian Crown to
the Duchy of Auschwitz and Zator] prepared by Theodore Anthony Rosenthal,
Adam Kollar, and Josef Benczur. The justification was met with fierce criticism
in different Galician milieus. In 1773, a Polish diplomat and historian, Felix
Łoyko, dealt with it having published an answer Odpowiedź na wykład poprze-
dzający prawa Korony Węgierskiej do Rusi Czerwonej i Podola, tak jako Korony
Czeskiej do Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego9. It seems, however, that the
royal house itself and the reigning Austrian authorities did not take such a warrant
too seriously anyway. Maria Theresa corresponding from Vienna with her son,
Joseph, who was planning to visit the new province, did not at all use the name
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“Galicia” but argued circumlocutively: “Here is your place, not in that Carpathian
Governorate”10. Count Anton von Pergen, the first governor of “the district”
(according to his expression), considered “The Grand Duchy of Lviv” to be the
most appropriate name for the province as it was deprived of claims to historical
legitimacy11. Kaunitz himself was perhaps the one to express doubts of this type
the most clearly. In 1791, he admitted that Galicia was a land torn from a free
state whose immediate connection with Poland could hardly be denied12.

Summing up, the province made an impression of being unnaturally attached
to Austria and derived ex nihilo in terms of geography and history alike. For these
reasons, it seemed to be an artificial entity to many of its inhabitants, who for
decades before Andrukhovych had formulated observations close to his remarks.
For example, Maurycy Dzieduszycki, a Pole and simultaneously a loyal Austrian
official, having analyzed the educational system of the province of the first half
of the nineteenth century, accused it of seeking to create non-historical Galicians
who referred the moment of creation of the world to Revindication; Revindi-
cation, however, because of its mere name and date – 1772 – indicated an earlier
history13. Similarly, a Ukrainian national activist, Yakiv Holovatsky, in the geo-
graphical and historical-statistical description of Galicia stressed its “inorganic
nature” as of the province “created [...] without any historical basis”14.

Opinions of this kind are manifestations, in a sense, of two contradictory
phenomena. First, they prove that Galicia for a long time, much longer than it
existed, as Andrukhovych’s example suggests, was perceived as a solution of
a suspect provenance in dubious condition. Second, they indicate that this solution
was, nevertheless, able to appear in the awareness of Galicians not only as an
artificial supplement to the Habsburg Empire, but also as a definite, cohesive
territory within that Empire. After all, despite its suspect and dubious features,
this territory occurred to be susceptible to various kinds of unifying descriptions
– systematical (Dzieduszycki), geographical, historical and statistical (Holovatsky)
and symbolic-cultural (Andrukhovych) – even a century after erasing the pro-
vince from the maps of Europe. Such descriptions simultaneously created and
confirmed a vision of Galicia as a part of Habsburg lands, coherent – even if
internally diverse – enough to play a role as a plausible object of a survey.

The ambiguous attitude of the Galicians toward the region seems to be the
result of ideological projects underlying the establishment of the province and its
merger with the Danube monarchy. Galicia, designed on the map as a stretch of
territory and conceived as an administrative unit under the Habsburg rule, was
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only an outline of the future crown land, an initial shape of what would become
a concrete geographical form and political formula within the Habsburg Empire.
This outline since the outset of the history of Galicia was filled in with political,
social and cultural content, so that it became a construct, whose specificity was
modelled in a manner approaching that of a new metropolis. According to Larry
Wolff,

 
Galicia posed a discursive challenge: how to make sense out of, and inject meaning into,

the suddenly undeniable geopolitical contours. The first generation of Galicia’s existence from the
1770s to the 1790s, in the age of the Polish partitions, constituted a period of ongoing discursive
maneuvers that served to establish the province on the map of Europe. Conceived as a figment of
Habsburg imperial imagination, Galicia was made over into a plausible provincial entity whose
cultural representations confirmed its territorial reality15.

 
Thus Galicia, whose establishment confined to adding a name taken out of

historical context to a piece of land of random size, has accumulated meanings
imposed on it since 1772; as a result, it became a significant and meaningful
Habsburg province – significant as an important and worth-maintaining raw
material base, but primarily meaningful as an area of implementation of manifold
political, social and cultural senses. This phenomenon confirms Benedict
Anderson’s remark that “to see how administrative units could, over time, come
to be conceived as fatherlands, one has to look at the ways in which administra-
tive organisations create meanings”16. In the case of Galicia these ways led to that
of a territorial ephemera – the might-have-been “Carpathian Governorate” or “The
Grand Duchy of Lviv” – transformed into Galicia: a certain idea in the context
of the Habsburg political culture, a defined crown land within the boundaries of
the Habsburg imperial state, and last but not least, a credible homeland, as well
as an object of study and reflection for the Galicians themselves.

On those grounds, Galicia seems to be a particularly good example of the
adaptation process initiated in a certain area after a shift of political boundaries.
The area of this type, becoming a part of a state other than before, is never
a blank slate. Galicia was neither. Although the Austrian authorities sought to
eliminate the remnants of the Polish past of the region, especially the privileges
of the nobility, replacing them with new Austrian solutions, they encountered
serious difficulties in this regard. Pergen, among others, confronted them when he
came to Lviv in 1772. One year later he responded to 154 questions from Joseph,
who was unsatisfied with the slow changes of Galicia. Pergen did his best to
content the co-regent, yet he could not conceal that Galicia was not a tabula
rasa entirely open for the formulas of new rulers; rather a land inhabited by two
and a half million people – Poles, Russians, Jews – and strongly marked by the
previous political, social and cultural reality. In January 1774, Pergen had to
resign from the office in favour of Count András Hadik de Futak, but the
fact remained: Galicia could not be established from scratch. What could be
done, however, was creating and imposing on Galicia various meanings which
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consolidated the province and bonded it to the new metropolis. As a result, the
region was transformed to the point of re-creation, so that finally it became
a particular crown land in the constitutive relation with the Habsburg imperial
state.

The processes of unifying the province and integrating it with the imperial
centre had at least two dimensions: a socio-political and an ideological-cultural
one. In this writing, keeping in mind the former, I am going to focus on the latter
aspect of Galicia’s adaptation to the needs of the Danube monarchy. Ideological
and cultural manifestations of the adaptation in question were so strong and
effective that still make themselves felt in the symbolic and discursive sphere of
the region. I intend to discuss two examples of this phenomenon. First, modelling
Galicia as an object of civilising mission during the period of the Josephinian
reforms. Second, the formation of the specific Galician identity which could get
the Galicians closer to the complex community of the inhabitants of the Habsburg
Empire.

MODELLING GALICIA AS AN OBJECT OF CIVILISING MISSION

Initially the Austrians authorities had no clear plan of integration of the new
territorial acquisition with the rest of the monarchy. Nevertheless, such integration
was an objective of Joseph. Therefore, in August 1772, Maria Theresa issued
a resolution aimed at eliminating some of the differences between the new
province and the centre. According to its letter, the Polish nobility had to stop
“dressing in a Polish manner” and the staff employed in the service of the new
regime was obliged to speak German or Latin and wear French-style clothes17.
Much more significant changes took place in the 1780s, after the death of the
Empress and the beginning of Joseph II’s sole reign. The whole monarchy then
became a field of wide-ranging reforms, social, administrative, judicial, military,
church and school ones, called after the name of their originator – Josephinian.
The centralisation of state administration institutions, the establishment of state
control over the church, the limitation of peasants’ serfdom, on the one hand,
and privileges of the nobility, on the other, in all parts of the country had
revolutionary overtones. In Galicia, however, these reforms were especially
perceptible and intense for a couple of reasons. First, local social relations, that
originated from the former Polish circumstances and differed from those in the
other parts of Central Europe, were incomprehensible and had no relevance for
Austrian authorities. Second, a convenient argument of Revindication let
undermine the historical prerogatives of the privileged strata and run the reforms
in the region easier than in the other Habsburg lands. Third, and finally, the
reforms could serve as an effective means for adapting the newly acquired
province to the rest of the country. In the wake of the broad and strongly pushed
Josephinian project, the nineteenth-century Galicia became “a product” not only
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of imperial politics and complicated internal national relations, but also – ac-
cording to Andriy Zayarnyuk’s expression – “of social experiments of Habsburg
state”18.

A “seamless” inclusion of Galicia in the structure of the monarchy intended
by Joseph II was in fact an idea of creating a model of a new state system. Such
an idea was in line with the spirit of enlightened absolutism and cameralism. Its
ideological background and propulsion were constituted by a vision of Eastern
Europe as a region of multifaceted backwardness, developed in the Enlightenment
and vital to this day. Wolff explains the origins of this vision as follows:

 
The issue of backwardness and development in Eastern Europe were broached and defined in

the eighteenth century, not essentially as economic issues, and they continue to frame our conception
of these lands. It was Eastern Europe’s ambiguous location, within Europe but not fully European,
that called for such notions as backwardness and development to mediate between the poles of
civilisation and barbarism. In fact, Eastern Europe in the eighteenth century provided Western
Europe with its first model of underdevelopment, a concept that we now apply all over the world19.

 
The model mentioned by Wolff entailed presenting Eastern Europe as a kind

of non-Europe in the European bosom, a space for economic underdevelopment,
as well as chaos and savagery, only waiting for kulturträgers from the West. The
application of this idea to Galicia provided the Habsburg imperial power in the
province with the sense of a civilising mission. From the Austrian perspective,
Galicia was chaotic indeed, but it was chaos that was supposed to be set in
order through reforms. That ideological framework of the Josephinism was
of fundamental importance because it delivered a (new) warrant for both, the
questionable Revindication and allegedly indispensable changes which were to
integrate the province with the metropolis. Contrary to Maria Theresa, Joseph II
did not have to justify the annexation of the Polish territories referring to the
claims of medieval Hungary and Bohemia. He propounded a more “modern”
legitimacy that emphasised the advantages of superseding “Polish barbaric cruelty”
with the “Austrian civilised regime”.

The idea of a civilising mission, i.e. the systematic transformation of Galicia
in the spirit of the Enlightenment, found support in German literature pertaining
to the region and emerging after the first partition of Poland, especially in the
1780s. That literature has never played a major role in the province, but its
development was significant because it was stimulated by several factors. In
the first decades after 1772 many Germans came to Galicia to fill vacancies
in the military, administration, and education. The audience from outside Galicia
evinced interest in the new land, also as a consequence of the controversy that
the Josephinian reforms aroused. What is more, the Austrian authorities, especially
at the peak of the reformist offensive, needed knowledge about the province
– knowledge delivered by the adherents of Josephinism that would facilitate
imperial governance.



66 Jagoda Wierzejska

20 F. Kratter, Briefe über den itzigen Zustand von Galizien, Leipzig 1786.
21 A.H. Traunpaur, Dreyssig Briefe über Galizien: oder Beobachtungen eines unpartheyischen

Mannes, der sich mehr als nur ein paar Monate in diesem Königreiche umgesehen hat, Vienna,
Liepzig, 1787. There are more available reprints of this edition issued by Helmut Scherer Publishing
House in Berlin 1990.

22 E. Said, Orientalism: Western Concepts of the Orient, New York 1978.
23 For a detailed analysis of Kratter and Traunpaur’s books see: M. Kłańska, Daleko od Wiednia.

Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772–1918 [Far from Vienna. Galicia in the Eyes of
German Writers 1772–1918], Cracow 1991, pp. 23 et seq.

The two best-known iterations of German literature about Galicia of that
period were Briefe über den itzigen Zustand von Galizien [Letters about the
current state of Galicia] (1786) by Franz Kratter20 and conceived as a response
to Kratter’s book Dreyssig Briefe über Galizien [Thirty letters from Galicia]
(1787) by Alfons Heinrich Traunpaur21. Kratter spent only six months in Galicia
in 1784. He came to visit his brothers, wine traders in Lviv, and was looking for
a job, having applied in vain for a professorship at the Lviv University. Traunpaur
lived in the province much longer, eight years, so he considered himself more
entitled to expressing opinions on the region than the first author and wanted to
dispute in his Briefe... wildly regarded in Galicia as a libel. Regardless of this
difference, the publications were similar in the way of presenting Galicia. They
combined reliable information about the local life with incredible, though given
as true (and then disseminated), anecdotes stressing exotic oddity of the province.
Both books, therefore, showed the region in a manner that with regard to the
theory of Edward Said can be called orientalising22. According to Kratter and
Traunpaur, Galicia was a land of boundless steppes, inaccessible Carpathian
crags, wolves chasing sledges with travellers, and gloomy castles in possession
of mad masters. The only group which was supposed to spread civilisation in
this wilderness were Germans. All the rest – smallholder and usually illiterate
Ruthenian and Polish peasants, poor and fanatic Jews, Greco and Roman Catholic
clergy, petty nobles and great Polish landowners – were not free of barbarism;
though the latter, treating their serfs like slaves, were the most savage23.

Although publications of this kind presented the otherness of Galicia in the
background of the monarchy, they played an important role in the process of
the province’s integration with the new centre, having served the political
objectives of the Habsburgs. This role consisted in creating a vision of the land
of very specific qualities derived directly from the Enlightenment cultural geo-
graphy. The publications under study suggested that Galicia was a distinctive
territory that needed a reign of new rulers enlightening those who lived in in-
human – from the Josephinian viewpoint – conditions. According to such writers
as Kratter or Traunpaur, and above all according to Joseph II himself, the way of
development of alleged terra recuperata led from Polish backwardness, through
the progress of Galicia, to the civilisation of (Western) Europe, invariably under
the leadership of Austria. This way, however, was never-ending because if the
civilising mission in Galicia had been completed, the connection with the new
centre and the leadership of new rulers would have become superfluous.

That ideological context of Galicia’s integration with the Habsburg imperial
state had various repercussions in the history and culture of the region. General-
ly speaking, they took the form of discursive placing Galicia between polar
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categories of backwardness and development, barbarism and civilisation, East and
West. Such a trend manifested itself already at the time of the third partition,
when Austria acquired new lands at the expense of Poland. Austrian propaganda
emphasised then that these lands should catch up as soon as possible with the rest
of the province that had been flourishing under the Habsburg rule already for
twenty years.

Much later, in the 70s and 80s of the nineteenth century, Karl Emil Franzos
gave evidence of thinking in a similar way, having published six volumes of the
“cultural images” of Galicia, Bukovina, southern Russia and Romania, which
bore the subtitle Aus Half-Asien [From Half-Asia]24. The author did not conceal
that his bon mot was to serve the cultural, social and political, not topographical,
characteristics of the region. At the same time, he opted for the need of the
German civilising mission in the East. In his opinion, only such a mission,
understood in terms of an ideal cultural vocation, could help “half-Asian” nations
to rise from economic and civilisational backwardness that they were still stuck
into almost a century after the era of the Josephinian reforms.

Another phenomenon seems to be even more striking. When the Galician
Sejm affirmed officially its loyalty to the Emperor Franz Joseph I on
10 December 1866, a well-known idea of the Habsburg civilising mission, though
without allusions to its implementation promptly after the first partition, was
adapted to present Galicia as... an outpost, not an outcast, of the Western
civilisation. The Galicians (or at least 84 of 126 deputies of the Sejm) declared
“from the depths of [their] hearts that they stand [...] and wish to stand” with the
Emperor. The latter was to represent Austria being “the most powerful expression
of respect for freedom, and in its external organisation the shield of the
civilisation of the West, the rights of nationality, humanity, and justice”25. After
1867, in the so-called epoch of Galician autonomy, many Galician Poles adopted
such an optic, especially those who were close to the environment of the daily
Czas [Time] and the Cracow historical school. They appealed to the Enlighten-
ment concepts of East and West, founding ideologically Josephinism, but rejecting
the Josephinian concept of Austrians bringing civilisation into the savage Slavic
lands. As a result, they made a shift within the East / West opposition: from
their perspective, it was Galicia that was entrusted with the role of the “bulwark”
of the Western culture while the qualities of the East were attributed to Russia.
In this way the Galician Poles acknowledged Galicia’s relationship with Austria
and simultaneously suggested a special, not only provincial, position of the region
within the Habsburg Empire. This position was to be a base, but at the same time,
a result of Polish culture’s membership in the Western cultural circle.

Polish and Ukrainian writers forming the so-called Galician trend in the
literature26 in the second half and at the end of the twentieth century began
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repeating the mental move of the Galician Poles of the epoch of autonomy.
The Austrian past of the former province and its multifaceted adaptation to the
Habsburg realities have proved, in their optics, the region’s relationship with
the West. For example, the abovementioned Andrukhovych argued in one of his
essays that the Habsburg heritage of contemporary western Ukraine let Ukrainians,
at least the descendants of the former Ukrainian Galicians, say “we are too in the
Atlantic zone”27. What the writer meant, alluding to the “the Atlantic zone,” was
the sphere where everyday life is based on the Western values of freedom and
democracy. From his point of view, Ukrainians can feel like full-fledged partici-
pants of that sphere due to their Galician roots.

The impact and effectiveness of Galicia’s socio-political adaptation to the
Habsburg Empire in the framework of Josephinism is disputable. The conditions
for running the reforms ultimately turned out to be limited; what is more, they
were accompanied by a number of practical complications. However, the ideo-
logical-cultural dimension of adaptation in question, which involved modelling
Galicia as an object of civilising mission, seems to be influential up till now.
Locating the region within the dialectical tension between “East” and “West,”
“backwardness” and “development,” “barbarism” and “civilisation,” for decades
has made newcomers and Galicians themselves perceive the land in terms of
categories of Enlightenment origin, imposed on Galicia in order to adapt it to
the imperial goals and political and socio-cultural visions of the Habsburgs.
Interestingly, these categories turned out to be susceptible to disparate inter-
pretations and, over time, began to serve not only as a proof of the necessity
of the civilising mission in the province, but also as evidence of Galicia’s
membership in the same cultural circle as Vienna. 

FORMATION OF THE GALICIAN IDENTITY

The integration process, which Galicia was subjected to since its creation,
did not change the fact that until the Congress of Vienna, in 1815, the position
of the province within the Habsburg Empire was highly uncertain. Yet, in 1811,
Chancellor Klemens Wenzel von Metternich considered switching Galicia to other,
more attractive lands, and asked the Emperor Francis II: “Are we going to lose
Galicia without compensation or give it away in exchange for compensation?”28

The uncertainty of the region’s political position, clearly discernible during the
Napoleonic interlude, was reflected in the ambivalence pertaining to the nature of
the province as well as the identity of its dwellers, which became the objects
of multilateral ideological negotiations.
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Galicia was a land inhabited by a multi-national, multi-faith, and multi-lingual
population of mostly Poles, Ukrainians, and Jews29. As I alluded to, such diversity
rooted in the Polish past of the region, shortly after the first partition disrupted
the fast reforms that were to integrate the province within the Habsburg im-
perial state. Later, however, the variety of Galicia’s population, which entailed
the heterogeneity of identity of Galicians, turned out to be a certain advantage for
the Austrian authorities. Paradoxically, both phenomena stimulated constituting
a kind of identical “common ground,” receptive enough to get closer and mingle
different ethnic elements of the province. Wolff commented on this fact as
follows:

 
At the beginning of the nineteenth century, when modern nationalism was still a new and un-

evenly experienced phenomenon, the construction of provincial identity appeared as a plausible
cultural vehicle for reconciling ethnographical, linguistic, and religious heterogeneity. The uncertain
idea of Galicia, especially in the early nineteenth century, could function as a transcendent political
conception, encouraging the possibility of transnational convergence, while in the latter half of the
century it would come to represent multinational coexistence premised upon the distinctive persistence
of national differences30.

 
“The uncertain idea of Galicia,” i.e. the idea of a geopolitical unit established

only in 1772, internally differentiated and externally very different from Austria,
therefore gave rise to the creation of the Galician identity – a variant of self-
understanding that should be understood as a product of cultural construction in
the provincial, Galician context. This identity was not non-national in the sense
of an entire lack of national aspects: Polish, Ukrainian, or Jewish. It can be re-
garded, however, as supra-national because, apart from the national dimension,
it involved other contradictory to the national, but even more important senti-
ments: a provincial one connecting individuals with the particular crown land and
making them Galicians, and an imperial one binding Galicians with the Habsburg
Empire and making them Austrian subjects.

Metternich was one of the first who became aware of political advantages
of the Galician identity for the Habsburgs’ interests. He considered using it as
a means to merge the province with the rest of the state as much as possible and
adapt its dwellers, especially the Poles, to the socio-political and cultural reality
of the monarchy. In April 1815, when the Congress of Vienna was still underway,
Metternich met with the governor of Galicia, Peter Goess, to discuss Galician
matters. Then he reflected on them as follows:

 
Considering political applications Count Goess very rightly remarks that the tendency must

principally be: not to make Poles into Germans all at once, but above all first to make true Galicians,
since only through this course of stages can one hope to achieve the ultimate goal, and any other
conduct by the government would not only lead away from it, but could become at the present
moment even dangerous31.  
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32 L. Wolff, The Idea of Galicia, p. 81–85.
33 Skutki dzieł Woltera przez Galicjana, M. Gröll, [Warsaw] 1792, p. 3. Localisation: Jagiellonian

Library, Cracow [“Yet nature by itself brings about wonders; / The blood in me declares that I am
a true Pole, / The heart of a Pole breathes and beats in me: / I swore: I live loyal to the Emperor”].

Metternich’s “ultimate goal” was obviously the subordination of Galicia to
Vienna. However, as a too severe Germanisation of Poles threatened their violent
reaction, the Chancellor detected a measure to achieve that goal in the Galician
identity, liable and susceptible to modification. Within this identity, Polish,
German, and potentially even Ruthenian / Ukrainian and Jewish elements could
be reduced to a common denominator – the provincial and, indirectly, the state
affiliation – losing their dangerous, centrifugal dimension. As Wolff proved
in the book The Idea of Galicia, many projects of the post-Napoleonic era served
the adaptation of Galicia to the Habsburg Empire through enhancing the Galician
identity, e.g. the renewal of the Galician Sejm, the re-foundation of Lviv
University, or even the establishment of the Ossolineum Library. All these under-
takings suggested a coherence of the province and a certain specificity of its
inhabitants. They constituted emanations of such a method of governance, which
expressed a continuity and the necessity of ties linking Galicia with Austria, and
at the same time, deepened the subordination of the province to the monarchy
thanks to oscillating on – and erasing – the border between what was national,
provincial, and imperial32.

It is worth mentioning that the process of shaping the Galician identity was
only partially inspired by Vienna. Galicians themselves were responsible for
stimulating it to a large degree. It indeed happened that Galicians treated such
an identity suspiciously, as Maurycy Dzieduszycki did, for instance. However,
especially after the third partition, when the chances of the quick return of taken
lands to Poland were buried, they more willingly juxtaposed elements of identity
incompatible at first glance, such as loyalty to the emperor, association with
the province, and fidelity to religious and national affiliation. A tension, and
simultaneously a sense of connection between being a Pole and a faithful
subject of the Habsburg Empire, was expressed already in the poem Skutki dzieł
Voltaire’a [Consequences of the works of Voltaire] from 1792. The poem
was signed in a manner which itself was a form of significant self-definition:
“by Galician.”

 
Przecież natura z siebie czyni dziwy;
Krew we mnie mówi, żem Polak prawdziwy,
Serce Polaka we mnie tchnie, i biie:
Przysięgłem: wiernie Cesarzowi żyję33.

 
The subject of the poem identifies himself as a Pole, but lives like Galician

– “loyal to the Emperor.” He has, however, a feeling that this is a peculiar, not
to say contradictory, combination because he compares it to a non-normative
natural phenomenon. With time passing, such a dilemma seemed to weaken amid
Galicians. In the works of another inhabitant of the province, Aleksander Fredro,
it was so subtle that for some readers it turned out to be ungraspable. A poet of
Polish Romanticism, Seweryn Goszczyński, having taken refuge in Galicia after
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34 S. Goszczyński, Nowa epoka poezji polskiej [The new epoch of Polish poetry], in: S. Goszczyński,
Dzieła zbiorowe, vol. 3 (Podróże i rozprawy literackie) [Collective Works, vol. 3 (Travels and literary
dissertations)], ed. Z. Wasilewski, H. Altenberg, Lviv 1911.

35 W. Zagórski, Lojalność, in: W. Zagórski, Z teki Chochlika. O zmierzchu i świcie [From port-
folio of Imp.  At twilight and dawn], Lviv 1881, p. 31. [“I had a heavy, horrible dream / State-wise
criminal, disastrous: / I dreamed that I am a Pole, / I – the loyal Galician!”].

36 E.g. a professor of history at the Lviv University, Joseph Mauss, having reconstructed the history
of Galicia, reached the year 1347, Korespondencja Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
[Correspondence of Józef Maksymilian Ossoliński], ed. W. Jabłońska, Wrocław 1975, p. 267, letter of
Joseph Mauss, 29 December 1817.

the defeat of the November Uprising, disparaged the author of Damy i huzary
[Ladies and Hussars] for writing “non-Polish” pieces34. Apparently he did not
notice (or did not want to notice) that what Fredro sought to sublime in the
form of his comedies was the very complex Polish-Galician identity within the
context of heterogeneous empire, not an apology of cosmopolitism and national
indifference.

During the course of the nineteenth century, the Galician identity with all its
ambivalence resulting from transcending national optics to the provincial and,
indirectly, state horizons spread and strengthened among the dwellers of the
region. Already in the 60s it was so typical for Galicians that a Lviv poet,
Włodzimierz Zagórski, made it a subject of the popular humorous sketches
Lojalność [Loyalty] (1866) beginning with the words:

 
Miałem sen ciężki, okropny
Zbrodniczo stanowy, fatalny:
Śniłem, że jestem Polakiem,
Ja – Galileusz lojalny!35

 
Although in a satiric mode, the subject of the poem emphatically expresses

a viewpoint prevalent in the province, that being Galician entailed avoiding
unequivocal national affiliation. Instead, it indicated balancing between disparate
political, social, and private roles, each of which was associated with different
self-assessment as an Austrian, Galician, and Polish patriot respectively.

The process of disseminating and strengthening the Galician identity was
stimulated by the socio-political reality of the Habsburg Empire in general and
Galicia in particular, but first and foremost by local intellectual and cultural life,
with a special emphasis on literature, as well as geographical, historical,
ethnographical, or economic descriptions of the province as a distinct unit of
a centuries-old tradition36. It can therefore be said that establishing a new province
which from the Habsburgs’ viewpoint demanded urgent integration with the
rest of the state, activated two phenomena. First, the top-down process that was
motivated by the Austrian authorities’ need to weaken the centrifugal national
tendencies and that aimed at adapting the inhabitants of the region – in terms of
their identity – to the new geopolitical circumstances. Second, the bottom-up
process, which consisted in the self-adaptation of the local community to being
Galicians, and which was inspired by a wide range of reasons, from conformism
to the belief that contradictions inscribed in the Galician identity paradoxically
would let the national affiliation survive.

The idea of Galician identity eventually collapsed under the pressure of
national movements developing in the nineteenth century, such as Polish,
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37 For a further discussion of this issue see: J. Buszko, Galicja 1859–1914. Polski Piemont? [Galicia
1859–1914: Polish Piedmont], Warsaw 1989.

38 For a further discussion of this issue see: P.R. Magocsi, The Roots of Ukrainian Nationalism:
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39 J. Buszko, The Consequences of Galician Autonomy after 1867, in: Polin. Focusing on Galicia:
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Cambridge 1997, pp. 23–27.
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Ukrainian, and Jewish ones. For the Poles, especially Polish nobility, a vision of
the “Galician nation” understood as a community of ethnic, religious, and social
groups proved to be much less attractive than the idea of Galicia as the “Polish
Piedmont.” According to the latter concept, popular in the epoch of Galician
autonomy, due to the partitions of Poland and the fact that its two parts had come
under the more repressive rule of the Romanovs and Hohenzollerns, Galicia
was entrusted with the special and honourable task of preserving Polish culture
during the political non-existence of the state37. The Ruthenians in the course of
the nineteenth century chose one of four ways of national self-determination, the
Ukrainian one against Polish, pan-Russian and local Ruthenian (under the auspices
of the Habsburgs) ones. For them, Galicia also formed as the “Piedmont” by the
end of the century. From the perspective of this group, the province became
a space of national mission conceived as a resistance to Russians who ruled in
the Eastern Ukraine, Austrians who ceased to support their “Ruthenian allies”
after the settlement with the Poles (1866–1869), and above all, Poles themselves
prevailing in autonomous Galicia38. Finally, for the Jews, who according to the
constitution from 1867 became full-fledged Austrian subjects39, the province
was a place of development of many modern political and cultural movements,
including Zionism. Although Galician Jews – according to the researcher of the
issue, Joshua Shanes – were in general “extremely patriotic” towards the mo-
narchy and “particularly loyal” to the emperor40, the Zionists perceived the
Galician land as Egypt, which should be abandoned to reach the Promised Land
of Palestine, even if they postponed that abundance into the distant future.

Despite national tensions or, more generally, the “counter-integration” trends41

that ultimately put to flight the Habsburg Empire and Galicia itself, the remnants
of the Galician identity gained a kind of afterlife. It is particularly striking in the
case of Galitzianer, the Galician Jews who distinguished themselves from Litvaks,
the Jews coming to the Congress Poland from the Russian Pale of Settlement,
foremost from the western governorates. A specific Galician-Jewish identification
survived amid over 300,000 Jewish immigrants who escaped Galician poverty
between 1881 and 1914 and left mostly to the United States42. These immigrants
organised associations of people who had come from the same Galician town,
and after some time, established the Federation of Galician and Bucovinean Jews
of America43. The Jews who had arrived from the territory of the former Austrian
province to the British Mandate for Palestine, and then independent Israel,
identified themselves in a similar way. Although Galicia was erased from the
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44 J. Kowalikowa, Słowo – Galicja – dawniej i dziś, czyli habend sua fata verba [The Word
– Galicia – Then and Now, or habend sua fata verba], in: Inteligencja południowo-wschodnich
ziem polskich [The Intelligentsia of South-Eastern Polish Lands], ed. H. Kurek, F. Tereszkiewicz,
Cracow 1998, pp. 215–219.

45 Y. Hrytsak, Historical Memory and Regional Identity among Galicia’s Ukrainians, in: Galicia:
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maps of Europe years ago, they and their descendants still have used the word
“Galitzianer” to cultivate their self-understanding.

Among the inheritors of the Galician Poles and Ukrainians a sense of Galician
affiliation is also graspable. After 1989 in Poland and 1991 in Ukraine, the re-
presentatives of both groups, often disappointed in the realities after the political
turn, started to express their fondness for “Galicianess.” This category is con-
ceived as a value connoting relative stability of everyday life and the connection
of Polish-Ukrainian borderland with (Western) Europe, which became a counter-
weight to the communist legacy of the region44. For example, during the 1995
presidential elections in Poland, contemporary Polish Galicians massively voted
for Lech Wałęsa – and lost, as their candidate. After the defeat they put a land-
mark with an inscription “K. u K. Galizien. Ausländern Zutritt verboten” [CK
Galicia. No entry for foreigners] on the former border between Austria and
Russia. In 1994, during the second presidential election in independent Ukraine,
contemporary Ukrainian Galicians also demonstrated consensus and dissimilarity
towards the rest of the country, voting against a pro-Russian candidate, Leonid
Kuchma. In Western Ukraine, reactivating the Galician identity still seems to
intensify. A group of intellectuals from that region, with particularly active visual
artist, Volodymyr Kostyrko, even started calling for Galician autonomy within
the Ukrainian state. They argue that former Galicia is the most pro-democratic and
pro-Western part of Ukraine, and in fact, the only real Ukraine, and thus desire
to restore the Galician heritage in various ways, e.g. by the popularisation of
Bruno Schulz and Leopold von Sacher-Masoch’s works or celebrating birthday
anniversaries of Franz Josef45.

These examples prove that the process of adapting Galicians to the geo-
political reality after 1772, through forming their identification with the province,
turned out to be more durable than it had seemed promptly after the partitions.
Time has shown that the Galician identity, combining seemingly contradictory
elements, national, regional, and imperial, was paradoxically strong by its weak-
ness, liquidity, and indeterminacy. A century after the cancellation of the former
Austrian province, this identity still affects the ways of self-understanding, both
current inhabitants of the region, as well as those who have been living in other
parts of the world, but preserved the cultural memory of Galicia.

CONCLUSIONS

A territory which has become a part of a state entity other than before
requires multifaceted adaptation to be maintainable in that entity’s boundaries. It
seems even more valid if we consider a territory, which is not a land, recovered
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46 Cf. “Dąbrowa does not know that I took over from the Austrians all the papers of their spy
agency. There is dung there – enough for all employees of Dąbrowa.” “Then the gray bigwigs wearing
the gentry bekishes stood on his [Dąbrowa’s] way in a delegacy manner, asking for rescue the
borderlands, where the eternal motherland... And ancient riparian woodland of Przemyśl. Dąbrowa
took them, singing and frightened, with him. He carried them to his office through posts and
guards [...]. Under the portrait of the Emperor [Francis Joseph] he again ordered to keep secret and
revealed the truth...” J. Kaden-Bandrowski, Generał Barcz, Wrocław 1984, pp. 35–37.

by a state after a relatively short time but, on the contrary, an acquisition of
questionable geographical and historical connections with a new centre. The case
of Galicia illustrates the above principle very clearly.

Regardless of the official titles to Galicia promoted by Austrian propaganda,
the province was not the Habsburgs’ terra recuperata, but a land hardly linked
with Austria, different from it in terms of politics, social, and economic relations,
as well as ethnic and religious structure. Hence the uncertain status of Galicia
within the Danube monarchy, stabilised only after the Congress of Vienna.
Considering such founding conditions, it seems certain that Galicia could have
survived within the Habsburg Empire until the time when the latter itself laid
in ruins, precisely due to multifaceted adaptation of the region to the new
metropolis. Political, social, and administrative manifestations of this adaptation
were probably more noticeable, even for some time after the lands between
Cieszyn Silesia and the Zbruch River were eventually back within the boundaries
of the Second Polish Republic. The novel Generał Barcz [General Barcz] (1923)
by Juliusz Kaden-Bandrowski delivers a significant testimony to that fact.
It indicates that the empires that had masterminded the partitions of Poland,
also, and perhaps above all, Austro-Hungary, remained a reference system and
a reservoir of models for the reborn Polish state after 191846. Nevertheless, over
time, the portraits of Franz Joseph could be removed from the public space, the
black two-headed eagle could be superseded with the white one-headed eagle,
and right-hand side traffic changed to the left-hand side. However, the results
of the ideological and cultural adaptation of Galicia to the Habsburg imperial
state, perhaps less perceptible immediately after the partitions, have survived for
decades and have proved to be current to the present day.

Presenting the province as a “backward East,” waiting for the support from
the western, more developed neighbours, was a manifestation of symbolic violence
against Galicia. It legitimised the conquest and integration of the region with
Austria through modelling the former as an object of civilising mission,
a discursive move matching the needs of the Habsburgs’ imperial policy. The
opposition of “barbaric East” and “civilised West” remained the conceptual
framework of the land until the end of its existence. It became evident during the
Polish-Ukrainian strife of Lviv, which entailed the pogrom of Jews on 22–24
November 1918. The riot was presented by the Austrian press as the province’s
collapse into barbarism promptly after the civilised Habsburg rulers left the
provincial political scene. Shifting Galicia form the “negative,” “Eastern” pole of
this opposition to the “positive,” “Western” one cemented the perception of the
region in terms of an allegedly inescapable contradiction between East and West,
because for a change it affirmed Galicia and raised the region’s value from the
perspective of its inhabitants. As a result, even current reflections on the Polish-
Ukrainian borderland, provided by, among others, the creators of the so-called



Cultural and Ideological Aspects of Spatial Adaptation After a Shift of Political Boundaries... 75

47 O. Fedyuk, Stanislav Phenomenon: More on Ukrainian National Identity, in: Kakanien Re-
visited, 25.08.2006, http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/OFedyuk1.pdf (15.09.2014).

48 T. Zarycki, The New Electoral Geography of Central Europe: A Comparative Study of Regional,
Political Cleavages in Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, and Ukraine, Lund – Warsaw
1998, p. 58.

Stanislav phenomenon47 or the Galician autonomists, sustain such a pattern of
thinking and repetition of the hypothesis of the “Western spirit” of this “Eastern
land” ideologically rooted in the cultural geography of the Enlightenment.

The process of formation of the Galician identity was a manifestation of
Galicians’ conforming to the circumstances of living in the Habsburg province.
In accordance with the interests of Vienna, it was a step towards incorporating
the ethnically and religiously complex community of the region into the popu-
lation of the Danube monarchy. On the other hand, for the Galicians themselves,
it was a way to find balance between national sentiments, the identification with
the province, and the loyalty towards the ruling emperor. Those aspects of the
Galician identity that lost their attraction in the second half of the nineteenth
century due to the growth of nationalistic tendencies – heterogeneity, liability,
and indeterminacy – in the late twentieth century retrieved their value. After the
experience of totalitarian regimes, after the multicultural areas became bloody
battle fields of national groups, and various metropolises revealed their extremely
imperial and violent faces, the idea of a pluralistic “Galicianess” for many people,
even loosely connected with the region, again turned out be a factor of self-
identification.

Both phenomena under study, modelling Galicia as an object of a civilising
mission and forming the Galician identity, prove the ideological and cultural
effectiveness of establishing the province as a coherent territory in a constitutive
relation to the Habsburg Empire. According to Tomasz Zarycki, an expert in
the field of political cleavages in East-Central Europe, the former Galicia, i.e. the
contemporary Polish-Ukrainian borderland is one of very few areas where
the nineteenth-century relationships still show their topicality, undermining current
borders48. As it turns out, Galicia, although not existing as a geopolitical entity
for a century, remains vital as a space filled with specific meanings, as well as
a reference point for deliberation on East-Central Europe.

KULTUROWE I IDEOLOGICZNE ASPEKTY ADAPTACJI PRZESTRZENNEJ
PO ZMIANIE GRANIC POLITYCZNYCH. PRZYPADEK GALICJI

Streszczenie

Artykuł omawia procesy adaptacji inicjowane w danej przestrzeni po tym, jak w re-
zultacie przesunięcia granic politycznych weszła ona w skład innego niż dotychczas orga-
nizmu państwowego. Przestrzeń tego typu jest przekształcana przez nowe centrum w celu
ujednolicenia jej z resztą podległego centrum terytorium, a także – lub przede wszystkim
– legitymizacji władzy w nowej prowincji. Przedmiotem analizy w artykule jest kulturo-
wo-ideologiczny aspekt owych przekształceń, czyli adaptowanie wyobrażeń dotyczących



76 Jagoda Wierzejska

nowej prowincji do potrzeb centrum oraz kształtowanie tożsamości jej mieszkańców tak,
aby zbliżyć ją do identyfikacji pozostałych członków danej wspólnoty wyobrażonej. Przy-
kładem, na którym rozważane są owe zagadnienia, jest Galicja; kulturowo-ideologiczna
adaptacja Galicji do monarchii Habsburgów miała bowiem charakter na tyle skuteczny, że
do dziś daje o sobie znać w sferze symbolicznej.



 * Artykuł powstał w ramach projektu Literatura polsko-żydowska. 1861–1918 (2014/13/D/HS2/
01767) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

1 Związanych z tygodnikiem „Izraelita”, a później z „Ojczyzną” i „Jednością”.
2 Anonimowy publicysta „Wschodu” wskazywał: „Owe mumie epoki asymilacyjnej wciąż nam

i sobie wmówić usiłują, że «antysemityzm to przejściowa choroba» i że idea braterstwa wkrótce zno-
wu panowanie obejmie. Nie widzą lub nie chcą widzieć, że owe nieprzyjazne usposobienie ogółu
polskiego wobec Żydów [...] obserwować można ze wzmożoną siłą”. Zob. Stosunek nasz do społe-
czeństwa polskiego, „Wschód” 1904, nr 3, s. 3.

3 Niechęć integracjonistów do syjonistów można datować na pierwszą dekadę XX w. Zob.
Z. Kołodziejska, Syjonizm, „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł, oprac. A. Jagodzińska, M. Wo-
dziński, Kraków 2015, s. 303. Wydaje się pewne, że niebagatelny wpływ na ochłodzenie stosun-
ków, a następnie wkroczenie w fazę „czystej nienawiści”, oprócz kwestii światopoglądowych, miał
dynamiczny rozwój syjonistycznej prasy polsko-żydowskiej, którą „Izraelita” musiał postrzegać jako
konkurencję na rynku wydawniczym.
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OSWAJANIE NA ODLEGŁOŚĆ. LITERATURA POLSKO-ŻYDOWSKA
WOBEC SYJONISTYCZNEJ WIZJI TERYTORIALNOŚCI* 

W kulturze polsko-żydowskiej jednym z najbardziej istotnych tematów, pro-
wokującym rozmaite debaty i analizy, była kwestia terytorium, które miało być
ojczyzną Żydów. Pokoleniu dziewiętnastowiecznych integracjonistów1, wycho-
wanemu na spuściźnie polskich pozytywistów, zupełnie naturalny wydawał się
fakt, że jedyną i odwieczną ojczyzną polskich Żydów była i będzie Polska. Wraz
z narastającym antysemityzmem i pogłębiającymi się, na różnych płaszczyznach
życia społeczno-gospodarczego, podziałami między Polakami i Żydami dalsze pro-
pagowanie wizerunku Polski jako paradis Judaeorum zaczęło nastręczać coraz
więcej kłopotów i było coraz trudniejsze do racjonalnego wytłumaczenia2. Co
więcej, integracjoniści deklarujący swoje przywiązanie do szeroko rozumianej
polskości z wyraźnymi obawami obserwowali ekspansję ideologii syjonistycznej
w kulturze, która zyskiwała coraz większe poparcie wśród spolonizowanej inte-
ligencji żydowskiej3. Co ciekawe, pierwsze pokolenie syjonistycznych literatów
i publicystów (wywodzących się przede wszystkim z Galicji) nie miało potrzeby
dokonywania wyborów lojalnościowych pomiędzy nieistniejącą na mapie Polską
a nieistniejącym Izraelem. Suwerenność państwowa – zarówno Polski, jak i Pań-
stwa Żydowskiego – nie była tematem, którym szczególnie zajmowano się w pra-
sie polsko-żydowskiej na początku XX w. Twórcy nurtu syjonistycznej kultury
polsko-żydowskiej skupili się przede wszystkim na formułowaniu i propagowa-
niu tożsamościowych tez o narodzie żydowskim. Niemniej w literaturze, towarzy-
szącej propagandzie narodowej, motyw Ziemi Obiecanej pojawiał się właściwie
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4 M. Themerson, Ocknij że się!, „Wschód” 1900, nr 11, s. 6.
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w poemacie Mowie polskiej (1915) i w szeregu felietonów ogłaszanych na łamach warszawskiej pra-
sy polsko-żydowskiej. Zob. A. Molisak, Zionism in Polish, or on a Few of Jakub Appenszlak’s Texts,
w: Polish and Hebrew Literature and National Identity, Warsaw 2010, s. 146–158.

10 J. Appenszlak, Polska krzycząca.., s. 4.

od początku jej istnienia (czyli mniej więcej od roku 1892). Należy jednak zauwa-
żyć, że owa więź łącząca literatów z Syjonem miała wymiar przede wszystkim
duchowej tęsknoty za idylliczną krainą utraconą. W efekcie powstało co najmniej
kilkadziesiąt tekstów literackich odwołujących się do macierzy (Palestyny), ale
główną rolę odgrywało propagowanie emancypacji w duchu narodowym, wzrostu
samoświadomości i ostateczne ustalenie, że Żydzi są pełnoprawnym narodem, nie
zaś grupą, którą łączy jedynie wspólne wyznanie. Pierwsze poezje syjonistyczne
obfitowały w zwroty: „Ocknij że się Izraelu”4, „Z niewolniczego zbudź się uśpie-
nia”5, „Obudził się judejski lew”6, „Kiedyż zabłyśnie świetlna przyszłość krasna”7.
Zatem pierwszym krokiem do odzyskania utraconej niepodległości (rozumianej nie
tylko w kontekście politycznym) miało być przebudzenie i wyzwolenie w Żydach
poczucia narodowej tożsamości.

Rozwój syjonistycznej literatury i publicystyki polsko-żydowskiej pociągał za
sobą nieuniknione pytania o obecność Żydów w Polsce. Coraz częściej podejmo-
wano się krytyki stosunków polsko-żydowskich. Nieoceniony pod tym względem
Jakub Appenszlak wyraźnie dawał do zrozumienia, że terytorium Polski przestało
być schronieniem dla Żydów, a stało się miejscem bezpardonowych ataków:

 
Co dzień nas wita gęba bluzgająca śliną nienawiści, plugawa i nabiegła krwią bezmyślnego

gniewu, wrzeszcząca okropna gęba warchoła, donosiciela i jezuity. [...] Ach, myśmy byli kiedyś
zakochani w Polsce, w innej Polsce. Dmowscy, Sadzewicze8 byliby w niej zdrajcami. I szliśmy po
jutro z tamtą Polską – historia wie coś o tym9.

 
Jednocześnie Appenszlak otwarcie wskazywał, że to właśnie kultura polska

miała wpływ na obudzenie się w narodzie żydowskim „poczucia odrębności i du-
my rasowej”10. Co ciekawe, ta retoryka żalu za utraconą (drugą już) ojczyzną
stosunkowo szybko przeniknęła do poezji polsko-żydowskiej i była intensywnie
eksploatowana przez czołowych poetów dwudziestolecia międzywojennego, m.in.
Romana Brandstaettera, Maurycego Szymla, Daniela Ihra i innych. Deklarowane
w utworach pożegnanie muzy czarnoleskiej, porzucanie mowy polskiej na rzecz
hebrajskiej, odrzucenie polskiej przyrody na rzecz palestyńskiej, z jednoczesnym
podkreślaniem własnego zakorzenienia w Polsce, w kontekście syjonistycznego
projektu budowy nowego Państwa Żydowskiego (który wszyscy wymienieni wy-
żej poeci gorąco popierali) mogło wydawać się zachowaniem nieco schizofrenicz-
nym. Nie poważę się nazwać autorów niezdecydowanymi szaleńcami, byłoby to
niesprawiedliwe i zbyt upraszczające – realizowany przez nich model podwójnej
tożsamości był typowy dla międzywojennej poezji polsko-żydowskiej, w którym
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podmiot liryczny z założenia cierpiał, nie potrafił bowiem dokonać wyboru po-
między niechętną Żydom Polską i zupełnie nieznaną Palestyną. Niemniej problemy
tożsamościowe literatów nie zmieniały faktu, że idea dwóch ojczyzn nie mieści-
ła się w programie syjonistów. Jak w każdym ruchu nacjonalistycznym, wizja
własnego terytorium, a w konsekwencji niepodległego państwa jest czynnikiem
nadrzędnym. W przypadku syjonistów, co zawczasu zostało ustalone przez czoło-
wych działaczy organizacji, jedyną ojczyzną Żydów miała być Palestyna. Michael
Billig twierdzi, że w kwestiach zasadniczych teoria narodowościowa utrzymuje,
że naród, miejsce i państwo powinny dążyć do jedności11. Jak więc deklarować
miłość do Lwowa (Anda Eker), kiedy oczekiwania następców Theodora Herzla
były zgoła odmienne i uczucia do glosowej Galicji należało się wyrzec? Tym, co
jednak istotne, jest wspomniana przez Billiga figura nacjonalisty-poety, która po-
jawiała się we wczesnych stadiach ruchów nacjonalistycznych:

 
Mityczne więzi między narodem i miejscem to motyw najczęściej powtarzany w tego rodzaju

poezji. W momencie, gdy państwa są już ustanowione i nacjonalizm staje się banalny, poetów za-
zwyczaj zastępują prozaiczni politycy [...]12.

 
Syjonistycznej literatury polsko-żydowskiej nigdy nie zastąpili politycy (ten

przykry los mógł raczej spotkać propagandową twórczość hebrajską), chociażby
dlatego, że przestała istnieć, zanim ustanowiono państwo Izrael. Oczywiście także
dlatego, że w projektowanym Państwie Żydowskim ukochana (i pomimo takich
zamiarów, nigdy nie porzucona) przez Brandstaettera polszczyzna nie miała być
językiem komunikacji nowego społeczeństwa, ta rola przypadła hebrajszczyźnie.
Co prawda nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy literatury polsko-żydowskiej,
gdyby nie Zagłada, należy jednak wątpić, by odegrała istotną rolę w Palesty-
nie. Jest natomiast pewne, że miała szereg reprezentantów, którzy na odległość
(z Polski) próbowali opisać lokalnemu odbiorcy (żyjącemu w Polsce) ówczesną
Palestynę.

Niewątpliwie lata trzydzieste XX w. to w literaturze polsko-żydowskiej okres,
w którym tak zwana twórczość palestyńska osiągnęła szczytową formę, czytelnicy
zaś mogli rozpocząć literacką podróż do niegdyś utraconej i powoli odzyskiwanej
ojczyzny. Próba opisania Palestyny jako odwiecznie żydowskiego terytorium w li-
teraturze polsko-żydowskiej przyjmowała rozmaite warianty. Różnice ujawniają
się już na etapie życiorysów i doświadczeń autorów. O Palestynie pisali ci, którzy
regularnie ją odwiedzali (np. Anda Eker wizytująca swoich krewnych), a także ci,
którzy w żydowskich osiedlach spędzili co najmniej kilka lat (prozaicy Ruben
Feldszuh i Henryk Adler13), wreszcie grupa autorów, która nigdy do kraju przod-
ków nie dotarła. Najbardziej znanym poetą, który nigdy nie odwiedził Ziemi
Obiecanej, do czego zresztą otwarcie się przyznawał, był z pewnością Maurycy
Szymel14. Jednocześnie, nieco na wyrost, twierdził, że żaden inny poeta polsko-
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16 A.D. Smith, Etniczne źródła narodów, przeł. M. Głowacka-Grajper, Kraków 2009, s. 39–40.
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21 Pisałam o tym w: Egzotyzm w polsko-żydowskiej literaturze narodowej, w: Żydowski Polak,

polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, pod red. A. Molisak i Z. Koło-
dziejskiej, Warszawa 2011.

22 H. Adler (Neser), Ariela i Jubal..., s. 43–44.

-żydowski również „nie widział Palestyny”15. Co jednak ważne, brak wizy w pasz-
porcie w żaden sposób nie był dyskwalifikujący, mógł co najwyżej być powodem
osobistych kompleksów.

Literacka kreacja palestyńskiej rzeczywistości początkowo opierała się na
modelu ojczyzny wyobrażonej, wymarzonego lądu, który według A.D. Smitha
zawsze będzie o wiele bardziej znaczący niż aktualnie zajmowane terytorium:

 
Ziemia staje się częścią ich społeczności i ogniskuje zbiorowe marzenia. Koncepcje raju odno-

szą się do najbardziej umiłowanych cech ziemi, wygnane wspólnoty są określane przez odległość
od niej, w wyobraźni powstają projekty jej odzyskania i odbudowy, a członkowie wspólnoty iden-
tyfikują się przez „pochodzenie” z tej ziemi, mieszając terytorium z genealogią nawet wieki po tym,
jak fizyczne więzi z ich terenem zostają zerwane, jak to miało miejsce w przypadku Żydów [...]16.

 
Wizja wyobrażonego Państwa Żydowskiego była powielana przez kolejne

pokolenia kultywujących rolę pamięci historycznej Żydów w diasporze. W litera-
turze, a szczególnie w międzywojennej poezji polsko-żydowskiej, często stosowano
zabieg romantyzacji Palestyny: przedstawiano ją jako idylliczną ojczyznę cedro-
wą17, w której trawa pachnie wonią miodu i mleka18, a „w koronach młodych
pomarańcz wiatr ciepły wiosennie śpiewa”19.

 
...Śpiewnie nadpływasz w melodiach, w barwnych nadlatasz obrazach.
...Jesteś jak zapach uroczny, magiczny dźwięk, kolor i blask –
– W mglistej się jawisz tęsknocie, ziemio – cudowna oazo –
W snach legendarnie majaczą przedziwne imiona twych miast [...]20.

 
Ta niemal bajkowa sceneria niewątpliwie sprzyjała postrzeganiu Palestyny

jako miejsca, które Żydom mogło dać poczucie odzyskiwanej po latach wolności,
ale też pozwalało zapomnieć o prześladowaniach w Europie21. „Rodzima” przyroda
w syjonistycznej wersji historiografii narodowej była dopełnieniem związku na-
rodu z zajmowanym przez niego terenem. Przykładem może być postać bohatera
jednego z opowiadań Henryka Adlera:

 
W chwilach, gdy wsłuchany w najdrobniejszy szelest, przerywający ciszę nocy letniej, okrąża

mury kolonii – rozpiera piersi jego duma syna skarłowaciałego rodu – co pierwszy zrzucił garb,
wyprostował plecy, piersi wypiął naprzód i ważył się stanąć w obronie swego „ja”, swej duszy i ciała
w niewolnictwie spodlonego. Wszystko w nim w tej chwili czyste i elementarne – on pełen jakiegoś
kosmicznego szczęścia: harmonia siły i natury22.

 
Co ciekawe, palestyńskie krajobrazy miały też drugie, mniej sielankowe ob-

licze. Przybyszów, którzy kierowali się pobudkami ideologicznymi, a może też
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chęcią przeżycia przygody, witały bagna, ugory, śmiercionośne skorpiony i wycie
szakali. Zaawansowany proces rekultywacji terenu miał na celu zapełnienie tej
dojmującej i wszechogarniającej pustki, jaka nastała po wiekach nieobecności na-
rodu żydowskiego, a w efekcie miało na nowo powstać tętniące życiem państwo.
Oczywiście, w nurcie literatury palestyńskiej znajdziemy przykłady narracji wiel-
komiejskich (Jerozolima, Tel Awiw), jednak kluczową rolę odgrywało opisywa-
nie nowych osiedli żydowskich. Na marginesie warto zauważyć przywiązanie
autorów do wszystkiego, co określane było jako nowe (nowo powstałe lub dopiero
kształtujące się): nowe terytorium, nowe państwo, nowe społeczeństwo (Nowy
Żyd), nowe obyczaje i normy społeczne, wreszcie nowe nadzieje i zagrożenia.

Co ciekawe, mimo że terytorium palestyńskie znajdowało się pod zwierzch-
nictwem Wielkiej Brytanii, autorzy polsko-żydowscy w zasadzie o tym nie wspo-
minali. Lektura tekstów o tematyce palestyńskiej przynosi refleksję, że twórcy
świadomie stosowali zabiegi, które odwracały uwagę odbiorców od faktu, że
Palestyna nie była oficjalnym państwem żydowskim. W niewielu utworach po-
ruszany był chociażby temat nielegalnej emigracji:

 
Za tydzień ruszam do Erec i nikt i nic mnie od tego zamiaru odwieść nie zdoła. Pójdę przez

granicę rumuńską; dowiedziałem się już o pewnym przemytniku granicznym – on mi pomoże, ze-
brałem już także wszystkie oszczędności [...]23.

 
Przekroczenie zielonej granicy było przedstawiane jako rodzaj młodzieńczej

przygody. Taki zabieg nie dziwi, ponieważ literatura palestyńska była kierowana
głównie do młodych odbiorców, którzy mogliby porzucić swoje dotychczasowe
życie w Europie. Co więcej, byliby w stanie poświęcić własne życie w obronie
terytorium. Należy dodać, że bohaterska śmierć zawsze była doceniana przez ko-
lektyw: „Był to pierwszy ukochany trup na nowej ziemi”24. Żydowscy osadnicy,
przyszli chaluce i szomrowie przybywający na statkach do Palestyny (legalnie
bądź nie), musieli zmierzyć się z zastaną rzeczywistością, która odbiegała od
poetyckich wizji Andy Eker czy Romana Brandstaettera. Państwo Żydowskie nie
istniało, nie było więc granic, których należało bronić przed najeźdźcą. Wobec
czego funkcję granic pełniły w palestyńskich opowieściach mury kibuców
i osiedli. To one wyznaczały terytorium, które osadnicy uznawali za własne, i to
ich pilnowali strażnicy głównie przed arabskim agresorem: „W trakcie nocy czy-
ha na życie szomra sztylet złodzieja arabskiego, ukrytego w krzakach”25.

W literaturze polsko-żydowskiej nie znajdziemy narracji prezentującej tery-
torium palestyńskie jako całość. Są to przede wszystkim osobne historie grupy
osadników funkcjonujących na konkretnym terenie. Próbując dopasować opisy-
waną w literaturze polsko-żydowskiej sytuację społeczno-polityczną w ówczesnej
Palestynie (lata ca 1920–1935) do tez teorii narodowościowej Billiga, można
uznać, że dwa spośród trzech konstytutywnych warunków zostały spełnione.
Syjoniści wybrali miejsce, w którym sukcesywnie osiedlali się Żydzi. Trzecia
kwestia, czyli ustanowienie niepodległego państwa, w obliczu wielkiej polityki
została odsunięta w czasie.
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Summary

This text is an attempt of a brief description of the conversion process in Polish-Jewish
literature and the perception of Poland as the homeland of Polish Jews. In the article I focus
on the literary presentation of Palestine by the Polish-Jewish authors.
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NEULAND, CZYLI DYSLOKACJA IDEAŁU

To, że kraj jest wymyślony, wcale nie
czyni go mniej rzeczywistym1.

Miejsca konkretne, obecne we współczesnej rzeczywistości, często miały po-
czątek w utopijnych kreacjach, inspirowanych projektami stworzenia idealnej
wspólnoty. Zwracając uwagę na rolę, jaką w takich procesach odgrywają ideo-
logie, Bonnett wskazuje również na inny aspekt migracji, związany z próbami
ustanowienia nowych przestrzeni, czyli na czynniki, które sprawiają, iż dawne
miejsce zamieszkania łączy się z negatywnymi odczuciami: „Utopię podtrzymuje
przy życiu nie tylko wizja nowego, lepszego miejsca, lecz także doświadczenie
mieszkania w złym. Jak na ironię, owe złe miejsca kiedyś były dobrymi, tyle, że
się nie sprawdziły, a ich porażka skłoniła ludzi do szukania następnych, być może
tym razem bliższych ideałowi”2.

Powstanie Izraela łączy obie te perspektywy – z jednej strony pojawiające
się w żydowskiej diasporze, od końca XIX w., marzenia syjonistów związane
z własnym państwem były silnie oddziałującym czynnikiem ideologicznym,
z drugiej zaś – doświadczenie antyżydowskiej przemocy, fala pogromów przed
drugą wojną i szok Zagłady wzmocniły przekonanie o konieczności istnienia od-
rębnego miejsca, które byłoby gwarantem bezpiecznej egzystencji.

Eszkol Nevo jest jednym z najbardziej cenionych przedstawicieli młodego
pokolenia pisarzy literatury hebrajskiej. Od debiutu (powieść Homesick), który
został szybko doceniony nie tylko w Izraelu, przez kolejne powieści (Do następ-
nych mistrzów, Neuland) udowodnił, iż jego proza proponuje odbiorcy wyjąt-
kowo interesujące, często intertekstualne czy interkulturowe spojrzenie na ważne
problemy egzystencji zarówno jednostki, jak i współczesnego społeczeństwa.
Eszkol Nevo otrzymał dotychczas nagrody w Izraelu (Nagrodę Stowarzyszenia
Wydawców – Golden Book Prize, 2007), a także za granicą (we Francji FFI
– Raymond Wallier Prize, we Włoszech Adei Wizo Prize, 2011). Powieść za-
tytułowana Neuland zdobyła w 2012 r. (jako „książka roku”) jedno z najważ-
niejszych izraelskich wyróżnień literackich – Steimatzky Prize. Przez krytyków



84 Alina Molisak

3 Patrz: O. Herzog, The Israeli Nomad in Search of the Promised Land, Haaretz, Aug. 14, 2011,
http://www.haaretz.com/jewish/books/the-israeli-nomad-in-search-of-the-promised-land-1.378547;
C. Eller, Eine literarische Gegenwelt: In seinem Roman “Neuland” entwirft der Schriftsteller Eshkol
Nevo eine Wohlfühloase für gestrandete Israelis, „Die Zeit”, 13 stycznia 2014, http://www.zeit.de/
kultur/literatur/2014-01/neuland-roman-eshkol-nevo; U. Stolzmann, Irrlichternde Ferne, „Neue Zürcher
Zeitung”, 28.05.2014, http://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/irrlichternde-ferne-1.18310803.

4 Odwołuję się tu do rozmowy autora z Uwe Stolzmannem. Tekst zatytułowany Irrlichternde Ferne
ukazał się w „Neue Zürcher Zeitung”, 28.05.2014, http://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/irrlichternde-
-ferne-1.18310803. W Polsce wywiad z Eszkolem Nevo ukazał się w „Gazecie Wyborczej”.
P. Smoleński, Pisarz Eshkol Nevo: Izraelczycy kochają go za „Neuland” i są na niego wściekli,
„Gazeta Wyborcza” 24.04.2014, http://wyborcza.pl/1,75475,15845302,Pisarz_Eshkol_Nevo__Izrael-
czycy_kochaja_go_za__Neuland_.html: krytyczna postawa Nevo, również wobec izraelskiej lewicy
i innych polityków, bywa przyjmowana przez niektórych odbiorców (zwłaszcza związanych z tra-
dycyjnym pojmowaniem idei syjonistycznych) z dużym sceptycyzmem.

5 E. Nevo, Neuland, w nawiasach numery stron; w Izraelu powieść ukazała się: Neuland by
Eshkol Nevo, Wydawnictwo Kinneret Zmora-Bitan Dvir, 2011. W Polsce powieść Nevo ukazała się
w 2014 r. – E. Nevo, Neuland, przeł. M. Sommer, Warszawa 2014.

6 Przywołuję tu tytuł ważnej książki Feliksa Tycha. Patrz: F. Tych, Długi cień Zagłady. Szkice
historyczne.

7 Trzeba przypomnieć również rolę literatury w propagowaniu idei syjonizmu. W 1852 r. po-
chodzący z Kowna Abraham Mapu (1807–1867) opublikował w języku hebrajskim swoją powieść
Miłość Syjonu (hebr. Ahavat Zion), inicjując cały nurt literatury syjonistycznej.

8 Pamiętać należy, iż jeszcze przed wystąpieniem Herzla i zwołaniem przezeń Pierwszego Kongre-
su Syjonistycznego w Bazylei pojawiały się próby zajmujące podobne stanowisko. W 1864 r. Rabbi

Eszkol Nevo bywa porównywany do twórców tej rangi, co David Grossman,
Abraham Jehoszua i – chyba najbardziej znany w Polsce – Amos Oz3. Powieść
Neuland nosi też – w jakiejś mierze – autobiograficzne ślady. Nevo był oficerem
w armii Izraela w czasie tzw. pierwszej intifady. Po odbyciu służby wojskowej,
jak wielu młodych, wybrał się w długą podróż – jak opowiada w jednym z wy-
wiadów – również w poszukiwaniu własnej tożsamości i odpowiedzi na pytania
o funkcjonowanie współczesnej, postsyjonistycznej społeczności izraelskiej4.

Narracja Neulandu Eszkola Nevo to rodzaj postmodernistycznej powieści
w listach, czyli wymienianych między dwojgiem bohaterów mailach5. Co istotne,
tej korespondencji, prowadzonej już po powrocie z Ameryki Łacińskiej do Izrae-
la, stale towarzyszą krótkie informacje o kolejnych spadających rakietach, kolej-
nych zniszczonych domach, w rytm codzienności włączone zostają wiadomości
o doznawanej przemocy. Osobno przywoływane – głównie jako retrospektywa – są
osobiste i rodzinne doświadczenia minionych działań zbrojnych: w przypadku
ojca chodzi o wojnę Jom Kippur, w przypadku syna o pierwszą wojnę libańską.
Kolejny kontekst historyczny tworzą dzieje dziadków, emigrantów z europejskiej
diaspory, i trwający, stale obecny w tle „długi cień Zagłady”6.

Tym wymiarem narracji Nevo, który mnie najbardziej interesuje, są bardzo
rozmaite formuły translokacji, łączące wymiar historyczny i geograficzny.

Neuland w oczywisty sposób odsyła tytułem do utopijnego dzieła Teodora
Herzla, który w Altneuland (1902) projektował powstanie państwa7. Inicjator
powstania ruchu syjonistycznego, propagujący ukonstytuowanie się narodu oraz
państwa żydowskiego (zwłaszcza w Der Judenstaat, 1896), Herzl i jego idee są
stałym punktem odniesienia w intertekstualnej fabule Nevo.

Opowieść Herzla, nosząca tytuł Altneuland, w której przedstawił utopijną
wizję sprawiedliwego społeczeństwa w Ziemi Izraela, była formułą literackiego
propagowania idei syjonizmu8. Herzl widział rozwiązanie problemu żydowskiego
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Zevi Hirsz Kalischer założył w Berlinie Centralny Komitet dla Żydowskiej Kolonizacji Palestyny,
a w roku 1862 Mojżesz Hess wydał swoje dzieło Rzym i Jerozolima.

9 Wedle przyjętej w historiografii terminologii tzw. pokolenie państwa to ci, którzy je założyli
i budowali.

w utworzeniu odrębnego państwa żydowskiego. Nowoczesna formuła miała być
osobliwą syntezą kapitalizmu i socjalizmu, zwaną „mutualizmem”; w tej idealnej
przestrzeni mieszkańcy pracowaliby siedem godzin dziennie, innym wyróżnikiem
modernizacji miała być sieć połączeń kolejowych i kanałów wodnych. Co waż-
ne, Herzl w narracji o Altneuland uznawał za równoprawne rozmaite formuły
życia duchowego – można było modlić się w synagodze, kościele, meczecie
i takich samych metafizycznych doświadczeń poszukiwać w filharmonii. Naj-
istotniejsza jednak – zwłaszcza gdy porównujemy obie narracje – jest zakładana
równość wszystkich mieszkańców tej wykreowanej przestrzeni (warto dodać, iż
mieli mówić po... niemiecku) Altneulandu, zaś miejscowi „mahometanie” z zado-
woleniem zaakceptują przeobrażenia cywilizacyjne. Nie brał bowiem projekto-
dawca państwa pod uwagę lokalnych ambicji emancypacyjnych, uważał (jak wielu
innych polityków tamtej epoki), iż osiedlający się na ziemi Izraela przybysze
ustanowią na Bliskim Wschodzie ład na wzór europejskich koncepcji nowoczes-
nego społeczeństwa.

Dwa najbardziej podstawowe odwołania do idei Herzla znajdujemy we
współczesnej powieści: to idea równości wszystkich mieszkańców oraz funda-
mentalna kwestia bezpieczeństwa narodu żydowskiego.

W powieści Eszkola Nevo pierwszym – z punktu widzenia diachronii – ro-
dzajem translokacji, z jakim mamy do czynienia, jest podróż z Europy (z War-
szawy) grupy młodzieży syjonistycznej, w której znajdują się Lili, babcia głównej
bohaterki, i Fima, dziadek bohatera. Retrospektywnie opowiedziana podróż, przy-
bycie do Hajfy i konfrontacja z rzeczywistością lat trzydziestych pozwalają na
dostrzeżenie konkretnego wymiaru dziejów.

Chronologicznie w całej strukturze fabularnej mamy do czynienia z trzema
pokoleniami – najstarszymi, którzy wyemigrowali motywowani z jednej strony
wiarą w idee syjonizmu, z drugiej zaś doświadczeniem antysemityzmu, coraz
powszechniejszej przemocy antyżydowskiej. Dla tej grupy dodatkowym argu-
mentem były „[...] wieści z Niemiec [...], które sprawiły, że wyjazd nabrał cech
ucieczki przed kulą śnieżną toczącą się w dół po zboczu” (Nevo, s. 167). Drugie
pokolenie to już generacja „budowniczych państwa” – należą do niej zarówno
matka Inbar (córka Lili), jak i ojciec Doriego, trzeci główny bohater. W kry-
tycznym monologu, skonstruowanym na podobieństwo strumienia świadomości,
pozostawionym w komputerowym zapisie (bez znaków przestankowych i wielkich
liter), ocenia własną generację Mani Peleg (ojciec Doriego): „[...] jesteśmy po-
pieprzonym pokoleniem założycielskim państwa izrael [tak w oryg. A.M.] [...] nasi
rodzice mieli marzenia i zostawili nam czarną robotę [...] to właśnie moje po-
kolenie przed nim pokolenie nauczycieli po nim pokolenia marzycieli to moja
generacja pokolenie budowniczych stąpające twardo po ziemi zapadające się w nie
powoli powoli powoli” (Nevo, s. 358)9. Kolejne pokolenie to Inbar (dziennikarka)
i Dori (nauczyciel historii) oraz jego siostra.

Drugą formułą zmiany miejsca są wybory dokonywane przez postaci drugiego
planu – wyjeżdżających z Izraela do Ameryki, Australii czy – jak matka Inbar
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10 O fenomenie osiedlania się Izraelczyków w Berlinie pisała Fania Oz-Salzberger w książce
Die Israelis in Berlin.

11 E. Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007,
nr 5, s. 56.

– przynajmniej na jakiś czas do Berlina. Niemiecka stolica w trakcie krótkiej
wizyty Inbar staje się również rodzajem konfrontacji – przekraczaniem granicy
wydarzeń historycznych, ważnych nie tylko w relacji matki i córki, ale też dla
innych mieszkających tam Izraelczyków10.

Zasadniczą zaś osią całej struktury fabularnej jest zniknięcie ojca Doriego,
wybrana przez niego forma translokacji, która ściśle wiąże się z gestem odnowi-
cielskim idei Neulandu. Wyjazd do Ameryki Łacińskiej nie jest tylko ucieczką czy
poszukiwaniem pocieszenia po śmierci żony. Najtrudniejsze doświadczenie dla
należącego do „pokolenia państwa” to trauma wojny, tabuizowana w kręgu ro-
dzinnym, ale z całą ostrością powracająca jako obrazy dramatycznych doświadczeń
walk na Synaju. Radykalną zmianę, jaką wybrał ojciec, podyktowało uświado-
mienie sobie, iż dotychczasowe miejsce zostało „utracone”, „skażone strachem”
(Nevo, s. 78), jak ocenia syn w rozmowie z żoną, gdy wspominają ulubioną plażę
i przeprowadzony tam zamach. To metonimiczne określenie dotyczy właściwie
całej przestrzeni współczesnego Izraela i zostaje wzmocnione w finale narracji
zapisem początku kolejnej wojny.

Za charakterystyczną cechę ponowoczesnej podmiotowości uznajemy stan
nomadyczności, przemieszczania się (Braidotti). Przestrzeń globalnego świata
wyróżnia to, że: „Nikt nie mieszka tam, gdzie się urodził. Australijczycy miesz-
kają w Londynie. Anglicy pracują w Hiszpanii. Francuzi w Chinach. Albo w Sin-
gapurze. Szwajcarzy zaś zakochali się w Ekwadorze i sprawdzają możliwości
nabycia ziemi pod Quito i założenia tam ekologicznego gospodarstwa” (Nevo,
s. 120).

Kolejną cechą podmiotu ponowoczesnego jest performatywność, współ-
działanie, aktywność i bunt wobec zastanego. Jest to przymiot nie tyle oczywisty,
ile cecha idealna, jak pisała Domańska – pożądana: „Podmiot, który ma siłę
sprawczą, staje się w tym nastawionym na zmiany świecie najbardziej pożądany.
Dokonywać zmian, być ich sprawcą, a nie obiektem – oto najbardziej pożąda-
ny model”11.

Radykalny wybór, jakiego dokonuje ojciec, wyraźnie wskazuje, iż jego prze-
obrażona tożsamość łączy oba wskazane wyróżniki. Mani Peleg (ojciec), który
był: „Bohaterem wojennym. Zrównoważonym. Rozsądnym i racjonalnym. Jednym
z czołowych doradców w Izraelu w sytuacjach kryzysowych w biznesie” (Nevo,
s. 36–37), wybierając całkiem odmienne miejsce, dokonuje nie tylko translokacji
– „zniknięcia” ze świata społecznego czy rodzinnego. Przybiera nowe nazwisko
– pan Neuland, kreuje całkiem odmienną przestrzeń, funduje projekt egzystencjal-
ny nawiązujący do ideałów syjonizmu z epoki Herzla oraz do deklaracji założy-
cieli państwa Izrael. Ów projekt pomyślany został jako swoiste zaproszenie dla
innych, tych, którzy chcieliby odmienić świat, rozpoczynając od życia w miejscu
zwanym Neuland. Sprzyjają temu nie tylko procesy globalizacji czy nomadycz-
ność, ale przede wszystkim bardzo krytyczny stosunek do rzeczywistości oraz siła
performatywnego gestu Mani Pelega.

Pan Neuland odmienia bowiem dzięki zmianie miejsca nie tylko imię, prze-
kracza również granice kresu egzystencji, granicę życia i śmierci. W pewnej
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12 Baron Maurice de Hirsch (1831–1896) był austro-węgierskim finansistą i filantropem. Majątek
powiększył, biorąc udział w budowie kolei w Austrii, Rosji i Turcji. W późniejszych czasach wspie-
rał diasporę żydowską w Europie Środkowo-Wschodniej, m.in. w 1889 r. ofiarował 12 milionów
franków na szkoły rolniczo-rzemieślnicze dla Żydów galicyjskich, zaś w 1891 r. przeznaczył 50 milio-
nów na założenie rolniczych kolonii żydowskich w Argentynie.

chwili rozumie, że zmarła, ale pojawiająca się na nowo w snach żona odsyła go
do wydarzeń z przeszłości, „tej zapomnianej historii o farmach zakładanych w Ar-
gentynie dla Żydów z Europy Wschodniej” (Nevo, s. 331). Mani Peleg-pan
Neuland zyskuje świadomość, iż figura marzeń sennych, wymawiając nazwisko
barona Hirscha, odsyła go także ku przyszłości; jak dookreśla to sam bohater:
„Nieważne, co baron Hirsch planował dokonać na swoich farmach, ważne jest, co
ja mogę tam zrobić” (Nevo, s. 382). Chwila radykalnej transformacji następuje
wówczas, gdy jest już pewien, iż „otrzymał wezwanie” i w bardzo klarowny
sposób postrzega swoją nową rolę, tym razem już jako tego, kto w wyjątkowo
kryzysowej sytuacji potrafi znaleźć antidotum i kto spieszy się, aby wypełnić
przypisany mu los. Pan Neuland rezygnuje wówczas ze starego życia, wkracza
w sferę nowej formuły istnienia: „Spieszę się zatem. Nie piję już wywaru [wy-
war pomógł bohaterowi odzyskać zdolność śnienia – A.M.]. Nie słyszę samolotów.
Nie chcę już umrzeć” (Nevo, s. 383).

Wybór Argentyny jako wyjątkowo nadającej się do stworzenia takiego miejsca
jak przestrzeń Neulandu nie jest przypadkowy, nawiązuje bowiem do części hi-
storii żydowskich migracji12. W latach, gdy we Francji trwała debata dotycząca
fałszywie oskarżonego Alfreda Dreyfusa, Teodor Herzl przebywał w Paryżu, gdzie
pracował jako korespondent jednej z gazet. Doświadczenie antysemityzmu, który
istniał niemal we wszystkich kręgach społeczeństwa, stało się dlań dostatecznie
traumatycznym przeżyciem, które sprawiło, iż był najgłębiej przekonany o tym,
iż jedyną szansą Żydów jest emigracja z Europy i założenie własnego państwa.
W trakcie swej działalności na rzecz rozwoju ruchu syjonistycznego Herzl spot-
kał się w roku 1895 z baronem Maurice’em de Hirschem, któremu przedstawił
swoje plany. Baron wprawdzie nie podzielał przekonań Herzla w całości, ale od
tego czasu rozpoczął działalność na rzecz syjonizmu. W jego przekonaniu należa-
ło łączyć żydowską emigrację z diaspory europejskiej z rozwojem osadnictwa,
głównie o charakterze rolniczym. W 1891 r. założył JCA (Jewish Colonization
Association), której celem było fundowanie nowych, bezpiecznych dla egzystencji
ludności żydowskiej miejsc. Kolonie finansowane przez Hirscha powstawały
właśnie w Argentynie.

Odwołuje się do tych dawnych wydarzeń jeden z bohaterów powieści, Dori,
który (jako historyk) przypomina działania barona oraz (w trybie niemal dydak-
tycznym) zwraca uwagę na to, że „[...] sam Herzl w Państwie żydowskim wahał
się między dwoma terytoriami: Ziemią Izraela i Argentyną” (Nevo, s. 351). Wy-
branie przez fundatora syjonizmu ówczesnej Palestyny jako Erec Izrael łączy się
w analitycznej perspektywie Doriego z przywoływanymi słowami: „«Na to we-
zwanie odpowie wielu». To znaczy, że tylko mit powrotu do Syjonu miał szansę
poruszyć wielką masę ludzi, by opuścili domy i wyruszyli w nieznane” (Nevo,
s. 351).

Przypomnienie postaci Fimy, emigranta syjonistycznego z lat trzydziestych,
przyjaciela babci Lili, uzmysławia trwające od pokoleń zwątpienie w szanse reali-
zacji ideału. Fima, który zdecydował o dalszej emigracji, do Ameryki, wypowiada
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13 Alberto Gerchunoff pochodził z Europy Wschodniej, urodził się na terenach dzisiejszej Ukrai-
ny. Rodzina wyemigrowała w roku 1889 i mieszkała najpierw w – przywoływanym również w po-
wieści Nevo – Moisés Ville, później zaś w Rajil, które (jak poprzednie miejsce) było rolniczą osadą
ufundowaną przez barona Hirscha. Gerchunoff mieszkał potem w Buenos Aires, gdzie pracował
przede wszystkim jako dziennikarz dla pisma „La Nación”, był autorem wielu powieści i opowia-
dań. Najsłynniejsza z powieści Los Gauchos Judios została sfilmowana.

znamienne, jakby zapowiadające aktywność Pelega-Neulanda słowa: „Będzie coraz
gorzej. Nasi sąsiedzi nie chcą nas tutaj. Będziemy zmuszeni przez wieki stać na-
przeciw nich z wyciągniętym mieczem, a kto nie wypuszcza z ręki miecza, nie
może grać, pisać ani kochać” (Nevo, s. 586). Ten sam bohater, przywołując histo-
ryczne debaty syjonistów dotyczące miejsca osiedlenia, dodaje jeszcze: „Trzeba
było jechać do Ugandy [...]. Albo do Argentyny. Albo po prostu wciąż wędrować
z miejsca na miejsce” (Nevo, s. 586).

Rodzaj dyslokacji syjonistycznego ideału, podjęcia na nowo trudu czy zre-
definiowania koncepcji Herzla we współczesnym świecie stanowi właśnie to,
co czyni Mani Peleg, czyli pan Neuland. Stworzone przezeń na zupełnym argen-
tyńskim odludziu miejsce wydaje się z jednej strony utopijną enklawą, całko-
wicie niemal odciętą od ponowoczesnego świata (nie można używać telefonów
komórkowych, nie funkcjonują inne media elektroniczne), z drugiej zaś – miej-
scem będącym produktem wyobraźni, miejscem ulotnym, gromadzącym społecz-
ność tymczasową, społeczność ad hoc, połączoną wspólnymi dążeniami do ideału
(Bonnett, s. 303).

W trakcie jednej z rozmów ojca i syna pan Neuland (Mani Peleg) cytuje
słowa pochodzące z książki argentyńskiego pisarza Alberta Gerchunoffa zaty-
tułowanej Los Gauchos Judios: „«Syjon leży tam, gdzie znajduje się pokój
i wytchnienie»” (Nevo, s. 552–553)13. Wykreowany czy raczej właśnie poddany
translokacji Neuland z powieści Nevo to „przestrzeń wolna od gniewu i agresji”
(Nevo, s. 507), osobne miejsce, swoista „przestrzeń terapeutyczna”, gdyż założe-
nie twórcy „[...] było takie, że życie w kraju pochodzenia, w Izraelu, jest rozciąg-
niętą w czasie traumą. Każdy, kto stamtąd przyjeżdża, jest w większym lub
mniejszym stopniu okaleczony” (Nevo, s. 512). W tej perspektywie miejsce takie
jak Neuland staje się osobliwą enklawą, pozwalającą na kolejne przemyślenia
i debaty dotyczące syjonistycznych ideałów.

Mieszkająca od jakiegoś czasu w Neulandzie Sara objaśnia istotną cechę tej
przestrzeni: „[...] naprawdę przestajemy być ofiarami «Holocaustu» i zaczynamy
być «światłem dla narodów», jak przepowiedział Herzl. Wiesz, jakie błogosła-
wieństwo wypowiadamy w piątek? «Wybrałeś nas narodem wraz ze wszystkimi
narodami»”. Przybyła z Izraela Inbar reaguje akceptacją na zmianę tradycyjnej
formuły: „Zamiast «narodem ze wszystkich narodów»? Ładnie” (Nevo, s. 549).

Jak dowiadują się przybysze (a z nimi czytelnik), Neuland nie jest utopią, nie
ma na celu zastąpienia istniejącego państwa. Sensem istnienia Neulandu jest
przywołanie dawnych ideałów syjonizmu, wielkiego projektu Herzla. Dokonana
przez Maniego Pelega translokacja staje się rodzajem odnowicielskiego gestu,
zaproszeniem czy „Przypomnieniem Aten, jakimi mogło być państwo żydowskie,
gdyby nie zamieniło się w Spartę” (Nevo, s. 554). Tłumacząc sceptycznemu syno-
wi logikę własnego postępowania, pan Neuland stawia bardzo konkretną diagno-
zę współczesności: „Państwo nie może istnieć tylko po to, aby przetrwać [...].
Pierwotnym celem Izraela było zebranie Żydów z diaspory w miejscu, w którym
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14 Deklaracja Niepodległości Państwa Izrael, 14 maja 1948.
15 Wśród młodzieży izraelskiej bardzo popularne jest po odbyciu służby wojskowej, a przed

rozpoczęciem studiów podróżowanie przez rok (tzw. gap year) albo kilka miesięcy.

nie będą prześladowani. Ale to  b y ł  cel. W czasie przeszłym. Państwo potrze-
buje wizji” (Nevo, s. 554). Dawna wizja Herzla, mimo powstania Izraela, po-
została jednak niezrealizowana, a największym błędem Izraela było odejście od
ideału równości. Tak wyjaśnia synowi ojciec konieczność założenia nowej spo-
łeczności: „[...] jedna z największych porażek państwa pochodzenia to sposób
traktowania wszystkich, którzy nie są nami... A Neuland dlatego, że znajduje się
poza jego terytorium, może odnieść sukces” (Nevo, s. 551). Wartościujące opi-
nie wypowiadane przez tego, który postanowił tak radykalnie działać, nawiązują
do marzeń poprzedniej generacji. Rodzice bohaterów wyjeżdżali z europejskiej
diaspory, deklarując wyraźnie: „Możemy założyć nowe, lepsze społeczeństwo.
Ustanowić inne relacje między ludźmi. [...] Każde pokolenie powtarzało błędy
poprzedniego, ale nasze pokolenie mówi: «Dość. Stworzymy wszystko od nowa»”
(Nevo, s. 167). Jeszcze innym odniesieniem są tu słowa zawarte w Deklaracji
Niepodległości Izraela, w której jednym z fundamentów jest zasada sprawiedli-
wości i równości: „Państwo Izraela otwarte będzie dla żydowskiej imigracji
z diaspory i będzie wspierać rozwój kraju dla pożytku wszystkich jego miesz-
kańców. Zbudowane będzie na podstawach wolności, sprawiedliwości i pokoju
– tak jak je widzieli prorocy Izraela. Państwo żydowskie zapewni wszystkim
swoim mieszkańcom równość społeczną i polityczne prawa niezależnie od wy-
znania, rasy i płci. Gwarantować będzie wolność wyznania, sumienia, słowa,
edukacji i kultury”14. Odnowicielski gest Pelega-Neulanda łączy się zarówno
z wizjami Herzla dotyczącymi państwa żydowskiego, jak i z cytowaną Dekla-
racją Niepodległości, gdy bohater oświadcza: „Dzisiaj, 22 kwietnia 2006 roku,
rozbłysła we mnie nazwa tego miejsca. [...] Poczułem też, że przy wjeździe na
prostej drewnianej bramie wyryję napis, jaki Herzl chciał ujrzeć na bramach no-
wego państwa żydowskiego: «Człowieku, jesteś moim bratem»” (Nevo, s. 383).

Wedle Pelega-Neulanda dokonana przezeń translokacja ideału jest nie tylko
powrotem do ideałów pierwszych syjonistów, ale również swoistą transgresją,
wyzwalaniem się z ustalonych w dziejach paradygmatów politycznych, poszuki-
waniem nowych przestrzeni kulturowych. Dwójka bohaterów wysłuchuje opowieści
o tym, jak ojciec Doriego skupił wokół siebie tych Izraelczyków, którzy miesz-
kają wspólnie w Neulandzie. Gdy się spotkali jeszcze w trakcie wędrówek po
Ameryce Łacińskiej15, w Boliwii, w trakcie święta Pesach, co też symbolicznie
odsyła czytelnika do tradycji judaizmu – Pesach przypomina o wyjściu z egipskiej
niewoli, wówczas przemieniony duchowo Peleg-Neuland „[...] zaczął mówić
o wizji Herzla, o przepaści między nią a jej realizacją w Izraelu i o tym, że jest
kryzys, ale z pewnością także nadarza się okazja” (Nevo, s. 454), słuchało go
niewielkie grono. On sam objaśniał, że jest w drodze do Argentyny i „[...] pro-
si, by ci, którzy poczuli, że jego słowa się do nich odnoszą, których kusi wizja
prawdziwej przemiany w sobie i w społeczeństwie” (Nevo, s. 455), dołączyli
do niego. Wyraźny jest tu zamysł podwójnego przeobrażenia, wykorzystania kry-
zysu tożsamości postsyjonistycznej jako szansy zmiany, zarówno odnowienia
ideałów społecznych, jak i indywidualnego ustanowienia nowej podmiotowości.
Podmiotowości podobnej do tej formuły, jakiej użyła Brach-Czaina, pisząc, iż
chodzi w tym procesie przemian o: „[...] wykreowanie tożsamości poszerzonej
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16 J. Brach-Czaina, Błony umysłu, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2003, s. 121.
17 Moisés Ville (jidysz: מוזעסוויל) jest niewielkim miasteczkiem leżącym w prowincji Santa Fe

w Argentynie. Zostało założone w 1889 r. przez Żydów wschodnioeuropejskich, którzy uciekli
przed falą ówczesnych pogromów.

i elastyczniejszej niż dawna. Dynamicznej. Życie wśród szybkich zmian wyma-
ga wewnętrznej ruchliwości i postawy otwartej na rozmaitość napływających
zdarzeń”16. Ów podmiot czy raczej jego rozmaite stadia i warianty reprezento-
wane są w powieści przez różnych bohaterów, nie tylko przez radykalnie odmie-
nionego Pelega-Neulanda. Na ich reprezentacje składa się nie tylko powszechna
już nomadyczność, ale również topografia konkretna (współczesny Izrael, współ-
czesna Ameryka Łacińska) i topografia mitologiczna (rozumiana jako topografia
literacka czy szerzej – żydowskie dziedzictwo kulturowe).

Dodatkowym aspektem jest wiedza lokalna. Osobny wątek stanowią zapisy
dotyczące stworzonego współcześnie w Argentynie Neulandu łączące się z dzie-
dzictwem historycznym, z obecnością żydowskich emigrantów na tamtych tere-
nach. Przestrzeń, w której powstało takie miejsce jak Neuland, nosi znamiona
minionego. Rodzaj translokacji w czasie towarzyszy zmianie umiejscowienia idea-
łu syjonistycznej wspólnoty. Wprawdzie Dori ironicznie określa istniejące w są-
siedztwie Moisés Ville, używając dość lekceważącego sformułowania: „To taki...
mały sztetlik” (Nevo, s. 501), ale odnosi się jednak do konkretnej miejscowości,
gdzie do dzisiaj widoczne są ślady żydowskiego osadnictwa17. Jednym z nich jest
swoisty pomnik: „Przy głównym wjeździe do Moisés Ville stoi rzeźba statku,
który przypomina te wiozące imigrantów do Palestyny. Poniżej napis: «W setną
rocznicę pierwszej żydowskiej kolonii w Argentynie»” (Nevo, s. 500).

Całość opowieści o translokacji ideału osnuta została wokół miejsca i prze-
strzeni pojmowanej także jako przestrzeń spotkania/dialogu. Przypadkiem, ale
i koniecznością w życiu obojga staje się spotkanie Inbar i Doriego, podobnie jak
pokolenie wcześniej nastąpiło nawiązanie relacji babci Inbar i Fimy. Całkiem
odmienne są przywoływane spotkania rodzinne, relacje kobiet (babcia – matka
– córka) i mężczyzn (ojciec – syn – wnuk). Dori, który początkowo buntuje się
przeciwko ojcu, nie chce zaakceptować jego przemiany, odnowicielskiej posta-
wy wobec dawnych ideałów („Za kogo on się ma? za Mesjasza?”, Nevo, s. 383).
Oboje z Inbar w trakcie poszukiwań dyskutują nie tylko o tym, gdzie może znaj-
dować się Mani Peleg, ale także dzięki rozmowom i gestom poddają rewizji
własne dotychczasowe życie osobiste. Dyskutują również o alternatywnych sce-
nariuszach historii. Inbar, która zastanawia się nad doświadczeniem migracji
żydowskich pokoleń przez wiele wieków, wypowiada słowa: „Może istnieje coś
w rodzaju zbiorowej podświadomości, która przechowuje także drogę, jakiej nie
obraliśmy [...] Może przez to... huragan twojego ojca rzucił go ostatecznie do
Argentyny” (Nevo, s. 386). Z kolei Dori, który jest nauczycielem, „lubi wska-
zywać uczniom te szczeliny w oficjalnej, uszeregowanej według dat historii, by
mogli zajrzeć do tego, co kryje się za materiałem obowiązkowym”. Jak sam
twierdzi: „Nie uczę jednej historii [...] uczę wielu różnych historii” (Nevo, s. 67).
Oboje, Inbar i Dori, należący do kolejnego pokolenia, zastanawiają się (jeszcze
w Argentynie, przed powrotem do Izraela) nad alternatywną wersją historii; dia-
log rozpoczęty od „gdybyśmy [...] wybrali drogę argentyńską” pobrzmiewa echem
idealistycznych wizji: „– [...] spróbuj sobie wyobrazić, że państwo żydowskie
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18 R. Frost, Droga nie wybrana, tłum. S. Barańczak, w: 55 wierszy, Kraków 1992, s. 37.
19 J. Wittlin, Na marginesie książek Josepha Rotha, w: J. Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku,

cyt. za: Samotny wizjoner Joseph Roth, red. E. Jogałło, Kraków 2013, s. 407.

powstało w Ameryce Południowej. – może… w ogóle nie byłoby wojska” (Nevo,
s. 352).

Rozważając inne projekty, niespełnione scenariusze działania, przypominają
ważny wiersz Roberta Frosta zatytułowany Droga nie wybrana:

 
Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony:
Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz
I być jednym podróżnym, stałem, zapatrzony
W głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony,
Gdzie wzrok niknął w gęstych krzakach i konarach;

Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą,
Może wartą wyboru z tej jednej przyczyny,
Że, rzadziej używana, zarastała trawą;
A jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo:
Tu i tam takie same były koleiny,

[...]

Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,
Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem:
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi: pojechałem tą mniej uczęszczaną –
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem18.

 
Narracja dotycząca wybranego przez Pelega-Neulanda miejsca z jednej stro-

ny nawiązuje do dylematów historycznych, z drugiej zaś do Herzlowskiego Alt-
neuland, skoro w sąsiedztwie istnieją ślady i pamięć o założycielach Moisés Ville,
przybyłych w to miejsce w końcu XIX w., a wywodzących się, tak jak ojcowie-
-założyciele państwa, ze wschodnioeuropejskiej diaspory.

W jednym z maili-listów wymienianych przez bohaterów już po powrocie
do Izraela zostaje zadane pytanie o odmienną formułę dyslokacji, dotyczącą tym
razem nie przestrzeni, ale czasu: „Myślisz, że od tej chwili wszystkie wojny
powtórzą się w odwrotnej kolejności? Będziemy mieli drugą wojnę Jom Kippur?
Drugą wojnę sześciodniową? Czy wiesz, dlaczego w tym, co stara się zrobić pan
Neuland, jest taka siła? Owszem, jego sposoby są radykalne, ale może tylko
radykalne sposoby działają, kiedy wszystko inne zawiodło?” (Nevo, s. 19).

Wydaje się, że jeszcze inna translokacja w czasie – połączona z gestem od-
nowicielskim ideałów – byłaby najbardziej fundamentalnym przekroczeniem
ograniczeń biegu historii. Podobne chyba ujęcie ojczyzny odnajdujemy w eseju
Józefa Wittlina, gdy pisze on o twórczości Josepha Rotha i posługuje się definicją
Ilii Erenburga, który (w Wizie czasu, jak nadmienia Wittlin) „[...] przeciwstawił
staremu i nieco już zbanalizowanemu pojęciu ojczyzny terytorialnej, odgrodzonej
od innych ojczyzn tego typu barierami celnymi, bastionami, słupami granicznymi,
górami, rzekami, tradycjami, przesądami, interesami, różnicami mowy, zwyczajów,
umundurowania i waluty – nowe pojęcie ojczyzny w czasie, ojczyzny znajdującej
się w ustawicznym ruchu [...]”19.
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20 Sanhedryn to ważna instytucja w tradycji żydowskiej, najwyższa rada, składająca się ze star-
szyzny. „Tradycja tego zgromadzenia sięga siedemdziesięcioosobowej starszyzny powołanej przez
Mojżesza (Lb, 11,16). [...] Po zburzeniu Drugiej Świątyni Sanhedryn przeniósł się do Jawne, a potem
do Galilei, gdzie zakończył działalność na początku V w. W XVI w. żydowscy uchodźcy z Hiszpanii
pod przywództwem rabiego Jakuba Beraba w przekonaniu, że świta już wiek mesjański, podjęli nie-
udaną próbę [...] rekonstytuowania Sanhedrynu w Palestynie. Napoleon powołał francuski Sanhedryn
w 1807 r. [...] przed przyznaniem Żydom pełnej emancypacji”. Patrz: A. Unterman, Encyklopedia
tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1998, s. 244.

Przedstawione w polifonicznej powieści Eszkola Nevo miejsce nazwane
Neuland ma jednak zwracać uwagę odbiorcy na osobliwie pojmowaną własną
NIE-terytorialność, na to, że zasadą argentyńskiego Neulandu jest „być wędrow-
nym państwem cieniem” (Nevo, s. 560), jak metaforycznie określa to jeden
z bohaterów: „[...] wyobrażaj nas sobie jako «Futuro», statek wiozący mędrców
i wizjonerów z książki Herzla” (Nevo, s. 554). W tej perspektywie istnienie
Neulandu stanowi rodzaj wyzwania etycznego, wszak „państwo już istnieje”,
jedyne, czego trzeba, to – jak mówi Dżamili, który okazuje się kolejnym wcie-
leniem Żyda Wiecznego Tułacza – „[...] być «Sanhedrynem» na wygnaniu, któ-
ry jest powoływany za każdym razem w innym miejscu” (Nevo, s. 560), w ten
sposób ów „kraj cień” będzie wpływał na „kraj pochodzenia”20.

W jednym z lunatycznych monologów babci Lili (też, przypomnijmy, emi-
grantki ze wschodnioeuropejskiej diaspory) pojawiają się rozważania dotyczące
idei własnego miejsca: „A nasze państwo? Wszędzie jest pełno Żydów, którzy
żyją w jednym miejscu, w głowie mają inne, z którego tu przyjechali, i jeszcze
inne, do którego chcieliby uciec, choćby jutro” (Nevo, s. 602). Dwójka głównych
bohaterów decyduje się na powrót do Izraela, mimo awantury między Dorim
a ojcem, który podkreśla, że trwa właśnie kolejna „niepotrzebna wojna, która
niczego nie zmieni, i nie ma sensu brać w niej udziału” (Nevo, s. 566). Kon-
trastem dla tej dwójki jest para, która wyrusza w podróż – surrealistyczna Nesja,
„dziewczyna, która jest w tobie”, jak mówił Dżamil do Inbar (Nevo, s. 572),
i wcielenie Żyda Wiecznego Tułacza, czyli sam Dżamil. Figura Żyda Wiecznego
Tułacza towarzyszy czytelnikowi niemal od początku fabuły, zajmuje się nią
pisząca doktorat w Berlinie matka Inbar, która podkreśla, iż można tę postać
utożsamić z osobą uniwersalnego wędrowca, „przekraczającego odległości i epoki,
symbolicznego cierpienia ludzkości, kroczącej drogą postępu” (Nevo, s. 176).
Sama zastanawia się nad tym, że cechą współczesnej ponowoczesności jest
swoisty zanik przestrzeni określonej miejscem: „Może w kulturze nowego wie-
ku nie ma już «tu» i «tam»” (Nevo, s. 175). Jako wielbicielka Zweiga i osoba
zdystansowana, studiująca wiele źródeł kultury dawnej i współczesnej oraz ob-
serwująca rzeczywistość, podkreśla także bardzo istotne transformacje: „Więk-
szość naukowców zgadza się, że po ustanowieniu Państwa Izrael nastąpił regres
«pojawiania się» Żyda Wiecznego Tułacza na świecie. Jak gdyby wraz z po-
wstaniem państwa znikała potrzeba istnienia opowieści wyjaśniającej światu ich
wieczne wygnanie” (Nevo, s. 288). Od razu dodaje jednak, że świat akademicki
jest zawsze nieco spóźniony, potrzebuje czasu na lektury, obserwacje i pisanie
oraz publikowanie, więc nie dostrzegł (jeszcze) „renesansu mitu Żyda Wiecznego
Tułacza w ostatniej dekadzie” (Nevo, s. 288).
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NEULAND OR RELOCATION OF AN IDEAL

Summary

In this article the author presents an interpretation of a contemporary novel written
by an Israeli writer, Eshkol Nevo and places it both within a concept of the Zionist idea
as presented by Herzl himself and the Jewish settlement in Argentina as envisioned
and supported by baron Hirsch. The key issue here is the relation between the imagined and
the real.

Adj. Izabela Ślusarek
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WSCHÓD WYOBRAŻONY.
WOKÓŁ NAJNOWSZEJ PROZY ANDRZEJA STASIUKA

Andrzej Stasiuk pozostaje w literaturze polskiej najbardziej konsekwentnym
twórcą topografii wyobrażonych. Począwszy od przestrzeni lokalnych i regional-
nych (Dukla, Galicja, Łemkowszczyzna) przez Europę Środkową i europejskie
Południe po Zachód i Dojczland, kreuje on imagologie terytorialne, które sta-
nowią pole interferencji realnego i wyobrażonego. Tę strategię pisarz wykładał
już wcześnie, w Dzienniku okrętowym1, a wynika ona z faktu, iż geografia i wy-
obraźnia stanowią dla niego dwie aktywne siły sprawcze, nie tyle osobne, ile
wyraźnie współuzależnione. Pierwsza ugruntowana jest w doświadczeniu podróż-
niczym i sensualnym doznaniu miejsc, druga w sferze socjokulturowej, w swois-
tym archiwum lektur, klisz, wyobrażeń zbiorowych. W konsekwencji określone
terytoria zatracają swoją obiektywnie weryfikowalną sprawdzalność. W ten sposób
została stworzona na przykład wizja Dojczlandu, który, jak zauważa Arkadiusz
Kalin, „oznacza nie realną przestrzeń, lecz pewien stan mentalny narratora, po-
wikłane nawarstwienia polsko-niemieckich stereotypów, spostrzeżeń i refleksji
z podróży oraz fantasmagorii środkowoeuropejskich, splot kultury, historii i hi-
sterii”2. Analogiczny mechanizm działa w przypadku Europy Środkowej – skon-
struowanej dzięki władzy wyobraźni uruchamianej w terytorium pozbawionym
wyrazistej formy3 czy Południa jako kontrapunktu dla osi Wschód – Zachód4.

Rozwijane od wielu lat narracje topograficzne nie są więc płaskim i petry-
fikującym mapowaniem. Mapa, jak wiadomo, odgrywa oczywiście w pisarstwie
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Stasiuka kluczową rolę, ale, jak wskazywała Elżbieta Konończuk, wykracza ona
poza czysto geograficzną, służącą wyłącznie lokalizacji siatkę współrzędnych, ma
bowiem zarazem wymiar materialny (jako obiekt podlegający rozkładowi i znisz-
czeniu), biograficzny (jako dokument trajektorii życiowych), mnemoniczny (jako
swoisty wyzwalacz pamięci)5. Co więcej, sam pisarz przyznaje, że oglądanie map
wraz z aktami przypominania i projektowania przyszłości jest dla niego obcowa-
niem z formą nieskończoności6.

Stasiuk jednak nie tylko opisuje mapy, ale tworzy własną kartografię wy-
obrażoną, która jest na tyle sugestywna i przekonująca, że staje się punktem od-
niesienia również poza badaniami literackimi. Stworzone przez niego imagologie
wzbudziły bowiem silny rezonans w przestrzeni publicznej – reaktywowały dysku-
sję wokół Europy Środkowej, peryferyjności, prowincji czy Wschodu. Co istot-
ne, nie tylko w kręgach literaturoznawczych, proza Stasiuka bywa przywoływana
jako wiarygodny „głos” z peryferii, diagnozujący jej kondycję. Tak czynią na
przykład socjologowie – Joanna Kurczewska, argumentując za przydatnością lite-
ratury w uchwyceniu jednostkowego doświadczenia peryferyjności7, lub Bohdan
Jałowiecki i Sławomir Kapralski, autorzy wstępu do tomu Peryferie i pogranicza,
którzy uznają pisarza za eksperta i znawcę europejskich peryferii8. Okazuje się
zatem, że sprawcza moc poiesis Stasiukowej twórczości, jej światotwórczy po-
tencjał są na tyle silne (czy też fortunne, by pozostać przy terminologii perfor-
matywnej), że biorą w nawias jej imagologiczny, wyobrażeniowy charakter. To
zresztą główny paradoks recepcji, choć pisarz sam nieustannie odżegnuje się od
konwencji reportażowej, prawdy rozumianej jako zgodność z rzeczywistością, to
bywa do owej dokumentarnej prawdziwości nieustannie sprowadzany.

Po długim okresie, gdy pisarza bardziej interesowały podróże do Europy
Środkowej i na europejskie Południe, w opublikowanym w 2014 r. Wschodzie9

skierował uwagę na terytoria wschodnie – od Wisły po Syberię, Mongolię, Pamir
i Chiny. Wprowadzenie tak mocno obciążonej tradycją orientalistyczną, naznaczo-
nej stereotypami, nieprecyzyjnej geograficznie kategorii przestrzennej już w tytu-
le książki stanowi jątrzący i ostentacyjnie prowokacyjny (jak wrzucenie granatu
do ogniska) problem sam w sobie. Nasuwa przede wszystkim pytania, w jakim
stopniu imagologia zaproponowana przez pisarza odwołuje się do polskich wy-
obrażeń Wschodu. A zwłaszcza do wyobrażeń Polski jako Wschodu.

Na początek parę oczywistości. Erazm Kuźma w Micie Orientu i kultury
Zachodu w literaturze XIX i XX wieku konstatował, iż Wschód jest pojęciem
przestrzennym nie tylko dlatego, że odnosi się do określonych terytoriów, lecz
również z tego powodu, że jego konstruowanie zawsze będzie zlokalizowane
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10 E. Kuźma, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku, Szczecin 1980, s. 119.
Książka Kuźmy jest wyjątkowo cenną, choć zapomnianą monografią relacji Wschód – Zachód w li-
teraturze europejskiej i polskiej. W swoich założeniach Kuźma jest bliski powstałemu niemal w tym
samym czasie Orientalizmowi Edwarda Saida (1978), jednak, jak sądzę, dla analizowania polskiej
geografii wyobrażonej Mit Orientu stanowi o wiele bardziej przydatną i zniuansowaną pozycję. Po-
zwala bowiem uchwycić złożoność naszej labilnej sytuacji geokulturowej, w przeciwieństwie do
ostatnich dość bezrefleksyjnych i mechanicznych aplikacji orientalizmu Saidowskiego w polskich ba-
daniach. Na podobieństwa koncepcji Kuźmy zwrócił także uwagę Sławomir Iwasiów (Reprezentacje
Europy w prozie polskiej XXI wieku, Szczecin – Zielona Góra 2013, s. 108).

11 E. Kuźma, Mit Orientu..., s. 9.
12 J. Kieniewicz, Orient i Wschód Polaków, w: Polska Wschodnia i orientalizm.
13 Z nowszych prac zob.: Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, Kraków 2012.
14 Zob. A. Chomiuk, „Nowy markiz de Custine” albo historia pewnej manipulacji, „Teksty Dru-

gie” 2006, nr 1/2; P. Zajas, Zagubieni kosmonauci. Raz jeszcze o Imperium Ryszarda Kapuścińskiego
i jego krytykach, „Teksty Drugie” 2010, nr 3.

i perspektywiczne: tworzone z geograficznie usytuowanego punktu widzenia.
Inaczej będzie tworzony Wschód francuski czy niemiecki, inaczej polski, inne
będą też ich pragmatyki10. W badanym przez niego okresie (od romantyzmu po
lata trzydzieste XX w.) polskie wyobrażenia Wschodu nieustannie podlegały
fluktuacjom uzależnionym od sytuacji geopolitycznej. W odróżnieniu wszakże
od francuskich czy niemieckich mitów Orientu wariant polski – czy to w wersji
spolaryzowanej zgodnie z opozycyjną osią Wschód – Zachód, czy uznającej moż-
liwość ich syntezy – zawsze był silnie spragmatyzowany i wprzęgnięty w pytania
o świadomość i tożsamość narodową. Można nawet powiedzieć mocniej, funkcja
socjopolitycznego mitu Wschodu czy Zachodu polegała na „sterowaniu świado-
mością narodową, wymuszaniu określonych zachowań”11.

Jakkolwiek monografia kończy się na okresie międzywojennym, to ustalenia
Kuźmy brzmią niezwykle aktualnie, tym bardziej że mamy obecnie do czynienia
ze swoistym odrodzeniem tej problematyki. Wschód w kulturze polskiej budzi
bowiem rosnące zainteresowanie w środowiskach naukowych, podróżniczych
i wydawniczych. Spowodowane jest to z jednej strony przeszczepianiem teorii
postkolonialnych, przywoływaniem w związku z tym tradycji polskich badań nad
orientalizmem12, z drugiej trwającą od dawna dyskusją nad Kresami bądź po-
graniczami wschodnimi13. Kolejnym czynnikiem jest ciągle narastająca literatura
podróżnicza i reportażowa eksplorująca wschodnie obszary, począwszy od Impe-
rium Ryszarda Kapuścińskiego, które wywołuje zresztą coraz częściej dyskusje
na temat jego kolonialnego lub postzależnościowego nacechowania14. Stymulu-
jącą zainteresowanie rolę odgrywa oczywiście wydawnictwo Czarne z serią waż-
nych tłumaczeń (począwszy od książki Daniela Kaldera Zagubiony kosmonauta.
Zapiski antyturysty) i cyklem reportaży wschodnich pisanych przez polskich
autorów: Jacka Hugo-Badera, Wojciecha Góreckiego, Michała Książka, Andrzeja
Dybczaka, Igora T. Miecika. W tym przypadku Wschód to najczęściej terra
incognita, „biała plama” na mapie świata, tym bardziej ekscytująca, im mniej
turystycznie skolonizowana.

Istnieją wreszcie powody mieszczące się na styku geopolityki, imagologii
terytorialnej i pytań o tożsamość narodową. W latach dziewięćdziesiątych i na po-
czątku XXI w. odpowiedzi na te pytania były zorientowane na Zachód, na budo-
wanie poczucia przynależności do kultury i cywilizacji europejskiej. Wymownym
świadectwem może być tytuł tomu zbiorowego Czy Polska leży nad Morzem
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15 Zob.: J. Axer, Recepcja śródziemnomorskiej tradycji antycznej w Europie Środkowo-Wschod-
niej; A. Borowski, Mare Mediterraneum jako pojęcie kulturowe, w: Czy Polska leży nad Morzem
Śródziemnym?, red. R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga, Kraków 2012.

16 Z. Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Kraków 2013.
17 Zob. T. Zarycki, Polskie dyskursy o „Wschodzie” wewnętrznym i zewnętrznym – próba anali-

zy krytycznej, w: Polska Wschodnia i orientalizm.
18 W. Pawluczuk, Duszę ruską lepiej mieć, w: Patrząc na Wschód. Przestrzeń, człowiek, misty-

cyzm, Białystok 2013, s. 276.

Śródziemnym? Autorzy pomieszczonych w nim artykułów argumentują za kulturo-
wą partycypacją, podkreślają więź z obszarem śródziemnomorskim, a w tradycji
łacińskiej upatrują źródła odporności na indoktrynację komunistyczną15.

Tak mocna orientacja okcydentalna po 1989 r. doprowadziła jednak do
ucieczki od wschodnich aspektów lokalizacji geokulturowej. Nietrudno zatem prze-
widzieć, że reakcją na kulturową i polityczną okcydentalizację i europeizację
Polski, wypieranie jej wschodniości (paradoksy tej sytuacji celnie wydobywa Zie-
mowit Szczerek w Przyjdzie Mordor i nas zje16) w relacji do Europy Zachodniej
byłaby zatem obecnie jej orientalizacja i nawet autoorientalizacja. Przykładem
może być książka Polska Wschodnia i orientalizm, diagnozująca między innymi
sytuację wschodnich regionów Polski w relacji do Unii Europejskiej i wskazu-
jąca zarazem na orientalne stereotypy zacofania17. Z drugiej strony wydobywa się
ukryte do tej pory w cieniu modernizacji zjawiska, wymykające się racjonalnej
nowoczesności, a dostrzegane na Wschodzie – przestrzenną, bezkresną pustkę, mi-
stycyzm, duchowość i sekty religijne. W tomie rozmów z pisarzami i reporterami
Patrząc na Wschód Piotr Brysacz ponawia ciągle pytanie o wschodniość pojmo-
waną i jako obszar rozciągający się od Podlasia, i jako stan duchowy ze skłon-
nościami do mistycyzmu, a jego rozmówcy często potwierdzają te supozycje.
Wieloletni badacz kultury wschodniego pogranicza Włodzimierz Pawluczuk mó-
wi na przykład o różnicach na poziomie postrzegania:

 
Człowiek ruski, bizantyjski jest bliżej natury niż kultury, co nie znaczy że jest brudny, głupi

i niewykształcony. Nie, chodzi o zupełnie inne podejście do świata, o czerpanie sił do życia z zupeł-
nie innych źródeł. Natura, w przeciwieństwie do kultury, jest irracjonalna, nie da się do końca wy-
tłumaczyć jej pochodzenia, a jeśli nie wiemy, przyjmujemy coś na wiarę. Dlatego też ruski człowiek,
bardziej związany z naturą niż z kulturą, jest skłonny do wierzeń, objawień, mistycyzmu18.

 
Przywołany tu kontekst świadczy o tym, jak zapalnym problemem jest obecnie

polska wschodniość rozumiana zarówno jako polski Wschód wyobrażony, wytwa-
rzany z zewnętrznego punktu widzenia, jako coś obcego, innego, jak i jako we-
wnętrzna cecha kultury i mentalności wstydliwie wypierana przez ostatnie dekady.

A czym jest Wschód w prozie Stasiuka? W perspektywie geograficznej
obejmuje on wysiedlone wsie Łemkowszczyzny i wschodnie regiony Polski, mię-
dzy innymi Podlasie, Lubelszczyznę i Podkarpacie, drogi 801, 850, 816 i 865,
Lublin i Bełżec, wschodnią stronę Warszawy, Pragę i Grochów, a także peryfe-
ryjną Rosję, Syberię, Mongolię, Pamir i Chiny. A obok tego: wiejskie sklepiki
z ich zapachami, targowisko na Stadionie Dziesięciolecia, Dworzec Wschodni
w Warszawie. I jeszcze Akcję Wisła, komunizm i żołnierzy radzieckich, stare
dowcipy o Polaku, Rusku i Niemcu, tanią siłę roboczą, chłopów, robotników,
ukrytą w szufladzie legitymację partyjną wuja, Radio Maryja i pomniki Lenina,
portrety Mao na placu Tiananmen i ruiny fabryki Żerań. Chińszczyznę, zegarki ze
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19 O śmietnikowej rzeczywistości w prozie Stasiuka zob. M. Sowiński, Budowanie z odpadków.
Projekt polityczny Andrzeja Stasiuka (http://wakat.sdk.pl/budowanie-z-odpadkow-projekt-polityczny-
andrzeja-stasiuka – 22.07.2015).

20 J. Culler, Teoria śmieci, przeł. B. Brzozowska, „Kultura Współczesna” 2007, nr 4.
21 O obrazie Rosji jeszcze przed publikacją Wschodu pisała Anna Stryjakowska (Rosja Andrzeja

Stasiuka. Ku oswajaniu mentalnych antywartości, „Przegląd Rusycystyczny” 2012, nr 1/2).
22 Zob. prace pomieszczone w tomach zbiorowych Obraz Rosji w literaturze polskiej, red. J. Fiećko,

K. Trybuś, Poznań 2012; Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku, red. A. Jarzyna, Z. Kopeć,
M. Jaworski, Poznań 2014.

23 Zob. P. Małochleb, Imperium odchodzi. Rosja w literaturze polskiej po 1989 roku, w: Kultura
po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy
badawcze, red. R. Nycz, Kraków 2011.

złotego plastiku i plastik udający skórę, stragany odpustowe. Stepy i pustynie.
I wszechobecne resztki i pozostałości, materialne i niematerialne: chyży i cerkwi
łemkowskich, pańszczyzny, folwarku i dworu, Rusi, pegeerów, industrialu. A obok
nich obozy koncentracyjne, ziemie nasiąknięte ludzkim DNA, groby, cmentarze,
duchy, kości na pustyni. Jurty między blokowiskami, farmy wiatrakowe i beto-
nowe dinozaury na pustyni Gobi. Do tego klisze biblijne – wędrówki wyklętego
ludu do ziemi obiecanej. I zapach niskooktanowej benzyny.

Jak widać, Wschód wyobrażony Stasiuka to rupieciarnia porzuconego, tego
wszystkiego, co wypadło z ekonomicznego czy politycznego obiegu i stało się od-
padem, to także śmietnik klisz i wysypisko stereotypów. Przywołana metaforyka
nie ma charakteru przypadkowego – tak jak istnieje junk art, można też mówić
o junk literature, literaturze śmietnikowej. Nie chodzi przy tym tylko o to, że
Stasiuk od dawna pisze o śmieciowej rzeczywistości, zalewie tandety, lumpeksach,
zdegradowanej przestrzeni19, ale o fakt śmietnikowego nagromadzenia językowych
i kulturowych odpadów. Na ten literacki trop wskazywał Jonathan Culler w Teorii
śmieci, klisze i frazesy pełnią bowiem funkcję językowych odpadów20. Stasiuk,
jak wiadomo, z założenia nie tworzy pogłębionych diagnoz intelektualnych, inte-
resuje go bardziej obraz niż krytyczna wiwisekcja, operuje przede wszystkim na
poziomie doksalnym, opinii i wyobrażeń zbiorowych przefiltrowanych przez jed-
nostkową świadomość, to one bowiem stanowią podstawowy kod komunikacyjny.
Nie wchodzi zatem w rolę znawcy czy eksperta, tłumacza czy prawodawcy, nie
proponuje niczego nowego ani odkrywczego. Jeżeli dokonuje wiwisekcji, to na
własnej pamięci dziecka i młodego człowieka wychowanego w państwie komu-
nistycznym, dziecka proletariatu, syna „wyklętego ludu”, o chłopskiej, wschodniej
genealogii, mieszkającego na obrzeżach stolicy, w mieście biedaków. To sprawa
kluczowa dla zrozumienia „śmietnikowej” imagologii Wschodu – programowa
antyelitarność i antyintelektualizm, zasób doświadczeń z życia codziennego i opo-
wieści rodzinnych są bowiem sygnaturą wiarygodności, a jednocześnie pozycjonu-
ją (geograficznie, społecznie, kulturowo) podmiot. Pozwala to zarazem uniknąć
zarzutu o spojrzenie „orientalizujące”. Chodzi tu bowiem raczej o formę zbie-
ractwa, grzebanie w starzyźnie, śmietniku obrazów i pamięci, takich wszakże,
które odbierane są jako swoje.

Taktyka Stasiuka widoczna jest zwłaszcza w odniesieniu do imagologii
Rosji21. Obraz tego kraju w kulturze polskiej chyba nigdy nie miał charakteru
neutralnej i obiektywnej reprezentacji22, a sytuacja ta niewiele zmieniła się po
roku 198923. W podróżniczych relacjach o Rosji po roku 1989 wyraźnie bowiem
dochodzi do głosu – jak nazywa to zjawisko Hanna Gosk – narracja podmiotu
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24 Zob. H. Gosk, Wychodzenie z „cienia imperium”. Wątki postzależnościowe w literaturze pol-
skiej XX i XXI wieku, Kraków 2015 (tu zwłaszcza rozdziały: Po rozbiorach, po PRL-u. Polskie
podróże do ZSRR/Rosji, Konstruowanie psychospołecznej przestrzeni sąsiada. Niemiecki Zachód
i rosyjski Wschód w reportażowo-podróżniczej prozie polskiej ostatnich lat, s. 197–236).

25 T. Sucharski, Polskie poszukiwania „innej” Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej
Emigracji, Gdańsk 2008.

26 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Warszawa 1990, s. 149. Zob. też: Z. Kaźmierczyk, Rosja mental-
na Miłosza, „Teksty Drugie” 2010, nr 5; M. Szumna, „Literatura polska jest projektem na daleką
metę”. „Prywatne obowiązki” a Miłoszowskie czytanie Rosji, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 1.

27 M. Wilk, Wilczy notes, Gdańsk 1998, s. 13.
28 Zob. M. Marszałek, Rosyjska Północ jako punkt widzenia, „Rocznik Komparatystyczny” 2011,

nr 2; A. Chomiuk, Rosja „poza bedekerem”. Uwagi na marginesie cyklu północnego Mariusza
Wilka, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010, nr 1; R. Winnicki, „Północ – to moja fabuła”.
Polarne epifanie Jana Józefa Szczepańskiego i Mariusza Wilka, „Białostockie Studia Literaturo-
znawcze” 2011, nr 2.

29 A. Stasiuk, Coś trzeba opowiadać, „Lampa” 2009, nr 9, s. 6.

postzależnościowego, dawnego podporządkowanego, który wykorzystuje swe do-
świadczenie, by przekształcić je w opowieść kompensacyjną24. Jej wyznacznikiem
jest przepracowanie upokorzenia, mentalne odwrócenie dawnej relacji pomiędzy
politycznym hegemonem a podporządkowanym, dlatego kluczowym obrazem staje
się wizja degeneracji imperium, jak w prozie podróżniczej Ryszarda Kapuściń-
skiego czy Jacka Hugo-Badera.

Czy jest zatem możliwa „inna” Rosja w polskim oglądzie? Warto bowiem
zauważyć, że takie rozpoznanie wpisujące się w model postzależnościowy nie jest
jedyną możliwością w kulturze polskiej. Tadeusz Sucharski zauważa, iż pisarze
emigracyjni, tacy jak Gustaw Herling-Grudziński, Józef Mackiewicz czy Józef
Czapski, jakkolwiek najmocniej doświadczeni terrorem komunistycznym, potrafi-
li stworzyć trudny wariant relacji z Rosją – zarazem antysowiecki i przełamujący
polską rusofobię25. Ich pisarstwo było zatem próbą wyjścia poza polski kompleks
ofiary i narrację martyrologiczną. Podobnie Czesław Miłosz (kontynuując zresztą
tradycję Mickiewiczowską) rozdziela Rosję od Rosjan i uznaje „wschodnią”
cząstkę w sobie26. Ważnym punktem odniesienia może być także inna wyrazista
imagologia terytorialna Rosji – Mariusza Wilka, który dokonuje dwóch istotnych
zabiegów. Po pierwsze, przywołuje dawny podział na dwie Rosje:

 
Od wieków istniały dwie Rosje: Rosja widocznych pozorów [...], czyli Imperium, którego

kształt został odciśnięty w formach zewnętrznych [...], oraz Święta Ruś, czyli Matuszka, o prawach
niepojętych, formach niejasnych, tendencjach nieokreślonych [...]. O Imperium mówi się głośno
w Moskwie lub w Petersburgu, o Matuszce tylko w głębi kraju poszeptują. Ów stan rzeczy, moim
zdaniem, przetrwał do dziś.

Bo i dzisiaj obie Rosje istnieją: i Imperium, na drżących nogach, i Matuszka, walająca się
w rowie27.

 
Po drugie, co może bardziej istotne z punktu widzenia imagologii terytorial-

nych, Wilk zamienia rosyjski Wschód na rosyjską Północ28 i eksponuje w związ-
ku z tym odmienne cechy – pustkę, pejzaż jako doświadczenie metafizyczne,
ezoteryczne kulty, szamanizm.

Co czyni Stasiuk we Wschodzie z tym polskim „kompleksem” Rosji? Prze-
de wszystkim – jak mówił w rozmowie – rosyjskość, „oczywiście w dużym
cudzysłowie, ale jednak ma się w sobie”29. Pisarz nie wypiera więc rosyjskiej
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30 Zob. K. Schlögel, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł.
I. Drozdowska, Ł. Musiał, Poznań 2009, s. 390–406; J. Wierzejska, Hermeneutyka przestrzeni post-
sowieckiej. Próba zarysu, w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościo-
we w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, Kraków 2014, s. 405–422.

wschodniości, dlatego podróż stanowi rozpoznanie dialektyki tego samego i in-
nego, ciągłe lawirowanie pomiędzy Rosją rozpoznawalną we własnym doświad-
czeniu a Rosją nieznaną. Podobieństwa widoczne są już w kontynuacji krajobrazu,
w Lublinie Stasiuk zauważa: „Od samego Uralu płasko, płasko, płasko” (s. 76).
Ta jedna z podstawowych klisz rosyjskiej wschodniości – bezkres płaskiej prze-
strzeni, rozrosłej w monstrualnej skali – powraca w książce nieustannie. Powra-
cają także inne obrazy wschodniego pejzażu rozpoznawane jako takie same:

 
Pokonałem sześć tysięcy kilometrów i trzydzieści parę lat. Lotnisko w Bracku było jak Dwo-

rzec Warszawa Stadion, z którego odjeżdżały autobusy w stronę Węgrowa, Sokołowa i Siemiatycz
(s. 22).

 
Na początku to jest takie uczucie, jakby geografia robiła sobie z ciebie jaja.
Leci się jakieś sześć czy siedem tysięcy kilometrów, czyli tyle, ile do Indii albo do Kongo, i na

końcu jest coś w rodzaju hipertroficznego Węgrowa albo rozdętych Siemiatycz. Tak było w Irkucku,
gdy wyszedłem na pierwszy spacer. Na Gagarina, na Marksa, na Lenina nie mogłem uwolnić się od
przejmującego poczucia, że to wszystko znam. Te neoklasyczne fasady, napisy cyrylicą, kolumny,
tympanony, cały ten przepych na pokaz, a zaraz obok dziury, kałuże i potłuczone flaszki. Znałem to,
znałem jeszcze z dzieciństwa (s. 118).

 
Analogiczne obrazy kontrastów pojawiają się w Polsce – w widoku Warszawy

z okien podmiejskiego pociągu:
 
Spokojna rujnacja naprzeciw tych libeskindów za rzeką, naprzeciw tego smętnego Babilonu,

żadnych stanów pośrednich. Heroizm przetrwania i od razu pycha biedaków na dorobku. Podobnie
było w Zabajkalsku. Po rosyjskiej stronie stał beton z wyłażącym zbrojeniem i drewniane chałupin-
ki z rzeźbionymi obramieniami okien, a po chińskiej złociste wieżowce zwieńczone pagodowymi
dachami. Te dwa światy oddzielał płot z drutu kolczastego (s. 268).

 
Krajobraz wypełniony resztkami imperium jest przestrzenią postsowiecką30,

naznaczoną homogenizacją, dominuje w nim „monochromatyczna materia” (s. 23),
z jednej strony monumentalizm architektury i placów defiladowych jako najbar-
dziej widocznego emblematu władzy (jak w Czycie), a z drugiej kruszejący beton
i asfalt, dykta, płot z drutu kolczastego, ruiny i kurz.

Podobieństwo krajobrazu staje się punktem wyjścia archeologii pamięci kul-
turowej – penetrowania złóż obrazów Rosji wchodzących w dziecięce imagina-
rium lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, czasopisma, telewizyjne transmisje
ze zjazdów KPZR, czerwone gwiazdki z wizerunkiem Lenina, dowcipy o Polaku,
Rusku i Niemcu. Jest także pasem transmisyjnym do emocji, a więc nudy jako
reakcji na PRL-owski komunizm. Wspólnota postsowieckiej przestrzeni geogra-
ficznej i kulturowej płynnie przechodzi we wspólnotę doświadczenia historycz-
nego, w książce wielokrotnie powraca obraz starych kobiet rosyjskich, które
mogłyby być babką lub ciotkami Stasiuka (zob. np. s. 114–115).

Medytacja nad przestrzenią czy to postsowiecką, czy nad krajobrazem natu-
ralnym będzie także kluczem do zrozumienia historii, a najbardziej wymownym,
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31 E. Kuźma, Mit Orientu..., s. 160.

wręcz alegorycznym obrazem jest postapokaliptyczna pustynia Aralska, powstała
na miejscu jeziora po jednym z najbardziej dewastujących środowisko przyrod-
nicze projektów komunistycznych. Czas jest w książce Stasiuka pochodną prze-
strzeni – w imagologii Wschodu nie ma miejsca na progres, rozwój, postęp,
linearną, oświeceniową wizję, zawsze pojawia się powtarzalna matryca temporalna:
cykliczne fale, kolistość i spirala. Przestrzenna alinearność i kolistość reguluje
także kompozycję, ciągłe nawroty tych samych obrazów i miejsc jeszcze mocniej
eksponują brak rozwoju, swoistą zamkniętość Wschodu. Stasiukowy narrator
porusza się bowiem w zamkniętym kręgu – w tej przestrzeni powraca ciągle to
samo pragnienie podboju, opanowania bezkresu:

 
W żyłach tych ziem, w jej podziemnych rzekach krąży narkotyk, który podsyca szaleństwo,

i dostaje się zawrotu głowy od ogromu przestrzeni i od złudzenia, że można ją opanować i prze-
mienić. Czyngis-chan, Tamerlan, Piotr, Stalin, Hitler, kapitalizm, globalizm nadciągają jak meteo-
rologia (s. 113).

 
Wyobraźnię nawiedzają te same obrazy – wędrówki ludów (jak Łemków,

azjatyckich hord do Europy, chłopów ze wsi do miast). Nawet chiński rozwój
i ekspansja ekonomiczna zostały wbudowane w znane ramy:

 
Miliony Chińczyków, milion za milionem, uwiedzeni kapitalizmem, ośmieleni globalizmem,

wpatrzeni w lucyferyczne łuny naszych miast, podążali milion za milionem, świecąc sobie, czym
tam kto miał przez ten mrok w dole. Trudno, jak się ma tyle, to trzeba się dzielić. I oni po to szli,
ramię w ramię, milion przy milionie, szczupli, gotowi skonsumować każdą ilość wszystkiego, cho-
ciaż żaden badziew raczej nie wchodził w grę, ponieważ tego to akurat dość mieli u siebie. Szli
po coś więcej, po towary luksusowe, po europejskie wartości: liberté, egalité, fraternité, tradycję
judeochrześcijańską, greckorzymską spuściznę, równouprawnienie wszystkich płci oraz postnowo-
czesny paradygmat (s. 158–159).

 
Stasiuk przywołuje we Wschodzie jedno z wyjątkowo mocno ugruntowa-

nych w kulturze europejskiej wyobrażeń – „żółtego niebezpieczeństwa”, najazdu
chińskich lub japońskich hord na Europę. Pojawiło się ono pod koniec wieku
XIX w Europie i było reakcją na tak zwane przebudzenie Azji31. Za jego twórcę
Erazm Kuźma uznaje Władimira Sołowjowa, autora opublikowanej w 1890 r.
książki Chiny a Europa. Wizja „żółtego niebezpieczeństwa” miała wówczas
funkcje wyraźnie polityczne jako legitymizacja wschodnich podbojów Rosji.
Echa tego wyobrażenia odnajdziemy także w literaturze polskiej okresu między-
wojennego – u Stanisława Ignacego Witkiewicza, Brunona Jasieńskiego czy Alek-
sandra Wata.

*

Czy imagologie terytorialne Stasiuka zarysowane we Wschodzie można od-
czytywać w perspektywie geografii wyobrażonych, czy raczej wyobrażonych
kontrgeografii (imaginative counter-geographies)? Różni je przede wszystkim
pozycja podmiotu. W geografii wyobrażonej, zgodnie z klasyczną definicją, re-
prezentacje odmiennych przestrzeni, miejsc, krajobrazów, ludzi, kultury i natury
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32 The Dictionary of Human Geography, 5th edition, ed. D. Gregory, R. Johnston, G. Pratt,
M.J. Watts, S. Whatmore, Wiley-Blackwell 2012, s. 369–370.

33 Tamże, s. 371.
34 A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004, s. 57.

są „artykulacją pragnień, fantazji i lęków ich autorów”32, uwikłaną w relacje
władzy i dominacji, i zawsze tworzone z zewnętrznej perspektywy, osadzonej
w opozycji „tu” i „tam”. Zgodnie z tym stanowiskiem nawet pozornie obiektyw-
ne i neutralne formy przedstawień, takie jak mapy, mają charakter kulturowych
konstrukcji Innego i z tego powodu podlegają krytycznej analizie. I zawsze są
przestrzennie usytuowane. Wyobrażone kontrgeografie są natomiast próbami prze-
mieszczenia, podważenia lub kontestacji wprowadzonych przez dominujące reżimy
władzy reprezentacji i praktyk geografii wyobrażonych33. Artykułują zatem głos
i punkt widzenia „Innego” i zmierzają najczęściej do zatarcia separatystycznego
podziału na „ich” i „nasze” przestrzenie.

Biorąc te ustalenia pod uwagę, Stasiukowa imagologia, jego Wschód wyob-
rażony, sytuowałaby się bliżej kontrgeografii, tworzona jest bowiem z perspek-
tywy bardziej wewnętrznej niż zewnętrznej. Narracja zmierza do ustanowienia
przestrzeni ciągłości i wspólnoty doświadczenia Wschodu. Pozycjonuje jednak
przede wszystkim polski Wschód przefiltrowany przez osobiste doświadczenie,
a więc oczywiście selektywny i – jak wspominałam – „śmietnikowy”, ponieważ
zbudowany z kulturowych klisz. Jeżeli Stasiuk kontestuje i przemieszcza inne
imagologie, to przede wszystkim dominujący w ostatnich latach obraz Polski
okcydentalnej, Polski nad Morzem Śródziemnym, należącej do Zachodu.

Dlaczego? Zaryzykowałabym odpowiedź mało wyrafinowaną – Stasiuk nie jest
pisarzem idei, lecz konkretu. Konkretem podstawowym jest bieda, w Jadąc do
Babadag pojawia się znamienna wypowiedź: „Bogactwo jest nieuchwytną ideą
[...] Natomiast nędza, odrzucenie i upadek są konkretem”34. Ta nędza to ludzie
„odłożeni” (s. 69), zdewastowane krajobrazy i fabryki, resztki kultury łemkowskiej
i żydowskiej, problemy wypchnięte poza systemy ideologiczne, rzeczywistość czy
to komunistyczną, czy kapitalistyczną.

Jakkolwiek Stasiuk sam nazywa barwnie wyprawę na Wschód „podróżą do
jądra metafory”, to w gruncie rzeczy jest to zbieranie resztek i odpadów po jed-
nym kataklizmie historycznym, a przed drugim. Książkę rozpoczyna symptoma-
tyczna scena zakupu wyposażenia sklepu z pegeeru, a więc resztek upadłego
komunizmu:

 
Tam gdzie wyładowaliśmy kontuary i półki, leżały już belki, które Dżery kupił od upadłego

kołchozu parę lat wcześniej. Na niektórych wycięte były daty, trójramienne krzyże i symbole so-
larne. No i teraz leżały w stuletniej chałupie ocalone przed historią, najpierw przed nadejściem
komunizmu, potem przed nadejściem kapitalizmu (s. 18–19).

Podobnie jest z pisaniem. Stasiukowa twórczość to zbieranie resztek po ka-
taklizmach systemów, a dzięki temu ta literacka rupieciarnia Wschodu staje się
szczególnym miejscem pamięci: pisanym przeciw katastrofie zapomnienia.
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THE EAST IMAGINED. ABOUT THE LATEST PROSE BY ANDRZEJ STASIUK

Summary

The aim of this article is the analysis of the imagined topographies of the East in the
works of Andrzej Stasiuk. Territorial imagologies of this writer create a field of inter-
ferences between the real and the imagined, conditioned by local perspective. For this
reason the image of the East in Stasiuk’s prose includes both the travel experience as
well as cultural stereotypes. Consequently, this territorial imagology is the example of the
imagined counter-geography, created from an internal point of view, and the writing itself
becomes a specific place of memory.

Adj. Izabela Ślusarek



1 For a more detailed account of the state of Jewish heritage sites in Lviv, see Lemberg/Lviv/
L’viv: Jüdische Erinnerungsorte in Lemberg: Eine Bestandaufnahme / Jewish Sites of Memory,
in: Lviv: A Survey/Yevreis’ki mistsya pam’yati u L’vovi – Inventarnyy perelik, Berlin, Stiftung Neue
Synagoge Berlin / Zentrum für Stadtgeschichte Ostmitteleuropas, 2007. Omer Bartov dwells on the
disappearance of the last traces of Jewish past in Western Ukraine in: Erased: vanishing traces of
Jewish Galicia in present-day Ukraine, Princeton: Princeton UP, 2007.
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BETWEEN THE BANK AND THE THEATRE:
RETRIEVING SOCIAL AND CULTURAL HISTORY OF TWO LANDMARKS

OF PRE-WORLD WAR I JEWISH LEMBERG

Visiting today’s Lviv in search of the traces of Jewish past, one is confronted
with scenes of desolation, void and emptiness, where a vibrant Jewish culture was
once thriving. Although the urban landscape of the city is remarkably preserved,
one searches in vain for information about the buildings and monuments re-
miniscent of the rich past of the Jewish community that numbered 100,000 souls
before World War II. Only occasionally can one spot the former slot left by
a mezuzah on a doorpost in the old Jewish quarter, or glimpse at waning Yiddish
letters that surface under layers of paint fading away. 

All synagogues were destroyed and burned by the Nazis, but two: the former
Jakob Glanzer-shul (on St. Theodor Square) which was transformed into a Jewish
community centre in 1989, and the Tsori Gilod Synagogue on Br. Mikhnovskikh
Street, which was returned to service a few years ago under the name Beit Aron
ve-Israel. The sites of the Goldene Royz and the Great City Synagogue are
almost entirely razed to the ground. Devastation is even more dramatic in the
former suburbs of Krakowskie and Ziółkiewskie Przedmieście: the Reform Tempel
Synagogue (inaugurated in 1846 on the old market place) and the Great Suburb
Synagogue on Siańska Street (formerly Bożnicza) no longer exist and they were
replaced by public squares with a few trees and benches. Opposite, the sites of
the Bet Hamidrash of the suburb (5 Siańska St.) and the Synagogue of the Beth
Lehem Society (8 Siańska St.) were transformed into playgrounds for children.
The Hassidim Shul (Beit Hassidim), built in 1791 at the corner of Łazienna and
Bożnicza streets (4 Siańska St.) vanished, and the synagogue Or Szemesz at
3 Miodowa St. was replaced by a Soviet building. The old Jewish cemetery was
covered by the Krakivski Rynok and the site of the small Jewish streets of the
“ghetto” by the shopping market Dobrobyt1. Dozens of other smaller structures
have disappeared without a trace, while others are left decaying and unmarked,
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leaving the phantom of Jewish Lviv as a place of sorrow, deprived of the me-
mory of a large part of its former inhabitants assassinated by the Nazis, and left
without any form of musealisation and commemoration2.

However, the overall urban structure of Lviv has been amazingly left un-
touched by the war and many formerly Jewish structures that served a variety of
purposes could be identified and related to their history. It would be feasible
to think of a multimedia project that could help illuminate Jewish cultural and
social life in mapping the places and linking them with iconographic sources
(old photographs, postcards, architectural plans, artistic representations in painting
or drawing) and written sources or documents of oral history (printed texts,
memoirs, recorded videos and narrative of survivors). Such a collective project,
aimed at linking the research of many historians and students, would enable us
to tell something about each building, its history, its function, and possibly about
the people who dwelled, worked, crossed each other’s way daily in these places.
The flexibility of the internet support opens the way for a dynamic presentation,
including how one building was lost, abandoned, changed hands and (re) ap-
propriated at different times of history. This could be done for the synagogues
and learning houses, but also for primary and secondary schools, dormitories and
canteens, institutions of higher learning, libraries, workplaces such as stores
and shops, craftsmen’s workshops, Jewish enterprises and businesses, banks,
places of social interaction such as offices of trade unions and political parties,
cultural institutions, theatres, movies theatres, libraries, editorial offices of news-
papers and publishing houses, cafés and restaurants, and so on. 

My article will exemplify this undertaking with two landmarks of Jewish
Lemberg, a Jewish bank and a Jewish theatre. The Bank Sokal and Lilien was
a reputable financial institution, founded and managed by an assimilated family
of the Jewish bourgeoisie, and serving Poles, Jews and Ukrainians alike. The
Lemberg Yiddish theatre founded by Jakob Ber Gimpel rather catered to the needs
of the Yiddish speaking circles. While these two institutions, the reputable Jewish
bank and the popular Yiddish theatre, are associated with quite different segments
of Lemberg pre-War Jewish society, a close investigation actually could tell
us much about the real social interactions and the links that existed between
spheres often considered poles apart, such as economy and culture, banking and
theatre, and “high” and “low” culture.
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3 I discovered this picture in 2007, thanks to a visit in the archives with Meylekh Sheykhet.

MEYLEKH RAWICZ AND THE JEWISH BANK SOKAL AND LILIEN:
RETRIEVING THE HISTORY OF A GROUP PICTURE

Let us start with a picture: the group photograph of the buildings, the owners
and the employees of the Jewish Bank Sokal and Lilien, which is preserved in
the archives of the Lviv historian Faina Petriakivska on Mendelieieva St.3 The
group portrait was presented on an unknown date to Adolf Lilien (in the centre
of the picture), the head of the bank, with the caption “Kochanemu szefowi
w dniu otwarcia nowego lokalu urzędnicy” (“To our dear boss, on the day of the
opening of our new premises”). Left and right of him, one can see two senior
staff members of the bank, Sokal (left, no first name) and “Ignacy” Lilien (sic,
right). The captions with the names of the staff members were apparently in-
serted later, by handwriting, and they will be discussed below. At the bottom the
pictures of both the old and the new buildings of the bank appear. Although
the date is not marked, the aesthetics of the ornamentation in the picture is
definitely that of Jugendstil or Secession, turn-of-the-century art, and thus the
picture probably was taken shortly after 1900. The new building of the bank
also has its own fame: it was designed by the rising architect Michał Ulam and
erected as the first four-storey building in Lemberg in 1903 or 1904, right in the
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4 About the completion of the new building on Hetmańska around 1904 by the architect Michał
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Carlo. His nephew, Stanisław Ulam, became a mathematician and contributed to the invention of
the hydrogen bomb in the USA.

main street, Wały Hetmańskie, not far from the Teatr Wielki, at the corner of
Kiliński St. The young architect, who had just established himself in Lemberg in
1903, attracted sensation with this construction. The journal Przegląd wrote
in 1904: “In technical circles in the place of Lemberg, Mr. Michał Ulam is the
hero of the day. A young architect whose name will for long remain engraved in
the annals of the city of Lemberg, as he is the first one to construct a four-storey
building in Lemberg”4. The bank who commanded its building was obviously
prosperous.

This collective portrait of the bank staff depicts men and their place of work,
the entire hierarchy including the partners and the employees of a Jewish financial
institution well established on the main corso of the city, old and young, in
fine attire, assembled around their leaders. This mute picture, the faces of the
uptight employees staring today into the void blank of history leave us with many
unanswered questions: Who were these people? What was it like to work in
a Jewish bank at the turn of the century? How did they think, live, interact? Were



Between the Bank and the Theatre: Retrieving Social and Cultural History of Two Landmarks... 109

5 Meylekh Rawicz, born in Radymno in Eastern Galicia, later became a major proponent of the
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they traditionally minded or assimilated? How did they talk, in which language
did they speak? What kind of cultural activities would they favour in their leisure
time? How were they dressed, or even what perfume would they wear? Most
times, it is impossible to recreate the “Lebenswelt” of a Jewish family bank from
100 years ago... But while most of the documentation disappeared in flames,
sometimes there are good surprises and here, we were struck by good luck. 

In this case, there is a perfect match between the picture I found in the
archives of Faina Petriakivska and the memoirs of the Yiddish writer known as
Melekh Rawicz (Meylekh Ravitsh5, pseudonym of Zakharye-Khone or Sigmund
Bergner, 1893–1976), Dos mayse-bukh fun mayn lebn (The Tale Book of My Life).

In 1910, young Sigmund just turned 17 years old and graduated from the
business high school in Stanisławów. His father, as was done in these days,
arranged through relations of him to get him the first job in the Bank Sokal und
Lilien and accompanied him to the capital of the province for his first job
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interview. The son got the job, but he worked in the bank for no longer than two
years, as he departed for Vienna in 1912. However, he left extensive recollections
about his days at the bank.

The Bank Sokal und Lilien had been established as a family business about
40 years earlier, it was part of the establishment6. Rawicz recalls it vividly and
writes: “Sokal and Lilien was the most solid Jewish bank in Lemberg. Something
like the spirit of the Berlin-based Oppenheimer and Mendelssohn banks was
hovering over it”7. Rawicz expands on how the bank was stiff and formal: its
entrance was kept by uniformed janitors and it had a staff of thirty to forty
people. It was led in a very conservative way. As for language usage, Yiddish
was not permitted; only German and Polish were spoken there. Business
correspondence was written on plain, white paper by four clerks, each one sitting
at a separate table, entirely by handwriting, and not even letterhead paper
and stamps were used for this task, which was already deemed old fashioned
for the time. Everything was proceeding according to a long-established and
adamantly maintained tradition of banking: “It was not a bank, it was a temple
of money!” concludes Rawicz.

Similar impressions are recalled also by non-Jewish families, such as the
one of Hanna Franko-Klyutchko, the daughter of Ivan Franko (1856–1916), the
famous Ukrainian writer. Olha Khoruzhynska-Franko, the mother of Hanna and
the wife of Ivan Franko, had inherited some fortune from her own grandfather,
a millionaire from Odessa: “my mother received a huge sum for that time, ten
thousand roubles, invested in shares; besides this, family silvery for 24 persons,
house linen, dresses, furs, furniture, and with all this she came to Lviv, with
the full belief and hope to build a family life [...]. She secured her savings in the
Bank Sokal and Lilien on Hetmańska Street, and I would often go with her to
retrieve the monthly interests. This money (several roubles per month) was a huge
help not only for the household, but also because father had to go to Vienna,
where he was preparing a doctorate at the philosophical faculty”8. From her
testimony, the bank was playing a major role in securing the assets of a Ukrainian
upper class and intellectual family. Adolf Lilien, the head of the bank, who is
depicted in the centre of the group picture, is also mentioned by Ivan Franko
himself, as Adolf tried to help out the Ukrainian Kryloshanski Bank, founded
in 1868 to help the rural economy, with a loan, which alas did not prevent it from
going into bankruptcy in 1884. This gives us interesting information about the
relationship between Jewish and Ukrainian banks: they were not necessarily harsh
competitors, as often portrayed, but could also sustain each other. Surely, the
Bank Sokal and Lilien had such a firm reputation among clients because of
its implication in the overall economic welfare of Galicians of all creeds and
backgrounds.
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9 R. Horak, Ivan Franko ta bankir.
10 K. Bulzacki, “Zawsze mój Lwów”. Tekst Aktu pamiątkowego spisanego przy otwarciu teatru

miejskiego, http://www.lwow.com.pl/teatrwielki.html (consulted 16 July 2015).
11 About Adolf and Eduard Lilien, see Gazeta Narodowa 27.6.1911, p. 2; ibid. 3.8.1911, p. 2.

Also about their official functions, Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie, Vienna, Druck und Verlag der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, annual, various years.
I am indebted to Harald Binder for these references.

12 Rawicz’s memoires were written well after World War II, so he may have erased the first name
Adolf, which had such a negative connotation after Hitler, from his memory.

Adolf Lilien (1863–1911) was a major figure of the Polonized Jewish
bourgeoisie of Lviv, active in the assimilationist “Ojczyzna” circle. He was
a liberal, opposed to Zionism, and was highly esteemed for his involvement both
in economical and philanthropic activities. He already inherited the bank from
his own father and was a member of the Chamber of Commerce and Crafts
(Gewerbe- und Handelskammer). He also contributed to various charities, among
others to an association involved in supporting summer camps for Jewish children.
His wife Erna, born Nierenstein, was active in the women’s association “Ochrona
kobiet.”

His brother Eduard Lilien, a lawyer and a member of the city council during
three legislative periods, had a more liberal-progressive leaning and was engaged
in democratic circles, in close collaboration with Polish socialist leaders. The
historian Roman Horak, director of the Ivan-Franko-Museum, retraced how Eduard
Lilien defended Ivan Franko and the Galician socialists when they were under
trial in Cracow in 1880 and helped the writer to publish in the Kurjer Lwowski.
Eduard Lilien also founded the short-lived Polish language journal Ruch
(1887–1889), where Franko also collaborated9. These details also shed a new
light on the relationships between Ukrainians, Poles and Jews in Lemberg: here
is a Jewish lawyer active in Polish socialist circles and defending a Ukrainian
writer in court! Eduard Lilien also was concerned with Polish cultural life in
Lviv: he is named among the members of the Committee for Supervising the
Building of the City Theatre in 1899, as well as a member of its Artistic
Committee10. The worlds of law, politics, democratic progress, Polish cultural
life and Ukrainian fight for recognition meet in this one person. However, in
1911, he must have mismanaged his affairs: he had to move abroad because of
his accumulated debts (possibly 300,000 crowns!), which could have endangered
his brother’s activities as well as the family bank11. It may have been the sign
of the family’s decline: in this very same year, Adolf Lilien, whose health had
deteriorated, passed away and the bank was taken over by a bigger financial
institution based in Vienna, the Union-Bank.

Meylekh Rawicz wrote that when he started working in the bank in 1910,
one of the owners, Sokal, had already passed away, and only Lilien was continu-
ing in this capacity. According to Rawicz, it was a certain “Emil” Lilien, but
there is no trace of this “Emil” in other sources, so it must have still been Adolf12.
In the picture, on the other hand, Adolf Lilien is represented along with a certain
“Ignacy” Lilien, according to the handwritten caption, which might also be an
erroneous first name, because it is not attested in other sources. Memories
sometimes are blurred with time... Besides Eduard, Adolf had two other brothers,
Norbert and Ernest, who could have possibly played a role in the bank, and a son,
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13 M. Ravitsh, Dos mayse-bukh..., p. 162. About the Union-Bank, see I. Kotlobulatova, L’vivs’ki
skarbnytsi, Lviv: Piramida, 2002, pp. 48–49, where it is mentioned that the Bank Sokal and Lilien
continued to maintain a separate counter in the Union-Bank even after the merger took place.

14 M. Ravitsh, Dos mayse-bukh..., p. 89.
15 Ibid., p. 89.
16 Ibid., p. 92.
17 Ibid., p. 94.

Artur, whom Rawicz also mentions and who was supposed to take over the
direction of the bank. In late June 1911, that is one year later, Adolf Lilien died
and the bank plunged, possibly because of Eduard’s debts. Vienna-based Union-
Bank bought the Lviv Lilien Bank and turned it into one of its branches13, so that
the Lilien dynasty had to give up its family enterprise. 

Rawicz gives a very detailed portrait of the person he remembers as “Emil”
Lilien, but who actually may rather have been called Adolf: “He was a pro-
foundly, for generations already assimilated Jew. Almost converted.” (“er iz geven
a tif- un doyres-lang asimilirter yid. Kimat geshmadt”). He used to talk very
little, and rarely would come to his bank, and if at all, only to give a couple of
brief, short orders that were to be seen literally as a law not to encroach”14.
Rawicz says more about Lilien’s wife and their son, which allows us to identify
them as Erna and Artur Lilien, and to conclude now without doubt that he
was speaking of Adolf and his family: “The wife of director Lilien, who had the
face and the looks of a Polish aristocratic lady, was active in the then modern
Toynbee-Halle movement, which she planed to adapt to the poor Jewish society.”
This indicates that she was engaged in charitable work, establishing community
centres for the poor Jews. According to Rawicz, the Liliens had one son, “who
was behaving like a prince: he was handsome, authoritarian like a monarch, and
used to write poetry in Polish, his name was Artur Lilien”15. Thanks to Rawicz,
we are now able to reconstruct the history of the Lilien family enterprise: three
generations of the Lilien dynasty, sketched in brisk and colourful words, now
vividly appear before our eyes.

Aside from the Lilien family members, Rawicz draws the portraits of two
senior banking executives, Menkes and Chameides, who are first in charge of
testing his abilities in bookkeeping and then of supervising his work at the bank.
The former, Menkes, was between 50 and 60 years old, elegantly dressed, clean-
shaven, “his face looked neither gentile nor Jewish, but he had a long nose and
he was wearing lorgnettes,” and had “a very dignified and serious voice, some-
what similar to the creaking of an antique heavy oak chest.” When he initially
saw the young Bergner accompanied by his father for the job interview, he first
sent him straight back to have a hair cut, and disappeared on the spot, exhaling
a precious smell of roses, his favourite perfume16. The latter, Chameides, was
exactly the opposite: he smelled like mothballs “as if he had just been retrieved
from a big cupboard where he had been kept enclosed for half a year.” “He
is old, surely already 70 years old, of medium height, his beard shaved, and
is wearing a big, long moustache that makes him look a bit like Friedrich
Nietzsche. And he really bears a resemblance to the mad philosopher: he has
an angry look, a high forehead; he sticks his glasses up his head and looks up
from underneath like a bull ready to attack”17. In the picture from 1904 only
Chameides is represented, but one can see his moustache à la Nietzsche and his
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18 Ibid., p. 94.
19 J. Schall, Zbieracz i jego zbiory: Zabiegi o utworzenie muzeów żydowskich w Polsce, in:

M. Goldstein and K. Dresdner, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, Lwów,
Nakładem Maksymiljana Goldsteina, 1935, p. 144. This book explains Goldstein’s interest in Jewish
folk culture and arts.

20 S.H. Hoshen, Research and Collection of Judaica in Lvov: 1874–1942, in: Treasures of Jewish
Galicia Judaica from the Museum of Ethnography and Crafts in Lvov, Ukraine. Several museums in
Lviv had already started collecting Jewish artefacts, see F.S. Petriakowa, Jewrejskoje muzejnoje dieło,
indiwidualnoje kollekcionirowanie na ukrainskoj etniczeskoj territorii. Koniec XIX – naczało XXI st.:
obratnyj otsciet k buduszczemu, in: Zaporożskije jewrejskije cztenija, 2001, no. 5, p. 273, as well as
I. Horbań, Ośrodki przechowujące dziedzictwo kulturowe narodu żydowskiego we Lwowie: historia
i stan obecny, in: Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie, eds. J. Zętar, E. Żurek, S.J. Żurek, Lublin:
Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006.

21 See N. Cieślińska-Lobkowicz, The Blind Spot: Looted Art, Restitution, and the ‘Eastern Jews’,
in: Osteuropa, no. 1, 2009. In 1996, in cooperation with Beth Hatefutsoth in Tel Aviv, the collection
of Maksymilian Goldstein from the Museum of Ethnography and Crafts in Lviv was studied and
exhibited. But the collection again lies dormant in its cellars.

outdated looks. As Rawicz notes, Menkes and Chameides were competitors and
even fierce enemies: “Chameides was considering Menkes an anti-Semite and
an apostate (in Yiddish: meshumed), and Menkes held Chameides for an old-
fashioned Jewish bigot (in Yiddish: an alt-frenkishn yidishn khnyok)”18. Again, in
a few words, Rawicz sketches the opposition between both competitors, capturing
two lifestyles, modern assimilationism and old-fashioned bigotry. Both men were
working at the same Jewish bank, and their paths both crossed the one of young
Rawicz, who at the same time was trying himself at his first verses in Yiddish.

Finally, there is still one character of importance that Rawicz does not
mention, but who figures in the group picture, at the top left of the frame: it is
Maksymilian Goldstein (1880–1942), who later became a famous numismatist,
art collector and founder of the first Jewish museum in Lwów. In the picture,
he appears to be the youngest of the bank employees, in his early twenties,
and probably he was only recently hired around 1903. Indeed, his biography
mentions that he was working with the banking house of the known philanthropist
“Jakob Stroh, Sokal and Lilien,” but he later moved on to work with the Austrian
Creditanstalt19. However, he had probably left it when Bergner arrived there in
1910. In fact, 1910 is exactly the year when Goldstein, then 30 years old, first
came up with the idea of founding a Jewish museum with the Lemberg Jewish
community20. Goldstein assembled an extraordinary collection of Jewish artefacts
and objects of religious and daily life, which he then exhibited in the community
building on 12 Bernstein St. (today Sholem-Aleykhem St.). The collection is now
dormant in the cellars of the Museum of Ethnography and Crafts in Lviv21. Thus,
here is another link between the world of banking and that of Jewish culture, and
between Rawicz and Goldstein: these two dedicated cultural actors of Lemberg
Jewish life worked in the same assimilated milieu of Jewish finance and banking,
alongside with their other activities devoted to the preservation of Jewish culture
through theatre, writing, or museology. While they both worked in the same bank
to sustain themselves, and while their footsteps crossed the threshold of the same
house daily for a period of their lives, they may well never have met each other.
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22 See the Yizkor-bikher quoted below, but one can also remind of the autobiography of A. Granach,
There Goes an Actor, Doubleday, Garden City, Dorian and Co., 1945; republished as From the Shtetl
to the Stage: The Odyssey of a Wandering Actor, Transaction Publ., 2010.

23 The multi-volume encyclopaedia on Yiddish theatre by Z. Zylbercweig, Leksikon fun Yidishn
Teater, published between 1931 and 1969 only has a scarce article on Yankev Ber Gimpel, and no
article on the history of the Gimpel theatre, frowned upon as “Shund.” Zalmen Zylbercweig
(1894–1972) was born in Chortkov, Galicia, and started as an actor before turning to writing and
directing plays, he emigrated to the US in 1937. N. Sandrow, Vagabond Stars: A World History of
Yiddish Theatre, New York, Limelight, barely alludes to Yiddish theatre in Galicia. A Ukrainian
researcher who did not read Yiddish published a book based on articles collected from the
Encyclopaedia Judaica and other Jewish reference works, as well as sources in DALO:
T. Stepantchykova, Istoriya yevreiskoho teatru u L’vovi, L’viv: Liha-pres, 2005. Another recent
publication is D. Karner, Lachen unter Tränen. Jüdisches Theater in Ostgalizien und der Bukowina,
Vienna: Steinbauer, 2005.

VOICES FROM THE PAST: RETRIEVING THE SOUND
FROM THE LEMBERG YIDDISH THEATRE

More even than others, there is one arena which provides an interesting pos-
sibility to confront various supports to recreate a multimedia cultural history of
Jewish Lemberg, and this is the history of the Yiddish theatre. While the corpus
of theatre plays produced and even written in Lemberg is today forgotten history,
many former Galicians have attested in their memoirs, mostly written in Yiddish,
about the fascinating history of Yiddish theatre in the city22. However, the
Lemberg Yiddish theatre has been little researched23, although there are academic
and research departments interested in Jewish theatre and music that do hold
collections of musical scores and photographs of the staged representations. These
sources could be linked with the landmarks of Jewish theatrical history in
Lemberg: the former Gimpel theatre on Hnatiuka St. (formerly 11 Jagiellońska St.)
and the former theatre Colosseum, which was located on Kulisha St. (formerly
Słoneczna St.) in the passage built for the Brothers Hermann at the turn of
the century.

First of all, it is necessary to correct a number of common places often spread
about Yiddish theatre seen as a minor genre with little influence. A glimpse into
the biographies and achievements of some leading figures on the Lemberg stage
will help create a totally different image. In 1889, Jakob Ber (Yankev Ber)
Gimpel left the Polish Skarbek Theatre, where he was a chorister, to establish
the Lemberger deutsch-jüdisches Theater, the first permanent Yiddish theatre in
Lemberg, which constituted a pillar of Yiddish cultural life there until 1939.
As for the banks, in the theatre there are dynasties too. Yankev Ber had two sons:
the first one, Emil (Shmuel Mendel, 1867–194?), took over the direction of the
Yiddish theatre, while the second one, Adolf (Aaron, 1875–194?), who played
the clarinet in the symphonic orchestra, was also a musical director of the Yiddish
theatre and head of the choir at the Reform Tempel. His career stretched thus
from classical music to Jewish cantorial chant and liturgy, not omitting theatrical
entertainment and Yiddish operetta: such a remarkable versatility is rarely seen,
but in Jewish cultural life in a multicultural city like Lemberg.
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24 See the Jakob and Bronisław Gimpel Archive, established by Jakob’s son Peter Gimpel,
http://www.gimpelmusicarchives.com.

25 S. Prizament, Yidish Teater in Lemberg, in: Yidish Teater in Eyrope, vol. 1, Poyln, New York,
Congress for Jewish Culture, 1968, pp. 287–288.

One generation later, Adolf Gimpel had three sons, all became famous
musicians: Karol (1890–1942) and Jakub (Jakob, 1906–1989), both pianists, and
Bronisław (1911–1979), a violinist. Jakub had already been playing the piano
at his grandfather’s Yiddish theatre when he was eight years old. Along with his
younger brother Bronisław, he graduated from the Lviv Music High School and
in 1922, at the age of 16 and 11 respectively, they moved on to study in Vienna.
Loaded with prizes, they left Poland in 1937–38 to continue their career in the
United States and achieve world fame24. From the point of view of prosopography,
these are fascinating examples because they force us to consider the three
generations of the Gimpel family as go-betweens and mediators between “high”
and “low” culture, between the Polish, Jewish, Austrian and then American
worlds, between manifold religious, social, theatrical and musical identities and
traditions.

This genesis of the famous Yiddish theatre is speaking in itself. When
Yankev-Ber Gimpel obtained a concession to open a “German-Jewish” theatre
in 1889, the contract specified that the language spoken on the stage would be
German and that the music would be played by an Austrian military band! Out
of this unlikely conjunction, a theatre was born that produced plays by a gamut
of early Yiddish playwrights such as Goldfaden, Lateiner, Hurwitz, Shaykevitch,
which the actors attempted to “translate” or better said to transpose orally into
...some kind of German. Playing on the linguistic proximity between both
languages, they were mostly just distorting the pronunciation of certain vowels
and avoiding all too obvious Hebraisms. The actor Bentsion Polepade, who had
come from Russia, once attempted a small revolution: he switched to Yiddish on
stage, first totally off-the-cuff. The public applauded with such enthusiasm to this
innovation that it remained the rule25.
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26 S. Prizament, Yidish Teater in Lemberg, p. 289; see D. Bechtel, Yiddish Theatre and its Impact
on the German and Austrian Stage, in: Jews and the Making of Modern German Theatre,
eds. J. Malkin, F. Rokem, Iowa City: University of Iowa Press, 2010.

27 Y. Mestel, Fun mayne yugnt-yorn in Galitsye, in: Gedenkbukh Galitsye, ed. N. Tsuker, Buenos
Aires: Tsukunft, 1964, p. 163.

28 S. Prizament, Yidish teater in Lemberg, p. 287.
29 This list is important as it records the names of the actors and singers who also recorded most of

the repertoire of the Lemberg Jewish theatre. See also J. Gelson, Błądzące gwiazdy na lwowskim
firmamencie: Z notatek o teatrze żydowskim, in: Pamiętnik teatralny: Teatr Żydowski w Polsce do
1939, XLI no. 1–4, 1992, pp. 345–352.

The theatre grew, attracted new actors, and extended its repertoire from
operetta to art theatre and European classics. Due to its growing notoriety, the
troupe engaged in numerous tours through Central Europe, including the cities
where German was more in use than Yiddish, so that the actors would adapt
their way of speaking to the language proficiency of their public. Similarly, dur-
ing WWI, as many Austrian recruits were stationed in the city, the actors took
back to playing in daytshmerish, a sort of Germanized Yiddish more easily
understandable by German speakers26. The language theatre was thus flexible and
adaptable depending on the ever changing public, so that the theatre was attracting
both Jews and non-Jews, depending on the circumstances. The Gimpel theatre
became the most popular Yiddish theatre in Europe before WWI, and its attraction
extended well over the ocean. The premises themselves were quite particular: the
building, erected in a back yard, could seat only 600 people, but in the summer,
benches elevated on wooden scaffoldings would be put up in the courtyard
to accommodate well over 2,000 spectators, with seats at different price levels
(with a back to lean on, without a leaning, then 12 to 15 stacked levels of cheap
benches, plus, of course, standing tickets and loges). The reason for this affluence
was that during the summer, major stars and actors of the American Yiddish stage
such as Boris Tomashefsky or Paul Baratoff would come on tour. Impresarios
from Second Avenue and Broadway would send recruiters to tempt away the best
actors and entice them to come and engage in a career in New York27. Some of
them continued their way to Berlin, Vienna, New York and even Hollywood,
such as the famous actors Rudolf Schildkraut or Paul Muni.

It is also interesting to have a look at who were the artists of the Yiddish
stage and at their repertoire before WWI. The first generation of actors, who were
playing even before the theatre had a permanent location, were Regina Prager,
Joseph Weinstock, Frieda Gespass, Selig Schur, Bertha Kalisch, Kalman Juwellir,
Samuel Tabatchnikov, Berl Weinstein, and the director was Louis Zwiebel, whose
wife later became a famous singer. They were joined by the actors Z. Karlik, Lina
(Liebe) Karlik and Joseph Rozenberg. All these actors started by playing in so-
called “German”28. Then came the second generation: with actors such as Julius
Guttmann (also the artistic director of the theatre), his wife Salcia Guttmann,
Rosa Schilling, Bentsion Polepade, and the singers Sam Schilling, Leon Kalisch
and Adolf Meltzer. In the first years of the 20th century, Z. Zuckerberg, Regina
Zuckerberg, and Ludwig Satz also joined the company29.

At the same time, literally thousands of records were produced at the begin-
ning of the 20th century, featuring famous artists in the genres of cantorial and
synagogue choral chant, Yiddish theatre and song, Klezmer and instrumental
music, as well as spoken words, stand up comedy, theatre etc. Among them, the
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30 M. Aylward, Early Recordings of Jewish Music in Poland, in: Polin: Studies in Polish Jewry,
vol. 16, 2003, table 2. The author’s article is based on a preliminary study of 1,753 records issued
between 1906 and 1909, to which he is planning to add 3,500 more. He expects that more than 500
records stem from the Gimpel theatre alone, and more from “Broder singers,” such as Pepi Littmann
or Szulim Podzamcze, who were involved more or less loosely in the Lemberg theatre.

31 http://www.phonomuseum.at, section «Jewish songs».
32 Favourite records 1-26093 (2566-f-), Frau Guttmann, jüd. Theater Lemberg, Hat a jüd a vabele,

Volkslied. The site offers other interpretations of the same song. Sheet music with lyrics to this song
is available in: J. Kammen, The Kammen Folio of Famous Jewish Theatre Songs, vol. 1, New York:
Kammen Music, 1949. The lyrics and music were written by Morris Goldstein. Salcia Guttmann
(1882–194?) entered the Yiddish theatre in 1897.

33 Favorite 1-27103 (2908-o-), Helene Gespass, Lemberg m. Violinbegl., Berke kim zu dein Serke.
Helene Gespass (ca. 1886–1909) was born in Lemberg as the younger sister of Frida Zwiebel-
Goldstein.

share of the above mentioned artists originating from Lemberg in the category of
Yiddish theatre songs is overriding, amounting to 354 out of 560 titles counted
in a preliminary study by the musicologist Michael Aylward in 2003, and many
more should be added to this count. As Aylward writes, “I can think of no
parallel in the history of the early record industry where an artist or group of
artists was the subject of such intense activity. The pioneering recording en-
gineers of this era documented a complete sound panorama of one of the most
important Yiddish theatres ever to operate in Europe and, what is more, captured
it on disc during the period when it was at the very peak of its powers”30. The
repertoire is also characterised by a great diversity: there are pieces taken from
operettas by Goldfaden and others, but also folk songs, comic songs and couplets,
vaudeville, accompanied by piano, violin or even a full orchestra and choir, or
even comic sketches. 

The multimedia project ideally would be to link the biographies of these
extraordinary actors and singers with photographic documentation about the
Yiddish theatre, sheet music from the holdings of music libraries, librettos of
the operettas and plays, and finally the original record tracks, taken from various
Jewish sound archives, some being even already on the internet. These audio
archives provide for a unique opportunity to analyse the musical style and even
the language of these artists. The “Gesellschaft für historische Tonträger,” based
in Vienna, Austria, for example, has already put online a number of old re-
cordings from the Lemberg theatre31. From this easy-to-access collection, it is
possible to assess both the variety of musical styles interpreted by these artists
and the kind of Yiddish they spoke. Simple folk songs are part of the repertoire,
for example Salcia Guttmann’s Hot a yid a vaybele32.

The song follows a typically Jewish melodic pattern, which derives from
the morning prayers (D minor: resting points on 1st degree, 3rd degree, 4th degree,
then tonic, i.e.: D-F-G-G). Interesting in the Guttman example is the use of the
Freygish mode in the B section (A Bb C# D E F G A). Her rendering of the
song, with a simple piano background, is not really folksy, but rather combined
with an artistic musical aesthetic and the singer obviously has a much wider range
of vocal possibilities. The pronunciation is very clear and the one standard for
Yiddish theatre. Helene Gespass offers a slightly different style of interpreting
folk tunes, more in the vaudeville genre, also for example in Berke kum tsu dayn
Serke, with a typical violin and piano accompaniment33.
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34 Scala Record Nr. 16246, Julius Guttmann, Regisseur des jüdischen Theaters in Lemberg, Jismechi,
recorded ca. 1910. Yismechu Bemalchutcha, “they will rejoice in your kingdom,” is an often recorded
classic. I am indebted to Joshua Horowitz for his musicologist’s insights.

Salcia Guttmann’s husband, Julius (Yidl) Guttmann, interprets the religious
classic Yismechi, which is originally part of the Mussaf service concluding the
Shabbat morning prayers and has become a well-known Shabbat song, sung in
many Hassidic communities over Galicia and Bucovina. There are several re-
corded versions of this song, which use another mode (the Freygish mode). But
this one uses the Mogen Ovos mode with a Yishtabach cadence, and moves to the
Adonoy Molokh mode in the B section, while the orchestra ends with a state-
ment of a Freygish phrase, and it is offered here in a bilingual Hebrew-Yiddish
version34. The interpreter, Julius Guttmann, also an artistic director of the theatre,
was in fact a learned Jew, his brother was the Rabbi-in-chief (Oberrabbiner) of
the Reform Tempel, certainly attended by families of the bourgeoisie such as the
Liliens. This is another example of the many links between “high” and “low”
culture, the Tempel and the Yiddish stage. His rendering of this piece shows how
well he is acquainted with religious tradition, but also how he is able to divert
it from its original settings, purpose and language to offer a wonderful bilingual
divertimento with a mystic touch to it. 

As the Yiddish writer and critic Isroel Ashendorf remembers with a touch
of humour:

 
the Rabbi did not feel it as an offense to have a brother who was an actor, even if he himself

had a permanent beard and the latter only would glue one to himself from times to times, when the
role would demand it. It would often happen that on one and the same Shabbat, the Oberrabiner
Dr. Guttmann was delivering a sermon in front of the ‘God fearing assembly’ while his brother was
standing in the Gimpel theatre and playing in an operetta by Goldfaden or a drama by Gordin.
Of course, one couldn’t compare the building of the Yiddish theatre with the one of the Tempel.
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35 I. Ashendorf, S.M. Gimpls Teater in Lemberg. A: Aktyorn, in: Gedenkbukh Galitsye, pp. 30–31.
36 Favorite 1-29062 (2529-f-), Frau Zwiebel und Herr Schapira, jüd. Theater Lemberg, Ge-

kommen ist die Zeit, aus Barkochba (Duett), recorded 23.3.1906. Bar Kokhba was composed
between 1883 and 1885, after the rise of pogroms in the Czarist Empire and recalled the Jewish
hero Simon Bar Kokhba who led the last revolt against the Roman Empire.

37 Victor 63832-B (6080 l), Leon Kalisch m. Chor des jüd. Theaters, Druschegeschank auf einer
jüd. Hochzeit, recorded in December 1907. Leon Kalisch was born in 1882 in Lemberg and survived
the war in the Red Army.

[...] However, the actor Yidl Guttmann had an audience that was more grateful than the one of his
brother the Oberrabiner Dr. Guttmann35.

This witty anecdote establishes a parallel that has often been made between
the Yiddish theatre and a temple or place of worship, insinuating that the cult
of Yiddish secular culture that was beginning with the Gimpel enterprise would
soon replace the antiquated religion. Displacing religious songs from the Bimah
to the Yiddish stage was already the first step in secularization of Yiddish culture,
but also in conserving the legacy of cantorial tradition in a performance that was
going to continue to be accessible to modern Jews.

The most popular genre was the operetta, for example the duo from the
famous Bar Kokhba by Frieda Zwiebel and Schapira36. In parts, the genre
resembles Verdi, in others, plain operetta. The refrain in chorus is followed by
a more recitative part where they sing in turns, and the language is Yiddish. The
rhythm is underlined by a rather monotonous piano base. Frida Zwiebel-Goldstein
(1877–?) was one of the leading prima donnas of the Lemberg Yiddish theatre.

Perhaps one of the most interesting recordings available on the Austrian site
is the title Droshegeshank performed by Leon Kalisch37.

A droshe-geshank (sermon-present) is normally the part of the wedding where
the groom gives a scholarly interpretation of the Torah or Talmud, followed by
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the time when the badkhn, the marriage entertainer, would stand on a chair or
table, invite the guests to present their wedding gifts, then comment on the groom,
the presents and the people in the community while improvising rhyming couplets
called gramen in Yiddish. The traditional badkhn’s delivery was often studded
with Biblical quotes. Here it is reduced to the speech announcing the gifts that
family members and guests are bestowing upon the newlyweds. It is a recitative
in the manner of the art of the badkhn, proclaiming in a humoristic mode the list
of the presents offered from both the fiancé’s and fiancée’s side, poking fun at
each and followed each time by a merry refrain sung in choir. This rare recording
offers a fascinating sample of the intonations of the savoury kind of Yiddish
spoken in Lemberg.

In the framework of this article, it was only possible to deal with two
examples of landmarks of Jewish Lemberg, the bank and the theatre. They re-
present two major lieux de mémoire of the Jewish presence in Lemberg. Many
more places and institutions could be tackled in a similar manner. The preliminary
findings already indicate that many widespread stereotypical and simplistic views
can already be deconstructed: from what we see, Jews, Poles and Ukrainians did
not live in hermetically separate worlds, and as for Jewish culture itself, often
too strictly defined boundaries between assimilated circles and Yiddish culture
leave many areas and spaces for individuals to meet. What we have found, both
for the traditional Jewish bank and for the Lemberg Yiddish theatre, indicates the
many ways in which linguistic, cultural, social and national limits were crossed
in daily reality. The synagogue, the bank and the theatre have all been addres-
sed in various quotes as “temples,” sacred places to which people refer with
admiration and respect, a fact that suggests the diversity of Jewish identities and
references in Lemberg.

As for the methodological approach suggested here, this article attempted to
give leads of what researchers could do with the modern technical means at their
disposal. Lemberg’s Jewish history is still largely unknown and unresearched
even in countries where Jewish studies are institutionalised at university level,
all the more in today’s Lviv. Linking places in the city with their history as
preserved in the memoirs written by their former inhabitants and illustrated by
the iconographic material at our disposal would be the first step. Much still has
to be done to retrieve the history of Jewish culture, literature, press, intellectual
and cultural life of Jewish Lemberg, searching in books, anthologies, periodicals,
lexicons, memorial books (Yizker-bikher) and testimonies. Adding sound archives
would enhance the possibilities to create an extensive multimedia database where
texts, pictures and audio tracks could combine to offer a comprehensive over-
view of Jewish life and culture in Lemberg. It would be a very promising enter-
prise if the printed and vocal sources could be linked together and if linguists,
historians of culture and literature as well as theatre specialists and musicologists
would join and work together on the rich materials about the city’s cultural life.
At any rate, the two examples taken out of many give an idea of what could be
done to illustrate in a multimedia interactive mode the fascinating and complex
multicultural history of Lemberg.
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MIĘDZY BANKIEM A TEATREM: ODTWARZANIE HISTORII SPOŁECZNEJ
I KULTURALNEJ DWÓCH WAŻNYCH OBIEKTÓW ŻYDOWSKIEGO LWOWA

SPRZED PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Streszczenie

Artykuł ma na celu analizę nowych perspektyw badania historii żydowskiego miasta
Lemberg/Lwowa sprzed pierwszej wojny światowej na przykładzie dwóch ważnych obiek-
tów i instytucji kulturalnych: żydowskiego banku Sokal i Lilien i teatru jidysz Jakuba
Gimpla. Dzięki kolekcjom świadectw, wspomnień, archiwów, artykułów prasowych, sta-
rych fotografii i źródeł ikonograficznych, nut, a nawet wczesnych nagrań w języku jidysz,
polskim i ukraińskim, możliwe jest szczegółowe odtworzenie multimedialnej historii kul-
tury żydowskiej w mieście. Oprócz historii budynków można poznać historię osób, które
w nich mieszkały i pracowały, dzięki ich zdjęciom, słowom, wspomnieniom, a nawet taś-
mom zawierającymi nagrania ich mowy, śpiewu i rozrywek.

Badania te prowadzą do interesujących wniosków wskazujących na znacznie większą
różnorodność kulturową, niż dokumentują to współczesne źródła. Można było zauważyć
wielorakie kontakty między różnymi wspólnotami etnicznymi i religijnymi we Lwowie,
między kulturą wysoką i niską; widoczne było również wzajemne przenikanie się obszarów
językowych, narodowych, religijnych, społecznych, kulturalnych i artystycznych. Trans-
pokoleniowa historia żydowskich rodzin jest świadectwem także ogromnej przemiany
tożsamości ludzi z pokolenia na pokolenie. Zbieranie multimedialnych śladów przeszłości
miasta oraz odtwarzanie dźwięków z przeszłości może przyczynić się do powstania wspól-
nego internetowego projektu na ten temat.

Tłum. Izabela Ślusarek
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MIASTO WĘGIERSKIE W TURECKIEJ POWIEŚCI VIKTORA HORVÁTHA

Krytycy postkolonialiści zwrócili uwagę na paralelizm między ekspansją im-
perialną i rozwojem powieści jako gatunku literackiego. Ewa Thompson poka-
zała, że powieść angielska zawdzięcza swoje sukcesy budowaniu imperium, to
samo się powtarza w literaturze francuskiej. Powieść niemiecka jeszcze długo nie
sięga takiego poziomu. Ale później oczywiście nadszedł złoty wiek powieści
rosyjskiej i niemieckiej. Na przykład Wojnę i pokój Lwa Tołstoja możemy inter-
pretować jako „nowy mit założycielski rosyjskiej tożsamości narodowej”, wielką
„jednoczącą wizję”1. Rosja pojawia się w tej powieści w roli najsilniejszej ofiary
świata: niewinne imperium męczy się w czasie najazdu Napoleona, ale potrafi się
bronić i zwyciężać, staje się jednym z najważniejszych graczy w polityce euro-
pejskiej. Wstępuje na scenę jako nowe wielkie mocarstwo.

Ale nie tylko Herrenvolk imperiów pisze powieści. Jak wpływają ramy pań-
stwa na literatury narodowe powstające w sferze interesów imperiów, zwłaszcza
na powieść? Kazimierz Brandys mówił w roku 1971 w jednym z wywiadów, że
pisarze polscy byli pozbawieni najważniejszych źródeł natchnienia zachodnich
powieściopisarzy. Po rozbiorze kraju nie było w Warszawie dworu królewskiego
typu wersalskiego, gdzie cały czas toczy się walka o władzę. W takiej atmosferze
kształcą się geniusze intrygi i manipulacji. Nie było polskich kolonii, więc nie
mógł powstać polski Robinson Crusoe. Nie było policji kryminalnej podobnej
do Scotland Yardu, która inspirowałaby prozaików rekonstrukcją przestępstw2.
Wydaje się, że do ostatnich dekad wieku XIX polscy powieściopisarze, tylko ucie-
kając do historii, byli w stanie stworzyć taką rozległą przestrzeń, w której mogli
poruszać się swobodnie bohaterowie wielkiego formatu.

W literaturze węgierskiej powieść jako gatunek literacki powstała w epoce
oświecenia, a obok powieści historycznej ważną rolę grała sentymentalna po-
wieść epistolarna. Ten gatunek długo tylko wzmacniał ideologię opartą na roli
historycznej szlachty, ale Wiosna Ludów i walka Węgrów o wolność i niepodleg-
łość dostarczyła pisarzom obiecujących tematów epickich. Austriacko-węgierska
ugoda w roku 1867 stworzyła ramy państwowe, które umożliwiały konstruowa-
nie takich rozległych światów powieściowych, w których można było budować
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3 Viktor Horváth (1962) spędził dzieciństwo i młodość w Peczu. Przed opublikowaniem w ro-
ku 2009 swojej powieści debiutanckiej zajmował się przede wszystkim tłumaczeniem poezji, histo-
rią gatunków poetyckich i teorią średniowiecznych struktur wierszy.

4 V. Horváth, Tureckie lustro, przeł. A. Butrym, Kraków 2014, s. 318.

wielowątkowe fabuły, nie uciekając od teraźniejszości. W tej epoce pisał swoje
najlepsze powieści Maurycy Jókai (1825–1904), który w swoim czasie był też
popularny w Polsce.

Po pierwszej wojnie światowej Węgry straciły dwie trzecie swojego teryto-
rium. Dyktat wersalski utrudnił sytuację powieściopisarzy, którzy chcieli pisać
o teraźniejszości, tworzyć ekspansywnego bohatera, który nie żyje w świecie
snów. Taka postać albo porusza się tylko w wąskiej przestrzeni, albo bierze ze
sobą paszport, jeżeli cel podróży jest dalej niż nowe granice okrojonych Węgier.
Gdybym próbował zaadaptować termin literatura małych ojczyzn do literatury
węgierskiej, to albo nie znalazłbym ani jednego przykładu, albo mógłbym określać
tym terminem całą literaturę powstałą na Węgrzech po pierwszej wojnie świa-
towej, bo przecież cały kraj stał się małą ojczyzną. Częściowo pewnie można
wyjaśnić tym to, że w literaturze węgierskiej można znaleźć wiele powieści,
których akcja jest ulokowana poza Węgrami (patrz utwory Györgya Spiró wydane
w Polsce) i w przeszłości, ale nie mają one nic wspólnego z modelem powieści
historycznej opracowanym przez Waltera Scotta, nie pojawiają się w nich wielkie
postacie historyczne.

Powieść Viktora Horvátha3 pod tytułem Tureckie lustro (Török tükör, 2009)
jest dla nas ciekawa z dwóch przyczyn: akcja dzieje się w wieku XVI, w czasie
tureckiej okupacji, ale nie w Budzie i w Peszcie albo w innym mieście, gdzie
Węgrzy dzielnie walczyli z Turkami, lecz w Peczu, w jednym z kilku miast wę-
gierskich mających silną tożsamość kulturową, która znacznie odbiega od tożsa-
mości Budapesztu. Protagonista i narrator powieści należy do świata islamskiego,
poza tym jest wielkim wielbicielem miast, które są rozrzucone w najróżniejszych
regionach znanej mu części Azji, Afryki i Europy – od Persji i Egiptu do Węgier.
Jego zdaniem życie miast jest wieczne, bo „duszy miast Allah nie porównywał
do ludzkiej, lecz do swojej własnej, i stworzył je razem z potężnymi dżinnami”4.
Powieść pokazuje proces budowania z różnych, częściowo wrogich sobie tożsa-
mości swoistej nadrzędnej, ponadnarodowej tożsamości miasta Pecz. Turcy przy-
byli jako najeźdźcy, a po kilku latach otworzyli nowy okres w historii Peczu
– okres prosperity.

Przedstawienie okupacji tureckiej w literaturze węgierskiej w większości
przypadków służy wychowaniu patriotycznemu. Nawet w hymnie narodowym
pojawia się „dziki lud Osmana”, który – podobnie jak „Mongołowie-grabieżcy”
– jest narzędziem Boga karzącego naród za bliżej nieokreślone grzechy. Od-
działywanie ideologii narodowo-niepodległościowej zaczyna się w szkole pod-
stawowej, a nauczyciele literatury czasami grają ważniejszą rolę w tym procesie
niż koledzy historycy. Wzmacniają mitologię narodową takie fabuły, w których
dana wspólnota odeprze wrogów mających ogromną przewagę. Mam na myśli
przede wszystkim powieść dla młodzieży Gwiazdy Egeru (1901) – podobno to
jest najbardziej znany węgierski utwór literacki w Armenii – napisaną przez
Gézę Gárdonyiego, która należy do lektur obowiązkowych w szkołach podstawo-
wych od bardzo dawna. W roku 1968 na podstawie powieści powstał spektaku-
larny film historyczny, który prawdopodobnie można traktować jako największą
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superprodukcję epoki Kádára. Niektóre postaci pojawiają się też w powieści
Viktora Horvátha, ale tutaj widzimy je nie z punktu widzenia Węgrów, lecz
– wrogiej strony.

Niewielu Węgrów broniło Egeru. Walka tych bohaterów z ogromną armią
turecką szturmującą zamek przypomina pewną starożytną wojnę, która odegrała
ważną rolę w kształtowaniu świadomości europejskiej. W tragedii Ajschylosa pt.
Persowie autor przeciwstawia Europę wolnych ludzi wschodniej tyranii, Azjatom
żyjącym w niewolnictwie. Chociaż przewaga Persów jest miażdżąca, ich klęska
jest nieunikniona z powodów moralnych i politycznych. Ich wódz, Kserkses, nie-
godny potomek Dariusza, jest postacią jednoznacznie negatywną, królem bezboż-
nym i nieludzkim. Kiedy napada na Grecję, ojczyznę rozsądnych, umiarkowanych,
wolnych demokratów, czeka go klęska jako kara za bezgraniczną pychę.

Chociaż autor Gwiazd Egeru sumiennie badał epokę opisaną w powieści,
nawet pojechał do Stambułu, nie mógł obalić stereotypu stworzonego przez
Ajschylosa. Węgrzy bronią swojego miasta z przyczyn ideowych z patriotycznym
entuzjazmem. Bronią nie tylko Eger, lecz ojczyznę wolnych ludzi i chrześcijań-
ską Europę, bo Węgry walczące z imperium osmańskim są bastionem chrześci-
jaństwa (kraj rzeczywiście leżał na granicy dwóch religii, nie jak Polska, która
miała podobną misję, też walczyła z Turkami, ale konfrontowała się przede
wszystkim z Moskalami). Więc Géza Gárdonyi, autor najbardziej znanego utworu
na ten temat, w ogóle nie zmienił geografii symbolicznej pochodzącej ze starożyt-
ności, pewnie był dumny, bo mógł włączyć tę epokę historii Węgier do mitologii
europejskiej.

Turcy pojawiają się też – obok książek dla młodzieży i powieści historycz-
nych – w literaturze dla dzieci, ale tu występują raczej jako bliscy znajomi, któ-
rzy dostarczają nam do domu egzotykę. Nie lubią kiełbasy, słoniny i wina, za to
uwielbiają specjalne słodycze. Ale ten stary mit powróci w pewnej klasycznej
powieści węgierskiej drugiej połowy wieku XX, która niedawno znów wyszła
w przekładzie polskim: w Szkole na granicy Gézy Ottlika. Część akcji dzieje się
w małym mieście przy granicy austriackiej, w szkole kadetów. Miasto nazywa
się Kőszeg. W roku 1532 kilkuset obrońców zamku miasta potrafiło przeciw-
stawić się ogromnej armii tureckiej. Sułtan zmobilizował 57–70 tys. żołnierzy, by
zająć Wiedeń, ale ich marsz na pewien czas został zatrzymany przez obrońców.
Zdaniem narratora powieści ten czyn bohaterski jest paradoksalny, bo armia tu-
recka dotarła już do granicy zachodniej Węgier, więc obrońcy zamku właściwie
blokowali drogę obcemu wojsku, kiedy chciało już wyjść z kraju. Czego bronili
właściwie żołnierze w mieście Kőszeg, jeżeli nie Węgier? Zdaniem narratora
można to wyjaśnić jakąś inną lojalnością, nienarodową: żołnierze stanęli w ob-
ronie swojej mniejszej ojczyzny, to znaczy miasta, a jednocześnie większej oj-
czyzny, tej cywilizacji, w której „nikt nie goli swojej czaszki”.

Mam nadzieję, że udało mi się pokazać za pomocą powyższych przykładów,
jakie ważne miejsce zajmuje w węgierskiej mitologii narodowej topos bastionu
chrześcijaństwa powiązany z antycznym mitem. Nietrudno więc zrozumieć, dla-
czego Viktor Horváth parę lat temu zaskoczył swoich czytelników, tak łatwo
odrzucając ten schemat. W wyżej wspomnianych utworach nie do wyobrażenia
byłaby postać, która będąc muzułmaninem, umiałaby w sposób kompetentny czy
komiczny przełożyć na swój system kodów różne zjawiska kultury chrześcijań-
skiej: papież jest dla niej naczelnym mułłą Rumu, w czasie wolnym chętnie czyta
Dantego, cytuje w przekładzie Giehennę komedii, i wie mniej więcej, dlaczego
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trafiają tam grzeszni ludzie, a mądrość wielkiego wezyra porównuje do umysłu
Arystotelesa. Może właśnie tym swobodnym ruchem międzykulturowym moż-
na wyjaśnić, dlaczego Tureckie lustro miało sukces poza Węgrami, dlaczego
autor otrzymał nagrodę Unii Europejskiej, kiedy węgierscy powieściopisarze co-
raz częściej narzekają na to, że trudno im docierać do czytelników i mają coraz
mniej szans na przekłady.

Ale taką powieść węgierską można było napisać tylko w Peczu, w pamięci
historycznej tego miasta zachowały się bowiem doświadczenia z okresu tureckiej
okupacji, których nie można uzgodnić ze świadomością historyczną Węgrów.
Ponieważ to miasto prosperowało, kiedy kraj był zniszczony, natomiast ledwo
przeżyło wyzwolenie. W roku 1543, siedemnaście lat po największej katastrofie
historycznej Węgier, po bitwie przegranej pod Mohaczem, w Peczu rozpoczął
się złoty wiek otomański. Tym między innymi można wyjaśnić fakt, że chociaż
w mieście powstawały wielkie wartości kulturowe, niewiele miały jednak wspól-
nego z węgierską mitologią narodową, nie są przesiąknięte ideologią niepodleg-
łościową panującą od epoki romantyzmu.

Kiedy Jerzy Stempowski chciał przedstawić wzajemne oddziaływanie kultur
Ukrainy w swoim eseju pt. Bagaż z Kalinówki, powołał się na katedrę w Ka-
mieńcu Podolskim: dobudowano minaret do kościoła, a po upadku imperium
osmańskiego, zgodnie z umową z Turkami, nie zburzono minaretu, lecz ustawio-
no na nim złoconą figurkę Matki Boskiej. To przypomina mi rynek główny Peczu:
na ruinach średniowiecznego kościoła budowano dżami, które po wypędzeniu
Turków stało się własnością kościoła katolickiego. Historia dżami od tego punk-
tu już odbiega od katedry w Kamieńcu: budynek po restauracji zachował swój
charakter muzułmański, tylko wnętrzu przywrócono dawną funkcję.

Dla narratora Tureckiego lustra Stambuł jest najbardziej pompatycznym
miastem świata (Rzym, nazwany Rumem, już utracił swoją przodującą rolę).
Bardzo ciekawy jest rozdział pt. Niš, w którym oceniany jest z muzułmańskiego
punktu widzenia „cesarz-sułtan” Konstancin urodzony w tym mieście. Imperator
doprowadził do istotnego zwrotu w rywalizacji dwóch stolic. Kiedy skończył się
„wynajem sklepu jego życia”, a w lampie jego życia „skończył się olej”, który
„tłoczą tylko u Boga”, anioł śmierci Azrael wysłał do niego dwóch aniołów,
Nakira i Munkara. Nie mogli się zdecydować, czy można Konstancina wpuścić
do raju po śmierci. Nie był niewinny, ponieważ pozwolił chrześcijanom na wol-
ne praktykowanie religii, sam przyjął chrzest (chociaż popełniłby większy grzech,
gdyby pozostał stuprocentowym poganinem). A z drugiej strony to on „opuścił
niemoralny Rzym”, dzięki niemu stało się stolicą świata miasto padyszacha.
Chociaż nie czcił Proroka, nie zasłużył na potępienie, ponieważ Prorok urodził
się dopiero kilka wieków po śmierci cesarza. Więc znalazł się wśród spornych
postaci, o jego losie zdecyduje Allah w dzień Sądu Ostatecznego.

Historia Peczu w pewnym sensie była powtórką tego najważniejszego przy-
kładu w formie znacznie skromniejszej na północnych peryferiach imperium.
Rzymianie założyli osiedle pod nazwą Sopianae w drugiej połowie I w. w pro-
wincji Panonia. W II w., za cesarza Hadriana, miejscowość zyskała rangę miasta.
Nawrócenie na chrześcijaństwo nastąpiło w IV w. W centrum miasta możemy
oglądać fundamenty starochrześcijańskiej kaplicy, odkopane niedawno. Po przy-
byciu Węgrów do Basenu Karpackiego, po przyjęciu chrztu Pecz stał się stolicą
biskupstwa, a w mieście zbudowano katedrę. Był ważnym centrum kultury,



Miasto węgierskie w tureckiej powieści Viktora Horvátha 127

a Ludwik Węgierski w roku 1367 założył tu uniwersytet, który niestety nie
funkcjonował długo, już w XV w. został zamknięty. Poza tym Pecz odegrał waż-
ną rolę w rozprzestrzenieniu kultury odrodzenia.

Największy poeta związany z Peczem, Janus Pannonius, biskup Peczu, autor
łacińskojęzyczny, ma uprzywilejowaną pozycję w kanonie literatury węgierskiej
i chorwackiej (należy do dwóch literatur). Najbardziej znaną jego metaforę znaj-
dujemy w epigramacie napisanym o migdałowcu kwitnącym za wcześnie. Poeta
kształcił się w Italii, a potem wrócił na Węgry, gdzie tylko w niektórych dworach
magnackich można było znaleźć ślady kultury odrodzenia. Chociaż Pecz na
Węgrzech jest znany jako miasto południowe, reklamowane turystom jako „miasto
klimatów śródziemnomorskich”, w tym wierszu pojawia się jako zimna Północ.
Migdałowiec kwitnący w końcu zimy jest melancholijną metaforą wartości
i inicjatyw kulturowych, które nie mają szansy na przetrwanie w takich nie-
znośnych warunkach. W pewnym sensie stał się symbolem tego miasta, które
w obcym, wrogim środowisku próbuje spełnić swoją misję kulturową.

Tożsamość kulturowa miasta Pecz jest zmienna, zależy od tego, czy umieś-
cimy je na Północy czy na Południu. Pożyczając tytuł powieści Attili Balázs
o Nowym Sadzie: dla jednych to Północ, dla innych Południe. W epigramacie
Janusa Pannoniusa opisana kraina jest na dalekiej Północy, może za północną
granicą łacińskiej cywilizacji, może po tej stronie limesu, ale tu tylko kilka osób
szanuje normy tej kultury. Protagonista Tureckiego lustra też uważa Pecz za
Północ, która jednak jest organiczną częścią islamskiej Ummy, północną pro-
wincją imperium osmańskiego, kulturowo niezwykle ciekawym pograniczem
z mieszaną tożsamością.

Ci, którzy rzeczywiście są związani z pierwszym czy drugim Rzymem w sen-
sie kulturowym, uważają Pecz za Północ porwaną od Południa (ze swoimi pa-
miątkami architektury rzymskiej i tureckiej, migdałowcami i figowcami), czyli za
północne peryferie upadłych imperiów południowych. Ci, którzy uważają Pecz
za Południe, traktują go jako organiczną część Węgier i Europy Środkowej, relikty
przeszłości rzymskiej i islamskiej są dla nich tylko elementami ozdobnymi, cieka-
wostkami kulturowymi. Im silniej jest ktoś związany ze światem barbarzyńców,
tym bardziej fascynuje go kolorowa, południowa egzotyka miasta, i odwrotnie:
im silniej jest związany z dwoma wielkimi centrami cywilizacji, tym bardziej jest
skłonny uważać Pecz za Północ. Przypomina mi trochę Wilno ze swoim baro-
kiem powstałym w północnym środowisku przyrodniczym. Miasto prawdopo-
dobnie podobałoby się Zbigniewowi Herbertowi, bo poeta był bardzo wrażliwy na
wielkie osiągnięcia kulturowe powstałe na północnym pograniczu imperium
rzymskiego, w świecie półbarbarzyńskim. Poza tym był przekonany o tym, że
życie na peryferiach zmusza do większych wysiłków kulturotwórczych tych, któ-
rzy nie chcą zostać zdegradowani do poziomu barbarzyńców.

Według logiki historii Węgier pod okupacją turecką czekał miasto marny
los: nędza i niewolnictwo. Ale w tym zdaniu słowo okupacja jest nieadekwatne,
bo większość muzułmanów, którzy osiedlili się w Peczu, miała południowosło-
wiańskie pochodzenie. Ich potencjał kulturotwórczy nie ograniczył się do budowa-
nia łaźni; na górze Mecsek, nad miastem, w letniej rezydencji biskupa urządzili
klasztor derwiszów Bektaszy sufi. Pecz stał się wschodnim miastem handlowym,
żył przez sto lat w pokoju, kiedy w kraju toczyła się wojna. Islamskie panowanie
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skończyło się katastrofą, ponieważ wyzwoliciele, chrześcijanie, zniszczyli Pecz
jako miasto wrogie, obce.

Miklós Zrínyi, bohater walk z Turkami, zburzył Pecz ostrzałem artyleryjskim
(nie można było go obronić, bo nieprzyjaciel mógł postawić swoje działa na zbo-
czu góry), potem ograbił i spalił. Burzenie Peczu było częścią wielkiej, udanej
ofensywy, za którą chwalono go w całej Europie. Poza tym jest wzorcem patrio-
tyzmu i klasykiem poezji węgierskiej, autorem wielkiej epopei barokowej.

Nie można więc przedstawić historii miasta w ten sposób, że etniczni Węgrzy
i Turcy stali naprzeciw siebie jako przeciwnicy przez sto dwadzieścia lat, jak to
pokazują powieści dla młodzieży i poezja patriotyczna, możemy bowiem znaleźć
podobne pod wieloma względami tożsamości po obu stronach, w obu kręgach
cywilizacyjnych. Niektórzy mogli trafić pośród chrześcijan czy muzułmanów przy-
padkowo. I po obu stronach działały osoby o szerokim horyzoncie umysłowym,
pracujące nad porozumieniem międzykulturowym.

Nie zostawili żadnych śladów w węgierskiej pamięci historycznej etniczni
Węgrzy wyznania muzułmańskiego, którzy pozostali na Węgrzech po wypędzeniu
Turków. To samo można powiedzieć o tym swoistym synkretyzmie kulturowym,
który nie został całkowicie zapomniany w Peczu. Viktor Horváth stworzył takiego
bohatera, który ożywiał dla czytelników powieści tradycję wypieraną ze świado-
mości historycznej przez ideologię patriotyczną.

Protagonista Tureckiego lustra zaczyna pisać historię swego życia jako sę-
dziwy derwisz w roku 1599. Na początku drogi jest niepiśmiennym chłopakiem,
który wyobraża sobie życie jako serię przygód, na końcu powieści jest zrezygno-
wanym mędrcem należącym do zakonu derwiszów Bektaszy, który prawą ręką
pisze po węgiersku, a lewą po arabsku. Ten zakon obok wychowania janczarów
zajmował się nawracaniem giaurów; działał w takiej sferze, w której komuniko-
wały się ze sobą różne religie i kultury. Ponieważ derwiszów nie obowiązywały
nawet najsurowsze reguły ich religii, poza tym mogli czerpać swobodnie z innych
religii, większość muzułmanów uważała ich za heretyków. Nawracając giaurów,
częściowo sami stawali się giaurami: pili wino i czytali Dantego. Ale synkre-
tyzm religijny i kulturowy w tej powieści nie jest herezją, lecz najwyższym stop-
niem inicjacji.

HUNGARIAN CITY IN THE TURKISH NOVEL BY VIKTOR HORVÁTH

Summary

For 150 years in the 16th–17th century the central part of Hungary remained under the
Turkish occupation. According to the Hungarian historiography, the results of this occupation
were tragic. National ideology interpreted the fight against the Turks as the Hungarian and
European mission. The history of the city of Pécs proves something else. By changing its
religious and cultural identity, it became a regional trade centre of the northern periphery
of the Turkish Empire, and entered the so-called Ottoman golden age. Some characters,
like Bektashi dervishes, developed specific religious and cultural syncretism.
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Viktor Horváth abandons patriotic patterns in his debut novel; he shows the city of
Pécs as part of the Ottoman Empire from the point of view of the Muslim narrator. He
constructs the narrative on history and cultural identity of this city, which considerably
differs from the national narrative.

Trans. Izabela Ślusarek
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PRZEMIERZANIE POWIEŚCI-MAPY. WŁADCA PIERŚCIENI
J.R.R. TOLKIENA JAKO KONSTRUKCJA KARTOGRAFICZNA

Książka Linwooda Vroomana Cartera, znanego jako Lin Carter, wydana pod
tytułem Tolkien: A Look Behind „The Lord of the Rings” w 1969 r.1, była
pierwszą tak obszerną i wnikliwą próbą krytycznego odczytania najpopularniej-
szego dzieła J.R.R. Tolkiena. Carter, amerykański znawca literatury science fiction
i fantasy, publicysta i wydawca, był pionierem badań nad twórczością beletry-
styczną filologa z Oksfordu, bo pierwsze artykuły tej tematyce poświęcone publi-
kował od początku lat sześćdziesiątych. Bogaty w doświadczenie edytorskie, nie
akademickie, w swojej najważniejszej w tym zakresie pracy skoncentrował się
przede wszystkim na przedstawieniu źródeł literackich, które w jego mniemaniu
zainspirowały twórcę uniwersum Śródziemia, nie pokusił się natomiast o skon-
struowanie spójnej teorii interpretacyjnej, nie dostrzegł też wielu tropów, które
kontynuatorzy studiów „tolkienologicznych”2 wydobyli i uznali za paradygmatycz-
ne. Przeoczenia te, dotyczące zwłaszcza roli lingwistycznej pasji i kompetencji
profesora „od hobbitów”, zostały odnotowane przez kolejnych badaczy, na ogół
jednak ze zrozumieniem i bez złośliwości3. Podstawowym rozpoznaniom Carte-
ra nie można bowiem odmówić trafności: Amerykanin jako jeden z pierwszych
wskazał na zakorzenienie Władcy Pierścieni w micie, wyróżniając przy tym Eddę
starszą i eposy śródziemnomorskie (a pomijając, co zaskakujące, Kalevalę), oraz
w epickiej spuściźnie średniowiecza, podjął też trud rekonstrukcji początków
współczesnej fantastyki literackiej, a precyzyjniej rzecz ujmując – fantasy (bo
ekstrapolacje naukowe go tutaj nie interesowały), których dopatrywał się przede
wszystkim w twórczości Williama Morrisa, lorda Dunsany i Erica Rückera
Eddisona, w jego przekonaniu protoplastów Tolkiena4. A wreszcie podzielił się
swoimi intuicjami na temat pochodzenia imion i nazw w Śródziemiu oraz geo-
grafii Tolkienowskiej. Sygnalizując zainteresowanie tymi kwestiami we wstępie,
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10 K.W. Fonstad, Atlas Śródziemia, przeł. T.A. Olszański, Warszawa 1997.
11 J.R.R. Tolkien, History of Middle-earth, Vol. IV: The Shaping of Middle-earth. The Quenta,

The Ambarkanta and The Annals, ed. Ch. Tolkien, George Allen and Unwin 1986. Dwanaście to-
mów tego zbioru rozproszonych tekstów J.R.R. Tolkiena, przygotowanych do druku przez jego
syna, ukazało się w latach 1983–1996. W Polsce zostały wydane tylko dwa pierwsze tomy.

Carter zwrócił uwagę na załączone w tomach mapy i uznał je za istotny aneks do
tekstu powieści, dowodzący jej wyjątkowości wśród innych wydawnictw repre-
zentujących gatunek: „A jeśli to tylko powieść fantasy, dzieło literackie, mające
dostarczać rozrywki, to dlaczego autor zaopatrzył je w tak obszerny aparat kry-
tyczny w formie stu kilkudziesięciu stron dodatków, zawierający mapy, spisy
królów, wykresy genealogiczne, kalendarze, alfabety, noty lingwistyczne oraz za-
rys historii [...]?”5 Prekursor badań nad twórczością angielskiego mitografa wy-
powiadał się zwięźle i często rezygnował z pogłębienia własnych konstatacji,
formułował je jednak z godną podziwu przenikliwością6. I nie zawiódł go zmysł
krytyczny, gdy uznał, że warto napisać o mapach. Carter bowiem nie tylko za-
rejestrował ich obecność, ale i wyprowadził z tego faktu wnioski: po pierwsze,
mapy towarzyszące tekstowi nie pełnią wyłącznie funkcji dekoracyjnej, lecz są
ważne dla odczytania i zrozumienia filologiczno-mitologicznego przedsięwzięcia
Tolkiena; po drugie, ze względu na swą oryginalność zasługują na wnikliwszą
refleksję, nawet o charakterze naukowym – co było konstatacją w owym czasie
odważną7; po trzecie wreszcie, ich rangi dowodzi fakt, że żyją własnym życiem,
w kontekście dzieła, ale jako samodzielne realizacje stworzonego świata, między
innymi w mechanizmach związanych z masową recepcją powieści8.

Z tego zalążka wyrosła solidnie już zagospodarowana dziedzina uściśleń i roz-
ważań poświęconych problematyce przestrzeni, terytoriów i kartografii w pra-
cach Tolkiena. Z map zrodziła się potrzeba kompilowania atlasów. Rok 1981 był
pod tym względem szczególnie owocny: ukazało się kartograficzne opracowanie
podróży Froda Bagginsa przygotowane przez długoletnią pracownicę BBC i pisar-
kę Barbarę Strachey9 oraz pozycja w pełni już profesjonalna, a przynajmniej do
takiego miana pretendująca, Atlas Śródziemia kartografki Karen W. Fonstad10.
Rozproszone mapy Tolkiena zachęciły tę autorkę nie tylko do ich skopiowania
i uporządkowania, ale i do twórczego dopełnienia, do eksploracji „nowego świa-
ta” szlakami wstępnie nakreślonymi – warto to w tym miejscu zaakcentować, bo
do tego motywu jeszcze powrócimy.

Kilka lat później do rąk czytelników trafił czwarty tom History of the Middle-
-earth11, poświęcony przede wszystkim przestrzeni Tolkienowskiego uniwersum
i jej graficznym wyobrażeniom, zredagowany na podstawie zapisków i szkiców
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profesora przez jego syna, Christophera Tolkiena, choć uzupełnienia i wyjaśnienia
do geograficznego tła Śródziemia znaleźć można właściwie w każdym z tomów
tego monumentalnego wydawnictwa. A wraz z rozrastaniem się zbioru opub-
likowanych map i szkiców autora Władcy Pierścieni badacze jego twórczości,
zgodnie z postulatami Cartera, analizowali znaczenia i funkcje tego aspektu dzie-
ła. Punktem wyjścia do różnych kierunków poszukiwań był wpisany w powieść
i symbiotycznie powiązany z mapami archetyp podróży. Joseph Pearce i Stratford
Caldecott, zainteresowani najżywiej chrześcijańskim wymiarem twórczości Tolkie-
na, odczytywali wyprawę Drużyny Pierścienia jako parabolę celowości i koniecz-
ności zmagań człowieka wierzącego12. Marek Gumkowski, koncentrując się na
kategorii quest jako kluczowej dla zrozumienia działań i doświadczeń bohate-
rów, wskazał również na „kosmiczny” charakter relacji przestrzennych w świecie
przedstawionym13, a rozwinął tę koncepcję Andrzej Szyjewski, który stwierdził,
że „[...] kwestia przemierzania rozciągłości przestrzennej jest bardzo istotnym
elementem każdej mitologii”14, i pozostawszy przy kluczu mitologicznym, doko-
nał drobiazgowej rekonstrukcji kosmologii Tolkienowskiej. Nieco inny kierunek
obrał Tom Shippey. W jego ujęciu mapy są nie tylko integralną częścią literac-
kiej spuścizny Tolkiena, lecz strategią narracyjną – sama powieść bowiem jest
przewodnikiem po językach i kulturach, układających się w topografię mityczną15.
Ten trop zaś prowadzi już wyraźnie do punktu, w którym wolno spojrzeć na
mapy Tolkiena w kontekście kultury typograficznej, uznać je za należące do
tekstu, jak znaki wśród znaków, również w tym sensie, że są, jak sama Tolkie-
nowska historia, konsekwencjami piśmienności, że stanowią – by przywołać sło-
wa Davida Olsona, poświęcone mapom terytoriów „rzeczywistych” – „wyraźny
przykład prób umieszczenia świata na papierze i myślenia o świecie w katego-
riach powstających w ten sposób reprezentacji”16. O ile zatem panorama języków,
którymi posługują się ludy Śródziemia, ujawniająca swe bogactwo w nazwach,
imionach, opowieściach i w działaniu, odsyła w dużej mierze do oralnych fun-
damentów tej szczególnej rekonstrukcji mitologicznej, o tyle mapy, będące pikto-
graficznymi ekstensjami tekstu, zapraszają odbiorców do aktywnego doświadczania
i odkrywania prawdziwej – bo uobecnionej nie tylko w zapisie literackim, ale
i w kartograficznym modelowaniu – przestrzeni tego uniwersum jako obszaru nie-
skrępowanej eksploracji, otwartego przez pisarza dla umysłów ukształtowanych
przez piśmienność. Aby tę tezę doprecyzować, trzeba bliżej przyjrzeć się mapom
i podjąć próbę usystematyzowania ich odczytań, warstwa po warstwie, jak w od-
twarzaniu palimpsestu.

Najpierw jednak warto przypomnieć, że Tolkien był uzdolnionym rysow-
nikiem. Jego wczesne rysunki okolicznościowe, satyrycznie komentujące blaski
i cienie życia studenckiego w Exeter College, zamieścił w swojej ostatniej książ-
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ce John Garth17. Późniejsze lata, gdy powstawały już literackie odwzorowania
Tolkienowskiego świata, przyniosły ilustracje do opisywanych miejsc i wyda-
rzeń, zebrane po śmierci pisarza w kilku albumowych edycjach18. Szkicowe, na
ogół czarno-białe, wykonane ołówkiem wizualizacje (nieliczne powstały również
w wersji barwnej) oddają plastyczne predylekcje specjalisty od języków: daje się
zauważyć pieczołowitość w uchwyceniu perspektywy, pedanteria, z jaką przed-
stawione są detale, zamiłowanie do kształtów geometrycznych i uporządkowania
przedstawianej przestrzeni. Filolog i pisarz, człowiek pisma, nawet w wyobra-
żeniach artystycznych cenił przede wszystkim linearność. Nic dziwnego, że swą
opowieść, zrodzoną z wymyślonych języków i nazw, postanowił również, jeszcze
w trakcie konstruowania fabuły, rozrysować na mapy19. W odręcznych szkicach,
pierwowzorach map dodanych do wydań powieści, jak i w przygotowanych do
druku wersjach ostatecznych (notabene potem wielokrotnie poprawianych)20 kry-
je się być może wskazówka prowadząca do źródeł wizji Tolkiena. Autor nie przej-
mował się zanadto siatką kartograficzną, nie starał się, przynajmniej na tym etapie,
rozstrzygnąć problemu przeniesienia kulistości świata na płaszczyznę kartki,
a nakreślone przez niego linie służyły raczej do uregulowania dystansów. Prob-
lem ten zresztą w odniesieniu do map fragmentów przestrzeni czy nawet całego
Śródziemia nie jest dla odbiorcy dotkliwy czy choćby odczuwalny, ujawnia się
w wyobrażeniach kartograficznych całego, okrągłego przecież świata, ale w tym
przypadku należy przywołać głos eksperta: „[...] tak odległości, jak i kierunki
należy uważać za oddane ściśle, co w okrągłym świecie jest niemożliwe. [...]
świat Tolkiena, który po odmianie był okrągły, najwyraźniej jest przedstawiony
na mapach jako płaski”21. Tak więc uwaga pisarza skupiona była nie na zgod-
ności z abstrakcyjnymi regułami technicznymi, ale na obfitości topograficznej,
spójności i realności świata wewnątrz obrazu. Powierzchnie map gęsto pokrywa-
ją znaki ikoniczne. Cierpliwie nanoszone na papier miniatury drzew tworzą las
o nierównomiernej gęstości, pasma górskie składają się z maleńkich szczytów,
ocienionych od południowego wschodu, wzgórza i pagórki są wyróżnione innym
kształtem, linie rzek mają różną grubość i najwyraźniej powstawały fragmentami,
co zmienia arbitralny symbol w iluzję realistycznego odzwierciedlenia. Brak tu
natomiast wyraźnie oznaczonych zakresów właściwych mapom współczesnym, jak
linie graniczne terytoriów. Graficznie mapy Tolkiena przypominają te zebrane
w Theatrum orbis terrarum Abrahama Orteliusa, pierwszym nowożytnym atla-
sie świata, wydanym w 1570 r. i wielokrotnie wznawianym, co zrozumiałe, jeśli
weźmiemy pod uwagę, że powieść jest relacją kronikarza opisującego wyda-
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22 Ten zabieg jest często wykorzystywany przez projektantów gier komputerowych, zbieżność to
może przypadkowa, niewątpliwie jednak wirtualne przestrzenie gier wiele zawdzięczają istniejącym
w słowie przestrzeniom literatury sf i fantasy.

23 O językach Śródziemia piszę w tekście Istoty żywe, posiadające logos. Nieludzcy mieszkańcy
uniwersum Tolkienowskiego i ich języki, zamieszczonym w „Przeglądzie Humanistycznym” 2015,
nr 3, s. 13.

24 J.R.R. Tolkien, Tajony nałóg, w: tegoż, Potwory i krytycy i inne eseje, przeł. T.A. Olszański,
Poznań 2000, s. 267.

25 T.A. Shippey, Droga do Śródziemia, s. 142.

rzenia rozgrywające się in illo tempore. Niektóre szkice mogą się z kolei koja-
rzyć z dawnymi planami miast i bitew, bo dzięki artystycznemu potraktowaniu
ikonicznych wyobrażeń składników topografii twórca uzyskał rzut niemal izo-
metryczny, a tym samym wrażenie głębi22. Co jednak najważniejsze (i też budzi
skojarzenia z reprezentacjami kartograficznymi sprzed wieków), te naznaczone
upływem czasu papierowe modele świata są pełne nazw. Każdy łańcuch górski,
obszar zalesiony, równina czy siedziba ludzka ma swoją nazwę, odsyłającą i do
języka, z którego się wywodzi lub którym posługują się jej mieszkańcy23, i do hi-
storii, bo w jej kontekście zyskują znaczenie i tożsamość. Właśnie tożsamość,
gdyż współobecność słów i znaków-piktogramów nie oznacza tutaj mechanicz-
nego zestawienia dwóch kodów. Wyjaśnienia trzeba szukać w dość nieortodoksyj-
nych poglądach Tolkiena na specyfikę języków, chociaż odnosiły się one przede
wszystkim do języków fikcyjnych, wymyślonych, jak mowa ludów Śródziemia.
W jednym z esejów, poświęconych głównie powodom i procesowi wymyślania
języków i ich podobieństwom do naturalnych, Tolkien tłumaczył: „Instynkt «in-
wencji językowej», łączenie znaczeń z symbolami dźwiękowymi oraz przyjemność
kontemplowania nowych zależności ustanowionych w ten sposób jest rozumna,
a nie wynaturzona. [...] Głównym źródłem tej satysfakcji jest właśnie kontem-
placja związku między brzmieniem a znaczeniem”24. Wywody Tolkiena na temat
ukonstytuowanego przez czas pokrewieństwa brzmienia i znaczenia komentował
m.in. Tom Shippey: „Herezja Tolkiena skierowana była przeciw przekonaniu, że
język jest tylko w niewielkim stopniu onomatopeiczny [...]. On natomiast, niczym
Tom Bombadil, uważał, że u podłoża wszystkich języków może znajdować się
«prawdziwy język», «izomorficzny z rzeczywistością»”25. Nazwy na mapach sta-
nowią zatem, już na poziomie brzmienia, emanację oznaczanych miejsc, esencję
ich dziejów, zamkniętej w nich historii. Od tych najobszerniej pokrywających
terytoria do szczegółowych, słowa na mapie bardziej mówią, niż znaczą, a przy-
najmniej mówią najpierw; Eriador, Arnor, Dunland, Gondor, Lorien, Rivendell,
Helmowy Jar – to z nazw wyprowadza Tolkien opowieści. Przyjrzyjmy się ostat-
niej z wyżej wymienionych z perspektywy narratora:

 
Ludzie nazwali go Helmowym Jarem, od imienia Helma, bohatera dawnych wojen, który to

miejsce obrał sobie ongi na kryjówkę. [...] W Helmowych Wrotach, u wejścia do Jaru, północna
skała wysuwała naprzód jakby ostrogę, na niej zaś wznosiły się wysokie mury z prastarego kamie-
nia, a w ich obrębie stała strzelista wieża. Ludzie mówili, że w zamierzchłych latach świetności
Gondoru królowie morza zbudowali tę warownię rękoma olbrzymów. Nazywano ją Rogatym Grodem,
a kiedy trąby grały na wieży, echo odbijało głos w Jarze i zdawało się, że to zastępy dawno
zapomnianych rycerzy wyruszają z podgórskich pieczar na wojnę. Ludzie w owych niepamiętnych
czasach zbudowali też mur między Rogatym Grodem a południowym urwiskiem, zagradzając w ten
sposób wstęp do wąwozu. Pod murem wybito przepust, przez który wydostawał się Helmowy Potok.
Okrążając podnóża Rogatej Skały, potok ściekał dalej głębokim korytem, wyżłobionym pośrodku
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26 J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, t. II: Dwie wieże, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1981,
s. 170–171.

27 T.A. Shippey, Droga do Śródziemia, rozdz. Kartograficzna fabuła.
28 Zob.: H. White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore

1973; Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000; N. Frye,
Anatomy of Criticism, Princeton 1957.

29 Należy tu wyjaśnić, że wydanie w trzech tomach było efektem kompromisu, zgody autora na
propozycję wydawcy. Pierwotnie powieść została podzielona przez Tolkiena na sześć ksiąg i ten po-
dział był najważniejszy spośród stosowanych przez Tolkiena w odniesieniu do tekstu. Gdy mowa
o trzech częściach, chodzi więc wyłącznie o postać edytorską.

30 Zdaniem Andrzeja Szyjewskiego: „Publikacja Władcy Pierścieni wyzwoliła głód mityczności
prowadzący do powstania towarzystw tolkienowskich, a tysiące żądnych wiedzy fanów zaczęły
zasypywać go prośbami o dalsze szczegóły odnoszące się do jego świata”, zob.: A. Szyjewski, Od
Valinoru..., s. 146.

szerokiego trawiastego klina, łagodnie opadającego od Helmowych Wrót do Helmowego Szańca,
a stąd przez Zieloną Roztokę w dolinę Zachodniej Bruzdy26.

 
Utkana z substancji geograficznej opowieść o przeszłości, legendarnej, mi-

tycznej, ale dającej się powiązać z teraźniejszością świata przedstawionego, jest
charakterystyczna dla narracji we Władcy Pierścieni. W taki sposób pisarz wpro-
wadza czytelnika zarazem w dzieje Śródziemia i aktualny przebieg wydarzeń,
będący echem wydarzeń minionych – ciągłości obszarów na mapie odpowiada
ciągłość dziejów od ich mitycznych początków, a oba wymiary łączą umieszczo-
ne na mapie nazwy. To zapewne, między innymi, miał na myśli Shippey, pisząc
o „układach języka i historii” w „kartograficznej fabule”27. Mapy Tolkiena, czy
też Tolkienów, bo w późniejszym okresie na potrzeby publikacji opracowywał je
na podstawie wzorcowych planów ojca Christopher Tolkien, rozsadzają granice
wyznaczone przez mapki wskazujące drogę do skarbu w beletrystyce młodzieżo-
wej i powieści awanturniczej. Odgrywają rolę znacznie poważniejszą: stanowią
u Tolkiena odpowiednik mythoi, archetypalnego wzorca fabularyzacji w jego
fikcyjnym (czy rzeczywiście?) dyskursie historiograficznym, by odwołać się – bez
rozstrzygnięć szczegółowych – do koncepcji pisania historii wyłożonej przez
Haydena White’a i wyjściowej dla niej teorii Northropa Frye’a28.

Taką rangę zyskały mapy na drodze ewolucji zamysłów Tolkiena, nie była im
dana na wczesnych etapach kreowania Śródziemia. Pierwsza opublikowana mapa
pojawiła się w Hobbicie. Choć zawierała już elementy ikonograficzne specyficzne
dla wszystkich jej kontynuacji, przedstawiała zaledwie wycinek Śródziemia będący
tłem dla perypetii bohaterów powieści, była wyraźnie podporządkowana fabule,
pozbawiona historycznego kontekstu, a co szczególnie dostrzegalne dla entuzjasty
kartograficznego ujęcia uniwersum, w tej wczesnej wersji była dość uboga, jeśli
chodzi o nazwy.

Hobbit ukazał się w 1937 r. Na Władcę Pierścieni czytelnicy musieli poczekać
aż siedemnaście lat, do roku 1954, kiedy to ukazały się pierwsze dwa tomy29.
W tym czasie języki Śródziemia – podstawy tego świata – zostały dopracowane
w takim stopniu, że stały się nośnikami wzorów kultury, rekonstrukcja mitolo-
giczna dla Anglii wyrosła ponad pierwotnie założony projekt, zuniwersalizowa-
ła się i mogła już przynieść satysfakcjonującą odpowiedź – jak się okazało po
publikacji – na zbiorową potrzebę mitu30, mapy natomiast wzbogaciły się o nowe
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31 J.R.R. Tolkien, Listy, przeł. A. Sylwanowicz, wyd. II, Warszawa 2010, s. 409.
32 W pierwszym wydaniu polskim ta forma została powielona. W drugim mapa mieści się już

tylko na zagiętej kartce. W wielu najnowszych edycjach anglojęzycznych i przekładach mapa, za-
pewne dla oszczędności, zajmuje jedną, dodatkową stronę. Być może brakuje mi obiektywizującego
dystansu do dzieła Tolkiena, ale rozkładana na grubym papierze mapa miała w sobie coś z przed-
miotu symbolicznego, a jej rozkładanie było i jest aktem rytualnym, wkraczaniem do innego świata.
Uproszczenie formy, zapewne uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, jest jednak rodzajem
profanacji.

33 Zob.: A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały,
Warszawa 2006.

funkcje, przede wszystkim dzięki rozszerzeniu ich na cały kontynent, wzbogace-
niu o spójne z całością szczegóły i autonomizacji wobec treści utworu. Pierwszy
tom otwierała, wraz z poświęconym hobbitom prologiem, mapa Shire’u, kolejny
fragment całości. Tolkien usiłował zbagatelizować jej znaczenie w liście z 1956 r.,
w którym osądzał notatki do holenderskiego przekładu powieści, lecz w rezulta-
cie, ulegając emocjom, odsłaniał istotę swoich nowych map:

 
W gruncie rzeczy mapa Shire’u odgrywa bardzo niewielką rolę w narracji, a jej główny cel

to stworzenie tła dla opisu. Jest ona oczywiście oparta na pewnej znajomości angielskiej historii
toponimicznej, której tłumacz, zdaje się, nie posiada (domyślam się też, że niewiele wie o holen-
derskiej). Nie musi jednak jej mieć, jeśli tylko zostawi ją w spokoju. [...] Tłumacz (sądząc z pew-
nych oznak) zajrzał do Dodatków, ale ich nie wykorzystał. Nawiasem mówiąc, wydaje się zupełnie
nieświadom trudności, jakie stwarza sobie na później. „Staroangielski” Rohhirimów nie bardzo
jest podobny do holenderskiego. W gruncie rzeczy tłumacz bardzo niezręcznymi palcami rozdziera
sieć, w zrozumienie której włożył bardzo niewiele wysiłku31.

Tolkien odmówił mapie Shire’u większej wagi, by następnie gromić tłumacza
za spłycenie jej sensów. Autora oburzyła ingerencja tłumacza w brzmienie nazw
miejscowych, bo były w swej pierwotnej postaci „prawdziwe” i były częścią
„sieci”, misternej struktury czasoprzestrzennej, konstytuującej opowieść. Pierwszy
tom zamykała pierwsza obszerna mapa całego Śródziemia w postaci doklejone-
go, rozkładanego arkusza – nawet formę tego załącznika można potraktować jako
swoistą instrukcję lektury32. Nie była to wersja zakończona, lecz jedynie „matry-
ca”, z której wyrastały kolejne stadia i wariacje. W 1970 r. została opublikowa-
na w postaci plakatu następna wersja, powstała w wyniku współpracy Tolkiena
z ilustratorką książek Pauline Baynes (która miała doświadczenie w sporządzaniu
map wojskowych). Była nie tylko piękna wizualnie, ale również poprawiona
i uzupełniona przez pisarza. Ta wersja stała się wzorem dla późniejszych edycji,
a o skali zmian można się przekonać, porównując mapy z pierwszego i drugiego
polskiego wydania. Do trzeciego tomu, również w postaci wklejki, dołączona
została mapa Rohanu, Gondoru i Mordoru. Nie był to tym razem zawieszony
w próżni fragment, lecz raczej powiększenie terytoriów szczególnie istotnych dla
fabuły. Opublikowane mapy złożyły się na kanon kartograficzny Tolkienowskiego
świata zarówno pod względem zawartości, jak i zadań, które mogły wypełniać.

Na podstawowym poziomie mapy są po prostu przewodnikiem po fabule oraz
biografiach bohaterów, wyznaczają ich cezury. Władcę Pierścieni można wszak
interpretować jako opowieść o zmianie postaci świata i przemianie protagonis-
tów. Punkty kulminacyjne dla obu procesów wiążą się z wyróżnionymi miejsca-
mi, lokalizacjami na mapie. Początkiem chrześcijańskiego rite de passage (który
to obrzęd według van Gennepa może polegać na fizycznym przemieszczaniu się
w przestrzeni)33 Froda, powiernika Pierścienia i tego, który wybiera drogę po-
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34 Wydarzenia te mają miejsce już po rozpadzie Drużyny. Każdy z jej członków realizuje własną
misję, wspierając tym samym Froda i Sama, wykonawców zadania głównego, czyli zniszczenia
Pierścienia, i przechodzi własną drogę inicjacji.

35 J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, t. I: Wyprawa, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1981, s. 449.
36 Tamże, s. 454.
37 Kwestii tej nie można, oczywiście, zamknąć w jednym zdaniu, problematyka czasu w dziele

Tolkiena jest jednak zbyt szeroka, aby omawiać ją tutaj równolegle – z całą pewnością domaga się
osobnego studium, choć, o czym przekonuje następny przypis, nie byłaby to pierwsza próba zmierze-
nia się z tym tematem.

święcenia, jest wizyta w Rivendell, w domu Elronda, gdzie hobbit podejmuje
decyzję o zaniesieniu pożądanego, ale złowrogiego artefaktu do miejsca jego uni-
cestwienia. Ostateczna inicjacja Meriadoka Brandybucka dokonuje się w Roha-
nie, gdy wstępuje on na służbę u króla Theodena. Peregrin Tuk, kolejny hobbit
uczestniczący w wyprawie, wkracza w dojrzałość, przywdziewając barwy Gon-
doru34. Geograficzny charakter mają również przełomowe wydarzenia. Obrzęd
przejścia, tym razem dla całej Drużyny Pierścienia, ma wymiar dosłowny – na-
stępuje podczas przekraczania mostu Khazad-dum, wyjścia z Morii. Wtedy to
w walce z bestią z przeszłości, Balrogiem, ginie (przynajmniej w przekonaniu
współwędrowców) Gandalf, czarodziej, jedyny obdarzony mocą o źródle spoza
tego świata, mentor i nieformalny przywódca Drużyny, na którym dotychczas spo-
czywała odpowiedzialność za jej losy. Od tej chwili – czy też raczej od tego
miejsca – uczestnicy wyprawy skazani są na samodzielność, co niebawem do-
prowadza do rozpadu grupy. Miejsce zaś, jego nazwa, Moria, staje się dla boha-
terów, lecz może nawet bardziej dla czytelników, symbolem klęski i śmierci:
„– Czyż ci nie powiedziałem: «Jeżeli przekroczysz próg Morii, strzeż się!»”35

– tymi słowami Aragorn, który z konieczności obejmuje pieczę nad pozostały-
mi, żegna utraconego przyjaciela. Przestrzeń Śródziemia jest niejednorodna, od-
miennie jednak niż w koncepcji Eliadego nie ma w niej prawie elementów
amorficznych, każdy punkt, który znajduje się na szlaku bohaterów, jest już
nacechowany przez czasy minione, a w toku fabuły zyskuje dodatkowe wymiary
symboliczne. Jeszcze raz oddajmy głos Aragornowi, rozmawiającemu z Frodem:
„Spokojniejszy jestem o ciebie, skoro masz taką zbroję. Nie zdejmuj jej nawet
do snu, chyba że los zaprowadzi nas w jakieś naprawdę bezpieczne miejsce. Ale
to rzadko będzie się nam zdarzało podczas tej wyprawy”36. Mapa Śródziemia nie
jest indeksem nazw, lecz kroniką doświadczeń; służy za narzędzie organizacji
wątków fabularnych.

Skoro o tym mowa, ciekawe, że roli tej nie odgrywa czas. Trzeba wyjaśnić,
że nie chodzi tu o sugerowanie jakiegoś zaniedbania Tolkiena, skoncentrowanego
na mapach i przez to zapominającego o upływie czasu w świecie przedstawio-
nym. Było zupełnie inaczej – przecież powieść, dla której podstawowe katego-
rie to mit, przeszłość, pamięć i przemijanie, bez wiarygodnej konstrukcji czasu
obyć się nie mogła. Tolkien długo i nie zawsze z powodzeniem zmagał się z roz-
wiązaniem problemu zasadniczego: jak połączyć niewymierność czasu mitycz-
nego z linearnością czasu historycznego. Ostatecznie udało mu się oba sposoby
postrzegania czasu połączyć w literackich realizacjach, choć nigdy nie pozbył
się wszystkich niekonsekwencji37. Plonem tego wysiłku są choćby dodatki od A
do C w trzecim tomie, a po części i dodatek D, motyw narodzin czasu i jego
odmierzania pojawia się też w wielu tekstach, które przygotował do druku
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38 Zob.: M.W. Perry, Klucz do Tolkiena. Chronologia i komentarz do „Władcy Pierścieni”, przeł.
R. Derdziński, Warszawa 2004; A. Szyjewski, Od Valinoru..., s. 201–215.

39 Zob.: J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, t. I: Wyprawa, rozdz. Cień przeszłości.
40 Tamże, s. 451–452.
41 Tamże s. 474.

Christopher Tolkien po śmierci ojca, przede wszystkim w Silmarillionie i kolej-
nych tomach History of Middle-earth. Temat podjęli badacze Tolkiena, wystar-
czy tu wspomnieć pieczołowitą rekonstrukcję chronologii zdarzeń we Władcy
Pierścieni (z zarysowanym tłem historycznym), przygotowaną przez Michaela
Perry’ego czy rozważania o czasie Andrzeja Szyjewskiego38. Czas jest więc bar-
dzo istotnym aspektem opowieści, ale wobec niej niejako zewnętrznym. Czy-
telnikowi zupełnie wystarcza świadomość, że działo się to „w owym czasie”.
Nawet jeśli zdaje sobie sprawę z istnienia precyzyjnie wykreślonej osi chrono-
logicznej, na której da się ulokować wszystkie znaczące fakty (z datowaniem
obejmującym dzień, miesiąc, rok i erę według różnych współistniejących tu ka-
lendarzy), nie jest mu ona niezbędna w trakcie lektury. Słuchacze prowadzonego
przeze mnie w Instytucie Kultury Polskiej UW konwersatorium tolkienowskiego,
spytani o to, ile czasu upłynęło od urodzin Bilba do wyruszenia Froda z Shire39

– epizody te rozpoczynają opowieść i są ważne dla wyznaczenia jej ram chrono-
logicznych – zgadywali, mimo że każdy z nich potrafiłby dokładnie opisać prze-
bieg tych sytuacji (a upłynęło siedemnaście lat, tyle, ile od wydania Hobbita do
wydania pierwszego tomu Władcy Pierścieni), a może jeszcze dokładniej ich
scenerię. By więc ten wątek podsumować: czytający Władcę Pierścieni, przemie-
rzając karty powieści, może obyć się bez kalendarza, ale wędruje od rozdziału do
rozdziału z mapą pod ręką.

W warstwie trochę głębszej mapy Tolkienowskie są drogowskazem w wę-
drówce po kulturach. Rzecz jasna, najważniejszym medium kulturowym każdej
rasy Śródziemia jest jej język. Mapy jednak kierują ku źródłom języka, ku, by
tak rzec, archetypalnym strukturom topograficznym, z których praformy języków
rozwinęły się w historycznie ukształtowane warianty, przechowujące tradycje. Gdy
Drużyna Pierścienia, osierocona przez Gandalfa, zbliża się do siedziby Galadrieli,
królowej elfów (a właściwie jednego z ich szczepów), jeden ze współtowarzy-
szy hobbitów, elf Legolas, wypowiada w uniesieniu takie słowa: „– Tam leżą lasy
Lothlorien. [...] Najpiękniejsza z krain mojego plemienia! Nie masz w świecie
całym drzew cudniejszych niż drzewa tych lasów. Albowiem jesienią liście z nich
nie opadają, lecz powlekają się złotem. Dopiero z wiosną, gdy nabrzmiewają no-
we pąki, stare liście lecą z gałęzi, na których rozkwitają tysiące żółtych kwiatów.
Złota jest ziemia w lesie, złoty strop, a filary srebrne, bo pnie okrywa gładka,
jasnoszara korona. Po dziś dzień śpiewamy o tym pieśni w Mrocznej Puszczy”40.
Drzewo, piękno, cykliczność i pieśń to atrybuty kulturowe elfów, istot nieśmiertel-
nych, na poły eterycznych, estetów rozmiłowanych w wyrafinowanym rzemiośle,
strażników pamięci świata, utrwalonej w pieśniach i podaniach. Architekturę elfów
trzeba postrzegać jako ekstensję środowiska naturalnego, które „pierworodni”
wybrali; taka jawi się oczom Froda, przybysza z zewnątrz: „[...] pagórek uwień-
czony mnóstwem ogromnych drzew czy może miasto wystrzelające zielonymi
wieżami”41. W zbliżonej poetyce autor charakteryzuje siedliska krasnoludów,
hobbitów, etni ludzkich i innych ras Śródziemia. Jeśli zgodzić się z autorami
Mapowania wzorców kulturowych, że: „Człowiek ma predyspozycje do włącza-
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42 Za to „odwrócenie osi” krasnoludy zostały zresztą ukarane – to z mroków podziemi, ze sfery
infernalnej, przychodzi Balrog, „zguba Durina”, króla krasnoludów, demon z minionej ery.

43 Zob.: przypis 29.
44 J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, t. I: Wyprawa, s. 179.
45 T.A. Shippey, Droga do Śródziemia, s. 135.

nia specyficznych cech środowiska naturalnego, w którym żyje, w rozumienie
siebie samego, innych ludzi oraz świata jako całości”, to mieszkańcy Śródziemia
realizują tę dyspozycję znacznie intensywniej. Dlatego właśnie szlak wyprawy
wiedzie przez centra, ogniska poszczególnych kultur, gdzie ich wewnętrzna
spójność i równocześnie genetyczny związek z naturą ujawniają się najmocniej:
Rivendell, Morię, Lorien, Edoras – stolicę Rohanu, Helmowy Jar, Minas Tirith
– stolicę Gondoru. Każde z tych miejsc, co znaczące, pnie się wzwyż, niczym axis
mundi, poza Morią, ale tu z kolei miasto, zgodnie z upodobaniem jego twórców,
krasnoludów, zagłębia się w czeluściach ziemi42. Da się tam usłyszeć w naj-
czystszej postaci języki, których brzmienie jest ekspresją tego związku: subtel-
ne, dźwięczne, „leśne” dialekty elfów czy szorstką i twardą jak skała mowę
krasnoludów. Jak na mapie współbytują ikony i nazwy, tak w miejscach, które de-
terminują zwroty fabuły, kulturowe treści otrzymują odpowiednie formy brzmie-
niowe. Opozycji dla tych miejsc nie stanowią granice – na mapach Tolkiena nie
ma wyraźnych granic, to są, by użyć fachowej terminologii (z góry proszę karto-
grafów o wyrozumiałość) mapy zasięgów wyznaczanych opisowo, przez nazwy,
nie zaś mapy chorochromatyczne o ściśle wydzielonych terytoriach. Przeciwwagą
są pogranicza, niewyraziste, niebezpieczne, często pogrążone w chaosie wojny.
Wojny odwiecznej, między Dobrem a Złem, ujmując rzecz w kategoriach reli-
gijnych, a szerzej – między obszarem kulturowym a obszarem zaniku kultury, bo
mieszkańcy Mordoru wytwarzają jedynie karykaturalne kopie narzędzi innych
ras, ale nie znają pieśni. Z tych powodów Władcę Pierścieni wolno interpreto-
wać jako próbę – powróćmy do cytowanego wyżej tytułu – mapowania wzorów
kultury wcielonych w nazwane punkty topograficzne.

Co prowadzi nas do warstwy najgłębszej i równocześnie najbardziej uniwer-
salnej. Na tym poziomie można pokusić się o próbę odpowiedzi na pytanie drę-
czące badaczy dzieła Tolkiena od dawna: dlaczego hobbici odwiedzają miejsca,
które z perspektywy fabuły są mało znaczące lub w ogóle nic do niej nie wnoszą?
A najdziwniejsze ze wszystkich są odwiedziny u Toma Bombadila. Pisarz poświę-
cił im cały rozdział w księdze pierwszej43. Tom to prawdziwa postać-enigma.
Pojawia się znikąd, ratuje bohaterów z groźnej opresji na początku ich podróży,
gości u siebie, raczy opowieściami, ratuje potem raz jeszcze i znika właściwie
z kart powieści. W zasadzie nic o nim nie wiadomo. Gdy hobbici próbują do-
wiedzieć się czegoś o tym, kim właściwie jest, jego towarzyszka życia, Złota
Jagoda, odpowiada: „Jest takim, jakim go widzisz. [...] Jest panem lasu, wody
i wzgórz [...]. Drzewa, trawy, wszystko, co rośnie i żyje na tej ziemi, samo do
siebie tylko należy. Tom Bombadil jest tutaj panem. Nikt jeszcze nie doścignął
starego Toma, czy chodzi on po lesie, czy brodzi po wodzie, czy skacze po
szczytach pagórków, za dnia ani w nocy. Tom Bombadil nie zna strachu. Jest tu
panem [oryg. master – przyp. M.N.]”44. Sam Tom przedstawia się tak: „Czyż nie
znasz mojego nazwiska? W nim cała odpowiedź”. Na podstawie tych ustępów
Tom Shippey stwierdza, że Bombadil to genius loci45. To trafne spostrzeżenie,
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46 Tamże, s. 187.
47 D.R. Olson, Papierowy świat, s. 321.
48 G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008,

s. 241.

zwłaszcza jeśli przyjąć, że chodzi o ducha wszystkich miejsc, a nie miejsca
konkretnego. Ale można je rozwinąć. Bombadil, postać świadomie przez autora
niedookreślona i okryta tajemnicą, a zarazem intrygująca i rzucająca wyzwanie,
zarówno bohaterom, jak i czytelnikowi, to w zasadzie manifestacja idei filozo-
ficznej, byt teoretyczny, potencjał interpretacyjny. To z jego, między innymi,
przyczyny Władca Pierścieni został zawłaszczony, szczególnie w Stanach Zjedno-
czonych późnych lat sześćdziesiątych, przez dyskurs pacyfistyczny, ekologiczny
i inne wyrosłe z ruchów kontrkulturowych. A to był dopiero początek. W przed-
stawieniu Toma, w zagadce jego tożsamości krył się klucz do metody odczyty-
wania kartograficznego utworu i zawartych w nim map. Map, na których nie
brakowało całych terytoriów, które w powieści nie zostały wykorzystane. Oto
fragment opisu opowieści Toma Bombadila: „[...] Tom już wędrował po dziwnych
krajach, poza granicami ich pamięci i poza granicami tego, co wypełniało ich
myśli na jawie: mówił o czasach, kiedy świat był większy, a morza sięgały aż
po zachodnie wybrzeże; ale i wówczas Tom chadzał to tu, to tam, pod odwiecz-
nymi gwiazdami, nocą, gdy czuwali tylko praojcowie elfów”46. Bombadil zapra-
sza wręcz do podróży w nieznane. Przypomnijmy, że dzieje się to na wstępnym
etapie wyprawy hobbitów, jeszcze wszystko przed nimi do odkrycia, poznania
i zrozumienia. Tego samego określenia używa Olson, gdy mówi o prawdziwych
mapach prawdziwych podróżników: „[...] mapy świata Kolumba lub Cooka służy-
ły za modele teoretyczne dla myślenia o tym, co nieznane”47. Podąża za zdaniem
Olsona Grzegorz Godlewski, dopowiadając: „Mapy te, obok zapisu podróży odby-
tych, zawierały zatem również implicite projekty wypraw możliwych. Właściwie
eliminowały kategorię «nieznanego»: białe plamy na mapie były nie tyle samą
jego wizualizacją, ile raczej wskazaniem miejsc jeszcze nie poznanych, lecz już
poznawczo osaczonych, usytuowanych w obrębie ogólnego modelu świata, a więc
wstępnie zorientowanych wobec tego, co znane”48. Tolkienowski aliaż tekstu
powieści, która jest mapą, i narysowanych map, które czyta się jak tekst, stał się
mapą mentalną, modelem intelektualnej wyprawy do uniwersum wyobrażonego
i poza jego granice, bo można je, choćby przez interpretację, nieskończenie po-
szerzać. I czytelnicy podjęli to wyzwanie. Podążyli we wszystkich otwartych
przez tę mapę, możliwych teoretycznie, kierunkach: w stronę mitologii znanych
i hipotetycznych, historii i jej poetyk, językowych reprezentacji świata, baśni
i pieśni jako nośników tradycji, w stronę spotkania z innym, a także w kierun-
ku naukowej analizy fenomenu kultury popularnej z jej fantastycznymi wizjami.
Pisarze spod znaku opowieści zrodzonych z fantazji, chcąc nie chcąc, odnosili
się do wzorca Tolkienowskiego, fantastyka w ogóle wkroczyła bez wcześniejszych
samoograniczeń do innych dyskursów, jak w Polsce lat osiemdziesiątych. Śród-
ziemie zaludniło się nowymi mieszkańcami, których krytyka uznała zrazu za ucie-
kinierów z rzeczywistości, podczas gdy oni w istocie właśnie rozpoczynali jej
eksplorację. Gdy nowy, zafascynowany lekturowym odkryciem czytelnik Władcy
Pierścieni, nierzadko dzisiaj przez adaptację filmową zainspirowany do sięgnięcia
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po książkę, przenosi na ścianę swojego pokoju – czego liczne przykłady w Inter-
necie – Tolkienowską mapę Śródziemia w odpowiednio dobranej skali, może nie
zdawać sobie jeszcze sprawy z tego, że tworzy teoretyczny generator nowych
zadań dla swej wyobraźni i sposobów ich rozwiązywania.

TRAVERSING THE NOVEL-MAP. THE LORD OF THE RINGS BY J.R.R. TOLKIEN
AS A CARTOGRAPHIC DESIGN

Summary

The Lord of the Rings, the most popular book by J.R.R. Tolkien is most often inter-
preted as an example of mythological reconstruction born out of philological research.
However, of equal importance is reading the novel as a cartographic design based on the
maps of the world presented, handmade and repeatedly enhanced by the author himself,
included in the subsequent editions of the novel. The attempt to look at the novel through
the prism of maps and determine their functions as integral parts of the novel, and at the
same time autonomous texts, allows the reflection on the work and its reception in the con-
text of the consequences of literacy and the type of modelling human experience implied
by this ability.

Trans. Izabela Ślusarek



1 Zob. m.in. A. Baczewski, „Nad Niemnem”: natura i człowiek, Rzeszów 1995; tenże, Natura
– człowiek – naturalizm: o powieściach wiejskich Elizy Orzeszkowej: „Niziny”, „Dziurdziowie”,
„Cham”, Rzeszów 1996. Wiele uwagi poświęca krajobrazom Izabela Piber w jednym z najnowszych
opracowań tematyki spacjalnej u Orzeszkowej (Semiotyka miejsc w późnej prozie Elizy Orzeszko-
wej (1890–1910) z perspektywy Heideggerowskiej filozofii przestrzeni, Kraków 2010). Autorka
wychodzi od semiotycznego ujmowania przestrzeni w kategoriach opozycyjnych, niezbędne do tego
pary pojęć czerpiąc od Heideggera. Koncentruje się na egzystencjalno-ontologicznych relacjach po-
staci z miejscami-źródłami sensów duchowych. Umiejętność ich odczytywania przejawia się np.
w akceptacji wartości patriotycznych za sprawą kontaktu z rodzimym pejzażem. Zaproponowana
przez badaczkę metoda potwierdza tradycyjne spostrzeżenia na temat więzi bohaterów z przyrodą
i ziemią oraz rejestruje przemiany w spacjalnych opisach Orzeszkowej, z czasem coraz mocniej
związanych z refleksją ontologiczną i wpływami modernistycznymi. Analiza dotyczy przestrzeni
zewnętrznych i mieszkalnych, jednak z wyraźną przewagą tych pierwszych, czego dowodzą m.in.
uwagi poświęcone Bene nati. Piber uznaje niepokój wchodzącej do lasu Salomei za przykład do-
świadczenia obcości przestrzeni oraz omawia sposób, w jaki Jerzy kojarzy las ze świętością. Nie
podejmuje namysłu nad relacjami spacjalnymi w domu; siedziby bohaterów traktuje przeważnie jako
element ich charakterystyki.

2 Antyurbanizmem pisarki i jej poglądami na temat etycznego i estetycznego wymiaru przestrze-
ni miejskiej zajmowała się Magdalena Kreft, zob. Deprecjacja przestrzeni miasta w twórczości Elizy
Orzeszkowej, w: Miasto, kultura, literatura. Wiek XIX, red. J. Data, Gdańsk 1993 oraz „Cyrkiel” czy
„dłoń mistrza”? Zasady estetyki przestrzeni w twórczości Elizy Orzeszkowej, w: Literatura i sztuka
drugiej połowy XIX wieku: światopoglądy, postawy, tradycje, red. B. Borowska, S. Fita, J.A. Malik,
Lublin 2004.

3 E. Łoch, Człowiek i przestrzeń w twórczości nowelistycznej Elizy Orzeszkowej, w: tejże,
Między autorem – narratorem – bohaterem a czytelnikiem. Studia o nowelistyce polskiej XIX
i XX wieku, Lublin 1991, s. 81.

4 Zob. m.in. E. Łoch, Topos dworu w „Nad Niemnem” i wybranych utworach nowelistycznych
Elizy Orzeszkowej, w: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. A.Z. Makowiecki, Warszawa
1992.    
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GRANICE (W) DOMU. REKALIBRACJE PRZESTRZENI
W BENE NATI ELIZY ORZESZKOWEJ

Widoczne w prozie Orzeszkowej zainteresowanie środowiskiem życia czło-
wieka kojarzono zazwyczaj z obrazami rozległych przestrzeni nacechowanych
aksjologicznie: z naturą1, dziką lub zagospodarowaną rolniczo, z przeciwstawio-
nymi sobie wsią i miastem2. Zdaniem Eugenii Łoch w tekstach pisarki „prze-
strzeń jest upodrzędniona wobec idei [...] nie posiada [...] niezależnego bytu”3.
Także dom, zwłaszcza dwór, interpretowany był często jako symbol, a nie prze-
strzeń mieszkalna4. Jeśli najbliższe otoczenie bohaterów odczytywano realistycz-
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5 Zob. np. A. Dąbrowska, Pokój Rzeckiego i „cela” Anzelma Bohatyrowicza: semantyka wnętrza
wobec kreacji postaci w powieści realistycznej doby pozytywizmu, „Temat: literatura, filologia, sztu-
ka”, vol. 1/2 (2004).

6 M. Dziugieł-Łaguna, Aksjologia dworu szlachecko-ziemiańskiego w prozie polskiej drugiej po-
łowy XIX wieku, Olsztyn 2007.

7 W kategoriach zamknięcia kobiety w prywatnej przestrzeni domu interpretuje utwór także
Aleksandra E. Banot (Pokój z widokiem na ogród: miłosne fantazmaty w prozie Elizy Orzeszko-
wej, Bielsko-Biała 2011). Porównanie salonu w Rodowie do szuflady „zamkniętej na klucz konwe-
nansu” badaczka łączy z Freudowską koncepcją, według której szkatułki i pokoje symbolizują kobiece
ciało. Banot omawia też kontrast między buduarem matki Wacławy i gabinetem jej ojca, nie prze-
prowadza jednak pogłębionej analizy związków między płcią i przestrzenią mieszkalną. Pomija kwes-
tie takie, jak uwarunkowana spacjalnie demaskulinizacja (Franuś) czy pozytywne relacje bohaterek
z kreowanymi przez nie miejscami (zajmuje się w zamian więzią między kobiecością i naturą).
Ryzykowne wydaje się też stosowanie dziś metafory szuflady wobec miejsca samej Orzeszkowej
w historii literatury.

8 „Konstanty Osipowicz znaczy tyle, co przestrzeń przez niego zajmowana, tym obszerniejsza,
że skontrastowana z minimalnymi wymiarami zagrody «głupiego Gabrysia»”, M. Dziugieł-Łaguna,
Aksjologia dworu..., s. 66.

9 E. Orzeszkowa, Bene nati: powieść wiejska, Warszawa 1955, s. 38. Kolejne cytaty lokalizuję
w tekście, używając skrótu BN.

nie, traktowano je zwykle jako odbicie ich upodobań i osobowości5. Nie negując
dotychczasowych sposobów lektury zarysowanych przez Orzeszkową przestrzeni,
chciałabym, analizując powieść Bene nati, zwrócić uwagę na wrażliwość autorki
na spacjalne hierarchie i ograniczenia wpływające na los postaci. W utworze tym
okazuje się, że znaczenie mają nie tylko ogólny charakter miejsca i przypisywane
mu wartości, ale i zaskakująca relatywność przestrzeni oraz szczegółowe uloko-
wanie w niej jednostki.

Wiele utworów Orzeszkowej omawia w studium łączącym materialny i ideowy
aspekt dworu Magdalena Dziugieł-Łaguna6. Autorka dostrzega opresyjny charakter
salonu w Pamiętniku Wacławy7, zniewoleniem nazywa również sytuację Salusi,
głównej bohaterki Bene nati. Pewne elementy odczytania tej powieści są bliskie
proponowanemu przeze mnie ujęciu. Badaczka wiąże status bohaterów (ale nie
bohaterek) z przestrzenią8 i uznaje dwór Osipowiczów za miejsce naznaczone
przymusem i zamknięciem. Chociaż w całej pracy ograniczeniom przestrzennym
nie poświęcono wiele miejsca, podjęcie problemu staropanieństwa naturalnie
prowadzi do refleksji nad kobiecą bezdomnością. Dziugieł-Łaguna podkreśla też,
że sama rodzinna siedziba może okazać się dla kobiety obciążeniem – doświad-
cza tego w Dwóch biegunach Seweryna Zdrojowska, która podporządkowuje
własne życie zastępowaniu zmarłych męskich krewnych.

Charakteryzując jedno z miejsc akcji Bene nati – wieś drobnoszlachecką
Tołłoczki – Orzeszkowa zwraca uwagę na ścieżki, „które [...] łączyły zagrody
siecią dziwnie wymowną. W zakrętach ich, wydłużeniach, [...] gromadnym zbiega-
niu się u jednych punktów wyczytywać można było odwiedziny, schadzki, wspól-
ne roboty, gromadne rozprawy”9 [podkreślenia – E.K.]. W tej i innych scenach
przestrzeń ukazano jako system znaków, sieć powiązań i podziałów, które, choć
nie zawsze zależą od woli funkcjonujących w niej ludzi, wiele mówią o nich i ich
wzajemnych relacjach. Autorka podzielała powszechny w jej czasach pogląd na
temat istnienia związku między charakterem człowieka a zajmowanym przez nie-
go miejscem, rozumianym jako obszar geograficzny i siedziba określonych grup
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10 Zob. G. Borkowska, Publicystyka Elizy Orzeszkowej jako szkoła myślenia obywatelskiego, w:
E. Orzeszkowa, Publicystyka społeczna, t. 1, wyb., wstęp G. Borkowska, oprac. edyt. I. Wiśniewska,
Kraków 2005, s. 12–13.

11 S. Gal, A Semiotics of the Public/Private Distinction, „differences: A Journal of Feminist
Cultural Studies” 13.1 (2002), s. 79–86.

12 Zob. V. Turner, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, tłum. E. Dżurak, wstęp J. Tokarska-
-Bakir, Warszawa 2010, s. 115–116, 119, 138. Z wymienionych przez Turnera charakterystycznych
dla liminalności cech z Gabrysiem można kojarzyć m.in. pokorę, milczenie, pozbawienie części praw
pokrewieństwa, „głupotę” (tamże, s. 124).

etnicznych10, ale też bezpośrednie otoczenie jednostki – dowodzą tego jej publi-
cystyczne rozważania o sytuacji kobiet. Ograniczona mobilność wielu szlachcia-
nek i mieszczanek to realny problem i jednocześnie źródło metaforyki opisującej
ich społeczne upośledzenie. Uzasadniałoby to analizę tekstów Orzeszkowej w ka-
tegoriach semiotyki przestrzeni; cytowany fragment udziela jeszcze wyraźniejszej
wskazówki, by czytać wyznaczone w przestrzeni połączenia i podziały.

Do Tołłoczek i położonego w nich domu Osipowiczów przenosimy się
z dzierżawionego przez Floriana Kuleszę folwarku w Laskowie. Oddalone tylko
o sześć mil miejscowości różnią się krajobrazem, ukształtowaniem terenu, aktyw-
nością mieszkańców. Pozornie równie kontrastowo zestawione zostały siedziby
obu rodzin i stosunki między ich członkami: Salusia, najmłodsza z Osipowiczów,
nazywa krewnych „famili[ą], której daj Boże takiej nie mieć” (BN 35) – Ku-
leszowie żyją we względnej zgodzie, szacunku i miłości. Zaskakujące podobień-
stwa ukazuje dopiero analiza relacji między domem a światem zewnętrznym, która
będzie stanowić element podjętej w niniejszym artykule refleksji nad ukazanymi
w powieści przestrzeniami prywatnymi i publicznymi, dzielącymi je granicami
oraz ich przepuszczalnością. Interesować będą mnie zwłaszcza przejawiające się
w układach przestrzennych hierarchie płciowe i społeczne.

Koncentrując się na domu i jego bliskim otoczeniu, publiczny charakter prze-
strzeni rozumiem tu nie jako jej wymiar polityczny, ale jako zewnętrzność lub
dostępność dla obcych. Za Susan Gal przyjmuję, że opozycja publiczne/prywatne
jest relatywna, opiera się na indeksowych, deiktycznych odniesieniach do rzeczy-
wistości i dopuszcza wielokrotne, „fraktalne” podziały. Oznacza to, że charakter
przestrzeni zależy od podejmowanej w niej aktywności, a miejsce o pozornie
ustalonej naturze podlega „indeksowym rekalibracjom”: w „prywatnym” domu
znajduje się „publiczny” salon, w którym nawet podczas „publicznego” przyjęcia
można – np. szepcząc do ucha – stworzyć prywatną sytuację11. Przyglądając się
dokonywanym przez bohaterów Orzeszkowej rekalibracjom, będę dodatkowo
zwracać uwagę na zakres i trwałość wpływu, jaki wywierają na przestrzeń jej
poszczególni użytkownicy: gospodarze i obcy, mężczyźni i kobiety.

Zakładając relatywny charakter przestrzennych podziałów, nie rezygnuję
z uwzględniania znaczeń tradycyjnie przypisywanych domowi i jego granicom,
takim jak sień, drzwi, próg. Miejsca liminalne łatwiej niż inne poddają się kon-
tekstualizacji – próg jest w Bene nati zarówno symbolem domu i przynależności,
jak też obcości i wykluczenia. Doraźne utożsamienia z wnętrzem bądź zewnętrzem
nie zacierają jednak ich pośredniego, przejściowego charakteru, który w utworze
podkreśla dodatkowo sytuowanie tam postaci liminalnych. Termin ten stosuję
w znaczeniu klasycznym w odniesieniu do przygotowującej się do zamążpójścia
Salusi; w przypadku „głupiego Gabrysia” mamy do czynienia z szerzej pojmowaną
liminalnością wynikającą z niskiej pozycji w strukturze społecznej12.
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13 E. Orzeszkowa, Kilka słów o kobietach, w: Publicystyka..., s. 488.
14 Zob. A. Martuszewska, Azyl czy więzienie? O domu starej panny w literaturze polskiej drugiej

połowy XIX wieku, w: Obraz domu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A.Z. Ma-
kowiecki, Warszawa 1997, s. 86.

15 E. Orzeszkowa, O Polce Francuzom, w: Publicystyka..., s. 718–719.
16 Zob. S. Kowalska-Glikman, Kobiety w procesie przemian społecznych w Królestwie Polskim

w XIX wieku, w: Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów, red.
A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1990, s. 11–17.

17 Zob. tamże, s. 14.
18 Zob. tamże, s. 11.
19 Zob. W. Mędrzecki, Konwenans wiejski i nowe wzorce zachowań kobiet na wsi w Kró-

lestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, w: Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX
i XX: zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 75–76.

20 Zob. S. Kowalska-Glikman, Kobiety w procesie..., s. 14–15.
21 Zob. House/Body/Psyche, w: Domestic Space Reader, red. Ch. Briganti, K. Mezei, Toronto

2012, s. 121–150.
22 Zob. M. Wigley, Untitled: The Housing of Gender w: Sexuality & Space, red. B. Colomina,

Princeton 1992, s. 332–337.

We wspomnianej już publicystyce emancypacyjnej Orzeszkowa krytykuje
ograniczanie kobiecej egzystencji do sfery prywatnej. „Zamknięte między salonem
i garderobą [dziewczęta] za krańce świata uważają cztery ściany sali balowej lub
dziewiczego, napełnionego fantasmagoriami rojeń, pokoiku”13, a gdy rzeczywistość
zmusza je do podjęcia pracy, decydują się zostać guwernantkami, by – dopo-
wiedzmy to, czego pisarka nie mówi wprost – nie opuszczać bezpiecznej domo-
wej przestrzeni. W rozwiązaniu tym autorka widzi jednak, paradoksalnie, groźbę
bezdomności14, a zachęcając rodaczki do zajmowania się rzemiosłem i handlem,
sprzeciwia się poglądowi, iż pozadomowa działalność kobiet jest nieprzyzwoita.
W O Polce Francuzom udzielającą prywatnych lekcji Konopnicką, „genialną
poetkę”, ukazuje nie w domu ucznia i nie przy pracy nad tłumaczeniami, choć
o tych zajęciach informuje; ukazuje ją w tramwaju, wśród „robotników, szwaczek,
służących”, być może w tym właśnie momencie układającą poemat15.

Mimo toczącej się w drugiej połowie XIX w. dyskusji o aktywizacji zawo-
dowej kobiet, ich obecność w przestrzeni publicznej i próby zarobkowania po-
strzegano wciąż dość krytycznie. W uboższych środowiskach wiejskich (chłopi,
szlachta zagrodowa) i miejskich (robotnicy, drobnomieszczaństwo) pozadomową
pracę kobiet akceptowano, gdyż bez niej rodziny nie byłyby w stanie się utrzy-
mać16. Oznaczało to jednak, że pracujące kobiety kojarzono z niskim pocho-
dzeniem i degradacją majątkową17, co mogło z kolei prowokować posądzenia
o degradację moralną. Chłopki, które najwcześniej uzyskały społeczne przyzwo-
lenie na pracę18, musiały liczyć się z podejrzeniami o demoralizujące następstwa
opuszczenia domu w celu zarobkowym19, wątpliwości budziła wspólna praca
kobiet i mężczyzn, np. w fabryce20.

Obawy te miały źródło w pojawiającej się w wielu kulturach metaforze do-
mu jako ciała i wynikającym z niej związku między przestrzenią i seksualnością,
zwłaszcza kobiecą21. Według Marka Wigleya, analizującego piętnastowieczny
włoski traktat architektoniczny, przekonanie, iż kobiety nie panują nad własnym
popędem, skłaniało do ograniczania ich mobilności i wprowadzania przestrzennych
form kontroli22; w konsekwencji „Cnotliwa kobieta sta[ła] się kobietą-z-domem,
czy raczej kobietą-w-domu, tak, że jej cnota nie mo[gła] zostać oddzielona od
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23 Tamże, s. 337, tłum. E.K.
24 Zob. B.L. Harman, In Promiscuous Company: Female Public Appearance in Elizabeth

Gaskell’s „North and South”, „Victorian Studies”, Vol. 31, No. 3 (Spring 1988), s. 351–357.
25 Zob. S. Kowalska-Glikman, Kobiety w procesie..., s. 12.
26 Por. A. Zabierzowski, Praktyczne budownictwo wiejskie..., Radom 1856, tabl. III, dostępne

na http://polona.pl/item/3258709/5/; Zob. też projekty domów przedrukowane w: T.S. Jaroszewski,
O kilku propozycjach siedzib wiejskich z około roku 1880, w: Dwór polski w XIX wieku: zjawisko
historyczne i kulturowe, red. A. Gogut, Warszawa 1990.

27 E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1996, t. 3, s. 323. Kolejne cytaty
lokalizuję w tekście, po skrócie NN podając numer tomu i strony.

28 Orzeszkowa podważa rzekomą władzę Zygmunta, gdy nie pozwala mu przekonać matki do
sprzedaży Osowiec. Fakt ten podkreśla, że jego wiara w możliwość rozporządzania domem
i przestrzenią nie ma realnych podstaw i wynika z utożsamienia własnej sytuacji z szerzej obowią-
zującym modelem.

29 Zob. I. Domańska-Kubiak, Zakątek pamięci: życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych,
Warszawa 2004, s. 58.

przestrzeni fizycznej”23. W wiktoriańskiej Anglii przestrzeń publiczną podobnie
kojarzono z zagrożeniem natury erotycznej, jego przyczyny upatrywano jednak
nie w grzesznej kobiecości, ale w nieuporządkowaniu świata zewnętrznego, który
mógł splamić wkraczającą weń damę24. Na ziemiach polskich samotne opuszcze-
nie domu przez kobietę z warstwy ziemiańskiej również było źle widziane (więk-
szą swobodą cieszyły się szlachcianki zagrodowe)25, w obrębie domu natomiast
często wyznaczano jej miejsce w głębi budynku bądź na piętrze, z dala od pod-
legających upubliczniającym rekalibracjom pomieszczeń położonych blisko limi-
nalnych sieni i wejścia (tam mieścił się np. pokój pana czy pokój przyjęć)26.

Orzeszkowa nie uznawała przestrzeni pozadomowej za niebezpieczną dla
moralności kobiet („powinna ona wszystko widzieć i słyszeć, aby znać ten świat,
ten kraj, których przecie mieszkanką i obywatelką będzie”27) ani nie wierzyła
w ochronę przed wstydem i zepsuciem, jaką dom miałby zapewniać swojej pa-
ni, jej krewniaczkom i pracownicom, w tym nauczycielkom. W Nad Niemnem
matka Justyny doznaje upokorzenia, gdy jej mąż nawiązuje romans z guwernant-
ką, Zygmunt Korczyński zaś spaceruje ze służącą – „modelem do Fryny” (NN 3,
279) i snuje plany sprowadzenia kochanki do domu matki, w którym mieszka
z nią i z żoną. Nie ma znaczenia, że Justyna odrzuca jego propozycję ze wzgardą,
a Andrzejowa Korczyńska nigdy nie dopuściłaby do realizacji zamysłu (w końcu
odprawiła „Fryne”) – istotne jest, że Zygmunt zakłada, iż udałoby mu się rzecz
przeprowadzić. Pewność tę można tłumaczyć jego przekonaniem o matczynej po-
błażliwości dla jedynaka-geniusza, można też powiązać ją z problemem męskiej
kontroli nad przestrzenią („ja tam [w Osowcach] teraz jestem panem” (NN 3,
336)28). Choć to kobiecie przysługiwał atrybut władzy nad gospodarstwem – klu-
cze29, o faktycznym otwieraniu i zamykaniu domu na gości i na świat częściej
decydował mężczyzna.

W Bene nati pojawia się pośrednia definicja przestrzeni prywatnej i mimo
że zostaje ona sformułowana w kontekście relacji erotycznej, prywatność nie ma
tu jednoznacznie upłciowionego charakteru. Zaręczony z Salusią Jerzy Chutko,
wywodzący się z rodziny chłopskiej, z radością wyobraża sobie ich przyszłe życie
w „dwóch sporych, widnych pokoikach” (BN 23). Podczas gdy:

 
[...] inni [...] po ślubie przywożą żony do chat, w których są świekry, siostry, bratowe, babskie

kłótnie i zawiści, gospodarskie kłopoty, zgryzoty i brudy[, o]ni będą tylko we dwoje; nikt jej nie
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30 Zob. W. Mędrzecki, Intymność i sfera prywatna w życiu codziennym i obyczajach rodziny
wiejskiej w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, w: Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje
rodziny polskiej w kontekście europejskim. Zbiór studiów, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żar-
nowska, Warszawa 2005, s. 107–109.

dokuczy ani jemu nie przeszkodzi każdą minutkę wolną z nią przepędzać, wszystko, co tylko do
głowy przyjdzie, przed nią wypowiadać (BN 24).

 
Dom nie tylko nie jest tożsamy z prywatnością, ale stanowi tu jej zaprze-

czenie – i to, co ciekawe, po części za sprawą zamieszkujących go kobiet.
Orzeszkowa dostrzega przestrzenne rekalibracje, stanowiące m.in. następstwa
patrylokalności, wskutek której w siedzibach mężczyzn spotykają się obce sobie
i rywalizujące o pozycję kobiety. Choć zarysowana wizja to realistyczny obraz
chłopskiej codzienności i znaczenia przypisywanego w tej warstwie pokrewień-
stwu30, niektóre wymienione zagrożenia prywatności – zwłaszcza ludzkie inge-
rencje – nie dotyczą wyłącznie tego środowiska. Prawdziwa przestrzeń prywatna
chroni intymność i niezależność jednostek, zapewnia wolność ekspresji i działań,
uniemożliwia wtargnięcie obcych. Swobód tych potrzebują na równi mężczyźni
i kobiety, jednak w toku powieści okazuje się, że zwłaszcza tym ostatnim może
być o nie trudno.

Formą rekalibracji prywatnej przestrzeni domu może być zaproszenie do niej
kogoś z zewnątrz. Już w pierwszej scenie utworu Teofila Kuleszyna zastanawia
się, czy jej mąż miał słuszność, proponując Jerzemu spożywanie posiłków we
dworze, z rodziną. Przypuszcza, że najstarsza z córek, Aurelka, zakochała się
w zaręczonym nadleśniku. Kulesza bagatelizuje te obawy, kpiąc z pomysłu uczucia
będącego efektem wspólnego jedzenia obiadu. Później, gdy podczas wieczornego
obchodu domu trafia na płaczącą córkę, przyznaje żonie rację. Mężczyzna uwa-
ża za gospodarski obowiązek sprawdzenie, czy „na noc wszystkie drzwi i okna
pozamykane” (BN 105) i tę właśnie czynność przerywa mu odkrycie, że do do-
mu, w którym „płacz [...] był rzeczą [...] niezwyczajną” (BN 105), przeniknął żal.
Ostatecznie dobroć Aurelki zostaje nagrodzona ślubem z Jerzym, jego wejście
w przestrzeń prywatną można więc uznać za realizację założenia Kuleszy, że
córkę „z domu wezmą” i nie trzeba szukać jej okazji do prezentowania się poza
nim (BN 13). Gdyby jednak historia zakończyła się niepomyślnie, zaistniałby
kontrast między gospodarską uważnością a brakiem dbałości o skutki otwierania
domu na gości. Nie oznacza to, że kobiety należy chronić, ograniczając im kon-
takt ze światem, chodzi raczej o brak empatii i niekonsekwencje w myśleniu
– ojciec Aurelki spodziewa się, że przyszły mąż znajdzie ją w rodzinnym domu,
ale, w przeciwieństwie do matki, nie uwzględnia jej emocjonalnej bezbronności,
spowodowanej przebywaniem wyłącznie w gronie rodziny. Kulesza „za młodu
w świat wywędrowawszy z niejednego pieca chleb jada[ł]” (BN 115) i nie potrafi
przyjąć perspektywy dziewczyny, która ma ograniczony obszar działania i do-
świadczania. Docenia „matczyne oczy” Teofili, nie uświadamiając sobie, że ich
bystrość to rezultat poznania, czym jest przestrzenna izolacja.

Odmalowana przez Jerzego wizja rodzinnej dysharmonii realizuje się
u Osipowiczów. Za pomocą agresji słownej brat, siostry i szwagrowie próbują
przekonać Salusię do zerwania zaręczyn z „chamem”. Cała dyskusja, a raczej
„wrzawa, w której drwiny [...] zastąpione zostały przez wyrzuty, zarzuty i groźby”
(BN 53), rozgrywa się w reprezentacyjnej izbie, świetlicy, przy której drzwiach
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31 Zestawiając powieściowe wydarzenia z ustaleniami etnografów, dotyczącymi warstwy chłop-
skiej, zakładam, że można utożsamić zwyczaje chłopskie i drobnoszlacheckie. D. Markowska, oma-
wiając wiejskie obrzędy weselne, zaznacza istnienie jednej ważnej różnicy między ceremoniami w obu
środowiskach – miałby to być brak uroczystych przenosin panny młodej, elementu uznawanego
przez szlachtę za „ordynarny” (D. Markowska, Rodzina w społeczności wiejskiej – ciągłość i zmiana,
Warszawa 1976, s. 86). Tymczasem w Nad Niemnem przenosiny się odbywają (por. NN 3, 459–466).
Przebieg tej części weselnego obrzędu, która w Bene nati dochodzi do skutku (swaty, zaręczyny,
dziewiczy wieczór), jest zresztą, poza swatami właśnie, bliski opisom Markowskiej, M. Maj (Rola
daru w obrzędzie weselnym, Wrocław 1986) i K. Kwaśniewicz (Zwyczaje i obrzędy rodzinne, w:
Etnografia Polski: przemiany kultury ludowej, t. 2, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka,
Wrocław 1981).

siedzi „głupi Gabryś”. To także Osipowicz, ale ubogi i niechętny pomnażaniu
majątku sposobami sprzecznymi z własnym sumieniem: nie ożenił się dla pie-
niędzy, nie procesował z bratem. Krewni uznali go w związku z tym za głupca
i zaczęli traktować z pogardą, on z kolei, nie chcąc nikomu nic zawdzięczać,
zupełnie dosłownie usunął się na margines społeczności – po wejściu do domu
sąsiadów zajmuje miejsce „na zydelku u samej ściany stojącym [...]. Takie przy-
chodzenie i siadanie przy drzwiach głupiego Gabrysia było [...] zwyczajnym”
(BN 46). Usytuowanie w przestrzeni liminalnej potwierdza liminalny status; ko-
mentując reakcję Gabrysia na rodzinną awanturę, narrator ironicznie zauważa:
„Można byłoby przypuszczać, że litował się lub naigrawał, gdyby znowu zbie-
dzona powierzchowność i pokorna u drzwi pozycja przypuszczeniu temu nie
zaprzeczały” (BN 49). Ludziom progu, by użyć określenia Turnera, nie przysłu-
giwałoby więc w powszechnym mniemaniu prawo krytycznego oceniania osób
znajdujących się w hierarchii ponad nimi.

Historia mężczyzn z rodziny Chutków to dzieje fizycznej i mentalnej eman-
cypacji z liminalności. Ojciec Jerzego „dla zdobycia mu posady w dobrach
książęcych [...] cierpliwie i pokornie wyczekiwał u wrót dziedziców, u progów
kuchen, u stopni ganków”, a „przed oblicze pana dopuszczony czołem o ziemie
uderz[a]ł” (BN 22). Syn jest mu wdzięczny, jednak gdy sam znajduje się
w pałacu, zachowuje się inaczej. Choć staje „niedaleko od progu, z uszanowa-
niem” (BN 20), nie spuszcza wzroku ani nie trwa w ukłonie, książę zaś docenia
jego skromną godność i „łaskawie przywoł[uje] go bliżej ku stołowi” (BN 20).
Co ważne, ruch w powieści odbywa się w obie strony – podczas gdy Jerzy prze-
suwa się stopniowo ku górze i centrum – czego kulminację stanowi zajęcie
miejsca u boku Kuleszanki, Salusia spada ku przestrzeniom liminalnym i taki
też status (w sensie społecznym, nie obrzędowym) zyskuje. Prześledźmy, jak do
tego dochodzi.

Konstanty, choć straszy siostrę, że jeśli poślubi Jerzego, on nie wpuści jej na
próg rodzinnego domu, ma w zanadrzu inne niż groźby rozwiązanie problemu.
Po zakończeniu kłótni do domu Osipowiczów przybywa znany z Nad Niemnem
Kazimierz Jaśmont, pełniący funkcję swata dla bogatego Władysława Cydzika.
Zaproszenie swatów do zakochanej i zaręczonej dziewczyny to naruszenie jej
prywatności i Salusia zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa – „doświadczyła
takiego uczucia, jakiego doświadczyć musi mucha, gdy jedną nóżkę uczuje już
zaplątaną w pajęczynę” (BN 63). Dlaczego jednak podstęp Konstantego można
odczytywać w kategoriach przestrzennych? Wiąże się to z formą obrzędu, która
w Bene nati podlega znaczącym przekształceniom31.
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Według badaczy wiejskich obrzędów weselnych kandydat na męża albo
w ogóle nie przybywał ze swatem na pierwsze spotkanie z rodziną panny, albo
nie manifestował swojej obecności32. Jeśli przyjmiemy, że w nadniemeńskim
wariancie obrzędu towarzyszył on swatowi (Kazimierz Jaśmont był znany jako
swat, przybywający w paradnym kożuchu i  w i o d ą c y   z e   s o b ą   k a -
w a l e r a),  pozornie odstępstwa nie ma. Pozostaje jednak kwestia jawności
zamiarów swata i młodzieńca. Powszechnie przyjęte było udawanie, że wizyta nie
ma na celu ustaleń matrymonialnych. Posługiwano się aluzjami, pytano o możli-
wość kupna jałówki czy „szukano” jakiejś zguby33. Jaśmont natomiast przedsta-
wia intencje swoje i Cydzika zupełnie wprost. Podobnie niezwyczajna otwartość
cechuje Osipowiczów. Małgorzata Maj zwraca uwagę na tradycję podkreślania
obcości kawalera, wynikającą ze świadomości istnienia dystansu między rodzi-
nami, który usunąć miały dopiero weselne obrzędy, przede wszystkim wymiany
darów. Przybywającym swatom przekornie utrudniano dostęp do domu lub nie
wpuszczano ich do jego reprezentacyjnej części34. Krewni Salusi nie tylko nie po-
zorują sprzeciwów, ale serdecznie zapraszają gości do powrotu, gdy Salka odrzu-
ca ich propozycję. Sprzeczne z logiką obrzędu są też stwierdzenia Jaśmonta, że
Cydzik jest „swój” – klasyfikację tę umożliwia jedynie klasowa „obcość” Jerzego.
Granice między wnętrzem i zewnętrzem zostają więc nieoczekiwanie zniesione.
Nie ma dowodów, że rozbieżności te są celowe, ale zastanawia jedno zdanie
wypowiedziane przez Osipowiczów, gdy Konstanty zapowiada wizytę Jaśmonta,
który, poza swataniem, zajmuje się handlem końmi: „czy konia masz do sprze-
dania?” (BN 47). Pobrzmiewa w nim wyraźnie echo zwyczajowego, aluzyjnego
języka swatów, w powieści właściwie nieobecnego.

Na widok gości Salusia wycofuje się „daleko od kanapy i stołu [...], w po-
bliże zydelka, na którym siedział Gabryś” (BN 62). Pozostaje tam aż do momen-
tu, gdy deklaruje, że jest zaręczona i nie może przyjąć Cydzika. Podkreśla zatem,
że nie należy już do grupy panien na wydaniu i nie powinna być obiektem za-
interesowania swata. Jaśmont stwierdza, że jeden węzeł można rozwiązać, by
zawiązać drugi, lekceważy więc status będący rezultatem mniej sformalizowanej,
pozbawionej pośrednictwa, postaci obrzędu przejścia. Widoczne w geście zbliżenia
się do drzwi pragnienie wyjścia z domu oraz skojarzenie miejsca liminalnego
z zewnętrzem i swobodą będą odtąd stale towarzyszyć Salusi i przejawiać się
w fantazjach o przemianie w ptaka, locie czy biegu do Laskowa, a także w za-
stępczych ucieczkach – odwiedzinach u Gabrysia lub rozmowach z nim przy
dzielącym oba podwórka płocie. Ta umowna granica gospodarstw, przekracza-
na przez oboje bohaterów bez przeszkód, dla dziewczyny stanowi na przemian
ucieleśnienie pętających jej wolę ograniczeń (gdy bohaterka pozostaje po swo-
jej stronie i płacze) i nadziei na ich przezwyciężenie (gdy wchodzi na podwór-
ko Gabrysia, w którego domu może, jak w prawdziwej przestrzeni prywatnej,
mówić o swoich obawach). Wiedząc, że samotna wyprawa do Jerzego byłaby
„wstydem i grzechem” (BN 78), Salusia odwraca się od drogi i, jakby na pocie-
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chę, staje przy płocie. Przeczuwa więc, że w granicy tkwi zawsze zapowiedź
możliwości jej przekroczenia.

Przyjęcie Cydzika w czasie drugiej wizyty swatów przynosi jej chwilę ulgi
– kończą się szantaże i niepewność, ale w miarę jak zbliża się ślub, bohaterka
przekonuje się, że popełniła błąd. Z równowagi wytrącają ją wspomnienia
o Jerzym i widok czułości między stryjecznym bratem Michałem i jego mło-
dziutką żoną. Wokół nich „publiczna” przestrzeń świetlicy nabiera prywatnego
charakteru, zakochani w sobie małżonkowie odcinają się od rodzinnych sporów
i zachowują tak, jakby byli sami. Emilia, opowiadając Salusi o fizycznej bliskości
męża i żony, uświadamia jej, że decyzja podjęta w świetlicy, z udziałem krew-
nych, będzie miała konsekwencje przede wszystkim dla niej i jej intymności. Gdy
w czasie dziewiczego wieczoru Cydzik idzie za narzeczoną do bokówki, gdzie
próbuje ją pocałować i zapowiada, że po ślubie będzie musiała być mu posłusz-
ną, narastający w dziewczynie bunt osiąga punkt kulminacyjny – Salusia rzuca
w budzącego w niej wstręt chłopaka pierścionkiem i podejmuje decyzję o wypra-
wie do Laskowa.

Wiedząc, że po tej ucieczce nie będzie mogła wrócić, idealizuje opuszczane
miejsce i ludzi. Wraca od drogi, by ucałować symboliczny początek domu – próg.
Później żegna się w myślach z inwentarzem, meblami, rodzeństwem, wpadając
w nutę znaną z weselnych śpiewek: „bądźcie zdrowe, kanapo, skrzynio, a nade
wszystko kołowrotku kochany, na którym od dzieciństwa przędłam” (BN 183)
(por. w Nad Niemnem „Dziękuję wam stoły, ławy, Żeście były zawsze białe,
Teraz nie będziecie” (NN 3, 463)). Salusia odchodzi z domu w nietypowy spo-
sób, na zawsze, pozostawia za sobą pogardę i gniew; element nieodwołalności
był jednak także w naturalnej mobilności kobiet przenoszących się od ojca do
męża. Co ważne, w Bene nati posiadanie własnego, czyli mężowskiego, a nie
rodzinnego, domu stanowi dla zamężnych sióstr Konstantego źródło pewności
siebie. W kłótni z bratem zaznaczają, że mają swoje miejsce, do którego mogą
wrócić, w związku z czym zasługują na szacunek pod jego dachem.

Takie miejsce Salusia spodziewa się zyskać przy Jerzym. Choć wielogodzinna
wędrówka i napotykani ludzie raczej nie budzą w niej strachu, wyjście w świat
jest sposobem zdobycia nowego domu, a nie celem samym w sobie. Jednak gdy
bohaterka dociera do Laskowa, może tylko, stojąc pod oknem, wśród gapiów,
z bólem obserwować wesele ukochanego i Aurelki. W sytuacji skrajnego osamot-
nienia i wykluczenia jedynym wyjściem wydaje się dziewczynie samobójstwo, ale
Orzeszkowa na nie nie pozwoli. Świadkiem ucieczki czyni Gabrysia, który kłamie
krewnym, że Salusia pobiegła do domu bogatej ciotki, by przymilić się o ślubny
prezent, a sam rusza do Laskowa, gdzie ratuje dziewczynę od śmierci. Wcześniej
wzbraniał się przed udzielaniem jej rad, twierdząc, że sam nie umiał zapewnić
sobie szczęścia, ale teraz jej położenie jest gorsze nawet od jego sytuacji. Po-
stanawia zawieźć ją do swojej siostry: „prosić nie będę, aby ciebie przystojnie
przyjęła, ale każę i posłucha” (BN 196). Zakłada, że po jakimś czasie Końcowa,
siostra Salusi, związana z nią najbardziej z całej rodziny, przebaczy jej i przyj-
mie do siebie. W mieście, gdzie mieszka, dziewczyna „rozwesel[i] się, robotę
sobie jaką wynajdzi[e], dobry los może [...] spotk[a]” (BN 196). Salusia nie może
umrzeć, bo oznaczałoby to, że kobieta, która straciła dom i reputację, nie ma po
co żyć. Jej liminalny status narzeczonej zmienia się w liminalność wyrzutka, ale
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37 G. Borkowska, Rodzina mityczna – archetypy rodzinne w literaturze polskiej XIX wieku (z rzu-
tem oka na wiek następny), w: Rodzina – prywatność – intymność..., s. 140.

autorka pozostawia nadzieję na to, że przejście dokona się, a dziewczyna znaj-
dzie jakieś miejsce w świecie35.

W ostatniej scenie narrator potwierdza wcześniejsze sugestie, że troska
Gabrysia o Salkę wynika nie z miłości rodzinnej, ale romantycznej, zmysłowej.
Choć w planie fabularnym jego opieka ma tylko pozytywną wymowę, a w liście
na temat Bene nati Orzeszkowa chyba właśnie o nim pisze „w jednej z posta-
ci apoteoza skromności i prawdziwej dobroci”36, uczucie do dziewczyny, którą
znał od dziecka i pomagał wychować, stanowi kolejne w powieści przekrocze-
nie granic, zakwestionowanie wyobrażeń o domowym ładzie. Zaskakuje również
fakt, że nawet on, wyzuty z wielu przysługujących mężczyznom praw, czuje, że
może rozporządzać przestrzenią domu swojej siostry.

Omawiając wizję rodziny w polskiej literaturze XIX w., m.in. w Nad
Niemnem, Grażyna Borkowska stwierdziła, że „archetypiczny dom rodzinny po-
zostaje domem Ojca, tzn. wspólnotą otwartą na zbiorowość żywych i umar-
łych”37. W Bene nati, utworze powiązanym z nadniemeńską powieścią kilkoma
trzecioplanowymi postaciami, odczytywanym jako uzupełnienie i skomplikowanie
ukazanego w niej wizerunku zaścianka, Orzeszkowa wyraźnie problematyzuje
nadmierną otwartość domu i męską władzę nad przestrzenią. Jej zaniepokojenie
budzą nie tylko jawne ingerencje w intymność Salusi, przejawiające się w nie-
zwyczajnym upublicznieniu domu podczas wizyty swatów; nawet gościnność
Kuleszy mogłaby mieć dla Aurelki negatywne skutki. Choć, tak jak w Nad
Niemnem, fabuła służy artykulacji postulatu zniesienia granic i otwarcia się na
inne grupy społeczne, którego symbolem ma być egzogamiczne małżeństwo, gra-
nicy przypisuje się w powieści różne znaczenia. Uprzedzenia drobnej szlachty
budują nieprzekraczalną dla Salusi granicę między rodziną a samorealizacją, wy-
wołują poczucie uwięzienia, z drugiej strony zbyt łatwe zniesienie obcości
i dystansu unieważnia bezpieczeństwo domowej przestrzeni. Dom, zwłaszcza ko-
biecy, ma wiele granic: pierwsze rysują się jeszcze wewnątrz budynku, ostatnie
sięgają siedzib spokrewnionych mężatek – na wieść, że Salusia poszła do ciotki,
nikt nie reaguje oburzeniem, mimo że jest środek nocy i wigilia ślubu bohaterki.
Przestrzenie podlegają rekalibracjom, których mogą dokonywać wszyscy, nieza-
leżnie od pozycji: Emilia Osipowiczowa, z którą w rodzinie męża niemal nikt
się nie liczy, wprowadza do ślubnych kalkulacji finansów i prestiżu wątek uczuć
i intymności. Najtrwalszy wpływ na przestrzeń wywierają jednak obcy, wchodzą-
cy do domów, z których kobiety nie zawsze mogą wyjść. Orzeszkowa nie uwa-
żała, że przestrzeń prywatna powinna być schronieniem, poza którym czułyby się
nieswojo, ale wiedziała, że jeśli taki model obowiązuje, naruszenia granic tej
przestrzeni, kontrolowanych najczęściej przez mężczyzn, bywają niebezpieczne. 
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BORDERS OF/IN THE HOUSE. RECALIBRATIONS OF SPACE
IN BENE NATI BY ELIZA ORZESZKOWA

Summary

The article discusses domestic space, its internal divisions and relations to the external
world in Orzeszkowa’s novel Bene nati. In the analysis of the house and its surroundings
Susan Gal’s concept of constant private/public recalibrations of space is employed. The
interpretation of the text is complemented with references to the writer’s ideas on feminine
mobility and home expressed in her journalism on the woman question and earlier fictional
work – Nad Niemnem (On the Niemen). In Orzeszkowa’s understanding, the border is
a multifaceted phenomenon that may represent privacy and safety as well as limitation
and entrapment, and needs to be carefully explored in terms of social and gender hierarchies.

Adj. Izabela Ślusarek
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ZA PROGIEM DOMU JEANNE. PRZESTRZENIE, GRANICE I DRZWI
W FILMIE JEANNE DIELMAN CHANTAL AKERMAN* 

Film Chantal Akerman z roku 1975 jest opowieścią o kobiecie w dwóch
przestrzeniach kulturowo jej przypisanych: sypialni i kuchni. Reżyserka uczyniła
bohaterką atrakcyjną gospodynię domową, wdowę i matkę nastoletniego chłop-
ca, która reperuje domowy budżet, prostytuując się w swojej własnej sypialni.
W Jeanne Dielman, jak w wielu filmach w swej bogatej twórczości, belgijska
artystka o polsko-żydowskich korzeniach eksploruje temat alienacji w optyce fe-
ministycznej. Debiutującą w latach sześćdziesiątych reżyserkę interesowało od
początku kobiece doświadczenie ukazane w perspektywie różnych rodzajów wy-
obcowania, a jej strategie artystyczne bliskie były filmowemu modernizmowi lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Czerpanie z egzystencjalnego kina Michelange-
la Antonioniego i inspiracja skrajnie behawioralnym opisem Roberta Bressona
sytuowały ją na pozycji kontynuatorki spuścizny twórców starszego pokolenia.
Jej twórczość odznaczała się jednak wyraźnymi inklinacjami strukturalnymi oraz
skłonnością do eksperymentów formalnych i to zapewniło jej miejsce w obszarze
kina awangardowego spod znaku Stana Brakhage’a i Jonasa Mekasa. Wszystkie
te inspiracje, wpływy i echa innych twórców w połączeniu z jej oryginalną stra-
tegią autorską złożą się na jej najsłynniejszy film – Jeanne Dielman.

W twórczości Akerman przestrzeń domu i obszar zadań wykonywanych w nim
przez kobietę stawały się najczęściej symbolami zniewolenia i represji, a uka-
zywane w procesie destrukcji doświadczenie codzienności demistyfikowało ro-
lę kobiety – strażniczki domowego ogniska. W Jeanne Dielman liczne zabiegi
dystansacyjne i intensywna automatyzacja czynności w interpretacji Delphine
Seyrig tworzą klarowną metaforę kobiecego życia. Dojrzała kobiecość daleka
jest tu od spełnienia i poczucia wolności w samostanowieniu, bliska natomiast
uprzedmiotowieniu w więzieniu własnego ciała, mieszkania i kwartału ulic
określających granice świata. Egzystencja Jeanne realizuje się tylko w dwóch
rodzajach aktywności wyznaczonych przez jej dwie główne role: gospodyni
domowej i prostytutki, a więc w domowej krzątaninie i uprawianiu seksu za pie-
niądze. Jej energia życiowa jest całkowicie nakierowana na dom i to, co z nim
związane – w sensie materialnym, przestrzennym, zadaniowym, choć nie emocjo-
nalnym. Trzygodzinna opowieść Akerman to wejście na prywatne, intymne tery-
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torium kobiety po to, by obserwować ją i przestrzeń, w której żyje, przez trzy dni
czasu diegezy. Kontakt z filmem francuskiej reżyserki jest więc wkroczeniem
w czyjąś prywatność – kolejną wariacją na temat filmowego „wejścia do innego
świata” – które nie prowadzi jednak do przewidywanego przez widza poznania
i zrozumienia bohaterki. Pod koniec seansu wiemy o Jeanne Dielman wciąż na
tyle mało, że kończący historię akt agresji i destrukcji jest dla nas całkowitym
zaskoczeniem. Mimo wielokrotnego przekraczania progu mieszkania Jeanne i wę-
drowania za nią z pokoju do pokoju, zarówno bezpośredni impuls do finałowego
wydarzenia, jak przyczyna kryzysu, który doprowadził bohaterkę do zabójstwa,
pozostaną dla nas na zawsze tajemnicą.

Nośna w teorii filmu metafora ekranu kinowego jako drzwi zawiera w so-
bie te same właściwości pozostające w relacji napięcia, a nawet opozycji, które
można odnaleźć w filmie Akerman. Ekran zakrywa i odkrywa, odgradza i otwiera,
chroni przed spojrzeniami i wystawia na widok publiczny, pozwala się przekro-
czyć w sensie metaforycznym, jednocześnie stanowiąc barierę nie do przejścia
w wymiarze fizycznym. Niemal przez cały seans Jeanne Dielman znajdujemy się
w domu bohaterki – jak wyraźniej można w kinie przedstawić wejście do czyje-
goś świata? – jednak w męczącym poczuciu, że nie możemy się do niej zbliżyć,
że pozostaje poza granicą naszego zrozumienia. Ekran kinowy, tak jak drzwi
domu, oznacza otwarcie na zobaczenie i zrozumienie, zaproszenie do wejścia
w inność i prywatność, ale jest też zasłoną, przegrodą, obszarem granicznym. Jak
pisze Thomas Elsaesser analizujący figurę „kina jako drzwi”:

 
Drzwi jako centralny motyw kina [...] przywołują wiele wizualnych i konceptualnych termi-

nów, które wysuwają na plan pierwszy kwestie przestrzennych i narracyjnych logik filmu. Ale także
dodają bogate pole metaforycznych asocjacji: drzwi mogą ukrywać i zasłaniać, ale mogą też odsłaniać
i otwierać lub robić to wszystko jednocześnie. [...] Drzwi mogą też funkcjonować w filmie zupełnie
dosłownie jako dramatis personae1.

 
Bariera epistemologiczna odczuwana przez widza podczas seansu Jeanne

Dielman jest wynikiem dwojakiego rodzaju strategii reżyserki: utrzymywania nie-
zmiennego dystansu pomiędzy kamerą a postacią oraz przesuwania poza ramy
sjużetu istotnych komunikatów fabularnych – istotnych dla poznania motywacji
protagonistki oraz zrozumienia jej stanu psychicznego. Co więcej, Akerman
umieszcza ważne wydarzenia poza polem widzenia odbiorcy, co de facto oznacza,
że mają miejsce za zamkniętymi drzwiami. Ten zabieg stosuje w scenach wizyt
mężczyzn u Jeanne, kiedy widzimy, jak bohaterka oddala się z klientem do sypial-
ni w głębi domu, sami unieruchomieni w przedpokoju. Tak będzie do ostatniego
spotkania, kiedy to gwałtowne cięcie montażowe skonfrontuje nas ze sceną zbli-
żenia seksualnego i następującego po nim zabójstwa. I choć w finalnym momencie
przekraczamy próg i znajdujemy się w sypialni podczas wizyty klienta – do tej
pory zawsze irytująco oddzieleni od tego wydarzenia długością korytarza – sens
zdarzeń pozostaje dla nas i tak „za zamkniętymi drzwiami”.

Widz jest od początku separowany od bohaterki, kadrowanej w mieszkaniu
tylko w planach średnich, a na ulicach – tylko w pełnych; nie ma ani jednego
ujęcia pozwalającego przyjrzeć się twarzy Jeanne. Eksponowana jest natomiast
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przestrzeń mieszkania, klatki schodowej i ulic, definiowana przez napięcie mię-
dzy obecnością i nieobecnością, działaniem i bezruchem. Większość analizujących
Jeanne Dielman zwraca uwagę na znaczące wyprzedzanie ekspozycji miejsc
w stosunku do pojawienia się w nich bohaterki i pozostawianie ich w kadrze po
jej odejściu. Badaczka twórczości Akerman Ivone Margulies obliczyła, że po za-
kończeniu akcji, a przed cięciem montażowym występuje często prawie sześcio-
sekundowa zwłoka2. W ten sposób bohaterami opowieści stają się na równi
z Jeanne miejsca, w których jej nie ma, a to skłania do refleksji nad sposobem
i intensywnością jej obecności w nich. Dystans odczuwany przez widza wobec
kobiety i jej historii staje się tożsamy z przeczuwanym od początku jej odsepa-
rowaniem od otoczenia. Brak mechanizmu projekcji-identyfikacji wpisany w stra-
tegię odbiorczą nakłada się na narastające wrażenie bariery komunikacyjnej
między nią a rzeczywistością, paradoksalne wyobcowanie bohaterki z uniwersum,
nad którym wydaje się w pełni panować. Jeanne Dielman z jakiegoś powodu,
którego nigdy nie poznamy, postanowiła pozostać zewnętrzną wobec rzeczy-
wistości. Choć z oddaniem wypełnia swoje drobne zadania, utrzymuje jedynie
naskórkowy kontakt ze światem ze względu na całkowity brak zaangażowania
emocjonalnego. Jest więc jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz, intensywnie
obecna i całkowicie nieobecna w przestrzeniach, w których funkcjonuje. W ca-
łym kinie Chantal Akerman „podmiotowość bohaterek była budowana wyłącznie
przez akt separacji”3. W Jeanne Dielman symbolem oddzielenia stają się drzwi
– mieszkania przy Bulwarze Handlowym 1080, poszczególnych pokoi w nim
i windy. Nieustannie zamykane i otwierane, symbolizują rozdzielenie, które do-
tyczy wielu aspektów opowieści o wdowie z Brukseli.

„Nieruchoma kamera filmująca w prostej linii, z niskiego poziomu separu-
je widza od akcji, a znajoma rutyna staje się obca przez użycie statycznych dłu-
gich ujęć”4 – pisze o pracy kamery w filmie Akerman i jej implikacjach David
Bordwell. W podobnym duchu reżyserka charakteryzuje całe swoje kino, mówiąc,
że stara się uchwycić napięcie między tym, co obce, a tym, co znane, przez
manipulacje strukturalne i fenomenologiczne w tekście. Interesuje ją precyzyjny
opis drobnych czynności, bo w nim ujawnia się „stosunek do obcości; obcość
połączona z poznaniem, połączona z czymś, co zawsze widziałeś, co zawsze jest
wokół ciebie – to wytwarza sens”5. W domowej rutynie Jeanne widz zaczyna od-
czuwać dziwność i nieadekwatność, a ich źródłem okazuje się sama bohaterka
– obca we własnym mieszkaniu, we własnym życiu, w samej sobie.

Cały film Akerman można opisać jako zbudowany na opozycjach będących
pochodną tej podstawowej, wprowadzonej w pierwszych dwóch scenach: między
Jeanne-gospodynią a Jeanne-prostytutką. W ujęciu otwierającym bohaterka w do-
mowym fartuchu wsypuje sól do wody z ziemniakami i włącza gaz pod garnkiem.
W drugim ujęciu – zrzuciwszy kulturowy artefakt z ramion – wita mężczyznę,
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z którym idzie do sypialni. Granice między tymi opozycjami wyznaczają linie
progów kuchni i sypialni, będące jednocześnie przestrzennymi znakami począt-
ków i końców ról, które Jeanne odgrywa w swoim mieszkaniu i w swoim życiu.
Wrażenie dziwności, które towarzyszy widzowi, bierze się z nieprzystawalności
tych ról do siebie oraz z nieustalonego, ambiwalentnego stosunku, jaki ma do nich
bohaterka. Jeanne nie godzi się ze swoją rolą prostytutki, ale i jej nie ukrywa;
odrzuca ją, ale się jej nie wstydzi. W ten sposób odcina się od aktywności podej-
mowanej codziennie we własnym mieszkaniu – niemal świętym terytorium bę-
dącym obiektem jej nieustającej troski. W związku z tym w samym środku jej
prywatności – najbliższej, najbardziej własnej przestrzeni, wokół której koncentru-
je całą swoją energię życiową – istnieje obszar, od którego się separuje. Akerman
jej spotkania z klientami ujmuje za pomocą symbolicznej frazy „za zamkniętymi
drzwiami”, by podkreślić odrębność tych wydarzeń od reszty życia Jeanne w jej
własnej świadomości.

Sposób potraktowania przez reżyserkę prostytucji bohaterki niesie ze sobą
implikacje dwojakiego rodzaju. Margulies pisze:

 
[...] pomiędzy innymi rutynowymi obowiązkami Jeanne ukrywa znaki prostytucji. [...] Jesteśmy

skłaniani jednocześnie do zwrócenia uwagi na mężczyzn, drzwi, pieniądze i do zapominania o nich
[...]. To zapominanie jest powodowane przez to, że ich obecność w sposób naturalny i szybki ustę-
puje innym niedramatycznym zdarzeniom ukazywanym w długich ujęciach6.

 
Jednocześnie Akerman eksponuje inne sytuacje fabularne z nimi związane:

wkładanie pieniędzy do wazy i wyjmowanie ich, by zrobić zakupy i dać synowi
kieszonkowe. Jeanne ukrywa fakt, że oddaje się prostytucji, a jednocześnie mani-
festacyjnie trzyma pieniądze na niej zarobione w centralnym punkcie mieszkania.
Bohaterka wybrała zaiste bogate w symbolikę miejsce na schowek: jest nim waza
na zupę, a więc znak jej aktywności jako gospodyni, umieszczona na środku stołu
w salonie – najbardziej reprezentacyjnej części domu, która dodatkowo znajduje
się między sypialnią a kuchnią. Ze wszystkich miejsc w mieszkaniu Jeanne wy-
typowała właśnie to i jego uderzająca jawność oraz demonstracyjnie swobodny
gest wkładania do naczynia pieniędzy, z jednoczesnym ukrywaniem przed wzro-
kiem widzów momentów zbliżeń, tworzą napięcie między zakrytym a odkrytym,
schowanym a uwidocznionym – kolejny aspekt fundamentalnej dla filmu opozycji
między rolami Jeanne.

Strukturę opowieści, tak jak strukturę monotonnych dni wdowy, rytmizuje
włączanie i wyłączanie światła oraz zamykanie i otwieranie drzwi. Te ostatnie
czynności pełnią w filmie Akerman kilka funkcji i niosą ze sobą bogate i nie-
rzadko sprzeczne metafory. Są znakiem władzy bohaterki nad przestrzenią: skru-
pulatne i niespieszne zamykanie i otwieranie symbolizuje jej kontrolę nad małym
królestwem. Jednak częste zamykanie przywodzi też na myśl odgradzanie się. Jak
się szybko przekonujemy, granice świata Jeanne wyznacza kwartał najbliższych
ulic, a mieszkanie poza przestrzenią władzy i kontroli zaczyna jawić się jako
więzienie. Ciągle zamykane drzwi, rozsuwane i zasuwane zasłony, liczne bramy,
okna i okratowanie windy to elementy w jej otoczeniu, które przynoszą metaforę
psychicznego uwięzienia, będąc jednocześnie znakami zniewolenia zewnętrznego.
Szczególnie krata windy, za którą kilkakrotnie widzimy bohaterkę, przywołuje
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to skojarzenie, wraz ze wspomnieniem dwóch innych filmowych drzwi do wind:
z Sokoła maltańskiego (J. Huston, 1941) oraz z Windy na szafot (L. Malle, 1958),
które jednoznacznie konotowały sytuacje więzienne już nie tylko w sensie sym-
bolicznym, ale też dosłownym. Więzieniem jest też dla Jeanne jej ciało i psychika
– kobieta stosuje liczne formy samokontroli psychicznej i fizycznej dyscyplinujące
ciało i emocje. Przestrzeń wokół niej cechuje więc klaustrofobiczne zamknięcie,
ale jednocześnie możliwość łatwego otwarcia, wyjścia, wpuszczenia do pomiesz-
czeń światła7. W egzystencji bohaterki również przez cały czas istnieje możliwość
uwolnienia się, która nie wykracza jednak poza obszar potencjalności, ponieważ
Jeanne nie chce zmieniać swojego życia.

Drzwi w filmie Akerman symbolizują więc w głównej mierze oddzielenie,
separację i ukrycie, przywołując jednak echa wartości opozycyjnych. Ciągłe za-
mykanie i otwieranie można odczytać jako metaforę stosunku Jeanne do siebie
samej. Bohaterka Akerman odgradza od siebie części swojej świadomości, tak by
niechciane treści wewnętrzne nie przedostawały się do aktualnych stanów psy-
chicznych, ponieważ istnieje coś w jej przestrzeni wewnętrznej, z czym nie ma
ochoty się konfrontować. Drzwi przynoszą więc metaforę separowania się od
własnych obszarów mentalnych, nałożenia blokad na niepożądane treści psychicz-
ne oraz odcięcie się od emocji. Jeanne Dielman bowiem za nienaganną fasadą
swojej fizyczności skrywa uczuciową pustkę. Scenę rozmowy z sąsiadką prowa-
dzonej w drzwiach mieszkania można zinterpretować jako synekdochalny znak jej
emocjonalnego zamknięcia: Jeanne blokuje wejście do swojego domu, trzymając
drzwi półotwarte i nie wpuszczając sympatycznej znajomej poza granicę wyzna-
czoną progiem.

W końcu jednak odrzucony element pejzażu mentalnego bohaterki przedostaje
się na powierzchnię jej jaźni, rozdzielone części psychiki zaczynają się łączyć
i rozpoczyna się proces destrukcji wewnętrznego mikroświata. Przypadkowe po-
zostawianie otwartych drzwi staje się jednym z sygnałów wdzierania się niechcia-
nych treści do świadomości Jeanne – treści, które zdezintegrują jej osobowość.
Zanim jednak to nastąpi, obsesyjne zamykanie drzwi po opuszczeniu każdego
pomieszczenia będzie znakiem stosunku Jeanne do jej ciała i emocji. Tak samo
jak zamyka drzwi, tak samo zamyka się na odbieranie różnorakich bodźców zmy-
słowych i idących za nimi rozmaitych rodzajów odczuć: przyjemności jedzenia,
rozkoszy seksualnej, ociężałości zmęczonych pracą rąk, senności podczas spadku
energii. Elegancka, zadbana Jeanne z niemal nieruchomą fryzurą, bez żadnych
zagnieceń w stroju – podobna do gospodyń z kojarzonych z silną estetyzacją lat
pięćdziesiątych – wydaje się doskonale panować nad swoją cielesnością. Świad-
czenie usług seksualnych w zmechanizowany i beznamiętny sposób (jak to wi-
dzimy w ostatniej scenie) wskazuje na to, że kobieta separuje swoje ciało od
swojej jaźni podczas momentów fizycznych zbliżeń. Ciało ujarzmione i oddzielone
od psychiki jest odporne na zewnętrzne i wewnętrzne impulsy. Jeśli, jak twierdzą
niektórzy interpretatorzy filmu, powodem rozpadu uniwersum Jeanne jest prze-
żyty w pierwszym dniu orgazm, to dzieje się tak dlatego, że ten moment utra-
ty autokontroli otwiera jej ciało na doznania fizyczne, a psychikę na emocje
i refleksje. Dlatego w jej funkcjonowaniu w doskonale znanej rzeczywistości
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„dochodzi do serii błędów, bo nie jest wystarczająco silna, by utrzymywać nadal
bariery między sobą a swoją nieświadomością”8.

Drzwi w filmie Akerman przywołują również kwestię granicy między tym, co
publiczne, a tym, co prywatne. Próg każdego mieszkania wyznacza limes między
dwiema przestrzeniami fizycznymi i społecznymi, w których człowiek jest albo
bardziej „fasadą”, posługując się określeniem Ervinga Goffmana, albo bardziej
„sobą”. Wchodząc do domu, wkracza w obszar intymności, w którym nie tylko
może zrzucić wszystkie towarzyskie maski, ale też odprężyć się w poczuciu, że
wyszedł ze stanu, który można nazwać „nieustającą performatywną gotowością”.
Goffman, definiując człowieka jako aktora w „teatrze życia codziennego”, opisał
wszelką aktywność egzystencjalną rozwijaną w obecności innych jako występ,
a za jej podstawowy atrybut uznał „fasadę”:

 
„Fasadą” można nazwać tę część występu jednostki, która funkcjonuje niezmiennie przez cały

czas jego trwania, dostarczając obserwatorom definicji sytuacji. Fasadą są więc standardowe środki
wyrazu, które jednostka stosuje celowo lub mimowolnie podczas występu9.

 
Jeanne Dielman jest aktorką własnego minispektaklu i w jego obrębie używa

pewnych wypracowanych środków wyrazu, tak jak wszyscy ludzie w sytuacjach
społecznych. Problem polega jednak na tym, że bohaterka Akerman przez więk-
szość czasu znajduje się sama we własnym mieszkaniu. Mimo że nikt jej nie to-
warzyszy ani nikt na nią nie patrzy, jej panowanie nad ciałem pasuje bardziej do
sytuacji towarzyskiej, a nie do samotnego poruszania się po prywatnym teryto-
rium. Jest swobodna i naturalna, ale jednocześnie dziwnie opanowana w gestach
i mimice, niepokojąco nienaganna w wyglądzie – jak gdyby świadoma czyjegoś
spojrzenia. Pierre Mayol tak charakteryzuje sytuację, w której nasza fizyczność
jest wystawiona na widok publiczny: „ciału na ulicy zawsze towarzyszy wiedza
o przedstawieniach ciała”10, i jest to opis adekwatny do modelu funkcjonowania
bohaterki w przestrzeni domu. Jeanne jest w każdej chwili intensywnie świa-
doma swojego wyglądu i zachowania, które kontroluje niezależnie od tego, po
której stronie progu się znajduje. Drzwi mieszkania, które powinny oddzielać
przestrzeń występu od rzeczywistości prawdziwej (cokolwiek miałaby ona ozna-
czać), nie pełnią tej funkcji w przypadku mieszkania przy Bulwarze Handlowym
1080. Nie ma żadnej rozbieżności między Jeanne w domu a Jeanne poza domem,
ponieważ ona przez cały czas pozostaje w rzeczywistości występu.

Bohaterka naznaczyła cielesną fasadę stałymi oznaki pewnych emocji i pre-
zentuje je we wszystkich sytuacjach społecznych: w rozmowie z synem tak samo
jak w pogawędce z szewcem. Co więcej, cały repertuar jej psychicznych uze-
wnętrznień ogranicza się do tak zwanych grymasów nawykowych, a więc zesta-
wów konwencjonalnych wyrazów, które człowiek przyobleka, uważając je za
stosowne w danym momencie. 
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Ponieważ poszczególne sytuacje, wymagające ekspresji odpowiednich emocji, powtarzają się
w naszym życiu wielokrotnie, z czasem maskowanie lub okazywanie poszczególnych uczuć ulega
automatyzacji. Wiele naszych zewnętrznych ekspresji powstaje zatem bez udziału naszej świado-
mości i to mimo że nie odpowiadają one naszym autentycznym (to jest przeżywanym) doświadcze-
niom emocjonalnym11.

 
Choć pełne fałszu, działania te są naturalne i nieświadome, co więcej, są tylko

elementem zróżnicowanego wachlarza ludzkich reakcji mimicznych i gestyku-
larnych. U Jeanne stały się jednak jedyną obowiązującą formą ekspresji. Czytanie
wiersza Baudelaire’a, wspomnienia młodości pod wpływem pytań syna i kon-
frontacja z jego wspomnieniami sceny prymarnej nie zmieniają nic w wyrazie jej
twarzy czy spojrzeniu. Ta inteligentna, dumna twarz nie jest pozbawiona mimiki
– malują się na niej drobne napięcia i błyski emocji – ale mimika ta jest wciąż
taka sama.

Wokół podstawowej dla filmu sprzeczności między Jeanne-gospodynią a Jean-
ne-prostytutką zaznaczają się więc kolejne antagonistyczne treści i binarne opo-
zycje odnoszące się do niej i jej bycia-w-świecie. Zestawione razem ukazują
jednak interesującą złożoność i pewną ambiwalencję. Jeanne oddziela siebie od
swojego ciała, jedne części swojej psychiki od innych, dwie przestrzenie w domu
– kuchnię i sypialnię – od siebie nawzajem, a obszar, w którym się prostytuuje,
od całej reszty terytorium domu. Nie oddziela jednak siebie występującej w sy-
tuacjach społecznych od siebie w domowej prywatności, a więc Jeanne autentycz-
nej od Jeanne odgrywanej. Jej ciało, tak jak ciało każdej uspołecznionej jednostki,
w prywatnym obszarze wyznaczonym granicami ścian i progów jest bardziej jej
własne niż w przestrzeni poza tym terytorium – tam należy do sfery publicznej
wraz z innymi ciałami. Jednak bohaterka Akerman jest prostytutką i ta okoliczność
sprawia, że status jej cielesności staje się niejasny. Czy ciało, które sprzedaje co-
dziennie w swoim własnym domu, jest w tej przestrzeni nadal jej własne? Jeśli
jednak nie w tej, to w jakiej? I czy taka przestrzeń w ogóle istnieje, skoro życie
bohaterki tak wyraźnie wpisuje się w model codzienności jako przedstawienia,
niekończącej się dramaturgii? Ceremonialna forma egzystencji publicznej zosta-
je przez nią przeniesiona na obszar – przestrzenny i emocjonalny – prywatności,
gdzie zostaje dodatkowo odarta z intymności w aktach sprzedaży ciała. W ten
sposób opozycyjne wartości: wewnętrzne/zewnętrzne, własne/cudze, prawdziwe/
fałszywe tracą kontrastowość, ujawniając pozorność podziałów, ambiwalencję
i istnienie pola negocjacji.

Zakłócenia codziennego porządku, drobne pęknięcia w zwartej rutynie i nie-
spodziewane modyfikacje planu dnia oznaczają dla bohaterki nie tylko rozpad
jej uniwersum, ale też wyjście z przestrzeni występu, w jakiej nieustannie prze-
bywa. Wraz z utratą kontroli nad rzeczywistością, rola, którą odgrywa, zaczyna
odklejać się od jej osobowości. Goffman zwrócił uwagę na stałe niebezpie-
czeństwo wyjścia z obszaru spektaklu, pisząc: „wrażenie rzeczywistości tworzone
przez występ jest czymś delikatnym, kruchym, co byle przypadek może znisz-
czyć”12. Pozostawiane przez Jeanne uchylone lub otwarte drzwi są elementem,
który zaburza logikę jej świata, i okazują się mieć trojaką funkcję: stanowią
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eksternalizację wewnętrznych procesów Jeanne, które rozbijają iluzję spektak-
lu; same są czynnikiem destrukcyjnym zaburzającym ceremonialny wymiar jej
trwania oraz stanowią profetyczny znak nadchodzącej katastrofy. Przez otwarte
drzwi wpada bowiem światło, ale przez nie wdziera się też chaos, zniszczenie
i zło.

Końcowa scena dzieła sprzed czterdziestu lat nabiera cech proroczych rów-
nież w zupełnie innym sensie – w odniesieniu do rzeczywistości pozafilmowej.
Morderstwo dokonane przez najsłynniejszą bohaterkę Akerman można powiązać
z jej własną śmiercią w 2015 r. Francuska reżyserka odebrała sobie życie i final-
ny akt destrukcji, jakiego dopuszcza się Jeanne Dielman, można odczytać jako
ponurą antycypację samobójstwa twórczyni tej postaci. Końcowa scena zinter-
pretowana jako podświadomy sygnał destrukcyjnych skłonności Akerman oraz
proroczy znak aktu autoagresji, jakiego się ona dopuści, staje się również tra-
gicznym finałowym akordem konsekwentnie praktykowanej przez nią strategii
przenikania się przestrzeni życia i fikcji.

ON JEANNE’S DOORSTEP. SPACES, BORDERS AND DOORS
IN THE FILM JEANNE DIELMAN BY CHANTAL AKERMAN

Summary

The text is an analysis of the metaphors of space, borders and doors in the film Jeanne
Dielman by Chantal Akerman. The author combines Thomas Elsaesser’s theoretical con-
siderations on a metaphor of door and screen in the cinema with Erving Goffman’s, among
others, analysis of social behaviour to interpret the stratifications of space in the film and
their reference to the main character’s mental situation. The article also discusses various
kinds of borders in Akerman’s work, which have spatial, cultural, physical and mental
dimension.

Trans. Izabela Ślusarek
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Celem artykułu jest analiza postrzegania przez Polaków przestrzeni Afryki
subsaharyjskiej. Na podstawie wspomnień osób przebywających na tym konty-
nencie w latach 1945–1989 dokonano rekonstrukcji dyskursywnych wyznaczników
mapy mentalnej1 Afryki, mechanizmu porządkowania – zarazem podporządko-
wywania – przestrzeni przez Europejczyków, wytyczania granic między tym, co
„oswojone”, a terra incognita podczas pobytu na południe od Sahary.

ŚWIADOMOŚĆ PLANETARNA EUROPY

Według Mary Louise Pratt Europejczyków cechuje „świadomość planetarna”2.
Mianem tym badaczka literatury określa – charakterystyczne od nowożytności dla
mieszkańców Europy – skupienie percepcji przestrzeni nieznanej na głębokim
interiorze. Nadawanie sensu poznawanemu światu odbywa się z użyciem dyskur-
su eksperckiego, jakim w okresie ekspansji kolonialnej był aparat pojęciowy hi-
storii naturalnej. Teza Pratt jest użyteczna do opisu postrzegania przez Polaków
przestrzeni Afryki subsaharyjskiej także w epoce, gdy porządek kolonialny się
dezaktualizował.

Polacy przybywający do Afryki w okresie zimnej wojny szybko wchodzili
w rolę quasi-ekspertów – oceniających przestrzeń, czas, mieszkańców, faunę, florę,
kreujących się jednocześnie na ludzi nauki, „koryfeuszy postępu” i sentymen-
talnych podróżników. Ich dyskurs – mimo wpływu poprawnej politycznie, zideo-
logizowanej nowomowy o „pomocy bratnim narodom” – miał zaskakująco wiele
wspólnego z paternalistyczną narracją z czasów, gdy Kiplingowskie „brzemię bia-
łego człowieka” (White Man’s Burden) było odczuwane jako obowiązek moralny
„ucywilizowanej” części ludzkości.

Jednym z kluczowych elementów budujących wizerunek Afryki w relacjach
Polaków była jej egzotyczna, naturalna przestrzeń. Zauważyć należy, że w kon-
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tekście tym „naturalny” staje się synonimem „niezdominowany przez Europej-
czyków”3. Pratt stwierdza: „Porządek przyrody – systema naturae – jako pewien
opisowy paradygmat – był zarazem całkowicie dobrotliwym i abstrakcyjnym za-
właszczeniem planety. [...] Porządek ten tworzył pewną utopijną, niewinną wizję
europejskiego autorytetu na całej kuli ziemskiej”4. W ujęciu takim mapowanie
przestrzeni, jej „terytorializacja”, stanowi sposób subiektywnego postrzegania
świata, aranżowania go i klasyfikacji. Procesy te generują nowe kulturowe zna-
czenia, kształtując zarazem tożsamość podmiotu poznającego.

Jeden z prekursorów geografii humanistycznej Yi-Fu Tuan pisał: „To, co
na początku jest przestrzenią, staje się miejscem w miarę poznawania i nada-
wania wartości. [...] W porównaniu z przestrzenią, miejsce jest spokojnym cen-
trum ustalonych wartości. Istotom ludzkim potrzebne jest zarówno miejsce, jak
i przestrzeń”5. Z kolei socjolodzy Phil Macnaghten i John Urry stwierdzają:
„Specyficzne praktyki społeczne, zwłaszcza ludzkie zamieszkiwanie, wytwarza-
ją, odtwarzają i przeobrażają różne przyrody i różne wartości. Dzięki takim
praktykom ludzie odpowiadają – poznawczo, estetycznie i hermeneutycznie – na
rzeczy utworzone jako znaki i wyróżniki przyrody”6. W dalszej części pracy
Alternatywne przyrody, przełomowej dla badań nad społecznym wytwarzaniem
krajobrazu oraz jego wpływem na tożsamość człowieka, badacze piszą o „wy-
myślaniu przyrody”, jej substancjalnej przemianie w środowisko: „przestrzeń
tworzy i odtwarza ludzką aktywność”7. Kolejne fazy przemiany terytorium – na-
rzucanie nowych struktur spacjalnych, o których piszą Urry i Macnaghten, zosta-
ną zilustrowane na podstawie afrykańskich relacji Polaków.

PIERWSZY SZOK

Charakteryzując mechanizm nabierania nowych znaczeń przez miejsca, geograf
Dobiesław Jędrzejczyk stwierdza: „Pierwszym takim poziomem jest przestrzeń
percepcyjna, czyli przestrzeń działań wynikających z podstawowych potrzeb i za-
chowań człowieka, z innego doświadczenia własnego ciała, a także doświadcze-
nia innych ludzi. W konsekwencji jest ograniczona i w żadnym sensie nie jest
naturalna”8. Afryka w przestrzeni percepcyjnej Polaków jawi się jako obszar,
gdzie niezwykle mocno odbiera się otoczenie, gdzie wszystko szokuje: „Dawno
już nie odczuwałem tak mocno urody świata. Dobra jest ta Afryka”9; „Afryka
dziwnie wciąga człowieka”10 – wspominają przedstawiciele Polonii afrykańskiej.

Pierwsze refleksje po przylocie do Afryki koncentrują się na odbiorze tem-
peratury i zapachów. Gwałtowna zmiana klimatu sygnalizuje, gdzie przebiega
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granica cywilizacyjna. Wątki te pojawiają się w większości relacji, także tych
spisanych a posteriori: „Wyszedłem z samolotu i poczułem niezapomniany afry-
kański zapach. Wszyscy, którzy byli na tamtym kontynencie, znają go. Afryka
pachnie”11 – pisze wieloletni pracownik kontraktowy z Nigerii. „Wychodzę na
schodki samolotu i upał mnie zatyka. [...] Pachnie ogniskiem, bananami i psują-
cym się ananasem”12; „pierwsze wrażenie to szok termiczno-wilgotnościowy”13;
„pierwsze wrażenie to charakterystyczny korzenny zapach, ciepło i duża wilgot-
ność powietrza”14 – twierdzą inni migranci.

Język opisu opiera się na wyraźnej normatywności – krajobrazom brakuje
formy, skończoności, ram czasoprzestrzennych. Pierwsze spotkanie z Afryką od-
bierane jest jako zderzenie. Wrażenie to potęguje środek transportu, którym naj-
częściej Polacy docierali do Afryki – samolot. Dla wielu spośród nich była to
pierwsza okazja do lotu. Po wejściu na pokład w Europie wychodzili (czasem
z przesiadką) w Afryce. Izolacja w trakcie szybkiej podróży, uzmysławiająca ist-
nienie „globalnej wioski”, wzmacniała nastrój nerwowości. Granice – tak trudne
do pokonania ze względu na politykę paszportową PRL – zmieniały swoje oblicze.
Podróż samolotem wyznaczała symboliczne „przedmurze” cywilizacji.

Sensualistyczny opis warunków klimatycznych stanowi preludium do charak-
terystyki środowiska: przyrodniczego (naturalnego krajobrazu), geograficznego
(przekształconego działalnością człowieka) oraz antropogenicznego (sztuczne
wytwory ludzkiego gospodarowania). Początkowy odbiór Afryki najczęściej gene-
rował dwie skrajne emocje: zaskoczenie połączone z zachwytem („Afrykańska
przyroda zmienia się w niepowtarzalne obrazy. Urzeka jej piękno, któremu każ-
dy z nas oddaje się w głębokim zamyśleniu”15; „Kiedy czytałem Jądro ciemności
Conrada, nie myślałem, że znajdę się w prawdziwym raju”16) oraz rozczarowa-
nie połączone z obawą („To nie była Afryka z książek moich szczenięcych lat.
Afryka, jaką sobie wyobrażałem. […] Dopiero po pewnym czasie zrewidowałem
swoje pierwsze wrażenie i stwierdziłem, że nie jest tak źle, że można tu żyć, i to
całkiem wygodnie”17).

Odbiór krajobrazu afrykańskiego rodził różne, często sprzeczne emocje, któ-
re wzmacniała nostalgia: „Natychmiast różne uczucia: obawy, wątpliwości, cie-
kawość i – co tu ukrywać – również chęć przeżycia jeszcze raz przygody w tym
kraju, ogarniają mnie zupełnie. [...] Wytrzymam. Nie dam się! – postanawiam...
A później tęsknota szczypała mnie aż przez osiem następnych lat”18. Surowa
przyroda, po fazie „monstrualizacji” (odbierania wszystkiego jako niespotykane
i wielkie) szybko była „oswajana”, etykietowana, przekształcana w scenerię, a na-
wet scenografię teatru, w którym odgrywano przysłowiowe „safari” („spojrzenie
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przez palmy”)19. Na drodze procesu „spektakularyzacji”20 zyskiwała ona wymiar
romantyczny, nadawany przez migrantów, którzy zaczynali patrzeć na nią jak na
odrealniony malarski pejzaż.

W POGONI ZA EGZOTYKĄ

We wspomnieniach Polaków przybywających do Afryki charakterystyki przy-
rody uzupełniane były opiniami o zwierzętach oraz o rdzennych Afrykanach.
Fascynacja egzotyczną fauną i „orientalnymi” – jeśli zastosuje się kategorię
opisową z klasycznej pracy Edwarda Saida Orientalizm21 – ludźmi wynikała
z przeświadczenia o bliskości kultury i natury w Afryce. Polacy, wracając z tego
kontynentu, pisali: „Pigmeje i las chronili się nawzajem, jakby wiedzieli, że jedno
bez drugiego nie może istnieć”22; „ziemia ta tętni ludzkim życiem. To urzeka!”23.
Dokonywano w ten sposób swoistej skansenizacji Afrykanów – podziwiano ich
jak eksponaty, znajdujące się w muzeum historii naturalnej.

Spośród krajobrazów przyrodniczych najsilniej na Polaków oddziaływały
pustynia i las tropikalny: „Tutaj żyjemy jak w dużym parku”24. „Dla mnie ko-
lejnym prezentem stały się kwiaty, drzewa i wszelka roślinność. [...] Jakbym
poruszała się w nigdy nie więdnącym, pięknym ogrodzie”25. Aurę wyjątkowości
percypowanego świata przyrody podtrzymywała jego niedostępność, wzmacnia-
jąca atmosferę „pionierskości” w oswajaniu i wytyczaniu granic. Podróż przez
ostoje dzikiej przyrody zmieniała się niejednokrotnie w „alegorię pragnienia pod-
boju”26: „Z punktu widzenia turystycznego kraj ten jest prześliczny, ale ogromnie
niedostępny. Przepiękne góry i malownicze doliny z rzekami bardzo przypominają
nasze Karpaty”27.

Polacy myśleli o światach afrykańskich, zestawiając je z ilustracjami z ma-
gazynów podróżniczych („wszak Kilimandżaro i wulkan Ngoro-Ngoro to nazwy,
które mówią same za siebie”28), obiektywem aparatu fotograficznego i kame-
ry filmowej („czy taśma filmowa będzie w stanie oddać wiernie te wszystkie
barwy Afryki? [...] Co i raz trafia się bowiem ciekawy obiekt do zdjęć – jeże-
li nie widok lub roślinność, to mieszkańcy stolicy Tanzanii w charakterystycz-
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nych khangach”29). Obcowanie z przyrodą dawało Polakom relaks i wypoczynek
– zauważalne jest to zwłaszcza w relacjach osób spędzających większość czasu
w miastach, sporadycznie wyprawiających się do interioru: „Wrócili wczoraj z ob-
jazdu wiosek. Wymęczeni, nieco przeziębieni, nie mówiąc już, że ubrudzeni, ale
zadowoleni i psychicznie wypoczęci”30.

Terytorium percypowane było dwojako – po pierwsze, jako idylliczna prze-
strzeń bajkowa, nietknięta przez człowieka; po drugie zaś, jako świat zdegra-
dowany do sfery wrogości, wypełniony dzikimi zwierzętami, współtworzącymi
wizję „Czarnego Lądu”, nad którym należy zapanować i który trzeba kontrolo-
wać: „[polscy migranci] bali się węży i pijawek, lecz dla większości młodych
mieszkańców Tengeru ich obecność jedynie potęgowała wrażenie obcowania
z prawdziwą przygodą”31. Wspomnienia polskich dzieci i młodzieży, osób, któ-
re w okresie drugiej wojny światowej trafiły do wiosek w Afryce Wschodniej,
miejscami przypominają gotowy scenariusz filmu sensacyjno-przygodowego – wy-
pełniają je sceny „tarzanowania”, nieustannego igrania z dziką przyrodą. Jak pisa-
ła Amerykanka Lynne Taylor, historyk, autorka pracy Polskie sieroty z Tengeru:
„ich [młodych Polaków] wspomnienia pełne są osobliwych, niezwykłych rzeczy,
odkrywanych w tych częściach świata, których nigdy nie spodziewali się zoba-
czyć. Ciekawość kazała im eksplorować to, co nieznane”32. W początkowej fazie
pobytu w Afryce dzieci traktowały Tengeru jako „zesłanie gorsze od pobytu na
Syberii”33. Przez kontakt z romantycznie percypowaną przyrodą zmianie uległ
wizerunek całego kontynentu i jego mieszkańców.

Wspomnienia dzieci, co może zaskakiwać, w warstwie dyskursywnej nie-
wiele różniły się od reminiscencji osób dorosłych. Większość refleksji na temat
afrykańskich ekosystemów opierała się na wyliczeniu osobliwości, potencjału
leczniczego bądź smaku roślin, czasem wskazywano też na szczególną rolę da-
nego gatunku w wierzeniach i tradycjach Afrykanów. Język stosowany do opisu
przyrody cechowała niezwykła obrazowość.

Część Polaków zdawała sobie oczywiście sprawę, że przyroda, którą pozna-
wali w trakcie zorganizowanych podróży po danym regionie Afryki, stanowiła
wydestylowany fragment krajobrazu, przygotowany z myślą o turystach. Pisarz
i dyplomata Mirosław Żuławski, porównując „Afrykę tradycyjną” z „Afryką-
-skansenem” spreparowanym na potrzeby turystów, stwierdził: „To była Afryka
dla turystów i wybitnych gości, sterylna, elektroniczna, bezszelestna, wypucowana
do glancu. Nie znoszę turystyki i nigdy w życiu nie wziąłem udziału w wycieczce
turystycznej. [...] Wszędzie w Afryce spotykałem maniaków szukających «starej
Afryki»”34. W refleksji Żuławskiego, jako jednej z nielicznych poświęconych
rozwojowi przemysłu turystycznego w Afryce Zachodniej, dostrzec można wyraź-
ny podtekst ekologiczny oraz pochwałę tzw. turystyki zrównoważonej. Dyplo-
mata postrzegał krajobraz afrykański, bogactwo fauny i flory jako dobra, które
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należy chronić. Dyskretnie apelował przy tym o zminimalizowanie negatywnego
wpływu turystyki na środowisko naturalne i kulturę lokalną.

ODKRYWAJĄC ZALĄŻKI CYWILIZACJI

Polscy inżynierowie przybywający na południe od Sahary, kreując mapę
mentalną Afryki, skupiali się na charakterystyce kontrastu dwóch sfer krajobra-
zu – „malowniczych krajobrazów, nieskażonej jeszcze przez cywilizację białego
człowieka egzotyki”35 oraz zalążków cywilizacji industrialnej: „Afryka jest także
miejscem skrajnych kontrastów: bujnej, zielonej dżungli i wyschniętej, popękanej
ziemi; skrajnej nędzy oraz przesadnego bogactwa; surowości i walki oraz senty-
mentalizmu i pokoju”36. Mary Louise Pratt charakteryzuje ten typ spojrzenia na
kolonie w następujący sposób: „Europejskie oko, lustrujące scenerię, wydaje się
zbyt słabe, żeby oddziaływać na rozpościerający się przed nim krajobraz lub
wchodzić z nim w jakąkolwiek interakcję. Oko nieheroiczne, niewdające się
w szczegóły i pozbawione własnego ja wydaje się zdolne jedynie do tego, by
ukradkiem spoglądać z peryferii własnego dzieła”37.

Polaków wyraźnie zaskakiwał wygląd stolic afrykańskich – „sennych, dusz-
nych miast tropikalnych”38. Nie spodziewali się istnienia nowoczesnych centrów
handlowo-usługowych na południe od Sahary: „Miasto jest rozśpiewane i bar-
dzo kolorowe. Po szarej smutnej Moskwie, którą zwiedziłam w oczekiwaniu na
samolot do Kamerunu, Yaoundé wydawało mi się miastem wolności i dostatku.
Wszystko można było kupić, towar wręcz leżał na ulicach”39.

Nieprzypadkowo tak wiele miejsca we wspomnieniach Polaków zajmują opi-
sy ówczesnych stolic afrykańskich, ośrodków miejskich zwykle rozbudowanych
w okresie kolonialnym. Polacy, przybywając do Afryki, świadomie bądź intui-
cyjnie, dużą wagę przywiązywali do miejsc już wcześniej „oswojonych” przez
Europejczyków – zabytków kultury materialnej, „miejsc pamięci” potwierdzających
zasadność pobytu w Afryce. Dostrzegali także przestrzenie o charakterze utylitar-
nym, stanowiące potencjał do zagospodarowania i ekonomicznej eksploatacji.

Polacy doceniali eklektyzm architektoniczny miast afrykańskich: „Przeszło
półmilionowa dziś stolica Tanzanii zaskakuje nas nieco architekturą śródmieścia.
Jest to mieszanina najnowszych trendów sztuki europejskiej, afrykańskiej, arab-
skiej i hinduskiej”40. Podkreślić należy, że w okresie zimnej wojny PRL była
ważnym eksporterem wiedzy architektonicznej i doświadczenia budowlanego,
zdobytego w czasie odbudowy kraju zniszczonego wojną. Dla samych architek-
tów i budowniczych szansa wyjazdu do „Trzeciego Świata” stanowiła możliwość
tworzenia budowli nieskrępowanych wymogami ideologicznymi. Wznoszenie bu-
dynków użyteczności publicznej oraz kościołów było atrakcyjne, bo oznaczało



Hic sunt leones. Analiza percepcji przestrzeni Afryki we wspomnieniach Polaków 169

41 Ł. Stanek, P. Bujas, Egzotyczna historia architektury PRL-u, „Notes” 2010, nr 64, s. 136.
42 Podejścia urbanistycznego szanującego lokalny kontekst społeczno-kulturowy; tamże, s. 139.
43 Tamże, s. 133.
44 A. Kozłowiecki, Moja Afryka..., s. 146.
45 M. Żuławski, Ucieczka..., s. 20.
46 Autorem pojęcia culture of poverty jest amerykański antropolog Oscar Lewis (Rodzina

Martinezów: życie meksykańskiego chłopa, Warszawa 1970).
47 J. Kowalski, Boa Noite..., s. 23.
48 M. Douglas, Czystość i zmaza, Warszawa 2007, s. 46.

„realizację snów polskich architektów i planistów”41, świadomość spełnienia za-
wodowego, szansę wcielenia w życie nowatorskich, autonomicznych projektów.
Afryka stanowiła przestrzeń operacjonalizacji nieograniczonych socrealizmem,
oryginalnych form modernistycznych i postmodernistycznych rozwiązań, wpisu-
jących się w postkolonialny nurt „krytycznego regionalizmu”42. Architekci pra-
cujący na kontraktach w Afryce wchodzili w obręb „globalnych sieci dystrybucji
wiedzy”43, zyskiwali renomę i uznanie organizacji międzynarodowych. Uwzględ-
nienie tej perspektywy pomaga w interpretacji opisów przestrzeni miejskich
w Afryce, uzmysławiając jednocześnie nadzieje związane z wyjazdem na południe
od Sahary oraz krytyczny charakter odbioru przestrzeni tego kontynentu.

Na najbardziej negatywne opisy miast natrafić można w relacjach misjona-
rzy: „Olbrzymia bowiem liczba naszych Afrykanów wybiera się na krótszy lub
dłuższy okres pracy do miasta, gdzie wskutek niewystarczającej opieki duchowej
wystawieni są oni na wielkie niebezpieczeństwo”44. Apokaliptyczne sformułowa-
nia znajdują się także w relacjach dyplomatów, na stałe rezydujących w stolicy
– osób znudzonych marazmem miejskim („diabłem dla Afrykanina jest miasto”45

– pisał Mirosław Żuławski).
W znacznej części opisów dostrzec można zdziwienie połączone ze współ-

czuciem dla zjawiska biedy (zarówno miejskiej, jak i wiejskiej), interpretowanego
w duchu „kultury ubóstwa”46: „Slumsy dla angolańskiej biedoty. Jakże kon-
trastują z nimi wspaniałe wille w mieście, kolorowe, o wyszukanej architektu-
rze, wkomponowane w tropikalną roślinność”47.

UCIECZKA PRZED BRUDEM

Brytyjska antropolog Mary Douglas w klasycznej już książce Czystość i zmaza
stawia antynaturalistyczną tezę, że „brud to w istocie zaburzenie porządku. Nie
ma czegoś takiego jak brud absolutny. Brud istnieje tylko w oku patrzącego”48.
Według Douglas reakcja na brud, przykry zapach i choroby jest spójna z innymi
reakcjami na niejednoznaczność oraz anomalie społeczne. Doświadczenie brudu
w Afryce stanowi produkt uboczny systematycznego translokowania percypowa-
nej przestrzeni i klasyfikacji rzeczy. Zauważalne w relacjach Polaków wrażenie
„brudu” i „slumsów” jako cechy unikatowej świata Afryki, jego signum dis-
tinctivum, jest złudne. W rzeczywistości pojęcie brudu jest przefiltrowane przez
europejskie schematy percepcyjne. To, co Polacy interpretowali jako chaos, było
inną wizją ładu społecznego.
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Douglas, opisując wielofazowość postrzegania brudu, stwierdza: „Brud po-
wstał wskutek różnicującej aktywności umysłu, był produktem ubocznym two-
rzenia porządku. Począł się ze stanu niezróżnicowania, w toku całego procesu
różnicowania odgrywał rolę zagrożenia dla wprowadzonych rozróżnień, wresz-
cie powraca do swego pierwotnego niezróżnicowania”49. Schemat ten zauważyć
można w oglądzie Afryki oczami Polaków: najpierw przerażał ich chaos, brak
ściśle wytyczonych granic, brud (czuli wstręt, rozumiany przez Douglas jako po-
chodna silnej internalizacji koncepcji ładu społecznego); następnie – po oswo-
jeniu się z nim i kategoryzacji – w ich świadomości krystalizowała się spójna
mapa mentalna Afryki, wizerunek esencjonalizowany, złożony z fuzji różnych
wyobrażeń. Proces ten warto prześledzić w obrębie charakterystyki warunków
mieszkalnych przedstawicieli Polonii w Afryce.

W większości wspomnień dominuje obraz nastrajający negatywnie, ekspo-
nujący brud i chaos. „Zaprowadzono nas do pokoi; były brudne, zdemolowane,
bez niezbędnego sprzętu. [...] Miejsce, gdzie «diabeł mówi dobranoc», [...] jak na-
zywali je sami Angolańczycy”50. „To było jakieś wygnanie, koniec świata, tam
umierało się z głodu, ze strachu, a jeśli wracało się do Konakry, było się «wra-
kiem», [...] nieprzebyta dżungla, komary, muchy tse-tse”51.

Warto zauważyć, że to, co odstraszało jednych przedstawicieli Polonii, dla
innych stanowiło luksus. Analiza wspomnień uchodźców z Kresów Wschodnich
z pobytu w Afryce pozwala odtworzyć warunki organizacji obozów, lokowa-
nych na granicy między dżunglą a sawanną: „były na poziomie dość skromnie
zorganizowanego letniska”52; „w zestawieniu z tym, jak wegetuje ta część na-
szej ludności, którą zły los rzucił na teren Niemiec – są to warunki doskonałe”53;
„na klepisku wewnątrz, wokoło okrągłej ściany glinianego domku, stoją cztery
łóżka, dotykają się wzajemnie końcami”54; „podoba mi się w osiedlu, chociaż
domki nie są ładne, bo ściany tu brudne, jakby ulepione z gliny, trzcinowe dachy
i w ogóle nie ma podłóg oraz sufitów”55.

W reminiscencjach Polaków dominują dwie sprzeczne tendencje, charak-
terystyczne dla życia większości grup migranckich, które funkcjonują w obcej
przestrzeni pogranicza kulturowego. Z jednej strony starano się tworzyć bariery
odgradzające od „Afryki prawdziwej”, z drugiej zaś próbowano integrować się
z lokalnymi mieszkańcami. Przestrzenny wymiar zjawiska, określanego przez psy-
chologów społecznych mianem konfliktu rozdwojonej tożsamości (divided self),
trafnie scharakteryzował amerykański socjolog Robert E. Park. Analizując proces
migracji oraz postawy „obcych” – osób, „które pozostają, choć nie osiedlają się”
– zwrócił on uwagę na „pojawienie się nowego typu osobowości, mianowicie
hybrydy kulturowej, ludzi dzielących zaplecze kulturowe i tradycje dwóch róż-
nych narodów, [...] nie będących do końca zaakceptowanymi w nowym dla siebie
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społeczeństwie z uwagi na uprzedzenia rasowe. Byli to ludzie marginesu dwóch
kultur i dwóch społeczeństw”56.

Znaczna część Polonii afrykańskiej funkcjonowała w zawieszeniu, w obszarze
de facto pogranicznym. Jak pisze antropolog Maciej Kurcz, „Granica wyznacza
linię podziału, natomiast pogranicze [...] określa obszar (strefę) w pobliżu gra-
nic. Granica jest linearna – pogranicze zaś strefowe. Pogranicze nie ma też wyraź-
nych konturów, charakteryzują je liczne obszary przejściowe”57. Katalizatorem
kształtowania się tożsamości społecznych na pograniczu czy też, jak pisał Park:
hybryd kulturowych, stał się system tzw. lajfkampów (life camp) – zamkniętych,
strzeżonych i autarkicznych osiedli, funkcjonujących na zasadzie gett: „Mieszka-
liśmy na kampusie, gdzie było sporo atrakcji: basen, kręgielnia, kantyna, a przede
wszystkim dużo zieleni”58.

Na skutek mieszkania w gated communities / fortified enclaves59 wizerunek
„Czarnego Lądu” ulegał dalszej mutacji. Znaczna część Polaków jechała do Afryki
„dzikiej” i „egzotycznej” – po zderzeniu z rzeczywistością subsaharyjską oraz po
nawiązaniu relacji z innymi grupami migrantów decydowała się na życie w od-
izolowanych „lajfkampach”. Wytyczali w ten sposób symboliczną granicę – instru-
ment bezpieczeństwa, regulujący kontakty i przepływ idei. Decyzja o zamieszkaniu
w chronionym osiedlu willowym przekreślała szansę na poznanie Afryki, nawią-
zanie trwałych relacji sąsiedzkich z autochtonami. Generowała za to umocnie-
nie więzi rodzinnych (w przypadku migracji całej rodziny) oraz homogenizacji
wspólnoty polonijnej. Fragmentaryzacja przestrzeni społecznej pociągała za sobą
kreowanie nowych stylów życia – opartych na wizji wspólnoty ekskluzywnej (od-
twarzającej część rytuałów kolonialnych). Za oddzieleniem fizycznym (murami)
podążało psychospołeczne (zwiększenie dystansów kulturowych)60. Proces ten
redefiniował obraz Afryki, estetyzując ją „zza muru” funkcjonującego zarówno
w wymiarze materialnym, jak i symbolicznym – w świadomości ludzkiej.

Z całą pewnością jednym z głównych czynników skłaniających Polaków do
mieszkania na terenie zamkniętych osiedli były obawa przed napadem oraz po-
trzeba budowania bezpieczeństwa związanego ze spójnym i przewidywalnym
otoczeniem („Drzwi do pokoju zastawiłem szafą”61). Innym powodem była
– skontrastowana z szarą egzystencją w PRL – możliwość przebywania w pry-
watnej przestrzeni ekskluzywnej, zarezerwowanej dla „wyróżnionych”. W parze
z neokolonialną segregacją przestrzeni szły przywileje związane z poruszaniem
się po Afryce („My, jako Staff, otrzymaliśmy specjalne karty identyfikacyjne,
z którymi liczono się wszędzie. Jako obcokrajowcy, poza przydzielonymi nam
samochodami służbowymi, mogliśmy nabyć prywatne samochody na dogodnych



172 Błażej Popławski

62 J. Wójcik, J. Sadmoski, Polscy budowniczowie w Nigerii – wczoraj, dziś i jutro, w: Polacy
w Nigerii, t. III, s. 38.

63 K. Czaykowska-Stój, Kto raz stanie na tej ziemi..., w: Polacy w Nigerii, t. II, s. 189.
64 R. Ćwikliński, Fabryki dla stolicy..., s. 86.
65 J. Wódz, Przestrzeń odniesienia – kilka propozycji metodologicznych, w: tenże (red.), Prze-

strzeń znacząca. Studia socjologiczne, Katowice 1989, s. 269.
66 M. Ząbek, Biali i Czarni..., s. 82.
67 Tamże.
68 A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Warszawa

2008, s. 10.
69 Tamże, s. 16–17.
70 K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Kraków 2008, s. 37.

warunkach”62; „Odwiedzaliśmy wioski, w których dotykano nas z nabożną
czcią”63) oraz dostępem do określonych, nobilitujących kręgów społecznych („Jako
pracownicy członka rodziny królewskiej otrzymywaliśmy imienne zaproszenia
króla na festyny”64). Skonstruowane w ten sposób „przestrzenie przynależności”65

generowały postawy do pewnego stopnia przypominające zachowania admini-
stratorów kolonialnych. „Paradoksalnie – pisze Maciej Ząbek – to właśnie PRL
[a nie II i III RP] dała przysłowiowe 5 minut wielu Polakom, aby mogli poczuć
się w tej roli, o której tak marzyli ich ojcowie z Ligi Kolonialnej”66. Wedle
etnografa „«życie pańskie i szlacheckie» na kontrakcie mogło wpłynąć na «po-
strzeganie Murzynów» niewiele lepiej, jak Sarmaci widzieli swych chłopów. [...]
Niejeden z tych specjalistów wyjeżdżający z kraju z górnolotnym przekonaniem,
że «wszyscy ludzie są równi», po pobycie w Afryce [...] otwarcie przyznawał się
do rasizmu”67.

PODSUMOWANIE

Socjolog Anna Karwińska pisała: „przestrzeń, podobnie jak czas, jest jedno-
cześnie sposobem myślenia o świecie i emanacją różnych przejawów życia spo-
łecznego”68. W dalszej części swojej książki stwierdziła: „Warto wskazać na
pewne istotne konsekwencje tego, że przestrzeń jest wytwarzana (produkowana)
przez zbiorowości (społeczeństwa). Przede wszystkim można mówić o stopnio-
wym zanikaniu przestrzeni naturalnej, a następnie o specyfice przestrzeni wy-
twarzanej przez poszczególne społeczeństwa”69. Historia wyjazdów Polaków do
Afryki subsaharyjskiej potwierdza część wniosków Karwińskiej. Przedstawiciele
Polonii próbowali poznawać obcy świat, „gdzie mieszkają lwy” (hic sunt leones),
przechodzili przez fazę lęku i zachwytu egzotyką, konstruowali własne – bez-
pieczne w ich mniemaniu – terytorium. Droga ta zwykle prowadziła do powstania
gated communities, limitowanej interakcji z autochtonami, która uprzedmioto-
wiała ich w procesie fetyszyzacji i skansenizacji.

Zaniechanie rozwijania interakcji międzykulturowej na południe od Saha-
ry oznaczało rezygnację – jak pisał Krzysztof Nawratek – z „zakorzenienia”70:
zbudowania trwałej relacji między człowiekiem a społecznością lokalną. Socjo-
log, charakteryzując ten proces, wprowadza rozróżnienie zakorzenienia geogra-
ficznego i społecznego. Analiza percepcji przestrzeni Afryki we wspomnieniach
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Polaków pozwala stwierdzić, że niewielu z nich zdołało zakorzenić się na „Czar-
nym Lądzie” w sensie geograficznym (świadczy o tym znikoma skala migracji
osiedleńczej Polaków na południe od Sahary), a jeszcze mniej w znaczeniu spo-
łecznym (co sugeruje trwałość stereotypów Afryki w materiale wspomnienio-
wym, a także – co warto podkreślić – we współcześnie prowadzonych badaniach
nad postrzeganiem Afrykanów71). Większość Polaków funkcjonowała na pogra-
niczu – w stanie „zderzenia kultur”, zawieszenia pomiędzy obszarami należący-
mi do odmiennych kręgów cywilizacyjnych.

HIC SUNT LEONES. ANALYSIS OF PERCEPTION OF AFRICA
IN THE TESTIMONIES OF POLES

Summary

The aim of the article is to analyse the perception of sub-Saharan Africa according to the
testimonies of Poles between 1945 and 1989. At the beginning the planetary consciousness
– a Eurocentric idea conceptualised by Mary Louise Pratt – was described. After that
the different mechanisms of the exotisation of the territory of Africa and its inhabitants
were presented. In the last part of the article the gated communities constructed by Polish
expatriates were described as an example of the limitation of the acculturation process.
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1 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005, s. 6.
2 Zob. chociażby: M.P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kra-
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ANTROPOLOGIA MAPY JAKO NOWA METAFIZYKA

„Terytorium nie poprzedza już mapy ani nie trwa dłużej niż ona. Od tej pory
to mapa poprzedza terytorium [...], dziś to strzępy terytorium gniją powoli na
płaszczyźnie mapy”1 – pisał Jean Baudrillard, czyniąc symulakrum fundamentem
ontologicznym ponowoczesnego świata. Realność, przedmiotowość czy material-
ność, będące tradycyjnymi gwarantami trafności ludzkiego poznania, wyparte tu
zostały przez arbitralne kody semiotyczne, które stały się podstawą współczesnej
epistemologii. Na tym poziomie refleksji warto pytać nie o obiektywne istnie-
nie, ale raczej o jego właściwości. Nie warto poszukiwać prawdy, za to warto ją
konstruować. Gdy przyjmie się otwarcie, że podstawą metafizyki jest subiektyw-
na rama pojęciowa, nieistotne staje się to, co próbuje ona uchwycić – liczą się
sposób, w jaki to robi, i konsekwencje, jakie za tym idą.

Celem niniejszego szkicu jest podjęcie próby wykorzystania metafory fran-
cuskiego socjologa na potrzeby stworzenia nowego paradygmatu badań meta-
fizycznych, który pozostawałby w zgodności z realiami ponowoczesnego świata.
Wiara w zasadniczy kryzys metafizyki, która wybrzmiewa w świecie zachodnim
już od dwustu lat, a która pozostaje głosem dominującym co najmniej od cza-
sów Heideggera, okazuje się bowiem coraz mniej produktywna, wiodąc kolejnych
humanistów ku przekonaniu o całkowitym rozmyciu naukowego statusu owej
dziedziny2. Podobnie jak na przełomie XIX i XX w., tak samo dziś wydaje się,
że wypracowanie nowej formuły refleksji humanistycznej staje się coraz pilniej-
szym zadaniem. Niniejszy szkic jest wyrazem przekonania, iż sąd Baudrillarda na
temat relacji między mapą a terytorium może być interesującym źródłem inspi-
racji, umożliwiającym, paradoksalnie, wykorzystanie niektórych tradycyjnych po-
jęć zachodniej metafizyki na potrzeby współczesnych badań.

Metafora, jaką posłużył się francuski badacz, pozwala wykazać, że proces
mentalnego mapowania powinien być dziś fundamentalnym punktem wyjścia
dla każdego, kto chce mówić o jakimkolwiek naśladownictwie, referencjalności
czy mimetycznej funkcji kultury. O ile bowiem w przywoływanej przez niego
Borgesowskiej opowieści o kartografach Cesarstwa chodziło o stworzenie hiper-
dokładnej kopii istniejącego świata, uwzględniającej każdy najdrobniejszy detal,
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3 Na temat teorii intertekstualności zob. przede wszystkim: G. Allen, Intertextuality, London
– New York 2000.

4 Termin ten rozpowszechnił w Polsce Jerzy Bartmiński. Na ten temat zob. chociażby: J. Bart-
miński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

5 Na temat teorii panfikcjonalnych zob. przede wszystkim: A. Łebkowska, Między teoriami
a fikcją literacką, Kraków 2001, s. 61–102.

6 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Miga-
siński, Warszawa 1997.

7 Zob. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. W. Kalaga,
w: Teoria badań literackich za granicą, red. H. Markiewicz, t. IV, Kraków 1996.

8 Na ten temat zob. zwłaszcza: M. Karas, Koncepcja czasu Williama Ockhama. Z dziejów kon-
ceptualizmu w XIV wieku, Kraków 2003.

o tyle w dobie płynnej nowoczesności kreślenie mapy staje się pierwotnym aktem
stwórczym, poprzedzającym proces samego doświadczania terytorium. W tym
właśnie znaczeniu terytorium gnije na płaszczyźnie mapy – nieistotne bowiem,
czym to terytorium jest. Kluczowym przedmiotem namysłu jest mapa, która wcale
nie odtwarza realnego terytorium, lecz powołuje je do istnienia.

Powyższa perspektywa, polegająca na zapośredniczeniu, a nawet zastąpie-
niu tego, co realne, kulturowym konstruktem, miała okazję wybrzmieć w ostat-
nich latach chociażby za sprawą popularności tzw. zwrotu lingwistycznego.
Wpisujące się w ten nurt koncepcje intertekstualności3 czy językowego obrazu
świata4 sugerują, że to właśnie język – nieco podobnie jak mapa Baudrillarda
– konstruuje, nie zaś odzwierciedla rzeczywistość. Teza ta silnie zaktywizowała
dawne, wykluczone przez tradycyjną metafizykę zachodnią koncepcje antysyste-
mowe w rodzaju myśli Friedricha Nietzschego. Poprowadziło to ku radykal-
nym wizjom zanurzenia zachodnich społeczeństw w wyabstrahowanym z realnej
rzeczywistości, autotelicznym dyskursie o charakterze panfikcjonalnym5, a więc
stawiającym tezę o bezwzględnej dominacji fikcji nad faktem, a niekiedy
nawet podważającym zasadność samego tego podziału (jest to dalekie echo
Nietzscheańskiego terminu „facta ficta”, wskazującego na fikcyjność wszelkich
bytów uznawanych powszechnie za faktyczne). Wizja ta współbrzmi z kolei
z kluczowymi filarami postmodernizmu, począwszy od kryzysu wielkich nar-
racji6, a na kategorii nieskrępowanej gry7, będącej esencją ponowoczesnej filozofii
znaczenia, skończywszy.

Pokrewieństwo między wizją Baudrillarda a popularnymi koncepcjami za-
kładającymi przedustawność ram poznawczych względem percypowanej rzeczy-
wistości jest bardzo wyraźne. Nie sprawia to jednak, że wizja francuskiego
socjologa jest zaledwie kolejną wariacją na temat niedostępności świata, fikcyj-
ności poznania czy zawładnięcia rzeczywistości przez ramy pojęciowe utrwalo-
ne w języku. Istotnym rysem różnicującym jest tu kategoria przestrzeni, która,
z jednej strony, należy do grupy najbardziej tradycyjnych pojęć ontologicznych,
z drugiej – przez wielu teoretyków jest uznawana za dominantę ponowoczes-
ności. Analizy przestrzeni, czasu i ruchu przez setki lat były podstawą ontologii
oraz filozofii przyrody, zajmując znaczną część średniowiecznych traktatów
scholastycznych (są one, na przykład, szczególnie obszernym, choć stosunkowo
mało znanym tematem rozważań Williama Ockhama8). Mimo to ponowoczesność
uznała przestrzeń za kluczowe pojęcie ułatwiające opis realiów płynnej rzeczy-
wistości, na co zwrócił uwagę między innymi Michel Foucault:  
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9 M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6 (96),
s. 117.

10 L. Manovich, Poetyka powiększonej przestrzeni, przeł. A. Nacher, w: Miasto w sztuce – sztu-
ka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 597–598.

11 Tamże, s. 598–599.

Obecna epoka będzie przypuszczalnie w większym stopniu epoką przestrzeni. Znajdujemy się
w momencie, kiedy, jak sądzę, świat wydaje się nie tyle długą historią rozwijającą się w czasie,
co siecią łączącą punkty i przecinającą własne poplątane odnogi9.

 
Sięgająca jeszcze Fizyki Arystotelesa dialektyka przestrzeni i czasu (czas jako

miara ruchu i na odwrót) posłużyła tu za model odróżniający postmodernizm od
czasów nowoczesnych, które – jak zdaje się sugerować Foucault – były zdomi-
nowane przez perspektywę czasową.

Fenomen ponowoczesnej fascynacji przestrzenią staje się bardziej klarow-
ny i zrozumiały, gdy wziąć pod uwagę kluczowy dla refleksji nad relacją: znak
– rzeczywistość kontekst badań nad nowymi mediami i współczesnymi realia-
mi komunikacyjnymi, szczególnie silnie kształtowanymi właśnie przez kategorię
przestrzeni. Proces przechodzenia od perspektywy czasowej, związanej z coraz
szybszym przekazywaniem informacji na coraz większych dystansach (począt-
kowo za sprawą wynalezienia ruchomej czcionki, później – telegrafu, następnie
– fal radiowych etc.), ku badaniom przestrzeni medialnych zainicjowany został
w dużej mierze przez postępującą cyfryzację i możliwości, jakie stworzył kom-
puter oraz Internet:

 
W latach dziewięćdziesiątych pojawiło się zainteresowanie wirtualnością. Fascynowały nas no-

we przestrzenie wirtualne, których powstanie umożliwiła technologia komputerowa. Wizje ucieczki
w przestrzeń wirtualną i pozostawienie za sobą – jako bezużytecznej – przestrzeni fizycznej czy
wyobrażenie cyberprzestrzeni jako wirtualnego świata istniejącego równolegle do naszego zdomino-
wały tę dekadę10.

 
Jak wynika z przytoczonej wypowiedzi, medioznawstwo końca XX w. sta-

nowczo oddzieliło przestrzeń fizyczną od wirtualnej, przyjmując w refleksji na-
ukowej – co w tej sytuacji wydaje się konieczne i oczywiste – właśnie dominantę
przestrzenną. Humanistyczne rozważania nad bieżącymi zjawiskami kulturowy-
mi wyznaczyły w tamtych latach paradygmat badawczy, który do dziś nie traci
nic ze swojej aktualności. Rzecz jasna, fascynacja rzeczywistością wirtualną nie
pozostała jedynym obszarem refleksji, szybko bowiem przeszła w szeroko dziś
obecne w głównym nurcie namysłu zjawisko przestrzeni rozszerzonej:

 
Z początkiem XXI wieku badacze, media oraz praktycy zajęli się nowym projektem, który sku-

piał się na przestrzeni fizycznej, to znaczy przestrzeni nasyconej informacją elektroniczną i wizual-
ną. Poprzednią ikonę ery komputerowej – użytkownika VR podróżującego w przestrzeni wirtualnej
– zastąpiło nowe wyobrażenie: ktoś, kto sprawdza swoją pocztę elektroniczną lub telefonuje za po-
mocą smartfonu, urządzenia będącego połączeniem telefonu i palmtopa, przebywając na lotnisku,
na ulicy, w samochodzie czy w jakiejkolwiek innej, realnie istniejącej przestrzeni11.

 
Rozłączne traktowanie rzeczywistości fizycznej i wirtualnej zostało więc

u progu XXI w. zastąpione wizją współistnienia obydwu tych przestrzeni oraz
ich wzajemnego oddziaływania. Tym, co Manovichowi wydawało się bowiem
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12 Termin ekstensja w odniesieniu do technologii medialnych jest tu stosowany za Marshallem
McLuhanem (M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, War-
szawa 2004) oraz, w szerszym znaczeniu, za Edwardem Hallem (E.T. Hall, Poza kulturą, przeł.
E. Goździak, Warszawa 2001).

13 Cytuję za: J. Döring, Fasady medialne. O konstrukcji przestrzeni społecznych poprzez display,
przeł. M. Saryusz-Wolska, w: Miasto w sztuce..., s. 544 (adres oryginalny: W.T. Mitchell, Placing
Words. Symbols, Space and the City, MIT Press, Cambridge Mass. – London 2005, s. 16 i n.).

14 Zdaniem badacza przejście od modernizmu do postmodernizmu to „przemieszczenie dominanty
od problemów poznania ku problemom związanym ze sposobami istnienia – zmiana dominanty
z epistemologicznej na ontologiczną” (B. McHale, Powieść postmodernistyczna, przeł. M. Płaza,
Kraków 2012).

najbardziej interesujące, były przestrzenne aspekty użytkowania urządzeń po-
zwalających na wprowadzanie swoistych ekstensji12 do rzeczywistości fizycznej.
Kolejny krok w stronę upłynnienia zmediatyzowanej przestrzeni społecznej uczy-
nił William T. Mitchell w książce Placing Words. Symbols, Space and the City,
pisząc:

 
Przestrzeń fizyczna oraz informacyjna przestrzeń sieci internetowej nie zajmują już oddziel-

nych obszarów – określanych poprzez prowokacyjną metaforę cyberpunku lat dziewięćdziesiątych
mianem meatspace i cyberspace – lecz dzięki milionom urządzeń elektronicznych rozmieszcza-
nych na budynkach i w miastach stale się ze sobą przeplatają. W ten sposób urządzenia te tworzą
dynamiczną warstwę informacji elektronicznych ponad mise-en-scéne ukształtowanym przez otocze-
nie architektoniczne oraz obecne w nim inskrypcje, jak również przez przedmioty o charakterze
znaczącym13.

 
Badacz posuwa się w swej refleksji dalej jeszcze niż Manovich. O ile tego

ostatniego interesują przede wszystkim użytkownicy urządzeń mobilnych rozu-
mianych jako ekstensje pozwalające na nieustanną łączność z globalną siecią
informacyjną, o tyle Mitchella – sama przestrzeń nasycona wirtualnością. Jeśli
więc pierwszy z nich koncentrowałby się raczej na użytkowniku smartfona korzy-
stającym za jego pośrednictwem z portalu społecznościowego na dworcu kole-
jowym, to drugi – na użytkowniku skanującym za pomocą tego samego smartfona
QR-code z dworcowego rozkładu jazdy, celem automatycznego uruchomienia
interaktywnej wyszukiwarki połączeń. Z perspektywy bieżącej tego typu refleksja
powinna uczynić kolejny krok naprzód, koncentrując się na urządzeniach symul-
tanicznie nakładających wirtualne ekstensje na rzeczywistość fizyczną – czynią
to, na przykład, prototypowe okulary produkcji Google, łączące usługi społecz-
nościowe oraz aplikacje mobilne z usługą geolokalizacji i dostosowujące w ten
sposób środowisko wirtualne do fizycznego otoczenia.

Trudno wyobrazić sobie świat, który lepiej poddawałby się opisowi przedsta-
wiającemu wizję terytorium gnijącego na płaszczyźnie mapy z eseju Baudrillarda.
Nawet jego metaforyka znakomicie współbrzmi z przywoływanym przez Mitchella
nieaktualnym już podziałem na meatspace i cyberspace. Atrakcyjność wizji
francuskiego socjologa zasadza się na tym właśnie, że nie tylko odwraca on po-
rządek reprezentacji, jak to czynili przedstawiciele zwrotu lingwistycznego, lecz
neguje samą jej ideę. Odchodzi tym samym od miękkich kategorii epistemolo-
gicznych, takich jak prawda czy opozycja faktu i fikcji, na rzecz ontologii – nawet
jeśli jest to ontologia słaba. Brian McHale uznałby takie przesunięcie za realną
zmianę paradygmatu modernistycznego w postmodernistyczny14 (wtórowałby mu
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15 „Często odnoszę wrażenie, że główną właściwością odróżniającą postmodernizm od moder-
nizmu jest coś, co można by nazwać zwrotem ku przestrzeni; kiedy bowiem dziś myśli się o wyso-
kiej nowoczesności, jej dominanty już zwyczajowo szuka się w doświadczeniu czasowości: czasu
egzystencjalnego i głębokiej pamięci. Z perspektywy czasu «forma przestrzenna» wielkich moder-
nizmów (określenie, które zawdzięczamy Josephowi Frankowi) okazuje się mieć więcej wspólnego
z mnemonicznymi emblematami opisywanych przez Frances Yates pałaców pamięci niż z nieciągłym
ponowoczesnym doświadczeniem przestrzeni i zagubienia” (F. Jameson, Postmodernizm, czyli logika
kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Kraków 2011, s. 157).

16 A. Schütz, Obcy: esej z zakresu psychologii społecznej, w: tegoż, O wielości światów. Szkice
z socjologii fenomenologicznej, przeł. B. Jabłońska, Kraków 2012, s. 219.

zresztą w tym zakresie Fredrick Jameson15). Zatarcie granicy pomiędzy poznaniem
a jego przedmiotem, co Baudrillard niewątpliwie osiągnął, to akt unieważnienia
podziału na znaczące i znaczone, iluzoryczne i wiarygodne, fikcyjne i rzeczywiste.
Takiego unieważnienia dokonać można właśnie w ramach perspektywy topo-
graficznej, której wyrazem jest uczynienie mapy obiektem fundującym ontolo-
gię świata.

Warto zastanowić się, jaka jest w tym kontekście podstawowa właściwość
mapy. W tradycyjnych ujęciach, oprócz niewątpliwej wartości poznawczej czy
estetycznej, należałoby w jej przypadku mówić przede wszystkim o określonej
funkcji użytkowej: mapa służy do tego, by ustalić własne położenie na danym
terytorium. Ów proces spacjalnej autoidentyfikacji realizuje się na podstawie
dialektyki przestrzeni i miejsca: przestrzeń mapy, wobec której podmiot stara
się określić własne położenie, sytuuje się w opozycji do tego właśnie miejsca,
w którym się on w danej chwili znajduje. Odszukanie na mapie właściwego
punktu jest tym samym jednoznaczne z oswojeniem konkretnego miejsca w obcej
przestrzeni, które wydzielone zostaje z otaczającego to miejsce obcego obszaru.
Tak ustalona granica pomiędzy miejscem a przestrzenią pokrywa się z projek-
towaną przez podmiot dialektyką własnego i obcego. Oczywiście, nie chodzi tu
o fizycznie istniejące na mapie linie reprezentujące umowne granice określonych
obszarów terytorialnych (np. granice administracyjne państw) czy oddzielające
ich naturalne elementy (np. teren lądowy od wód). Granica jako dominanta idei
mapowania sięga znacznie głębiej: chodzi w niej o wyznaczenie symbolicznego
„tu” i „tam” – miejsca, które podmiot rozpoznaje jako własne, oraz przestrzeni
obcej, do której nie ma on w danym momencie dostępu. Właśnie w tym upatruje
istoty rzeczy Alfred Schütz, twierdząc, iż „każdy, kto chce z powodzeniem po-
służyć się mapą, musi najpierw znać punkt, w którym się znajduje, w dwojakim
sensie – jako rzeczywiste położenie oraz jako jego reprezentację na mapie”16.

Powyższa uwaga socjologa wytycza trafną drogę refleksji nad antropologią
mapy, lecz warto byłoby ją nieznacznie zmodyfikować. Wydaje się, że ten, kto
chce się nią skutecznie posłużyć, musi najpierw określić na niej punkt, w którym
się znajduje, wyłącznie w jednym sensie – jako punkt na mapie, który staje się
wówczas miejscem własnym na obszarze nieoswojonego terytorium. Dopiero
dzięki temu aktowi podmiot może poznać kontekst swojego położenia w realnej
przestrzeni. Trudno bowiem zgodzić się z twierdzeniem, jakoby skuteczne posłu-
giwanie się mapą bezwzględnie wymagało uprzedniej wiedzy na temat własnego
położenia – gdy podmiot zna przestrzeń, w jakiej się znajduje, mapa przestaje
mu być potrzebna. Sięga po nią dopiero wówczas, gdy rzeczywiste położenie staje
się niejasne – wtedy określenie punktu własnego na mapie wtórnie sytuuje realne
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miejsce w sferze tego, co oswojone. Z kolei wyznaczenie na mapie miejsca,
którego realny odpowiednik staje się miejscem własnym właśnie dzięki faktowi
zaistnienia na mapie, natychmiast pociąga za sobą proces mapowania przestrzeni
obcej, która a priori jest już pochodną własnej reprezentacji, tworząc grunt pod
modelową realizację Baudrillardowskiej idei precesji symulakrów.

Jeśli tak poprowadzona interpretacja mapy jako symulakrum, będącej zarazem
metaforą reprezentującą ponowoczesną kondycję znaku i znaczenia (a w dalszej
konsekwencji także pojęcia prawdy, faktu etc.), może się w perspektywie myśli
Baudrillarda wydawać dostatecznie przekonująca, to warto zauważyć, że dialektyka
tego, co własne, i tego, co obce, urasta tu do rangi istotnej zasady metafizycznej,
pozwalającej na uprawianie owej dyscypliny w sposób alternatywny względem
skompromitowanej od czasów Heideggera metafizyki obecności. Taka perspekty-
wa namysłu humanistycznego pozwoliłaby na renesans metafizyki na podstawie
idei mapowania miejsc własnych i przestrzeni obcych, która stanowiłaby w tym
kontekście zarówno zasadę ontologiczną, jak i epistemologiczną – rozróżnienie
to przestaje bowiem w dzisiejszych czasach obowiązywać. Próba wykorzystania
takiego modelu filozoficznego do opisu realiów ponowoczesnego świata jest wy-
zwaniem, dzięki któremu przedwcześnie skazane na niepamięć idee sięgające ko-
rzeniami do tradycyjnych systemów filozoficznych mogłyby stać się narzędziami
produktywnej refleksji nad kondycją ponowoczesną.

ANTHROPOLOGY OF A MAP AS NEW METAPHYSICS

Summary

The aim of the research paper is to make use of the map metaphor from Jean
Baudrillard’s Simulacra and Simulation as a starting point for the new metaphysics that is
congruent with the poetics of postmodernism. The main idea here is to neglect a distinction
between epistemology and ontology and to choose a philosophical perspective that breaks
through some binary oppositions such as object-subject, fact-fiction, real-virtual etc. The
proposed way to do so is to connect the anthropology of map with the philosophy of the other
and put them together with the postmodern idea of the sign.

Adj. Izabela Ślusarek



1 E. Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, tłum.
P. Grafii, PWN, Warszawa 1968, s. 129 [ang.: „There is a wide difference between admiration and
love. The sublime, which is the cause of the former, always dwells on great objects, and terrible;
the latter on small ones, and pleasing; we submit to what we admire, but we love what submits
to us; in one case we are forced, in the other we are flattered, into compliance”; fr.: „Il y a une très
grande difference entre l’admiration et l’amour. Le sublime qui cause la première, roule toujours sur
de grands objets, sur des objets terrible; l’amour ne roule que sur de petits objets, des objets agréables.
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MIŁOŚĆ I LĘK: PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA MAŁEGO PAŃSTWA

W licznych metaforach państwa, które pojawiły się w historii refleksji filo-
zoficzno-politycznej, uderza pewien zastanawiający fakt. Alegoryczne wyobraże-
nia państwa prawie zawsze ilustrują przestrzenie, które są zamknięte i stosunkowo
małe. Obraz państwa w języku metafory zawsze jest niewielki. Państwo jest więc
wyobrażane jako wyspa, jaskinia, dolina czy statek. Nawet metafora państwa jako
organizmu ludzkiego zawiera w sobie to ograniczone przestrzennie wyobrażenie
czegoś, co jest przecież rozległe. Również J. Rawlsa idea kontraktu za zasłoną
niewiedzy przywołuje skojarzenie deliberujących w ciemnościach i w jakiejś małej
przestrzeni obywateli. I można by podejrzewać, że chodzi wyłącznie o porządek
fikcji filozoficzno-literackiej czy jakąś psychologiczną skłonność, która skłania do
marzenia o odosobnieniu na wyspie (kto nie marzył o „możliwości wyspy”?),
gdyby nie to, że koncepcja małego państwa, tj. w ramie ograniczonej przestrzeni
i liczby, przedarła się do wyobrażeń o idealnej formie państwa.

To problem nie tylko wizji literackiej, psychologii głębi, urbanistyki czy geo-
grafii humanistycznej. To problem par exellence filozoficzno-polityczny, który
kryje w sobie ciekawe rozważania na temat natury ludzkiej. Chciałbym czytelni-
ka zainteresować tym quasi-morfologicznym zagadnieniem i pokrótce je powierz-
chownie naszkicować. Co kryje ta tęsknota za miejscem („otoczeniem”), które
można ogarnąć niemal jednym rzutem oka? Czym jest rzekomo utopijne marzenie
o braterstwie w mikroświecie? Co kryje fenomenologia małego azylu? Nasuwa się
bowiem przypuszczenie, że te wyobrażenia, ta forma, muszą być wyrazem jakichś
impresji, wedle sformułowania D. Hume’a.

E. Burke celnie dotyka tej uniwersalnej namiętności, kiedy pisze, że „jest
ogromna różnica między podziwem a miłością. Wzniosłość, która jest przyczyną
podziwu, zawsze wiąże się z przedmiotami wielkimi i strasznymi, miłość zaś
z małymi i przyjemnymi”. I dodaje: „Poddajemy się temu, co podziwiamy, ale
to, co kochamy, nam się poddaje”1. Powstaje pokusa, aby historię omawianej tu
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Nous nous soumettons à ce que nous admirons; nous aimons ce qui se soumet à nous”].
2 W znanej deklaracji Leo Strauss podkreśla, że „the polis is that complete association which

corresponds to the natural range of man’s power of knowing and of loving”. Tegoż autora Natural
Right and History, University of Chicago Press, Chicago 1953, n. 2, 254.

3 Platon, Uczta, w: Dialogi, t. II, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 41 (VI 178 E) [fr.: „De
sorte que si, par quelque enchantement, un État ou une armée pouvait n’être composé que d’amants
et d’aimés, il n’y aurait point de peuple qui portât plus haut l’horreur du vice et l’émulation de
la vertu. Des hommes ainsi unis, quoiqu’en petit nombre, pourraient en quelque sorte vaincre le
monde entier”].

4 Platon, Prawa, w: Dialogi, s. 434 [fr.: Rien n’est plus avantageux à un État que ce commerce
de familiarité entre les citoyens, parce que partout où la lumière n’éclaire point les moeurs des
particuliers, et où ils sont dans les ténèbres les uns par rapport aux autres, il n’est pas possibile qu’on
rende àchacun les honneurs et la justice qu’il mérite, ni que les charges soient données au plus digne
de les remplir”].

kwestii politycznej przedstawić z nawiązaniem do afektywnej natury człowieka:
z podziałem na tych, którzy kochają to, co jest, i na tych, którzy podziwiają to,
czego nie ma: na miłośników pięknej agape i wzniosłego erosa; tego, co umiej-
scowione i kształtne, oraz tego, co nadzmysłowe, zdumiewające i odległe2. Ale
w tym krótkim cytacie pojawia się jeszcze jedna istotna z naszego punktu wi-
dzenia kwestia. Według Burke’a „nous aimons ce qui se soumet à nous”. Nie-
zależnie od tego, czy mamy tu do czynienia z jakimś prawem natury, czy nie,
pojawia się sugestia, że rzeczy małe możemy kontrolować. Tak więc funda-
mentalnym warunkiem miłości, czy po prostu szczęścia, jest możliwość pewnej
dominacji. I na odwrót: to, co wielkie i nie do ogarnięcia, co nie poddaje się
takiej kontroli, jest źródłem nie tylko podziwu, ale i lęku. Mówię o tym jednak
przede wszystkim dlatego, że w refleksji na temat małego państwa te dwa skraj-
ne motywy, tj. miłości i lęku przed tym, co budzi grozę, nieustannie są obecne,
a nawet stanowią coś w rodzaju fundamentalnych idei i biegunów tej refleksji.
Małe państwo wyłania się raz jako warunek czy obiekt miłości, innym razem jako
mała potęga, która poskramia zły, ale przede wszystkim wielki i straszny świat
lub po prostu nieobliczalnego człowieka, który wzbudza lęk. Idea małego państwa
eksponuje zarazem problem granicy.

Może właśnie dlatego Platon – jeden z pierwszych architektów nomos pań-
stwa – ogranicza liczbę obywateli do 5040; czyli wyobraża sobie państwo, przy-
najmniej jeśli chodzi o wielkość populacji, jako stosunkowo małe. W Uczcie
ustami Phaidrosa zauważa, że „[...] gdyby to można było stworzyć państwo lub
wojsko złożone z miłośników i oblubieńców, z pewnością nie znaleźliby lepszego
pierwiastka porządku społecznego, jak wzajemne powstrzymywanie się od postęp-
ków złych, chęć odznaczenia się w oczach drugiego i współzawodnictwo wza-
jemne. Tacy, choćby ich mało było, zwyciężyliby, powiem, cały świat”3. Platon
musiał więc przypuszczalnie uważać, że idealne państwo to takie, które jest
wspólnotą miłości; wspólnotą pozytywnego afektu możliwą do zrealizowania tylko
w pewnych granicach przestrzennych i liczbowych. Gdzie indziej zaś pisał, że:
„[...] nie ma dla państwa dobra większego jak to, żeby się ludzie ze sobą znali.
Gdzie ludzie nie mogą swoich obyczajów nawzajem oglądać w jasnym świetle,
tylko one toną w ciemności, tam nigdy nikt ani czci należnej słusznie nie dostą-
pi, ani miejsca w rządzie, ani sprawiedliwości, która mu się należy”4. Budowanie
Jedności, o którą zabiegał Platon, może być utrudnione, a nawet niemożliwe, kie-
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5 Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, w: Dzieła wszystkie, PWN, Warszawa 2001 (k. VII,
r. IV) 1326b, s. 191 [fr.: „[...] il est indispensable que les citoyens se connaissent...?].

6 Patrz: H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Aletheia, Warszawa 2000, rozdz. 28.
7 Problem przestrzeni publicznej odgrywa istotną rolę w rozważaniach H. Arendt. Pisze m.in.:

„All legislation creates first of all a space in which it is valid, and this space is the world in which we
can move in freedom. What lies outside this space is lawless and properly speaking without a world”.
Patrz: H. Arendt, Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlaß, ed. by U. Ludz, Piper, München
2003 [1993], 122 (hereinafter, WiP).

8 Arystoteles, Polityka (k. VII, r. IV), 1326a, s. 314 [fr.: „La loi est en effet, un certain ordre, et
la bonne législation est nécessairement un bon ordre; Or une population qui atteint un chiffre trop
élevé ne peut pas se prêter à un ordre; y intoduire de l’ordre serait dès lors un travail relevant d’une
puissance divine, celle-là même qui assure la cohésion des diverses parties de Notre Univers”].

dy ludzi jest zbyt wielu. Obywatele republiki muszą się znać i widzieć, ponieważ
tylko przejrzyste relacje mogą być źródłem prawdy i porozumienia.

W cytowanym tu fragmencie można dostrzec również dyskretne nawiązanie
do politycznego sensu metafory jaskini, w której nie może być zbyt wielu ludzi
pogrążonych w ciemności. Opisany przez Platona w księdze VII filozof-polityk,
który powraca do przeludnionej jaskini, aby głosić prawdę i wychowywać, na-
rażony jest na niebezpieczeństwo; nie może liczyć na zrozumienie zbyt dużej, za-
bobonnej i pogrążonej w ciemnocie wspólnoty, której życie podporządkowane jest
iluzjom. Państwo musi być małe, aby okiełznać nieobliczalny i okrutny żywioł
ludzkiej ciemnoty. Nikt chyba nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego Platon uważał,
że w idealnym państwie powinno być 5040 obywateli, zwłaszcza że w tym czasie
Ateny liczyły sobie przypuszczalnie ponad 50 tys. obywateli. Nie ulega jednak
wątpliwości, że ten z inspiracji pitagorejski kalambur wyznaczał jakąś zasadni-
czą proporcję między miłością a lękiem; między pozytywnym i negatywnym po-
tencjałem natury ludzkiej.

Ta dialektyka miłości i lęku pojawia się również u Arystotelesa, choć na po-
zór polityczną intencją Stagiryty jest szczęście pojmowane jako umiar i rów-
nowaga w przestrzeni publicznej. W jednym z fragmentów Polityki pisze, że:
„[...] muszą obywatele znać się wzajemnie, jaki kto jest, bo gdzie to nie ma
miejsca, tam z konieczności źle jest i z urzędami i sądami”5. W świetle tego
stwierdzenia widać wyraźnie, że warunkiem właściwego funkcjonowania państwa
jest stopień intymności we wzajemnych kontaktach i dosyć szczegółowa wiedza,
które były właściwie nieosiągalne w dużych wspólnotach. Można powiedzieć za
H. Arendt, że Arystoteles rozumiał państwo jako „przestrzeń pojawiania się”6,
w której obywatele tworzą prawdziwą wspólnotę: res publica7. Określić rzeczy
wspólne można, tylko dobrze się zaznajamiając. Można powiedzieć, że warunkiem
prawdziwej wspólnoty jest bliska relacja przyjaźni, a nawet miłości. Proporcjo-
nalne państwo stanowi coś w rodzaju powierzchownej ramy, która warunkuje
dobre związki między ludźmi.

Rama ta jest również źródłem porządku. Arystoteles pisze: „prawo mianowi-
cie jest ustaleniem pewnego porządku, dobre prawa zatem muszą być równo-
znaczne z dobrym porządkiem, a tymczasem nadmierna wielka liczba nie może
się pomieścić w ramach pewnego porządku, gdyż to wymagałoby boskiej mo-
cy, która cały ten wszechświat utrzymuje”8. Istotą dobrego państwa będzie zatem
umiarkowana wielkość, która pozwala utrzymywać porządek i, jak wiele na to
wskazuje, zachowywać kontrolę. Jak wynika z przytoczonego tu fragmentu, dla
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9 Tenże, Retoryka, 1382b.
10 Tenże, Polityka (k. VII, r. IV), 1326a, s. 314 [fr.: „[...] il existe en fait une certaine mesure de

grandeur pour un État, comme il y en a une aussi pour tout le reste, animaux, plantes, instruments:
aucun de ces êtres, s’il est trop petit ou d’une grandeur excessive, ne conservera sa capacité à remplir
sa fonction, mais tantôt il aura entièrement perdu sa nature, et tantôt verra sa condicion viciée”].

11 Tamże, 1326b. Por. J. Bentham, Panopticom oraz M. Foucault, Nadzorować i karać, tłum.
T. Komendant, Aletheia-Spacja, Warszawa 1993, s. 235–272.

12 Por.: Państwo: „[...] that the best boundary for a city is that wherein the numbers are the greatest
possible, that they may be the better able to be sufficient in themselves, while at the same time they
are not too large to be under the eye and government of the magistrates” oraz „[...] inhabitants ought
to be such as can come under the eye of the magistrate, so should it be with the country” (1326b;
1327a). Poetyka: „As, therefore, in the case of animate bodies and organisms a certain magnitude is
necessary, and a magnitude which may be easily embraced in one view; so in the plot, a certain length
is necessary, and a length which can be easily embraced by the memory. The limit of length in relation
to dramatic competition and sensuous presentment, is no part of artistic theory”.

Arystotelesa rzeczy wielkie są domeną Boga; zbyt duże państwo musi doprowa-
dzić człowieka do zguby. Panowanie nad nim przerasta bowiem jego możliwości
i może być jedynie źródłem upadku. Zbyt duże państwo musi wywoływać taki
sam lęk, tj. „wyobrażenie o grożącym nieszczęściu”, jak nieznany Bóg9.

Jeszcze dobitniej problem odpowiadających naturze proporcji politycznych
powraca w tych słowach: „Przecież i państwo ma miarę wielkości, podobnie jak
wszystkie inne rzeczy, zwierzęta, rośliny i narzędzia. Żadne z nich bowiem, jeśli
będzie nadmiernie małe czy przesadnie wielkie, nie zachowa właściwego sobie
charakteru, lecz albo zostanie całkowicie pozbawione swojej natury, albo też
niezupełnie będzie jej odpowiadać [...]”10. Igranie z wielkością to igranie z naturą.
Tak więc warunkiem szczęścia dla Arystotelesa było miasto-państwo, ale w skali
możliwej do ogarnięcia jednym „rzutem oka”, o charakterze „synoptycznym”
[eusunoptos] czy parafrazując J. Benthama: „panoptycznym”11. Nawiasem mówiąc,
Arystoteles używa tego sformułowania dwukrotnie: w Polityce i w Poetyce.
W ks. VII tej drugiej rozprawy, w rozważaniach nad istotą tragedii jako formy
literackiej, zwraca uwagę, że wyraża ona pewną naturalną całość i ma określoną
wielkość, zresztą tak jak inne „piękne przedmioty”. Podobne sformułowanie od-
najdujemy w Polityce. Państwo, które można ogarnąć spojrzeniem, przypomina
więc tragedię, tj. narrację, którą widać w jej poszczególnych częściach12.

Zarówno w przypadku konstruktywistycznego utopizmu Platona, jak i racjo-
nalnego konserwatyzmu Arystotelesa widać, jak refleksja na temat wielkości
państwa (jego populacji i obszaru) była podporządkowana kwestiom moralności
publicznej oraz stanowiła konieczny warunek sprawiedliwości i szczęścia w pań-
stwie. W obu przypadkach małe, monotoniczne państwo (w przypadku Platona)
czy symfoniczne państwo (w przypadku Arystotelesa) jest jednak polem afirmacji
miłości i dobra (pojmowanego jako jedność bądź umiar) oraz walki z żywiołem
tego, co w człowieku złe bądź niezgodne z naturą. Na marginesie warto dodać,
że rozważania filozofów były oczywiście uwarunkowane jeszcze innymi czynni-
kami, np. geograficznymi czy historycznymi. Niektóre spośród greckich państewek
były po prostu częściowo odizolowanymi wyspami; w tym czasie niespotykana
była również forma polityczna inna niż miasto-państwo. Niewątpliwie sprzyjało
to różnym geometrycznym, urbanistycznym i politycznym zabiegom, o czym
świadczą m.in. reformy Klejstenesa i Hippodamosa. Refleksja nad wielkością
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13 Św. Augustyn, Państwo Boże, przeł. ks. W. Kubicki, Antyk, Kęty 1998, ks. III, rozdz. X, s. 109
[„Il lui fallait pour grandir cette agitation sans fin. Raison étrange! Eh quoi une stature moyenne
avec la santé ne vaut-elle pas mieux au corps humain qu’une taille gigantesque qui ne se développe
que par des crises successives, où l’on arrive sans atteindre le repos, où la douleur mesure à la force
des organes la violence de ses assauts ?”].

państwa, w tym zwłaszcza sugestia, że powinno być ono małe, miały wszakże
swoje dalsze kontynuacje.

Platon pośrednio odnosi się do wizji małego państwa również w swojej opo-
wieści o Atlantydzie w dialogu Kritias. Państwo to przedstawia w formie jednego
z najsilniejszych mitów społecznych, jako przestrzeń na wyspie, otoczoną mura-
mi oraz fosą. Warto zwrócić uwagę, że również sama „wyspa” wyznacza zarazem
naturalne ramy państwa i jako taka stanowi coś w rodzaju archetypu małej/ogra-
niczonej formy politycznej; formy utraconej. Platon inspirował w różny sposób
rozważania na temat małego państwa. Argumenty za małym państwem pojawiają
się np. już u św. Augustyna, który przekonuje, że choć państwo ziemskie zawsze
jest efektem „miłości własnej posuniętej aż do pogardy Boga”, to najlepsze jest
państwo małe, które nie prowadzi podbojów, ale jedynie dba o kondycję ducho-
wą swoich obywateli. Te zabiegi o „własną kondycję” są nie tylko pozostałością
antycznego postulatu samodoskonalenia, ale przede wszystkim gwarancją pokoju
i praworządności, która chroni przed korupcją. „Więc żeby wielkim było państwo,
musi być ciągle w niepokoju? – pyta retorycznie – Czyż nie lepszy mały wzrost
w zdrowym ciele, niż do jakichś gigantycznych dojść rozmiarów przez ustawicz-
ne cierpienia”13. Najważniejszy jest pokój boży (Treuga Dei). Pomijając jednak
postmanichejską refleksję Augustyna, który w szczególnie wyraźny sposób uka-
zywał trudną sytuację człowieka zawieszonego między żywiołami zła i dobra, lęku
i miłości, chciałbym przenieść uwagę na inny obszar refleksji, w którym pojawia
się obraz ograniczonego przestrzennie państwa, zainspirowanej Platonem.

Otóż jest on widoczny we wszystkich niemal poplatońskich utopiach rene-
sansowych i oświeceniowych, które nieco upraszczając, można nazwać komuni-
stycznymi ze względu na zasadniczą wagę, jaką przypisują kwestii własności
społecznej. Prawie wszędzie idealne państwo wyobrażane jest w obrazach małych
i ograniczonych przestrzeni, choć sama idea, że państwo powinno być niewielkie
czy ograniczone, rzadko stanowi bezpośredni przedmiot analizy. Raczej jest to
instynktowne wyobrażenie bądź po prostu artystyczna wizja obliczona na moż-
liwość racjonalnego panowania i upowszechnienia wiedzy. Wydaje się również,
że nadal uobecnia się w literaturze utopijnej wspomniane przekonanie Burke’a, że
miłość budzą rzeczy małe, które się „poddają”, które można kontrolować i wi-
dzieć, a zarazem chronią przed zepsutym światem, czyli w jakimś sensie wyrażają
lęk przed nim.

W wydanej w 1520 r. książce Tomasz Morus umieścił swoją utopię na
wyspie. Warto zauważyć, że wyspa ta pierwotnie wyspą nie była. Wyspą się sta-
ła dopiero jako forma polityczna: „Utopus me dux ex non insula fecie insulam”
(„Książę Utopus z niewyspy zrobił mnie wyspą”) – pisze Morus. Na samym po-
czątku księgi II autor szczegółowo opisuje geografię/plan tego wspólnotowego
państwa: „Wyspa utopia ciągnie się w pasie środkowym, najszerszym, na dwieście
tysięcy kroków; znaczna jej część niewiele jest węższa i od środka stopniowo
zwęża się ku punktom końcowym. Kształt całej wyspy przypomina ćwiartkę
księżyca na nowiu, którego łuk wynosi pięćset tysięcy kroków, rogi zaś tego
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14 T. More, Utopia, tłum. K. Abgarowicz, DeAgostini, Altaya, Kęty 2001, ks. II, s. 127 [fr.: „L’île
d’Utopie * a deux cent mille pas dans sa plus grande largeur, située à la partie moyenne. Cette
largeur se rétrécit graduellement et symétriquement du centre aux deux extrémités, en sorte que l’île
entière s’arrondit en un demi-cercle de cinq cents miles de tour, et présente la forme d’un croissant,
dont les cornes sont éloignées de onze mille pas environ”].

15 Tamże, s. 93.
16 T. Campanella, Miasto Słońca, tłum. L. i R. Brandwajnowie, Alfa, Warszawa 1994.
17 Tamże, s. 15 [fr.: „Au milieu de la vaste plaine, dont je t’ai parlé, s’élève une immense colline

sur laquelle s’échelonne la plus grande partie de la ville qui s’étende bien au-delà du pied de la
montagne, car elle a un diameter de plus de deux milles et circuit de sept [...] La cite est diviséen sept
cercles immense qui portent les noms des sept planets”].

księżyca oddalone są od siebie około jedenastu tysięcy kroków”14. Morus wy-
znaczył również dokładną liczbę niemalże identycznych miast i szczegółową
między nimi odległość. Każdemu z nich przypisał jednakowy areał ziemi upraw-
nej, a także ustalił liczbę obywateli i wielkość rodzin. Morus mógł pozwolić so-
bie na tę architektoniczną konfabulację w świecie, w którym nadal było miejsce
na tajemnicę i wiarę w niezrealizowany potencjał człowieka.

W tej komfortowej sytuacji mógł przedstawić wykładnię form i rozwiązań
politycznych, które – jak wierzył – mogły znaleźć zastosowanie w wadliwym
stanie miast, narodów i królestw w Europie15. Jako taka, utopia ta była więc po-
zytywnym projektem politycznym, który miał służyć reformie, afirmacji życia,
przyjemności, a nawet „naturalnym rozkoszom” (ciała i rozumu), oraz ochronie
przed zagrożeniami. Morus zaprojektował swoje państwo racjonalnie, tak aby
z jednej strony ułatwiało ono życie, a z drugiej ochraniało je i dyscyplinowało.
Innowacyjne rozwiązania, sprawne instytucje, sielskie wizje agrarnej wspólnoty,
kult kwalifikacji i pracy, regularny tryb życia, zabawa, zorganizowany system wy-
chowawczy itd. figurują obok pułapek, zabezpieczeń i złożonego systemu orga-
nizacji paramilitarnej, tj. wyraźnej potrzeby okiełznania możliwych zagrożeń, tak
charakterystycznej w dyskusjach nad małym państwem.

Podobne wizje idealnej formy państwa snuje Tomasz Campanella i tak jak
Morus rozpoczyna swój opis Miasta Słońca (Civitas Solis) od artystycznego ob-
razu państwa, tj. jego ramy. Tomasz umieścił swoje „miasto słońca” na wzgórzach
Cejlonu16. Pisze: „Na rozległej równinie wznosi się wysokie wzgórze, na którym
leży większa część miasta; liczne jego okolice szerokim pierścieniem ciągną się
u stóp góry, która jest tak wielka, że średnica miasta wynosi ponad dwie mile,
obwód zaś siedem [...] Dzieli się miasto na siedem dużych obwodów lub kręgów,
noszących nazwy siedmiu planet”17. Podobnie zatem jak T. Morus, uznał skru-
pulatnie obmyśloną formę/architekturę i wielkość za podstawowy komponent
państwa. Warte uwagi jest nazywanie pojedynczych obwodów miasta nazwami
planet, co w oczywisty sposób sugeruje, że miasto Campanelli miało stano-
wić odzwierciedlenie kosmicznego porządku, a tym samym ucieleśnienie jakichś
uniwersalnych treści. Podobny zresztą sens może mieć fascynacja Campanelli
liczbami, którym przypisuje boskie pochodzenie.

Podobnie jak Morus oraz inni utopiści i konstruktorzy małego państwa, snuje
wizję społeczeństwa zamkniętego, które ma służyć szczęściu człowieka i miłości,
a z drugiej strony ma go ochraniać i uwolnić od lęku. Dosyć charakterystycz-
ny jest fakt, że u boku władcy państwa (Sol) stoją trzej współwładcy, tj. Pon
(potentia – moc), Sin (sapientia – mądrość) oraz Amor (miłość). Potwierdza to



Miłość i lęk: przyczynek do zagadnienia małego państwa 187

18 Tamże, s. 16.
19 Tamże, s. 83–84 [fr: „Ils conviennent qu’une grande corruption est répandue dans le monde,

et que les homes ne sont pas gouverné selon les veritable lois qui devraient exister; que les bons
sont tourmentés, insultés et dominés par les méchants [...]”].

20 R.C.S. Trahair, Utopia and Utopians; An Historical Dictionary, Fitzroy Dearborn Publishers
1999.

przekonanie o zasadniczym znaczeniu dialektyki władzy, siły i wiedzy, która po-
skramia człowieka, oraz miłości, która sprawia, że życie człowieka jest lepsze.

Wspólnota własności pozwala uwolnić się od samolubstwa, wzmaga zaś bra-
terstwo (obywatele Miasta Słońca nazywają się braćmi), nieskrępowane umiło-
wanie wspólnoty (ojczyzny) i innych ludzi18. Z drugiej strony, mamy więc miasto
otoczone kręgami, wały z ziemi, bastiony, wieże, bombardy i fosy. Funkcjona-
riusze kontrolują porządek, panuje całkowity militarny uniformizm i wszech-
stronna organizacja życia, w tym również w zakresie prokreacji. Podobnie jak
Morus, Campanella poświęca dużo miejsca wojnie i strategiom walki. To dosyć
zastanawiające, biorąc pod uwagę intencje stworzenia państwa wzorowego
i szczęśliwego. Intryguje i zastanawia również fakt, że mentalność utopijna, która
w pewnym sensie dąży do wyjścia poza rygor i przymus rzeczywistości, w pro-
jektach politycznych zarazem wyznacza aż nazbyt realistyczne granice! Być
może należy w tym właśnie upatrywać faktu, że rzeczy małe, piękne i kochane
muszą pozostawać w całkowitej izolacji od diametralnie odmiennego i złego
świata. Campanella pisze: „Solariusze wyraźnie przyznają, że w świecie panuje
duże zepsucie i że ludzie nie kierują się istotnymi, wyższymi zasadami, że spra-
wiedliwi są prześladowani i nie mają posłuchu, a rządzą niegodziwcy, [...] nie-
szczęściem nazywają ich błogi żywot”19.

To tylko dwa przykłady, ponieważ olbrzymia literatura tego gatunku prze-
pełniona jest konstruktywistycznymi wizjami małego państwa, w których przewi-
jają się dwa założycielskie wątki miłości i kontroli podszytej lękiem. Te tęsknoty
widoczne są u G.B. de Mably’ego, Morelly’ego. W Stanach Zjednoczonych zwo-
lennicy Cabeta zakładali kolonie ikaryjskie, a fourieryści usiłowali urzeczywistnić
falanstery etc. Charakter małej społeczności miały również stworzone w XIX
i XX w. Brook Farm, George’a Ripleya, a także Oneida, Johna Humphreya
Noyesa, Altruria, kolonia socjalistów chrześcijańskich stworzona przez Edwarda
Birona Payne’a; Beaver Island, jedyne w Stanach Zjednoczonych wyspiarskie
królestwo Jamesa Jesse Stranga stworzone na jeziorze Michigan; Ein-Hod, uto-
pijne państwo artystów na wzgórzach Karmel w Izraelu stworzone przez da-
daistycznego malarza Marcela Janco; Kolonia Modrzejewskiej w Kalifornii
(Anaheim); La Jolla, kapitalistyczna utopia stworzona na plażach San Diego
i „Nueva Germania” – aryjska utopia stworzona w Paragwaju przez Bernharda
Förstera i jego żonę Elżbietę, siostrę F. Nietzschego20.

Ciekawym przykładem refleksji nad ideą małego państwa, a w każdym ra-
zie mocno okrojonego, jest obraz, który przedstawia J.-J. Rousseau. W Umowie
społecznej filozof poświęca tej problematyce króciutkie, ale aż trzy oddzielne
podrozdziały, odpowiadające zasadniczym przyczynom koniecznego zachowania
umiarkowanych proporcji ciała politycznego. Wątek ten porusza marginalnie
także w Uwagach o rządzie polskim, a nawet w Emilu. W obronie małej for-
my politycznej u Rousseau odnaleźć można zarówno inspiracje platońskie, jak
i arystotelesowskie.
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21 J.-J. Rousseau, Umowa społeczna, tłum. B. Strumiński, PWN, Warszawa 1996, ks. II, rozdz. IX,
X, XI, s. 56 [fr.: „Comme la nature a donné des termes à la stature d’un homme bien confomé, passé
lesquels elle ne fait plus que de des géants ou des nains, il y a de même, eu égard à la meilleure
constitution d’un État, des bornes à l’étendue qu’il peut avoir, afin qu’il ne soit ni trop grand pour
pouvoir être bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même. Il y a dans tout corps
politique un maximum de force qu’il ne saurait passer, et duquel souvent il s’éloigne à force de
s’agrandir. Plus le lien social s’étand, plus il se relâche; et en général un petit État est proportionnel-
lement plus fort qu’un grand. Mille raison demontrent cette maxime”].

22 J.-J. Rousseau, Umowa społeczna, s. 57 [fr.: „[...] le peuple a moins d’affection pour ses chefs
qu’il ne vois jamais, pour la patrie qui est à ses yeux comme le monde, et pour ses concitoyens dont
la plupart lui sont étrangers”, s. 78].

23 Tamże, s. 59 [fr.: „Ce rapport est donc que la terre suffice à l’entretien de ses habitants, et qu’il
ait autant d’habitant que la terre en peut nourrir”, s. 80].

I tak w Umowie społecznej pisze:
 
Podobnie jak natura dała wzrostowi dobrze zbudowanego człowieka pewne granice, poza któ-

rymi tworzy tylko olbrzymów lub karłów, tak również pod względem najlepszej budowy państwa
istnieją granice jego rozległości, aby nie było zbyt wielkie i mogło być dobrze rządzone, ani zbyt
małe i mogło się samodzielnie utrzymać. W każdym stworze politycznym istnieje pewne nieprze-
kraczalne maksimum siły, od którego on jednak często – powiększając się – oddala się. Im bardziej
rozciąga się więź społeczna, tym bardziej się rozluźnia; i w ogóle małe państwo jest proporcjonalnie
silniejsze od wielkiego. Tysiące racji dowodzi tej zasady21.

 
Pojawiają się tutaj dwie zasadnicze kwestie. Proporcjonalna wielkość, czyli

raczej mała, którą dyktuje natura, jest źródłem siły i sprawności państwa;
Rousseau bardzo wyraźnie kładzie nacisk na problem skuteczności władzy w sto-
sownej ramie organizacji państwowej. Z drugiej strony, kwestia „więzi społecz-
nej”, która pojawia się w tym fragmencie, kieruje uwagę w stronę optymalnych
warunków zaistnienia volonté générale, tj. bliskości, która jest podstawą więzi
prawdziwie obywatelskiej. Te rzeczy w oczywisty sposób są dla Rousseau po-
wiązane: panowanie (ergo lęk) i solidarność (ergo miłość). Spójrzmy na kilka
jeszcze racji spośród „tysięcy”, które ma na myśli filozof.

Zarządzanie wielkimi przestrzeniami jest trudniejsze i bardziej kosztowne.
W dużym państwie kłopotliwe jest strzeżenie prawa i porządku publicznego;
trudniej utrzymać autorytet i zaufanie, ponieważ: „lud jest mniej przywiązany do
swych naczelników, których nigdy nie widzi, do ojczyzny, która wydaje mu się
wielka jak świat, i do współobywateli, którzy mu są przeważnie obcy”22. Zbyt
duże państwo musi siłą rzeczy spowodować wzrost biurokracji i w konsekwencji
także korupcji. Poza rozległością przestrzeni Rousseau zwraca uwagę także na
liczbę ludności państwa: „[...] stosunek więc powinien być taki, by ziemia wy-
starczała do utrzymania mieszkańców i żeby mieszkańców było tylu, ilu ziemia
może wyżywić”23. Państwo nie powinno być zbyt małe, ponieważ łatwo może
stać się łupem silniejszego bądź uzależnić się od łaski sąsiadów; natomiast zbyt
duże, ale niezbyt ludne państwo narażone jest z kolei na nieustanne niebezpie-
czeństwo wojen wywoływanych przez państwa, które widzą bezsensowny zbytek
niezagospodarowanej przestrzeni.

Argumenty, które przywołuje Rousseau, wyraźnie wskazują, jak bardzo się
lękał świata i dlaczego poszukiwał surowych rządów małych republik. W Uwa-
gach o rządzie polskim podkreśla: „Prawie wszystkie małe państwa, zarówno
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24 J.-J. Rousseau, Uwagi o rządzie polskim i jego projektowanej naprawie, tłum. M. Staszewski,
PWN, Warszawa 1966, s. 207 [fr.: „Presque tous les petits États, républiques et monarchies
indifféremment, prospèrent par cela seul qu’ils sont petits, que tous les citoyens s’y connaissent
mutuellement et s’entreregardent, que les chefs peuvent voir par eux-mêmes le mal qui se fait, le bien
qu’ils ont à faire [...]”].

25 J.-J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu, tłum. W. Husarski, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław
1955, s. 72 [fr.: „L’homme est très fort quand il se contente d’être ce qu’il est; il est très faible quand
il veut s’élever au-dessus de l’humanité. N’allez donc pas vous figurer qu’en étendant vos facultés vous
étendez vos forces; vous les diminuez, au contraire, si votre orgueil s’étend plus qu’elles. Mesurons
le rayon de notre sphère, et restons au centre comme l’insecte au milieu de sa toile [...]”].

26 J.-J. Rousseau, Ekonomia polityczna, w: Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzen-
berg, s. 304 [fr.: „Il semble que le sentiment de l’humanité s’évapore et s’affaiblisse en s’étendant
sur toute la terre, et que nous ne saurions être touchés des calamités de la Tartarie ou du Japon,
comme de celles d’un peuple européen. Il faut en quelque manière borner et comprimer l’intérêt et
la commisération pour lui donner de l’activité”].

27 L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, PAX, Warszawa 1969, s. 232.

republiki, jak i monarchie, kwitną tylko dzięki temu, że są małe, że wszyscy
obywatele znają się i pilnują nawzajem, że przywódcy sami mogą widzieć zło,
które się dzieje, dobro, które czynić powinni”24. Dosyć typowe jest spostrzeżenie,
że zło jest, dobro zaś dopiero przychodzi.

Uwagi Rousseau dotykają jednak także innego wymiaru, o którym wspo-
mniałem, tj. przekonania, że mała forma polityczna ma służyć afirmacji, ma wy-
zwolić jakiś naturalny i pozytywny potencjał człowieka. Duże państwo utrudnia
zachowanie obyczajów i wzajemne poznanie, które jest podstawą jedności.
W Emilu Rousseau zwraca uwagę, że: „Człowiek jest mocny, kiedy zadowala
się tym, czym jest; słaby jest, kiedy chce się wznieść ponad granice człowie-
czeństwa. Nie wyobrażajcie sobie zatem, że rozszerzając zakres swoich możli-
wości, rozszerzacie granice sił; przeciwnie, zacieśniacie je, jeżeli pycha wasza
przewyższa siły. Zmierzmy promień naszej sfery i pozostańmy pośrodku jak
owad pośrodku swej pajęczyny”25. Ograniczona wspólnota polityczna ułatwia za-
panowanie nad najbardziej dokuczliwym natręctwem człowieka nowoczesnego
– miłością własną (amour propre). Okiełznanie obsesji nieustannego porówny-
wania się ze wszystkimi, potrzeby rywalizacji i konkurowania pozwoli osiągnąć
jedność. Łatwiejsze będzie utożsamienie z całością wspólnoty, a zarazem wyjście
poza smutny świat własnej pychy. W małym państwie budzi się najbardziej na-
turalny afekt, który Rousseau nazywa „współczuciem”. W jednym ze swoich ese-
jów zauważa, iż: „[...] życzliwość dla ludzi rozwiewa się i słabnie, w miarę jak
się rozszerza na całą ziemię”, i dodaje: „[...] nie zdołalibyśmy tak się wzruszyć
jakimiś klęskami Tartarii czy Japonii, jak wzrusza nas klęska któregokolwiek
z narodów europejskich. Zainteresowanie i współczucie musimy ograniczyć
niejako i skupić, żeby mu nadać żywotność”26. Jest to być może jedna z najwy-
raźniejszych deklaracji wskazujących na związek formy politycznej i ludzkich
uczuć, a zarazem dosyć kategoryczne zanegowanie idei uniwersalnej życzliwości,
powstałej z inspiracji Oświecenia. Jest to jednocześnie wyraźna sugestia, że
„wzajemne odczuwanie” zakłada łączność obywateli, a więc jak wyrażał się
Rousseau: ciało polityczne (corps politique), tj. formę, i to małą formę. Leo
Strauss stwierdził, iż: „Żaden z nowoczesnych myślicieli nie rozumiał lepiej niż
Rousseau filozoficznego pojęcia polis: polis jest tym całkowitym połączeniem,
które odpowiada naturalnej granicy ludzkiej zdolności do poznania i kochania”27.
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28 B. Constant, De la liberté des anciens comparee a celle de modernes, Paris 1820, s. 252.
29 Chodzi o esej D. Hume’a Powstanie i postęp sztuk i nauk, opublikowany w 1742 r., tj. na sześć

lat przed książką Monteskiusza O duchu praw.
30 Monteskiusz, O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, Wydawnictwo DeAgostini, Altaya, Kęty

1997, s. 136 [fr.: „Il est de la nature d’une république qu’elle n’ait qu’un petit territoire: sans cela
elle ne peut guère subsister. Dans une grande république, il y a de grandes fortunes, et par conséquent
peu de modération dans les esprits : il y a de trop grands dépôts à mettre entre les mains d’un
citoyen”].

31 D. Hume, Powstanie i postęp sztuk i nauk, w: tenże, Eseje, PWN, Warszawa 1955, s. 76.

Nawiasem mówiąc, podobny argument formułował B. Constant, kiedy roz-
ważał kwestię wolności u starożytnych i podkreślał, że jej charakter wiąże się
z wielkością państwa. Życie w małych i wojowniczych republikach greckich,
w których obywatele narażeni byli na cenzurę i ostracyzm, przynosiło jedno-
cześnie rekompensatę, ponieważ każdy czuł wartość własnego zaangażowania
w życie polityczne, a tym samym więź z innymi i odpowiedzialność za wspól-
ny los28.

Chciałbym teraz jednak powrócić do rozważań nad małym państwem, których
źródeł i inspiracji można poszukiwać dla odmiany u Arystotelesa. Mam tutaj na
myśli głównie szeroko rozumianą tradycję republikańską zarówno kontynentalną,
jak i amerykańską, która przetrwała pomimo ekspansji racjonalistycznej i idea-
listycznej myśli politycznej. Monteskiusz w rozważaniach nad osobliwościami
różnych ustrojów problem wielkości państwa poruszał wielokrotnie i w różnych
kontekstach, przy czym nie tyle argumentował jednoznacznie za małą republiką,
ile przeciw wielkiej. W pracy Monteskiusza można dostrzec pewne zbieżności,
a być może dyskretną polemikę z Davidem Hume’em, który to samo zagadnienie
podjął na marginesie jednego ze swoich esejów29.

Francuski filozof zwrócił uwagę, iż: „W naturze republiki jest, aby obejmo-
wała jedynie mały obszar ziemi: inaczej nie może prawie istnieć. W wielkiej re-
publice istnieją wielkie fortuny, a tym samym mało umiarkowania; zbyt wielkie
sprawy skupiają się w rękach jednego obywatela [...]”30. D. Hume pisał z kolei:
„[...] ograniczone terytorium jest hamulcem dla przerostu władzy i autorytetu.
Rozległe państwo, gdzie jednostka ma wielkie wpływy, szybko dostaje się pod
władzę absolutną, podczas gdy jest rzeczą naturalną, że w małych państwach
powstają rzeczpospolite”31. Podobieństwo jest zasadnicze. Podczas gdy francuski
filozof upatrywał w zbyt dużej republice, podobnie jak Arystoteles, zagrożenia
dla cnoty umiarkowania, tj. dla wspólnoty politycznej, w której powinna ist-
nieć równowaga stosunków umożliwiająca, z jednej strony, unikanie patologii
życia politycznego i ochronę przed innymi zagrożeniami, a przy tym, z drugiej
strony, tworzenie przyjaznego człowiekowi środowiska życia, które można sobie
„poddać” – wedle sformułowania Burke’a – a tym samym pokochać, dla Hume’a
małe państwo pozwala okiełznać władzę i powstrzymać przerost mocy władczej,
czyli, w gruncie rzeczy, chroni obywatela, a z drugiej strony pozwala takiemu
państwu zachować charakter, a w konsekwencji przyczynia się do rozwoju nauki
i sztuki. W istocie pozwala pielęgnować w tym, co małe, to co piękne, przydatne
i godne miłości.

Dla Monteskiusza wielkość państwa ma związek z jego bezpieczeństwem,
a konkretnie z możliwością jego obrony i prowadzenia wojen. Pisze: „Iżby
państwo jakieś trwało w sile, wielkość jego musi być taka, aby istniał stosunek
między szybkością, z jaką można podjąć przeciw niemu [tj. innemu państwu]
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zamach, a chyżością, z jaką może go udaremnić”32. Dobrze „skonstruowane”
państwo to takie, które można stosunkowo szybko obronić przed zagrożeniem.
Dlatego, twierdzi Monteskiusz, że państwa, „usuwając ujemne strony małości,
muszą mieć wciąż na oku niebezpieczeństwa wielkości”33. Tak więc poniekąd
łatwiej jest panować nad obszarem, gdy jest mniejszy; w odpowiednio małym
państwie zwiększa się kontrola działania i możliwość zapobiegania jego niepożą-
danym skutkom. Podobne przekonanie formułuje zresztą Hume, który podkreśla,
że w dużym państwie nie widać aktów przemocy, a ludzie, którzy nic o sobie nie
wiedzą, łatwiej przyzwyczajają się do tyranii.

W innym miejscu Monteskiusz zaznacza kolejną ciekawą kwestię i podkreś-
la, że „W wielkiej republice wspólne dobro poddane jest tysiącznym względom;
podlega wyjątkom; zależy od przypadków. W małej wspólne dobro lepiej każdy
odczuwa, lepiej zna, znajduje się ono bliżej każdego obywatela: nadużycia są
mniej rozległe, a tym samym mniej chronione [...]”34. Pragmatyzm autora O du-
chu praw idzie tu jednak w parze z wyraźną uwagą, jaką poświęca afektywnej
naturze związków między obywatelami, którzy muszą nawzajem znać siebie, aby
odczuwać to, co dobre. Koncentruje się zatem nie tylko na kwestiach strate-
gicznych, ale też na problemie dobra wspólnego i solidarności. Problem przej-
rzystości relacji społecznych w małym państwie w odmienny i dosyć intrygujący
sposób wyjaśnia Hume. Twierdzi mianowicie, że: „To, co jest zależne od nie-
wielkiej liczby osób, może być w znacznej mierze przypisane przypadkowi lub
utajonym i nieznanym przyczynom. To zaś, co zależne jest od wielu ludzi, może
często być wytłumaczone działaniem określonych i znanych przyczyn”35. Można
odnieść wrażenie, że Hume ma na myśli pozory, które jedynie „mogą być” tak
postrzegane. Być może jednak owe utajone i nieznane przyczyny, które ujawnia-
ją się w działaniach małych grup, odsłaniają rzeczywistą naturalność działania
wymykającego się regułom, spontaniczność, która w zażyłych relacjach między
ludźmi ukazuje całą potęgę irracjonalnych skłonności człowieka. Tymczasem duże
wspólnoty muszą działać wedle pewnego schematu, który choć niewiele mówi
o tym, kim są ludzie, to zarazem jest przejrzysty.

I w końcu Monteskiusz dostarcza jeszcze jednego argumentu, który całkowicie
zachowuje swoją krytyczną wartość i który formułuje także J.-J. Rousseau. Pisze:
„Niegdyś każda wioska we Francji była stolicą; dziś istnieje tylko jedna wielka:
każda część państwa była centrum potęgi; dziś wszystko się odnosi do jednego
centrum; i to centrum jest, można rzec, samym państwem”36. W dużym scentra-
lizowanym państwie ludzie zawsze z dala od jego „centrum” czują się zepchnięci
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na peryferie i pozbawieni realnego wpływu na swój los. Potrzeba zaangażowania
w politykę, typowa zwłaszcza dla republiki, wymaga decentralizacji, a w prakty-
ce oznacza to posiadanie własnej przestrzeni politycznej, swojego świata, który
można kochać i pielęgnować.

Na koniec chciałbym przejść do jeszcze jednej kwestii i sporu dotyczącego
małego państwa, która podzieliła tym razem amerykańskich filozofów-polityków.
J. Madison, A. Hamilton oraz J. Jay kwestię rozmiarów republiki uznali za tak
istotną, iż stanowiła ona jeden z podstawowych tematów rozpoczynających roz-
ważania nad projektem nowego państwa: konfederacji do tej pory niezależnych
stanów Ameryki. Uniwersalizm projektu konstytucji nowej unii był dla autorów
Federalisty na tyle oczywisty, że traktowali jego pomyślną realizację jako po-
wszechny problem całej ludzkości.

Kwestia ta nie była jednak aż tak oczywista dla przeciwników federalnej unii
i obrońców małych czystych demokracji, w których upatrywali jednocześnie ra-
tunek przed patologiami wielkiego imperium i wcielenie najdroższych wartości.
Jeden z anonimowych antyfederalistów pisał: „I had rather be a free citizen of
the small republic of Massachusetts, than an oppressed subject of the great
American empire”37. Mała forma polityczna postrzegana była jako podstawa wol-
ności (politycznej wolności), wielka jako źródło uprzedmiotowienia i dominacji,
choć teoretycznie rzecz biorąc, kontrola i dominacja łatwiej przychodzą w małym
państwie. W innym miejscu czytamy: „The balance of power has long engaged
the attention of all the European world, in order to avoid the horrid evils of
a general government. The same government pervading a vast extent of ter-
ritory, terrifies the minds of individuals into meanness and submission”38. Wła-
dza imperialna postrzegana była jako potworne zło, przerażające i groźne.
Obawy orędowników tzw. spirit of locality wzbudzała możliwa depersonifi-
kacja władzy i korupcja. Gubernator Nowego Jorku George Clinton (Katon) pisał:
„The strongest principle of union resides within our domestic walls. [...] Enlarge
the circle [unii] still further, and, as citizens of different states, though we
acknowledge the same national denomination, we lose in the ties of acquaintance,
habits, and fortunes, and thus by degrees we lessen in our attachments, till, at
length, we no more than acknowledge a sameness of species”39. Inni, tak jak John
Adams (Brutus) czy John Winthrop (Agrippa), z niepokojem debatowali natomiast
nad zagrożeniami tradycji i dobrych obyczajów w skonfederowanej Ameryce.

Ci sami często antyfederaliści przekonywali, iż w małych republikach łatwiej
i skuteczniej kształtować postawy obywatelskie – uczyć partycypacji i rozumie-
nia wspólnego dobra. Richard Lee podkreśla, iż: „in small independent States
contiguous to each other, the people run away and leave despotism to reek its
vengeance on itself; and thus it is that moderation becomes with them, the law
of self-preservation”40. Taki porządek wynika z natury rzeczy, a więc argumenty
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przemawiające za małą formą polityczną mają charakter rozstrzygający i autory-
tatywny. Siła wiary w porządek natury pchnęła Thomasa Jeffersona do uznania,
że doskonała republika nie powinna przekraczać 5–6 mil kwadratowych, liczba
zaś jej mieszkańców – stu41. Antyfederalista pod pseudonimem Old Whig pod-
kreśla, że: „[...] a republican government can exist only in a narrow territory”42.
Tak więc ważnym aspektem tego sporu filozoficzno-politycznego było wyobra-
żenie istoty państwa i pytanie o to, czy powinno ono raczej przybierać postać
autentycznej wspólnoty obywatelskiej ukierunkowanej na celową autokreację, czy
też zrzeszenia politycznego stojącego na straży porządku i własności poszcze-
gólnych jednostek43. W związku z tym antyfederaliści twierdzili, że państwo
powinno kształtować charaktery i troszczyć się o publiczną paideia, federaliści
natomiast, będąc temu przeciwni, pozostawiali edukację indywidualnym wybo-
rom ludzkim.

Refleksję na temat wielkości państwa z równą żarliwością podejmowali ame-
rykańscy federaliści. Nie będę jej szerzej analizował, poprzestanę tylko na dwóch
przykładach. Alexander Hamilton zwraca uwagę, że przeciwnicy unii tendencyj-
nie rozpowszechniali spostrzeżenia Monteskiusza o konieczności zawężenia tery-
torium pod władzą republikańską; nie dostrzegali w pełni intencji autora O duchu
praw, który wprawdzie myślał o republikach nawet mniejszych niż poszczególne
stany Ameryki, jednak nie wykluczał, że państwa te mogą tworzyć jeden konfe-
deracyjny ustrój, który łączyłby dobre strony monarchii i republiki, tj. siłę całości
i rządy wszystkich.

Obszerne rozważania na temat unii prowadził także James Madison, który
w potężnym organizmie politycznym upatrywał zabezpieczenia przed korupcją
i niesprawiedliwością wynikającymi z działania różnych grup interesów, czyli tzw.
fakcji. Podkreślał, że im większy obszar, tym większa różnorodność interesów
i trudniej o motyw dla większości, aby naruszać dobra innych. Według Madisona
rozległe republiki bardziej sprzyjają również idei dobra wspólnego, dlatego że,
po pierwsze, w większej republice jest większy wybór odpowiednich kandyda-
tów do sprawowania urzędów publicznych, a po drugie, niewłaściwym repre-
zentantom ludu trudniej jest odnieść sukces44. Madison świadomy był również
kłopotów, które mogły z tego wynikać: zbyt duży elektorat powoduje, że repre-
zentant nie będzie znał miejscowych problemów; zbyt mały elektorat może na-
tomiast sprawić, że reprezentant będzie zbyt związany z problemami lokalnymi
i niezdolny do szerszego myślenia. Szczęśliwe rozwiązanie tego dylematu przy-
nosi konstytucja federalna, która wielkie interesy i problemy oddaje legislaturze
ogólnonarodowej, partykularne zaś – legislaturom stanowym. To szczególne po-
łączenie małego i dużego wyraża idea republiki, która może objąć terytorium
większe niż demokracja.

Na ogół komentatorzy tego rzadko dyskutowanego problemu skali państwa
zwracają uwagę na znaczenie, jakie mały rozmiar wspólnoty politycznej miał dla
publicznej paidei czy też, ogólnie rzecz biorąc, dla tzw. cnót obywatelskich.
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W ten sposób mała forma istotnie była często orężem w sporze o liberalizm
i wizję społeczeństwa politycznego. Taki kontekst miały rozważania H. Arendt,
L. Straussa czy E. Vogelina; taki też kontekst ma formułowana dziś krytyka Unii
Europejskiej – rozległej i niemal pozbawionej formy organizacji politycznej, która
już przez swoją rozległość oraz uniwersalizm urasta, z antropologicznego i po-
litycznego punktu widzenia, do czegoś niezrozumiałego czy wręcz karykatu-
ralnego. Ale refleksja na temat wyobrażenia małego państwa ujawnia całą masę
innych zagadnień: kwestię jedności, równowagi i umiaru, prawa, pokoju, granic,
kontroli, funkcjonowania mechanizmów demokratycznych, charakteru narodowe-
go, siły tradycji etc. W interpretacji, którą przedstawiłem, starałem się jedynie
zasygnalizować, że rozważania na temat wielkości państwa, a w szczególności
jego wyobrażenia jako małej formy politycznej, są ciekawą opowieścią o naturze
ludzkiej, którą targają sprzeczne namiętności: lęku i miłości. Opowieść o małej
formie politycznej wydaje się dramatem, w którym główni bohaterowie uciekają
i zamykają się w swoim mikroświecie, aby przeżyć coś najpiękniejszego.

LOVE AND FEAR: CONTRIBUTION TO THE ISSUE OF A SMALL STATE

Summary

In the tradition of political thought the matter of the scale of the state, namely its size
and population, was a kind of pretext to consider the topics significantly different from the
purely technical ones. In the article, we investigate these subtle considerations in the classical
texts of Plato, Aristotle and St. Augustine, as well as Thomas More’s and Campanella’s
utopian concepts of the state, Rousseau’s Social Contract, Montesquieu’s thoughts, or
American opponents of the federal union.

We propose a thesis that a metaphor of a small, territorially limited republic gave an
insight into the significance of the character of community, unity and political stability, the
issues of control and maintaining peace, but it generated as well an interesting story about
human nature, which is torn by conflicting passions of fear and love.

Trans. Izabela Ślusarek
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TEFILLIN: TRANSGRESSION OF A JEWISH RELIGIOUS
RITUAL ARTICLE: CONTEMPORARY HEBREW POETRY

AS A MODERN MIDRASH1

Yehuda Amichai (1924–2000)2 and Yona Wallach3 (1944–1985) belonged
to different generations in modern Hebrew literature, had a different poetical
temperament, and wrote rather different poetry. Amichai’s poetry may be defined
as a delicate rivulet, which although subtle and fragile, does not take the same
path as the vast river, and while it flows, it slowly smoothens and changes
pebbles. Wallach’s poetry is like catching fire, like lava eruption with no thematic
and linguistic restraints. Although their poetry was different in style and tem-
perament, I grasp in both poets the courage for thought experiment, and crossing
borders of the dominant discourses at the given time in the Israeli society.
Both did not hesitate to challenge conventional perceptions of spheres like love,
religion, faith, gender, culture, society, and politics. In both I see the refusal to
accept the ready-made beliefs and opinions on these topics.

Yehuda Amichai was born in 1924 in Würzburg, Germany to a Jewish
Orthodox family, and when he was twelve years old his family immigrated to
Palestine. He is considered one of the greatest poets of modern Hebrew literature
in the second half of the twentieth century. He introduced an alternative to the
dominant poetry before him, and instead of pathos and ornamental language,
he suggested simple and moderate one, full of metaphors and irony which deals
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with everyday life, and he brought back Hebrew poetry to autobiography4. In
more than fifty years of creativity he published about twenty books which are
considered as one of the keystones of modern Hebrew literature. Boaz Arpali
claimed that Amichai’s poetry has two layers, one is visible and clear and the
second invisible and concealed. It is very personal poetry yet, its world is wide,
the world of people whoever and wherever they are, but especially Israelis.
Through the lightness of his poetry one can feel its depth, through the concrete
and the personal one can perceive a comprehensive weltanschauung5. Nili Sharf
Gold suggested that he should be seen as the Israeli national poet6. However,
in my opinion, he might be considered national only if the word “anti” would be
added to it as in the case of hero and antihero.

In Amichai’s poetry the constitutive myth of the Jewish people, the foundation
of the Jewish nationhood and its founding father Moses, which are portrayed in
the Torah become, in a delicate poetical turn, a private issue. In his poem “Jewish
Travel” (Tiyul Yehudi) the long Jewish voyage which began with Moses was, in
fact, the personal biography of Moses. When Moses stood on Mount Nebo and
longed for the land of Canaan, he would never see he laid the foundation to the
long Jewish history, which was, in fact, the private history of Moses who: “wrote
the Torah as a travel book, / a memoir, every chapter with something very
personal / that was his alone – like Pharaoh’s daughter, like his sister Miriam, /
his brother Aaron, his black wife, the Ten Commandments”7. In other words, if
a national bard is understood as a poet who gives expression to the inspirations,
the calamities and hopes, the past history, the expectation for the future, and the
identity of a socio-ethnic group, then Amichai is the total opposite of such a poet.
Amichai in his poetry gave a testimony of his own life, his love, his experiences
as a soldier during World War II and the 1948 war, his city Jerusalem, his
everyday life, his reluctance to use any pathos in expression, his search for
simplicity, and serenity. Dan Miron wrote that already in his early writing, and
this was Amichai’s innovation in Hebrew poetry, he presented a consciousness
of a private person who is not capable of integrating into any kind of “we,”, into
any collective8. Nevertheless, at the same time many Israelis, not necessary from
his generation, found in his poetry their own experiences, emotions, beliefs, and
esthetical preferences. His popularity among different generations and different
social backgrounds, and the feeling of numerous Israelis that he gives an
expression to their state of mind, made him the central poetic figure in modern
Hebrew literature in Israel.

Yona Wallach was born in Kiryat Ono and lived almost all her life there;
moreover, she never left the borders of Israel. In contrast to Amichai’s long years
of writing, Wallach, due to her death at a young age, had only about twenty
years of creativity, and published about six poetry books during her life. Her
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poetry is a mixture of colloquial and poetic language. In her earlier poetry there
are mystical and abstract elements combined with realistic and concrete com-
ponents, fragility with sexual daring. In the 1980s her poems became more
theatrical, performative, associative, a kind of automatic and ecstatic chaining
of words, ideas, and emotions. During her life her poetry was accepted with
difficulty, but after her death the interest in her poetry was growing and it was
perceived as revolutionary in Hebrew literature9. In her poems she expressed
a cognitive existence which was amorphous, primordial, and irrational. She
descended to the hidden layers, semi-conscious of consciousness10. One can find
a blur of sex/gender divisions, mystical elements of different traditions, poetry
as psychoanalysis, and an illustration of the statement that “The Personal is
Political.” In her poetry Wallach deals with love and sexuality, sexuality in
language, in thinking, and in questions of power, control, and dominancy11.

In this article I would like to present an encounter point between the two
poets, in which both made an attempt to transgress Judaism, and to cross borders
of religion, ethnic, and gender difference. 

TEFILLIN

Tefillin (phylacteries) is a Jewish ritual article which is used for the ob-
servance of a Jewish commandment (mitzvah). This ritual article is made of “two
black leather boxes containing scriptural passages which are bound by black
leather straps on the left hand and on the head and worn for the morning services
on all days of the year except Sabbaths and scriptural holy days”12. The demand
of a Jew for this mitzvah appears four times in the Bible (Ex. 13:1–10 and 11–16;
Deut. 6:4–9 and 11:13–21) and the purpose of the duty of laying the tefillin is
to remind the Jew of his obligation to worship God and not to follow his idle
desires. Today the costume is to wear them during the morning services. “The
wearing of tefillin induces a serious frame of mind, preventing levity”13. However,
although tefillin is an essential commandment for Jews, women are exempt from
this mitzvah. In the fundamental book of Judaism Shulhan Arukh14, according
to which Jewish way of living is determined for hundreds of years, one can
read that women and slaves are exempt from this commandment. The fact that
women and slaves are put together might suggest that among the Jews women
are perceived as an enslaved, dependent, not free, and not sovereign entity. In
Shulhan Arukh one also reads that the act of laying tefillin is connected to the
purity of the body and the mind, men who have intestinal disease, leprous, or are
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excommunicated are not allowed to lay tefillin. Therefore, the prohibition on
women to lay tefillin implies that they are perceived as impure and impaired
creatures, as not totally a part of the religious group. Moreover, a woman may
become an obstacle of keeping that mitzvah because the requirement of purity of
the mind forbids the man who lays tefillin to think of women and having sexual
desire, and if he does have such inappropriate thoughts, he should not lay
tefillin15. Hence, tefillin is one of the most important commandments which dif-
ferentiates a Jew from a non-Jew, and also in the realm of Judaism differentiates
a man from a woman. Hence, it combines both religious and gender exclusion
inside the heart of Judaism. Moreover, tefillin is identified with the male body
in the moments of his communion with God, it is a clear gendered signifier
which has an erotic-metaphoric potential for the amalgamation of religiosity and
sexuality, above all, male sexuality, and male religious and bodily superiority16.
Some verses of the pray during laying tefillin are taken from Hosea “I will
espouse you with faithfulness; Then you should be devoted to the Lord” (2:22).
The Hebrew original “ve-yada’ta et adonai” means: and you shall know the Lord.
Yada – “know” in biblical Hebrew often has also a sexual sense like in Gen. 4:1
“and Adam knew his wife Eve.” These words have a clear erotic meaning and
are connected to the ritual of betrothal but between man and God17.

In this article I would like to present two poems by the two prominent
Hebrew poets and the way in which they transgressed the usage of tefillin18 to
cross the borders between Jew/non-Jew, and male/female. In their poems tefillin
were bestowed with a new meaning. According to the interpretation of Wallach’s
poem closely to its publication, and this kind of interpretation might be related
also to Amichai’s poem, she desecrated the Jewish ritual article, and therefore the
poem is a profanation of Judaism. However, in another possible way of reading,
Wallach and Amichai re-defined the Jewish ritual, re-interpreted it, and therefore,
created a new midrash which re-sanctifies the ritual in an inclusive way. Since
in both poems there is a mixture of religion and sexuality, the religious act is
interwoven with the act of love, I would like to suggest reading the poems as
a sanctification of the act of love and sexuality. Wallach’s poem can be read as
a gender subversion, while in Amichai’s poem there is an attempt to cross the
borders of religion/ethnic belonging. Both poems create a realm in which religious
and gendered inclusion replaces the traditional Jewish exclusionary approach. Both
poems transgress, or even elevate, the religious act beyond its clear and defined
limiting boundaries, and in doing that sublimate its traditional role. Tefillin as
a masculine ritual article, in the heart of traditional Judaism, might be a simile
of activating male power and superiority. But tefillin can be also a means
to undermine male dominance, and the deep linkage between Judaism and
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masculinity. Tefillin might become an object for a feminine desire, and inversion
of the male-female roles, a feminist upheaval in the core of Judaism.

Amichai’s poem “Straight from Prejudice” (Yashar min ha-deot ha-kedumot)
was published in 1980 in his book Great Calm: Questions and Answers (Shalva
Gdola: She’elot U-Tshuvot), and Wallach’s poem “Tefillin” was published
in 1982, first in the periodical Iton 77, and then in her book Wild Light
(Or Pere), 1983.

A STORY OF FAILURE

Amichai’s poem is a love poem of a Jew to his non-Jewish lover who came
to him “straight from prejudice.” Whose prejudice is it? His, hers, or both of
them? All the versions are possible. What is essential is that from the very
beginning of their encounter they had to overcome a huge obstacle, which is
not an easy task when prejudices are involved. In the poem the narrator writes
what he would like to do to his woman, the non-Jewish lover becomes in his
hands/mind a Jewish ritual article, a sacred object for worshipping. During the
act of love the narrator does similar deeds to those which a Jew does during
different religious rituals. In this way Amichai suggests that the Jewish mitzvoth
are very sensual (the male touches, kisses, ties), as the deeds he performs with
his beloved. Therefore, in “Straight from Prejudice,” not only religion and
religious behaviour are portrayed as very sensual, but the act of love is hallowed.
Moreover, in Amichai’s poetry religion and religious rituals belong to the private
sphere. They are not practiced in a community but, at the most, between two
people. Amichai lowers religious rituals and practices down to earth. For example,
in the poem “Jerusalem 1967” he reveals how on Yom Kippur 196719 he went
to the Old City in Jerusalem instead of going to the synagogue. A simple store
of an Arab, where he stayed in front for long, replaces the Western Wall – the
traditional place for praying and having self-examination required on Yom Kippur.
The little store reminds him of an open Ark (Aron Kodesh), and what he tells
in his heart is a very private and original pray. It is an introspection and
an examination of history, of his conscience, of guilt, all what a Jew should do
on Yom Kippur in the synagogue and in fixed liturgical texts. Amichai’s narrator,
however, replaces the house of praying and the group’s rituals with a normal
everyday scenery – a store, the target of his private pray is not God, but an
Arab in Jerusalem, and the regular prayers of Yom Kippur he replaces with his
own text: 

 
In my heart I told him that my father too
Had such a store of threads and buttons.
In my heart I explained to him about all the dozens of years
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And causes and accidents, that I am here now
and my father’s store was burned there and he is buried here20.

 
It is not my intention to discuss here this poem at length, although it

deserves a long analysing, but only to illustrate what we can observe also in
“Straight from Prejudice” and in many others of Amichai’s poems, how he uses
religious elements in order to say something very simple, unpretentious, down-
to-earth, personal and intimate, distanced from any religious establishment and
religious communities.

In “Straight from Prejudice” during the process of “Judaizing” his beloved
or “Jewifying” her, which, in fact, has the goal of sanctifying her, she becomes
an object, an article, perhaps holy, but not a person, or a subject. The woman
replaces the ritual articles, but in this process she becomes an article herself.

 
STRAIGHT FROM PREJUDICE

Straight from prejudice you leaped to me,
Hardly had any time to get dressed.

I want to Jewify you with my circumcised body,
I want to wrap you in tefillin straps from head to foot.

I want to dress you in gold and velvet, 
Like a Torah scroll, and hang a Magen David on your neck

And kiss your thighs
Like a mezuzah on the doorpost.

I shall teach you the old custom of washing 
Feet with love:

I washed my own memories (the original Hebrew says: wash me my memories – Sh.R.)21:

I wore them a lot and grew tired.

And my eyes grew tired of the square letters of my language,
I want letters flowing like your body.

With you, I don’t want to feel like a prophet of rage
Or prophet of consolation.

I almost
Succeeded:

But when you cried, the tears in your eyes gleamed 
Like snow and Christmas ornaments22.
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The narrator wants to posses his beloved, to shape her in his own Jewish
image. Perhaps he would love to overcome his prejudices, but, in fact, he does
not accept her as she is, he is not fascinated by the differences, but he wants
to make her familiar, a part of his religious horizon, to domesticate her into
his world. In that approach the traditional Jewish male-female relations are
maintained, the active male is shaping the passive woman according to his
desires, he turns her into a Jewish ritual object, he sanctifies her body with
his circumcised body. Circumcision is the symbol of the male covenant with
God, therefore, in presenting all his body as circumcised the narrator declares
that he is a Jew who is totally and entirely attached to his Jewishness and to
God. Jewifying the beloved is an attempt to bring her to the covenant, to make
her a part of his Jewishness. Hence, the act of love is in the realm of sacrum,
it is a religious worship of sexuality, or as Abramson suggests: “making the act
of worship analogous with acts of love”23.

Nevertheless, being a male Jew is not only the privilege of being in a constant
and intimate contact with God, in a permanent covenant with the divine, but it is
also a burden. The burden of history does not allow for peace of mind, this
burden is harsh and uncomfortable, perhaps also painful. Like the square letters
of Hebrew, it is angular, strict, and rough to be a Jew. It carries with it too heavy
obligation, one has to become a prophet, either of rage or of consolation, because
not the message is the most important, but the function. A prophet is a person
who has a mission to deliver, who has to be engaged publicly, to work with and
for the people. A prophet cannot be an individual who lives his own life for
himself. Therefore, according to Amichai, a Jew cannot be a private person who
lives his own single life, he is asked to sacrifice his privacy for the community.
A Jew should bear in mind the collective, also of the past and of the future, the
whole chain of generations. So, although the narrator sticks to his Jewishness
and clings to its religious rituals, he is at the same time tired of his Jewishness,
he yearns for the other. However, the chance to become different, to be attached
to a different option, presented in the poem as Christmas and snow, namely,
a different religion and a different climate, which is not Jewish and Israeli, is
too frightening for him, thus, he crawls back to his Jewish identity. 

There is one point in the poem in which the narrator could reach a common
tradition, a link between the two religions (Judaism and Christianity). “I shall
teach you the old custom of washing feet with love.” This line reminds both Jews
and Christians of an important element in their tradition. In the Hebrew Bible
giving a guest water to wash his feet is an act of respect to the other, and of
hospitality (Gen. 18:4 and 43:24, Jud. 19:21). In Christian tradition washing feet
is even more essential than in Judaism, not only the act is done by the host to his
guest, but it appears in two essential episodes in the Gospel of John. The first
is when Mary anointed the feet of Jesus and wiped them with her hair (12:3)
as a generous gesture of unconditional love. The second is after the Last Supper.
When Jesus realised that his time has come, he washed the feet of his disciples
(13:5) as a gesture of service done by the Master to his followers. With this
gesture he let them in the secret of his message, which might be interpreted
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differently, for example, as the right way to conduct one’s life without selfishness
in the service of others, or as a metaphor for spiritual cleanness. “Washing feet”
is the crucial moment in the poem in which a new, common and equal religion
could have been born. The narrator declares that he is tired of his own history,
memories, identity, and obligations as a member of the Jewish people. It seems
that he is ready and willing to start from the beginning, and he needs her help
in erasing his memories – “wash me my memories,” then he will have a place in
his mind for new memories, a new tradition, a new way of life, a new language
which will be flowing and will not be rough. However, his beloved’s cry makes
it clear that they did not overcome the obstacle of prejudice. Is her cry a result
of a typical disagreement, or misunderstanding as it happens with lovers? Or
perhaps it symbolises her helplessness, or disappointment, or even objection to
his obsessive need to Jewify her? One way or another, the woman’s cry, which
reminds him of her otherness, beautiful but foreign, points out that he was too
immersed in his Jewishness, too attached to his tradition and therefore, he was
incapable of developing the shared element of grace and care into a foundation
of a new common religion or tradition of love. 

THEATRE AS A SUBSTITUTE FOR LIFE

The first publication of “Tefillin” by Yona Wallach in Itun 77 aroused
a stormy debate in the Israeli public sphere, when politicians and public figures
referred to the poem as the worst act of profanation which should not be
published, because it is not a piece of art, but a pornographic provocation and
an offensive attack on Judaism24. In the eyes of even not religious Israelis the
using of tefillin to present a sexual simile was perceived as a transgression of
any aesthetical and moral boundaries, a contamination of what was left sacred in
the Israeli society25.

In contrast to Amichai’s poem, in which crossing borders ends with defeat,
in Wallach’s poem the question of success or failure in crossing the sacred
boundaries is not relevant since the whole action is taking place on a theatre
stage. This location makes the narrator and her sexual partner into actors in
front of an audience. The actors are not equal in their roles, because the female
narrator is also the director and the playwright of the drama26, she gives the
instructions, she has the control on the happening. This double role of, on the
one hand, an actress who is weak and relatively passive, and on the other hand,
a director who controls the situation, allows her to evade the dichotomy of
male/female, active/passive, executioner/victim27. That fact not only deprives
the sexual-sanctified act of its privacy and intimacy, but also makes it public,
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namely, a political and socio-cultural act, in which the amazed audience may
become a judge of the theatrical production. The last two lines of the poem make
it clear that it is a socio-political challenge for the Jewish male hegemony in
the sphere of both religion and sexuality. The poem is an invitation to look at
it from a different perspective of role inversion. Ruth Tsoffar claims that “it is
possible that Wallach kept the stage hidden until the last moment, explicitly
introducing it only in the last two lines of the poem in order to culminate the
shocking drama by the man’s death, a climax heightened by the presence of
a voyeuristic audience”28. However, the fact that it is “only” a performance might
be a relief to the shocked reader/spectator, it diminishes the reality of the event.
The relief may lie in the suggestion that it was only a fictitious game, but in the
real world a man was not murdered, and women would not lay tefillin, would
not control sexual encounters and give instructions to men, and would not direct
them according to their female desires and imagination. And above all, in the
real world tefillin has no relation whatsoever to sexuality. It is evidently denied
linkage in the Jewish imagination, because as we have seen, in the Jewish textual
foundations such a relation is implied, of course, only as an allusion to what
is forbidden.

 
TEFILLIN

Come to me
don’t let me do a thing
you do it for me
do everything for me
what I even start doing
you do instead of me
I’ll put on tefillin
I’ll pray
you put on the tefillin for me too
bind them on my hands
play them in me
move them gently over my body
rub them hard against me
stimulate me everywhere
make me swoon with sensations
move them over my clitoris
tie my hips with them
so I’ll come quickly 
play them in me
tie my hands and feet
do things to me
against my will
turn me over on my belly
and put the tefillin in my mouth bridle reins
ride me I’m a mare
pull my head back
till I scream with pain
and you’re pleasured 
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then I’ll move them onto your body
with unconcealed intention
oh how cruel my face will be
I’ll move them slowly over your body
slowly slowly slowly
around your neck I’ll move them
I’ll wind them several times around your neck, on one side
and on the other I’ll tie them to something steady
especially very heavy maybe twisting
I’ll pull and I’ll pull
till your soul leaves you
till I chock you
completely with the tefillin
that stretch the length of the stage
and among the stunned crowd29.

 
In this poem Wallach presents a new construction of sexual and feminine

identity, with a radical usage of Jewish ritual article. She challenges the bound-
aries between theatre and life, everydayness and cult, private and public30.
However, it might be suggested that in the last two lines of the poem Wallach
says with tongue in cheek to the readers/audience that she, in fact, mocked them,
she succeeded in shocking them, but now by the end of the poem, when it
appeared that it was only a performance, they can return safely and calm to their
homes because it was only a theatre and not a real life. Is it the strength of
the poem or its weakness that even the “scandalous” poet dares to present an
alternative to the dominant religious-masculine discourse only as a legerdemain
and a fantasy, but not as a real option? However, literature itself is a fiction,
but this poem is a fiction within a fiction, therefore, was the doubled fantasy
necessary in order to distance the transgression further from the audience? In the
1980s Wallach was ahead of her time. The Israeli society was not ready yet for
her defiant suggestion for re-evaluation of the socio-sexual and religio-cultural
value system which prevailed then. By the 1990s, only after her death, the time
was ripe to accept her poetry and to turn her into an Israeli cult figure31.

In “Tefillin” Wallach plays with gendered balance of power and roles, with
religious rituals and with sex and violence. Is the narrator passive, as the
traditional woman should be, or is she active? At first glance it looks as if she
is passive – “don’t let me do a thing, you do it for me,” but she is the one
who gives the orders, who decides upon the rules and the scenery. And she also
decides to break the roles of a strict religious system, “I’ll put on tefillin,” a ritual
mitzvah which women are not allowed to do. As a result, we have a feminine
disobedience which threatens the existing order. The narrator with her double
role as an actress – a passive woman, and as a director – the dominant figure,
has a powerful revolutionary potential. She is no more a woman in the service of
a man, but on the contrary, the man is there for her service, to fulfill her desires
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and commands. Her speech is full of verbs in the imperative, she does not
ask him politely, but gives a series of orders and instructions (put!, bind!, play!,
move!, rub!, stimulate!, tie!). The violence, cruelty, and sadomasochism of the
religio-sexual-theatrical act combines a mixture of pleasure and pain that might
exist in inter-human relations, but also in God-human relations. God at times is
full of mercy, but in other cases “is vengeful and fierce in wrath” (Nahum 1:2),
and the pious Jew should love God, but also fear him. Therefore, the love/fear
or pleasure/pain complexity exist in both realms, all-human and human-divine.
Extreme emotions and deeds are immersed in the poem. “Tefillin” not only
permits the female narrator to have a sexual pleasure and the position of power
and control, but tefillin serves also as a lethal weapon with which she strangles
the man. She uses the article which for generations symbolised the inferiority
of women, their invisibility, their irrelevance for the religious rituals, and their
non-existence in the relationship with the divine in the public sphere. In that
respect tefillin in the poem is a metaphor for the traditional patriarchal Judaism,
which, in the new interpretation of Wallach, in her midrash, should be used also
for the empowerment and the pleasure of women, and not only for the service
of privileged men. The synecdoche for the female pleasure is clitoris (“move
them over my clitoris”), the only female sexual organ which is connected to
a pure pleasure without any role in the reproduction process.

The poem is not divided into stanzas and it lacks almost entirely punctuation
marks, with a dot only at its end. It is contrasted to “Straight from Prejudice,”
which is much shorter, but is full of punctuation marks and is constructed of
ten stanzas, and therefore is read unhurriedly, reflectively as an afterwards con-
templation. In “Tefillin” one cannot stop or reflect because the reader is in the
heart of action, it is read with growing tension, breathlessly. However, by its end
the tension is fading, at least to some extent, when it appears that it was only
a show. Nevertheless, Wallach created in the poem an alternative language for
the male hegemonic language of Judaism. In that respect, it might be read as
a new midrash for the Jewish mitzvah of tefillin, which implies also a possible
new midrashim – interpretations to other religious rituals in Judaism. In this
kind of Judaism there would be not only a central place for women, in which
they will have full rights to any of the religious rituals and worships, but also
it will speak in the language of women, with their metaphors, associations,
expectations and life experience. Wallach did in this poem what Alicia Ostriker
defined as “revision of myths” and “stealing the language,” namely she stole and
applied the male language of culture to portray more accurately women’s
experiences. In Wallach’s poem “Tefillin” there is a use of the same weapon of
men that was used for years to oppress women in order “to put him to death”
in the poem. The voice of the oppressed for generations is like a volcano.
Wallach knows that one cannot defeat oppression gently32.

Gender issues are presented in other poems of Wallach. She was playing
with crossing gender roles and stereotypes, and offered an opposite option to the
dichotomy of male/female, man/woman. The problem, wrote Wallach, lies already
in Hebrew language. In English there are no gender differences, “you” refers
both to male and female, so each male is also female and vice versa. In Hebrew
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language the discrimination is built-in, a simple talk compels the speaker to
think in categories of gender. “You” referring to a male would be “ata” and
to a female “at” and there is no way in Hebrew to erase the gender difference.

 
English has all the possibilities for gender […]
and every I is sexless […]
and all things are it – not a man not a woman
you don’t have to think before referring to sex
Hebrew is a sex maniac
Hebrew discriminates against or in favor […]
she wants to know who’s speaking
almost a vision almost a picture
what’s forbidden in the whole Torah
or at least to see the sex
Hebrew peeks through the keyhole...33

 
Thus, according to Wallach, Hebrew, the holy language desecrates the Torah,

it acts against the command of not making a sculpture and image (Ex. 20:4).
Hebrew demands to know the exact sex, and in that she (Hebrew) is a voyeur.
Wallach wanted to overcome the gender differences, to be both male and female,
or not to be a man or a woman. In an interview with her the journalist Dani
Dotan declared: “as a woman, you are unique,” and she replied “I believe that as
a man, I am extremely unique”34. She wanted the sex distinctions to be blurred,
to be both or none, to change roles, and to abolish the gender dichotomy which
is so dominant in culture. The preferred option for her was androgynous.

 
A man not man
a woman not woman
make love
bare breasts
faceless
sex and face (in the Hebrew original it can be understood as sexless and faceless Sh.R.)
Like in Kabbalah35.

 
In Kabbalah in particular and in the Jewish tradition in general, God is both

a man and a woman, an androgyne, and the source for this perception is the
story of the creation of humanity in the Bible “And God created man (Adam in
Hebrew means not only man but also human) in His image, in the image of God
he created him; male and female he created them.” (Gen. 1:27). A whole person
is the unification of the male and the female in the original form of the image of
God. Wallach wanted to restore this primordial situation. A similar approach is
in Plato’s Symposium, when people look for their other half in order to recover
their primal androgynous state, the difference is that in the Jewish tradition
the interpretation of Genesis 1:27 is only heterosexual. Wallach thought that
a whole person is when a woman or a man have in themselves both options, and
should not be obliged to choose once and for all, but could play with them.
In such a state in which a woman is sometimes a woman, sometimes a man,
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sometimes both, when there is no strict border between the sexes, a woman
putting on tefillin would not be a profanation.

Although they were different in their poetical temperament and style, Amichai
and Wallach used the same simile – tefillin – in order to cross the boundaries
of Judaism and to overcome the limits it posits between a Jew/non-Jew and
a woman/man. Nevertheless, due to lingual and poetic style differences, Amichai’s
poem was never considered as a profanation, while Wallach provoked a stormy
public debate. The difference in the theological message of both poems is
minimal, so one can conclude that not only in Jewish religion, but also in
Hebrew poetry what is allowed for men is not allowed for women.

TEFILIN: TRANSGRESJA ŻYDOWSKIEGO PRZEDMIOTU MODLITEWNEGO.
WSPÓŁCZESNA POEZJA HEBRAJSKA JAKO NOWOCZESNY MIDRASZ

Streszczenie

Artykuł przedstawia poetycką reinterpretację przedmiotu używanego w czasie ży-
dowskich rytuałów religijnych – tefilin w poezji dwóch głównych poetów hebrajskich:
Yehudy Amichaiego i Yony Wallach. Analizując wiersz Straight from Prejudice Amichaiego
i Tefillin autorstwa Wallach, zauważyć można transgresję tradycyjnej religijnej funkcji
tefilin. Poza religijnymi, oboje sugerują zastosowanie tego rytualnego przedmiotu w innych
kontekstach, jednakże zgodnych z tradycją. Dzięki temu wiersze te można zinterpretować
jako nowy midrasz w judaizmie.

Tłum. Izabela Ślusarek
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DANIEL BOYARIN – POWRÓT DO ŹRÓDEŁ CZY ZACIERANIE GRANIC?

Refleksja na temat granic dotyczy zwykle namysłu nad przykrymi ograni-
czeniami, nad niemożnością przekroczenia arbitralnie wyznaczonych obszarów
geograficznych bądź mentalnych światów. Ale może też być swoistym wyzwa-
niem albo przynajmniej zachętą do ich przekraczania. Jak się wydaje, ten drugi
sposób ich pojmowania staje się dzisiaj bardziej powszechny. Tak też jest w moim
przypadku. Tak się złożyło, że od lat sporo uwagi poświęcam religii i jej
kulturowym uwarunkowaniom. Możliwości ich przekraczania (nazywane też dia-
logiem międzyreligijnym) to jedna z najbardziej fascynujących przygód intelek-
tualnych ostatnich dekad. Nie kryję, że sam przypatruję się tym możliwościom
z rosnącym zaciekawieniem. Szczególnie owocne wydaje mi się to w przypadku
judaizmu i wyrosłego zeń chrześcijaństwa. Nie jest to wszakże zjawisko od-
osobnione, ale wpisane w szerszy kontekst antropologiczny i teologiczny. Gra-
nice między religiami przestały być obowiązującymi standardami w myśleniu o do-
świadczeniu religijnym, ale stały się pretekstem do nowego przemyślenia ich
natury. Coraz powszechniejsze stało się przekonanie, że każda z istniejących religii
jest jedynie historycznie wytłumaczalnym zjawiskiem tego samego doświadczenia.
Mówiąc wprost, wielość religii jest postrzegana jako przypadkowa konkretyzacja
tego samego wymiaru transcendentnego ludzkiej egzystencji.

Poniższe uwagi to próba wskazania, że kwestionowanie istniejących granic
nie prowadzi do zacierania różnic, tylko do wydobycia ich głębszego wymiaru,
zwykle nie uświadamianego zresztą przez żyjących w wyznaczonych granicach
– czy to geograficznych, czy mentalnych. Poza tym ciekawość związana z prze-
kraczaniem granic nie wynika jedynie z intelektualnego czy religijnego anarchiz-
mu. Raczej ma związek z nieokiełzaną naturą ludzkiego umysłu, który nie sposób
zatrzymać i który tak naprawdę tylko w ciągłym przekraczaniu granic odnajduje
siebie. Można wręcz powiedzieć, że tylko przekraczając granice, człowiek odkrywa
nowe horyzonty i tym samym jest zdolny na nowo zdefiniować zastany świat.

Bardzo ściśle z problemem granic łączy się kwestia tożsamości, a przekra-
czanie granic bywa często utożsamiane z jej kwestionowaniem. Nic więc dziw-
nego, że jednym z najważniejszych wyzwań związanych z transgresją jest koniecz-
ność nowego określenia, kim się właściwie jest. Nawet jeśli niekiedy pojawiają
się wątpliwości, czy jest to zasadne i w ogóle możliwe, to w moim przekonaniu
jest to jedyna szansa przezwyciężenia rosnących polaryzacji i wrogości. Zygmunt
Bauman taki stan rzeczy nazywa płynnością, która jest wręcz cechą konstytutywną
ludzkiej tożsamości. Nie tylko się z nim zgadzam, ale razem z nim próbowałem
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wyciągnąć z tego określone wnioski1. Oczywiście ten optymizm związany z posta-
wą dialogiczną i takim pojmowaniem przyszłości nie wyklucza, że ona sama nie
spotka się z wrogością i odrzuceniem. Niemniej jednak próbować warto i by to
zrobić, trzeba odpowiedzieć na podstawowe pytanie.

I. PO CO NAM GRANICE?

Zygmunt Bauman w wykładzie Nowe granice i wartości uniwersalne, wygło-
szonym w 2004 r. w Barcelonie, powołał się na interesującą tezę norweskiego
antropologa Frederika Bartha dotyczącą granic. Otóż zdaniem Bartha „granice
zostały wyznaczone nie po to, aby oddzielać różnice. Rzecz dzieje się akurat
odwrotnie. Ponieważ wyznaczyliśmy granice, pilnie poszukujemy różnic i zysku-
jemy wyrazistą świadomość ich obecności. Różnice są konsekwencją granic,
aktywnego oddzielenia”2. Bauman dodaje: „Najpierw granica jest wytyczona,
a następnie ludzie szukają usprawiedliwienia, dlaczego została wytyczona aku-
rat w tym miejscu, a wtedy różnice istniejące po obu stronach granicy zostają
dostrzeżone; zyskują większe znaczenie, gdyż usprawiedliwiają granice i wy-
jaśniają, dlaczego powinny być utrzymane”3. Zwykle granice są owocem decyzji
politycznych, a uzasadnieniem ich istnienia zajmują się uczeni reprezentujący
różne dyscypliny naukowe. Poczynając od historyków, którzy traktują przeszłość
jako zbiór dowodów uzasadniających teraźniejszość (polityka historyczna), po
socjologów, politologów, religioznawców, antropologów, a nawet literaturo-
znawców, którzy mniej czy bardziej świadomie swoimi badaniami utwierdzają
zasadność istniejących podziałów.

Innymi słowy, funkcja intelektualisty zostaje zredukowana do usprawiedli-
wienia decyzji politycznych. Tę myśl Zygmunt Bauman już wcześniej rozwinął
w Prawodawcach i tłumaczach, rekonstruując koncepcję amerykańskiego antro-
pologa, zresztą polskiego pochodzenia, Paula Radina na temat powstania i roli
intelektualistów4. Jest to koncepcja niesłusznie zapomniana, gdyż wskazuje na
pewne mechanizmy funkcjonowania kultury, które dawno temu zostały dokład-
nie opisane przez Michela Foucaulta. Foucault pisze o mechanizmach kontro-
li, władzy i przemocy, Radin zaś zwraca uwagę na uniwersalne prawidłowości
w podziale funkcji społecznych. Jak powiada Bauman: „Tym, co Radin najpierw
odkrył w społeczeństwach prymitywnych, jest «istnienie wśród ludów prymityw-
nych dwóch zasadniczych typów usposobienia – to znaczy: kapłana myśliciela
i laika; jeśli typ pierwszy dopiero w dalszej kolejności utożsamiany jest z dzia-
łaniem, to typ drugi jest przede wszystkim zorientowany na działanie; jeden jest
zainteresowany analizą zjawisk religijnych, drugi ich skutkami»”5. Bauman odnosi
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się przede wszystkim do podstawowej książki Radina, wydanej w 1938 r. pt. Re-
ligia prymitywna: jej natura i początki, w której zdiagnozował zjawisko leżące
u podstaw każdej religii6. Tym zjawiskiem były niepewność i strach przed nie-
znanym, które umiał przezwyciężyć kapłan myśliciel, dlatego był obdarzany zau-
faniem i władzą. Innymi słowy, to specjalista od religii wyznacza granice tego, co
budzi lęk, i wskazuje sposoby jego przezwyciężenia. Dzisiaj myślenie o religii
zostało przemyślane na nowo przede wszystkim przez antropologów kultury, którzy
zaproponowali już w latach siedemdziesiątych XX w. spojrzenie na religię jako
na system kulturowy7.

Odsyłając zainteresowanych do tekstu Frederika Bartha Grupy i granice et-
niczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, w którym w sposób przeko-
nujący uzasadnił tezę, że „grupy etniczne są kategoriami określanymi poprzez
akty przypisywania i identyfikacji, których dokonują sami działający ludzie”8,
chciałbym podkreślić, że w moim przekonaniu dokładnie to samo prawo spraw-
dza się w przypadku granic wytyczonych historycznie między religiami. Jeszcze
mocniej problematyczność istniejących podziałów, tym razem w odniesieniu do
przestrzeni i miejsc, jakimi są państwa, i narodu odsłaniają autorzy wprowadze-
nia do tekstów opublikowanych 1992 r. w piśmie „Cultural Anthropology” Akhil
Gupta i James Ferguson. Ich zdaniem, wbrew powszechnie przyjętemu w naukach
społecznych przekonaniu, takie pojęcia jak przestrzeń, tożsamość, państwo czy
naród wymagają radykalnego przewartościowania. Przy czym chodzi o wypraco-
wanie nowego, bardziej ludzkiego i alternatywnego w gruncie rzeczy spojrzenia
na dzisiejszy świat. Otóż ich zdaniem: „Przedstawienia przestrzeni w naukach
społecznych w zdumiewający sposób zależą od obrazów pęknięcia, rozłamu i roz-
dzielenia. Odrębność społeczeństw, narodów i kultur zasadza się na pozornie
bezspornym podziale przestrzeni, na tym, że zajmują «naturalnie» nieciągłą prze-
strzeń. Przesłanka nieciągłości stanowi punkt wyjścia, od którego rozpoczyna się
budowanie koncepcji teoretycznych dotyczących kontaktu, konfliktu i sprzecz-
ności między kulturami i społeczeństwami”9. Tak więc w istocie sztuczne podzia-
ły zyskują dzięki usankcjonowaniu przez nauki społeczne status „naturalnych”,
odwiecznych i trwałych. Dotyczy to zwłaszcza przedstawiania związków pomię-
dzy ludźmi i przestrzenią: „Zarówno naturalizm etnologiczny, jak i naturalizm
narodowy przedstawiają związki ludzi i miejsc jako trwałe, zdroworozsądkowe
i uzgodnione, podczas gdy w rzeczywistości są one sporne, niepewne i płynne”10.
Zatem propozycja nowego, radykalnie odmiennego spojrzenia na historię religii nie
oznacza w istocie odrzucenia istniejących podziałów, ale zwraca uwagę na realną
możliwość (powiedziałbym nawet na konieczność) odmiennych od zastanych
sposobów badania religii. Chodzi o to, by skupiać uwagę nie na różnicach, ale
na podobieństwach, nie na tym, co dzieli, ale na tym, co łączy różne religie
i ich wyznawców. W tym sensie, podobnie jak Gupta i Ferguson w antropo-
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logii, chciałbym zaproponować nowe ujęcie tradycyjnych pojęć teologicznych,
by „wskazać pewne obiecujące kierunki”11.

Moim zdaniem przezwyciężenie ideologicznych uwarunkowań religii jest nie
tylko możliwe, ale wręcz konieczne, jeśli chce się przywrócić jej pierwotną
funkcję łączenia ludzi, jak na to wskazuje łacińska etymologia słowa religio.
Interesującą propozycję wypracował francuski jezuita Michel de Certeau ze swo-
ją grupą współpracowników, już pod koniec lat sześćdziesiątych koncentrując
uwagę na „sztukach działania w codziennym życiu”12. Odrzucając tradycyjne spo-
soby pisania o historii katolicyzmu, które zdaniem de Certeau były uwikłane
w ideologiczny dyskurs kultury dominującej, zaproponował techniki umożliwia-
jące analizę faktycznych zachowań i praktyk życiowych, a nie deklarowanych czy
wyznawanych ortodoksyjnych zasad. Niestety ta nowa propozycja nie spotkała
się z zainteresowaniem ani teologów, ani instytucji religijnych.

Równie interesujące i inspirujące idee pojawiły się w środowisku uczonych
skupionych wokół pisma „Subaltern Studies”, wydawanego w latach 1982–1987
w New Delhi w Indiach13. W obu przypadkach mamy do czynienia z radykalnym
odrzuceniem ideologii jako projektu kulturowego i z uważnym wsłuchiwaniem
się w głosy nieobecnych w tradycyjnych dyskursach kulturowych i religijnych.
W moim przekonaniu te intuicje nie tylko zasługują na rozwinięcie, ale stano-
wią de facto kontynuację pomysłów, które pojawiły się wcześniej w odmien-
nych kontekstach. Warto je przypomnieć choćby dlatego, by wskazać powody,
dla których pozostały bez większych konsekwencji dla dzisiejszego dyskursu
politologicznego i religioznawczego. Mówiąc wprost, dyskurs ideologiczny ma
się dobrze zwłaszcza w polityce i w religii, co owocuje usztywnieniem postaw
politycznych i religijnych właśnie.

II. KONIECZNOŚĆ ODRZUCENIA IDEOLOGII

Odrzucenie uproszczonego czy wręcz prostackiego obrazu rzeczywistości by-
ło już wielokrotnie proponowane jako jedyna droga do uzdrowienia współczes-
nych społeczeństw. Tylko tytułem przykładu przypomnę trzy takie propozycje.
Każda z nich wyrosła z osobistego doświadczenia autora i była żarliwym głosem
w dyskusji. Pierwszy to wielokrotnie wznawiana książka Zdrada klerków, któ-
rej autorem był Julien Benda (1867–1956). Benda swoje refleksje rozwijał po
pierwszej wojnie światowej i uderzał głównie w nacjonalistyczne zaślepienia
intelektualistów zachodnich14. Z kolei Raymond Aron (1905–1983) w pisanej
tuż po drugiej wojnie światowej książce Opium intelektualistów zastanawiał
się nad bezkrytycznym zaślepieniem francuskich intelektualistów popierających
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komunizm15. Ten problem odpowiedzialności etycznej intelektualistów francuskich
podjął po latach w niezwykle błyskotliwej książce Tony Judt (1948–2010)16.
Jednak kompleksową krytykę politycznych iluzji z lat pięćdziesiątych XX w.,
głównie zresztą występujących w dyskursie politologicznym w USA, przedstawił
Daniel Bell (1919–2011) w zbiorze esejów w roku 1960, zatytułowanym Ko-
niec ideologii (dotąd nie przełożonym na język polski)17. Należy też wspomnieć
o polskim wkładzie w analizę krętych dróg intelektualistów, którzy na różne
sposoby próbowali uzasadniać swoje zaangażowanie w budowę totalitarnego
systemu18. Swoistym podsumowaniem kolejnych prób dekonstrukcji ideologicz-
nych uroszczeń jest książka Zygmunta Baumana Prawodawcy i tłumacze z 1987 r.,
której tytuł, a zwłaszcza angielski podtytuł O modernizmie, postmodernizmie i in-
telektualistach, wskazuje na zmianę paradygmatu roli odgrywanej przez inte-
lektualistów w dzisiejszej kulturze19. Wszyscy ci autorzy uświadamiają, że wiek
ideologii się skończył, również dla teologii. Problem polega na tym, że teologowie,
w zdecydowanej większości, nie przyjmują tego faktu do wiadomości. Stąd
rosnący rozdźwięk między współczesną refleksją humanistyczną a teologią,
przynajmniej teologią uprawianą w ramach instytucji kościelnych, w których
trzyma się mocno.

Swoistą ilustracją tego faktu może być definicja religii zaproponowana przez
Clifforda Geertza (1926–2006). Dla Geertza: „religia to: (1) system symboli,
(2) budujących w ludziach mocne i trwałe nastroje i motywacje (3) poprzez
formułowanie koncepcji ogólnego ładu istnienia i (4) tworzenie wokół tych kon-
cepcji takiej aury faktyczności, że (5) owe nastroje i motywacje wydają się nie-
zwykle rzeczywiste”20.

Zaletą tej definicji jest, że pozwala opisywać wszystkie religie bez koniecz-
ności ich porównywania, co jest prawie nieuniknione w opisach teologicznych
czy religioznawczych. Poza tym daje możliwość opisu zarówno światopoglądu
religijnego, jak i materialistycznego bez potrzeby ich wartościowania. Jedynym
kryterium oceny jest spełnianie określonych warunków. Obiektem opisu może
być zarówno chrześcijaństwo, jak i marksizm, zważywszy na to, że ten ostatni
jest w dużym stopniu tylko historyczną formą kształtowania życia społecznego,
chrześcijaństwo zaś w swej historii zna wiele form, które nieodwołalnie przeszły
do historii, jak choćby chrześcijaństwo okresu feudalnego. Zarówno zwolennicy
światopoglądu religijnego jak i świeckiego mogą się z powodzeniem odwołać
do swoich świętych i męczenników, ludzi oddanych całkowicie idei. Dla Geertza
opis religii to zadanie dla antropologii kulturowej, w którym wyróżnia dwa etapy:
„Antropologiczne badania religii są więc przedsięwzięciem dwufazowym: pierw-
szy etap polega na analizie systemu znaczeń ucieleśnionych w symbolach, które
tworzą właściwą religię, drugi – na rozpoznaniu, w jaki sposób te systemy się od-
noszą do procesów społeczno-strukturalnych i psychologicznych”21.
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W większości przypadków analizy zjawisk religijnych mamy do czynienia ze
zjawiskiem a priori, tzn. uprzednio podjęta decyzja wpływa na rodzaj groma-
dzonego i analizowanego materiału, który staje się dowodem uzasadniającym
odmienność i wyższość własnej tradycji religijnej. Stąd waga psychologii religii,
pomocnej w rozumieniu tych mechanizmów decyzyjnych, i socjologii religii,
wskazującej na uwarunkowania społeczne i kulturowe każdego zjawiska religijne-
go. Jest to szczególnie widoczne w społecznościach homogenicznych religijnie,
które w procesie socjalizacji jedynie utwierdzają przynależność do grupy i nie
zachęcają do kwestionowania różnic. Co więcej, zwolennicy „twardej tożsamości
religijnej” chętniej odwołują się do badań potwierdzających ich tezy i starannie
pomijają to wszystko, co stawia ją pod znakiem zapytania. Przykładem książka
Jakuba Neusnera Rabin rozmawia z Jezusem, w istocie mało oryginalny przy-
czynek do recepcji postaci Jezusa w tradycji żydowskiej22. Mimo że w środowisku
badaczy Jezusa historycznego nie ma znaczenia, to przez papieża Benedykta XVI
została uznana za najważniejszą żydowską książkę na ten temat23. Już ten ko-
mentarz wystarczył, by książka Neusnera o Jezusie została nie tylko udostępnio-
na polskiemu czytelnikowi jako stanowisko reprezentatywne dla współczesnego
judaizmu. Jednocześnie lawinowy wprost rozwój badań nad Jezusem historycz-
nym, i to zarówno chrześcijańskich, jak i żydowskich, jest zbywany milczeniem.
Jest to o tyle zdumiewające, że najwygodniejszym partnerem dla dzisiejszych
katolików jest ten, kto się radykalnie od nas różni. Dla przypomnienia – zda-
niem Neusnera Jezus nie tylko nie jest Bogiem, co jest oczywiste dla wierzącego
Żyda, ale wykładnia Tory zaproponowana przez Jezusa jest po prostu błędna. I to
wydaje mi się wygodne dla papieża, który wprawdzie zachwala Neusnera jako
„najwybitniejszego uczonego żydowskiego”, ale jest przecież rzeczą oczywistą,
że nie może się z nim zgodzić. Obaj rozmówcy utwierdzają się w słuszności
swego stanowiska. Tymczasem w kręgach żydowskich dostrzegam ogromne za-
ciekawienie Jezusem i bardzo udane próby przywrócenia go tradycji żydowskiej24.
W kręgach chrześcijańskich pojawia się podobne zaciekawienie żydowskim śro-
dowiskiem, z którego wyrósł Jezus z Nazaretu. Najbardziej interesujące propozycje
w ostatnich latach przedstawił Larry W. Hurtado, który skupił się nie na Jezu-
sie historycznym, lecz na procesie powstawania kultu Jezusa Chrystusa25. Rów-
nie ważnym aspektem badań Larry’ego Hurtado jest ukazanie, jak dalece wiara
w bóstwo Jezusa wyrasta z serca religii żydowskiej i jak zachowuje charakter
religii monoteistycznej26.

Jednak ze względu na interesujący mnie problem granic i konieczności ich
przekraczania chcę zwrócić uwagę na twórczość myśliciela żydowskiego Daniela
Boyarina. Choć sam określa siebie jako ortodoksyjnego Żyda, to w swoich ba-
daniach kieruje się przede wszystkim filologiczną analizą tekstów, a nie założe-
niami a priori. Wnioski, do jakich dochodzi, są dla wielu nie tylko zaskakujące,
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27 Por. P. Schäfer, The Jew Who Gould Be God, „New Republic” 18.05.2012 (http://www.new
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30 D. Boyarin, The Jewish Gospel. The Story of the Jewish Christ, New York 2012, s. 1.

ale wręcz nie do przyjęcia. Stąd dość powszechne wśród badaczy epoki, w której
pojawiło się chrześcijaństwo w ramach religii żydowskiej, irytacja i zarzut braku
precyzji czy wręcz błędnego odczytania źródeł. Szczególnie złośliwą recenzję
napisał Peter Schäfer27, który sam jest autorem książki o żydowskim Jezusie,
a dokładnie o tym, jak obie religie – judaizm i chrześcijaństwo – na siebie od-
działywały, tworząc nowe granice między religiami28. Dla Schäfera to właśnie
„zacieranie granic” jest największym „grzechem” Boyarina29. Pozostawiając
ekspertom ostateczne rozstrzygnięcie filologicznych subtelności, warto poddać
granice interpretacji tekstów starożytnych próbie sceptycznego oglądu. W tym
również dostrzegam swoisty urok i nieprzewidywalność wniosków, do jakich
może dojść nieuprzedzony czytelnik.

III. WRÓCIĆ DO POCZĄTKÓW BY LEPIEJ ROZUMIEĆ

Daniel Boyarin od kilkunastu lat pisze książki o początkach chrześcijaństwa,
które traktuje jako aspekt sporu wewnątrz judaizmu. Przy czym ważna jest je-
go postawa zaciekawienia chrześcijaństwem i chrześcijańskim sposobem czytania
Nowego Testamentu (co jest oczywiste) oraz poddawanie tej lektury sceptycznym
pytaniom wyrosłym na gruncie judaizmu. Ważne jest również szukanie żydowskich
źródeł podstawowych chrześcijańskich dogmatów, jak choćby wiara w bóstwo
Jezusa czy wiara w Trójcę Świętą. Od razu trzeba podkreślić, że dla Boyarina
zarówno postacie Jezusa z Nazaretu, jak i Pawła z Tarsu, a więc założycieli
chrześcijaństwa, to przedstawiciele judaizmu, a ich nauka mieści się w ramach tej
religii. Podobnie pierwsi zwolennicy Jezusa i członkowie zapoczątkowanego przez
niego ruchu religijnego nie tylko byli Żydami, ale mogli zrozumieć jego nauczanie
jedynie dlatego, że jego nauka odwoływała się do żydowskiego świata religijnego.

W moim przekonaniu książki Daniela Boyarina w równie przekonujący
sposób jak wspomniane wcześniej koncepcje Bartha pokazują arbitralność po-
działów pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem. W swojej najnowszej książce
z 2012 r. poświęconej konstruowaniu postaci Jezusa jako obiecanego Żydom
mesjasza – Żydowskie Ewangelie. Historia żydowskiego Chrystusa pisze: „Jeśli jest
coś, co chrześcijanie wiedzą o swojej religii, to fakt, że nie jest ona judaizmem.
Jeśli jest coś, co Żydzi wiedzą o swojej religii, to fakt, że nie jest ona
chrześcijaństwem”30. Tak głęboka świadomość różnicy między tymi dwiema re-
ligiami jest wynikiem ogromnego wysiłku włożonego na przestrzeni wieków
zarówno przez chrześcijan, jak i Żydów w podtrzymanie granic, które zostały wy-
tyczone już w pierwszych wiekach naszej ery. W tym dziele byli czynni przede
wszystkim chrześcijańscy teologowie z jednej strony i żydowscy rabini z drugiej.
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We „wstępie” do książki Jack Miles wskazuje na przełomowy charakter Ży-
dowskich Ewangelii. Nie jest przypadkiem, że to właśnie on jest autorem tego
entuzjastycznego wstępu, gdyż w swoich licznych publikacjach od lat „zaciera
granice” między religiami, wskazując, że wszyscy piszemy tę samą „historię
Boga”31. By się przekonać, jak bardzo ma rację, wystarczy przywołać taki oto
fragment z trzeciego rozdziału Czy Jezus zachowywał przepisy koszerności:

 
Większość (jeśli nie wszystkie) idee i praktyki ruchu Jezusa z pierwszego i z początku drugie-

go stulecia – a nawet późniejsze – mogą być zrozumiałe jako idee i praktyki, które rozumiemy
jako „judaizm”. [...] Idee Trójcy i wcielenia, a w każdym razie zarodki tych idei, były obecne wśród
wierzących Żydów, zanim pojawił się Jezus jako ich wcielenie. [...] Według Ewangelii Marka
Jezus zachowywał przepisy koszerności, co oznacza, że nie postrzegał siebie jako znoszącego Torę,
ale jako jej obrońcę. Dochodziło do kontrowersji z innymi przywódcami żydowskimi w sprawie
właściwego rozumienia Prawa, a według mnie kiedy je zachowywać. Według Marka (a jeszcze bar-
dziej według Mateusza) Jezus nie tylko nie lekceważył Tory, ale był jej gorliwym obrońcą32.

 
Wraz z Milesem możemy zadać pytanie, czy naprawdę Trójca i wcielenie by-

ły żydowskimi ideami. Nawet jeśli to wydaje się nieprawdopodobne, to lektura
Boyarina je uwiarygodnia.

Najpierw kilka słów o Danielu Boyarinie i jego podstawowych książkach.
Urodził się w 1946 r. w New Jersey w USA. Studiował na Jewish Theological
Seminary i na University of Columbia. Wykładał na kilku uniwersytetach amery-
kańskich i izraelskich, a w 1990 r. został profesorem kultury talmudycznej na Wy-
dziale Studiów Bliskiego Wschodu i Retoryki na kalifornijskim uniwersytecie
w Berkeley, gdzie uczy do dzisiaj. W 2009 r. ukazała się książka Sokrates i grubi
rabini, zderzająca myśl sokratyczną z mądrością Talmudu, co nie jest przedmiotem
zbyt wielu studiów33. To pokazuje, jak bardzo zależy Boyarinowi na wskazaniu
swoistej osmozy pomiędzy światem greckim i żydowskim, na uchwyceniu ru-
chu idei. Jego najważniejsza bodajże książka z 2004 r. Linie granicy. Podział
Judeo-chrześcijaństwa odtwarza fascynujący obraz stopniowego rozchodzenia się
obu tych religii34. Jak sam przyznaje: „w tej książce sugeruję, że granica między
judaizmem i chrześcijaństwem została historycznie skonstruowana dzięki dyskur-
sywnej (a nazbyt często faktycznej) przemocy, szczególnie aktom przemocy wobec
heretyków, którzy uosabiali chwiejność wobec skonstruowanych pewników”35.
To właśnie ustalenie sposobu rozpisania tych granic i wykrycie głównych archi-
tektów tego przedsięwzięcia jest zasadniczym zamysłem Linii granicy. Ta książ-
ka to swoisty program ideowy autora, wskazanie na umowność granic, a więc
pośrednio na ich względność, powinno pomóc w ich przezwyciężeniu.

W 1999 r. Boyarin opublikował Umrzeć dla Boga: męczeństwo i tworzenie
chrześcijaństwa i judaizmu, w której pokazuje, jak ten sam heroiczny czyn służy
odmiennym celom (utwierdzaniu w przeświadczeniu o własnej wyjątkowości)36.
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Równie ważna, może nawet przełomowa (choć napisana dziesięć lat przed Linia-
mi granicy) w dorobku Boyarina jest książka poświęcona Pawłowi, rozumianemu
jako teoretyk kultury, a ściślej krytyk judaizmu jego czasów: Radykalny Żyd:
Paweł i polityka tożsamości. By ją napisać, autor specjalnie nauczył się greckiego,
chcąc w oryginale czytać teksty Pawła37. To dzięki wejściu w świat chrześcijan
odkrył Boyarin głębokie powinowactwo tej religii z praktykowanym przez siebie
judaizmem. Myślę, że już tych kilka tytułów daje pojęcie o rozległości horyzontów
myśli Daniela Boyarina. Bliżej przedstawię główne tezy książki, którą uznałem za
programową, gdyż najdobitniej pokazuje sposób „zacierania granic”.

Przez lata swojej intensywnej działalności wykładowej Boyarin spotykał się
często z zaskakującymi pytaniami w rodzaju: „dlaczego usiłujesz zabrać nam naszą
Ewangelię (to pytanie chrześcijańskiego studenta z Grinnell College) albo
„dlaczego nie jest Żydem dla Jezusa albo mesjańskim Żydem” (o to pytał jeden
z gorliwych protestantów, dla którego byłoby czymś oczywistym, że Żyd uznaje
mesjańskość Jezusa). Żydowscy przyjaciele ostrzegali: „zastanów się nad impli-
kacjami twoich badań dla przyszłości”38. Nie konfrontując się z tak postawio-
nymi pytaniami, odsyła do własnych analiz, w których chodzi zawsze o to samo:
„Próbuję wyobrazić sobie, jak to naprawdę było”, a moja książka jest „zapisem
próby uniknięcia kolejnej wojny kultur, w których tak długo sam uczestniczy-
łem”39. Nie tylko odnajduję się w tej próbie, ale wydaje mi się udaną alternatywą
dla samospełniającego się proroctwa zawartego w książce Samuela Huntingtona
o (nieuniknionym zdaniem autora) konflikcie kultur (i religii)40. Daniel Boyarin
przekonuje, że to zdarzenie wcale nie jest nieuniknione, ale jest owocem świa-
domego zamysłu samego człowieka.

Jeśli uważnie przyjrzeć się źródłom chrześcijańskim, to jasno z nich wyni-
ka, że na początku swej historii było ono głęboko przejęte szukaniem własnej
tożsamości, a najważniejszą metodą, która okazała się w tym poszukiwaniu naj-
skuteczniejsza, była „herezjologia”, czyli umiejętność identyfikowania herezji
i heretyków. Jej istota sprowadzała się do dzielenia i określania tych chrześcijan,
którzy nie zmieścili się „wewnątrz”, a więc w ramach ortodoksji, oczywiście
określanej przez samych teologów chrześcijańskich „głównego nurtu”. Ważną
grupę tak rozumianych „heretyków” stanowili „Żydzi, a zwłaszcza „judaizują-
cy”, jak ich nazywano, chrześcijanie, którzy z sympatią odnosili się do religii
przodków. Traktowani byli jako przykład hybryd i prawdziwe ”monstra”, jak
ich nazywał jeden z wczesnych Ojców Kościoła Ignacy Antiocheński („wierzyć
w Jezusa Chrystusa i jednocześnie praktykować judaizm to rzecz wprost mon-
strualna”, jak się obrazowo wyrażał)41. Analogiczna była reakcja rabinów, któ-
rzy pisali o nieczystych, zarażonych, o hybrydach zwanych min (hebr. heretyk).
Historycznie to jednak inwektywy chrześcijan okazały się groźniejsze.

Tak więc, zdaniem Boyarina, granice zostały historycznie skonstruowane przez
akt dyskursywnej przemocy (a niekiedy przemocy fizycznej). Tak wytyczona gra-
nica okazała się dla obu religii szkodliwa, a dla judaizmu wręcz niszczycielska.
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Jednym z głównych elementów tak wyznaczonej granicy było pojęcie ortodoksji
i ściśle z nim skorelowane pojęcie herezji. Wysiłki zarówno Ojców Kościoła, jak
i rabinów, zmierzające do uwyraźnienia różnic między judaizmem i chrześci-
jaństwem, były „główną siłą w rozwoju herezjologii”42. Innymi słowy, zarówno
judaizm, jak i chrześcijaństwo to konstrukcje ideologiczne stworzone w celu za-
spokojenia określonych potrzeb, których religijny charakter budzi zasadnicze
wątpliwości autora.

Swój wywód Boyarin podzielił na trzy, wzajemnie się dopełniające, odsłony.
Najpierw pokazuje, jak dochodzi do „tworzenia różnicy”, i rekonstruuje herezjo-
logiczne początki chrześcijaństwa i judaizmu powstałe w II i III w. Szczególną
uwagę zwrócił na Dialog z Żydem Tryfonem Justyna męczennika z II w., zwłasz-
cza na paralelizm między tzw. sukcesją apostolską, która jest źródłem legitymizacji
hierarchii chrześcijańskiej, i powoływaniem się na autorytet tradycji autorów
Miszny. Zarówno u Ojców Kościoła, jak i u rabinów daje się zauważyć dążenie
do znalezienia, a nawet wynalezienia „heretyków”, którzy przez swoje istnienie
dodają autorytetu ortodoksji. Ten paralelizm jest zastanawiający, podobnie jak
powstanie w tym właśnie czasie „świętych tekstów” obu religii, Nowego Testa-
mentu dla chrześcijan i Miszny dla judaizmu.

Szczególnie intrygująca jest odsłona druga, znamiennie zatytułowana Ukrzy-
żowanie Logosu. Jak wiadomo, teologia logosu to doktryna głosząca, że pomię-
dzy Bogiem a światem istnieje druga istota boska, Słowo Boga (Logos) albo
Mądrość Boga, która mediuje między całkowicie transcendentną Boskością
a materialnym światem. Ta doktryna, szeroko znana wśród Żydów w okresie
przedchrześcijańskim, na początku ery chrześcijańskiej była często kontestowa-
na w kręgach chrześcijańskich. W IV w. Żydzi, którzy uznawali tę doktrynę,
i chrześcijanie, którzy ją odrzucali, byli określani jako „ani Żydzi, ani chrześci-
janie, tylko jako heretycy”. Po stronie żydowskiej można mówić o ukrzyżowa-
niu Memra (Logos, aramejski rdzeń słowa „powiedzenie”): jak Logos stał się
chrześcijański. Chodzi o intrygujący przykład współpracy (complicity); rabini
zgodzili się przekazać tradycyjną żydowską teologię Logosu chrześcijaństwu,
uznając zarówno ją, jak i jej niegdyś ortodoksyjnych zwolenników (reprezen-
towanych przez ni mniej, ni więcej tylko przez rabina Akiwę) za członków
wyimaginowanej grupy heretyckiej „Dwie Potęgi w Niebie”. W tym sensie
ukrzyżowanie Logosu oznacza przekazanie go chrześcijaństwu. Oczywistym wy-
nikiem tej współpracy chrześcijańskich teologów i rabinów będzie ustalenie orto-
doksji jako miernika dwóch typów tożsamości. Zakończeniem tego procesu sta-
nie się wyraźna różnica obu religii na gruncie teologii. Tak więc będą to dwie
religie, które „ukrzyżowały” Logos, tzn. utożsamiły teologię Logosu całkowicie
z chrystologią. Logos stał się wyróżnikiem chrześcijaństwa, a odrzucenie dwu-
bóstwa – prawdziwym znakiem rozpoznawczym judaizmu. Ten może nazbyt
„techniczny” wywód pokazuje jednak, jak dalece teologia zarówno chrześci-
jańska, jak i żydowska pozostawała na usługach ideologii, co Boyarin stara się
zdemaskować, zachęcając do „zatarcia granic”.

Wreszcie trzecia i ostatnia odsłona to w Liniach granicy „iskry Logosu”,
czyli uhistorycznienie religii rabinicznej. Według najnowszych badań judaizm
rabiniczny nie jest już postrzegany jako organiczna całość, która rozwinęła się
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na podstawie źródeł biblijnych. Widzimy go raczej jako wynik serii załamań,
a nawet zerwań, które stopniowo doprowadziły do utożsamienia różnych pozio-
mów rozwoju w ramach teologii i na podstawie tekstów (które były raczej pre-
tekstem do różnych teologii). I tak kultura uczonych, którzy stworzyli Talmud
Babiloński, była znacząco odmienna od kultury rabinicznej, która stworzyła inne
klasyczne teksty literatury rabinicznej. Ta pierwsza stanowiła rodzaj formalnie
zorganizowanej akademii i właśnie Talmud Babiloński, zredagowany w V i VI w.,
narzucił obraz judaizmu całkowicie odmiennego od chrześcijaństwa. Podobnie
obraz chrześcijaństwa to głównie polemiczne dzieła Ojców Kościoła, z których
adversus Judaeos stanowiły najbardziej wyraziste elementy tożsamości konstruo-
wanej w opozycji do judaizmu rabinicznego.

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

Przedstawiona wyżej propozycja „zatarcia granic” między judaizmem
i chrześcijaństwem jest swoistym case study możliwości przezwyciężenia powsta-
łej dwa tysiące lat temu granicy między wyznawcami tego samego Boga. Przy
czym nie chodziło o zajęcie stanowiska w zaledwie rozpoczętej debacie między
specjalistami (Daniel Boyarin z jednej strony i Peter Schäfer z drugiej), ale ra-
czej na wskazanie pożytków płynących z powrotu do źródeł. Bywa, że taki powrót
oznacza rezygnację z granic, ale nie jest to nieuniknione. Przypadek swoistego
ostracyzmu, jakiemu poddany jest Daniel Boyarin zarówno przez swoją orto-
doksyjną wspólnotę żydowską, jak i przez część środowiska akademickiego,
wskazuje na to, że śmiałkowie muszą być gotowi na zapłacenie wysokiej ceny.
Jednak radość z „zatarcia granic” jest większa niż wykluczenie przez ich twór-
ców i strażników.

DANIEL BOYARIN – RETURN TO ORIGINS OR BLURRING BORDERS?

Summary

The main objective of this article is to demonstrate that different kinds of borders which
we use to treat as a stable phenomenon are, in fact, a result of ideological manipulation.
In the political sphere it was clearly demonstrated by Frederik Barth and Zygmunt Bauman.
Daniel Boyarin did similar deconstruction of the border between Judaism and Christianity.
According to Boyarin, the best way to overcome the theological and ideological tensions
between Jews and Christians is a philological analysis of the common religious heritage.

Adj. Izabela Ślusarek
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R E C E N Z J E  I  P R Z E G L Ą D Y

LITERATURE AND GEOGRAPHY IN ACTION* 

Stefania Skwarczyńska’s article from 1937 on representations of regionalism
in Polish literature as well as Janusz Sławiński’s preface to Space and literature
published in 1978 laid the groundwork for all subsequent papers on intersection
of geography and literature presented before Ewa Rewers introduced the core
ideas of the topographic turn to Polish humanities in the late 1990s. Considering
the main attribute of a turn which is the ability to modify perception of basic
categories while transforming tools from descriptive to operational, and in co-
herence to traditional Polish theory, Elżbieta Rybicka proposes a book with an
ambitious agenda – both to organise notions covering similar interests while pro-
posing geopoetics as a firm research orientation, and to inspire further research
by asserting raw phenomena which embody reciprocal influence of geography
and literature.

This excellent volume promises to bring into order a vast range of spatial
categories glossary ingraining geopoetics into Polish literary studies. As a con-
sequence, it carries the potential to cling many previous and proceeding scholarly
observations under the idea of notion-in-action. Selected terms are arranged
within the scope of four aspects – poetological, geographical, anthropological and
performative. Maps, imagined geography, idiolocality, place, auto/bio/geographies
and others are put in association to reception and reading practices, somatic and
emotive experience, and finally creative potentiality. The primal interest of the
author, although appears subtle enough, is manifested quite forthwith. The active
factor of the intersection, its performativity, constructs different kinds of questions
which estrange inquiries on representation. The dissertation is accompanied by
four supporting hypotheses: geopoetics does not result in treating geographic
perspective as a final product of the analysis, it inflicts world-/meaning-creation,
both geography plays an active, poietic (gr. PoihtikÒj, “creative”) role and
the literature has a geographic character, and finally these heterotopias are not
only a source of new meanings, but also a key to understanding them. Rybicka
refers to the definition of poiesis as an act of creation, power to execute, thus
geopoetics should be understood not only as a feature of creativity towards
geography/literature, but also as an interpretative method, which may put ideas
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2 M. Mikołajczak, E. Rybicka (ed.), Nowy regionalizm w badaniach literackich, Badawczy
rekonesans i zarys perspektyw, Kraków: Universitas, 2012.

3 Just to mention some of the recent works: Poetyka migracji. Doświadczenie granic w litera-
turze polskiej przełomu XX i XXI wieku, ed. P. Czapliński, R. Makarska, M. Tomczok, Katowice:

into motion, according an active role to them. As a consequence, a prospective,
rather than retrospective utopia may be emphasised, and pragmatic, rather than
mimetic questions posed (389).

In the first two parts Rybicka presents richness of perspectives heading to-
wards current understanding of the intersection of geography and humanities; she
evokes the linkage of the turns and their diachronic placing, showing variations
of understanding “space” and their impact on crucial literary categories such as
language, subject, reception, reading or genres. Afterwards, a question about the
object of research orientation and its methods is posed to meticulously append
foundations for further analysis and to present geopoetics as a comprehensive
choice for the researchers. Part three depicts Wincenty Pol’s 19th-century vision
of the intersection while introducing categories like maps seen as metaphors,
ekphrasis, inspiration for literary cartography, like a place as a between state
where the experience changes, like imagined geography that constantly reinvents
relation between the real and the imagined. The fourth part concentrates on
emotive and sensual topographies, the fifth – on heterotopias and linkage between
geographic space and memory constructs, and the final one on rethinking region-
alism which has been reduced to nostalgic and escapist category of “little
motherland” in Polish studies. Additionally, an appendix is introduced showing
the examples of implementations of the presented method.

An impressive apprehension of the relations between geography and literature,
illustrated with a wide range of arguments and perspectives, permits the author
to draw a lively, yet extremely disciplined picture of fascinating ideas such as
critical cartography or mismapping as motions between deterritorialization and
reterritorialisation (165), of substantiated set of key words such as circulation,
dialogue, integration (129), finally of inquiries about how the active role of
geographic factor may enable to rethink established categories, how reading
and writing have a potentiality to create geographic events, and, contrariwise,
experiencing geographical space occurs as a result of the literature’s impact.
Moreover, the volume raises great expectations of not only setting a firm research
orientation, but also of introducing order into a heterogeneous collection of works
on the intersection published in the last years within Polish literary studies and
their reference to the notion-in-action. Besides a few names, such as Bolesław
Hadaczek, Jakub Malik, Krzysztof Zajas, Małgorzata Czermińska, Magdalena
Marszałek, the reader, although the subject appears to attract many academics,
will not find sufficient guidance. The publisher alone proposed three books in-
vestigating relations between geography and literature during last three years:
Rybicka’s, one on imagining space in Przyboś’s poetry1 and one which is
a selection of the articles about new regionalism2. The author does not refer to
works, which among others, also pose pragmatic questions about the active and
metaphorical role of space in literature, e.g. books on narrating migrations,
post-reliance, between-frontier states3. In the contribution to this literature, the
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Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013; Narracje migracyjne, ed. H. Gosk, Kraków: Universitas,
2012; I. Iwasiów, Granice: polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku, Szczecin: Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013.

author presents an enormous range of foreign concepts. She was clearly aware
that fulfilling the expectation of identifying a connection with the magnitude
of papers herein the Polish studies may be nearly unfeasible. Nonetheless, the
author does not justify her choice more than emphasising the freshness of the
ideas presented. At the same time inspiration for the orientation found in
Skwarczyńska’s and Sławiński’s works is underlined.

The last part of the book promises to be a selection of geopoetics applications
and a collection of inspirations to continue the path. The author presents strategies
for creating non-existing Central European identity based on representations of
Zofiówka garden (375), likewise in reference to geographically fixed everyday
culture appearing in popular essays on cuisine (398), and also shows composition
of settled/nomadic identity aiming to organise places in motion based on Miłosz’s
topographies (422). On account of the richness of academic literature of the
chosen subjects, like gardens in literature, and length of the articles, the goal
seems onerous to reach. The author arouses appetite tremendously by adding the
appendix, although she leaves the reader ravenous in the end, not only because
of contracted contexts, but also owing to a joint subject of the articles which
pleads for a separate book, a very interesting, yet in situ faintly sketched, portrait
of geographically fixed performative acts which carve sculpture of Central
European identity, an ever lasting germ in menace.

In short, doubts mentioned above do not subtract much of the book’s
enormous value to the field. It is an excellent, articulate presentation of an
inspiring research perspective, accompanied by detailed illustrations of new
phenomena and a vast collection of herewith concepts relating to the linkage
between geography and literature, making the challenge of doing justice to such
an ambitious work quite arduous.

Anita Pieńkowska
(University of Warsaw)
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WSTĘP DO POETYKI NEWSÓW* 

Na początek wypada zadać podstawowe pytanie natury terminologicznej:
news czy wiadomość? Czy w grę wchodzą dwa różne gatunki przekazu, czy mo-
że dwa różnobrzmiące określenia będące synonimami? Rozstrzygnięcie, jakie
przyjęliśmy na potrzeby poniższego studium, dostrzega specyfikę pojęcia „news”
odnoszącego się przede wszystkim do współczesności i do zawrotnego tempa
powiadamiania, którego jesteśmy uczestnikami. Nie zmienia to jednak faktu, że
– choć powszechnie używa się dzisiaj określenia „news” – polskim odpowiedni-
kiem anglojęzycznego wyrazu „news” jest po prostu wiadomość, nowina, aktual-
ność, informacja bieżąca. Stąd w ramach prowadzonych tu rozważań będziemy
używać tych terminów wymiennie.

I. CO ODRÓŻNIA NEWS OD INNYCH KOMUNIKATÓW?

Generalnie rzecz biorąc, news (nowina, wiadomość, wieść, powiadomienie)
jest ewoluującą historycznie, społecznie i kulturowo formą poinformowania
o czymś, co się wydarza bądź właśnie zdarzyło. Nie znaczy to jednak, że wszyst-
kie informacje są newsem. News to informacja szczególna. Jej stałą i uniwersalną
właściwość stanowi walor aktualności oraz to, że rozgrywa się ona między
powiadamiającym a adresatem (adresatami) tu i teraz. Przekaz newsowy oznacza
komunikacyjne włączenie się nadawcy (wytwórcy i emitenta newsów) w czaso-
przestrzeń społeczną odbiorcy (adresata i użytkownika danego środka przekazu).
Zakłada zwrotność, choć niekoniecznie zawsze jej wymaga.

Niezmiernie ważnym, podstawowym atrybutem newsów jest konstytutywna
dla tego gatunku cecha, jaką stanowi aktualność. News = teraźniejszość = aktual-
ność. Wszelkie wiadomości – w najrozmaitszych ich postaciach i odmianach
funkcjonalnych – łączy to, iż pozostają one w ciągłej relacji z tym, co się ak-
tualnie w życiu wydarza. Potok dziejących się na świecie i wokół nas zdarzeń,
o których dany news przekazuje informację, powoduje, że coś się pojawia, coś
właśnie dzieje, a co innego w tym momencie przemija, nabierając znaczenia in-
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formacji do niedawna jeszcze gorąco aktualnej, a wkrótce potem już minionej,
kronikarskiej.

Aktualność newsów w dzisiejszym pojęciu trwa jednak tylko przez moment.
Pojawiają się, przemijają i znikają. Nieuchronne starzenie się wiadomości, zwią-
zane z ich krótkotrwałym okresem pojawienia się, kursowania w obiegu i doko-
nującą się z chwili na chwilę dezaktualizacją, stanowi kolejny istotny wyznacznik
gatunku odróżniający newsy od innego rodzaju komunikatów. Zawrotna – naj-
pierw lokalna, potem krajowa, międzynarodowa i wreszcie globalna – kariera, jaką
zrobiły newsy od wieku XIX począwszy po dzień dzisiejszy, wiąże się ściśle
z rozwojem kolejnych mediów: najpierw prasy, następnie gazet i czasopism
wielkonakładowych, fotografii, telefonu, telegrafu, kinematografii, radia, telewizji,
dalekopisu, faxu, wideo, tablicy świetlnej, Internetu, telefonii komórkowej.

News współczesny jest gatunkiem niebywale ekspansywnym. Dzisiejszy obieg
aktualności z trudem daje się porównać z tym sprzed stu pięćdziesięciu czy
dwustu lat. Wystarczy uświadomić sobie, po jakim czasie świat dowiedział się
o klęsce poniesionej przez armię Napoleona pod Waterloo (18 czerwca 1815).
Tamten jakże brzemienny w skutki news – jako wydarzenie przełomowe dla
Europy w obliczu postanowień kongresu wiedeńskiego – przesądzał na wiek
cały o porządku geopolitycznym Starego Kontynentu. Ale wiadomość o wyniku
tak ważnej bitwy rozeszła się nie od razu. Sto lat później świat został już po-
informowany nieporównanie szybciej o zamachu dokonanym na austriackiego
arcyksięcia w Sarajewie. Dzisiejszy news, nie tylko ten z etykietką „z ostatniej
chwili”, obiega świat w mgnieniu oka i rozprzestrzenia się z zawrotną szyb-
kością za pośrednictwem wielu mediów jednocześnie.

II. KATEGORIE NEWSÓW

Jako jedna z wielu odmian komunikatu użytkowego, wiadomości stanowią
szczególnego typu formę powiadomienia z kilku co najmniej powodów. Z punk-
tu widzenia teorii komunikowania news należy do przekazów użytkowych o wy-
soce zróżnicowanym przeznaczeniu, organizacji budowy, przypisaniu językowym
i sposobach transmisji. Przywykło się sądzić, iż do charakterystycznych cech
uformowania każdego komunikatu newsowego należą: obiektywizacja przekazu,
jednoznaczność, skrótowość, hasłowość, syntetyczność, konkretność, sprawozdaw-
czość i referencyjność.

Myślę, iż w świetle dzisiejszej praktyki komunikacyjnej tylko dwie ostatnie
z wymienionych cech – sprawozdawczość i referencyjność – mogą zostać uznane
za obligatoryjne i konstytutywne dla poetyki gatunku. Nie poprzestając na tym,
spróbujmy w niniejszym tekście przypatrzeć się bliżej poszczególnym katego-
riom tego typu przekazów, nie wyróżniając specjalnie żadnej z nich, lecz jedynie
dążąc do możliwie wszechstronnej kategoryzacji serii zmiennych: począwszy od
podstaw językowych ukształtowania komunikatu, poprzez sposoby jego przekazu,
nieustannie zmieniające się społeczne funkcje i komunikacyjne przeznaczenie.

Przegląd tych kategorii otworzy podział na newsy  j e d n o k o d o w e
i   w i e l o k o d o w e.  Z tą wszelako uwagą, że multikodowość poetyki
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newsa stanowi ważny wyznacznik jego dzisiejszych form i coraz to nowych po-
staci, postrzeganych przez nadawców i odbiorców jako atrakcyjne, bogato wypo-
sażone i nowoczesne. Wielokodowość newsa jest jednak jego cechą fakultatywną,
a nie obligatoryjną dla komunikatów tego gatunku.

Za tym idzie kolejne rozróżnienie na  p r o s t e   i   z ł o ż o n e  formy
podawcze newsów. W przypadku tych pierwszych w grę wchodzi przekaz: suk-
cesywny, oszczędnie skonstruowany, jednoznaczny, stylistycznie transparentny,
wyzbyty wewnętrznej komplikacji. W przypadku drugich – przekaz wyżej zor-
ganizowany, symultaniczny, operujący znacznym stopniem złożenia konstrukcji
wykorzystującej szereg różnych poziomów własnej złożoności, na przykład for-
my hybrydyczne (wieloskładnikowe, multimedialne) połączone w całość wyższe-
go rzędu.

Należy w tym miejscu wyraźnie rozróżnić wielokodowość i multimedialność
newsów.  W i e l o k o d o w o ś ć  odnosi się do operującej kilkoma naraz
sprzężonymi z sobą kodami organizacji nowoczesnych form prezentowania
wiadomości za pośrednictwem: telewizji, Internetu, telefonii komórkowej etc.
M u l t i m e d i a l n o ś ć  natomiast dotyczy jednoczesnej i różnorakiej
obecności tego samego (choć nie takiego samego) newsa w wielu naraz kom-
plementarnych względem siebie kanałach przekazu. Multimedialność jest zatem
pojęciem z zakresu nie tyle poetyki newsów, ile socjologii obiegów i kanałów
współczesnego komunikowania.

Intrygującą parę kategorii wiadomości stanowią komunikaty  j e d n o -
z n a c z n e   i   w i e l o z n a c z n e.  Nie wszystkie newsy stawiają na
przejrzystość i klarowną jednoznaczność. Bywają wśród nich takie, które ope-
rują enigmą swego znaczenia. W przypadku newsów profetycznych, na przykład:
wróżby, wieszczby i przepowiedni, oznajmienie na temat przyszłości wypowie-
dziane w danym tu i teraz przez nadawcę celowo uwieloznacznia zawartą w nim
zawoalowaną, nieczytelną w danym momencie informację. Można tu wręcz mó-
wić o syndromie „lasu birnamskiego”, którego zapowiedziany przez wiedźmy
w ich przepowiedni nieubłagany pochód długo wydaje się Makbetowi całkowitą
niedorzecznością, zapewniającą mu niekończące się panowanie.

Przegląd kolejnych kategorii obejmuje następujące odmiany newsów:
– słowne (werbalne, umownie, choć nieprecyzyjnie zwane tekstowymi), bez-

słowne (niewerbalne, np. ikoniczne) i słowno-obrazowe
– ustne i pisemne
– ukazujące się drukiem i pisane ręcznie
– wizualne i audialne
– ekstraspektywne, retrospektywne, futurospektywne, introspektywne
– bezpośrednie i zapośredniczone
– oficjalne i nieoficjalne
– autoryzowane i nieautoryzowane
– potwierdzone i niepotwierdzone
– publiczne i prywatne
– kontrolowane i niekontrolowane
– ocenzurowane (reglamentowane) i nieocenzurowane
– świadome i przekazywane nieświadomie
– jawne, niejawne i tajne (szyfrowane).
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O ile nie nastręcza większego problemu rozróżnienie newsów  t r a d y c y j -
n y c h  i newsów  n o w o c z e s n y c h  (z ich nieustannie zmieniającymi się
formami i sposobami przekazu, a także alternatywnym wobec już znanych
pojawianiem się coraz to nowych), o tyle daje sporo do myślenia następna para
kategorii. Była już mowa o newsach  w s p ó ł c z e s n y c h  i newsach
h i s t o r y c z n y c h.  Czynione tu ich rozróżnienie nakazuje zwrócić uwagę
czytelników tego studium na niesłusznie pomijany w dzisiejszych badaniach
komunikologicznych i medioznawczych aspekt rozwoju i przemian tej formy
komunikatu, a wraz z nim na obiecujące perspektywy badawcze poetyki histo-
rycznej i komparatystyki wiadomości: od czasów starożytnych aż po wiek XX.

Za przykład niech posłużą wici. Wśród obyczajów komunikacyjnych epoki
staropolskiej pojawia się oryginalna forma oficjalnej wiadomości rozsyłanej po
kraju przez króla, jaką jest wić. Za pośrednictwem wici (wiechy) zwoływano
w dawnej Polsce pospolite ruszenie. Pojedyncze (pierwsze), wtóre bądź w razie
najwyższego zagrożenia bezpieczeństwa państwa trzecie wici stanowiły rodzaj
rozkazu stawiennictwa dla poddanych. List opatrzony pieczęcią królewską prze-
syłany wojewodom i starostom przekazywany był dalej na określonym terytorium
do wiadomości wszystkich mieszkańców. Niestawienie się na rozkaz króla ozna-
czało niezwykle poważne sankcje i konsekwencje dla adresata nieposłusznego
woli władcy z konfiskatą całego majątku, a wcześniej nawet pozbawieniem ży-
cia włącznie.

Z innych charakterystycznych przykładów warto zwrócić uwagę na wielowie-
kową ewolucję newsów rozpowszechnianych za pośrednictwem poczty. Widać,
jak wiele zmieniło się w tym zakresie nie tylko od czasów renesansu czy na
przestrzeni wieku XX, ale także obecnie, gdy do historii przeszedł na naszych
oczach pocztowy telegram (zwany depeszą), niegdyś uważany za sposób błyska-
wiczny i nowoczesny. Po tej historycznej dygresji powróćmy do głównego tema-
tu tego tekstu, jakim są kategorie wiadomości.

W klasie wyróżników przydatnych w charakterystyce newsów mamy z reguły
do czynienia z opozycją opartą na czytelnej przeciwstawności wskazanych wy-
żej kategorii. Oprócz nich da się jednak wyróżnić jeszcze inne kategorie nie-
zakładające dualnego klucza. Zaliczamy do nich między innymi wiadomości:
pochodzące od określonego organu władzy (króla, prezydenta, rządu, sejmu etc.),
dalej wojskowe, prawne, administracyjne, dyplomatyczne, szpiegowskie, policyj-
ne, sądowe.

Kolejną grupę kategorii stanowią newsy, których wspólnym mianownikiem
jest określony środek przekazu. W zależności od specyfiki danego medium i spo-
sobu ich przekazywania można więc wyróżnić wiadomości: prasowe, telefonicz-
ne, telegraficzne, filmowe, radiowe, telewizyjne, internetowe oraz wiele innych
niewymagających w tym miejscu oddzielnej specyfikacji, niemniej wywierają-
cych określony wpływ na poetykę newsa jako gatunku (słynne 160 znaków = 1120
bitów będących do dyspozycji użytkownika poczty sms – ang. Short Message
Service).
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III. NEWS JAKO GATUNEK

Wszystkie przekazy, których wspólnym mianownikiem jest pojęcie wiado-
mości, można generalnie podzielić na:  k o m u n i k a t y   i n f o r m a c y j -
n e   i   k o m u n i k a t y   p e r s w a z y j n e.

Celem i podstawową funkcją tych pierwszych jest powiadomienie adresata
o określonym wydarzeniu bieżącym. Celem drugich – wykorzystanie przekazy-
wanej wiadomości do uzyskania wpływu na jej odbiorcę.

Nasuwa się w tym miejscu istotna wątpliwość natury genologicznej. Czy cechą
konstytutywną tego gatunku jest teraźniejszość jako stała konieczna przekazu?
Innymi słowy, czy news, aby był newsem, musi z definicji być zaprezentowany
w czasie teraźniejszym? Odpowiedź twierdząca na to pytanie pociąga za sobą
ważne konsekwencje formalne. Teraźniejszość byłaby w takim przypadku
wyznacznikiem nieodzownym. Czy jednak zawsze? Mamy przecież takie wia-
domości, które bez wątpienia są wiadomościami, a niekoniecznie ukształtowane
zostały jako komunikat w czasie teraźniejszym.

Należy w tym miejscu rozróżnić w poetyce newsa dwie sprawy: tryb oznaj-
mujący i czas teraźniejszy. Rozróżnienie to pozwala wyprowadzić daleko idący
wniosek. Otóż o ile trybem właściwym wszelkiego typu wiadomości jest w każ-
dym przypadku tryb oznajmujący, o tyle wcale nie musi nim być czas teraźniejszy.
W przypadku relacji na żywo sprawa jest prosta. Przekaz newsowy na żywo
rozgrywa się w czasie teraźniejszym. To jednakże nie wyczerpuje wszystkich
możliwości.

Na co dzień obcujemy przecież nieustannie z wiadomościami prezentowany-
mi w czasie przeszłym. Czy wobec tego nie są to newsy? A może czas teraźniej-
szy użyty w komunikacie nie jest warunkiem koniecznym, aby mówić o newsie
jako gatunku? Wszystko wskazuje na to, że takim niezbędnym warunkiem nie jest.
Co zatem sprawia, że czytając, słuchając czy oglądając wiadomości, odbiorca
definiuje dany przekaz czy wiązkę przekazów jako news? Dzięki czemu następuje
w jego świadomości jego genologiczna identyfikacja?

Zarówno wśród wiadomości werbalnych (drukowanych w prasie bądź na przy-
kład nadawanych w radiu), jak i wśród wiadomości ikonicznych (fotografia, film,
Internet) czas teraźniejszy przekazu jest cechą językową występującą fakultatyw-
nie. Zamiast niego wielokrotnie pojawia się w nich czas przeszły. W konstrukcji
przekazu newsowego liczy się bowiem nie czas gramatyczny, lecz co innego. To
mianowicie, że mamy tutaj do czynienia z komunikacyjno-kulturowym przeko-
dowaniem w postaci  p r a e s e n s   h i s t o r i c u m.  Stąd czas przeszły
w odniesieniu do poetyki newsa „po drodze” nabiera w przekazie charakteru kon-
wencjonalnego, podlegając odczytaniu w kategoriach teraźniejszości. Nie musi
więc zaistnieć językowo (gramatycznie etc.), aby mimo to stać się wehikułem
relacji dotyczącej tego, co aktualne: w pojęciu zarówno nadawcy, jak informowa-
nego adresata (widza, czytelnika etc.).

Większość wiadomości, jakie do nas dochodzą, została sporządzona w prze-
szłości, a mimo to podlegają one zjawisku aktualizacji w procesie odbioru i są
traktowane przez adresata niczym list czy telegram, który właśnie dotarł do jego
rąk. To, co aktualne, staje się aktualnym dzięki istnieniu  k o n w e n c j i
k u l t u r o w e j   p r z e k a z u  oraz takiej, a nie innej organizacji komu-
nikatu, który prezentuje wybrany przez nadawcę fragment świata. Referencyjne
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1 U. Eco, Temat na pierwszą stronę, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 2015, s. 49.

odniesienie wiadomości do czegoś, co opisuje ona jako wydarzenie bieżące, po-
zwala uznać dany komunikat za przekaz newsowy mimo udziału czynnika prze-
szłości. W grę wchodzi tutaj każdorazowo uzgodniona kulturowo transpozycja
i dyspozycja stylu odbioru przekodowująca „zdarzyło się” na „właśnie się dzieje”.

IV. ODMIANY GATUNKOWE NEWSÓW

Czy news można uznać za gatunek jednorodny? Z pewnością nie. Istnieje
znaczna liczba odmian gatunkowych wiadomości. W genologii newsów daje
o sobie znać bardzo silne powiązanie ich poetyki ze sposobem i środkiem prze-
kazu (medium). W szczególnych przypadkach relacja ta przybiera postać para-
doksalną. Kapitalnie wyraził to niedawno Umberto Eco na kartach powieści Temat
na pierwszą stronę. Natrafiamy w niej na następujące stwierdzenie: „To nie wia-
domości czynią gazetę, to gazeta czyni wiadomości. Składając umiejętnie cztery
różne wiadomości, proponuje się czytelnikowi wiadomość piątą”1.

W piśmiennictwie anglosaskim pojawia się powszechnie stosowane w prak-
tyce dziennikarskiej rozróżnienie na: 1) wiadomość (przedstawiona w zwięzłej
formie krótka notka lub nota) oraz 2) artykuł (rozwinięta postać zazwyczaj ko-
mentowanej informacji na aktualne tematy). Z grubsza biorąc, daje tu o sobie znać
dystynkcja między wiadomością jako powiadomieniem a komentarzem jej do-
tyczącym. Nie kwestionując zasadności powyższego rozróżnienia, nie sposób jed-
nak nie zauważyć, że dalece nie wyczerpuje ono problematyki wewnętrznego
zróżnicowania gatunkowego newsów.

Fakt, iż dany komunikat jest traktowany jako wiadomość, nie ogranicza i nie
zmienia w niczym bogactwa i różnorodności form newsowych, z jakimi mamy
do czynienia zarówno w przeszłości, jak i w dobie obecnej. News jako gatunek
przekazu jest jeden; jego odmian i przeróżnych postaci natomiast – bardzo wiele.
Spróbujmy w telegraficznym skrócie przedstawić najważniejsze i najpopularniej-
sze z nich, podobnie jak w przypadku kategorii newsowych nie wyróżniając
żadnej. Do odmian gatunkowych newsa należą między innymi formy komuni-
kowania tak względem siebie odmienne, jak: informacja (prasowa, radiowa, tele-
wizyjna, internetowa etc.), korespondencja (prasowa, radiowa, telewizyjna itp.),
wiadomość agencyjna, wiadomość z ostatniej chwili (breaking news), wiadomość
główna (headline news), relacja (przekaz), doniesienie, wiadomość w telegaze-
cie, news elektroniczny (ukazujący się na pasku), wzmianka, notka, migawka, re-
portaż, fotoreportaż, reportaż telewizyjny, fotokorespondencja (fotonews), list
(w rozmaitych jego odmianach i postaciach), pocztówka, telegram, depesza, szyfro-
gram, gryps, komunikat, graf, podanie, zaproszenie, rejestracja, oświadcze-
nie, powiadomienie, zawiadomienie, wołanie, apel, protest, odzew, prezentacja
(przedstawienie kogoś lub czegoś), awizo, przypomnienie, monit/upomnienie,
wezwanie, pozew sądowy, wokanda, oskarżenie, zeznanie, wyrok, obwieszczenie,
ogłoszenie, inserat prasowy, afisz, plakat, napis, nadruk, anons prasowy, nekrolog,
klepsydra, obituarium, kronika (kryminalna, matrymonialna etc.), kronika towa-
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2 Michałek w żargonie dziennikarskim oznacza drobną paruwersową wiadomość o małym cię-
żarze gatunkowym i na błahy temat, mającą sprawić przyjemność czytelnikom.

3 Ceduła giełdowa – publikowany codziennie przez giełdy urzędowy wykaz kursów walut, dewiz
i papierów wartościowych oraz cen towarów będących przedmiotem transakcji giełdowych.

rzyska, kronika aktualności, faktomontaż, komunikat naścienny (tablica, gazetka
ścienna, napis etc.), zapowiedź, proroctwo, wróżba, wieszczba, objawienie, zwia-
stowanie, przepowiednia, horoskop, prognoza, ostrzeżenie, przestroga, lokalizacja
(sygnał latarni morskiej, radaru, gps etc.), sygnał, alert, alarm, s.o.s. (międzynaro-
dowy sygnał w alfabecie Morse’a), orzeczenie, diagnoza, tajemnica, sekret, plotka,
pogłoska, obmowa, oczernienie, niedyskrecja, przeciek, taśma (nagranie), skandal,
pomówienie, kaczka dziennikarska, ciekawostka, michałek2, żart primaaprilisowy,
wiadomość spreparowana (zmyślona, sfingowana etc.), fałszywka (wiadomość ce-
lowo wprowadzająca adresata w błąd), mock-news, anonim, donos, sprostowanie,
dementi, manifest (ideowy, artystyczny etc.), posłanie, wyznanie, wyznanie wiary
(credo), spowiedź (wyznanie grzechów), auto da fé, apostazja, coming out,
zwierzenie, życzenie, przeprosiny, nota dyplomatyczna, démarche, porozumienie,
traktat, deklaracja, wypowiedzenie, rozejm, zawieszenie broni, kapitulacja, zakoń-
czenie wojny, nakaz, ukaz, meldunek, rozkaz, raport, ceduła3, transmisja, wywiad,
sonda reporterska, dzwonek, wiadomość głosowa, sms, mms, post, wpis, skype,
emotikon, lajk, hejt, tweet, giveaway, hasztag (hashtag), zajawka (sneak peek),
haul, chciejlista, hajp, sneaky geet, newsletter, blog, fotoblog, snapchat, selfie,
sweet photo, iphonography, instamix.

Jak z tego wynika, pojęcie „news” obejmuje swym zakresem niezmiernie
szeroki repertuar różnych wyspecjalizowanych postaci. Przedstawiony powyżej
repertuar wariantów oraz odmian pokrewnych wiadomości zawiera najważniej-
sze i najczęstsze z nich. Jednak w żadnym razie nie pretenduje do bycia listą
wyczerpującą ani tym bardziej zamkniętą. Zapewne jedne z podanych przykładów
okażą się w oczach czytelników newsem bardziej „właściwym” (czytaj: dzisiej-
szym standardem wyobrażenia o tym, czym jest news), inne zaś mniej (np. list,
raport, podanie, wywiad, transmisja, przepowiednia czy prezentacja).

Niewykluczone, a nawet mocno prawdopodobne, że niektóre z wyżej wymie-
nionych zostaną uznane za coś, co newsem de facto nie jest. Bardzo zróżnicowa-
na okazuje się także licentia factographica poszczególnych typów i wariantów.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż marginalność czy nawet peryferyjność danej
odmiany wiadomości oraz właściwa jej specyfika nie stanowią argumentu prze-
mawiającego za tym, by odmówić jej przynależności do rozległej i wielofunkcyj-
nej rodziny komunikatów newsowych.

Jeśli przyjąć na użytek naszych rozważań, że w centrum powyższego wyli-
czenia znajduje się news jako zbiorczo pojęty „gatunek właściwy”, mamy tu do
czynienia z powiązaną z nim na różne sposoby – nieporównanie szerszą od niego
– reprezentacją rozmaitych odmian przekazów: werbalnych (zarówno mówio-
nych, jak pisanych), wizualnych, audialnych i audiowizualnych. Wszystkie one
składają się na rodzinę  p o w i a d o m i e ń.  Wspólną dla wszelkich moż-
liwych form powiadomienia funkcją komunikacyjną jest o czymś zwięźle po-
informować.

Prezentacja poszczególnych odmian gatunkowych wiadomości, jaką zawie-
ra niniejszy rejestr, ma charakter niezamknięty w tym sensie, iż nie była z góry
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nastawiona na sporządzenie ich kompletnego repertuaru, i z tego względu pozo-
staje otwarta na inne, w tym także dzisiaj nieznane odmiany newsów, jakie po-
jawią się w nadchodzącej przyszłości. Zakładany cel, który nam przyświecał,
stanowiło jedynie ukazanie wachlarza kulturowych postaci i zasygnalizowanie ich
bogactwa wynikającego z różnorodności form.

V. POETYKA ATRAKCJI

W studiach nad poetyką newsa kategoria atrakcyjności jak dotąd dawała
o sobie znać raczej marginalnie. W potocznym mniemaniu fundamentem atrak-
cyjności każdego newsa jest jego nowość i bieżąca aktualność. W określonym mo-
mencie i miejscu nadawca powiadamia adresata o czymś, czego tamten jeszcze
nie wie. Czy jednak samo kryterium nowości zamyka całą kwestię? Nie zamy-
ka, zwłaszcza że ma ono w takim ujęciu charakter „zewnętrzny” wobec danego
modelu ukształtowania przekazu. Tak więc sama nowość jako jedyne źródło
atrakcji nie wystarcza. Poetyka atrakcji w przyjętym tutaj znaczeniu obejmuje
swym zakresem nie tylko moment aktualności, lecz przede wszystkim określo-
ny  s p o s ó b   o r g a n i z a c j i  newsowego komunikatu.

Sprawą o podstawowym znaczeniu, z której należy zdać sobie sprawę, jest
r e t o r y k a  newsów. Absolutna większość newsów traktowanych jako ko-
munikat znakowy ma charakter konwencjonalny, wynikający z udziału w nich
pewnego repertuaru standardów i klisz powiadamiania. Ich retoryczny charak-
ter dotyczy zarówno wiadomości werbalnych, jak i ikonicznych, wizualnych,
audialnych i audiowizualnych. Każda z tych odmian newsa – niezależnie od
łączących je powinowactw – wykształciła własny repertuar sposobów i chwy-
tów nadających danemu komunikatowi bądź ich wiązce rozpoznawalny kształt
językowy.

Co ciekawe, sposób ich uformowania zakłada formę wewnętrznie zhie-
rarchizowaną. Szczególnie wyeksponowana rola przypada w konstrukcji poje-
dynczego newsa takim „stałym fragmentom gry” prowadzonej przez nadawcę
z odbiorcą, jak: wiadomość z ostatniej chwili, tytuł, podtytuł, nadtytuł, tytuł
działu, ilustracja, fotos (wraz z podpisem), grafika szpalty, kolumny, symultaniczny
układ informacji prezentowanych w ramie ekranu, nagłówek, lead, tłusty druk,
większa czcionka, petit itp. Podobnie w newsie fotograficznym można za-
obserwować wiele sposobów składających się na retorykę fotografii.

Również w przekazie audiowizualnym operującym ruchomym obrazem
funkcjonuje analogiczna gama chwytów retorycznych umożliwiających hierarchi-
zację jego elementów na ekranie. Przemyślany i dobrze skomponowany układ tych
elementów czyni wiadomość nieodparcie atrakcyjną we wszelkich odmianach
newsów, organizując właściwą im retorykę. Rysuje się tutaj intrygujący fenomen
kulturowy w postaci  s t r u k t u r a l n e j   w s p ó l n o t y  newsów, obej-
mującej różne ich postaci i alternatywne środki przekazu. Media są wprawdzie
różne, ale dążenie do atrakcyjności i sposoby jej aranżowania oraz wytwarzania
okazują się: zbliżone do siebie, analogiczne i porównywalne.
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Warto uświadomić sobie, że retoryczny aspekt newsów stanowi stałą ko-
nieczną procesu komunikowania. Dopiero na tym tle można mówić o czymś ta-
kim, jak pomysłowość opracowania i oryginalność danego newsa, wynikająca
z autorskiego (a nie odtwórczego) podejścia do formy newsowego komunikatu.
Na przykład wtedy, gdy na wieść o tym, że został uznany za zmarłego, Mark
Twain ogłosił kapitalne dementi ujęte w mistrzowską ripostę: „The reports of
my death have been greatly exaggerated” („Doniesienia o mojej śmierci były
wielce przesadzone”).

Aby dostrzec z całą wyrazistością newsową retorykę, wystarczy przyjrzeć
się bliżej konstrukcji newsów fikcyjnych (plotka, pogłoska, mock-news, kaczka
dziennikarska, żart primaaprilisowy etc.). Na ich przykładzie widać doskonale, iż
treścią oraz formą tego typu konstrukcji staje się samo powiadomienie, które
odwołuje się nie do rzeczywistych faktów, lecz do fikcyjnego pola odniesienia,
mającego uchodzić w odbiorze za wiarygodne. Konstrukcja tego typu przekazów
newsowych zachowuje pełne wyposażenie retoryczne (element powszechnie zna-
nej i stosowanej konwencji) po to właśnie, by wprowadzić do obiegu informa-
cję, która tylko udaje komunikat wiarygodny. Zgodnie z inną maksymą Marka
Twaina: „Najpierw zgromadź fakty, potem możesz je przekręcać, jak ci się tylko
spodoba”.

Do tej pory przedmiotem naszej uwagi był pojedynczy news. Pora zająć się
ich wiązką (porcją, blokiem, serwisem aktualności, zestawem). Tak bowiem, to
znaczy w medialnym pakiecie, funkcjonują od dawna wiadomości: prasowe, fil-
mowe, radiowe, telewizyjne czy internetowe. Atrakcyjność konkretnego newsa
staje się przedmiotem gry między nadawcą a odbiorcą na wyższym piętrze
newsowego przekazu. W grze tej liczy się nie tylko doniosłość informacji („daj-
cie sensację na pierwszą stronę”), ale także semantyczna hierarchizacja we-
wnątrz bloku newsów w danym wydaniu. Oprawienie przez wydawcę newsa
w określoną ramę lub bardziej rozbudowany układ ramowy umożliwia nadanie
mu zamierzonej rangi i tym samym zwiększenie waloru atrakcyjności.

Atrakcyjność serii wiadomości okazuje się wówczas nie prostą jedno-
poziomową addycją, lecz pochodną ich umiejętnie zaaranżowanego zestawienia
i zhierarchizowania. W zestawieniu tym – pełniącym funkcję ramowej kon-
strukcji znaczeniowej wyższego rzędu – liczą się za każdym razem określone
m i e j s c a   w a ż n o ś c i  danego newsa względem pozostałych, przykłado-
wo: wiadomość główna, wiadomość z ostatniej chwili, wiadomości umieszczone
na pierwszej stronie, pierwszy materiał w kronice filmowej, pierwszy news
wydania, wiadomości pomniejsze, wreszcie notka informacyjna, żart, michałek
i wiele innych.

W obecnej dobie rozwoju poetyki komunikatów newsowych obcujemy na
co dzień z wielością ram przekazu i konstrukcjami wieloramowymi, których
umiejętne użycie zwiększa płynność, różnorodność i atrakcyjność uformowania
przekazu. Podstawowym warunkiem, jaki musi być przy tym spełniony, jest jed-
nak czytelność i przejrzystość zaprojektowanej konstrukcji poszczególnego wy-
dania. Ma ona zapewnić niezbędny balans pomiędzy zwartą, skondensowaną
formą  m i k r o s t y l i s t y k i  pojedynczego newsa a szeroko rozpostar-
tą formą  m a k r o k o m p o z y c j i  oferowanego przekazu, wydania ma-
gazynu aktualności etc.
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Nie mamy tu do czynienia z konstrukcją wcześniej nieznaną. Kulturowe
podstawy właściwego jej napięcia sięgają końca XVIII w. Magazynowa postać
przekazu newsowego, od kiedy istnieje gazeta, nie jest niczym nowym. Nową
jakość nadały temu zjawisku media XX w., czyniąc news elementem większej
„pakietowej” całości. Pojedyncza wiadomość traci coraz bardziej swą autono-
mię. Jest odnoszona w przekazie i jego odbiorze do innych. Mikroobraz świata
będącego przedmiotem jej powiadomienia zyskuje czytelność i okazjonalną spój-
ność wyższego rzędu w korespondencji z makroobrazem tworzonym wspólnie
z pozostałymi.

W codziennej praktyce informacyjnej i w poetyce newsów wyznacznik atrak-
cji ma wymiar  i n t e r t e k s t u a l n y,  zależny od układu danego materiału
i zajmowanego miejsca ważności. Idiom atrakcyjności pojedynczego newsa ko-
responduje i współgra z idiomem atrakcyjności tego, co zostało złożone i zmon-
towane przez nadawcę w całość wyższego rzędu. Tworzy się na tej drodze nowa
jakość informacyjna będąca nie sumą wiadomości składowych, lecz wartością
ramową wynikającą tyleż z samej zawartości, co z przemyślnej i celowej hierar-
chizacji wykorzystanych składników.

Wydawca serwisu informacyjnego nieustannie zabiega i dba o to, by mieć
w swym numerze możliwie wiele atrakcyjnych newsów. Do tego, by osiągnąć
zamierzony poziom atrakcyjności, potrzeba jednak czegoś więcej. Już nie po-
jedynczy, choćby najbardziej gorący news, lecz układ i hierarchia publikowa-
nych materiałów stają się instrumentem i wyznacznikiem poziomu atrakcyjności
projektowanej i oferowanej przez nadawcę z myślą o adresacie. Tym sposobem
poetyka atrakcji przekazu newsowego obejmuje swym zakresem zarówno poje-
dyncze wiadomości, jak i ich doraźne zestawy, kompozyty wchodzące w skład
konstrukcji danego wydania: gazety, czasopisma, magazynu ilustrowanego, ser-
wisu aktualności na antenie radiowej, w telewizji informacyjnej, na portalu
internetowym.

 
Ostateczna konkluzja niniejszych rozważań zmierza do ogólniejszego stwier-

dzenia, iż news jako forma wypowiedzi i jako gatunek komunikatu nie jest ani
czymś prostym, ani tym bardziej prymitywnym. News jako specyficzna, wewnętrz-
nie zorganizowana forma powiadomienia zawiera w sobie znaczne bogactwo
zróżnicowania form i odmian gatunkowych: zarówno w aspekcie historycznym,
jak i w dobie dzisiejszej, w której zaznacza się nigdy wcześniej nienotowana
ekspansja tej formy komunikatu w dziejach ludzkości. Czas pokaże, czy zauwa-
żalne dzisiaj przejawy symplifikacji i banalizacji komunikatów newsowych staną
się normą i masowym uzusem, czy też obok nich odrodzą się bądź wytworzą na
nowo w obiegu społecznym alternatywne formy wiadomości, operujące wysokim
stopniem złożenia i wypowiedzeniotwórczej finezji.
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INTRODUCTION TO POETICS OF NEWS

Summary

Currently, in the era of development of poetics of news, every day we have contact
with multiple news-delivery formats and multiple-faceted structures. Their skilful use
contributes to better fluidity, variety and attractiveness of the presented content. The basic
condition that must be met then, however, is readability and clarity of the design of
a particular edition, which serve to provide the necessary balance between the compact,
condensed form of microstylistics of a single news item and widespread macrocom-
position of the offered form of news delivery. A single news item increasingly loses its
autonomy, as it is related to other news. Microimage of the world, which is the subject
of a news item, is gaining clarity and occasional consistency of the higher level in
correspondence with macroimage created jointly with other news. In everyday information
practice and the poetics of the news, intertextual dimension determines the attractiveness
of news, it depends on the composition of the particular material and the position of a news
item in the hierarchy of importance. Attractiveness of a single news item corresponds
to attractiveness of the higher level whole prepared by a broadcaster. In this way the new
information quality is created, which is not the sum of news items, but the composite
value resulting as much from the content, as from the deliberate hierarchisation of the
elements used.

News as a form of utterance and a communication genre is neither simple nor
primitive. As a specific, internally-organised form of delivering a message, it had a con-
siderable variety of forms and genres in the past; the same situation applies to the present
times, when we may notice the expansion of news not recorded before in the history
of mankind.

Trans. Izabela Ślusarek



INFORMACJE DLA AUTORÓW

Uprzejmie prosimy wszystkich Autorów przysyłających po raz pierwszy swoje teksty o dokład-
ne podanie imion, nazwisk, tytułów naukowych, miejsc afiliacji, adresów prywatnych i numerów
telefonów.

Teksty należy dostarczyć drogą mailową na adres: przegladhumanistyczny@uw.edu.pl

W celu zapobieżenia zjawiskom tzw. ghostwriting i guest autorship, w przypadku artykułów
napisanych przez więcej niż jednego autora, prosimy o staranne wymienienie wszystkich współauto-
rów oraz ich afiliacji.

Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu krótkiego (do 700 znaków) streszczenia w języku pol-
skim lub angielskim oraz oświadczenia, że tekst nie był publikowany ani nie został skierowany
do druku w innym czasopiśmie lub tomie zbiorowym.

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowywaniu tekstu:

* Objętość artykułu nie powinna przekraczać 17 stron (30 000 znaków ze spacjami), recenzji
– 6 stron (10 000 znaków ze spacjami).

* Tytuły książek,  rozdziałów i artykułów oraz zwroty obcojęzyczne  należy wyodrębnić kursywą.

* Tytuły czasopism oraz cytaty należy umieścić w cudzysłowie.

* Przypis bibliograficzny powinien zawierać: skrót imienia autora, nazwisko autora, tytuł (kur-
sywą), wydawnictwo, miejsce i rok wydania. Jeśli dana pozycja bibliograficzna jest przywoły-
wana po raz kolejny, należy podać skrót imienia autora, nazwisko autora, skrócony tytuł.

Każdy tekst nadesłany do redakcji jest recenzowany przez redaktora tematycznego. Artykuły
wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej.

W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co
najmniej 4 miesiące.

Autor opublikowanego tekstu otrzymuje jego wersję elektroniczną oraz egzemplarz autorski
pisma.    

Redakcja nie zwraca tekstów niezamawianych.




