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Wstępniak

Oddajemy w Wasze ekrany „Szok Kulturowy” - internetowe czasopismo o ogólnoświatowej
dostępności. „SzK” redagują studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Rozmach
tematyczny pierwszego numeru może budzić oczywiste zachwyty, ale także zarzuty o prasową
dezynwolturę. Choć zakres tematyczny przypomina patchwork, to u podłoża poszczególnych
tekstów oraz ich agregatu leży całkiem spójny koncept – antropologiczna „czułość” wobec świata.
Numer tworzy kilka zagadnień szczegółowych.
Część tekstów stanowią bądź referaty wygłoszone na konferencji, która odbyła się w Bystrej
(k. Bielska-Białej) pod koniec listopada 2014 roku, bądź powstałymi jako refrakcje tamtejszych
dyskusji. Hasło wywoławcze sesji brzmiało „stare/nowe tematy”. Organizatorzy zachęcali
do patrzenia na „współczesną kulturę jako obszar kontynuacji (odnawiania, przekształcania)
znaczeń, spojrzenia nie tracącego przy tym wrażliwości na to, co etnograficznie i historycznie
zmienne; poszukiwania w „nowych” tematach badawczych (tj. internet, komiks, film, kibice
futbolu, zoo, bikepolo, wizualność itd.) starych wątków, a w „starych” tematach antycypacji
współczesnych pytań”.
Esej fotograficzny powstał jako rodzaj eksperymentu i zbiorowej twórczości. Każdy z Redaktorów
przysłał jedno zdjęcie, które miało być odpowiedzią na temat bystrzańskiej konferencji. W efekcie
uzyskaliśmy zaskakujący nas samych esej-kolaż. Zestawione ze sobą fotografie mówią więcej
niż każda z osobna. Pomysł wieloautorstwa dał możliwość unikatowego zestawienie punktów
widzenia, niemożliwych do stworzenia przez jedną osobę.
Niezmiernie ważnym elementem pierwszego numeru jest zapis rozmowy, której bohaterem
był dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii UJ – dr hab. Marcin Brocki. Rozmowa odbyła się
w ramach cyklu spotkań noszących nazwę Fika. And last, but not least zbiór esejów napisanych
przez redaktorów, które przypominają – ze względu na swobodną formę, przedmiot oraz sposób
ujęcia – barthowskie mitologie.
Wszystkie zamieszczone teksty charakteryzują się – wspomnianym – antropologicznym punktem
widzenia: egzotyzacją tego, co bliskie, skupieniem na empirycznym konkrecie, swego rodzaju
intelektualny „imperializm”. Wszystkie stanowią gest profanacji mający na celu denaturalizację
utartych strategii nadawania sensu rzeczywistości. Wszystkie razem przedstawiają
„antropologiczny manifest” Redakcji, wyrażający się nie tylko poprzez zamieszczone treści,
ale także formę czasopisma.

Łukasz Sochacki

stare nowe tematy
Opowiedzieć nieskończoność
Współczesne formy ekspresji o doświadczeniu psychodelicznym
Andrzej Malik

Peyotlowe sensacje i dziwniejsze wizje [...] są tak trudne do zrekonstruowania, jak niektóre sny, w których nie wiadomo, o co chodzi i co się dzieje [...], a mimo to szczególnie zaraz po obudzeniu się [...] ma się zupełnie dokładnie o ich treści pojęcie.

Andrzej Malik

Temat mojego wystąpienia, pomimo posmaku egzotyki, nie jest w historii ludzkości niczym nowym. Został
on jednak we współczesnej kulturze głównego nurtu
zapomniany i zepchnięty na margines. Chciałbym opowiedzieć doświadczeniu psychodelicznym z perspektywy, z której mało zostało na ten temat powiedziane.
Moje wystąpienie jest związane z pracą licencjacką, którą obroniłem w poprzednim roku akademickim. Będę
bazował na zebranym na potrzeby tej pracy materiale
terenowym1, przedstawiając go jednak w bardziej syntetyzującym ujęciu (z uwagi na ograniczenia czasowe
tego wystąpienia). Zarówno w pracy licencjackiej, jak
i teraz moim celem będzie obranie perspektywy antropologicznej. Rozumiem przez to skupienie się w pierwszej kolejności na człowieku. Ta górnolotna deklaracja znaczy u mnie tyle co zmniejszenie wagi różnego
rodzaju konstruktów intelektualnych i uogólniających
dyskursów, w które można by biedaka wpisać, tracąc
1 W opisie materiału terenowego kolejne znaki oznaczają, pierwszą literę imienia rozmówcy, wiek i miejscowość przeprowadzenia wywiadu.

z oczu to co jest w moim przekonaniu najcenniejsze.
Od czego chciałbym odejść, to wpisanie przeżyć psychodelicznych w dyskurs medyczny, prawny, czy historyczno-egzotyczny2. Chciałbym więc skupić się na ludziach, którzy „tu i teraz” doświadczają odmiennych
stanów świadomości i na tym co mają na ten temat
do powiedzenia. Nie są oni oczywiście jakimiś samotnymi monadami, lecz zanurzeni są w pewien nieopisany dotychczas dyskurs. Roboczo można by go nazwać
kulturą psychodeliczną i jest on w moim przekonaniu
zarówno reminescencją przeżyć psychodelicznych,
jak i źródłem języka służącego do opowiadania o nich.
Będę więc przedstawiał fragmenty z wywiadów, uzupełniając je subiektywnie wybranymi wizualnymi przekazami. Znajdą się wśród nich nawiązania do kultury
popularnej oraz tej uważanej za wysoką. Kwestię trafności dopasowania materiału pozostawiam otwartą.
2 Mam tu na myśli traktowanie tego doświadczenia jako domenę odległych w czasie i przestrzeni kultur i wrzucanie go do worka z wszelkimi„dziwactwami”, po czym odłożenie na półkę bez próby wyjaśnienia.
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Nie jest moim celem opowiedzenie o czyichś wizjach,
chociaż byłoby to samo w sobie niezwykle interesujące.
Podawane przeze mnie przykłady mają pokazać w jaki
sposób tworzone są narracje o bardzo doniosłym przeżyciu psychicznym. Naczelnym pytaniem jest jak kultura
(która jest czymś z definicji społecznym) wpływa na opowiadanie o czymś na wskroś intymnym. Przedstawiane
przeze mnie przykłady obrazkowe nie mają na celu jakiegoś „zobrazowania” wizji, lecz znalezienie wspólnego
kodu, który łączy obraz ze słowem, a który mógłby wskazywać na istnienie jakiejś całości kulturowej, którą już
wcześniej roboczo nazwałem kulturą psychodeliczną.
Archaiczne odloty
Temat odmiennych stanów świadomości nie jest
we współczesnej kulturze nieobecny. W moim przekonaniu objawia się w związku z dwoma zagadnieniami,
z religią i narkomanią. Z tym pierwszym wiąże się wprowadzanie się człowieka w stany transowe od zarania
dziejów w celach religijnych. Spożywanie specjalnych
roślin, intensywny dźwięk, asceza czy taniec były objęte tradycją i kojarzą się, w przypadku monoteistycznych mistyków, z drogą do Boga. Jedno z takich przeżyć uwiecznił na swoim obrazie Salvador Dali. Kuszenie
Świętego Antoniego to obraz, który na modłę surrealistyczną ukazuje objawienie mistyczne, będąc jednocześnie nie mniej psychodeliczny niż niejedno dzieło Alexa
Greya, do którego jeszcze powrócę. Z drugiej strony istnieje wyraźny obraz szamana, który wyrusza w podróż
do innego świata za pomocą egzotycznych technik,
lub posiada jakąś tajemną wiedzę. Wizerunek ten jest
na tyle jednorodny, że tworzy pewien archetyp, który
łączy Don Juana Carlosa Castanedy z pawianem Rafikim
z Króla Lwa. Zarówno mistyka jak i szamanizm zostały
dokładnie zbadane przez religioznastwo (Otto, Eliade).
W obszarze etnologii warto wspomnieć Jerzego Wasilewskiego, który w książce Podróże do piekieł zajmował
się zjawiskiem szamanizmu.
Odnoszę wrażenie, że przeżycie psychodeliczne jest spychane zarówno przez naukę jak i świadomość potoczną
w sferę tego co odległe (geograficznie, czasowo i przestrzennie), czegoś co nas bezpośrednio nie dotyczy. Jeśli
natomiast dotyczy to można to sprowadzić do sloganu
z kampanii informacyjnej z początku roku 2000 - Narkotyki zażywasz-przegrywasz. Oficjalny dyskurs, którego
zwieńczeniem jest polski system prawny, nie pozostawia
żadnych wątpliwości, czym są stany psychodeliczne wywołane nielegalnymi środkami. Są one równią pochyłą,
która nie prowadzi do niczego poza uzależnieniem i znalezieniem się na marginesie społeczeństwa a w ostatecznym rozrachunku do śmierci. Mimo coraz silniejszych ostatnio ruchów o przeciwnym zwrocie (szczególnie na rzecz legalizacji marihuany) jest to wciąż dyskurs
dominujący i stanowiący wiedzę potoczną.

Jako kontrapunkt dla tego podejścia i zwieńczenie
wstępu do mojego wystąpienia proponuję zapoznanie
się z krótkim filmikiem Memories of Psychonaut, którego autorem jest Bose Collins3. Poszczególne elementy
tej jakże innej od oficjalnej narracji będę rozwijał na innych pokrewnych przykładach w kolejnych rozdziałach.
Chciałbym, aby ten filmik nadał ton całemu mojemu
wywodowi, będąc głosem tych, których życia dotyczą
moje rozważania.
Niemożliwość opisania4
Peyotlowe sensacje i dziwniejsze wizje - bo są niektóre zupełnie realistyczne - są tak trudne do zrekonstruowania,
jak niektóre sny, w których nie wiadomo, o co chodzi i co się
dzieje i których żadnymi porównaniami nawet w przybliżeniu ująć nie można, a mimo to szczególnie zaraz po obudzeniu się - uczuciowo jakby - ma się zupełnie dokładnie o ich treści pojęcie. Obrazy łączą się w dziwne sploty
z uczuciami muskularnymi, z uczuciami wewnętrznych organów i tak powstaje nie dająca się rozplątać całość, o niesłychanie subtelnym nastroju ogólnym który wymyka się
wszelkiej analizie i rozsypuje w gruzy w nieokreślony chaos
przy najmniejszym wysiłku w celu jej skonsolidowania.5
Niemal wszyscy moi rozmówcy stwierdzili, że to co przeżyli nie jest możliwe do dokładnego zrelacjonowania,
wszystko jest tylko przybliżeniem. Nie można w konsekwencji w żaden sposób posiąść wiedzy na ten temat,
z wyjątkiem doświadczenia tego samemu. Odmienne
stany świadomości są domeną prymatu doświadczenia nad wiedzą teoretyczną. To intuicyjne przekonanie
przesiąka całą sferę kultury psychodelicznej. W jednym
ze swoich licznych wykładów Terence Mckenna6 przedstawił to w bardzo przekonujący sposób. W jego mniemaniu ideologie z nauką na czele wyznają prymat wiedzy nad doświadczeniem7. W konsekwencji tego założenia ich skuteczność w rozumieniu świata porównuje
3 http://www.timewheel.net/Video-MOBIUS-Memoirs-of-a-Psychonaut

4 Poniższy mem stanowi doskonałą ilustrację tego aspektu doświadczeń psychodelicznych: pokazuje ci odpowiedź na wszystko, a potem
nie pozwala ci zapamiętać niczego, żeby o tym koherentnie opowiedzieć.
h t t p s : // s c o n t e n t - a m s . x x . f b c d n . n e t / h p h o t o s - x f a 1 / v /
t1.0-9/1798290_660308887340858_451916834_n.jpg?oh=e0e926279afba73da8dccb870aa578b3&oe=558CE272
5

S. Witkiewicz , Narkotyki; Niemyte dusze, Warszawa 1975.

6 Terence Kemp McKenna – pisarz, filozof i etnobotanik. Autor licznych pseudonaukowych teorii: manuskryptu Voynicha, teorii pochodzenia gatunków, teorii nowości (ang. Novelty theory), która zakłada,
że czas jest falą fraktalną o zwiększającym się tempie odkryć, które
skumulują się gwałtownie w roku 2012. Jego koncepcja ściśle wiąże
się z kombinacją: psychodelików, filozofii gajanizmu i szamanizmu.
Według niego doświadczenie psychodeliczne to dosłowne przeniesienie się świadomości w inny wymiar. – zob. http://pl.wikipedia.org/
wiki/Terence_McKenna
7 Fragment wykładu ze zręcznie dobranym, ambientowym tłem
muzycznym można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/
watch?v=GN-vMMpja30
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Dariusz Marszałek – Shamanic Dream
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on do kogoś, kto mówi że rozumie Los Angeles znając
jedynie numer kierunkowy, albo chciał zrozumieć złamane serce mając do dyspozycji znajomość konfiguracji
genów8. Podobne podejście mieli moi rozmówcy, o czym
warto wspomnieć w kontekście podejścia do ich opowieści. Żaden z nich nie uważał, że są one referencją,
bo prawdziwej natury doświadczenia psychodelicznego
nie da się przekazać, można jej jedynie doświadczyć.
Coincidentia oppositorum, czyli ścierające się przeciwności

[...] to jest jak nigdziebądź gaimana, to jest tam,
ale to nie jest tam. (R23 Kraków)
Jedną z podstawowych strategii językowych w opowieściach z doświadczeń psychodelicznych jest używanie
metafor, których składnikami są pary przeciwieństw. Tytuł jednego z najważniejszych dla kultury psychodelicznej poematów Williama Blake’a Piekło i Niebo jest takim
zestawieniem. W opisach pojawia się woda, która swoją żywiołowością i gwałtownością przywodzi na myśl
ogień. W jednym z opisów pojawia się figura ptaka-ryby w postaci płaszczki, której dosiadał mój rozmówca.
Ponieważ ze swojej definicji metafora posługuje się
zestawieniem dwóch przeciwstawnych elementów, jest
zabiegiem używanym bardzo często. W poniższym opisie pojawia się jezioro jako planeta ziemia, a więc następuje współistnienie mikro i makro skali w tym samym
momencie postrzegania;
I pamiętam że kiedy szliśmy przez tą ten pomost, był taki
moment, że była woda i były… nie wiem jak to nazwać… nie
glony… no jakieś takie zielone roślinki w wodzie i pamiętam,
że jak patrzyłam na to z góry, to jakbym patrzyła na ziemię
z kosmosu. I wtedy tak przystanęłam patrzyłam na to zdałam sobie z tego sprawę i wtedy to mnie tak strasznie
utwierdziło w przekonaniu, że to jest odbicie wszechświata, to jest odbicie sensu prawda? idealnego! Że to jest to!
No coś pięknego po prostu piękne. (B22 Kraków)
Chodzi tutaj więc o nieustanne łączenie tego, czego
teoretycznie połączyć się nie da. Świat nie jest już zbiorem oddzielnych elementów, ale odznacza się ciągłością, w której wszystko jest ze sobą związane. W tym
kontekście można wyjaśnić chyba najbardziej rzucającą się w oczy cechę psychodelicznej wizualności, czyli
ostre kontrastowe kolory.
Zanim dotarłem do autora powyższego obrazu oraz jego
internetowej galerii, znalazłem go na jednej ze stron
na serwisie facebook, interesującej się psychodelą. Shamanic dream posługuje się ikonicznymi dla psychodelicznej sztuki środkami wyrazu. Operuje elementami,
które sprawiają wrażenie przesytu. Horrore vacui znane
8 Ciekawe jest to, że przykłady redukcjonistycznego i niekompletnego rozumienia pochodzą głównie z nauk przyrodniczych. W moim osobistym przekonaniu humanistyka miałaby tutaj znacznie więcej do powiedzenia, jako badająca rzeczy w ich społecznym znaczeniu.

ze sztuki baroku zostało wzbogacone o kontrastowe
zestawienia kolorystyczne oraz nagromadzenie elementów znaczących, których na pierwszy rzut oka...
oczu... mogłoby być mniej. Interpretowanie tego rodzaju twórczości w kategorii kiczu byłoby w tym momencie
nie wzięciem pod uwagę najważniejszego kontekstu,
którym jest doświadczenie psychodeliczne. Przeświadczenie o łączności wszystkiego ze wszystkim, o ciągłości otaczającego nas świata umożliwia zestawianie
form plastycznych w nowy sposób. Kolory mogą więc
być połączone na nową modłę, tak samo jak konkretne
kształty i obiekty. Całość zamyka się w kole przywodząc
na myśl mandalę, która jest wyrazem pełni - harmonijnego współbrzmienia różnorodności świata.
Podobnym w doborze środków wyrazu jest obraz Innerspace. Mimo że wykonany zupełnie inną techniką, z której wynika inna ekspresja, nie ma najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z dziełem psychodelicznym.
Zestawiając te dwa obrazki można zobaczyć jak estetyka psychodeliczna (temat na odrębne badania) objawia
się u kompletnie różnych artystów, operujących innym
warsztatem, o dystansie geograficznym i kulturowym
nie wspomnę. Dodam jeszcze, że internetowy nick twórcy Innerspace brzmi „Liquid Mushroom”.
Doświadczenie psychodeliczne jako podróż
I to do czego najbardziej dążyłem, to była jakaś podróż,
czy lot. Najbardziej przebywanie w krajobrazie, no nie takim... czysto takim abstrakcyjnym, w sensie że same kolory,
wzory, barwy, tylko też w takim krajobrazie jakimś bardziej
zbliżonym do rzeczywistego w jakiś sposób. (P23 Kraków)
Zebrane przeze mnie relacje można postrzegać jako
kartkę z podróży, ponieważ jest ona najczęstszą metaforą w jaką ubiera się psychodeliczne doświadczenie.
Na tą konotację wskazuje też slangowa nazwa bycia pod
wpływem substancji psychoaktywnych, czyli „tripping”
(ang. trip – wycieczka, podróż). Na załączonym obrazku
grzyb halucynogenny nie jest ani trujący ani jadalny9.
Ikona samolotu sugeruje zupełnie inną konsekwencję
zjedzenia go. Łączy to współczesne doświadczenie psychodeliczne z koncepcją mitu wg Josepha Campbella.
Podróż jest jego najważniejszym aspektem.

[...]to jest jak nigdziebądź
gaimana, to jest tam, ale to nie
jest tam. (R23 Kraków)
9 całkiem alternatywny atlas grzybów
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/
t1.0-9/1009833_547637351963266_1198916153_n.jpg?oh=a23bd43f341a9bb07ac10a5ef24fffe7&oe=55919312&__
gda__=1431470776_bedb4ecb14bc7198c0d9b5edd0ef5f68
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Jest pewien typ mitu, który można by nazwać pogonią
za wizją, poszukiwaniem najwyższego dobra, jakieś wizji,
przybierającej taką samą formę w każdej mitologii. [...]
Opuszczasz świat, w który żyjesz, i odchodzisz – zagłębiasz się w jakąś otchłań albo wędrujesz gdzieś daleko,
albo wspinasz się gdzieś wysoko.10
W tym miejscu widać konotację, jaka łączy dyskurs
psychodeliczny z opisanym przez Wasilewskiego szamanizmem. Czarownik wprowadza się w trans aby literalnie udać się w podróż do innego świata, świata duchów. Ma on tam odnaleźć na przykład zaginioną duszę,
czy odpowiedź na jakieś pytanie. Nie da się jednoznacznie stwierdzić czego szukają podróżnicy z którymi rozmawiałem, ale znajdują coś równie cennego.

my frazę „psychedelic trip”, wśród wyników wyszukiwania
rzuci nam się w oczy pewien obrazek11. Widać tu wyraźnie
drzewa jakby były obserwowane przez termowizyjną kamerę. Emanując czerwonym ciepłem wyglądają tak, jak widziane przez takie urządzenie zwierzęta czy ludzie, są więc
w nie mniejszym stopniu żywe, mimo że skłonni jesteśmy
traktować je raczej jako element krajobrazu.

Opisany wyżej aspekt doświadczenia psychodelicznego
jest jednym z tych które nazywam roboczo dodawaniem
sensu, a więc wzbogacaniem rzeczywistości jakimś nowym atrybutem. Czasem jest to ożywienie „przyrody
nieożywionej”, czasem nadanie nowego sensu estetycznego i ontologicznego samej materii.
Świat jako dzieło sztuki

Pulsująca rzeczywistość
Podczas jednego z wywiadów mój rozmówca opisał rzeczywistość podczas swojego „tripa” jako „pulsującą”.
Ten aspekt doświadczeń psychodelicznych jest opisywany jako bliżej niesprecyzowany ruch materii, porównywany do rośnięcia, oddychania lub falowania. Ponieważ
większość doświadczeń o których mi opowiadano działa
się w otoczeniu przyrody, animizacji ulegały rośliny.
...że wszystko pulsuje, że masz wrażenie że... No to jest
wizual taki typowy, że masz wrażenie patrzysz na drzewo
że ono oddycha… że ono się rusza. (J23 Kraków).
Świat roślin nie jest w gruncie rzeczy statyczny. Rozwijają
się one w swoim tempie, poza naszą uwagą. Jedynie pod
wpływem zewnętrznych czynników, możemy dostrzec
ruch roślin. W tym przypadku dzieje się coś więcej. Drzewo
otrzymuje zdolność oddychania, właściwą tylko zwierzętom. Ruch, jaki charakteryzuje przedmioty, na które się patrzy pod wpływem substancji psychodelicznych, jest często wspominany. Tym co mnie interesuje najbardziej jest
to w jaki sposób się go metaforyzuje. W tym przypadku
zastosowana została analogia do procesu kluczowego dla
funkcjonowania życia. Atrybut ten uzyskało drzewo, czyli
organizm, który mimo że z biologicznego punktu widzenia nie oddycha jest kluczowy, aby mogły to robić wszelkie inne istoty żywe (fotosynteza). Być może ta analogia
została zauważona w postaci wizji i oznacza dostrzeżenie
związku między drzewami a oddychaniem. W większej skali
lasy są nazywane płucami ziemi, może stąd nazwanie tego
ruchu oddychaniem. Mój rozmówca mógł go przecież nazwać inaczej, np. używając analogii do ruchu powietrza nad
rozgrzaną drogą, lub ruch kalejdoskopu. Być może ujawnia to jeszcze jedną analogię. Ruch znaczy w przypadku
organizmu żywego tyleż samo co oddech. Respiracja jest
znakiem bycia żywym. W opowieściach mitycznych właśnie tchnienie stanowi nośnik życiowej energii. Przemienia
ono zrobioną przez bóstwo kukłę w żywego człowieka. Jeśli w najpopularniejszej wyszukiwarce na świecie wpisze10 J. Campbell , Bohater o tysiącu twarzy, Poznań 1997, s.148.

Widziałem to, co widział Adam w poranek swego stworzenia – cud, chwila po chwili nagiej egzystencji. -Czy to miłe
– zapytał ktoś. W tej części eksperymentu wszystkie rozmowy były nagrywane na dyktafon, mogłem więc potem
odświeżyć pamięć wypowiedzianych słów. -Ani miłe,
ani nie miłe – odrzekłem – po prostu jest. Istigkeit – czy nie
tego słowa lubił używać Meister Eckhart?12
Jest to fragment opisu doświadczenia pod wpływem
meskaliny, którego autorem jest Aldous Huxley. Pochodzi on z książki, będącej dla narracji o odmiennych stanach świadomości swoistym opus magnum. Jak pokazały przeprowadzone przeze mnie rozmowy, nie trzeba
być słynnym literatem aby na chwilę znaleźć się w Raju:
Patrzyliśmy na wszystko dookoła, drzewa tworzyły też jakąś też... jak się patrzyło na drzewa w oddali one tworzyły
też jakąś strukturę. […] wydawało się że wszystko ma sens,
bo wszystko ma swoje miejsce i wszystko jest jakby razem...
że liście, wszystko... rzeczywiście utwierdziło cię to w przekonaniu o tym, ze to jest wszystko razem, że wszystko jest
ważne i tak dalej, taki ogólny sens. (B22 Kraków)
Dalej
[…] patrzysz na liść i widzisz, że to jest liść ale ten kolor…
jest struktura liścia… równocześnie kolor się domaga,
żeby spojrzeć na sam kolor, że on żyje osobno bez tego liścia! Że jest ten kolor i on jest jasny i domaga się… po prostu uwagi i musisz na niego spojrzeć! Musisz mu oddać
chwilę! Musisz pokontemplować nad nim, bo jest cudowny, bo jest wspaniały, bo jest piękny […] więc chodzi
o to że nie można było przejść obojętnie nad niczym.[…]
Ale wobec natury, wobec rzeczy. To tam nie dało się czegoś takiego zrobić. Trzeba było to obejrzeć, trzeba było
na to popatrzeć, nie wiem wejść w jakieś… nie wiem w interakcję tak naprawdę. I to ciekawe pamiętam, że w ogó11 strona “streetoflove” w serwisie deviantart
http://fc05.deviantart.net/fs71/i/2010/339/9/1/psychedelic_trip_by_
streetoflove-d349ehk.jpg
12 Huxley A. Drzwi percepcji, niebo i piekło, Warszawa 1991. s.11.
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le zapomnieliśmy o jedzeniu. Że czas był tak załamany z jednej strony coś trwało krótko dla mnie to trwało
długo, coś trwało długo trwało krótko. To było strasznie
dziwne. Ale w końcu przypomnieliśmy sobie że nic nie jedliśmy od śniadania, że minęło bardzo wiele godzin. I coś
tam sobie przygotowaliśmy bez problemów. (B22 Kraków)

Nie trzeba jednak ograniczać się do samej przyrody. Sam
Monet jest autorem serii obrazów przedstawiających katedrę w Rouen. Gdyby porównać ją z obrazem zatytułowanym „Temple of imagination”, autorstwa Dariusza Marszałka, można zobaczyć tę samą prawidłowość widzenia
świata jako kompozycji niezliczonej ilości elementów.

Po raz kolejny dopatruję się tutaj nadania rzeczywistości następnego poziomu sensu. Odznacza się on dwiema podstawowymi cechami, jest piękny i wykazuje
niespotykany stopień łączności elementów składowych. Można powiedzieć, że druga cecha determinuje
pierwszą konstytuując harmonię. Jest to jednak wtórne rozumienie, bo opisany zachwyt estetyczny wydaje
się mieć korzenie w samej naturze bytu, na który się
patrzy. Nie potrzebuje uzasadnienia będąc pięknem
przez duże „P” o którym zarówno nauka jak i sztuka
dawno już zapomniały. Łączność jest natomiast nową
właściwością materii, która jednocześnie „domaga się
patrzenia”. Patrzenie, a w konsekwencji zachwyt, wydaje się być najwłaściwszym nastawieniem do przedmiotów. W naszym codziennym życiu raczej manipulujemy
przedmiotami, zamiast się nimi zachwycać. Wyjątkiem
jest galeria sztuki w nieco archaicznym rozumieniu
tego słowa. Przedstawione przeze mnie fragmenty narracji sugerują, że doświadczenie psychodeliczne jest
czymś w rodzaju specjalnego czasu. Obowiązuję w nim
inne priorytety działania. Ważniejsza od funkcji użytkowej jest potencjał do kontemplacji. Świat stał się,
tak jak na obrazku13, dziełem sztuki. Ta interpretacja
obrazu Larrego Carlsona nie jest zresztą moją. Internet przekształcił go w mem dodając do niego charakterystyczny biały napis, który brzmi: „Trip with nature
and experience the most mind altering artwork ever created14” Narracja wizualna i zarejestrowana przeze mnie
opowieść mówią w tym momencie jednogłośnie. Świat
(a w szczególności przyroda) jest dziełem sztuki, a doświadczenie psychodeliczne umożliwia tę sztukę w otaczającej rzeczywistości zobaczyć. Mówi to również coś
o samej sztuce, która jest rozumiana przede wszystkim jako nośnik piękna i ontologicznego zrozumienia.
Takie rozumienie nadaje jej sens, który odszedł dziś
w zapomnienie, ale jego ślady można znaleźć w niemal każdej epoce. Dobrym przykładem jest sztuka impresjonistyczna. Patrząc na obrazy chociażby Claude’a
Monet’a można dostrzec podobny ogląd rzeczywistości
jak w przytoczonych przeze mnie opowieściach. W najbardziej zwyczajnych kadrach z natury można odnaleźć
wibrujące piękno. Drobinki materii, oddane w dywizjonistycznym sposobie kładzenia farby, łączą się ze sobą
tworząc harmonijną rzeczywistość.

Praca powstała prawdopodobnie na podstawie zdjęcia
zabytkowego kościoła w Żeliszowie, lecz jest jego bardzo mocnym przetworzeniem. Sakralne wnętrze zostało przedstawione symetrycznie z obniżoną perspektywą
eksponującą sufit. Na całe wnętrze została nałożona
gęsta sieć wzorów, której zwieńczeniem jest psychodeliczny plafon, wpatrujący się w widza jadowicie zielonym
okiem. Przykład ten jest z jednej strony zwieńczeniem
wątku, łączącego doświadczenie harmonijnej rzeczywistości pełnej połączonych ze sobą drobnych elementów.
Z drugiej jest wprowadzeniem do ostatniego wątku, który chciałem poruszyć. Ostatnie przykłady wizualności dotyczą obiektów sakralnych, co nie jest bez znaczenia w interpretacji niektórych narracji, które udało mi się zebrać.

13 oryginalny obrazek bez podpisu
http://images.cdn.bigcartel.com/bigcartel/product_images/137055343/max_h-1000+max_w-1000/3e0_lj34e4bb.jpg
14 Tripuj/bądź pod wpływem w otoczeniu natury i doświadcz najbardziej odmieniającego umysł dzieła sztuki, jakie zostało kiedykolwiek stworzone.

Hierofania przyrody
Wszystko co powiedziałem wcześniej na temat doświadczenia psychodelicznego może sugerować, że jest
to pewien ekscentryczny sposób spędzania wolnego
czasu. Wśród zebranego przeze mnie materiału jest
kilka przekazów, które zdecydowanie odstają od reszty i nie pozwalają zakwalifikować „tripowania” jako
zwyczajnie rodzaju rozrywki. Są to fragmenty wywiadów, kiedy w opowieści pojawia się silne oddziaływanie
na człowieka jakiejś zewnętrznej siły.
Dla pełni obrazu co tam przeżyłem… i ten i w ogóle było tak
że… to jest Hans Zimmer to jest patos niesamowity i wiesz
i w ogóle ja strasznie w to wszystko wszedłem nie wiem
i przeżywałem bardzo i oglądałem ten widok… gdzieś tam
widać było że jest burza w oddali, tam gdzieś słońce zachodziło w ogóle, tam było miasto, tam było jezioro, tam
było w ogóle.. wiesz czułem się że naprawdę czułem się
jakbym był na szczycie świata w tym momencie… a w każdym razie mojego świata, bo to nie było tak że czułem się
jakbym był na Mount Everest, tylko że jakby znalazłem się
na szczycie mojego świata. To jest trudne do opisania ale…
coś takiego miało miejsce i … patrzyłem w ogóle wiesz
na te w ogóle bardzo silny wiatr bo tam rzeczywiście się
burza się zbliżała no nie? Tak to wyglądało, więc wiadomo
że wiatr i to jeszcze bardziej potęgowało to że ci wszystko pulsuje, jak patrzyłem na ten las to w ogóle było jakieś szaleństwo no nie? Bo te drzewa falują… to wszystko
pulsuje do tego ja miałem wrażenie że to jest jakiś jedne
wielki organizm las wolski w ogóle… mam takie odkąd
pamiętam kojarzył mi się wzgórza obrośnięte liściastymi
drzewami z kalafiorem… więc to w ogóle był już kalafior
który żyje oddycha buzuje, ja jestem na samej górze tego
kalafiora, jakieś wielkie uniwersum przyrody. Pewnie jakby
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ktoś mnie zobaczył to by stwierdził, ale chłop jest naćpany… jacie co się dzieje?! A ja byłem wiesz zamykałem oczy,
otwierałem nie mogłem uwierzyć w to co widzę. Niesamowite przeżycie, przewspaniałe.. to był moment naprawdę.
Po latach stwierdzam że to jeden z najlepszych momentów
w moim życiu naprawdę. To nie wiem taki jak.. w sumie nie
wiem czy nie najlepszy… myślę sobie o jakichś momentach
ze swojej biografii. (J23 Kraków)
Przytoczony wyżej fragment opisuje chyba coś co wg Rogera Caillois jest podstawowym odróżnikiem nastawionego na rozrywkę festiwalu a doświadczenia sakralnego
obecnego podczas tego co nazywał świętem. „Sacrum
jako źródło wszechmocy przerasta wiernego. Jest on wobec niego bezbronny i całkowicie zdany na jego łaskę”.15
W tym przypadku przyroda objawia się, będąc Eliadowską hierofanią, ukazaniem się nagle mocy, która zostawi w człowieku trwały ślad. Drugi przykład jest jeszcze
bardziej dramatyczny:
Rozpętała się burza. I ja przysięgam, że… autentycznie
do dziś jeszcze takiej burzy w Krakowie nie widziałem.
Na zasadzie… już nie mówię o tym, jakie bodźce przyjmowałem, co widziałem… o substancję tylko naprawdę
widziałem… ile wody płynęło Sławkowską… rzeka obiektywnie! Mini rzeka się zrobiła i wiesz tam było wtedy rusztowanie rozstawione na początku sławkowskiej po jednej
stronie, jak tam jest taka apteka na rogu i my staliśmy
pod tym rusztowaniem tam jacyś ludzie. Wiesz ta burza
i pioruny stary… stary fioletowe pioruny! Tak nie wiem jak
miecz fioletowy miecz świetlny jedi, stary taki kolor piorunów i to było tak fascynujące wiesz my wybiegamy w tą burzę z parasolką i patrzymy tak! I po prostu nagle widzisz
po prostu wspaniałość i potęgę żywiołu i przyrody! Jakie
to jest cudowne jak to działa i w ogóle widzisz te błyskawice i czujesz się taki mały! Taki po prostu, że ty jesteś…
po prostu… widzisz chłoniesz to… i ta burza była i my tak,
mam też nagrane właśnie to… i po prostu wow! Wow!
I to było straszni niesamowite przeżycie. (R23 Kraków)
Najlepszym komentarzem niech będzie jedna z cech
doświadczenia tremendum, które jest dla Rudolfa Otto
jednym z przejawów oddziaływania boskości. Jest
to element, który: „wybucha i przejawia się w sposób
zagadkowy niczym ukryta siła natury, niczym skondensowana elektryczność”16.
Również w narracji wizualnej widać wiele nawiązań
do sakralności. Wystarczy spojrzeć na dowolny obraz
najbardziej popularnego psychodelicznego artysty
– Alexa Greya17. Jego prace w warstwie treściowej zawierają wiele odniesień do religii. Postacie przez niego
uwiecznione przybierają kontemplacyjne pozy i oto15 Caillois R. Człowiek i sacrum, s.181.
16 Otto R. Świętość, elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Wrocław 1993. s.44.
17 www.alexgrey.com

Rozpętała się burza. I ja przysięgam,
że… autentycznie do dziś jeszcze takiej
burzy w Krakowie nie widziałem.
czone są nieraz religijnymi symbolami, pochodzącymi
z różnych kultur. Również na poziomie formalnym używanie kompozycji symetrycznej, jednozbiegowej a także czystych kolorów może sugerować chęć nadania obrazom sakralnego znaczenia. Niektóre z nich wyglądają
dosłownie jak ikony, chociaż oczywiście nikt się do nich
nie modli. Obecne w przekazach o doświadczeniach psychodelicznych sakralne konotacje są chyba najbardziej
problematyczną kategorią, w którą można by je wpisać.
Nie wszyscy moi rozmówcy zgodziliby się szukać mistyki w tym co robią. Nie wiadomo też czy gotowa kategoria, jaką jest sacrum ma jakiekolwiek zastosowanie w tej
materii, skoro została ukłuta do analizy innego rodzaju
praktyk kulturowych. Tak czy inaczej możemy być pewni że w pewnym momencie opowieści o doświadczeniu
psychodelicznym pojawia się coś, co przerasta zarówno
opowiadającego, jak i słuchacza.
Z chwilą kiedy moje wystąpienie zbliża się ku końcowi
można odnieść wrażenie pewnej schizofreniczności mojego wywodu. Interesujące mnie zagadnienie rozbiłem
na arbitralnie wybrane przez siebie kategorie i mam
zamiar sobie pójść. W dobrym tonie byłoby to wszystko jakoś zsyntetyzować. Jest to o tyle problematyczne,
że nie ma czegoś takiego jak modelowe doświadczenie
psychodeliczne. Nie potrafię sobie wyobrazić tematu,
w którym osobiste piętno jednostki było tak mocno
odciśnięte. Można jednak zastanowić się o czym mówi
wybranie przeze mnie takich a nie innych kategorii analizy. Dobrym tropem może być odnotowanie, że moi rozmówcy przekroczyli własne kompetencje mówiąc o tym
co ich spotkało. Nie byli artystami ani krytykami sztuki,
ale mówili o pięknie. Nie byli fizykami, a mówili o najdrobniejszych cząstkach budujących świat. Nie byli teologami, mistykami, nie byli związani z żadną religią, niektórzy byli wręcz niewierzący, ale mówili językiem religii.
Może to wskazywać na pewną wspólną potrzebę, którą
realizowali, mianowicie potrzebę transcendencji. Stanowi ona zwieńczenie większości hierarchicznych modeli potrzeb człowieka. Pisał o niej również przywołany
wcześniej Aldous Huxley. W swojej nieco zapomnianej
książce Diabły z Loudun formuje tezę, że człowiek posiada immanentną potrzebę dążenia do transcendencji18.
Może ją realizować na różne sposoby ale nie może bez
niej zaznać pełni szczęścia. Może dlatego wymyślona
przez niego antyutopia Nowy Wspaniały Świat nie może
się obejść bez Somy – środka chemicznego zmieniają18 Warto nadmienić, że książka została wydana na dwa lata przed
opublikowaniem słynnej książki Abrahama Maslowa Motivation and
Personality (1952), która formułowała powielaną i modyfikowaną później piramidę potrzeb.
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cego świadomość. Może również dlatego moi rozmówcy decydują się na doświadczenie, przed którym kultura
głównego nurtu ostrzega na wszelkie możliwe sposoby. W sytuacji kiedy sztuka przestała interesować się
pięknem a instytucjonalna religia oddala się od bezpośredniego doświadczenia Boga decydują się oni na skok
na głęboką wodę. Robią to na własną rękę, chcąc samemu zgłębić tajemnicę świata. Odnajdują ją w otaczającej
nas rzeczywistości i przypominają że tajemnica ta gdzieś
sobie leży. Nie zawsze tylko potrafimy ją dostrzec. •
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Archeologie
Marta Raczyńska

(Gąsawa, woj. kujawsko-pomorskie, wiosna 2014. Fotografia wykonana w trakcie zbierania materiału celem przygotowania pracy magisterskiej
poświęconej poddaszom gąsawskich domów – ich przestrzeniom, wypełniającym je przedmiotom oraz porzucanym tam i przywracanym stamtąd
historiom. Uderzył mnie kontrast, nacisnęłam spust migawki.)

Prolog
Wnętrze jednego ze starszych domostw. Opuszczona sypialnia, gdzieś na kondygnacji strychu. Trzynasta
po południu, słońce skryło się za chmurami i nie zamierza wychodzić.
Ostatni raz spał tu ktoś bodaj przed około pięćdziesięciu laty. Może też – jak ja, w tamtym momencie, kiedy
stałam z aparatem w ręku i wpatrywałam się w południową ścianę pokoju – nasłuchiwał skrzypienia podłogi pod stopami i dochodzących z dołu kuchennych odgłosów. Może nawet co sobotę ścierał kurz z kafli pie-

ca albo z tych wszystkich XIX-wiecznych mebli, skrzyń
i szkatułek, których już dawno tutaj nie ma. Cóż zostało? Stos rupieci: przepalona żarówka, lalka z plastiku,
worek znoszonych ubrań, plakat „Solidarności”, papier
fotograficzny z lat 90-tych, pusta paczka po papierosach, et cetera, et cetera, a nad tym wszystkim – święty obraz. Pamiątka taka, przedwojenna – rzuciły wtem,
jedna przez drugą, dwie starsze kobiety zamieszkujące
dom. Pamiątka, ale w rzeczy samej tak jakby nie-pamiątka. Materia zawisła w czasie, albo inaczej – w całej
napuchniętej, brzemiennej w zatrzymany czas (wiele
czasów?) przestrzeni strychowej graciarni i tym samym
jakby bliskiej rozwiązaniu.
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Dlaczego nikt nie zabrał tego obrazka na dół?
A ja wiem, niech sobie jest. Niech wisi.
Fotografia rozpoczyna swoją opowieść: ściany są gołe
i ziębną, dygocą, choć już maj. Spękały trochę, toteż
chłód i wilgoć całkiem bezkarnie wypełzać mogą spod
zmatowiałej, łuszczącej się jak skóra farby. Budynek
ma przeszło 160 lat. Powiadają jeszcze, że czarna ciężka
dachówka leży wciąż ta sama, niezmiennie, od początku.
Ja mówię, to by był ładny pokoik, mówię, gdyby wytynkować... – jedna z kobiet przesunęła zasłonkę w oknie
– ...i stary tapczan jeszcze, widok na rynek, tam...
Czas uwarstwiony
Strych, poddasze, opuszczona i zagracona mansarda – wszystko to „inne światy”, nie tyleż w mikroskali domostwa, co w makroskali całego otaczającego
nas świata. Widziane tak z bliska, jak i z daleka, stanowią pęczniejący rezerwuar znaków, zbiór rzeczy-wehikułów, niemych świadków przeszłości. Kurz przesypuje się przez nie jak piasek w klepsydrach. A my patrzymy na to wszystko, czytamy tę przestrzeń i te rzeczy
– zespolone ze sobą, jak gdyby na wieczność do siebie przyrosłe – i pragniemy pojąć, jak to się właściwie
dzieje, że w tym bezruchu realizowana jest właśnie
pewna idea, którą w materii domu ktoś, kiedyś, w toku
dziejów zaszczepił. Jak to się dzieje, że tym samym zaspokajana jest ta paląca potrzeba dochowania wierności temu, co było: wczoraj, przed stu laty, dawno temu,
u początku? Oczywisty, chciałoby się rzec, architektoniczny koncept i wydawałoby się, że nie warte większej
uwagi „rupiecie-przydasie”. Wszystko to jednak stać
się może (jeśli tylko będziemy tego chcieli) wyrazem
kondycji ludzkiej, poprzez uchwycenie jej i zamknięcie
w klatce – cytując Władimira Toporowa i fragment treści jego „Przestrzeni i rzeczy” – jednolitego przestrzenno-czasowego kontinuum.
Pewne fragmenty przestrzeni, tak zwane miejsca
„szczególne”, którym patronuje genius loci bądź którym przyświeca arystotelesowska wykładnia topos
idios, gromadzą w sobie pewną dającą się odczuć nadwyżkę. Jako takie zagęszczają rzeczywistość – rzec
można – widzialną i niewidzialną, nosząc w sobie
niejedno, a raczej całe multum ukrytych pod skorupą
materii znaczeń. Sfotografowana ściana przypomina
przekrój przez stanowisko archeologiczne – to jednocześnie palimpsest, koselleckowe „warstwy temporalne”1, to uwarstwienie przedmiotów i osobliwa domowa
stratygrafia. Kompozycja chaotyczna, a jednak wyrażająca to, co nazwać by można historyczną „koleją rzeczy”; możliwa do czytania na różne sposoby konfigura1

R. Koselleck, Warstwy czasu. Studia z metahistorii, Warszawa 2012.

cja znaków, dla których cezurą okazuje się być – który
to już raz? – druga wojna światowa. Istne zapętlenie
czasów. Zapętlenie głosów. W przestrzeni domu, niczym w ziemi, po której stąpamy, a w której warstwach
deformacjom ulegają zdeponowane przed setkami, tysiącami lat obiekty i artefakty – nawarstwiają się, nakładają na siebie różne czasy, różne epoki i wydarzenia. Wszystkie ewokować mogą różne pamięci.
Czas zniwelowany
Weźmy teraz tę fotografię i spójrzmy w nią (tak właśnie
– „w nią”, nie „na nią”) tak, jakbyśmy spoglądali w kalejdoskop. Weźmy pod lupę tę samą widzianą przed
chwilą gołym okiem przestrzeń i te same przynależne
jej rzeczy – raz jeszcze, lecz tym razem już w postaci
obrazów, zwielokrotnionych wizerunków czasu, w postaci duchów i „widziadeł”, portretów martwej, odsuniętej na bok, przebrzmiałej dawno materii. Fotografia niniejsza staje się wówczas barthowskim medium2,
„świetlnym” odciskiem uwarstwionej przeszłości – albowiem to, co zdołał uchwycić obiektyw, wszystkie
figury uhistorycznione, zakotwiczone w dziejach, całe
pokryte naroślami mijającego czasu, są oto w stanie
postawić już nie tylko parę fundamentalnych pytań
o przeszłość, pamięć ludzką i tożsamość. Pytają, wręcz
wołają one bowiem o coś jeszcze, coś nie mniej chyba istotnego – o odwieczne poszukiwanie jakiegoś początku, jakiegoś źródła, jakiegoś czasu pierwszego.
Fenomen obrazu zasadza się na możliwości zespolenia
tego, co obecne i co nieobecne równocześnie, na współistnieniu ze sobą sprzeczności, na co uwagę zwracali
choćby Hans Belting czy Susan Sontag. Obraz potrafi wydobyć i ofiarować zmysłowi wzroku to, co poza obrazem
jest brakiem, pustką, nieobecnością. Opis relacji między
Rzeczywistością a jej wizerunkiem – w tym przypadku
konkretną fotografią – to niejednokrotnie konieczność
wzniesienia się na poziom metafory, zdobycia się na pewne głębsze niż zazwyczaj antropologiczne wyczulenie.
Roland Barthes pisał, że fotografia należy do tej klasy
uwarstwionych przedmiotów, gdzie nie można oddzielić
od siebie dwu warstw bez ich zniszczenia: to szyba i pejzaż, a także, czemu nie: Dobro i Zło, pożądanie i jego
przedmiot. Niemniej, nie chcąc ich niszczyć, postrzegamy całość, jedność, obejmujemy wzrokiem pełnię.

Opis relacji między Rzeczywistością
a jej wizerunkiem – w tym przypadku
konkretną fotografią – to niejednokrotnie konieczność wzniesienia się
na poziom metafory.
2

R. Barthes, Światło obrazu, Uwagi o fotografii, Warszawa 2008.
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Trzynasta po południu. Światło słabe, słońce w dalszym ciągu nie chce
wyjść zza chmur.
Długo zastanawiałam się, jak ma się to wszystko do refleksji poczynionej nad przestrzenią i rzeczą, nad tym
wszystkim, co zdarzyło mi się gołym, nieuzbrojonym
w obiektyw okiem zobaczyć i co udało mi się usłyszeć
z ust dwu wspomnianych kobiet. Czy może być coś ponadto, ponad język narracji i język materii, której się
tyczy narracja? Uwarstwiony dotąd, uprzestrzenniony i urzeczowiony, a więc podlegający Rzeczywistości
czas, na fotografii nagle przeobraża się, przepoczwarza i staje się tym samym zupełnie inaczej pojmowalny. Zdjęcie ukazuje go bowiem w jednej płaszczyźnie,
jak gdyby sprasowanego, ponieważ cała jego dotychczasowa stratyfikacja i rozpiętość zrównana jest do poziomu powierzchni odbitki. Zaklęty w przestrzeni i rzeczy zaczyna być więźniem własnego obrazu, zarzuca
własny wymiar, własną definicję, a następnie – jako taki
– oddaje się we władanie fotografii ustanawiającej odmienne warunki czy też zasady rozumienia czasu przez
widza-odbiorcę.
Wszystko, co zgodnie należy do dziedziny przeszłości
– na fotografii jawi się tu i teraz, dystans między nami
a owym „dawnym”, „przeszłym”, „minionym” z jednej
strony zmniejsza się, z drugiej natomiast jeszcze bardziej pogłębia – to swoisty paradoks. A może następuje odwrócenie jakości? Może działa to na zasadzie
lustra? To, co poza fotografią martwe, kryjące w sobie
geometryczną plątaninę odwołań do poprzednich epok
i pokoleń, nagle zaczyna żyć własnym życiem – jest autonomicznym tworem ujętym wewnątrz prostokątnego
obrazka. Ale fotografia (ta, jak każda inna) zakłada jarzmo nie tylko historii. Konfrontuje ona ze sobą wszelkie
obecne w niej, uchwycone przezeń znaki – czyniąc je jak
gdyby bezbronnymi, całkowicie nagimi, zależnymi tylko
od siebie nawzajem.

– w okamgnieniu – za jednym spojrzeniem w płaszczyznę fotografii (i głębię zarazem, wszak to nic innego,
jak kolejny fenomen coincidentia oppositorum).
A zatem wszystko to, cała ta materialna spuścizna,
nad którą się oto pochylam, wszelkie pozostające bez
ładu i składu, lecz równocześnie trwające tuż obok relikty przeszłości, wreszcie opowieści o nich, a także
to, co „nieobecne” – co zdążyło już dawno rozpaść się
w proch i świeci oto pustką, przypominając szczelinę,
wyrwę w czasie, pewien ubytek, brak – na zdjęciu splecione zostaje w jedną polifoniczną opowieść. Ta poliglossia, to współbrzmienie różnych języków, ten splot
tekstu i obrazu zdaje się w pewnej chwili wzbijać na jeszcze wyższy poziom; poziom rozumienia ludzkiego świata jako całości – poprzez jego antropologiczne opisanie
i antropologiczne zobrazowanie. To nic innego, jak ukazanie go pod postacią konglomeratu znaczeń splecionych ze sobą mimo woli, mimo historii, mimo upływu
czasu tak boleśnie kłującego w oczy, nim zdąży go zdjąć
światło obrazu i posklejać jego kalekie – z pozoru lokujące się w zupełnie odrębnych kontekstach – warstwy.
Epilog
Trzynasta po południu. Światło słabe, słońce w dalszym
ciągu nie chce wyjść zza chmur. •

O autorze:

Kręgi
Na dobrą sprawę to trochę tak, jak gdyby mieć do czynienia z matrioszką. Doświadczać przestrzeni domu,
po czym zdejmować to ciało, tę powłokę i wchodzić
na strych, do mansardy, do pustych, zatęchłych sypialni, a będąc tam – obcować z każdą rzeczą, z każdym
wysuszonym ze starości ciałem przedmiotu z osobna i wewnątrz każdego jednego odnajdywać naturę
poprzednich ciał, jak gdyby były one przeskalowanymi opowieściami o sobie nawzajem, o domu, o człowieku, o świecie. A potem, na samym końcu, obcować
z ich obrazem, docierając w ten sposób do wszystkich poznanych dotychczas elementów jednocześnie
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Miłośniczka starożytności – rzymskich
i barbarzyńskich - wytrwała poszukiwaczka rodzinnych skarbów (i stojących za nimi
historii), uwielbia wracać do domu - w wolnych chwilach pisuje poezję, czasem
prozę, raz po raz zdarza się jej zasiąść
nad kartką i rysować - uwielbia bawić się
w podróże w czasie – na wszelkie możliwe
sposoby - a kiedy ma już wszystkiego dość
– zaszywa się w kuchni.
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Bogowie, szaleńcy i mroczne tajemnice.
O sakralnej przestrzeni strychu
na podstawie wybranych utworów literackich.
Małgorzata Roeske

Pierwsze wrażenie zmysłowe, które nas zwykle uderza,
to światło i zapach. Światło jest inne, promienie słońca wpadające przez małe okienko nieco oślepiają i powoli wydobywają z półmroku przedmioty. Zapach także jest odmienny, bardziej duszny, wypełniony wonią
starych ubrań, mebli i sprzętów. Powietrze jest suche,
w snopach wpadającego światła unoszą się drobinki
kurzu. Duszno, półmrok. Strych. Składowisko rzeczy
niepotrzebnych, ale z jakiegoś powodu zachowanych,
suszarnia bielizny, czasem ziół. Przestrzeń ta w założeniu ma posiadać czysto utylitarną funkcję. Gdybyśmy
jednak odrzucili ten, jakże pociągający i bezpieczny
pragmatyzm oraz sięgnęli pamięcią do okresu dzieciństwa, przestrzeń strychu zyskałaby zupełnie inną jakość. Powrócilibyśmy do fascynującego miejsca, które
wypełnione było doznaniami wykraczającymi poza nasze zmysłowe postrzeganie; miejsca, w zakamarkach
którego kryły się niezwykłe istoty oraz alternatywne
rzeczywistości. Ten archetypiczny świat dziecięcych
wyobrażeń wykorzystywany jest również jako stosunkowo popularny motyw w szeroko pojętej literaturze,
począwszy od klasyki powieści, poprzez literaturę dziecięcą i młodzieżową, kobiecą, aż po gotycką powieść
grozy. Niniejszy artykuł będzie próbą zrekonstruowania
przedstawień przestrzeni strychu na podstawie wybranych dzieł literackich, a także odpowiedzi na pytanie
w jaki sposób przedstawienia te korespondują z fenomenologicznym wyobrażeniem strychu, zakorzenionym
głęboko w rudymentach naszej kultury.
Struktura pozornie oswojonej przestrzeni domostwa,
w którym żyjemy, jest niejednorodna. Różni się ona nie
tylko pod względem zastosowania i funkcji poszczególnych pomieszczeń; podstawową klasyfikację wyznacza
przestrzeń zamieszkana i niezamieszkana. Do jej ostatniej kategorii należą przede wszystkim strychy i piwnice, a także wszelakie schowki, garaże, czy inne pomieszczenia gospodarcze. O ile zatem dom sam w sobie
stanowi orbis interior wobec otaczającego świata (orbis
exterior), w jego obrębie również znajdują się obszary
„wewnętrzne” i „zewnętrzne”; terytoria znane, oswojone, zasiedlone oraz te bardziej obce, niebezpieczne,
graniczne. „Graniczność jest czymś tajemniczym” – pisze Stefan Symotiuk – „Granicznością budowli ludzkich
jest strych i piwnica”.1 Strych i piwnica stanowią ramę,
niczym klamrą spinają, scalają dom od góry i od dołu.
1

S. Symotiuk, Filozofia i genius loci, Warszawa 1997, s. 63.

Jednakże graniczność tych obszarów wydaje się być
jeszcze bardziej złożonym zagadnieniem: pojawia się
pytanie czy strych i piwnica to nadal dom? Może raczej domostwo? Niewątpliwie mamy tutaj do czynienia
z dosyć ambiwalentnym zjawiskiem, które wymyka się
prostej kategoryzacji. Zjawiska, które być może stanie
się nieco bardziej czytelne, gdy sięgniemy do źródeł
literackich – wszak te, paradoksalnie, nierzadko w bardziej celny sposób potrafią oddać złożoność naszego
doświadczenia, aniżeli dogłębne analizy naukowe.
Rupieciarnia czy sfera sacrum?
Jednym z pierwszych skojarzeń, jakie nasuwają się nam,
gdy myślimy o strychu, jest składowisko rzeczy niepotrzebnych:
Strychowi nie powierza się żadnych funkcji utylitarnych:
jest on tylko siedliskiem staroci, archiwum rodzinnych
pamiątek, magazynem rzeczy jeszcze wartościowych,
ale już niewystarczająco cennych, skrzyńze starą odzieżą,
niemodnych mebli, zużytych zabawek, przyborów kuchennych. Strych oddaje się we władanie kulturze i dziejom,
czyni się go budynkowym mózgiem z jedną funkcją: pamięci.2
Taką właśnie graciarnią jest strych w powieści Doroty
Terakowskiej Poczwarka. Znajdują się tu przedmioty,
które dla bohaterów - młodego małżeństwa Ewy i Adama - mają wartość emocjonalną, ale nie korespondują
z perfekcyjnie urządzonym, nowoczesnym wnętrzem
domu:
„zabawne porcelanowe bibeloty odziedziczone po babci
(tancerka z wachlarzem, para angielskich chartów, miniaturowe i naczyńka, białe i łaciate koty), bogaty zestaw
jarmarcznych drewnianych ptaków, kolorowe kulki, zegar z kukułka, gitara Adama z czasów studenckich, dwa
podkoszulki z twarzą Toma Waitsa, zestaw kompaktów
z muzyki), którą dawniej lubili (patos zakonserwowany
w “The Willi” Pink Floydów, schrypnięty, zatrzymany na kasecie głos tragicznie zmarłej Janis Joplin, King Crimson
z najlepszego okresu).”3
Pośród tego zestawu przypadkowych przedmiotów, Ewa
znajduje stare wydanie Biblii. Zaczyna ją czytać na głos
2

Tamże, s. 66.

3

D. Terakowska, Poczwarka, Kraków 2003, s. 16.
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swojej kilkuletniej córeczce Marysi, zwanej Myszką.
Dziewczynka cierpi na ciężką postać zespołu Downa.
Matka nie zdaje sobie wówczas sprawy, iż opowieści
Księgi Rodzaju staną się prawzorcem wydarzeń, które
wkrótce rozegrają się na starym, zakurzonym strychu,
a których Myszka będzie głównym uczestnikiem.
Jednakże strych w domu Myszki nie jest zwykłym magazynem rzeczy niepotrzebnych tylko siedzibą transcendencji. Drogę na „górę” wskazuje dziewczynce we śnie
wróżka. Strych to dla Myszki przestrzeń obca, matka nigdy nie pozwoliła jej udać się tam, bowiem jest to miejsce groźne. Potencjalne zagrożenie ma jednak w opinii
matki charakter wyłącznie racjonalny – schody są strome, a dziecko jest niepełnosprawne więc mogłoby zrobić
sobie krzywdę. Ewa nie ma pojęcia o tajemnicy strychu;
do jego sakralnego wymiaru dostęp ma tylko Myszka.
Dziewczynka jest od początku zafascynowana strychem
do tego stopnia, że matka w końcu ulega, instaluje
dzwonek i pozwala Myszce spędzać tam długie godziny na – jak przypuszcza – dobrej zabawie. Niczym Alicja
w Krainie Czarów, Myszka wkracza do rzeczywistości,
która jest ukryta przed oczami zwykłych śmiertelników:
„Ogród otoczył ją ze wszystkich stron, wydawał się nie mieć
końca i tonął w słońcu, w różnych tonacjach cienia, w bujnej zieloności i zdumiewająco jaskrawych barwach kwiatów,
w mnogości drzew i owoców, w aureoli fruwających motyli.”4
Tylko Myszka jest zdolna doświadczyć sakralnej rzeczywistości, prawdopodobnie ze względu na swoją „inność”, niepełnosprawność.
Strych szaleńców
Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, na fali krytyki feministycznej, sporą popularność zyskała książka
Sandry Gilbert i Susan Gubar, pod tytułem The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the NineteenthCentury Literary Imagination (1979).5 Autorki analizują
XIX-wieczną anglojęzyczną literaturę tworzoną przez
kobiety, pod kątem przedstawień postaci kobiecych.
Zwracają uwagę na funkcjonowanie dwóch podstawowych wzorców tychże przedstawień: delikatnej, wrażliwej i uległej kobiety-anioła oraz kobiety-potwora
– dzikiej, tajemniczej, szalonej, oddającej się praktykom
magicznym postaci. Niewątpliwie taka kategoryzacja
nawiązuje do głęboko zakorzenionej w zbiorowej wyobraźni dychotomii „kultura-natura”. Drugi sposób prezentacji bohaterek odwołuje się do mrocznej, nieokiełznanej i zmysłowej części ludzkiej natury, w ludowym
światopoglądzie chętnie przypisywanej właśnie kobiecie [Spośród najbardziej popularnych bóstw oraz po4

Tamże, s. 96.

5 Książka ta nie została przetłumaczona na język polski, niemniej owa
koncepcja spopularyzowała się i odbiła sporym echem w rodzimej feministycznej krytyce literackiej – pisze o tym m. in Krystyna Kłosińska w
swojej pracy Lęk przed wariatką ze strychu, „Przekładaniec”, 2011, nr 24.

Tylko Myszka jest zdolna doświadczyć
sakralnej rzeczywistości, prawdopodobnie ze względu na swoją „inność”,
niepełnosprawność.
staci wywodzących się z folkloru, których wyobrażenia
odwołują się do wspomnianego archetypu, można wymienić żydowską Lilith, grecką Hekate, rzymską Dianę,
czy choćby rodzime południce i rusałki.] Obydwa wzorce
są archetypicznymi wręcz modelami: łagodna kobieta
-matka oraz zmysłowa, niebezpieczna, należąca do porządku lunarnego wiedźma. Feministyczna dekonstrukcja tych stereotypowych przedstawień nie jest jednak
przedmiotem uwagi niniejszego artykułu, zamiast tego
chciałabym skupić się na przywołanym przez autorki
koncepcie „wariatki na strychu”. Okazuje się bowiem,
iż nie był to wcale taki popularny motyw jak chciały
tego autorki pracy – wśród analizowanych przez Gilbert
i Gubar powieści, jedyną postacią, którą spełnia kryteria
„wariatki na strychu” jest Bertha Mason Rochester, bohaterka powieści Charlotte Bronte Dziwne losy Jane Eyre
6
. ostać Berthy w pełni realizuje wzorzec kobiety-potwora. Rochester poślubia ową egzotyczną piękność praktycznie nie znając dziewczyny. Tuż po ślubie okazuje się,
iż cierpi ona na chorobę psychiczną. Stan zdrowia kobiety pogarsza się, staje się ona coraz bardziej agresywna,
nieokiełznana, potrafi zachowywać się jak dzikie zwierzę, co dla wysublimowanej społeczności epoki wiktoriańskiej jest co najmniej oburzające. Nieszczęśliwy
małżonek, z uwagi na chorobę Berthy, nie może się rozwieść, postanawia zatem ukryć przed otoczeniem szaloną kobietę zamykając ją na strychu. Bertha spędza tam
długie lata pod opieką wynajętej pielęgniarki, by wreszcie zdecydować się na ucieczkę z więzienia. Wznieca pożar budynku, po czym skacze z dachu i ginie, uwalniając
tym samym Rochestera z przysięgi małżeńskiej, dzięki
czemu może on wreszcie poślubić ukochaną Jane.
Dramat rodziny, która zmaga się z nieprzystosowaną
społecznie jednostką, jest również głównym tematem
powieści noblistki Doris Lessing Piąte dziecko. Małżeństwo Harriet i Davida jest niezwykle udane, posiadają
oni czwórkę dzieci. Rodzinna sielanka zostaje przerwana wraz z przyjściem na świat Bena. Chłopiec nie jest
zwyczajnym dzieckiem – nad wiek rozwinięty fizycznie,
niezwykle silny i samodzielny, w dodatku o nietypowym
wyglądzie, wzbudza zdumienie otoczenia. Niestety jego
rozwój psychoemocjonalny nie przebiega prawidłowo.
Ben komunikuje się w bardzo ograniczony sposób, wydaje się nie odróżniać dobra od zła, jedynym przejawem
emocji u niego jest agresja. Chłopiec zdaje się być pozbawiony empatii, co w połączeniu z jego niezwykłą siłą
6
S. Lutz Zivley, The phenomenology of Space – Attic Memories
and Secrets, University of Houston 2003, <http://www.clas.ufl.edu/
ipsa/2003/lutz_zivley.html>, dostęp online: [12.07.14].
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fizyczną stanowi realne zagrożenie dla otoczenia. Autorka prowadzi z nami swoistą grę i pozwala bawić się
domysłami – nie wiemy, czy Ben to istota nadnaturalna,
czy tylko nieszczęśliwe, chore dziecko, które w wyniku
jakiegoś genetycznego zaburzenia uzyskało takie nietypowe cechy. Ben jest odmieńcem, jak gdyby pochodził
z innego gatunku niż ludzki – pierwotnego, prymitywnego. W tej powieści strych nie odgrywa kluczowej roli,
jednakże jest miejscem, w którym matce udaje się nieco
zbliżyć do tajemnicy Bena:
Wspięła się po cichu na strych. Drzwi były otwarte. Chłopiec
stał w miejscu, gdzie wpadające przez okno światło tworzyło na podłodze postrzępiony, jasny prostokąt. Podniósł
głowę i patrzył na światło słoneczne. Harriet nie potrafiła
odgadnąć, co czuł…Nagle zauważył ją i zniknął w ciemności. Harriet miała wrażenie, że zobaczyła jego prawdziwą
twarz, którą na co dzień ukrywał (…) – Ben – powiedziała
drżącym głosem. Miała wrażenie, że na tym ciemnym strychu jej syn powrócił do odległej przeszłości, przeniósł się
w czasy, kiedy nie było jeszcze istot ludzkich.7
Porównując obydwie postaci, Berthę oraz Bena, nietrudno zauważyć pewną różnicę – w pierwszym przypadku strych jest więzieniem, przymusowym miejscem
pobytu szalonej kobiety, Ben natomiast traktuje strych
jako azyl, przestrzeń wydzieloną ze „zwykłego” świata, w której nareszcie on, odmieniec, może poczuć się
„u siebie”, zrzucić maskę. Podobnie jak Myszka, która
dopiero na strychu pozbywa się ograniczeń swojego
niepełnosprawnego ciała i przemienia się z poczwarki
w motyla, który pięknie i lekko tańczy. Niemniej jednak
nie ulega wątpliwości, iż to właśnie graniczna przestrzeń strychu jest najbliżej skorelowana ze wszelkiego
rodzaju aberracjami.
Gotyckie poddasze i jego mroczne tajemnice
Strych bywa miejscem, w którym ukrywają się przed
światem nie tylko jednostki z różnych przyczyn nieprzystające do ogółu społeczeństwa; gromadzimy tam również artefakty, dla których nie znajdujemy miejsca w naszym domowym, oswojonym mikrokosmosie. Lądują tam
także rzeczy, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Takim właśnie przedmiotem jest namalowany przez
Basila Hallwarda portret pięknego młodzieńca, Doriana
Graya, bohatera noweli Oscara Wilde’a. Dorian wyraża życzenie, aby zachować wieczną młodość, pragnie,
by to jego portret starzał się zamiast niego. Tak też staje
się, jednakże od tej chwili nie tylko upływ czasu będzie

7

„W odosobnionej komnacie, czy raczej
celi, u szczytu domu,odseparowanej
od innych pomieszczeń galeriąi schodami, mieściła się moja pracownia, w której tworzyłem swe ohydne dzieło;(…)”
widoczny na malowidle; zaczyna ono odzwierciedlać także duszę bohatera. Im bardziej Dorian Gray pogrąża się
w złu i nieprawości, tym szpetniejszy staje się jego wizerunek. Przerażony mężczyzna ukrywa obraz na strychu,
nie chcąc oglądać postępujących zmian i coraz bardziej
zatraca się w niemoralnych praktykach.
Strych w noweli Wilde’a można zdefiniować jako metaforę podświadomości. Jest to miejsce, do którego spychamy najbardziej mroczne aspekty naszej duszy, wypieramy to, co niewygodne, niemożliwe do zaakceptowania
jako część nas samych. Tam u góry, za zamkniętymi
na mały kluczyk drzwiami, wśród zakurzonych sprzętów,
czają się nasze najgłębsze lęki.
Strych, jako przestrzeń graniczna, stanowi idealne miejsce
dla istot wykluczonych. Jednakże owa zasada w żadnym
chyba dziele literackim nie jest ukazana równie dobitnie,
jak w przypadku Frankensteina Mary Shelley. Mamy tutaj
do czynienia z transgresywnością niejako zwielokrotnioną: powołana przez Victora Frankensteina do życia istota,
jest nie tylko jednostką wyłączoną z życia społecznego,
trudno nazwać ją w ogóle człowiekiem; to stworzenie
egzystujące na pograniczu życia i śmierci, ani żywe, ani
umarłe. Podobnie zatem jak w przypadku Doriana Graya,
najbardziej stosownym miejscem dla takich przerażających kreacji jest poddasze, czyli „the top of the house”8:
„W odosobnionej komnacie, czy raczej celi, u szczytu domu,odseparowanej od innych pomieszczeń galeriąi schodami, mieściła się moja pracownia, w której tworzyłem
swe ohydne dzieło;(…)” 9
Kolejną nasuwającą się analogią jest fakt, iż w obydwu
przypadkach czynnikiem sprawczym tragedii są mroczne,
choć dogłębnie ludzkie pragnienia głównych bohaterów
– chęć zachowania wiecznej młodości oraz żądza pokonania śmierci. Chociaż w obydwu dziełach, w oryginalnym tekście, nie było mowy o strychu w ścisłym tego słowa znaczeniu, niemniej jednak znamienna jest podobna
waloryzacja przestrzeni – to właśnie góra domu – poddasze, służy ukrywaniu złowrogiej tajemnicy mieszkańców.

Strych, jako przestrzeń graniczna,
stanowi idealne miejsce dla istot wykluczonych.

8 M. Wollstonecraft Shelley, Frankenstein, or the Modern Prometeus, Harrison Smith and Robert Haas 1869, http://books.google.co.uk/books/about/
Frankenstein_or_The_Modern_Prometheus.html?id=2Zc3AAAAYAAJ&redir_esc=y, dostęp online 21.07.2014; cf. S. Lutz Zivley, op.cit.

D. Lessing, Piąte dziecko, Warszawa 2007, s. 92.

9 Tamże, s. 43. „In a solitary chamber, or rather cell, at the top of the
house, and separated from all the other apartments by a gallery and
staircase, I kept my workshop of filthy creation; (…)” Tłum. M. R.
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Dom, czyli mikrokosmos zamieszkiwany przez człowieka, jest odwzorowaniem szerszego systemu
– świata, kosmosu.
Doświadczenie przestrzeni i czasu
Ludowa ontologia zakłada podobieństwo wszechrzeczy.
Dom, czyli mikrokosmos zamieszkiwany przez człowieka, jest odwzorowaniem szerszego systemu – świata, kosmosu. Jak zauważa Mircea Eliade, budowa domu to naśladowanie stwarzania świata, odtwarzanie porządku
kosmicznego. Kluczowe znaczenie dla naszych rozważań
ma szczególnie symbolika wertykalna. Eliade pisze:
„Góra jest najbliższa nieba i fakt ten nadaje jej podwójną sakralność: z jednej strony góra partycypuje w przestrzennej symbolice transcendencji (‘wysokie’, ‘pionowe’,
‘najwyższe’ itp.), a z drugiej strony jest ona w najwyższym
stopniu obszarem zastrzeżonym dla hierofanii atmosferycznych i wobec tego jest siedzibą bogów.”10
Taką oto jakość posiada strych w powieści Terakowskiej.
Autorka stworzyła tutaj iście Eliadowski obraz: strych
jest nie tylko siedzibą bóstwa, lecz jednocześnie prapoczątkiem, rezerwuarem znaczeń, miejscem, w którym
dochodzi do cyklicznego powtórzenia kosmogonii:
Myszka instynktownie czuła, że ta przestrzeń, choć rozwiera się tylko dla niej, istnieje również bez niej, a ktoś
– ten niewidoczny On – ciągle coś w niej stwarza. Błądzi
i myli się, poprawia to, co stworzył, a to coś czasem ulatuje
daleko, ustępując miejsca nowej, poddającej się jego woli
pustce, z której wyłaniają się kolejne stwarzane światy.
Myszka już wiedziała, ze TO trwa bez końca. I nie ma początku. Nigdy nie miało.11
Wraz z małą bohaterką wchodząc na strych przekraczamy granice przestrzeni i czasu; zostajemy wtrąceni
w czas sakralny, czas wiecznego powrotu, in illo tempore.
Akcja powieści rozgrywa się z ciągu siedmiu mitycznych
dni stwarzania świata – to jest czas, który zostaje dany
bohaterom, aby dotarli do rzeczy pierwszych, by zrozumieli kwestie najbardziej dla nich fundamentalne.
Zasada sympatii wszechrzeczy nie pomija udziału człowieka. Jest on istotnym elementem porządku kosmicznego, stąd też symbolika domu zawiera wątki zarówno
kosmologiczne, jak i antropologiczne oraz antropomorficzne. Innymi słowy, dom może być interpretowany
jako obraz kosmosu, ale także i ciała ludzkiego.12 W cy-

towanym wcześniej fragmencie pracy, Stefan Symotiuk
zwraca uwagę na intelektualny charakter strychu i jego
funkcję przechowywania wspomnień. Podobnie kwestię
tę ujmuje Gaston Bachelard. Za A. Teillardem, porównuje konstrukcję domu do schematu ludzkiej psychiki:
dach utożsamia głowę, a więc świadomość, a piwnica
podświadomość. 13 koro już nawiązaliśmy do fenomenologicznego ujęcia kwestii przestrzeni poprzez francuskiego filozofa, warto przyjrzeć się bliżej zmysłowemu
doświadczeniu towarzyszącemu wkraczaniu na strych.
Symotiuk podkreśla, iż „strychowość” strychu na poziomie doświadczenia sensualnego konstytuuje triada:
zapach zbutwienia, półmrok oraz szmer. 14 Najbardziej
znamiennym jednak doświadczeniem wydaje się być
przejście od światła do mroku – i odwrotnie:
Myszka nie wiedziała dlaczego przestrzeń na strychu nie
ma początku i końca i jakim cudem tak się dzieje, skoro po zapaleniu żarówki strych stawał się miejscem zamkniętym od ściany do ściany, od skosu do skosu, a wąską,
wolną ćwiartkę podłogi wyznaczały stare meble nieznanej babci. Jednak to wszystko znikało, gdy rozsuwały się
kolejne zasłony szarości i czerni, z miękkiego, widocznoniewidocznego splotu (…) Podniecona Myszka usilnie wypatrywała najdalszej kurtyny, tej czarnej jak sadza, poza
którą rozciągały się niewyobrażalne przestrzenie.15
Fragment ten uderzająco przypomina fenomenologiczną analizę prozaicznego aktu, jakim jest zapalenia
światła, przedstawioną przez Eugeniusza Minkowskiego.16 Istotą tego zjawiska jest przejście z ciemności
do jasności i odwrotnie. Ciemność i jasność to dwie antynomiczne wartości. Jasność to różnorodność, przedmioty w świetle są nieruchome, wyraźnie, przestrzeń
zaś jest ograniczona. Ciemność natomiast nadaje rzeczywistości tylko jedną jakość – głębię. Jest amorficzna
i ma zdolność przekazywania tej właściwości przedmiotom w niej znajdującym się – stają się one lekkie, kształty rozpływają się, rzeczy tracą swój materialny wymiar.
Paradoksalnie, to właśnie przejście z jasności do ciemności, a nie odwrotnie, autor nazywa ucieleśnianiem,
bowiem to ciemność jest bardziej żywa, zaludniona
tajemniczymi, fantasmagorycznymi istotami. Tętniąca
życiem i płodząca nowe życie – niczym rajski ogród małej bohaterki powieści Terakowskiej.
Zatem i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie
– jaki obraz strychu wyłania się z analizowanych powyżej utworów; jak można na ich podstawie zdefiniować
„strychowość” strychu, jego fenomenologiczną istotę?
Wydaje się, że kluczowym pojęciem jest tutaj słowo
„tajemnica”. Niezwykłość, niesamowitość w rozumieniu
13

G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka, Warszawa 1975, s. 309.

10

M. Eliade, Traktat o historii religii, Łódź 1993, s. 97.

14

Symotiuk, dz.cyt., s. 72.

11

Terakowska, dz.cyt., s. 53.

15 Terakowska, dz.cyt, s. 53.

12 Por. D. Benedyktowicz, Z. Benedyktowicz, Symbolika domu w tradycji ludowej, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, 1990, t. 44, z. 4.

16 Minkowski, Zaświecam lampę (tłum. Izydora Dąmbska), „Znak”,
1977, nr 1(271), s. 55-61.
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„nie-samości”17, czegoś zupełnie odrębnego od zwykłego, powszedniego doświadczenia, jest immanentnym
elementem towarzyszącym naszym doznaniom w zetknięciu z przestrzenią strychu. Jest to niemal Ottowskie
misterium, das ganz andere, będące jednym ze składników doświadczenia numinotycznego 18. Czy w takim razie
można mówić o sakralności przestrzeni strychu? Myślę,
że wiele za tym przemawia. Przekonaliśmy się, iż strych
często bywa miejscem, w którym przebywają jednostki
wykluczone, odmieńcy, nawet szaleńcy. Przeświadczenie o istnieniu związku szaleństwa czy aberracji ze sferą sacrum jest powszechnie znane i występuje w wielu
kulturach. Strych jest nie tylko miejscem pobytu niezwykłych istot, ale również magazynem przedmiotów,
które posiadają nadnaturalne właściwości. Ze względu
na swoją lokalizację (góra, bliskość nieba), stwarza możliwość łatwiejszego nawiązania kontaktu z bóstwem.
Czas płynie na strychu inaczej – jest to cykliczny czas
sakralny – albo po prostu leniwie toczy się, wyleguje
się niczym „syty kot”, który nie musi już spieszyć się,
jest „emerytem” pośród niegdyś używanych sprzętów,
„próchnieje, wietrzeje, i opada smugami kurzu”.19 Strych
to przestrzeń, w której dochodzi do ciągłej reaktualizacji mitu, odtwarzania kosmogonii, nie tylko w wymiarze
kosmicznym, ale może nawet bardziej w jednostkowym.
Dramatyczne wydarzenia, które za każdym razem rozgrywają się właśnie na strychu, w sposób fundamentalny zmieniają życie naszych bohaterów. Ich świat ulega
destrukcji, po czym odradza się na nowo.•
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Wilde O., Portret Doriana Graya, tłum. M. Feldmanowa,
Kraków 2005.

O autorze:

17

por. Symotiuk, dz. cyt., s. 76.

18 R. Otto, Świętość,: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Warszawa 1999.
19

Symotiuk, dz. cyt., s. 71.
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Studentka II roku studiów magisterskich na kierunku etnologia i antropologia kulturowa UJ.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują
się wokół antropologii przestrzeni, fenomenologii, antropologii rzeczy, kultury popularnej
oraz animal studies.
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Palimpsest płaszowski:
1944 - obóz koncentracyjny „Płaszów”,
2014 - zielona plama na mapie Krakowa
Kamila Biedrońska
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Moje rozważania1 są efektem pracy licencjackiej, pokłosiem ostatnich kilku lat moich badawczych zainteresowań. Chciałabym przybliżyć pewien niezwykły teren,
wymykające się opisom i łatwej czy jakiejkolwiek kategoryzacji, który przywodzi na myśl swoisty palimpsest.
Jak opisać miejsce, które na pierwszy rzut oka nie istnieje? Jak je nazwać? Pomimo posiadania oficjalnego
określenia, nie ma ono wystarczającej mocy wyjaśniającej. Nazwa „Płaszów” jest niedokładna i zbyt ogólna,
nie kojarzy się jednoznacznie z terenem zbrodni nazistowskiej, tak jak Auschwitz czy Majdanek. Wątpliwości
te leżą na styku dwóch odległych sfer życia. Z jednej strony dotyczą one fizycznej przestrzeni, z drugiej kulturowej siatki znaczeń. Połączenie tych dziedzin leży w polu
zainteresowań proksemiki. Bada ona wzajemne relacje
przestrzenne między ludźmi, tudzież człowieka z otoczeniem. Pojęcie to zostało wprowadzone do antropologii
w 1963 roku przez Edwarda Halla w jego książce Ukryty

Wymiar2. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wielkie więzi
nawiązują z przestrzenią. Według Dolores Hayden3 przestrzeń jest jednym z najważniejszych czynników utrwalania pamięci zbiorowej, a każda narracja o przeszłości
musi być osadzona w jakimś miejscu. Ponadto one same
mają również moc opowiadania. Czas i przestrzeń mogą
być wyznacznikami ludzkiej egzystencji.

1 Tekst ten pierwotnie był wystąpieniem na konferencji
Stare i Nowe Tematy.

3 zob. D. Hayden cyt. za: M. Saryusz – Wolska, Spotkania czasu
z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa 2011, s. 138.

Moim zamierzeniem jest przybliżenie, w jaki sposób
antropolog mierzy się z niezwykłym terenem, który
nie daje mu odpoczynku, pojawiając się co chwilę w myślach. Rekonstrukcja mojej drogi zdaje się być kluczową
do zrozumienia kwestii “płaszowskiej” oraz do ukazania
starego - historycznego i nowego - wizualnego tematu.
Właśnie owa wizualność terenu byłego obozu, tak bardzo silna, stała się dla mnie początkiem, ale też kluczem
do badań antropologicznych.
2

zob. E. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 2009
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Stary temat / Krótka historia obozu:

Nowy temat/ Wizualnosć miejsca:

Obóz w Płaszowie powstał na bazie jednego żydowskiego getta, w 1942 roku. Nie umieszczano tam więźniów
z różnych terenów okupowanych, nie stanowili oni mozaiki narodowościowej, a sam obóz był początkowo kontynuacją krakowskiego getta, które niejako przejęto wraz
z całym jego „inwentarzem”. Przenoszeniu uległy firmy,
maszyny, zapasy surowców i inne wyposażenie (np. szpitali, łaźni), ale także działające struktury (m.in. zarząd,
policja żydowska) z zachowaniem ich znaczenia i hierarchii. Wszystko to miało swoje konsekwencje dla odmienności Płaszowa od typowych obozów koncentracyjnych.
Ryszard Kotarba dodaje, że przyjezdnym Płaszów imponował jako „miasto – obóz”, były w nim ulice, zabudowania i ruch mieszkańców4.

Obecny wygląd obozu w Płaszowie nie przywodzi
na myśl swojego “pierwowzoru”. Jedynymi pozostałościami po obozie koncentracyjnym jest tzw. szary
domek9 oraz ruiny domu pogrzebowego. Wygląd oraz
obecny stan terenu byłego obozu to także jeden z tematów, na który wypowiadali się Rozmówcy.

Obóz umiejscowiono w naturalnej głębinie pomiędzy
dwoma rozległymi wzniesieniami Krzemionek. Teren ten
można określić jako nierówny i kamienisty, ze wzgórzami sięgającymi 230 – 250 metrów nad poziomem morza,
w części bagienny i malaryczny. Do wyboru usytuowania
obozu przyczyniły się różne okoliczności: przede wszystkim ustronność miejsca, które właściwie było słabo widoczne i skryte za pagórkami, bliskość getta, stacji kolejowej i zakładów przemysłowych, możliwość uruchomienia
kamieniołomu. Jednak jedną z ważniejszych informacji,
to fakt zlokalizowania obozu na terenach dwóch sąsiadujących ze sobą cmentarzy żydowskich: nowego cmentarza gminy krakowskiej przy ul. Abrahama 3 i na jego
rezerwie gruntowej oraz starego cmentarza gminy podgórskiej przy ul. Jerozolimskiej 25 5. Kacet usytuowano
na miejscu, na którym jeszcze w lecie 1942 roku chowano zmarłych. Kotarba dodaje: „Jak mówiono – ludziom
żywym kazano mieszkać na cmentarzu”6. Same baraki
budowano wprost na grobach. Podczas zakładania ogrodzeń i prac ziemnych wydobywano rozkładające się ciała
ludzkie. Dodając do tego prowizoryczne warunki, budowa
obozu wzmagała strach u nowo przybyłych więźniów7.
10 stycznia 1944 roku kacet w Płaszowie otrzymuje oficjalną nazwę Konzentrationslager Plaszow bei Krakau.
Powyższy opis w bardzo wielkim skrócie przedstawia historię i topografię obozu. Jednak celem niniejszego referatu nie jest przybliżenie aspektu historycznego terenu
byłego obozu. Przeszłość stanowi pewien punkt wyjścia,
kontekst 8. W tym miejscu chciałabym przejść do meritum, antropologicznego ujęcia w którym najlepszym
tropem jest dla mnie wizualność. Nowy temat ciekawie
kontrastuje się ze starym.
4 R. Kotarba, Niemiecki obóz w Płaszowie 1942–1945, Warszawa–
Kraków 2009, s. 35 – 50.
5 Oba cmentarza z rezerwą miały około 12 hektarów powierzchni
i ddzielała je ulica Jerozolimska. – zob. R. Kotarba, dz. cyt., s. 28.
6

R. Kotarba, dz. cyt., s. 26.

7

Tamże.

8 Zainteresowanych odsyłam do rewelacyjnej książki Ryszarda Kotarby o obozie Płaszów, która stanowi wnikliwą i szczegółową relację
historyczną

Na dzisiejszy dzień jak to wszystko wygląda? Właściwie
szczerze mówiąc nie rożni się niczym od takiego zwyczajnego parku, normalnie tam chodzą ludzie, jeżdżą na rowerze,
ludzie przychodzą z dziećmi, także myślę, że nie zdają sobie
sprawy jak istotne jest to miejsce i jak dla innych kultur i innych ludzi może mieć znaczenie także dzisiaj jest naprawdę
bardzo.. bardzo, zwykłym miejscem, tylko że po prostu nie
jest zagospodarowany przez obiekty typu galeria, czy jakieś inne sklepy. Jest miejscem wolnym od jakiejkolwiek
działalności, czy jakiekolwiek modernizacji terenu, infrastruktury całej(MKA)10.
Wszyscy Rozmówcy byli zgodni, że obszar wyżej wymieniony, niczym się nie wyróżnia, przypomina raczej park,
pewną przestrzeń użytkową. Niektórzy obszar ten nazywali wręcz zaniedbanym (KZK). Inni rozważali go w kategoriach reakreacyjno-parkowych, gdzie teren dawnego obozu nazywali „klimatycznym” (KMK) Tylko nieliczne głosy wskazywały, że obszar ten jest w dobrym
stanie. Dodatkowo, Rozmówcy stwierdzali, że trzeba
dokładnie wiedzieć, gdzie znajdował się obóz, jeżeli
chce się go odwiedzić.
Teren ten można śmiało nazwać problematycznym, wymykającym się opisom, można jednak patrzeć na niego
z kilku perspektyw. Na początku chciałabym skupić się
na podstawowych kategoriach humanistyczno-geograficznych, które ową problematyczność mogłyby wyjaśnić.
Już na wstępie wypada wyjaśnić nieporozumienia, które mogą wyniknąć z samego położenia terenu11. Mówiąc

Przestrzeń można definiować za Yi-Fu
Tuanem jako wolność.
9 Przed II Wojną Światową był to budynek administracyjny i mieszkalny nowego cmentarza żydowskiego. Następnie pełnił funkcję administracyjną dla SS i częściowo mieszkalną, a w jego piwnicach znajdował się areszt wewnętrzny, zob. R. Kotarba, dz. cyt., s. 45.
10 Cytaty pochodzą z badań terenowych, przeprowadzonych na potrzebę pracy licencjackiej, na terenie byłego obozu koncentracyjnego
“Płaszów” w Krakowie, w roku 2014. Wypowiedzi Rozmówców kodowane są w niniejszym artykule w następujący sposób: płeć, imię(lub
wiek), miejsce zamieszkania, przykładowo – KMK (Kobieta – Magda
– Kraków).
11 Używam w niniejszej pracy słowa „teren”, które wydaje mi się
najmniej nacechowane emocjonalnie, negatywnie lub pozytywnie.
Próbę odnalezienia kategorii antropologiczno – przestrzennych zaczynam od tego słowa. Według słownika języka polskiego „teren”
rozumiany jest jako „pewien obszar ziemi” lub „obszar objęty sferą
czyjegoś działania”.
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o powierzchni byłego obozu, mam na myśli tylko większą
część, pozostającą strefą zieloną i niezagospodarowaną.
Funkcjonuje ona w dyskursie publicznym jako teren byłego kacetu. Gdybyśmy jednak mówili o całości, musielibyśmy uwzględnić bloki między ulicą Wielicką a Jerozolimską i Abrahama. Bloki wydają mi się już strukturą odciętą
od świata po-obozowego, świadczą o czymś nowym.
Płaszów rozumiany jako teren byłego obozu stał się
dla mnie miejscem niezwykle interesującym. Kiedyś zepchniętym na skraj miasta, po stopniowej modernizacji
Krakowa. dokonującej się po II Wojnie Światowej, został wchłonięty do krajobrazu miejskiego. Tym samym
Kraków zyskał pewną niewiadomą plamę, której charakter trudno określić. Kłopot następuje już przy próbie zarysowania granic Płaszowa. Wśród kategorii przestrzeni
wypracowanych w humanistyce pomocne mogą okazać
się takie pojęcia jak – przestrzeń, miejsce, nie-miejsce,
miejsce/nie-miejsce pamięci, pomnik czy kontrpomnik.
Przestrzeń można definiować za Yi-Fu Tuanem jako wolność12. Miejsce jest swoistą pochodną przestrzeni, czymś

oswojonym i bezpiecznym. Przestrzenie są zaznaczone
i bronione przed intruzami. Z drugiej strony, zdaje się
jednak, że przestrzeń jest czymś abstrakcyjnym, niekonkretnym, o czym pisała Aleida Assmanna13. Definicja
Assman wydaje się łatwiejszą we wstępnej fazie rozważań nad istotą Płaszowa, natomiast idea Tuana umożliwi ich kontynuację i pomoże zrozumieć stan obecny.
Pomocna będzie także historia. W przypadku uwarunkowań historycznych, możemy mówić o granicach, które
wynikają z osadzenia obozu w danym miejscu. Konkretne
granice oddzielały teren, który niewątpliwie był kiedyś
miejscem, rozumianym w koncepcji Assman 14. Autorka
dodaje, że miejsca można określić przez to, że w nich już
coś zdziałano, przeżyto, cierpiano „Gdzie historia od zawsze miała miejsce i zostawiła swoje znaki w formie śladów, reliktów, resztek”15. Natomiast stan obecny Płaszowa bardziej zbliża go do koncepcji przestrzeni Tuana16.
13 Według A. Assman – przestrzeń to coś abstrakcyjnego, natomiast
miejsce jest konkretem, cyt. za: M. Saryusz – Wolska, Spotkania czasu
z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa 2011, s. 140 – 141.
14 Tamże, s. 142.
15 Tamże, s. 144.

12 Y. Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987, s. 13.

16 Y. Tuan, dz. cyt, s. 13.
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Podsumowując, moim zdaniem, niegdyś Płaszów można było określić jako miejsce, ze względu na konkretne
granice, natomiast obecnie jego stan bardziej przybliża
nas do przestrzeni. Dodatkowo, mamy w tym wypadku,
do czynienia z przestrzenią mityczną, którą Tuan rozumie jako mglisty obszar niedostatecznej wiedzy, otaczający coś znanego empirycznie. Przestrzeń mityczna zdaje
się być bardziej tworem intelektualnym 17.
Z drugiej jednak strony powyższe rozważania można podważyć tezą, iż być może dzisiejszy stan terenu
da się określić kategorią „miejsca”. Dla ludzi mieszkających zaraz obok przestrzeń obozu jest w jakimś stopniu
oswojona (traktowana jako przestrzeń użytkowa, rekreacyjna o czym powiem za chwilę). Zgodnie z koncepcją
Tuana, przestrzeń odczuwana jako dobrze znana staje
się dla nas miejscem 18.
Każde rozumowanie rodzi sprzeczności. Wydaje się,
że możemy tutaj przyjąć dwa rozważania: historyczne,
które warunkuje naturę obszaru byłego obozu oraz rozumienia codzienne (poprzez traktowanie miejsca przez
mieszkańców). Historycznie, teren ten można rozumieć
jako przestrzeń, natomiast codziennie jako miejsce.
Co więcej, wydaje się, że teren byłego obozu może być
rozumiany jako swoiste miejsce-pomnik, podobnie jak
Auschwitz – Birkenau. Jednak według Jamesa E. Younga
to interakcja odbiorców z pomnikiem określa ostatecznie jego egzystencję19. Dodatkowo, pomniki przywołują
przeszłość w sposób zgodny z najróżniejszymi narodowymi mitami, ideałami czy potrzebami politycznymi.
Odzwierciedlają one zarówno przeszłe doświadczenia
i bieżące życie danej wspólnoty, jak również pamięć
o sobie samym 20. Jednak w przypadku Płaszowa nie
można powiedzieć, że jest to miejsce przywołujące konkretną historię czy narodowe ideały. Poprzez swój stan
obecny (bez zachowanych zabudowań, wygląd parkowy)
teren ten wydaje się raczej czymś wolnym, nie przejmującym określonej interpretacji 21.
Być może zasadniczym pytaniem nie jest kwestia samego miejsca, a miejsca - pamięci, którym zwykle
określamy tereny zbrodni, takich jak obozy koncentracyjne czy miejsca straceń (przykładem jest Auschwitz

Gdzie nic nie istnieje, wszystko
jest możliwe.
– Birkenau). Wydaje się jednak, że pomimo granic hi17 Tamże, s. 113.
18 Tamże, s. 13.
19 J.E. Young, Pamięć i kontrpamięć. W poszukiwaniu społecznej estetyki pomników Holokaustu, „ Literatura na świecie” 2004, nr 1-2, s. 245-266.
20 Tamże.
21 Tamże.

storycznych oraz obecnych granic wizualnych 22 (wejście
na duży teren zielony) trudno powiedzieć, żeby Płaszów
funkcjonował jako wyżej wymieniony termin. Zdaje się,
że bezpieczniejszym terminem jest nie-miejsce pamięci, rozumianym w kontekście Claude’a Lanzmanna 23.
Roma Sendyka rozwija ideę Lanzmanna:
Istotnie, porzucone, nieoznaczone miejsca Zagłady nie
służą ani okolicznej, ani żadnej innej społeczności do kotwiczenia w nich swej pamięci, nie ma podmiotu, którego
„wyobraźnia otoczyłaby je symboliczną aurą” [...] nie-miejsca pamięci są miejscami traumatycznymi, które stanowią
wyzwanie dla pracy pamięci lub jej naruszenie.24
Jak widać z powyższych rozważań już samo osadzanie Płaszowa w kategoriach antropologiczno - przestrzennych przysparza wiele trudności i niedomówień.
Z podobnymi problemami wydaje się borykać Sendyka
w artykule Pryzma – zrozumieć nie-miejsce pamięci.
Autorka dodaje także kolejny termin „miejsca mimo
wszystko” 25, którym zastąpić można pojęcie Lanzmanna, sugerującego, że nie-miejsca pamięci są trwale zapomniane. „Miejsca mimo wszystko” są jednak obecne
w życiu codziennym mieszkańców, pomimo traktowania
ich jako obszarów tabu:
Pamięć o nich nie ujawnia się w porządku kultury materialnej (nie stawia się na nich tablic), ale przez przeczenie, odwracanie się, zamykanie oczu, w końcu gesty radykalne, jak
rozkopywanie, zaśmiecanie czy dewastowanie.26
Według autorki, to właśnie teren byłego obozu w Płaszowie, jest owym „miejscem mimo wszystko”, które
można scharakteryzować następująco: coś w przestrzeni tego miejsca wydaje się „nie tak”, a ono samo posiada
szczególną relację do wydarzeń ludobójstwa.
Warto jeszcze wspomnieć, że teren byłego obozu w Płaszowie niewątpliwie przynosi do świadomości słowo
„pustka”. Architekt Rem Kolhaas postrzegał puste obszary jako miejsca o potencjalne wolności:
Gdzie nic nie istnieje, wszystko jest możliwe. W przeciwieństwie od definicji funkcji za sprawą architektury puste
miejsca mają wartość programowej niepewności.27
22 Które co prawda nie pokrywają się z historycznymi, pomniejszając obszar obozu.
23 Claude Lanzmann w swej koncepcji korzysta z określenia miejsce-pamięci, skonstruowanego przez Pierre Norrę – zob P. Nora,
Między pamięcią a historią, “Didaskalia” 2011, nr 105.
24 R. Sendyka, Pryzma – zrozumieć nie – miejsce pamięci, [w:] Inne
przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, pod red. Czaji D., Kraków
2013, s. 279.
25 Koncepcja wysunięta przez G. Didi – Hubermana w The Site, Despite Everything, zob. G. Didi – Huberman, The Site, Despite Everything, [w:] Claude Lanzmann’s Shoah. Key Esseys, Oxford 2007.
26 R. Sendyka, dz. cyt., s. 280.
27 zob. Rem Kolhass cyt. za B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie
przestrzeni, Warszawa 2010, s. 32.

szok kulturowy 1 [1] 2015

29

STARE NOWE TEMATY

Paradoksalnie, owa „pustka” wcale nie musi być pusta.
Według Dariusza Czaji pustki nie możemy utożsamiać
z matematycznym zerem, tudzież z niczym: „Otóż właśnie, pojąć pustkę jako c o ś , pomyśleć pustkę jako
ikonę niewidzialnej pełni — oto jest zadanie” 28. Tak rozumiane pojęcie „pustki” zdaje się doskonale określać,
nie termin, a charakter miejsca pamięci (nie-miejsca pamięci?) Płaszowa.
Wydaje się jednak, że już sam problem osadzenia w kategoriach i nazwania terenu płaszowskiego wytwarza
potrzebę badań antropologicznych, poszukiwania odpowiedzi w nim samym. Błądzenie w teoriach stawało się
wyczerpujące, dlatego użycie narzędzi etnograficznych,
takich jak wywiad czy obserwacja, zdawały się być szansą na uzyskanie jakiejkolwiek odpowiedzi na męczące
pytania. Jak żyć koło terenu (a może lepsze byłoby pytanie jak żyć z terenem), tak silnie naładowanym przez
zbrodnie historyczne, obszarem wypełnionym przeróżnymi dyskursami 29, gdzieś zapomnianym, w pewnym
stopniu pustym, wyglądającym jak park, a skrywającym
mroczną historię? Jak godzi się ten stary temat z nowym? Historia z obecnym stanem wizualnym? Odpowiedź na pytanie, jak teren byłego obozu konstytuuje
się w świadomości mieszkańców oraz jak ludzie ustosunkowują się do niego, odesłała mnie do Rozmówców
mieszkających w dzielnicy Płaszów. To Rozmówcy mieli rozstrzygnąć czym jest ten teren poprzez odpowiedź
jak go postrzegają. Postanowiłam dotrzeć do mieszkańców najbliższej okolicy (ul. Jerozolimska, ul. Abrahama, ul. Wielicka). Wybór ten został podyktowany tematem niniejszych badań. Próba uchwycenia jak dany
teren konstruuje się w świadomości ludzkiej, wymaga
odwołania się do osób mieszkających najbliżej, który
owy konkretny obszar musiały jakoś oswoić. Ze względu
na ciekawą historię oraz wygląd miejsca Płaszów (teren
byłego obozu koncentracyjnego przypominający park)
zawężenie Rozmówców do konkretnej grupy osób wydaje się bardzo uzasadnione.

„Otóż właśnie, pojąć pustkę jako c o ś ,
pomyśleć pustkę jako ikonę niewidzialnej pełni — oto jest zadanie”
28 D. Czaja, Imiona pustki cz.III, [online], [dostęp: 28.08.2014] Dostępny w Internecie:
<http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/punkt_widzenia/czaja_imiona_pustki03.htm>
29 Roma Sendyka odwołując się do koncepcji palimpsestu pokazuje mnogość dyskursów na terenie Płaszowa: dyskurs geograficzny
(położenie obiektu), geodezyjny (poziomice), geologiczny (własności
chemiczne terenu), historyczny (fortyfikacje, ruiny obozu), administracyjno – prawny (współczesna własność i zasięg działek), techniczny (instalacje), biologiczny (drzewostan), religijny (istniejące
na terenie przed wojną cmentarze), dyskurs pamięci (istniejące pomniki).- zob. R. Sendyka, dz. cyt, s. 288.

Konsekwencja wizualności: traktowanie terenu byłego
obozu poprzez mieszkańców i władze:
Wizualność płaszowska wpływa na sposób jak owy teren konstytuuje się w świadomości mieszkańców. Zagadnienia obejmują nazwę i granice terenu, jego funkcję, użytkowników, emocje, które wzbudza, pomysł
na zagospodarowanie i opinie o Płaszowie stricte jako
miejscu byłego obozu. Jednak na potrzebę niniejszego
referatu postanowiłam zawęzić wyniki swoich badań,
skupiając się jedynie na tym jak stary temat (historia)
miesza się z nowym (czyli “wizualnością” miejsca). Dlatego odrzuciłam część zebranych materiałów, skupiając
się na kategoriach, które ową wizualność eksponują.
Zdecydowałam się spojrzeć na dzisiejszy wygląd byłego obozu jako konsekwencję specyficznego traktowania
go przez mieszkańców. Jest to niejako łącznik dla wcześniejszych teoretycznychrozważań mogący pokazać,
że świadomość ma konsekwencje z wizualności.
Materiały zastane, do których zaliczają się dokumenty
planistyczne miasta Krakowa, określają teren byłego
obozu jest swoistą „składową” miejsc takich jak: miejsce pamięci narodowej, obszar zieleni publicznej, obszar parku kulturowego – Krzemionki Podgórskie, teren
cmentarza, teren zieleni urządzonej, obszar ochrony
krajobrazu, fortyfikacja i zieleń twierdzy Kraków, granica strefy ochrony sylwety miasta, obszar ochrony krajobrazu warownego itp. Wydaje się, że nazw jest bardzo
dużo, a przez to teren byłego obozu staje się bardziej
mglisty do określenia. Mamy kilka różnych, a może nawet wykluczających się dyskursów, co po raz kolejny
może świadczyć o dobrej metaforze palimpsestu. Być
może po raz kolejny pokazuje to potrzebę badań terenowych, który mogłyby przynieść odpowiedź na pytanie, jak traktować ten teren.
Wracając do przeprowadzonych rozmów: jeżeli chodzi o nazwę, to obszar byłego obozu często określany
jest Krzemionkami, co odnosi do większej przestrzeni
niż sam obóz. Rozmówcy wielokrotnie używali słowa
„obóz”, jednak wymawiali je bez negatywnych konotacji. Była to dla nich zwyczajna, codzienna nazwa. Rozmówcy podawali różne nazwy na teren byłego obozu.
Jedną z najczęstszych był „obóz w Płaszowie” lub „teren obozu” (M40K). Niektórzy obszar ten nazywali Krzemionkami (K23K) lub Bonarką (KMK). Rozmówcy teren
byłego obozu określali także poprzez słowa takie jak:
problematyczny (KAK), trudny, zaniedbany, stracony
(K40K), opustoszały (KMK) czy zapomniany (K70K).
Samo pojęcie „Płaszów” okazało się niewystarczające
i zbyt ogólne. Każdy z Rozmówców po usłyszeniu słowa „Płaszów” kojarzył je od razu z dworcem kolejowym.
Informatorzy nazwę tę wykorzystywali także do opisania okolicy, w której mieszkają (MAK). Można z całym
przekonaniem stwierdzić, że określenie to dotyczy wielu obiektów, również obozu, chociaż tak naprawdę kojarzone jest najbardziej z dworcem.
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Rozmówcy proszeni o nakreślenie, gdzie dokładniej
znajduje się teren byłego obozu koncentracyjnego, właściwie jednogłośne wskazywali na zielony teren za sklepem LIDL. Było to niezwykle intrygujące, ponieważ granice obozu sięgały dzisiejszych bloków. Co ciekawe, jedna
z Rozmówczyń (K40K), która świadoma była, że jej blok
mieścił się terenie obozu, wspominała jak jeden z kolegów w pracy powitał ją kiedyś słowami „No cześć, jak się
mieszka w obozie?”. Kobieta przyznała, że było to niemiłe doświadczenie. Później dodała, że wraz z mężem
mają szczęście, ponieważ mieszkają na miejscu starej
pralni, a nie „jakiegoś baraku” (K40K). Opinia taka może
być podzielana przez innych mieszkańców. Wydaje się,
że nikt nie chciałby usłyszeć powyższego komentarza.
Z drugiej strony życie koło terenu byłego obozu może
być łatwiejsze, kiedy granice nie zaczynają się w miejscu, w którym ktoś mieszka, a kilka metrów dalej.

nastrój. Po drugie ciekawiło mnie, czy teren byłego obozu
może wywoływać jakieś specyficzne emocje. Na co dzień
mieszkańcy obszar ten teren bez żadnych emocji:

Pytanie o emocje w przypadku byłego obozu w Płaszowie, wydało mi się ważne przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze jestem zdania, że do każdego miejsca
można podchodzić mniej lub bardziej afektywnie. Oczywiście jest to związane z innymi składowymi, takimi jak

Niektórzy przyznawali, że czasami nie chce się pamiętać, co działo się na terenie byłego obozu:

No właśnie tak jak mówię, jeżeli jest to dla mnie punkt,
w którym przechodzę z punktu do punktu, to raczej nie
mam odczuć (KAK).
Jeżeli na terenie byłego obozu pojawi się jakaś wycieczka, to często Rozmówców nachodzi refleksja, związana
z zadumą:
[...] jeżeli tam czasami się przejdę i sobie właśnie tam siądę popatrzeć na pomnik czy nawet na znicze czy jak jest
jakaś wycieczka właśnie z innej kultury, to właśnie wtedy
włącza się chwila refleksji i myślenia na ten temat, także
myślę ze nie ma jednoznacznej odpowiedzi, myślę że pół
na pół w tym przypadku [...](KAK)

[...]czasami też nie chce pamiętać co tam było, bo jak idę
na spacer, idę po prostu się przejść, to nie chce pamiętać
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co tam się działo, ale to gdzieś jest i patrzeć na ten kamieniołom to ciężko jest całkowicie wyprzeć historię tego miejsca.
Większość osób owy brak zadumy czy obojętne przechodzenie przez teren obozu tłumaczyła obecnym wyglądem. Podsumowując, Rozmówcy sami przyznali, że teren byłego obozu często traktują rekreacyjnie, przejeżdżając tam rowerem, czy idąc do Bonarki. Nie myślą
wtedy o tym, co działo się na tym obszarze, nie wzbudza
to w nich żadnych emocji. Wydaje się, że refleksja pojawia się w trzech sytuacjach: po pierwsze, gdy na teren byłego obozu przychodzi się z odpowiednim nastawieniem, po drugie, gdy patrzy się na niektóre obiekty
(nagrobki, kamieniołom), a wreszcie po trzecie, podczas
spotkania z inną kulturą (społeczność żydowska, która
przyjeżdża celebrować to miejsce).
Podsumowanie: próba zrozumienia
Wydaje się uzasadnionym porównania terenu byłego
obozu do palimpsestu30. Metaforę te można odnosić
do wyglądu przestrzeni (właściwie brak śladów obozu,
30 R. Sendyka, dz. cyt.

zdominowanie terenu przez przyrodę). Mnogość dyskursów dotyczących tego samego terenu da się wzbogacić
wątkami związanymi z relacjami mieszkańców z tą przestrzenią. Płaszów w tym wypadku rozumie się trojako
– jako miejsce rekreacyjne, miejsce pamięci czy miejsce
spotkań z inną kulturą (kulturą żydowską reprezentowaną przez wycieczki z Izraela). Takie różnorakie widzenie
jednego miejsca przez mieszkańców pokrywa się z tym
jak teren postrzegany jest przez władze miasta Krakowa
(podobnie – jako zieleń użytkową lub miejsce pamięci).
Teren byłego obozy zdaje się być odbierany w dwóch kategoriach: rekreacyjnych i historycznych. Pierwsza wydaje się być uzasadniona dyskursem władz krakowskich
oraz faktem, że w okolicy jest to jedyny zielony obszar.
Druga odnosi się do tego, jak to miejsce powinno wyglądać lub jak powinno się o nim mówić bądź jak mówiłoby
się o nim, gdyby teren był inaczej zagospodarowany.
Teren byłego obozu koncentracyjnego można też za Helen Armstrong nazwać przestrzenią kulturową, a dokładniej przestrzenią, która ma moc31. Jednak wydaje się,
31 H. Armstrong, Spectacle and Tourism as the Faustian Bargain: Sustaining the Myths of Landscape, „Spectator”, 2001, vol. 21, no. 1, s. 3.
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że owa „moc”, czyli w tym wypadku coś, co uderza użytkownika, pobudza jego nerwy czy duszę, pojawia się tylko w chwili refleksji, zadumy, czy też posiadanej wiedzy.
Innymi słowy, kiedy ktoś zda sobie sprawę, że spaceruje
po obszarze traumatycznym, może odczuć moc miejsca,
w którym łagodnie kołyszą się drzewa i śpiewają ptaki.
Kategorią, którą chciałabym zaproponować w niniejszej pracy, na wytłumaczenie postrzegania terenu byłego obozu, w sposób ambiwalentny i niejednoznaczny,
jest „oswojenie”, gdzie dyskurs stary ulega przykryciu
przez nowy. Według słownika języka polskiego „oswajać” oznacza „przyzwyczaić do kogoś lub do czegoś albo
zapoznać z czymś”. Oswajanie przestrzeni wydaje się
dla człowieka być czymś naturalnym i nieodzownym.
Ludzie robią to, by uczynić przestrzeń bardziej swojską,
bezpieczną, ale też „własną”. Postępowania takie uwidacznia się także w miejscach negatywnych czy przesiąkniętych historią (jak teren byłego obozu w Płaszowie).
Różne strategie oswajania miejsc wiążą się ze sposobem
użytkowania terytorium. Badania terenowe jasno wykazały, że obszar byłego obozu w Płaszowie został przez
mieszkańców oswojony. Rozmówcy odnosili się do tego
miejsca jakby był im w jakimś stopniu znany. Oswojenie
terenu nastąpiło poprzez składowe wymienione pokrótce wcześniej: nazwę, granice czy emocje.
W przypadku oswojenia niezwykle znaczące są granice
byłego obozu, które nie są utożsamiane z realnymi, historycznymi. Konsekwencją jest oddzielenie się od terenu „skażonego”, i możliwość tzw. odwrotu. Rozmówca
zawsze może powiedzieć, że mieszka koło obozu, robiąc
symboliczny krok w tył w stosunku do terenu. Dodatkowo, granice (tablice) stały się elementem rzeczywistości,
na który nie zwraca się uwagi. Są niewidoczne, nie spełniają swojej pierwotnej roli. Wydaje się, że efektywniejszym
odgraniczeniem, zdaje się być sama przyroda, paradoksalnie, ukształtowana zupełnie przypadkowo. To jednak ona
wyraźnie ukazuje, że człowiek wkracza na nowy obszar.
Traktowanie terenu byłego obozu jako użytkowego (park),
nazywanie go trasą przechodnią, wydaje się zepchnięciem
prawdziwej natury miejsca. Być może w taki sposób manifestuje się brak akceptacji pierwotnego oblicza. Takie oswojenie jest przykryciem faktycznej warstwy przez wtórną.
Oswojenie obszaru polega także na nie zwracaniu uwagi
na kontekst historyczny, podczas przebywania na terenie byłego obozu. Nie byłoby przesadą używacie słowa
„wyparcie”, które może charakteryzować przeciętnego
użytkownika tego terenu.
Świetnym podsumowaniem powyższego wywodu zdaje
się być wypowiedź dwójki Rozmówców:
K: Nie jestem pewien… ludzie, to może wiedzą, ale może
przestali zwracać na te tablice uwagi. Dla nich tablica
to tylko element rzeczywistości, element drogi, no i bezwiednie idą.

A: Pewnie trochę tak.
K: Ważniejszy jest park, którym można się przejść, pobiegać, pójść na rower niż, czy, nawet przyjemniej wyprzeć jest
tę świadomość, ze chodzisz po cmentarzu, po obozie koncentracyjnym, hm, niż cały czas mieć to w pamięci. (KiMAiKK)

Po prostu człowiek staje się obojętnym na takim rzeczy, przyzwyczaja się,
o może to, a nie, że jest obojętny.
Jednak obszar wywołuje pewne zachowania, które można
nazwać szacunkiem dla terenu. Informatorzy wspominali,
że w miejscu byłego obozu nie wypiliby piwa ani nie paliliby papierosów. Nie jest jednak pewne, że zdanie to byłoby podzielane przez wszystkich użytkowników terenu.
Z obserwacji uczestniczącej można wysunąć teorię przeciwstawną do powyższej. Bardzo często przechadzając się
przez interesujące miejsce, widziałam ludzi palących papierosy, pozostawione pety czy butelki po alkoholu.
Warto jednak zadać sobie pytanie, jaka jest konsekwencja oswojenia takiego terenu? Moim zdaniem wpływa
to na postrzeganie danego obszaru. W tym wypadku teren
byłego obozu koncentracyjnego postrzegany jest w świadomości, nie jako miejsce historyczne lub miejsce pamięci, a raczej strefę parkową, rekreacyjną czy użytkową.
Kluczową sprawą, wynikającą z oswojenia, jest zobojętnienie na wydarzenia z przeszłości:
E… pod tym względem ma wpływ, że są pewnie obojętni
na to. Bo ktoś kto przyjeżdża tam po raz pierwszy może
ma inne.. nastawia się na to, że będziesz w tym miejscu,
a jak się mieszka koło tego, to nie zwracasz na to uwagi
i to staje się naprawdę obojętne. I wydaje mi się, że właśnie mieszkanie w okolicach.. tak jak ludzie mieszkają
w Oświęcimiu to podejrzewam, że Auschwitz dla nich jest
takie, „a no jest”, no. A ktoś kto przejeżdża przez Oświęcim to sobie myśli „jaaa, bo tutaj był Auschwitz, o jezu”
i tak dalej nie.
Czyli zobojętnienie….
Zobojętnienie. Wydaje mi się, że zobojętnienie. Może nie,
że tak zobojętnia pod tym względem, że eee nie czują,
nie wiem jakiegoś współczucia, tylko pod tym względem,
że nie zwracają na to miejsce uwagi, że przechodzą obok
tego nie myślą zawsze, że „o boże tu się zdarzyło to i to”, tylko po prostu. Już po prostu staje się to po prostu punktem
takim jak sklep, albo kościół, koło którego przechodzisz idąc
na uczelnię, nie No to jest takie normalne tutaj. No np. ty jesteś tutaj studiujesz i masz uczelnie na rynku i przechodzisz
przez ten rynek pińcset razy i już cię to nie rusza, a przyjeżdża jakiś turysta do Krakowa i widzi rynek i „o boże”! Po prostu człowiek staje się obojętnym na takim rzeczy, przyzwyczaja się, o może to, a nie, że jest obojętny. (KDK)
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Według Informatorki owo „zobojętnienie” to coś nieuchronnego i potrzebnego. Charakteryzuje miejsca,
obok których przechodzimy na co dzień. Są one elementem codzienności do tego stopnia, że interakcja z nimi
nie jest niczym nowym. W tym sensie ciekawe jest, iż teren byłego obozu został przyrównany rynku krakowskiego czy do innych, wokół których z czasem zaczynamy
przechodzić obojętnie. Miejsca takie jak Oświęcim czy
Płaszów mają określony status, a jednak mimo to, ludzkie postrzeganie może go przyćmić poprzez percepcję
codzienną. Dodatkowo, jak wspominali inni, to wszystko
jest w przeszłości, a życie musi toczyć się dalej (MAK).
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teren byłego obozu w Płaszowie? W jakich kategoriach
humanistyczno - geograficznych można go zamknąć?
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Księżycowe cliché
Łukasz Sochacki
W latach 1969-1972, w ramach misji Programu Apollo,
lądowano na księżycu łącznie sześć razy. Przeglądając
zbiory fotograficzne NASA3 dotyczące tego programu
moją uwagę przykuła powtarzalność „jednego” zdjęcia. Konwencja w jakiej zostało ono zrobione wydaje
się łatwa do odcyfrowania. Selenonauta, ubrany w biały
skafander, pozuje na powierzchni księżyca. Swobodnie
stoi przy fladze lub oddaje jej honory. Czasami salutuje
w trakcie frywolnego podskoku. Wokół bandery znajdują się Moduł Księżycowy i trudne do nazwania dla laika
urządzenia pomiarowe. Niekiedy tylko cienie awizują
obecność innych ludzi i urządzeń. Opisy zdjęć informują, że uwieczniono na nich (w kolejności pojawiania
się na księżycu): Edwina Aldrina (Apollo 11), Charlesa
Conrada (Apollo 12), Allana Sheparda, Edgara Mitchella
(Apollo 14), Davida Scotta, Jamesa Irwina (Apollo 15),
Johna Younga (Apollo 16) , Eugena Cernana (Apollo 17).
Aldrin salutuje przed flagą USA (1969)

1. Wokół lądowania misji Apollo 11 na księżycu narosło
wiele kontrowersji i opowieści. Jedni zdecydowanie wierzą w prawdziwość całego przedsięwzięcia, a inni określają je jako wielką mistyfikację1. Według zwolenników
drugiej wersji zdarzeń, dostępne film oraz zdjęcia zostały spreparowane w hollywoodzkim studiu, a w spisku
miał uczestniczyć Stanley Kubrick. W dyskusji nad prawdziwością lunarnej „odysei” nie mniej ważny jest wymiar apokryficzny. Wyprawa Neila Armstronga, Edwina
Aldrina i Michaela Collinsa stała się ważnym elementem
semiotycznego pejzażu. Wzbogaciła ona współczesne
– co najmniej niektóre – języki(!) o powiedzenie „mały
krok dla człowieka, wielki skok dla ludzkości”2, uruchomiła lawinę tekstotwórczej aktywności (filmowej,
literackiej, popularnonaukowej itd.). Astronauci zasilili
panteon bohaterów kultury popularnej, ze stereotypowych nudnych naukowców przeistoczyli się w rozchwytywanych celebrytów, zapraszanych do modnych programów telewizyjnych. Już choćby z tych powodów
pierwsze – sfingowane lub nie – lądowanie na księżycu
nie powinno zostać zignorowane przez antropologa.
2. Możliwa do „napisania” obrazkowa historia świata
nie mogłaby pominąć fotografii Pierwszego Człowieka
na księżycu. Pośród wszystkich – zresztą nie aż tak licznych – zdjęć, zrobionych na powierzchni Srebrnego Globu 21 lipca 1969 r., przynajmniej trzy mogłyby pretendować do miana symbolu tego wydarzenia: but Buzza
Aldrina i zostawiony przez niego ślad, portret Aldrina
oraz Aldrin salutujący przed amerykańską flagą.
1

Portret Buzza Aldrina (1969)

http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicapollo.html (17.02.2015)

2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Frase_de_
Neil_Armstrong.ogg (17.02.2015)

3

http://www.apolloarchive.com/apollo_gallery.html (17.02.2015)
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Jeden kosmonauta, wiele wcieleń.
Aparat fotograficzny w rękach astronautów spełniał funkcję naukową. Powracał do swojej pierwotnej roli – wiernego odzwierciedlania rzeczywistości. Obrazy fotograficzne wykonane na powierzchni księżyca miały oświadczać
i uzasadniać triumf amerykańskiej załogi. Dokumentowały jedno z ważniejszych osiągnięć w ludzkich dziejach.
Z laboratoryjną dokładnością miały uwiarygadniać obecność Człowieka na księżycu. Bez względu na prawdziwość
samego zdarzenia, na błonie fotograficznej utrwaliło
się to, co znajdowało się przed obiektywem. Spory wokół tego czy człowiek naprawdę wylądował na księżycu

dotyczą bezpośrednio tej „laboratoryjnej” roli fotografii. Spiskowe teorie o misji Apollo 11 (i późniejszych)
nie podważają ani wiarygodności medium, ani werystyczności świata przedstawianego, lecz krytykują kontekst
powstania – ułomne odtworzenie warunków panujących
na księżycu. Innymi słowy, gdyby Amerykanie rzeczywiście wylądowali na księżycu, to zdjęcia wyglądałyby bardzo podobnie, tylko lepiej – zdają się mówić zwolennicy
„spiskowego” lądowania na Srebrnym Globie.
Awantura wokół desantu na ziemskiej satelicie dotyka
jeszcze jednego aspektu związanego z naturą fotografii,
co zbliża nas w kierunku zagadnienia mitu i fotografii:

Cernan salutuje w podskoku (1972)
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jej paradoksalności. Obecny jest w niej stosunek między
przypadkową przyległością a abstrakcyjną ideą; relacja,
którą można oksymoronicznie określić jako „figuratywną indywidualność”. Obraz fotograficzny ma tendencję
do sprzeniewierzania się sam sobie: obserwacja przeradza się w przedstawienie, iluzja staje się rzeczywista,
nauka zaczyna przypominać sztukę. Wiedza i wyobraźnia
mieszają się ze sobą, występując w różnych proporcjach.
Przechodzenie z jednego bieguna do drugiego ma charakter dialektyczny i zwrotny. Nie inaczej dzieje się w tym
przypadku. Naukowy, niezbity fotograficzny dowód okazuje się obiektem do oglądania. Niepozornie czynimy
go widokiem, rzeczą na którą się patrzy, spektaklem.
3. Potraktowanie wymienionych wyżej obrazów jako jednej
fotografii, rozumianej w kategorii „tekstu kultury”, usuwa
w cień pytanie o dokumentalny charakter, o to czy naprawdę zostały zrobione na księżycu. Przesuwa ciężar zainteresowania w kierunku mechanizmu mityzacji oraz wykorzystanych środków, obrazów i znaczeń. Okaże się wtedy,
że twardy, naukowy dokument ujawnia zupełnie inne, całkiem nienaukowe, co nie znaczy mniej ważne, treści.
W prezentowanych fotografiach zwraca uwagę ich spektakularność, i to rozumianą w dwojakim sensie: jako quasi-teatralne widowisko oraz wydarzenie niezwyczajne.
Kosmonauci występują przed nami, odgrywają czy – lepiej
napisać – odtwarzają „kolonizację”. Przed obiektywem
są tylko aktorami realizującymi scenariusz. Aldrin nie jest
samym sobą, lecz widmową postacią człowieka-na-księżycu. Stanowi element fabuły opowiadającej o zstąpieniu
(tak właśnie!) człowieka na księżyc. Człowieka rozumianego nie jako jednostka, lecz każdego człowiek, nas wszystkich, reprezentanta buńczucznego gatunku. Figuratywność postaci hiperbolizuje ich anonimowość. O tożsamości
selenonautów wiemy wyłącznie dzięki podpisom. Na fotografii widzimy tylko białe kombinezony. Twarze i oczy,
w których moglibyśmy rozpoznać „człowieczeństwo”
tych, którzy je noszą, skrywają się za nieprzeźroczystymi
szybami hełmów. Portret fotograficzny Aldrina i innych
kosmonautów niepostrzeżenie przesuwa się na wyższe,
wtórne piętro semiologiczne4. Przestaje być prostym
przedstawieniem tego, co przed obiektywem, metonimicznym naśladownictwem, a staje się reprezentantem
czegoś ogólnego. Sylwetka traci swoją wyjątkową indywidualność, a chwila lądowania na księżycu swoją historyczność. Mit zaczyna komentować przedstawiane zdarzenie.
Zdjęcie to zwraca się do mnie z zupełnie inną intencją niż
tylko demonstracja astronauty na powierzchni księżyca.
Selenonauta jaki jest, każdy widzi. Jego zwielokrotniony
portret, wszystkie fotograficzne wcielenia, mówi jeszcze
coś innego: to sukces Człowieka i myśli technologicznej;
spełnienie kolejnego marzenia o lataniu, o zdobywaniu przestworzy (tym razem kosmicznych); człowiek jest
tu jednocześnie aniołem i bogiem, posłańcem-zbawicielem i stworzycielem zstępującym z nieba na inną planetę.

J. Young salutuje w podskoku (1972)

Opisy lądowania na księżycu wykorzystują metaforyczne
matryce wojny i podróży (zwłaszcza morskiej). Ludzkość
wyruszyła na podbój kosmosu. Księżyc (lub inne ciało niebieskie) został zdobyty. Kosmiczne przestrzenie
przemierzane są statkami. Grupę zdobywców określa się
mianem załogi, a dowódcę kapitanem (ang. commander).
Kosmos jawi się jako coś nieznanego, wymagającego
okiełznania poprzez eksplorację. Na pierwszy plan wybija się agresywna, aktywna i dominująca rola człowieka.
Zdobycie konotuje przemoc, której narzędziem jest wiedza naukowa i technologia. Poznawanie księżyca to wydzieranie (w domyśle siłą) tajemnicy, a w łagodniejszej
wersji (astro)kolonizacja, czyli przekształcenie podbitych
terenów w przestrzeń możliwą do zaludnienia.

4 Por. R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Wydawnictwo Aletheia,
Warszawa 2008, s. 241-248.
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Lądowanie Krzysztofa Kolumba w Nowym Świecie

Strategie dyskursywne opisujące poznawanie księżyca pokazują, że mitologiczna warstwa tych tekstów
nie tkwi wyłącznie w strukturalnej synchronii języka,
lecz odwołuje się do matryc wyobrażeniowych (językowych i obrazowych) o odległej proweniencji. Fotografie z księżyca powielają znane i głęboko zakorzenione,
nie tylko w amerykańskiej mitologii, przedstawienia
wizualne. W annałach fotografii wojennej znajdują się
liczne zdjęcia przedstawiające żołnierzy etykietujących
sztandarami okupione krwią tereny, a do najbardziej
znanych należą: grupa amerykańskich żołnierzy zatykająca flagę na Iwo Jimie, powiewający sztandar ZSRR
nad bramą Brandenburską czy polskie barwy łopoczące
nad Monte Casino. W homologicznym związku z nimi
pozostaje obyczaj umieszczania flagi na szczycie zdobytej góry (tutaj także figuruje metaforyka wojenna).
„Niezależnie więc od tego, czy nieurodzajna ziemia
ma być przygotowana pod uprawę, czy też obszar zamieszkany przez »inne« istoty ludzkiej ma zostać podbity i zajęty – rytualny akt objęcia w posiadanie musi
zawsze, w każdym wypadku, powtórzyć kosmogonię. Albowiem dla społeczności archaicznej wszystko,
co nie jest »naszym światem«, w ogóle nie jest »światem«. Jakiś obszar staje się »nasz« tylko wtedy, gdy się
go »stworzy« na nowo, a więc gdy się go tylko poświęci.

To zachowanie religijne wobec obcej ziemi zachowało
się nawet w świecie Zachodu aż do początku nowożytności. Hiszpańscy i portugalscy konkwistadorzy brali
w posiadanie odkryte i podbite ziemie w imieniu Jezusa
Chrystusa. Ziemię święcono poprzez postawienie krzyża
– w ten sposób niejako »rodziła się na nowo«. Albowiem
w Chrystusie »to, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe«. Nowo odkryta ziemia została w ten sposób »odnowiona«, »na nowo stworzona« przez Krzyż”5.
Przywołane analizy doświadczenia religijnego poczynione przez Mircea Eliadego stawiają portrety salutujących
kosmonautów przed amerykańską banderą w zupełnie
nowym świetle. Postaci na nich przedstawione jawią się
wtedy niczym bohaterowie w trakcie (lub tuż po) aktu
kosmogonii. Powtarzają precedensowe gesta deorum
z początku świata. Naśladownictwo czyni z ich (według
reguł myślenia mitologicznego, opartego na tożsamości, a nie podobieństwo) samymi herosami i bogami. Interpretacja ta doskonale koresponduje z sakralną czcią,
w niektórych stanach przybierająca wręcz hołdowniczy
wymiar, dla flagi, równej tej, jaką obserwujemy w naszym kraju wobec krzyża. Rytualny gest Armstronga, Aldrina i Collinsa nie tylko nadbudowuje się nad mitologią
5 M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996, s.25.
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Ch. Conrad przy fladze (1969)
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wojenną, kultem amerykańskich żołnierzy niosących
wolność, pokój, sprawiedliwość i równość, lecz odwołuje się do religijnego przeżywania przestrzeni i czasu.
Tworząc „nową” mitologię powtarzają oni archaiczną
fabułę, lecz ubraną w całkiem nowy, naukowy sztafaż.
Z takim pojmowaniem opowieści o lądowaniu na księżycu spójna zostaje metaforyka wojenna i podróżnicza,
nie pojawia się ona tutaj przypadkiem. Podróżowanie
do obcych krajów oraz wojna to ekwiwalenty zaświatów,
obszaru chaotycznego, amorficznego, niezorganizowanego, który domaga się uporządkowania. Flaga staje się
„punktem mocnym” – Centrum – od którego rozpoczyna
się stwarzania świata.

4. W mitologii Aczilpów świat został stworzony przez
boską istotę – Numbakulę. Z pnia drzewa gumowego
sporządził święty słup (kuawa-auwa), pomazał go krwią,
wspiął na niego i zniknął. Święty słup pełni ważną rytualną rolę w plemieniu Aczilpów. Zawsze zabierają
go ze sobą. To on wyznacza podstawowe kierunku świata (topograficzne i ontologiczne). Pomaga im zachować
łączność z niebem, gdzie zniknął Numbakula. Złamanie
słupa równoznaczne jest z katastrofą, końcem świata,
powrotem do amorficzności sprzed stworzenia. Pewnego razu słup się złamał. Członkowie plemienia najpierw
błądzili, a potem usiedli na ziemi i czekali na śmierć6.•
6

Zob. B. Spencer, F.J. Gillen, The Arunta, London 1926, s. 388.

J. Irwin salutuje fladze USA (1971)
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Portret E. Mitchella (1971)
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D. Scott oddaje honory (1971)
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A. Shepard (1971)
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impresje z konferencji
Krótki zapis chwil, myśli i widokówek z Bystrej.
Józefina Bendiuk

Ponad dwa dni w Bystrej. Stare/Nowe tematy. Konferencja naukowa czy też warsztaty twórcze. W pewnej mierze
to idea kontynuacji spotkań studentów, które odbywały
się w pierwszej połowie lat 80 w Skawicy. Stare tematy omawiane na nowo, nowe opierające się na starych.
Przeszłość dziś. Dziś w przeszłości. Wykrywanie nowych
treści, ale też nawiązywanie do tych rzekomo wyczerpanych, odłożonych na bok i zapomnianych. Tym samym
zakres możliwości merytorycznych niemalże bezgraniczny. Otwarte pole do popisu, wygłoszeń, dzielenia się
refleksjami, wnioskami.
Jak to zapamiętałam? W mojej głowie to czas zapisany jako zbiórka ludzi specyficznie obgadujących rzeczywistość. Nie ujmując ważkości i znaczeniu omawianych
tematów, ani też zainteresowaniu jakie wywoływały,
w moim przekonaniu szeroko pojęta nauka nie była jedynym i kluczowym składnikiem spotkania. Od początku dało się wyczuć, że nie będzie to kolejna sztywna
i chłodna narada naukowa. Być może poprzez usposobienie ludzi, którzy się na konferencji znaleźli. Wprost
przeciwnie - panowała atmosfera swobodna i “niepoważna (w jak najbardziej pozytywnym rozumieniu tego
słowa). Pojawiłam się w Bystrej w roli słuchacza, odbiorcy referatów, “złodzieja” myśli, ale również obserwatora melancholijnych rybek w akwarium. Osobliwe poglądy, spostrzeżenia i informacje zawarte w prezentacjach
na długo zatrzymały się w mojej głowie. Daleko idące
dyskusje, płynące między rozmaitymi tematami pozostawiły wiele do rozmyślania. Inspiracja i chęć złapania
kolejnych pozycji książek zapisanych w notesie rosły
wraz z ilością wygłoszonych prac.
Ważnymi chwilami spajającymi i rodzącymi nowe przemyślenia czy też idee były wieczorne pogawędki, gdzie burze
mózgów przeplatały się z dowcipami i historiami z życia
wziętymi. Podobnie krótkie przerwy, przeznaczone na papierosa lub złapanie świeżego oddechu, podczas przechadzki po okolicy. Krótko mówiąc, niemalże każda chwila
spędzona w Bystrej odbiła się sporym echem w mojej głowie i dalej snuje się po jej kątach. Nieprzyzwoicie inspirujący czas z szalenie pogodną ekipą oceniam na pięć plus.
Do specyfiki spotkania przyczyniła się równie mocno
przestrzeń, w której się znaleźliśmy. Okolica przypominała plan filmowy i sen pełen grozy. Poczucie to wzmacniały warunki atmosferyczne typowe dla listopada, który
wciskał mgłę pomiędzy otaczające nas góry i wysokie
drzewa iglaste. Ponadto jesienny wieczór prędko porywał światło dnia, okrywając świat mrokiem. Co chwila

pojawiały się i znikały miejscowe psy z brzuchem kilkukrotnie szerszym od swojej głowy. Wnętrze pensjonatu
wypełnione było plastikowymi figurkami imitującymi
dzikie zwierzęta. Skrzypiące drewniane panele i boazeria,
nieczynny bar i stoliki ze sztucznymi kwiatkami. Kapiące z sufitu krople wody, nie pozwalały oderwać od siebie
wzroku. W przejściu tajemniczy kształt na ścianie, który prawdopodobnie w głowie twórcy jawił się jako rzeźba.
I choć padały coraz to nowe interpretacje, próby rozszyfrowania czym jest owy dziwny twór, nie przystanęliśmy
na konkretnej odpowiedzi, pozostawiając temat otwartym. Wspomniane wcześniej akwarium, w którym oprócz
dwóch złotych rybek i wody, znajdowały się jedynie pustka, smutek i marazm. Najbardziej depresyjne miejsce zamieszkania jakie było mi dane obserwować. Jeśli dałoby
się odczytać wyraz twarzy u ryb, z pewnością miałyby
posępne miny. W korytarzu stół, fotele, kwiatki na wielopiętrowych stojakach, a nawet popielniczki dawały wrażenie podróży wstecz o co najmniej kilkadziesiąt lat. Pomieszczenie szare od unoszącego się dymu papierosów.
Z kolei na zewnątrz nieustający dźwięk sunącego potoku oraz krzyki ptaków. Puste baseny porośnięte zielenią
i nieczynne domki letniskowe ze spiczastym dachem.
O niezwykłości owego ośrodka można by snuć nieskończone opowieści, ale poprzestanę na tym krótkim opisie,
pozostawiając resztę wyobraźni czytelnika.
Zaszliśmy całkiem daleko! Padło wiele pytań, być może
jeszcze więcej odpowiedzi. Po pierwsze mrowie wiedzy,
po drugie wzmożona chęć poszukiwania, działania, buntowania się przeciwko lenistwu. Obudziła się odwaga
i poczucie, że każdy z nas węszy i plądruje makrokosmos
na swój sposób. I choć wyjeżdżając z Bystrej nie mogłam
się pochwalić wygłoszonym referatem, to opuściłam
konferencję gotowa do boju. Podniecona chęcią dzielenia się moim odkrytym światem, któremu się przyglądam
i analizując bezczelnie atakuję, niczym myśliwy spacerujący po nieznanej rzeczywistości. Taki jest cel: nie tylko odgadywać tajemnice uporządkowanego otoczenia
oraz szukać nieznanego we wszechobecnym i uznanym,
ale też plotkować o rozbrojonym świecie z innymi superturystami. Dwa i pół dnia wypełnione po brzegi rozgryzaniem otoczenia w obrazoburczy sposób. Mogę sobie
wyobrazić powtórkę, jestem gotowa!•
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Antropologia – definicja osobista
Joanna Pieńkosz
Mała mieścina, długa droga z nawierzchnią nie pierwszej
jakości. Domy jednorodzinne przeróżnej architektury
i zamglone wzgórza porośnięte ciemnymi lasami, piętrzące się dookoła. Kojąca cisza i pełne wilgoci powietrze. Ośrodek doskonale pamiętający poprzedni ustrój,
atmosfera jakby wyjęta z Twin Peaks i Lśnienia, jednocześnie. Długie korytarze i boazeria na ścianach. Nieczynny
wyciąg narciarski, pusty basen i, jeżeli się nie mylę, dwa
wybitnie nieozdobne karasie w dużym akwarium, ustawionym na tle przeszklonej ściany. Kominek i rudy miejscowy pies...
Niewiele mogę napisać o swoim wystąpieniu. Do Bystrej
pojechałam w zasadzie nieprzygotowana. Tuż przed
upływem terminu nadsyłania abstraktów ustaliłam
z Martą i z Gosią, że opowiemy o wspólnie przeprowadzonych badaniach w Bystrej. Razem napisałyśmy skrót wystąpienia i nawet nie przypuszczałyśmy, że każda z nas
dostanie aż trzydzieści minut do swojej dyspozycji. Ustaliłyśmy więc, jak podzielimy się prezentowanym materiałem. Chwilę przed zabraniem głosu napisałam na kartce
kilka haseł, o których chciałam opowiedzieć. Ze wstydem
przyznaję, że Marta i Gosia zapracowały na to, że nasze
wspólne wystąpienie ułożyło się w pewną sensowną całość. Sama o strychach i ich przestrzeni nie wiem zbyt
wiele. Ani w teorii, ani w praktyce... Badań w Wiślicy i kilku przeczytanych tekstów, lepiej nie zestawiać z materiałami zebranymi przez dziewczyny wcześniej i teorią,
potrzebną do pisania na ten temat pracy magisterskiej.
Poza tym, te trzy deszczowe wiosenne dni, były moim
pierwszym wyjazdem w teren. Pierwszy raz przeprowadzałam wywiad i pukałam do drzwi nieznanych mi ludzi,
licząc na to, że zechcą poświęcić mi kwadrans czy dwa.
A może nawet dadzą kawy. Wieczorami piliśmy, dyskutowaliśmy i graliśmy w Dixit. Wróciłam jakby z wakacji,
mając wrażenie, że to wszystko było bardziej przygodą
niż nauką. A co do tej drugiej, to wątpliwości i pytania
zdecydowanie przeważały nad wnioskami. Pół roku później, to nimi chciałam się podzielić. Jednocześnie krążyło
mi po głowie pytanie, czym właściwie był tamten wyjazd
i czym mają być te trzy dni w Bystrej...
Nieprzerwanie, już od ponad roku, zastanawiam się,
co w zasadzie studiuję. Początkowo myślałam, że to zupełnie naturalna wątpliwość. Ciągle czując się przybłę-

dą z licencjatem z zupełnie innego kierunku, z kartoteką epizodów szukania właściwego dla siebie kierunku,
przez kilka miesięcy nie wiedziałam, że James Clifford
i Clifford Geertz, to dwie różne osoby. Ostatecznie,
na studia magisterskie przyjęto mnie bez rozmowy kwalifikacyjnej i nikt nie wspomniał o konieczności nadrabiania różnic programowych. Do dzisiaj się zastanawiam,
jakim cudem... Prawdopodobnie był to czysty pragmatyzm, konieczność zebrania minimalnej ilości studentów, by otworzyć kolejny rok.
Pytanie jednak pozostało i wróciło ze zdwojoną mocą,
na początku drugiego roku studiów. Czasami wydawało
mi się nawet, że wiem co, jak i po co robię, ale, mimo zdanych egzaminów, paru napisanych prac, wyjazdu na badania, kilku przeczytanych książek i pytań zadawanych
zarówno znajomym z roku, jak i promotorowi, żadna
definicja antropologii jako nauki nie była przekonująca.
I tak, po pełnym wątpliwości październiku i początku listopada, zdarzyły się warsztaty w Bystrej. Zanim jeszcze,
prowadzeni głosem Krzysztofa Hołowczyca dotarliśmy
bezpiecznie do celu, zdarzyło się, że na jedne z zajęć
czytaliśmy ankietę przeprowadzoną przez Polską Sztukę
Ludową w 1980 r. Trzy pytania, skierowane do znanych
w Polsce etnografów (i nie tylko), którzy pisemnie zdefiniowali (bądź nie), czym jest w ich mniemaniu etnografia, jakie miejsce zajmują w niej badania nad kulturą artystyczną ludu oraz jak widzą przyszłość tej dyscypliny.
Wydawałoby się, że to idealna lektura, która pozwoli rozwiać dręczące studentów (po 34 latach od jej opublikowania!), wątpliwości. Nic bardziej mylnego. I nawet przytoczony na początku poczciwy Levi-Strauss, nie do końca
pokrzepia serce, chwaląc etnologię za to, że będąc lamusem nauk znajduje główny klucz do tajemnicy człowieka. Bo, drogi Panie Claude, w ogniu pytań o to, czym
w zasadzie się zajmujemy (motyle? wulkan na Sycylii?
czaszki noworodków?), metafora lamusa nie okazuje się
zbyt przydatna, a odkrywanie klucza do tajemnicy człowieka, może, co najwyżej sugerować, że nie wyrośliśmy
jeszcze z detektywistycznych powieści dla nastolatków.
I, chociaż Pana przekonanie niesie ze sobą pewien rodzaj
otuchy, to z całym szacunkiem, ale cytować je możemy,
myjąc zęby przed łazienkowym lustrem. Podobnie rzecz
się ma, z cytowanymi we wstępie przez Ludwika Stommę, fragmentami ustawy o szkolnictwie wyższym z 1968
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i 1920 r. Chociaż te mogłyby może przydać się w rozmowach z naszymi wydziałowymi towarzyszami – historykami. Ale oni wiedzą o naszym istnieniu, mają zresztą
specjalizację, zwaną szumnie “antropologią historyczną” i, byłoby miło, gdyby po koleżeńsku wyjaśnili nam,
co właściwie w jej ramach robią. Ale to temat na osobną
dyskusję – należałoby wysłać swoich szpiegów do Starego Portu, gdzie, jak powszechnie wiadomo, historycy
są zawsze (Jak oni to robią? Rozpisują dyżury?).
Pierwszy konkretny argument na słuszność swoich
uczelnianych fanaberii o humanistyce takiej, że bardziej
się już nie da, znajduję u Zbigniewa Benedyktowicza,
w drobnym przykładzie konfrontacji antropologa i sinologa, badających kulturę Chin. Bo znać język to jedno,
a zbadać kulturę, dostrzec niuanse, ukryte znaczenia,
to już zupełnie inna bajka. I ciężko wymagać, by dokonał
tego filolog. I tu, proszę państwa, wchodzimy na scenę
my i, nie potrafiąc się nawet informatorom przedstawić,
zabieramy się do pracy. A, żeby było trudniej i zabawniej,
to możemy wpychać swoje wścibskie antropologiczne
nosy, nie tylko tam, gdzie nie będziemy w stanie zrozumieć ani słowa, ale również we własny kraj, miasto,
dzielnicę. Ten cichy trud bezimiennych zbiorowości, które tworzą społeczeństwo, jak pisał Levi-Strauss. Wydaje
mi się, że naukowe badanie potoczności własnej kultury,
jest równie ryzykowne jak sport ekstremalny. Etnologia
jako nauka ekstremalna? Trochę tak, bo wolno nam zająć się praktycznie wszystkim, ale tylko w taki sposób,
by nadal mogło się to obronić, zarówno teoretycznie jak
i metodologicznie. Zastanawiam się tylko, co powiedziałby na taką definicję Edward Pietraszek, według którego,
na pytanie o definicję etnologii powinien w przybliżeniu
odpowiedzieć student I r. etnografii po zaliczeniu przedmiotu Wstęp do etnografii, zaś obszernie wyjaśnić cały
problem student III wzgl. IV roku. Jest natomiast szansa,

że indeksu nie wyrzuciłby nam przez okno (jeśli zamiast
USOSowej puszki Pandory nadal istniałyby indeksy), Ludwik Stomma, który definiuje etnologię jako naukę o wewnętrznych mechanizmach wszelkich kultur.
Ale jak mają się te definicje z czasów o jedno pokolenie
wcześniejszych, do trzech dni spędzonych przez grupę
studentów i doktorantów w Bystrej? Na pewno, po zakończeniu wystąpień, siedząc przy kominku i głaskając
psy, mogliśmy sobie z czystym sumieniem powiedzieć:
nie szkodzi, że nie do końca wiemy, co robimy. Najwyraźniej, oni też, nie byli co do tego zgodni. Gdyby przyjąć definicję Stommy, zupełnie zrozumiałe wydają się
tematy naszych wystąpień: przestrzenie strychów, wizje po zażyciu psychodelików, współczesne obrzędy
przejścia badane we własnym miasteczku, odnaleziona
w opisach ruchów religijnych propozycja orgazmu jako
nowej formy zbawienia, próba antropologicznej analizy fenomenu śmiechu, przestrzeń pozostała po terenie
byłego obozu Płaszów, projekt badań współczesnej polskiej wsi, cmentarze w Holandii, analiza czteroklatkowego komiksu, czy przestrzeni zoo i fenomenu spojrzenia
na zwierzęta, stare czarno-białe fotografie i ikonografia
wyrosła na bazie średniowiecznej interpretacji biblijnego fragmentu o pierwszym zabójstwie. Jeżeli szukać
wspólnego mianownika, to rzeczywiście mogłaby nim
być jakaś ponadprogramowa szczypta ciekawości wobec
otaczającego nas świata, dzięki której kusi nas, żeby zabierać się za tematy tak różnorodne, jak powyższa lista.
I to pewnie dlatego tak dobrze się rozumiemy. I wolimy
wierzyć, że ta marginesowa nauka bez granic, jak etnografię opisał Benedyktowicz, ma sens i rację bytu. Że jesteśmy potrzebni komuś więcej, niż tylko wąskiej grupie
etnologów. A nawet jeśli nie, to wygląda na to, że własne
towarzystwo wystarcza nam w zupełności, bo nie możemy się już doczekać kolejnego wspólnego wyjazdu.•

O autorze:
Joanna Pieńkosz, urodzona w Szczecinie. Absolwentka italianistyki, zawiedziona krótkim
romansem ze studiami międzywydziałowymi
i historią sztuki. Aktualnie określa swoją relację
ze studiami na kierunku etnologia i antropologia kulturowa słowami “to skomplikowane”.
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Kilka słów o konferencji
Agnieszka Buława

Komentarz dotyczący konferencji etnologicznej stare/nowe tematy odbytej w Bystrej koło Bielska-Białej
nie jest zadaniem łatwym. Różnorodne spostrzeżenia
nie dają się prosto uporządkować, zwięzłe sprawozdanie byłoby formą spłaszczającą wagę całego wydarzenia, a samo omówienie treści referatów i ich strony
merytorycznej nie oddałoby samej atmosfery, lub - pisząc bardziej wzniośle ( i chyba w tym przypadku zasadnie) - tak zwanego ,,Ducha”. O jego obecności, podczas
tego wydarzenia świadczy fakt, że w pamięci - mojej,
i jak mi się zdaje, kilku przynajmniej współuczestników,
w krótkim czasie konferencja urosła do rangi wydarzenia w jakiś sposób kultowego. Na tę „kultowość” złożyło
się kilka połączonych ze sobą okoliczności. Oczywiście
– poziom samych wystąpień uczestników; twórcza, żywa
i swobodna atmosfera, miejsce spotkania, nawiązanie do
pewnego zbójeckiego wydarzenia z przeszłości, zwanego ,,Gnozą ze Skawicy’’ (gdyby istniał przedmiot o nazwie
historia polskiej myśli etnologicznej i antropologicznej,
każdy młodociany adept etnologii czytałby o tych spotkaniach „ojców założycieli”, kto wie, być może z wypiekami na twarzy). A może też fakt tego, że konferencja
w Bystrej była dla mnie pierwszym tego typu spotkaniem
i okazała się czymś skrajnie różniącym się od moich przypuszczeń. Ostatecznie, odkładając nieco na bok dłuższe
dygresje postanowiłam zapisać kilka wrażeń dotyczących
samej przestrzeni i atmosfery bystrzańskiego spotkania.
O wspomnianych przed-konferencyjnych przypuszczeniach, a raczej obawach, słów kilka: przed przyjazdem
samo słowo konferencja przywodziło mi na myśl nowoczesną, zimną, surowo urządzoną salę w bliżej nieznanym ośrodku, zapełnioną przez tłum uniwersyteckich
wyjadaczy (gdzie tam w ogóle miejsce dla takich jak ja, laików z drugiego roku?), lub młodsze już pokolenie żądne
kolejnych pozycji na liście dokonań naukowych. Centralny punkt tejże wyobrażonej sali konferencyjnej zajmuje
mównica, miejsce na którym śmiałkowie wygłaszają referaty i konfrontują się, często ścierając, z dyskutantami.
W wersji uboższej miejsce to wyobrażam sobie jako coś
w rodzaju dużej świetlicy, dusznej i przygnębiającej, gdzie
jeszcze trudniej wznieść się ponad surową rzeczywistość
i zabrać towarzyszy w świat swoich tez. Panuje atmosfera taktownej rezerwy, uczestnicy trzymają się naukowego
rygoru, dyskutują zawzięcie i nie omieszkują uprzejmie,
choć z satysfakcją, wytykać sobie błędy merytoryczne czy
metodologiczne. Przed wyjazdem z lękiem pytam koleżankę posiadającą pewne doświadczenie konferencyjne,
czy faktycznie tak to wygląda, że mównica, że duża sala
pełna ludzi, że sztywno. Ona stwierdza: tak, w sumie tak,
dlatego przestała na takie ,,święta nauki” jeździć.

Po tych niewesołych przeczuciach, pewnego mżystego
listopadowego dnia, zjawiliśmy się w progach ośrodka
Ski Park przy ulicy Klimczoka 259 w Bystrej koło Bielska
-Białej. Tu mała rada dla przyszłych uczestników - podróż
samochodem to naprawdę najlepsze wyjście. Wydawało
nam się, że jazda autobusem a potem ponad godzinny
trekking pod górkę w poszukiwaniu Ski Parku to świetna
przygoda. Niestety, tylko na początku, potem jest stękanie, jaka ta ulica Klimczoka długa. W samym progu
zaś od razu okazało się, że moje wcześniejsze obawy nijak miały się do rzeczywistości, czego pierwszym znakiem
była sama przestrzeń, której jako pełnoprawnie współtworzącej atmosferę spotkania, należy się krótki opis.

Nasza baza konferencyjna jest w środku drewniana,
w sympatyczny sposób obskurna, przywodzi na myśl
lata 80. i tak też pachnie. Ma kominek, na skrzypiącej
podłodze leży skóra dzika, na półkach zaś figurki wiewiórek. Do tego drewniane stoły z haftowanymi serwetkami i drewniane, trzeszczące krzesła, kredensy
pod ścianą; w rogu bar, obok niego drzwi do biura właścicielki, pani Grażyny. Hol ośrodka służy za konferencyjną palarnię, ma nawet trzy fotele, ustawione tak,
że siedzący podczas przerwy na kontemplacyjnego papierosa, mają możliwość podziwiania osobliwej instalacji/rzeźby ściennej. Podobnego elementu wystroju
w żadnym górskim ośrodku (i w ogóle nigdzie indziej)
nigdy nie widziałam. Szeroka na kilka metrów i wysoka
może na dwa metry abstrakcyjna formacja fal, kół i łuków zrobionych z czegoś przypominającego zastygniętą
smołę. Wygląda nie do końca jak dzieło ludzkie, lecz coś
w rodzaju olbrzymiej narośli rozlazłej po ścianie i rozwiniętej do niebotycznych rozmiarów. Z powodu złowieszczej formy i czarnego koloru nadajemy temu przedziwnemu, naściennemu okazowi nazwę Skondensowany
mrok. Olbrzymie okna w holu umożliwiają oglądanie panoramy osnutych mgłą gór, o tej porze roku pokrytych
burymi, osowiałymi drzewami. Z ust kilku osób pada
skojarzenie z krajobrazem w serialu Miasteczko Twin
Peaks. W ten widok nieruchomo wbijają wzrok dwie,
bardzo apatyczne złote rybki pływające w niemal kompletnie pustym akwarium na parapecie. W ośrodku jest
też mała salka pełniąca rolę kuchni, choć większość pomieszczenia zajmuje stół do ping ponga. Całe to miejsce jest po trosze przytulne, po trosze surrealistyczne.
Kameralną i domową wręcz atmosferę dopełnia żywa
obecność zwierzęcych uczestników: psa Morgana donośnie szczekającego podczas oklasków po referatach,
oraz psa zwanego przez nas Baryłką, który w czasie
wystąpień głównie drepcze po sali szukając chętnych
na głaskanie lub błogo wygrzewa się przy kominku.

szok kulturowy 1 [1] 2015

47

IMPRESJE Z KONFERENCJI

Jeśli ten opis czyta właśnie jakiś marszczący nosem
esteta i czuje się zniechęcony do udziału w przyszłych
tego typu przedsięwzięciach, to muszę od razu zapewnić: przywołując w pamięci te widoki czuję wyłącznie
nostalgię, z radością do tegoż miejsca bym wróciła i nie
wyobrażam sobie przeprowadzenia starych/nowych tematów gdziekolwiek indziej. Gdyby następne spotkania
przenieść do innego, bardziej luksusowego ośrodka,
co nam - mam nadzieję - nie grozi, straciłoby dużą część
swojego specyficznego ducha.
Jest nas w sumie może około dwudziestki. Idealna liczba,
by, jak zaplanowali organizatorzy, ze spotkania uczynić
warsztaty twórcze oparte na żywej dyskusji wokół wystąpień, wybiegające poza sztywną uniwersytecką etykietę.
To miejsce chyba jest najlepsze na krótkie przyklaśnięcie
i podziękowanie wszystkim zaangażowanym w tworzenie starych/nowych tematów: organizatorom i uczestnikom, którzy wytworzyli razem atmosferę i dokonali czegoś ożywczego i nieszablonowego. Myślę że każdy wrócił
z bystrzańskiej biesiady o coś wzbogacony.

rażania kultury mogą być za to ujęte według starych
ram. To łączące podejście jest ważne, szczególnie, gdy
słyszymy z różnych stron wątpliwości na temat tego co,
i czy w ogóle odrzucać, co łączyć? Jak się odnaleźć w tak
obszernej dziedzinie nauki, kiedy tkwi ona w rozkroku,
między tradycjami a nowym spojrzeniem. Kiedy nie wie
czy chce być bardziej „etno-” czy bardziej „antropo-”?
Z tych niełatwych zadań i pytań zręcznie wybrnęli autorzy referatów prezentując spektrum nowo-starych i staro-nowych zagadnień. Tematy swoich poszukiwań i potrzebne informacje znajdują w fotografiach znalezionych
na strychu, na ścieżkach zarośniętego obozu koncentracyjnego, w pustych klatkach w zoo, w opowieściach o psychodelicznych podróżach, komiksach o Genesis, w facebookowych fanpejdżach dla rolników. Relacje człowieka
wobec ziemi mogą stanowić temat XIX -wiecznej rozprawy, a mogą też zostać ożywione dzięki flirtowaniu tego
zagadnienia przez współczesność. Mistycyzm odmiennych stanów świadomości nie spotyka tylko wybrańców
plemienia w głębi lasów deszczowych Ameryki Południowej, ale tripujących mieszczuchów w Lasku Wolskim.

Poprzez wyobrażenia, przestrzeń i atmosferę w końcu
okrężnie docieram do omawianych na konferencji problemów. Trzecia generacja polskiej antropologii, czy też
może jej maleńki wycinek obecny w Bystrej, nie boi się
podchodzić do nowych, nieznanych wcześniejszemu pokoleniu wariantów rzeczywistości, i znajdować w nich
nowe źródła wiedzy o człowieku. Ale też, co ważne,
nie wyrzuca tego, co stare do kosza jako tematów zakurzonych i nieaktualnych. Stare tematy trwają nadal,
równolegle do nowych, wymagają „tylko” wydobycia ich
specyfiki, nie według dawnych paradygmatów, a według
tego, co podsuwa nam współczesność. Nowe formy wy-

Spotkania w Skawicy Zbigniew Benedyktowicz podsumował tak: „Parafrazując Senekę, który napisał: »Albowiem dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie«,
można powiedzieć: »albowiem dobrem jest nie sama
nauka, lecz piękna nauka«” . Nie próbując tu w żaden
sposób ścigać się z legendą, wszyscy zaangażowani
w stare/nowe tematy stworzyli spotkanie, dla którego
termin „piękna nauka” również pasuje idealnie. Piękna
to nauka, która pozwala podczas jednego zjazdu przyjrzeć się biblijnym midraszom, roli orgazmu w nowych
ruchach religijnych czy festiwalowi kapusty w Charsznicy. Ale o tym przeczytacie sami.•

O autorze:
Agnieszka Buława - pochodzi z Poznania.
Studiuje etnologię i antropologię kulturową
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się
topiką podróży we współczesnej literaturze
oraz subkulturami skupionymi wokół muzyki
elektronicznej.
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fika
Agnieszka Krawczyk

Fika - szwedzki zwyczaj oznaczający przerwę w pracy w celu wypicia kawy lub innego napoju. Najczęściej
z przekąskami i w towarzystwie znajomych, przyjaciół lub rodziny.
Celem spotkań jest przybliżenie postaci pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
oraz rozmowa z nimi w swobodnej, przepełnionej aromatem kawy atmosferze. Pierwszym gościem
w planowanym cyklu był dr hab. Marcin Brocki, dyrektor IEiAK UJ.
Spotkanie odbyło się w klubie Re na ulicy św. Krzyża. Odbyło się ono pod patronatem „Szoku Kulturowego”.

Jako pierwszy bohater cyklu spotkań „FIKA”, dr hab. Marcin Brocki opowiada od czego zaczęło się jego zainteresowanie etnologią i jakie spotkały go w związku z tym przygody.
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Dlaczego etnologia?
W momencie, kiedy startowałem na etnologię, byłem już
po niecałym roku geografii we Wrocławiu – tamten rok
był zresztą fatalny, zwłaszcza pod względem towarzyskim (śmiech). Wcale nie chciałem iść na etnologię, tylko
na kulturoznawstwo, ale egzaminy były trudne, więc żeby
ułatwić sobie życie, zdecydowałem pójść na łatwiejszy
kierunek, z którego mógłbym się później przenieść. Zaraz po rozpoczęciu studiów poszedłem do szefa kulturoznawstwa we Wrocławiu i dowiedziałem się, że owszem,
mogę się przenieść, ale będę musiał jeszcze raz zdawać egzamin. Więc została etnologia i po pierwszym roku
już nie chciałem się przenosić.
Pierwsze etnologiczna książka
To była jeszcze w liceum Myśl nieoswojona, Lévy-Straussa
- później musiałem przeczytać Leacha, żeby ją zrozumieć.
Liczyłem na to, że na etnologii będę mógł dowiedzieć się
więcej o Lévy-Straussie.
Kwestia „kampanii wrześniowej”
To nie była medycyna, umówmy się (śmiech). Nie było wtedy przedmiotów, które byłyby bardzo obciążające, chociaż
nie jestem i nigdy nie byłem prymusem. Jedyna przeprawa, która mogła skończyć się źle, to był egzamin z filozofii
na pierwszym roku – chcieliśmy przekupić profesora, żeby
nas łagodniej potraktował, ale się oburzył i odesłał cały
rok. Przy kolejnym podejściu dostałem bardzo łatwe pytania, ale tak się przejąłem tym, jak mało wiem, że powiedziałem jeszcze mniej.
Inspiracja Moszyńskim i Lévy-Straussem…
Moszyński?(śmiech) To mógł być żart moich kolegów – inspiracja Moszyńskim mogła być taka, żeby się odbić i iść
w innym kierunku. Lévy-Strauss na pewno, no i do dzisiaj
zresztą uważam, że to jeden z najgenialniejszych humanistów. Inspiracją mogło być też środowisko na studiach,
któremu można się było przeciwstawić, bo fatalnie jest,
jak nie można być rewolucjonistą. Ważnym autorem był
też Geertz, który powiedział, że etnografia to właściwie
pisarstwo; semiotycy z Tartu byli dzięki Liberze ważnym
punktem odniesienia… a prywatnym odkryciem był Johannes Fabian. Dużo dobrych rzeczy wydarzyło się też
dzięki zajęciom z filozofami, bo skłaniały do czytania
ważnych i inspirujących lektur. A Moszyński? Nie…
Życie studenckie
Nie mogę powiedzieć, że gdzieś chadzałem jako student,
raczej siedziałem, było bardziej „stacjonarnie” (śmiech).
Były dwa takie miejsca, zresztą tuż za plecami budynku,

w którym się uczyliśmy – nie trzeba było daleko chadzać.
Kalogródek – bardzo fajne miejsce; i Wania Pub, który był
urządzony na socjalistyczną modłę – tam siedziałem całe
studia doktoranckie. Może nie całe, ale przez trzy lata byliśmy z kolegami jak meble – wiadomo było, że tu stoi
jakaś szafa, tutaj stolik, a tu Brocki (śmiech). W Wani wisiała chmura dymu. Kalogródek był trochę inny niż Wania,
bo tam był większy przewiew.
Badania terenowe
Pierwsze badania terenowe były bardzo fajne – oczywiście
z Liberą. Wszystko, co fajne na moich studiach, ma związek z Liberą. Jeździłem z nim na wszystkie praktyki, robiliśmy badania na temat ciała. Na pierwszych badaniach,
w Kolbuszowej, mieszkaliśmy na terenie skansenu, którego nikt nie pilnował, bo biura były w mieście, a skansen poza miastem. Mieszkaliśmy wtedy w karczmie. Była
pewna zabawna sytuacja w tym skansenie, która pokazuje
mniej więcej atmosferę tych ćwiczeń: za płotem była wytwórnia win, więc kosztowaliśmy ich z kolegą – kulturalnie, przy stoliku w jednym z domków. Ponieważ było ciepło i spokojnie, jak to w skansenie, to trochę nas to wino
uśpiło. To nie trwało długo, ale nagle ocknąłem się i zobaczyłem, że przez okienka zagląda wycieczka Niemców…
Te praktyki były dość szalone (śmiech).
Kiedyś było tak, że najpierw opracowywaliśmy kwestionariusze i każdy miał jakiś temat do zrealizowania na miejscu. Stacjonowaliśmy wtedy w Nowym Sączu, a badania
robiliśmy dookoła. Jeden z kolegów, który wyglądał dość
demonicznie, dostał temat właśnie o demonologii ludowej. W Nawojowej zobaczył typową Informatorkę, czyli…
starszą panią w polu. Ruszył do niej, ale żeby jej nie wystraszyć, stwierdził, że się zapowie i z dala krzyczał, że jemu
chodzi o diabły (śmiech). Jak ona to usłyszała, to „długa”.
Tak się zbierało materiał – za informatorem się goniło.
Robiliśmy też ze studentami badania w Świeradowie-Zdroju. To fajne miejsce, bo jest tam rozwijający się przemysł
turystyczny, ale okolica była zupełnie upadła, bo w momencie kiedy skończył się PRL, tam wszystko się skończyło. Jak nastała Unia Europejska i Schengen, to skończył
się przemyt i ci ludzie naprawdę nie mieli z czego żyć. Któregoś dnia jeden z moich studentów powiedział, że w okolicy szyją średniowieczne stroje, więc od razu: „idziemy”.
Spod domu do którego szliśmy wyjeżdżał samochód – taki
volkswagen „ogórek”, a w nim długowłosy, brodaty gość
w białej koszuli – długo na nas patrzył… My na niego…
W domu przyjęły nas jego dzieci, ale jaki to był niesamowity dom! Z jakimiś takimi surrealistycznymi obrazami…
Nie żadne wiejskie obrazki, po prostu kosmos. Bo ten hippis od lat sześćdziesiątych tworzył taką małą komunę.
W tym miejscu była z 10-12 lat, miał trzy „żony”, a z nimi
piętnaścioro dzieci – „wszystkie dzieci są nasze”. Miejscowi mówili, że to Mormoni. I później okazało się, że w okolicy jest kilka komun hippisowskich, więc to było takie nie-
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samowite – badaliśmy jedną rzecz, a natrafiliśmy na i nną,
tak jak Stomma mówił kiedyś w programie Historie o historii, że na Atlantydę możemy natknąć się, obracając się
i znajdując ją za plecami – to było tego rodzaju odkrycie.
Była też taka wieś Wolimierz, gdzie jest teatr Klinika lalek
i cała masa artystów. Ale nigdy bym nie zrobił z tego tematu badań… Po prostu trudno byłoby mi przejść do trybu badań w takim wesołym środowisku.
Tematyka prac
Obok fascynacji Geertzem, ciałem i komunikacją niewerbalną, interesowała mnie metodologia. Kiedy mogłem pozwolić sobie na wybór dowolnego tematu, wolałem skupić
się na metodologii i w pewien sposób domknąć sprawę literackości w antropologii. W habilitacji poruszam trzy kwestie: literackość, dialogiczność i przekład – jako trzy metafory, które opisują, czym jest antropologia. Zresztą tak
złożonych całości nie da się przedstawić inaczej niż za pomocą metafor. Książka profesorska jest poświęcona temu,
co mnie najbardziej bulwersuje w nowej antropologii,
czyli antropologia zaangażowana, aktywistyczna. To jest
nurt, który według mnie szkodzi naukowości tej dyscypliny, a z wielu względów jest dziś niezwykle nośny. Jest
w pewien sposób napędzany instytucjonalnie, bo żąda się
od nas, żebyśmy byli „społecznie użyteczni”. Niektórzy
czują się rewolucjonistami, bo robią action anthropology,
a faktycznie wykonują pewien pomysł polityczny…
Desant wrocławski
Desant wrocławski to zupełny przypadek (śmiech). Zbyszek [Libera] mieszkał w Tarnowie, a dojazd do Wrocławia
był patologią. Naturalne było, że przeszedł do Krakowa
kiedy trafiła się okazja. Jest też Marek Pawlak, Ewa Rossal… We Wrocławiu były dwa czynniki, które zaważyły,
że w pewnym momencie nastąpiło tam coś niezwykłego:
to było spotkanie kadry ze studentami, bo stara kadra reprezentowała taki model, wobec którego się buntowaliśmy. Tych buntowników było trzech, a może nawet więcej:
był Adam Paluch, Czesław Robotycki, Libera, Konrad Górny
i jeszcze powiedzmy, że ja do nich dołączyłem – to był taki
krąg, gdzie wychodziliśmy z zajęć i właściwie dalej byliśmy
na zajęciach, etnologia nie kończyła się w murach uczelni.
Kiedy ja robiłem doktorat, bardzo niewiele placówek miało uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora
habilitowanego – zdaje się, że tylko Poznań i Warszawa…
W Instytucie Etnologii w Warszawie niespecjalnie widziałem możliwość zrobienia doktoratu, bo moim tematem
była komunikacja niewerbalna, a dwie osoby, które się
tym zajmowały, Mateusz Ciołek i Elżbieta Goździak, były
związane z Poznaniem. Stąd wydawało się, że w Poznaniu najszybciej znajdę kogoś, kto będzie mi mógł pomóc.
Z Krakowem to był przypadek – moja druga żona jest stąd.
A praca to zasługa Czesława [Robotyckiego]. Zrobiłem

habilitację, będąc we Wrocławiu, a po habilitacji zacząłem
pracować w Krakowie – Wrocław do dzisiaj ma mi to za złe.
Wykłady zagraniczne
Najlepsze były w Grecji. Kiedy tam przyjechałem, na wyspę Lesbos, akurat był kwiecień. Piękne miejsce, nawet
plaży tam nie ma, taka inna Grecja. Nie mógłbym się tam
uczyć, bo są takie widoki… Na zajęciach z widokiem na morze człowiek się tylko gapi w okno. W tym czasie właśnie
skończyli tam strajki, bo najpierw strajkowali nauczyciele
akademiccy, a po nich studenci. Ja trafiłem na kilka dni
bez strajku. Nie było zbyt wielu studentów, bo oni tam dolatują z innych miejsc, a i nauczyciele nie bardzo byli zainteresowani wykładami, więc spędziliśmy czas… na wymianie myśli. To był genialny wyjazd.
Wykłady ze studentami
Lubię wykładać, ale jak jest semestr ze straszną kumulacją
przedmiotów, to nie zawsze człowiek jest w dobrej kondycji.
Nie lubię jak sam siebie męczę, ale nie będę się krygował –
jeżeli nie jestem zmęczony, to tak, lubię wykładać. Zauważyłem nawet, że już jestem w takim trybie, że ciężko mi jest
wysłuchać czyichś wykładów, kiedy na przykład na konferencji ktoś za długo mówi, bo jak sam mówię, to mniej słucham…(śmiech) Może to kwestia koncentracji. Zdarzają się
też sytuacje, że muszę przełożyć zajęcia i to jest frustrujące, jak często wypada coś oficjalnego, ale to nie ma nic
wspólnego z tym, czy lubię wykładać. Lubię.
Relacja student-wykładowca
To nigdy nie było dla wszystkich jednakowe. Mieliśmy
wykładowców, którzy byli jak za szklaną szybą – żadnego
kontaktu, nawet nie można było się wypowiedzieć krytycznie na zajęciach, bo to było coś niewyobrażalnego. Wydaje
mi się, że teraz nie ma osoby, która by stawiała takie bariery, więc tu macie niesamowity przywilej. Byli też tacy,
jak na przykład Libera, którzy wręcz namawiali, prowokowali do dyskusji, ale to był margines. Uważam, że teraz
studiujecie w o wiele bardziej komfortowych warunkach,
ale teraz nie ma spotkań po zajęciach, nie ma Kalogródka,
który we Wrocławiu funkcjonował jak przedłużenie zajęć.
Tyle, że na roku było wtedy maksymalnie 15 osób i spotykaliśmy się nie tylko na sali wykładowej… Nie było takiej
bariery między nami.
Zainteresowania pozaakademickie
Słuchałem i słucham Joy Division. Słucham też zespołu
Skalpel, ale to bardziej przez to, że Igor Pudło to kolega,
a poza tym to znakomita muzyka. Ale rzeczywiście lubię
takie zespoły jak Joy Division, Cocteau Twins, Dead Can
Dance… Miałem taką śmieszną sytuację związaną z Joy Di-
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vision, bo basista teraz występuje z zespołem The Light
i przyjechali do Krakowa, do klubu Kwadrat. Poszedłem
na ten koncert i było bardzo fajnie, bo wszyscy faceci byli
w moim wieku albo starsi – to było niezwykłe przeżycie.
I odbiło mi, że też będę basistą, a miałem akurat zajęcia
na ASP i po tych zajęciach poszedłem do sklepu muzycznego naprzeciwko, żeby zobaczyć jak wyglądają gitary
basowe. Wszedłem, oglądam, mówię, że nie potrafię grać,

więc facet mi pokazuje. „Wie pan co…” – mówię – „byłem
wczoraj na koncercie…”. A on mówi: „aaa… jest pan dzisiaj
już trzeci”, a to było dosłownie godzinę po otwarciu sklepu! Wtedy nie kupiłem, ale kupiłem później. Ale nie mam
czasu się nauczyć… Ja w Joy Division nie będę (śmiech).
Czasem jedynym słuchaczem, który jest w stanie wysłuchać tej muzyki i nawet się bawi przy tym, to moja pięcioletnia córka, bo jej to obojętne jak – ważne, że tata gra.•

Wywiad przeprowadzili
Kamila Biedrońska i Rafał Niemczak
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Podobno dla zdrowia i urody komórek mózgowych oraz dla zachowania jasności naszych duszyczek,
dobrze jest co dzień nauczyć się czegoś nowego. Komu z nas się to naprawdę udaje? Pewnie większości,
gdyż każdego dnia przyswajamy kolejne maciupkie kawałeczki układanki, z którą mamy do czynienia
na tym ziemskim padole. Jednak ile z tej wiedzy to tylko nowy błękitny puzzel składający się na niebo,
a ile z nich to fragmenty czegoś konkretnego, jak drzewa albo wieżyczki zamków? Ile z kolejnych porcji
informacji solidnie przemyśleliśmy, stuningowaliśmy nimi struktury naszej maszynki do wyjaśniania
świata, zrozumieliśmy dogłębnie i absolutnie?
Aby zebrać jak najwięcej tych robiących- różnicę- informacji, musimy rozszerzać zarówno nasze horyzonty jak i sposoby interpretacji lądów, które już na tych horyzontach majaczą. To jeden z celów naszego „Szoku Kulturowego” i ta idea przyświeca niniejszemu działowi. Znajdują się tu eseje dotyczące
tematów tak różnorodnych, że mogłyby być Różnorodnością samą w sobie. Każde z Was, Drodzy Czytelnicy, na pewno spotkało się z tematem któregoś z tych esejów. Lecz na pewno się też z którymś nie
spotkało, a jak wiadomo- coraz wyższe stopnie biegłości w antropologii osiągnąć możemy jedynie rzeczom się dziwiąc i obierając je jak cebule, z kolejnych warstw znaczenia. Jednak to obieractwo nie musi
być nudne i zgrzebne (nawet jeżeli cebula to całkiem pospolita sprawa). Może być ekscytujące, wciągające, szokujące! Spróbujcie się więc antropologicznie zSZOKować, patrząc przez chwilę na świat przez,
być może, nieznane Wam dotąd tematy, pasje i sposoby patrzenia na rzeczywistość.•

Małgosia Sokołowska

szok kulturowy 1 [1] 2015

62

CEBULE

Sezon mgieł i Diabeł na wczasach
– kilka słów o powieści graficznej Neila Gaimana.
Mateusz Żebrowski

W drugiej połowie lat 70tych w Wielkiej Brytanii zaczął
rozwijać się nurt muzyki gotyckiej. Charakterystyczna
tonacja, depresyjny klimat i melodyczność to niektóre
z cech nowej fali zalewającej w szybkim czasie brytyjski rynek muzyczny. Część fanów wyrosła spośród grona
słuchaczy Iggiego Popa czy twórczości typu Punk w ogóle. Innych przekonały nowe zespoły takie jak Bauhaus
czy Sisters of Mercy. Pożywką dla wykonawców tej muzyki były mity i legendy, między innymi germańskie treści folklorystyczne czy wczesne powieści grozy takich
pisarzy jak H.P Lovecraft i Edgar Alan Poe. To oczywiście
telegraficzny skrót tego co dało początek nowej subkulturze. W ramy jej twórczości zaczęły z wolna wpadać powieści a z czasem także komiksy. I właśnie te ostatnie,
a konkretnie jeden z nich, pierwszy o tak silnym zabarwieniu gotyckim, wezmę jako przedmiot swojej analizy.
W 1989, czyli już po głównym uderzeniu ,,nowej fali”, wyszedł na światło dzienne komiks autorstwa Neila Gaimana ,,The Sandman”. Bezpośrednią analizą drobnej części
zeszytu zajmę się w dalszej części pracy, teraz chcę przybliżyć same kulisy powstawania dzieła, mają one spore
znaczenie biorąc pod uwagę konwencje które łamało
i drogi, które dzięki temu otwierały się dla twórcy.
Pierwsze książki Gaimana, z których pisarz znany jest
obecnie, powstały po tym jak zaczął pracę nad ,,Sandmanem”. Pomijając fakt znajomości postaci Pana Snu
z legend czy opowiadania H.C. Andersena, była to też postać istniejąca już wcześniej w uniwersum bohaterów
komiksowych. Wyglądała zupełnie inaczej niż ta wykreowana w 1989. Jej pierwsze pojawienie się miało
miejsce w 1939 jako jednego z członków grupy zwanej
Ligą Sprawiedliwych. Można go było wpisać w charakterystyczny typ bohatera łapiącego złoczyńców, stylizowanego na postacie wpasowujące się w styl Noir.
Gaiman w wyniku pewnych nieistotnych tu zabiegów
marketingowych wyszedł z pomysłem kontynuowania wątku właśnie tego charakteru. Pozwolenie dostał,
ale na użycie imienia, reszta miała być czymś zupełnie
nowym. Jak łatwo przewidzieć, taki ruch dał autorowi sporą wolność twórczą z której w pełni skorzystał.
Użyłem słowa ,,sporą”, ponieważ w świecie ówczesnego komiksu była jeszcze jedna rzecz która skutecznie
blokowała nieliniowy rozwój fabuły. Pisze o niej U. Eco
w rozdziale ,,Lektura Steva`a Canyona” w swojej książce
,,Apokaliptycy i Dostosowani”. Chodzi o okładkę. Rzecz
z pozoru nieinwazyjna dla fabuły większości dzieł literackich, w świecie noweli graficznej miała kluczowe
znaczenie. To właśnie okładka była wstępem do fabu-

ły. Zwykle zawierała tytuł dzieła, będący jednocześnie
nazwą głównego bohatera, i ewentualny podtytuł serii.
W czasach rozpowszechniania komiksów na łamach gazet nazwa była pierwszym paskiem sekwencji zdarzeń.
Była to jedna z żelaznych zasad wydawniczych. Sytuacja
z pozoru ma się podobnie kiedy mówimy o dziele Neila
Gaimana, każdy kolejny zeszyt opatrzony jest nazwą
postaci o której opowieści miały traktować. I tu szata
wizualna pokazuje swoje ogromne znaczenie w świecie
tego rodzaju sztuki. Do tej pory, jak już wcześniej wspomniałem, obok nazwy na okładce komiksu pojawiała
się postać głównego bohatera lub wątków związanych
bezpośrednio z jego przygodami. W przypadku komiksów o Sandmanie wygląda to inaczej. Autor musiał długo wykłócać się o prawo do artystycznej wizji okładek
opatrzonych jedynie tytułem. Bez postaci biorących
udział w wydarzeniach, bez wstępnego zainteresowania
historią przez pokazanie wręcz reklamowego aspektu
danego opowiadania. I tak na okładkach kolejnych tomów traktujących o Morfeuszu pojawiały się wspaniałe
grafiki Davea McKeana rodem z sennych wizji. Co taki
ruch dał autorom komiksu? Uwolnił ich, mówiąc krótko,
od przymusu tworzenia liniowej, heroicznej opowieści.
Dodatkowo umożliwił stworzenie kompleksowej fabuły w której sen, już nie jako personifikacja a jako czynność – śnienie, stał się tematem przewodnim, miejscem
po którym podróżują poszczególni bohaterowie. Jeszcze
jedną niezwykle istotną rzeczą było to, że okładka artystyczna w swoim wydźwięku miała szanse przyciągnąć
czytelnika dojrzalszego i otwartego na inny rodzaj bodźców wizualnych. Tutaj zaczynają się dziać zmiany związane z odbiorem kultury. Ryzyko niezrozumienia takiej
formy i braku kontaktu między autorem a odbiorcą wiązało się z trendami panującymi w świecie wydawniczym.
Kiedy Superman dowiadywał się o swojej poważnej reakcji alergicznej na kryptonit wywołanej po części tym,
że miłośnicy komiksów pragnęli kogoś z kim można się
utożsamić, Pan Snów nabywał cech przeciwnych i z sekwencji na sekwencje stawał się co raz bardziej równy
bogom. Na szczęście grono odbiorców zmieniało się
również. Specyfika tych mechanizmów wyjdzie w trakcie
omawiania odpowiednich stron jednego z zeszytów który chcę teraz przybliżyć. Nosi on nazwę ,,Sezon Mgieł”.
W tym, czwartym już zeszycie, Sen (zwany tutaj różnie:
Morfeusz, Władca Snów, Sen z Nieskończonych i podobnie...) jest w pełni ukształtowaną postacią. Specjalnie
omijam proces tworzenia osoby, nabudowania fabularnego rozpędu i zakorzenienia w historii, żeby od razu
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móc ze sobą zestawić wszystkie niezbędne postacie.
Sandman jest jednym z siedmiu Nieskończonych, jego
krewni to Los, Pożądanie, Rozpacz, Delirium (która,
jak to w życiu się zdarza, kiedyś była Uciechą) i najbliższa mu Śmierć. Tu już zaczynają się pierwsze powiązania mitologiczne.
Od czasów starożytnych sen i śmierć byli uważani za rodzeństwo. Dla przykładu Hypnos i Tanatos – bracia i bogowie z mitów greckich byli odpowiednio personifikacjami snu i śmierci. W średniowieczu śmierć nabrała nieco
innych kształtów, stała się przerażająca i odpychająca,
chociaż czasami potrafiła poderwać do tańca całkiem
spory wianek osobistości. Jednocześnie można mówić
o wyobrażeniu jej jako kobiety w pewnym sensie. Chociaż dopiero romantyzm przyniósł ze sobą wizję pięknej i tajemniczej istoty, która w niepokojąco kuszący
sposób wykonuje swoje powinności. Oswajanie śmierci
to proces znany człowiekowi od zawsze, ale to co zrobił
z nią XVIIIw. i czasy późniejsze stało się wręcz sztuką.
Z początku stonowaną jak, dla przykładu, w obrazach
Malczewskiego, następnie nabierającą rozpędu. Rozpęd
ten przybierał często formy wulgarne i humorystyczne i trwa do dziś. Wystarczy odtworzyć, dla przykładu, piosenkę ,,Bajka o Śmierci” w wykonaniu Huberta
,,Spiętego” Dobaczewskiego. Dzięki temu spostrzeżeniu
widzimy zabieg Gaimana służący wykreowaniu właśnie wczesnoromantycznej wizji śmierci. Idąc za myślą wskazaną przez Czesława Robotyckiego w artykule
,,Myślenie typu ludowego w polskiej kulturze masowej”
mówiącą o możliwości udowodnienia istnienia takich
mechanizmów kulturowych, które w wyniku danej sytuacji potrafią wyznaczać kierunek naszych zachowań
bez względu na historyczny kontekst; i tak w tym wypadku odnajdujemy ponadczasową potrzebę do zjednania sobie tego co utożsamiane ze sferą boską. Narzędzie
jest z pozoru banalne – karty komiksu. Pomimo tego
skutecznie spełnia swoją rolę wzbudzając u czytelnika
uczucie sympatii do postaci Śmierci. Jej ścisły kontakt
ze Snem dodatkowo umacnia nas w poczuciu bliskości
do obu tych charakterów.
W pierwszym rozdziale przedstawiona zostaje nam sytuacja w której Los zwołuje zebranie rodziny wzywając
każdego z Nieskończonych. Pierwsza przybywa śmierć
i w humorystyczny sposób zaczepia swojego wszystkowiedzącego brata. Zaraz po niej pojawia się sen w czarno szarym stroju kapitana XVII-wiecznego okrętu i doniosłym tonem anonsuje swoje przybycie. Tuż po tym,
na osobności, ucina uwagę w kierunku krzykliwie gotyckiego stroju starszej siostry. Ta pokazuje mu język.
Mając ciągle na uwadze wcześniejsze rozważania widzimy na czym polega zadanie takiego ułożenia dialogów. I jak już przy dialogach jesteśmy. Powieść graficzna
część swojego przekazu koduje w sposobie wypowiedzi
bohaterów umieszczonych w dymkach. Te typowe wymienia, dla przykładu, wcześniej wspomniany Umberto Eco. W sytuacji obcowania z bohaterem, nazwijmy

go klasycznym, ,,dymki” mogą kierować się w stronę wypowiadających je osób na kilka sposobów. Ostro zakończona strzałka świadczy o wypowiedzi głośnej, bąbelki
zmierzające w stronę postaci to zwykle to co myśli. Czytelnik jako ten, który dzieli razem z autorem część perspektywy narratora ma do nich dostęp. Zwykle tak jest,
jednak w przypadku opisywanych tu postaci nie mamy
dostępu do ich prywatnych myśli. Miejsca ciszy wypełnia czasami komentarz narratora a my możemy usłyszeć
jedynie to co postać chce nam powiedzieć. W subtelny
sposób przypomina to o wyższym charakterze przedstawianych postaci i blokuje częściowo utożsamianie
się z nimi. Możemy popierać, lub nie, jej słowa i czyny,
czekać na kolejną wypowiedź i sympatyzować w pewien
sposób, ale tylko na dystans. Uważam, że jest to subtelny sposób tworzenia postaci lekko uchylającej się od roli
wzoru do naśladowania, a zastępowanie jej rolą przewodnika za którym mamy podążać z zapartym tchem.
Morfeusz pod względem wypowiedzi jest jedną z ciekawszych postaci. Sam styl mówienia jest zawsze dostojny i zrównoważony, daleko mu do ideału awanturniczego rzezimieszka. Co ważniejsze wygląd ,,dymka”
jest również charakterystyczny – Biała ramka, czarne
tło, białe napisy – wszystko to tworzy strukturę rozlanego atramentu który w wypadku dłuższej wypowiedzi
wypełnia sporą część przestrzeni. Dla oka wyczulonego
na takie komiksowe ,,smaki” jest to bezpośredni sygnał
o głębokim tonie głosu i wrażenia ,,napływania z otchłani” co znacząco buduje osobowość postaci.
Wracając do porzuconego wątku spotkania tej ciekawej
rodziny, wychodzi z niego mówiąc krótko, że Sen musi
wrócić do piekła w którym był niedawno odzyskać swoje
zagubione atrybuty władzy i naraził się przy tym Lucyferowi. W tej chwili poważniejsze zagłębiania się w fabułę nie jest istotne.
Zanim sam Sen pojawi się w otchłani zostaje
nam ona zaprezentowana przez narratora. Cała groza
jaką mógł wydobyć z siebie Gaiman i jego rysownicy
została wrzucona w te kilka okrutnie kolorowych stron.
Mówiąc więcej, groza to słowo niewystarczające. Kominy piekielne wyrzucają z siebie tabuny dymu powstałego z ciągłego palenia grzeszników. W powietrzu unosi
się zapach zwęglonych włosów i tłuszczu. Ciała potępionych stapiają się ze sobą w męce a demony, będące
abominacją wszystkiego co żywe, są wolne i z wolności
swojej wściekle szczęśliwe biegają po piekle. W tym
niefortunnym miejscu rodzi się pytanie. Dlaczego czytelnik może chcieć tego obrazu? Sam, podczas lektury
,,Sandmana”, ciekaw byłem każdego kolejnego kadru
pokazującego piekielne czeluści. Sensu takiego dobrania grafik można szukać w myśli Piotra Kowalskiego
z książki ,,Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie”.
Mówi ona, że potoczna wyobraźnia najmocniej reaguje
na to co fizjonomicznie niepoprawne, wypaczone i jednocześnie ostateczne i nieuniknione. Dając odbiorcy
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oczekującemu, nawet nieświadomie, obrazu estetycznego, takie właśnie obrazy, łamie w nim wszelki spokój. Podsyca jednocześnie ciekawość względem tego,
co ,,poza” normami dobrego smaku czy estetycznej
wytrzymałości. Zlewając w efekcie w jeden koszmar
wszystkie te obrazy. Dopełnieniem jest ostatnie okienko z wizerunkiem zamyślonego Lucyfera. Zmęczonego
swoją pracą, zadumanego nad własnym losem i beznadzieją powstałą z uwikłania w boski plan. Wzbudza
ta postać współczucie czytelnika, bo jak inaczej zareagować kiedy dowiadujemy się, że nawet tak piękne
działanie jak bunt przeciwko autorytetom w celu osiągnięcia wolności był tylko częścią misternego planu
Stwórcy? Czemu może posłużyć taki obraz? Wpisując to w ramy wypowiedzi Kowalskiego jest to sposób
na ,,oswojenie dzikiego”. Nadanie mu głębi i treści intelektualnej którą później można będzie posługiwać
się w ramach interpretacji charakteru lub systematyki
świata wypełnionego chaosem i złem.
Kiedy Sen w końcu przybywa do Piekła witają go szeroko otwarte drzwi. Po krótkim czasie spotyka Lucyfera.
Zamiast spodziewanej walki tytanicznych postaci mamy
do czynienia z ciekawym dialogiem. Dowiadujemy się
z niego, że Lucyfer jest zmęczony. Zmęczony swoją domeną i postanawia ją zamknąć, on sam przy tej okazji
pójdzie na zasłużony urlop. Prosi Sen o przypomnienie mu jakim Aniołem był przed swoim ,,upadkiem”,
co dodatkowo wprowadza go w nastrój melancholii.
Nic nie zmieni jego decyzji o zamknięciu bram. W trakcie zamykania wszystkich wejść i wyjść między postaciami nawiązuje się rozmowa z której wynika, że Upadły Anioł to całkiem rozsądny gość. No i sprytny. Jego
zemstą, chociaż wcale nie brutalną, będzie podarowanie Nieskończonemu klucza do piekieł. Zanim Sen dojdzie do wniosku, że musi coś z tym podarunkiem zrobić, powinniśmy się zastanowić nad jego historycznym
sensem. Bo tutaj znowu mit staje się jedynie zgrabną
matrycą. Sformułowanie ,,klucz piekieł” działa świetnie
na wyobraźnie. Jest naszkicowany zgodnie z estetyką
mrocznego świata. Dlatego zapuszczając się w internetowe poszukiwania można, dla przykładu, znaleźć permanentne tatuaże u młodych fanek i fanów mrocznej
twórczości właśnie z tym symbolem. Mniej permanentna biżuteria stylizowana też się znajdzie. Co ciekawe,
po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła ,,Key to Hell” wyświetlają się w większości wyniki związane ze światem

,,Sandmana”. Interesujące jest to o tyle, że na takim
przykładzie widać jak część biblijnego przekazu została zapożyczona przez świat komiksu i jak jej odbiorcy
orientują się na pochodzenie mitu. Klucz do bram piekieł to według biblijnego przekazu nic innego jak Jezus
Chrystus lub jego matka w zależności od źródła. Skupię się na tej standardowej interpretacji. Chociaż warto
wspomnieć, że w polskiej części internetu można też
znaleźć formy współczesnych ,,objawień-łańcuszków”.
Tak więc znowu widzimy jak kultura popularna przetwarza przekaz mitologiczny. Tutaj można zaobserwować,
że robi to lepiej od oryginału, przynajmniej w kwestii
dostępności i rozpropagowania. Inną stroną takiej sytuacji jest możliwość zestawienia ze sobą głębi wartości
popularnych z tymi kanonicznymi. Biblijny klucz do piekieł to metafora. Można ją czytać na różne sposoby,
teolodzy od wieków łamali sobie głowy nad tym czym
ów klucz jest. Bo mógł być odebrany rzeczowo tak jak
rzeczowo można odebrać piekło – miejsce o określonej
przestrzeni, temperaturze i lokalizacji. Klucz ten mógł
stać się również metaforą – właśnie jako Jezus Chrystus, zbawiciel i ten który w dniu ostatecznym zrobi tak
jak zapisano w Księdze. Komiks pozbawia się takiej podwójnej interpretacji. Jesteśmy skazani na zaakceptowanie faktów takimi jakie zostały przedstawione przez
autora. Brak możliwości interpretacyjnych na tej płaszczyźnie zostaje zastąpiony dynamiką akcji, suspensem
oraz efektywnością. I tu widać jak mit w czystej postaci
uniemożliwia rozwój akcji i jak akcja ogranicza możliwości interpretacyjne mitu.
Tak kończy się połowa powieści graficznej napisanej
przez Neila Gaimana. Sen zostaje ze swoimi zmartwieniami i kluczem. Piekło pustoszeje. Władca Snów odchodzi do swojej krainy zwanej Śnieniem.
Te kilka zapisanych powyżej stron jest zaledwie drobnym opisem tego, co na dystansie części komiksowej
opowieści można znaleźć, wyczytać i przemyśleć. Sam
tom ,,Sezon Mgieł” jest znacznie dłuższy a przytoczona
przeze mnie część posłużyła jako szkielet do wypunktowania kilku interesujących funkcji, które może posiadać
połączenie sztuki wizualnej z tą klasycznie rozumianą
– opisową. Praca ta z założenia nie miała na celu zachęcenia nikogo do próby zapoznania się z szeroko rozumianą sztuką powieści graficznej. Chociaż teraz, parę
słów przed postawieniem ostatniej kropki, mam nadzieję że tak jednak się stanie. •
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Może jednak trochę później?
Paulina Maślona

Od dłuższego czasu wydaje mi się, że moi rodzice popełnili błąd. Nie potrafię powiedzieć kiedy, nie jestem
w stanie określić, na czym dokładnie miałby polegać,
ale w pewnym momencie, na krętej drodze swojego
świadomego, odpowiedzialnego rodzicielstwa, potknęli się i nic już nie mogło być takie samo. Choć przez
większość czasu wydają się zadowoleni z siebie, ba,
dumni z roboty jaką wykonali, to jestem pewna, że obserwując gdzieś z boku trójkę swoich dzieci, też odczuwają nasilający się niepokój – i przyjdzie taki dzień, kiedy mój ojciec z niedopałkiem papierosa w ręce oderwie
się na chwilę od komputera, spojrzy w stronę wiecznie
-krzątającej-się mamy i obydwoje zrozumieją, że sprawa jest dużo poważniejsza niż mogło się początkowo
wydawać. Zrozumieją, że zawiedli.
Bo jak inaczej wytłumaczyć wszystko co nieskończone,
w połowie porzucone, nigdy nie rozpoczęte, tygodniami
unikane? Któreś z nich musiało mieć z tym coś wspólnego i kiedyś, zupełnie nieświadomie, skreśliło przyszłość swoich dzieci, skazując je na los wiecznych prokrastynatorów. Na to rodzic się krzywi, rodzic nie rozumie
i rodzic mówi: „zwykłe lenistwo”, „weź się zmotywuj”,
i „ja w twoim wieku”. A przecież tkwienie w prokrastynacji to zjawisko dużo bardziej złożone: niekontrolowane odwlekanie wszystkiego, co ważne, niechęć przed
ukończeniem czegokolwiek, co wymaga odrobiny zaangażowania i w końcu lęk przed wprowadzeniem w życie jakichkolwiek planów (a już szczególnie tych, które
mogłyby przypadkiem przynieść trochę satysfakcji),
zrównoważone zostaje tu internetowymi kotami, wielokrotnym robieniem herbaty, rozmowami o życiu z osobami, które na tym etapie już nie mają o nim zbyt wiele
do powiedzenia, a nawet sprzątaniem – choć to raczej
w ekstremalnych przypadkach, kiedy nie ma innego
ujścia dla frustracji spod znaku „chcę, bardzo chcę,
ale może jednak nie teraz”.
I to prawda, że dużo łatwiej zasłaniać się obco brzmiącym słowem niż przyznać, że jest się leniwym studentem walczącym z uzależnieniem od internetu.
Psychologowie przychodzą tu jednak na ratunek – leń
to nie to samo, leń to uproszczenie, a my tu mamy do czynienia z najprawdziwszym w świecie zaburzeniem osobowości, które, jeśli nie leczone, może niewinne odwlekanie spraw istotnych zamienić w sabotowanie całego
swojego życia. Na to rodzic pyta, czy ma się czuć winny
(a każdy chciałby trochę odpowiedzialności za bałagan

na niego zrzucić, przecież o to w tym wszystkim chodzi).
Naukowcy nie mają prostych odpowiedzi. Całkiem możliwe, że to właśnie w drugiej klasie podstawówki, kiedy
pani z plastyki wzgardziła twoim ukochanym rysunkiem, świat zaczął powoli rozpadać się na kawałki. Najprawdopodobniej to nie kto inny, a twoja mama, tracąc
równowagę między komunikatami „moje idealne dziecko” a „spróbuj jeszcze raz, kochanie”, zaprogramowała
w tobie przeraźliwy lęk przed porażką. Ale to nie takie
proste: dzieciństwo może mieć wpływ, ale niekoniecznie, rodzice są winni, ale nie zawsze. Może być też tak,
że z natury jesteś osobą zewnątrzsterowną i obawiasz
się reakcji otoczenia – zarówno w przypadku totalnego
fiaska, jak i nieprzewidzianego sukcesu.
Nie trzeba było długo czekać, żeby prokrastynacja, którą naukowcy zdążyli już nazwać nową chorobą cywilizacyjną, zainspirowała świat poza psychologią – poczynając od artystów (tu idealnie obrazująca problem
animacja Johna Kelly’ego), na kulturoznawcach i antropologach kończąc. Jedni zajęli się wyszukiwaniem
historycznych przykładów chronicznych prokrastynatorów, u których dziś zostałaby postawiona właściwa diagnoza (w tym Mary Todd Lincoln), inni, wręcz przeciwnie, odrzucili myślenie o prokrastynacji jako zaburzeniu
i zaczęli analizować ją w kontekście narzucającego zbyt
wysokie standardy społeczeństwa – w tej perspektywie nasze wieczne odwlekanie spraw pilnych i ważnych
może być jakimś nieuświadomionym protestem, niechęcią do rzeczywistości, w której każdy jest „skazany
na sukces”, a sklepowe półki uginają się od poradników
na różne sposoby tłumaczących nam, jak kluczowe jest
właściwe podejście do zarządzania czasem.
Bo czy to nie sukces właśnie ma być celem i najwyższą
wartością? Antropolodzy prowadzący badania wśród
rodziców nastolatków z amerykańskiej klasy średniej
zwracają uwagę na dominującą wśród nich tendencję do zadaniowego traktowania wychowywania swoich
dzieci - ważne, żeby rozwijały się prawidłowo, ale jeszcze lepiej, jeśli zawsze trochę wyprzedzają rówieśników, są pół kroku przed resztą w drodze na sam szczyt.
Do tego wymagana jest oczywiście ciągła kontrola; dorośli muszą mieć wpływ na to, co dziecko czyta, czym
się interesuje i czy przypadkiem nie marnuje czasu
w nieodpowiednim towarzystwie (nie trzeba chyba dodawać, że marnowanie czasu to w rzeczywistości według helicopter parents coś niedopuszczalnego).
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Sylwia Urbańska, analizując treść magazynów dla świeżo
upieczonych mam, również zwróciła uwagę na to nowe
podejście - sprofesjonalizowane i nastawione na osiągnięcie konkretnego celu, jakim jest stworzenie szczęśliwego człowieka sukcesu1. By wszystko poszło zgodnie
z planem, rodzice nie mogą polegać jedynie na swojej
intuicji czy wiedzy zakorzenionej w międzygeneracyjnym przekazie. Wynajdywanie informacji potwierdzonych przez cieszących się szacunkiem psychologów,
pediatrów czy dietetyków ma ułatwić pracę nad prawidłowym rozwojem malucha, ze szczególnym uwzględnieniem jego osobowości, która według współczesnych
poradników jest rozumiana „raczej jako pewien nieograniczony potencjał zawarty w psyche dziecka, który powinien być prawidłowo wykorzystany, by w przyszłości przekształcić się w sukces”2. Rodzicielstwo staje
się więc w pewnego rodzaju strategią, „projektem Superdziecka”, w którym najważniejsze jest przemyślane
rozwijanie talentów malucha w celu zagwarantowania
mu szczęśliwej dorosłości.
Moim zaniepokojonym rodzicom daleko do opisanych
wyżej „helikopterów”, jednak potrafię sobie wyobrazić
zaskoczenie precyzyjnie zaprojektowanych Superdzieci, kiedy te muszą po raz pierwszy zmierzyć się z dorosłością. Wydostać się z bezpiecznego domu, żeby
przekonać się o tym, że ich ogromny potencjał może
mieć swoje ograniczenia, a przekonania rodziców
o ich wyjątkowości są tylko w części zgodne z prawdą.
Poradzić sobie z faktem, że to nie one dostały wymarzoną pracę, bo ktoś stwierdził, że nie są dość dobre. Może

po kilku takich porażkach zaczną zadawać sobie pytanie, czy są gotowe na kolejne odmowy, krytykę, ryzyko
- konfrontację z rzeczywistością. Pewnie warto, może
by się udało, ale czy nie bezpieczniej jeszcze trochę…
poczekać? Młodzi ludzie, wśród których prokrastynatorów ma być najwięcej, po prostu nie mają ochoty lub wystarczających kompetencji, żeby uczestniczyć w tym
świecie – a jeśli do tego dodamy jeszcze tzw. syndrom
Piotrusia Pana, czyli w nieskończoność wydłużające
się dzieciństwo, niedojrzałość emocjonalną i niezdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, mamy
przepis na życie w wiecznym zawieszeniu.
Jakiś czas temu założono już internetową grupę wsparcia: Procrastinators Anonymous. Działa od kilku lat
i zachęca do walki ze szkodliwymi nawykami dezorganizującymi naszą pracę. Przy wejściu na stronę wita
nas nagłówek („Procrastination is the grave in which
opportunity is buried”), który nie pozostawia wątpliwości - życie z prokrastynacją to festiwal straconych szans.
Po drugiej stronie barykady magazyn „The Idler” przeznaczony dla tych, którzy z chronicznego odwlekania
obowiązków czerpią satysfakcję i traktują jako nieodłączny element swojej osobowości. A gdzieś pośrodku
ja - po części przyzwyczajona do obecnego stanu rzeczy, po części zrezygnowana, w chwilach największego
zwątpienia przypominam sobie pochylonego nad komputerem ojca – siedem rozgrywek pasjansa, dwanaście
wypalonych papierosów. Jeszcze tylko chwila i razem
zaczniemy podbijać świat.•

1 S. Urbańska, Naturalna troska o ciało i moralność versus profesjonalna produkcja osobowości. Konstruowanie modelu człowieka w dyskursach macierzyńskich w latach 70. (PRL) i na początku XXI wieku,
[w:] Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje
macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. R. Hryciuk, E. Korolczuk,
Warszawa 2012, s. 50.
2

Ibidem, s. 55.
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Szybciej, dokładniej i więcej.
Rafał Niemczak

Często zastanawiając się nad tym, co mnie otacza
[jak na etnologa przystało], odnajduję zjawiska interesujące, nieoczywiste i zmuszające do refleksji, najczęściej
w tej właśnie kolejności. W ten sposób zacząłem spoglądać przez antropologiczną soczewkę na sieci nas otaczające i których częścią sami jesteśmy, chociaż nie zawsze
zdajemy sobie z tego sprawę.
Za punkt wyjściowy wybrałem gazety [celowo pominąłem listy, przyjmując je jako oczywistego poprzednika
w kontekście całości przemyśleń], które były naturalnym
dzieckiem druku Gutenberga. Ich pierwotną funkcją była
informacja, a wraz z rozwojem pojawiły się kolejne: opiniotwórcza, rozrywkowa bądź komunikacyjna. To właśnie
komunikacyjna rola [którą również można nazwać towarzyską] najbardziej mnie zainteresowała. W gazetach,
zwłaszcza dawniej, poza informacjami o świecie znajdowały się wiadomości lokalne i plotki. Pisano o tym, co się
dzieje z poszczególnymi osobami związanymi ze społeczeństwem odbiorców pisma. Miało to zwłaszcza odniesienie do wyższych sfer. Zestawiłem gazetę z medium
mi współczesnym, Facebook’iem, po drodze spoglądając
na telegraf, telefon i jego przejście w telefonię komórkową, rozwój Internetu oraz docierając do wcześniej wspomnianego portalu społecznościowego.
Gazeta z czasem rozwinęła się w silne i powszechne medium, które możemy znaleźć w prawie każdym „sklepie
na rogu”, lecz jej funkcja komunikacyjna osłabła. Pisze
się o celebrytach i o politykach, o faktach i teoriach. We współczesnej gazecie jest bardzo
dużo ach. Małe, lokalne pisma bronią swojej
pierwotnej, komunikacyjnej natury i ograniczają ilość generowanego ach. Opisują i informują
skupiając się na miejscowym wymiarze zarazem rezygnując z popularnych, ale niekoniecznie istotnych tematów.

jak w przypadku telegrafu. Słyszano nawzajem swój
głos, można było na bieżąco wymieniać się wiadomościami oraz plotkami. Pozwalało to na bardziej intymny
kontakt niż kiedykolwiek wcześniej. Ale dążenie do szybkości i praktyczności ciągle rozwija telefony, które stają
się na przemian mniejsze bądź większe, wydajniejsze
bądź gadżeciarskie. Rozciągano linie telefoniczne coraz
dalej, aż w końcu jeden koniec globu mógł się porozumieć z drugim. Z czasem rozwój techniki, napędzany
potrzebą, stworzył telefony mobilne, powszechnie nazywane komórkowymi. Był to duży przełom w technologii komunikacji i w ludzkim życiu. Umożliwiły rozmawianie z dowolnego miejsca będącego w zasięgu sieci,
z którym jeszcze nie tak dawno bywały problemy. Dzisiaj
z kolei ciężko znaleźć miejsce w kraju, gdzie tego zasięgu
nie ma. Natomiast w kontekście całego świata, tam gdzie
nie ma zasięgu, w grę wchodzi telefonia satelitarna, która redukuje przestrzeń nieprzyjazną komunikacji do minimum. Tymczasem telefon rozwijał się dalej aż w końcu
pojawiły się, tak powszechne i naturalne dzisiaj, wiadomości SMS [Short Message Service]. W międzyczasie
na scenie komunikacji pojawiło się nowe medium.
Internet, bo o nim mowa, łączy się z powstaniem w końcu lat 60 XX wieku sieci ARPANET. Ludzie zastanawiali się
nad możliwością dowodzenia w przypadku wojny nuklearnej. W związku z tym podjęto prace nad stworzeniem
sieci komputerowej, która będzie mogła funkcjonować
mimo częściowego zniszczenia. Z czasem wynalazek

Kolejnym elementem rozwoju i przyśpieszania komunikacji był telegraf, który pozwolił
na przekazywanie informacji na dalekie odległości. Pominę ten etap, bo bezpośrednio przechodzi on w telefony rozwijające się do dzisiaj,
dając nowe możliwości komunikacyjne. Początkowo mógł on służyć jedynie do rozmowy. Łatwość obsługi i praktyczność sprawiła,
że zaczął rozpowszechniać się na dużą skalę,
co pozwoliło rozmawiać w czasie rzeczywistym,
bez potrzeby rozszyfrowywania wiadomości
Matthias Ripp
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rozpowszechnił się w zatrważającym tempie. Jeszcze
15 lat temu Internet w polskim domu posiadali nieliczni, w dzisiejszym dniu ludzie, nie posiadający połączenia z siecią, są w mniejszości. Nowe medium pozwoliło
wejść na inny poziom komunikacji. Pojawiły się maile,
tak zwane listy elektroniczne i gdyby nie fakt, że pozwalały dodatkowo przesyłać pliki, dokumenty oraz zdjęcia, to nie wygrałyby z telefonem. Umożliwiły wymianę
jeszcze większej ilości informacji. Następnie pojawił się
chat oraz tzw. komunikatory, stwarzające możliwość pisania w czasie rzeczywistym. Znanym polskim komunikatorem, który już w znacznej mierze wyszedł z użycia,
jest Gadu-Gadu. Pojawiły się również fora, umożliwiające
prowadzenie dyskusji wieloosobowych.
Internet rozwijał się w najlepsze gdy w międzyczasie,
3 grudnia 1992 roku, został wysłany pierwszy sms. Bardzo szybko twórcy telefonów komórkowych wyczuli okazję na wcielenie do ich urządzeń nowego sposobu komunikacji. Możliwa stała się wymiana informacjami z miejsc
nie pozwalających na swobodne telefonowanie. Dla mnie,
jako osoby urodzonej w latach 90tych, na pewno takim
przykładem jest lekcja w szkole, podczas której nie można dzwonić, ale ukradkowe napisanie sms’a to już inna
sprawa. Przepływ informacji ponownie przyśpieszył. Nabrał również niespotykanej skali. Rozglądając się za statystykami, spotkałem się z informacją, że codziennie
w samych Stanach Zjednoczonych 174 miliony Amerykanów wysyłają smsy. Moim zdaniem telefony bardzo
dobrze ukazują zjawisko uzależnienia od komunikacji.
Podobno przeciętny użytkownik
telefonu komórkowego sprawdza go ok. 150 razy dziennie.
W odniesieniu do siebie, wydaje mi się, że dobijam do tej ilości. Można również spotkać się
z opinią, iż niewiele więcej niż
połowa użytkowników skrzynek
pocztowych sprawdza je częściej niż raz na 3-4 dni, nie licząc
osób od których wymaga tego
praca. Potrafię to zrozumieć,
sam sprawdzam maila jedynie,
gdy usłyszę powiadomienie
[np. na telefon bądź komputer],
bądź oczekuję na jakąś wiadomość. Często czekamy na sygnał powiadamiający o nowej
wiadomości. Wymienione wyżej
informacje mogą być mocno
przesadzone , natomiast przez
pryzmat własnych doświadczeń uważam, że mogą być
zbliżone do prawdy.
Kolejnym etapem rozwoju jest
wideo rozmowa. Dużej ilości ludzi nieobce jest pojęcie Skype’a

[popularnego programu do prowadzenia m. in. takich
rozmów]. Oczywiście z czasem pojawiła się identyczna
możliwość w przypadku telefonów mobilnych. Obecnie
jeszcze nie tak popularna, ze względu na ograniczenia
technologiczne, ale powoli zyskująca na użytkownikach.
Jednak technologia, podobnie jak ludzie, ciągle się rozwija. Dążenie do „szybciej, dokładniej i więcej” sprawia,
że w zawrotnym tempie doskonalą się portale społecznościowe, wśród których obecnie niepodzielnie dominuje
Facebook. Pozwala on pisać w czasie rzeczywistym, publikować informacje, tworzyć strony o dowolnej tematyce
oraz prowadzić blogi. Rozmawia się indywidualnie albo
z kilkoma osobami na raz. Istnieją osoby, które nie poczują się zamężne, dopóki nie zmienią nazwiska na Facebooku, bądź nie przestawią statusu związku. Informacja
staje się bardziej bieżąca niż wcześniej, przyjmuje chwilami niesamowitą skalę. Można natychmiastowo zobaczyć, co inna osoba je na śniadanie, poprzez zdjęcie zrobione telefonem i zamieszczona na portalu.
Prędkość i szczegółowość komunikacji to jeden z kierunków, do którego dążymy. Dodatkowe funkcje pojawiają
się cały czas i można tylko się zastanawiać, jakie niespodzianki w tej kwestii niesie nam przyszłość. Rozwój
technologii znacznie przyśpieszył, a nowości są wprowadzane rok rocznie. Pojawiają się urządzenia jak na przykład Google Glass, łączące w sobie m.in. funkcje aparatu, kamery, telefonu, komputera. Rozwój ludzkości
wyznaczają słowa: szybciej, dokładniej i więcej.
Część z was, zapewne większa niż mniejsza, zastanawia
się: o co może temu człowiekowi chodzić w tym tekście.
Dlaczego pisze w dużej mierze
truizmy, coś co wiemy. Myślę,
że chciałem zaznaczyć pewną
oczywistość [niestety, bardzo
często nieoczywistą] dla etnologa, co powinno być codzienną praktyką antropologa. Moja
praca to raczej znak drogowy, pewien sygnał.. Chciałem
przypomnieć, że za każdym
zjawiskiem kryje się jakaś historia, a rzeczy nie są jednopoziomowe. Komunikacja nie tylko przyśpiesza, ale też zmienia
sposoby życia i odbierania rzeczywistości. Nic nie zatrzymuje się tylko na jednym znaczeniu, a efekty rozchodzą się jak
okręgi na powierzchni jeziora.
I mimo że stoimy na ramionach
gigantów, to sami również próbujmy rozwikłać świat.•

Stéfan https://www.flickr.com/photos/st3f4n/
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W poszukiwaniu antropologii: gala bokserska for dummies.
Małgosia Sokołowska

Gdy gasną światła widownia zamiera w rozedrganej antycypacji. Cisza oczekiwania, którą stara się zachować
każdy z widzów zamienia się w bzyczący szmer ludzkiej
masy, a jednoczesna pustka i pełnia tej ciszy podkreśla
tylko moc tego, co oczekiwane. To preludium do wielu widowisk, których siła porusza zarówno nas, współcześnie,
jak i tysiące ludzi przed nami, na przestrzeni wieków.
Każdy może wymienić co najmniej kilka różnych widowisk, na których był osobiście lub przynajmniej widział
je w telewizji lub o nich słyszał. Może to być koncert,
pokaz tańca, spektakl teatralny. W tym tekście chciałabym jednak zająć się bardzo specyficznym rodzajem widowiska, którym jest gala boksu zawodowego. Ci trwożliwego serca niechaj opuszczą te strony, gdyż może
być całkiem groźnie.
Wszystkie sporty walki posiadają charakterystyczną
cechę- wymagają widowni. W sporcie walki nie ma rekordu, jest jedynie zwycięstwo i przegrana, a one są naprawdę istotne wtedy, gdy były przez kogoś widziane.
Jest to aspekt łączący walkę z każdym innym rodzajem
widowiska- wymaga obecności zarówno oglądanych
jak i oglądających. Performatywność walki to podstawowy argument do rozpatrywania jej w kategoriach widowiska, a gdy dodać do tego całą medialną otoczkę związaną z organizacją gali bokserskiej... Proszę Państwa,
oto przepis na przebój.
Kiedy w mediach pojawiają się pierwsze domysły oraz
dywagacje: kto, z kim, kiedy, gdzie, za ile, wówczas zaczyna poruszać się potężna machina sportowego widowiska. Po miesiącach podrzucania sprzecznych informacji i utrzymywania w niepewności, wreszcie jest: oficjalny
komunikat o ustaleniu bokserskiej gali. Już wiadomo, kto
zarobi, ile, kto nie zarobi nic, kto za to zapłaci i kto wyjdzie na tym najlepiej. Wiadomo, kto galę zorganizuje, jak
będzie wyglądała, która telewizja ją pokaże. Nadchodzi
czas Konferencji. Konferencja, jak wiadomo, prezentuje
bohaterów widowiska usadzonych obok siebie i cierpliwie odpowiadających na pytania dziennikarzy. Tak naprawdę, już ten moment jest początkiem widowiska. Gdy
padną ostatnie uprzejme słowa, informujące o podstawowych kwestiach organizacyjnych, wówczas przychodzi
pora na Turniej Połajanek. W dobrym tonie jest szczegółowo, lecz niezbyt wyrafinowanie opisać uszkodzenia jakich dokona się na ciele przeciwnika. Można też dorzucić
parę niezbyt uprzejmych słów pod adresem matki konkurenta. Koniecznie należy wspomnieć o „przejściu nad

Twoim trupem” lub też innej formie dania do zrozumienia, kto tu będzie zwycięzcą a kto zostanie zwyciężony
(wizualizacja jakichś czynności na zwłokach wydaje się
do tego celu najlepsza). Czego robić, z kolei, nie wolno
- to zbyt obszernie mówić o słabościach przeciwnika.
O jego braku techniki, doświadczenia, „szklanej szczęce”,
za krótkich rękach. Ostatecznie, po co byłoby wygrywać
ze słabeuszem? Zwycięstwo po „walce życia” lub „pojedynku na śmierć i życie”, gdy oponenci przedstawiają
podobne (szokująco wysokie oczywiście) umiejętności,
smakuje przecież najlepiej. Ów obyczaj obrzucania się
wyzwiskami nie różni się wiele od turniejów połajanek,
o których pisał Huizinga1, a który znany jest w wielu kulturach. W przypadku walki bokserskiej, Turniej Połajanek to przedsmak wojny, która odegrać ma się na ringu.
Ma przygotować widzów do emocji, które walce będą towarzyszyć, podnieść poziom adrenaliny i ciśnienie. Agresja - na razie słowna - ma uderzyć w czuły punkt przeciwnika i (przynajmniej teoretycznie) skłonić go do szukania
odwetu za obrazę. Dzięki wyzwiskom walka zyskuje dodatkowy sens. Nie jest już tylko walką dla faktu walczenia, czy nawet dla zwycięstwa. Oczywiście połajanki
mogą przyjąć bardzo różne formy. Może to być wyjątkowo obraźliwe wyzywanie połączone z opluwaniem konkurenta, może to być wygłoszona w „profesorskim” tonie
rzeczowa informacja, dlaczego to ja wygram i dlaczego
mój przeciwnik jest ode mnie słabszy (ale oczywiście
to rewelacyjny bokser, o tym nie wolno zapomnieć). Forma połajanek oraz ich „intensywność” silnie związana
jest z typem osobowości, jaką zawodnik chciałby reprezentować oraz w który kulturowy schemat się wpasować.
Dwa najczęściej spotykane (w mojej subiektywnej opinii)
typy mężczyzny-wojownika, który prezentować chcieliby w czasie widowiska zawodnicy to: „mąż szlachetny”,
czyli potężny, stonowany mężczyzna, który swoją charyzmą i autorytetem wygrywa właściwie już pierwsze
trzy rundy oraz mężczyzna dziki i nieokiełznany, który
charakteryzuje się brutalnością i niekontrolowanym zachowaniem. Są to dwa skrajne i stereotypowe obrazy
męskości i wojowniczości, które właśnie poprzez swoją
skrajność i przesadność urastają do rangi symbolu i nasycone są znaczeniem. Poza przyjmowana w tym przedmeczowym czasie, jest zwykle całkowicie odmienna
od codziennego zachowania zawodników, co potwierdza
tezę o transformacji zawodnika przed walką, a którą rozwinę w dalszej części tego tekstu. Rytuał i jego symbole
1

J. Huizinga, Homo ludens…,, s. 103
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zawsze nawiązują do wcześniej już istniejących społecznych wyobrażeń2, toteż przedstawiane przez zawodników role wojownika należą do kolejnych znaczeniowych
ładunków widowiska. Obraz zawodnika, który stał się już
pewnego rodzaju symbolem, może być jedną z przyczyn
szczególnej popularności niektórych pięściarzy. Jak pisał
Rothenbuhler, gwiazda, popularna osoba publiczna jest
postacią o rozpoznawalnych w naszej kulturze cechach,
lecz podciągniętych do ekstremum3. Tak też dzieje się
z bokserem, który może być najsilniejszy, najlepszy, dominujący, charyzmatyczny, brutalny, destrukcyjny, mówiąc w skrócie, najbardziej męski i waleczny. Ma to być
obraz herosa naszych czasów, niepokonanego barbarzyńcy, nieporuszonego giganta.
Wracając do kolejnych części naszego widowiska... Następną po Turnieju Połajanek, jest rzecz odbywająca się
również w trakcie konferencji, lecz mająca zgoła inny
wymiar, czyli publiczne Ważenie. Oprócz praktycznego
znaczenia udowodnienia, że zawodnik mieści się w danej kategorii wagowej, ważenie ma też niemałą wartość
psychologiczną. Niepodważalne ustanowienie kto jest
wyższy, cięższy, ma dłuższe ręce i niższy poziom tkanki tłuszczowej, często z góry przesądza o wyniku walki,
szczególnie jeśli powyższe parametry są u zawodników
bardzo różne. Jednak nie mniej ważne jest symboliczne
znaczenie tego, iż ważenie odbywa się jedynie w bieliźnie (a czasem, w niektórych kontaktowych sportach walki
całkowicie nago). Zaprezentowanie się światu, będąc zasłoniętym jedynie w „strategicznym” miejscu, jest oczywiście deklaracją otwartości i szczerości, obietnicą grania
fair („ Tylko ja i moje ciało, to moja cała broń. Nie boję
się niczego.”), ale też ukazaniem swojej dumy. Nagość
to w kulturze niezwykle sprytne narzędzie, które może
działać w obie strony. Przymusowe, publiczne obnażenie się (lub obnażenie) jest powodem do wstydu, okrutną
i bezlitosną szykaną, jaką gotowały jednostkom społeczeństwa od czasu, gdy pożądane stało się być ubranym.
Jednak, jak już wspomniałam, ta sama nagość może
mieć też inne znaczenie. Dobrowolny negliż (gdy ciało
rozebranego jest powodem jego dumy i wpisuje się w aktualne standardy piękna) jest pełen godności. Nagość
z wyboru to okazanie mocy i możliwości pokazywanego
ciała oraz braku strachu i ograniczeń umysłu w owym ciele. Gdy bokser pręży muskuły w obiektywach kamer, daje
nam wszystkim do zrozumienia, iż jest pewien do czego
jego ciało jest zdolne oraz, że jest w całkowitej ze swoim
ciałem zgodzie, akceptując je i obnosząc z dumą. Pokazanie się publicznie w negliżu oraz w ogóle odbywanie
walki prawie nago można też interpretować jako swego
rodzaju wyzbycie się kulturowego „ekwipunku”. Gdy opada okrycie, znika też kostium roli społecznej, a człowiek
może stać się człowiekiem w najbardziej podstawowym
sensie - żywym, aktywnym ciałem, maszyną stworzoną
2 E.W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej
do ceremonii medialnej, tłum. J. Barański, Kraków 2003, s. 25
3
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do walki i przetrwania. Dzięki obnażeniu się zawodnik
może w symbolicznym wymiarze dotrzeć do granic kultury oraz granic człowieczeństwa. Uzbrojony jedynie
w tę najdoskonalszą broń, własne ciało, może spełniać
pierwotne ludzkie potrzeby, jak przemoc czy chęć rywalizacji. Co w takim razie pokazuje samo pozbycie się odzieży, czyli naszej kulturowej zbroi? Czy jest to odpowiedź
na potrzebę upierwotnienia w naszym higienicznym społeczeństwie, połączeniem się ze stanem „poza kulturą”4?
Czy taka potrzeba w ogóle istnieje? Wydaje się, że tak.
Przecież dokładnie taką samą walkę mogliby staczać
pięściarze w pełni ubrani, a są jednak w większej części nadzy, a przed samą walką pokazywani publiczności
właściwie w najdrobniejszych szczegółach. Prawdopodobnym wyjaśnieniem może więc być istnienie tęsknoty
za światem sprzed znanego nam porządku5. Bokser, tocząc walkę na ringu, znajduje się w niezwykłym miejscu
i czasie, gdzie nie obowiązują codzienne zasady. Występując nago tym bardziej podkreśla tę rzadko widywaną
część ludzkiej natury. Na powierzchnię wypływa „dzikus”,
a zmianę tę można zobaczyć na własne oczy, w momencie gdy zawodnik pozbywa się ubrania.
Po całym „prężeniu muskułów”, zarówno dosłownie jak
i w przenośni, przychodzi wreszcie czas na sam wieczór
walki. Na to wszyscy czekaliśmy. A na spektakularne
wejście na ring czekamy, prawie równie intensywnie,
jak na samą walkę. Gasną światła, jasna jest tylko ścieżka, którą przejdzie zawodnik, rozbrzmiewa ogłuszająca
muzyka, może nawet wybuchają fajerwerki, strzelają
snopy iskier, dym wydobywa się zewsząd i błyskają kolorowe lampy. Może na telebimach wyświetlają się lwy,
tygrysy lub inne groźne kręgowce, może widać wikińskie
łodzie, miecze i topory. Może uderza „ostatni dzwon”.
Może na ekranie, w męskiej pozie, krzyżując ręce na piersi, zawodnik powtarza swoje wcześniejsze groźby.
A może nawet robi pompki z klaśnięciem. Albo na pięściach. Tak oto, w tej właśnie chwili, widowisko nabiera
cech wręcz rytualnych.
Przejście zawodnika z szatni, drogą między widzami
i po stopniach na ring musi mieć odpowiednią długość.
Nie może być zbyt krótkie, gdyż pozostanie niezauważone i nie wywrze odpowiedniego wrażenia, ale nie może
być też zbyt długie, aby nie znudzić i nie „przeładować”
widzów. Jednym z najważniejszych elementów wejścia
jest dobór muzyki. Utwór towarzyszący to swoisty hymn
tego właśnie wojownika, który pozwala go natychmiast
odróżnić od wszystkich innych, musi być głośny i musi
coś mówić o zawodniku. Styl muzyki, a czasem też i słowa piosenki, mają przywodzić na myśl wybrane cechy
takie jak na przykład: siła, energia, hart ducha, honor,
agresja, brutalność czy brak litości. Bardzo częste są też
odwołania do pochodzenia zawodnika, szczególnie jeśli
4

Ibidem, s. 32

5 M. Douglas, Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, Kraków
2004, s. 115
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miejsce jego urodzenia i dorastania, uchodzi, na mocy
kliszy czy stereotypu, za trudne do życia. Jeżeli ktoś
jest góralem, wyspiarzem lub wychował się w miejskim
getcie, może uważać za stosowne pochwalić się, iż widział już najgorsze i przetrwał. Muzyka towarzysząca
wejściom zawodników jest niczym wojenne pieśni nawołujące do męstwa. Pełni rolę niegdysiejszego uderzania bronią o tarczę czy kijami o podłoże, a które wieki
temu oznajmiało rozpoczynanie się bitwy czy pojedynku - miało zagrzewać do walki, przestraszyć przeciwnika
i przedstawić wyłaniającego się właśnie zawodnika jako
championa grupy mu kibicującej.

Boju może wyglądać różnie. Jeżeli walka zakończona
jest nokautem, wówczas jest to niewątpliwie punkt kulminacyjny widowiska, sfera maksymalnego natężenia
emocji, które po chwilowym zachłyśnięciu się nagłym
obrotem spraw, opadają równie szybko. Po nokaucie
nie ma odwrotu, już wiadomo kto zwyciężył. Nieco inaczej jest, gdy walka trwa zakontraktowaną ilość rund,
a o jej wyniku zdecydują sędziowie. Wówczas emocje
w czasie pojedynku są na dość równym poziomie przez
wszystkie rundy, silniejsza niepewność pojawia się przy
ogłoszeniu werdyktu sędziów. Widowisko nie osiąga
punktu kulminacyjnego.

Oczywiście, nie mniej ważne są pasy mistrzowskie wnoszone za bokserem (jeżeli takowe posiada). Uniesione
wysoko nad głową zawodnika, niczym wojenne trofea,
są - by bardziej poruszyć wyobraźnię czytelnika i ułatwić zrozumienie czym właściwie pasy są - niczym głowy pokonanych wrogów. Tymi samymi pasami otoczy
się szczelnie zwycięzca dzisiejszego pojedynku, na podobieństwo barbarzyńskiego władcy, obwieszającego
się zdobytymi kosztownościami.

Po ogłoszeniu wyników sędzia ringowy unosi w górę dłoń
zwycięzcy, po czym ten wchodzi na liny w każdym z narożników wyrzucając w górę ręce, w geście zwycięstwa,
który jest zrozumiały chyba dla większości. Nie przejmujcie się, skojarzenia z bijącą się w piersi małpą naczelną są całkowicie normalne. Ta małpa to też mój i wasz
praprapraprapra(...)dziadek.

Interesującą kwestią w analizie wejścia zawodnika
na ring jest też fakt otoczenia boksera ochroniarzami, co jest podyktowane względami praktycznymi,
ale ma też znaczenie metaforyczne: zawodnik nie może
być poniżony do przepychania się wśród tłumu. Przed
Achillesem zmierzającym na pojedynek tłum rozstępuje się, tak więc i bokser musi mieć możliwość swobodnego przemieszczania! Nasz champion ma dziś tylko
jedno zadanie do wykonania i tylko jedną rolę do odegrania, w tym widowisku. Nic poza walką nie powinno
zaprzątać jego uwagi.
Gdy zawodnik znajdzie się już na ringu, czasem uznaje za
stosowne „zaznaczyć teren”, to jest obejść wszystkie narożniki wyrzucając w górę ręce. Ten dość pierwotny gest
pozdrawiającego tłum gladiatora nie jest jednak regułą.
Istotniejsze jest prawie wojenne, słynne zawołanie „Let’s
get ready to rumble!” wykonane w charakterystyczny sposób, najlepiej też przez charakterystycznego jegomościa
- Michaela Buffera. Pojawienie się wspomnianego pana
dla osób regularnie śledzących bokserskie zmagania jest
potwierdzeniem wagi widowiska. Znaczy tyle co zapowiedź „walki na bokserskim szczycie” oraz o największe
pieniądze. Niewątpliwie jest to zapowiedź wyjątkowego
wydarzenia medialnego. Pozostaje już tylko przywitać
się z przeciwnikiem (stuknięcie rękawicami), wsunąć się
do swego narożnika (sfera wyłączona z działań wojennych) i po gongu dać z siebie wszystko.
O przebiegu samej walki bokserskiej można by mówić
wiele, jednak dla naszej analizy widowiska jest on raczej
nieistotny. Walki bywają zaciekłe, ale bywają też powolne. Bywają ciekawe, czasem są nudne. Dla interpretacji
widowiskowego charakteru meczu bokserskiego, ważniejszy jest moment tuż po zakończeniu walki. Koniec

Niezwykle interesujące w zakończeniu walki jest tempo
w jakim opadają emocje, szybkość z jaką opada zasłona, okrywająca dotąd to miejsce zmagań, okrywająca
i oddzielająca przestrzeń wyłączoną spoza normalnego porządku. Po krótkim „tańcu na grobach wrogów”
w postaci obejścia narożników, zawodnik powraca
do swojego codziennego „ja”. Znika aura niezwykłości,
przyszedł czas na podziękowania, pochwały, uściski
rąk - na wszystkie gesty i zachowania codziennego życia, a na które nie ma miejsca na ringu, gdzie zwykłe
zasady nie obowiązują.
W przedstawieniu, które właśnie obejrzeliśmy każdy
z zawodników miał rolę do odegrania. Mógł zostać pogromcą lub ofiarą, jedyne co nie było jeszcze zdecydowane, to komu która przypadnie rola. Widowisko przebiegło idealnie, jak zawsze, dokładnie według scenariusza
znanego zawodnikom, fanom, ale też osobom nieuczestniczącym nawet w oglądaniu widowiska . Każdy odegrał
perfekcyjnie swoją partię. Zagrały wszystkie znane nam
konwencje. Może któryś z walczących był niczym „feniks
powstający z popiołów”, może był zaciekły i niezmordowany. Może już tylko honor trzymał go na nogach.
A może jak bestia, parł wciąż do przodu, pozostawiając
za sobą nicość. Każdy użytkownik kultury zna te historie
o wielkich wojownikach i właśnie był świadkiem ponownych narodzin słynnego rycerza.
Goffman wspomina o kluczowym elemencie występu,
jakim jest fasada6. Jedną z części fasady jest dekoracja, która jest łatwa do zaobserwowania w przypadku
meczu bokserskiego. Do dekoracji należy już sama nazwa bokserskiej gali. Dobra, medialna walka musi mieć
chwytliwy tytuł. „Sprawa honoru”, „The Rumble in the
Jungle”, „The Crossroads”, „Zemsta”, „The War”, „Thrilla
6 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. DatnerŚpiewak i P. Śpiewak, Warszawa 2008, s. 52
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in Manila” to tylko niektóre z setek, mniej lub bardziej
oryginalnych, tematów przewodnich bokserskich gal.
Nazwa ta (lub temat, jak już to określiłam) mają „umedialnić” wydarzenie oraz dać do zrozumienia widzom
co jest stawką. O honor, dokonanie zemsty, a może
o dalsze bokserskie „być albo nie być”. Nazwy gal przywodzą na myśl starożytne zmagania gladiatorów, które
również miewały swoje idee przewodnie. Mogła to być
inscenizacja historycznej bitwy czy ważnego wydarzenia lub mieć formę i zasady określoną w inny sposób,
na przykład wystawianie jednego zawodnika przeciwko pięciu (możecie sobie wybrać też inną liczbę), walki
ze zwierzętami lub używanie tylko jednego rodzaju broni. Nadanie nazwy walkom gladiatorów, a obecnie galom bokserskim jest niezmiernie istotne w kontekście
walki jako widowiska. Scenariusz, według którego się
dzieje, ma już przecież nawet tytuł. Widowisko o rytualnym aspekcie, wyłączone z normalnego czasu i miejsca,
nazwane nabiera realnych kształtów i staje się rzeczywiste. Jest niczym święto, którego nazwę każdy zna,
mimo że w każdym roku przypada na inną datę. Staje
się czymś więcej niż dzień, w który się odbywa.
Inną ważną częścią dekoracji jest fakt, iż gale bokserskie
zawsze odbywają się wieczorem i w nocy, a wagę walki
można oszacować na podstawie tego, jak późno się odbywa. Walki mniej ważne rozpoczną się około zmierzchu
lub tuż po nim, najważniejszy pojedynek tej nocy będzie
się odbywał bliżej północy. Noc jest istotnym elementem dekoracji, gdyż przydaje wydarzeniu wyjątkowości i niezwykłości, otacza nimbem tajemnicy, podkreśla
to, iż walczących na ringu obowiązują odmienne prawa.
To w nocy „budzą się potwory”, w nocy wszystko może się
zdarzyć. I cokolwiek się zdarzy, zostanie pod nocy osłoną. Gdy wstanie słońce świat powróci do normalności.
Obok dekoracji, jako inną część fasady Goffman wymienia tak zwaną „fasadę osobistą”7, to jest wszelkie
osobiste przymioty aktora. W przypadku widowiska
bokserskiego fasada osobista jest elementem niezwykle ważnym i właściwie przesądzającym o klimacie i powodzeniu tego występu. Do fasady osobistej boksera
należy z pewnością jego wygląd zewnętrzny, czyli jego
wzrost, waga, zarys mięśni, długość rąk, proporcje ciała,
uroda twarzy, uśmiech i spojrzenie. Oprócz tego do fasady osobistej przynależy „maska”, którą przywdziewa
bokser w swojej sytuacji zawodowej, czyli prezentowanie siebie na przykład jako „mąż szlachetny” czy też „bestia”, o czym wspominałam wcześniej. Do fasady zaliczyć
trzeba też przydomek, który większość bokserów sobie
nadaje, czyli przykładowo: „Dr. Steelhammer”, „Dr. Iron
Fist”, „Atomic Bull”, „Tiger”, „Góral”, „Diablo”, „Dragon”
i tak dalej. Przydomki pełnią tę samą rolę co dawne przydomki znanych wojów i władców, mają przedstawiać
nam zawodnika lepiej niż jego „zwykłe” imię. To one
rzeczywiście ukazują, jaką rolę odgrywa bokser, w tym
7

Ibidem, s. 54

widowisku. Do fasady osobistej może, lecz nie musi, należeć sposób mówienia i zachowania boksera poza ringiem. W ringu zawodnik może prezentować styl bycia
podobny do codziennego, jednak w większości wypadków, włożenie „maski” potrzebnej do odegrania swojej
roli w spektaklu zmienia bohatera całkowicie.
Kolejną częścią występu jest dramatyzacja działalności
jego uczestników. Zawodowego boksera, jako przykład
dramatyzacji działalności podaje sam Goffman pisząc:
„działania służące realizacji zasadniczego celu związanego z daną rolą jednocześnie świetnie się nadają do przekazywania informacji o przymiotach i cechach przypisywanych sobie przez wykonawcę”8. Tak też działalnością
udramatyzowaną zawodnika będzie całe jego zachowanie - od obelg na konferencji poczynając, na ostatnim
uderzeniu w walce kończąc. Ponadto, widowisko bokserskie zawsze promuje jakiś typ idealny. Stąd skrajność
w wizerunkach budowanych przez sportowców, a także
odnoszenie się do typowych zachowań rozpoznawanych
w kulturze, a mówiących o cechach cenionych w idealnym wojowniku, takich jak brutalność czy siła.
Skoro omówione już zostało bokserskie widowisko,
należałoby wspomnieć co nieco na temat rytualnego
aspektu walki. Tak jak widowisko rozpoczyna się wraz
z pierwszą konferencją prasową, tak początkiem rytuału jest wejście boksera na ring, a jego istotą przemiana
jaką w tym momencie przechodzi zawodnik. Rozpoczęcie walki wyłącza ją z normalnego czasu i umiejscawia
w „czasie poza czasem”, w miejscu poza codziennością9.
To wrażenie potęguje obraz ringu, na którym toczy się
walka - jedyny jasny punkt pośród ciemnej widowni, dodatkowo odgrodzony linami. Na walczących opada zasłona, która oddziela ich od zwykłego życia, a oni sami
tkwią w tym specyficznym mikroświecie, w którym obowiązują inne zasady niż w życiu codziennym, a nawet
(przynajmniej teoretycznie) zasad nie ma wcale.
Aby móc uczestniczyć w rytuale, zawodnik wchodzący
na ring przechodzi transformację. Wychodzi ze swojej
normalnej roli społecznej (sportowca, obywatela itd.)
i wchodzi w nową, przywdziewa maskę, która pozwala
mu przeistoczyć się w nieznającego litości wojownika,
który zarówno musi, jak i chce skrzywdzić innego człowieka. Z wylewającego na siłowni siódme poty pięściarza
przemienia się w aktora w widowisku, kapłana w rytuale
mającym przywołać nieznanego nikomu z imienia boga
przemocy i wszelkich pierwotnych instynktów, a na którego objawienie się wszyscy czekamy. Na ringu bokser
nie jest chwilowo ojcem ani mężem. Jest głównym bohaterem rytuału, na którego potrzeby przywdział maskę wojownika. Jednak ta metamorfoza nie jest stała.
Transformacja ustaje prawie tak szybko, jak się zaczęła
i w chwilę po gongu oznajmiającym zakończenie walki
nasz wojownik powraca do codziennego, zwykłego „ja”.
8

Ibidem, s. 61

9
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Moment, w którym wstąpił w niego duch walki już minął,
bohater wraca do swojej normalnej roli. Można stwierdzić z całą pewnością, iż przemiana, którą przechodzi
zawodnik wchodząc na ring jest tylko czasowa. Jednak
jest też możliwość, w której walka staje się pewnego
rodzaju rytuałem przejścia, a transformacja sportowca
jest bardziej permanentna. Są to mianowicie walki mistrzowskie, te szczyty bokserskiej kariery, o których marzy każdy początkujący pięściarz. Gdy stawką pojedynku
jest nie tylko sama wygrana, ale mistrzostwo, wówczas
staje się on swoistą „próbą walki”, „sądem Bożym”. Walką, której zwycięzca zmieni na stałe swoją rolę społeczną. Zakończy życie zwykłego sportowca, pretendenta
do tytułu i zejdzie z ringu w nowej roli mistrza. W tym
kontekście, można o wybranych walkach mówić nawet
jako o rytuałach przejścia w ujęciu van Gennepa10.
Śledząc bokserskie plemię nieco dłużej i dogłębniej,
można zauważyć częściej pojawiający się w tej grupie
motyw przemiany, metamorfozy. Powtarzają się słowa
trenerów i dziennikarzy o „przemianie chłopca w mężczyznę” (która dokonuje się nie tylko poprzez osiągnięcie pewnego wieku, ale też osiągana jest przez trening
i walkę, które mają pozbawić chłopca infantylności i niedojrzałości pomagając mu stać się mężczyzną), spotkać
się też można z wypowiedziami o przemianie „śmiertelnika w wojownika”, dzięki ciężkiemu treningowi i hartowi ducha. Śmiertelnik zamienia się w wojownika również
wtedy gdy, na przykład, wstaje na nogi po kolejnym potężnym ciosie i gotuje się do dalszej walki. Czasem pojawia się też „nawrócony grzesznik”, czyli zawodnik, który
ma za sobą zatargi z prawem oraz niekontrolowane zachowania, który jednak pod wpływem jakichś czynników
(często nawrócenia religijnego), staje się przykładnym
obywatelem, który swoje potrzeby (nie do końca przynależące do głównego nurtu społecznego) realizuje
i wykorzystuje tylko i wyłącznie na ringu. Jednak zdecydowanie najczęstszą metamorfozą spotykaną w boksie
jest, kolokwialnie mówiąc, historia „od zera do bohatera”. Opowieści o bokserach wywodzących się ze skrajnej
biedy i ekstremalnie trudnych warunków, są niezliczone i
szczególnie upodobane przez publiczność. Są dowodem,
że dzięki ciężkiej pracy oraz szczególnym cechom charakteru można wyrwać się ubóstwa i stanąć na szczycie
Tak, jak tenis jest powszechnie odbierany jako dyscyplina
sportu dla osób majętnych, tak w boksie wręcz wypada
wywodzić się z biedy i pracą własnych rąk (dosłownie)
wybić się z niej. Walka jest więc zarówno narzędziem,
jak i celem metamorfozy zawodnika, zarówno tej rytualnej jak i społecznej. Można tu mówić o swego rodzaju
scenariuszu kulturowym, który urealniają bokserzy. Ten
scenariusz przemiany znany jest nam wszystkim między
innymi z powszechnie znanych filmów jak na przykład
„Rocky”, „Wściekły Byk”, „Za wszelką cenę”11. Jest to wizja głęboko zakorzeniona w społecznej wyobraźni.
10 Zob. A. van Gennep, Obrzędy przejścia, Warszawa 2006
11 Rocky, reż. John G. Avildsen, prod. Chartoff- Winkler Productions,
USA 1976; Wściekły Byk, reż. Martin Scorsese, prod. Chartoff- Winkler
Productions, USA 1980; Za wszelką cenę, reż. Clint Eastwood, prod.
Warner Bros Pictures, USA 2004

Rytuały w boksie oraz rytualność bokserskiego widowiska mają swoje znaczenie instrumentalne12. Najprostszy z nich, czyli groźby słowne rzucane pod adresem przeciwnika, są przecież formą zaklinania, a może
nawet przeklinania, i mogą być pewnym rodzajem,
nie do końca uświadomionych zachowań magicznych.
Innymi, istotniejszymi znaczeniami jest budowanie
i wzmacnianie pozycji zawodnika w społeczeństwie,
a także czasem nadawanie mu nowej roli społecznej
(np. gwiazdy mediów), co jest osiągane również poprzez
powtarzalność i niezmienność bokserskiego rytuału.
Kolejną funkcją rytuału w boksie jest podtrzymywanie
idealnych typów mężczyzny- wojownika, a które zmieniają swoją formę wraz z upływem czasu. Dzięki widowisku bokserskiemu wzorce męskości i waleczności pozostają aktualne w wyobraźni społeczeństwa. Z tą funkcją
wiąże się też kolejna, czyli urzeczywistnianie kulturowych kodów, które dokonuje się w widowisku, bowiem
gala bokserska operuje symbolami i znaczeniami zrozumiałymi dla wszystkich użytkowników naszego kręgu
kulturowego. Poprzez przedstawianą postać wojownika,
herosa, gladiatora nie tylko podtrzymuje obraz tej postaci w świadomości, ale też ten obraz urzeczywistnia
poprzez realnie toczącą się na ringu walkę, a na której
potrzeby zawodnik przeszedł transformację w idealny
typ mężczyzny-wojownika. Walka bokserska ukazuje
też kulturowo akceptowane i społecznie tolerowane
formy wyrażania agresji i potrzeby współzawodnictwa
oraz stosowania przemocy, ucząc, jak walka powinna
wyglądać, aby posiadała pozytywną wartość.
Jakie inne jeszcze aspekty i funkcje (zarówno gali bokserskiej jak i boksu w ogóle) można znaleźć, wiedzą pewnie tylko Ojcowie i Matki naszej nauki. Ten kawałeczek
tekstu jest jednak, jak mówi tytuł, for dummies, a więc
zatrzyma się w momencie gdy dociera do swego sedna:
w poszukiwaniu antropologii.
Jak na pewno zdążyliście się już zorientować, drodzy
Czytelnicy, powyższy opis gali boksu zawodowego należy traktować z przymrużeniem oka. Możliwość, że jakikolwiek bokser wchodzi na ring myśląc o tym, że jego
pas mistrzowski to trofeum wojenne, wydaje się wysoce
nieprawdopodobna. Jednocześnie jednak, w ten przerysowany sposób, starałam się odtworzyć pewne prawidłowości, pewną powtarzalność, która sprawia, że kulturowe
obrazy są dla nas czytelne i zrozumiałe. Temat przewodni tego numeru pisma to „Stare/ nowe tematy”, szukajmy
więc świeżości w tym, co już było. Antropologia jest wokół nas, a możliwość omówienia widowiskowego aspektu
wzajemnego okładania się pięściami, jest tego całkiem
niezłym przykładem.•

12 Rothenbuler, op. cit., s. 28
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Internetowe życie nazistów
Andrzej Malik

Wieczór kończący Dzień Wszystkich Świętych spędziłem w tym roku, spacerując z przyjacielem po rozświetlonym zniczami cmentarzu. Tematyka naszych rozmów
zeszła po jakimś czasie na zjawiska z gatunku niewyjaśnionych, a konkretnie na ukryte w Polsce sekretne
bunkry III Rzeszy. Okazało się, że w Górach Sowich
(nazwa ta nie mogła pasować bardziej) znajduje się
opuszczony kompleks podziemnych pomieszczeń, który
podczas wojny budowali naziści, aby porzucić go pod jej
koniec, uciekając przed Rosjanami. Usłyszałem dosłownie kilka zdań, ale to wystarczyło, żeby wywołać reakcję
łańcuchową ogromnej ciekawości. Zaraz po powrocie
do domu usiadłem przed komputerem, aby poszukać
w internecie informacji na temat owego kompleksu, nazwanego przez jego twórców „Riese” („Olbrzym”).

twórczością bierze się stąd, że lubię paranormalne historie z dreszczykiem, zwłaszcza opowiedziane w sposób pełen zaangażowania i pasji, którego odmówić
temu człowiekowi nie potrafię. Jednak antropologiczne
oko (które chciałbym mieć, a na potrzeby tego eseju poudaję, że mam) każe mi przyjrzeć się temu fenomenowi
głębiej, zadać kilka pytań i połączyć z szerszym kontekstem. Jest nim mnogość teorii i wytworów kultury
popularnej, która łączy hitlerowców z ultra-zaawansowaną technologią, nadludzkimi mocami i możliwością
osiedlenia się w sekrecie po wojnie na Antarktydzie,
czy nawet na księżycu. Dlaczego jednak takie opowieści
powstają? Z jakiego powodu dotyczą głównie nazistów,
a nie na przykład sowietów? Z jakiej racji są tak bardzo
żywotne w kulturze popularnej?

Spędzając ogromną część życia w Internecie, zauważyłem, że im dłużej szukam informacji na jakiś temat,
tym większe jest prawdopodobieństwo trafienia na rewelacje, które nic sobie nie robią ze zdrowego rozsądku.
Jeśli boli mnie paznokieć u małego palca, diagnoza internetu będzie w końcu zawsze taka sama – rak mózgu.
Niektóre tematy są na tę „prawidłowość” szczególnie
podatne, jak na przykład wszystko, co jest związane
z III Rzeszą. Tego samego wieczoru trafiłem bowiem
na bloga niejakiego Dariusza Kwietnia1. Szybko okazało się, że oprócz autorskiej strony internetowej, istnieje
w serwisie youtube niezliczona ilość wykładów i prelekcji tej osoby nie tylko na temat „Riese”, ale i wszystkiego, co ma związek z III Rzeszą. Wiąże to ją z Wunderwaffe, okultyzmem czy latającymi talerzami. Moja
reakcja na to co przeczytałem na blogu, jest głównym
przyczynkiem do napisania tego krótkiego eseju. Dawno nic mnie tak nie pochłonęło bez reszty, jak opowieści
tej niecodziennej persony.

Zastanawiając się nad odpowiedzią na to pytanie,
spróbowałem wyobrazić sobie, jaki jest obraz nazistów we współczesnym świecie. Niewątpliwie są oni
uosobieniem zła. Jednak zło reprezentowane przez
III Rzeszę wydaje się mieć kilka charakterystycznych
przymiotów. Po pierwsze, jest ono przebiegłe i zorganizowane. Niemcy znani są ze swej precyzji i dbałości o szczegóły, toteż ich machinę wojenną postrzega
się, jako coś, co działało jak w zegarku i z morderczą,
w tym przypadku, precyzją. W powszechnym wyobrażeniu Naziści są ubrani w mundury, wskazujące ich uniformizację, jakby byli trybikami machiny, które działają precyzyjnie zgodnie w planem. Logika ich działania
przypomina tę przypisywaną maszynom, odrzucającym
emocje (na czele ze współczuciem). Z drugiej strony
noszą długie czarne płaszcze, które są ubiorem raczej
ekstrawaganckim, a ich rasistowska doktryna jest stricte elitarna. Nazistowskie zło jest zorganizowane, a więc
logiczne i tworzące hermetyczny krąg. W tym miejscu
dostrzegam (widząc karkołomność takiego porównania) pewną symetrię ze światem nauki. Naukowcy
również są zorganizowani w wąskie grupy specjalizacji, w których najważniejsze jest rozumowanie odrzucające emocje oraz wierność jakiemuś paradygmatowi
(w symetrii do doktryny w przypadku nazistów). Sprawa
wygląda poważnie, ponieważ z jednej strony istnieje
zderzacz hadronów, z drugiej Wunderwaffe- latający talerz. Po prawej pierwsze egzoszkielety niosące nadzieję
niepełnosprawnym, po lewej androidy w służbie SS wyposażone w technologię wyprzedzającą nas o stulecia2.

Dariusz Kwiecień znany jest z tego, że jest swego rodzaju domorosłym „specem” od nazistowskich podziemnych bunkrów na terenie polski. Oprowadza on chętnych
(za odpowiednią odpłatą) po różnego rodzaju ruinach
i urządza wykłady w terenie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest on również ekspertem w sprawach o wiele bardziej niecodziennych niż traperstwo
i wycieczki szlakiem historii. Potrafi godzinami opowiadać o wilkołakach w służbie SS, o eksperymentach
z wrotami wymiarów, albo poszukiwaniu przez Himmlera włóczni przeznaczenia. Moje zainteresowanie jego
1

http://moje-riese.blogspot.com/, dostęp: 15.02.2015

2 Jest to nawiązanie do treści gry komputerowej „Wolfenstein: New
Order”. Jest to ostatnia jak na radzie odsłona z cyklu gier, w której
główny bohater zmaga się z nazistami, wyposażonymi w rózne para-
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Być może naziści są pewnego rodzaju społeczną projekcją lęku przed osiągnięciami nauki lub funkcjonują jako
bękarci bracia naukowców, różniący się bielą lub czernią
swoich pociągłych szat? Pytanie to jest niemal tak karkołomne jak teza, że o odpowiedniej porze dnia ściany
bunkrów w kompleksie Riese pokrywają się „pionowym
wirem” utkanym z czerni. Z tej perspektywy nie dziwi
łączenie Hitlerowców z kosmicznym wręcz postępem
technologicznym, ze znajomością anatomii, robotyki,
specyfiki podróży między-wymiarowych, czy biologii
molekularnej. Skoro ich bronią jest nauka, to mogą robić z niej użytek wprost proporcjonalny, do tego jak bardzo wyobraźnia zbiorowa obawia się jej ambicji do wyjaśnienia, okiełznania (stąd o krok do podbicia) świata.

normalne przymioty. Czasem jest to czarnoksięstwo i nekromancja,
czasem moc z równoległego wymiaru, a w ostatniej części supernowoczesna technologia, która pozwoliła im w wizji alternatywnej historii wygrać wojnę i zapanować nad światem.

W tym sensie bardziej zrozumiałe są korelacje nazistów
z magią i okultyzmem, bo przecież ta pierwsza już przez
Frazera nazwana została bękarcią siostrą nauki3. Z perspektywy niewtajemniczonych osiągnięcia tej drugiej
są właściwie działaniami magicznymi.
Skoro jednak naziści byli tak potężni, to dlaczego ponieśli porażkę? Pytanie to pozostawiam do odpowiedzi, będącemu w produkcji sequelowi filmu Iron Sky, w którego
trailerze ujeżdżający tyranozaura Hitler pokazuje Sarze
Palin podziemną ziemię, w której on i jego poplecznicy
znaleźli schronienie.
Internet jest wspaniały, a naziści byli źli, ale się dobrze ubierali.•

3

Frazer J.G Złota gałąź – studia z magii i religii, Warszawa 2002
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Anatomia pewnego wieczoru
…. a właściwie pewnego rozważania
Kamila Biedrońska

Antropolog, według słów pewnego profesora, zaczyna
od szczegółu. Wycinka, który potem przenosi w nowy
wymiar, przyglądając mu się ze wszystkich stron, szukając przysłowiowej dziury w całym. Pytanie – czy rzeczywiście jest to szukanie owej dziury, czegoś niepotrzebnego? Czym jest moja etnografia - etnologia? Skąd
jestem i dokąd zmierzam?
Bo gdzie i czym jest to ujęcie antropologiczne. Czy są jakieś stałe ramy, kategorie, w których daną rzecz możemy
rozważać? Czy ujęcie antropologiczne można nazwać
anatomią kulturowa, rozdzielaniem kultury na części
pierwsze? Gdybym kolejne zdania powiązała, z tym
że musimy badać tylko mikrowycinek, to niebezpiecznie
zbliżyłabym się do postmodernizmu, a chciałam pisać
o czymś innym. Rozważania ideologiczne i metodologiczne pozostawiam tęższym głowom. Z drugiej strony
jest to jednak nurtująca mnie kwestia, skoro mimo chęci
porzucenia tematu wracam do niego.
Inny pan ostatnio raczył kilka osób pytaniami CZYM jest
antropologia, JAKIE są jej metody, CZYM jest ujęcie
antropologiczne. W myślach odpowiedziałam sobie,
że nie wiem, potem, że jednak tak. Efektem końcowym
był moment zagubienia. Ten ostatni traktuję właśnie
jako wycinek, który chcę rozważyć. Albo spróbować rozważyć, ponieważ często takie dywagacje z łatwością
stają się bzdurą. Jednak być może to jest mój ostatni
dzwonek, żeby jednak spróbować. Może wyjdzie bełkot,
a może wszyscy się pośmiejemy.
Ruszajmy!
Codzienność dała przyczynek do tych rozważań, zwykła szara sytuacja. A jednak! Odkryłam w niej potencjał
twórczy. Z jakim skutkiem to już kwestia indywidualna. Prawdopodobnie nie powinnam brać tego pomysłu
pod uwagę i odrzucić poetycką wypowiedź niedawno
usłyszaną: „Antropologia zawsze z ciebie wyjdzie, nieważne na jaki temat piszesz”. Jestem antropologiem,
to od razu mam optykę antropologiczną? Jakie to byłoby piękne i proste . Być może chciałam, żeby tylko
gdzieś wybrzmiały.
Co do ujęcia antropologicznego - kategorie, które przychodzą (może “przechodzą” to lepsze słowo, bo pojawiają się i znikają) mi do głowy to: swój/obcy, inny,
granice, mit, plemienność itd. Najogólniej chciałabym,
żeby ujęcie antropologiczne konstytuowało się na człowieku, czy mówiąc językiem Herberta, na “pierwiastku

ludzkim”. Czy zawsze tak jest? Antropolodzy śledzą cielesność w filmach, badają sport, literaturę, komiksy, odmienne stany świadomości, macierzyństwo czy np. przestrzeń. Ale czy jest sposób, który rzeczywiście nas wyróżnia spośród socjologów, kulturoznawców? Może
to pytanie jest zbyt naiwne, i to nawet w dwóch kwestiach: po pierwsze, ujmując to bardzo potocznie, nauki
się zlewają. Po co odróżniać daną dyscyplinę? Po drugie
postulowanie jakiś twardych wartości jest naiwne, ponieważ nie mówimy o matematyce, chemii, ale o nauce
humanistycznej, społecznej. Te głosy mówią mi STOP,
odrzucają, proszą: zastanów się, bo może niepotrzebne
to wszystko. Nie twoja głowa na te rozważania! Nie czytałaś B., Cz.? To oni winni rozważać takie rzeczy.
Czytałam i każdą taką refleksję niezmiernie cenię. Jednak doświadczyć tej odpowiedzi już nie było mi dane.
Myślę, że wielu młodych ludzi, przyszłych antropologów ma podobny problem. Albo poruszają się po omacku, jak dzieci we mgle. Każdy z nas właściwie ma obowiązek “odbębnić” taką refleksję nad istotą rzeczy. Kim
jestem i co robię? Tutaj z kolei zbliżamy się terminowo
powolutku w stronę filozofii.
Przerwijmy to.
Opowiedzmy na pytania.
Spróbujmy.
Z jeden strony mamy kategorie, które jakoś kojarzą się
z antropologią, z ujęciem antropologicznym (wspomniane przeze mnie mit, granica, swój/obcy, plemienność itd). Kolejnym tropem byłoby odwołanie się
do klasyków starszych i młodszych. Zapewne możemy
z nimi korespondować, tudzież zaprzeczać, wysuwać
nowe stanowiska.
Teren naszych badań jest jednak, kolokwialnie ujmując
„szeroki”. Nie raz słyszałam, że antropolog może badać
wszystko. Antropologia jako czynienie to co obce swoim, a to co swoje obcym, powiedział jeden z młodszych
klasyków (nota bene za starszym). To oznacza, że rzeczywiście wycinkiem, który analizujemy i interpretujemy rzeczywiście może być wszystko. To co..”zacznij
od swojego pokoju, znajdź w nim przedmiot i opisuj
antropologicznie”.
Ale głównym clou tego całego bełkotu jest coś innego.
Perspektywa antropologiczna ujawnia się w samych badaniach (narzędzia takie jak wywiad i obserwacja; w tek-
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ście analiza chociażby poprzez wcześniej powiedziane
kategorie) i postrzeganiach rzeczywistości, ale też w wyborze tematu. Bo zawsze wybierzemy coś, co podzielane jest przez wszystkich ludzi, wynik interakcji jednego
z drugim. Każda kultura może być rozważana z perspektywy doświadczenia ludzkiego. Powracam do tematu
człowieka, poruszanego kilka akapitów temu, a co nazwałam „pierwiastkiem ludzkim”. Każde doświadczenie
w obrębie kultury może być badane poprzez interakcję
człowieka z owym doświadczeniem. Przestrzeń - można zbadać jak konstruuje się w świadomości ludzkiej.
Doświadczanie niedoświadczalnego - przyjrzę się jak
do narracji (czyli właściwie tekstu) wkrada się mit.

dla jednej osoby - dla mnie. Wywód ten, zgodnie ze swoją nazwą, to próba, w tym konkretnym przypadku uporządkowania pewnych danych, anatomii rozumowania
oraz daniu sobie nadziei. A cytaty w pracy? Usłyszałam
je przez ostatni tydzień. Wszystkie złożyły się w pewną
całość, przemyślenie, do których chciałam się zdystansować i poddać sekcji.

Pewna osoba przekazała mi także inny pomysł. Każde
doświadczenie ludzkie może być rozważane z perspektywy kultury. Wspaniale sformułowanie, ale czy ma sens?
Perspektywa kultury brzmi bardzo wyniośle i patetycznie. Sugeruje, że istnieje jedna, wielka, nadrzędna kultura, która produkowałaby jakiś tekst.

* Następnym razem będę bardziej formalna. Będzie
to miało przysłowiowe ręce i nogi. Może wtedy nikt
nie zarzuci mi bełkotu, albo próby niedoskonałego manifestu. Nie jesteśmy w czasach awangardy i skamandrytów. Czas manifestów minął. A na razie? Nie chciałam się denerwować tym co miałam napisać. Być może
nie należy wszystkiego w tym tekście traktować poważnie. Czasami można wszystko potraktować z żartem
i nie przejmować się za bardzo formą.

Być może ktoś pomyśli, że to wszystko było niekonieczne. Ale mówiąc szczerze było potrzebne przynajmniej

Wypowiedzi mogą być urwane i cząstkowe*. Niestety
nic na to nie poradzę, bo takie były moje nieuporządkowane, (wtedy) nieoswojone antropologiczne myśli.
Podobno Paul Ricœur stwierdził, że samo czytanie jest
antropologią.
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poza sensem

Rafał Niemczak

Poza sensem ląduje wszystko, co nie mieści nam się w głowach lub drwi z powagi i majestatu uprawiania nauki.
Nie potrafimy przewidzieć, co się tam znajdzie w przyszłości. Być może będzie to rysunek odręczny panoptykonu,
rysowany węglem na pudełku po butach, może księżycowy horoskop dla hermeneutów, albo nekrolog badań postkolonialnych. W tym numerze znalazł się komiks (mały ale za to bez sensu), kilka słów na temat antropologicznych
hot tematów i kilka obrazkowych manifestacji bardzo mądrych słów.
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Rafał Niemczak

poza sensem
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poza sensem

Andrzej Malik
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Andrzej Malik

poza sensem
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poza sensem
DZIAŁ PLOTKI ANTROPOLOGICZNE1:
NAJMODNIEJSZE TEMATY WŚRÓD MŁODYCH ANTROPOLOGÓW

Oto odpowiedzi na pytania, które zadają sobie WSZYSCY, czyli każdy z nas. Prawdopodobnie tłum, który zgromadził się na konferencji w Bystrej, także pragnął wiedzieć. Przed czytelnikami odpowiedź, nie na żywo, ale pierwsza,
nigdzie indziej nie publikowana.

Ty też chcesz być modnym polskim antropologiem?

Jakie są najmodniejsze tematy w etnologii/antropologii/etnografii?

Pytali o to wszyscy, na każdym kroku. Ale oto BYSTRA, a tam mały, niepozorny ośrodek, w którym zgromadzili się
młodzi krako(w)scy etnolodzy. Rozprawiali i w związku z tym, ustanowili najnowsze trendy w swojej dyscyplinie.
Wymieńmy tylko kilka z nich:

1. Przestrzeń/pamięć/miejsce/czas - rozprawianie o strychach, poprzez nie-miejsca, do obozów koncentracyjnych
i śmierci w muzeum. Donosimy pospiesznie, że w przypadku takich tematów warto ubrać się stonowanie, preferowane kolory to czarny i granatowy. W dobrym tonie jest okrasić swoją wypowiedź materiałem wizualnym, który
zwiększy efekt.

2. Psychodela - temat, który niewątpliwie rozruszał towarzystwo. I tutaj kolejna ważna wskazówka: nawet jeżeli
nie chcesz pisać o psychodeli, to warto się na niej znać. Temat ten niepostrzeżenie poruszony w rozmowie, prawdopodobnie zjedna ci szacunek u młodszych, ale pewnie i starszych kolegów antropologów. Warto jednak zauważyć,
że w haśle “psychodela” znajduje się wiele rzeczy. Nasi prelegenci rozprawiali zarówno o orgazmach, duchowej
drodze, jak i doświadczeniach odmiennych stanów świadomości. Z kolei podczas wygłaszania referatu warto być
powściągliwym i ubranym w ciemne barwy, ponieważ temat jest już wystarczająco kolorowy.

3. Nowa wieś - nowia ziemia - nowa etnologia – niewątpliwie rewolucją jest myślenie o polskiej wsi jako zmodernizowanej, a nie rozśpiewanej/roztańczonej. Niektórych może to smucić, ale trudno, takie są TRENDY, dlatego schowajcie dzieła Oskara Kolberga do szafy.

W tematach wyżej podanych ograniczenia nie istnieją. Zachęcamy do własnej inwencji, DIY!

1

Zachęcamy do czytania ironicznego. Uśmiechajmy się częściej! Drogi czytelniku – czy wyobrażasz sobie antropologicznego pudelka?
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ciało
CZEKAMY NA WASZE PRACE!
Co Wy macie do powiedzenia na temat ciała?
Każdy z nas go dzisiaj użył. Każdy usiadł i wstał, może też podniósł do ust widelec. Może mrugnął okiem, kogoś pocałował, może tylko przesłał całusa? Założył spodnie albo spódnicę, uczesał włosy. Spojrzał na coś i coś zobaczył,
ale nie za dokładnie, bo może ma wadę wzroku – 0,5. Może dziś biegał albo grał w piłkę, może tańczył na dyskotece,
balu albo lekcji tańca brzucha, a może tylko zatańczył nieśmiało z radości w zaciszu pustego domu, bo poważni ludzie
nie tańczą, a poza tym, podobno ma dwie lewe nogi. Może podał komuś rękę, a może tylko powiedział „cześć”. Zjadł
tabliczkę czekolady albo frytki, bo nie lubi słodyczy. Wieczorem pewnie każdy umyje ząbki i rozłoży się wygodnie
w swoim łóżku, przykrywając się kołdrą. A w Azji, połowę z tych czynności, przed chwilą ktoś wykonał zupełnie inaczej.
Nasze dni składają się z setek takich drobnych aktywności, które możliwe są tylko dlatego, że posiadamy ciała, którymi możemy działać i doświadczać. Ciało, czyli równość w najlepszym wydaniu, gdyż każdy z nas jakieś ma i, jest ono
jedynym jakie mieć będzie. Nie jest nam dane poznawać i przeżywać w oddzieleniu od niego, a ono z kolei, w tak wielu wymiarach życia, działa tak, jak zostało zaprogramowane przez kulturę, w której wzrastało i na której prawach
funkcjonuje. A może też i ciało wpływa na wygląd tejże kultury i społeczeństwa? Czyni to antropologię ciała jednym
z filarów antropologii kulturowej, gdyż każe nam się zastanawiać nad samą istotą człowieczeństwa, zarówno nad tym
co wszyscy mamy wspólne, jak i nad tym co nas dzieli.
Nie może więc dziwić, że postanowiliśmy aby drugi numer „Szoku kulturowego” poświęcony był antropologii ciała
i wszelkim jej odmianom. Czekamy na teksty dotykające tej tematyki, jak na przykład: kanony piękna i brzydoty, moda,
tworzenie zewnętrznego wizerunku, odmienności, choroba i stany „poza fizyczną normalnością”, płeć, seks i seksualność, sport, taniec, gesty i mowa ciała, sposoby używania ciała w codziennym życiu, opozycja wewnętrzność - zewnętrzność, opozycja (lub właśnie jej brak!) ciało - duch. To zaledwie kilka przykładów, lecz wiemy, że Wasza kreatywność
jest nieograniczona i na pewno zaskoczycie nas tym, co i jak można jeszcze o ciele napisać. Spróbujmy znaleźć „cielesną perspektywę” we wszystkich naszych etnologicznych rozważaniach i zainteresowaniach, a na pewno zrozumiemy
coś nowego o świecie nas otaczającym. A przecież o to właśnie chodzi w antropologii. Bo kto powiedział, że „nie ma ciała” w architekturze, internecie, robotyce, muzyce albo komiksie? Wierzymy, że uda wam się „znaleźć Ciało” wszędzie!
Zapraszamy do refleksji (głową) i pisania (palcami), abyśmy już w czerwcu mogli usiąść przed komputerami (na tym, czego
nie nazywamy już plecami) i zagłębić się w lekturze (oczami) nowego numeru „Szoku kulturowego” pod hasłem „Ciało”.

Na teksty, zdjęcia, rysunki oraz wszystkie inne przejawy
Waszej kreatywności czekamy do 10 maja 2015.
Prosimy o przesyłanie prac na adres mailowy redakcji:
szok.kulturowy.redakcja@gmail.com
Po szczegółowe informacje dotyczące publikacji
zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.szokkulturowy.pl

