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The current state of knowledge can be summarized thus:  
In the beginning, there was nothing, which exploded. 

Terry Pratchett, Lords and Ladies

Proponując jako tytuł monografii hasło Początek, mieliśmy 
świadomość, jak szeroki zakres tematyczny w ten sposób wy-
znaczamy. Celem było skłonienie autorów do namysłu szcze-

gólnie nad pojęciem początku rozumianym dwojako: jako przed-
miot zainteresowania nauk humanistycznych i sztuki oraz jako 
istotny (lub nieistotny?) ich punkt odniesienia. Teksty umieszczo-
ne ostatecznie w monografii, którą oddajemy w ręce Czytelników, 
traktują ów początek na różne sposoby. Znalazły się więc w niniej-
szym tomie artykuły poruszające zarówno tematy bliskie historii 
współczesnej – jak ten, w którym Łukasz Łoziński omawia filmowe 
przedstawienia okresu pionierskiego na „Ziemiach Odzyskanych” – 
jak i łączące współczesność z czasami zdecydowanie dawniejszymi 
– na przykład rozdział autorstwa Magdaleny Piech, piszącej o ka-
tegorii ziarna-źródła w sztuce Saijada Haidara Razy czy też tekst 
Agnieszki Urbańczyk o fandomach historycznych. Niejako drugi 
biegun wyznaczają teksty dotyczące ujęć początku – w tym rów-
nież rozumianego metaforycznie lub jako odnowienie – w tekstach 
kultury (artykuły Igi Łomanowskiej i Marty Błaszkowskiej) oraz 
poświęcone mitom jako źródłom literatury fantastycznej – bądź 
to skupiające się na ujęciu teoretycznym, bądź też aplikujące tego 



rodzaju teorie do konkretnych tekstów (rozdziały autorstwa Anny 
Łagan i Macieja Kustera). 

Mimo tej rozbieżności tematycznej teksty te tworzą wewnętrz-
nie spójną całość – wszystkie poddają pod rozwagę z jednej strony 
to, jak traktuje się aktualnie kategorie takie jak „początek”, „pod-
stawa” czy „źródło”, z drugiej natomiast – jak te kręgi pojęciowe 
konkretyzują się w poszczególnych wytworach i tekstach kultury, 
zarówno dawnych, jak i najnowszych.

Tak – przewrotnie nieco – rozumiane hasło ad fontes pozwoliło 
więc pokazać przede wszystkim to, jak mglistą kategorią pozostaje 
początek i w jak wielu miejscach można poszukiwać źródeł tego, co 
dla badaczy dzisiaj z różnych względów istotne.



Łukasz Łoziński
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

▪    ▪    ▪
Okres pionierski  

na „Ziemiach Odzyskanych”  
w filmie fabularnym PRL.  

Obraz społeczeństwa

Zamiast wstępu – spór o definicje

Wokół tematu „Ziem Odzyskanych” narosło wiele nie-
porozumień – już sam termin wzbudza kontrowersje. 
Z jednej strony zakorzenił się w świadomości społecz-

nej, więc słusznie podlega naukowej refleksji; z drugiej – oparty jest 
na fałszu, stąd postulaty unikania go tam, gdzie badacz przema-
wia własnym głosem, a nie rekonstruuje stosowane przez innych 
kategorie. Obecnie w środowisku akademickim raczej nie pojawia 
się bezrefleksyjne stosowanie terminu „Ziemie Odzyskane”, podob-
nie wśród publicystów – w ostatnich latach dominują wypowiedzi, 
których autorzy słusznie wskazują na propagandowe przekłamania 
związane z powojennym zasiedlaniem terenów poniemieckich1.

1 Por. J. Czerniakiewicz, Przemieszczenia ludności polskiej z  ZSRR. 1944‒1959, 
Warszawa 2004; J. Gorzelik, Powrót do macierzy to intelektualny łamaniec, rozm. 
A. Pustułka, „Dziennik Zachodni” 15.06.2012 r.; Ł. Kamiński, Polacy wobec no-
wej rzeczywistości. 1944–1948, Toruń 2000; Polscy wypędzeni, red. P. Bukalska, 
M. Korkuć, W. Pięciak, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 8, ss. 19–20.
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Istotnie, nadużyciem są na przykład eksponowane na tablicach 
pamiątkowych frazy mówiące o powrocie „do Macierzy”. Można ta-
kie miejsca pamięci znaleźć w wielu miejscowościach na „Ziemiach 
Odzyskanych”2. Tymczasem niektóre z  tych terenów przynależały 
bezpośrednio do państwa polskiego jedynie za pierwszych Piastów, 
jak Szczecin, zdobyty przez Mieszka I, a utracony już za Bolesława 
Chrobrego3. O  ile więc Gdańsk, Elbląg czy Olsztyn jeszcze przed 
pierwszym rozbiorem znajdowały się granicach Rzeczypospolitej, 
o tyle „macierzysta” przynależność Szczecina jest kwestią co najmniej 
problematyczną. W  tym sensie słuszność mają Karol Maliszewski 
i Edward Pasewicz, orędownicy określenia „Ziemie Uzyskane”4.

Przyznawszy to, należy stwierdzić, że część z tych terenów za-
mieszkiwała ludność słowiańska, często przynależąca do jednej 
z  polskich grup etnicznych. Oczywiście nie oznacza to automa-
tycznie, że społeczności owe posiadały polską tożsamość narodową 
(która zresztą wykształciła się, zgodnie z dominującym dziś poglą-
dem, dopiero w  II połowie XVIII wieku lub później)5. Niemniej 
była to nieraz ludność świadoma swojej odrębności w  stosunku 
do Niemców, Czechów czy Litwinów, czasem też sympatyzująca 
z Polską. Potwierdza to plebiscyt, który w 1921 roku odbył się na 
Górnym Śląsku. Biorąc pod uwagę, że znaczna część objętego pro-
cedurą wyborczą obszaru znajdowała się w obszarze kultury i go-
spodarki niemieckiej niemal nieprzerwanie od 1310 roku (kiedy 
królem Czech został Jan I  Luksemburski, lennik Rzeszy), wynik 

2 Por. A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, 
tłum. P. Przybyła [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa 
niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, ss. 101–142; P. Nora, Mię-
dzy pamięcią a historią: les lieux de memoire, tłum. M. Borowski et al., „Dida-
skalia” 2011, nr 105, ss. 20–27.

3 Dzięki staraniom Bolesława Krzywoustego Pomorze Zachodnie stało się 
wprawdzie lennem Polski (w 1121 r.), ale już w okresie rozbicia dzielnicowego 
książę Bogusław I Gryfita złożył hołd Rzeszy (w 1181 r.) – por. K. Kozłowski, 
J. Podralski, Gryfici, książęta Pomorza Zachodniego, Szczecin 1985, ss. 3, 25; 
E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 2005, ss. 94–98.  

4 Por. Ziemie uzyskane. Almanach wrocławskiego Forum Młodych Twórców, 
red. K. Maliszewski et al., Wrocław 2007.

5 Por. A. D. Smith, Etniczne źródła narodów, tłum. M. Głowacka-Grajper, Kra-
ków 2009, s. 24.
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39% głosów za Polską należy uznać za sukces6. Być może więc jed-
na z kontrowersyjnych tez konotowanych przez określenie „Ziemie 
Odzyskane” nie jest tak groteskowa, jak się wydaje – ta mianowicie, 
że ich mieszkańcy czekali na powrót „do Macierzy”. Nie w tym sen-
sie jednak, że przez wieki zachowali żywą pamięć społeczną o nie-
gdysiejszej przynależności do Polski, natomiast w tym znaczeniu, 
że w epoce nowoczesnej lokalne elity na obszarach później nazwa-
nych „odzyskanymi” konstruowały swoją tożsamość w odniesieniu 
do piastowskiej historii oraz w oparciu o ideę oderwania tych tere-
nów od państwa niemieckiego7. Do takich osób należał Wojciech 
Korfanty (pełniący funkcję komisarza podczas wspomnianego ple-
biscytu, a później dyktatora trzeciego powstania śląskiego), który 
wielokrotnie posługiwał się formułą „Śląsk Piastowski”8. 

W związku z powyższym uznać można, że termin „Ziemie Od-
zyskane” częściowo odzwierciedla prawdę o  społecznej historii 
tych terenów i niesie ze sobą nie tylko komponent propagandowy. 
Poza tym jest to pojęcie o  precyzyjnie wyznaczonym desygnacie 
w postaci konkretnych obszarów geograficznych i określonego mo-
mentu ich historii (od 1944 lub 1945 roku, to jest od zajęcia ich 
przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie (LWP), do osią-
gnięcia elementarnej stabilizacji około roku 1949). Pojęcie „Zie-
mie Zachodnie i Północne”, faworyzowane dziś jako neutralne, ma 
sens rozmyty, a dominująca obecnie praktyka stosowania go jako 
ścisłego synonimu nazwy „Ziemie Odzyskane” rodzi nieporozu-
mienia. Wydaje się bowiem nielogiczne, że Gdynia nie przynale-
ży bynajmniej do „Ziem Północnych”, a Bytom (znajdujący się na 
długości geograficznej zbliżonej do geometrycznego środka Polski) 
jest już częścią „Ziem Zachodnich”. Zresztą formuła „Ziemie Za-
chodnie i Północne”, istniejąca wprawdzie w naszej myśli politycz-
nej w XIX wieku, została spopularyzowana dopiero przez władze 

6 Por. B. Malec-Masnyk, Plebiscyt na Górnym Śląsku, Opole 1989; S. Szczur, Hi-
storia Polski. Średniowiecze, Kraków 2003, ss. 358–359.

7 Por. E. Hobsbawm, Masowa produkcja tradycji: Europa, lata 1870–1914, 
tłum. F. Godyń et al. [w:] Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm et al., Kra-
ków 2008, ss. 275–323.

8 Por. L. Wawrzyszyn, Wojciech Korfanty. Bojownik o powrót Śląska do Polski, 
Opole 1992.
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Polski Ludowej i również ma propagandowe nacechowanie9. Kiedy 
bowiem zakończył się pierwszy etap zagospodarowania terenów 
uzyskanych, przyjęto, że nie można ich określać terminem konotu-
jącym tymczasowość10. Wobec braku dobrej alternatywy w studiach 
dotyczących lat pionierskich posługiwanie się terminem „Ziemie 
Odzyskane”, ujętym w cudzysłów, wydaje się najlepszym wyjściem.

Prezentowane powyżej dywagacje służą nie tylko wskazaniu 
czasoprzestrzennych ram przedmiotu badań, ale też podkreśleniu 
polisemii terminu „Ziemie Odzyskane”. Najprawdopodobniej niósł 
on z sobą zespół treści niezbywalnych, konotacji o charakterze au-
tomatycznym, trudnych do usunięcia ze zbiorowej świadomości 
(choć niekoniecznie wynikających ściśle z definicji forsowanej przez 
władze Polski Ludowej). Pozostawał jednak otwarty na interpretacje 
subwersywne, jawnie sprzeczne z intencją nadawczą propagandowe-
go komunikatu albo oparte na modyfikacji i nasyceniu go znaczenia-
mi dodatkowymi. Czas przeszły zastosowany w dwóch powyższych 
zdaniach nie wynika z przeświadczenia, że określenie „Ziemie Od-
zyskane” całkowicie wyszło ze zwykłego obiegu. Tak nie jest, funk-
cjonuje ono poza środowiskiem akademickim i  zachowuje wpływ 
na samoidentyfikację mieszkańców terenów przyłączonych11. Czas 
przeszły to w  tym wypadku po prostu rezultat historycznego cha-
rakteru prezentowanych rozważań, ograniczonych do kultury PRL.

Przedmiot rozważań, metody i cele

Niniejszy tekst powstał pod wpływem prowadzonych przeze mnie 
od 2013 roku badań antropologicznych nad tożsamością kulturową 

9 Por. W. Wrzesiński, Kresy czy pogranicze? Problem Ziem Zachodnich i  Pół-
nocnych w polskiej myśli politycznej XIX i XX w. [w:] Polska myśl polityczna 
XIX i XX wieku, red. W. Wrzesiński, t. VI, Wrocław 1988, ss. 119–165.

10 Por. W. Malicka, Wrocław w  Polskiej Kronice Filmowej. Nowe miasto i  nowi 
mieszkańcy w propagandzie państwowej 1945–1970, Kraków 2012, ss. 115–116.

11 Ciekawym przykładem była tegoroczna pielgrzymka kibiców piłki nożnej do Czę-
stochowy, odbywająca się pod hasłem „Ziemie Odzyskane 1945–2015”. Udział 
w niej wzięli zwolennicy klubów z całej Polski, szczególnie licznie reprezentowane 
było środowisko Śląska Wrocław, które przygotowało okolicznościową oprawę. 
Por. VII Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę [on-line:] http://www.
radiomaryja.pl/informacje/vii-patriotyczna-pielgrzymka-kibicow-na-jasna-gore/ 
[02.05.2015].
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osób, które urodziły się przed II wojną światową lub w jej trakcie 
na dawnych Kresach Wschodnich, a  w  latach czterdziestych lub 
pięćdziesiątych zamieszkały w  Gliwicach. Nie ma tu miejsca na 
wyjaśnienia dotyczące specyfiki miasta, która skłaniała już badaczy 
do traktowania go jako przykładu przestrzeni, w której zauważyć 
można zjawiska związane z masowymi migracjami okresu Polski 
Ludowej12. Istotne jest to, podczas prowadzonych przeze mnie wy-
wiadów świadkowie historii kilkakrotnie powtarzali frazę „sami 
swoi”, traktowaną jako trafna formuła autoidentyfikacyjna.

To zastanawiające, bo grupa wybrana do badań nie jest typo-
wym przykładem pokolenia postpamięci, z zasady opierającym się 
na wiedzy zapośredniczonej kulturowo13. Zapewne informatorzy 
powoływali się na powszechnie znany film, licząc, że dzięki temu 
młody badacz łatwiej wyobrazi sobie opisywane przez nich zjawi-
ska. W  ich przekonaniu obraz wyreżyserowany przez Sylwestra 
Chęcińskiego trafnie ilustruje część prawdy o rzeczywistych zda-
rzeniach. Zapewne też kinematografia modyfikowała wyobrażenia 
rozmówców o  własnym doświadczeniu z  młodości, wypełniając 
przy tym luki w pamięci. Czy dzięki temu, jak sądzi Sławomir Bo-
bowski, komentujący kilka spośród kinowych reprezentacji zasie-
dlania „Ziem Odzyskanych”, dokonała się „wielka mistyfikacja”14? 
Filmoznawca trafnie opisuje poetykę utworów czy grę aktorską, 
ale ostatecznie dostrzega w omawianych obrazach głównie propa-
gandowe zabiegi władz, a ton jego wypowiedzi wskazuje na prze-
świadczenie, że masy dawały się owej perswazji zmanipulować. 
Tymczasem moi rozmówcy okazali się niepodatni na przykład na 
eksponowaną w  plakacie pierwszych lat powojennych wizję po-

12 Por. I. Copik, Miasto podróżników, miasto pomieszanych języków. Literackie Gliwice 
Adama Zagajewskiego, Juliana Kornhausera i Henryka Wańka [w:] Narracje migra-
cyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Kraków 2012, ss. 361–378; 
Kresowianie na Górnym Śląsku, red. B. Tracz, Gliwice 2012; B. Kubit, Gliwiccy Kreso-
wianie, Gliwice 2010; B. Tracz, Rok ostatni – rok pierwszy. Gliwice 1945, Gliwice 2004.

13 Por. M. Hirsch, Pokolenie postpamięci, tłum. M. Borowski et al., „Didaskalia” 
2011, nr 11, ss. 28–36.

14 S. Bobowski, Wielka mistyfikacja. Ziemie Odzyskane w kinematografii PRL-u, 
„Pamięć i Przyszłość” 2008, nr 1, ss. 41–49.
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wrotu na ziemie odwiecznie polskie15. Można więc przypuszczać, 
że i  filmy odbiorcy traktowali wybiórczo, afirmując tylko te ele-
menty komunikatu, które były niesprzeczne z  doświadczeniem 
własnym lub przekazanym ustnie. Podobne stanowisko, wynika-
jące z  przekonania o  aktywniejszej postawie społeczeństwa, zaj-
muje Anna Wylegała, autorka pracy porównującej doświadczenia 
Polaków przesiedlonych z Żółkwi do Wielkopolski oraz Ukraiń-
ców, którzy migrowali do opuszczonej Żółkwi. Antropolożka pisze 
o doniosłym procesie, w którym współoddziaływali artyści, masy 
społeczne i władza:

Tym, co kształtuje dziś narracje kresowiaków – czynnikiem, jakie-
go zabrakło w przypadku Ukraińców – jest fakt społecznego prze-
pracowania pamięci o przesiedleniu, które na skutek złagodzenia 
cenzury zaczęło zachodzić w Polsce od lat 70. To właśnie wtedy 
pojawił się film Sami swoi, wprowadzający do oficjalnego przeka-
zu narrację o przesiedleniach z Kresów w komediowej formie16.

W prowadzonych przeze mnie wywiadach nie pojawiały się bez-
pośrednie odniesienia do innych filmów na temat „Ziem Odzyska-
nych”, co nie znaczy, że obrazy takie, choćby już niepamiętane, nie 
ukształtowały światopoglądu moich rozmówców. W okresie PRL, 
zwłaszcza od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych, polskie kino 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem17. Zapewne więc daw-
niejszy i obecny odbiór filmów o „Ziemiach Odzyskanych” powi-
nien stać się przedmiotem osobnych rozważań. W tej chwili światło 
na znaczenie „Ziem Odzyskanych” dla naszej kultury może rzucić 
antropologiczna analiza filmów fabularnych, nie mniej istotna od 
refleksji nad ich recepcją. Takie postępowanie jest zresztą natural-
ne, gdyż dzieło samo w sobie poprzedza siłą rzeczy jego odbiór.

15 Por. R. Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945–1948, 
Zielona Góra 2010.

16 A. Wylegała, Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przy-
kładzie ukraińskiej Galicji i polskich „Ziem Odzyskanych”, Toruń 2014, s. 114. 
Sprostować trzeba drobny błąd – słynny film Chęcińskiego miał premierę 
w 1967 roku, nie w latach 70.

17 Por. A. Ford, J. Giżycki, A. Helman, Z. Klaczyński, R. Koniczek, T. Łomnicki,  
J. Majewski, B. Michałek, J. Toeplitz, A. Wajda, Ranga filmu w Polsce, „Kino” 
1966, nr 1, ss. 1, 25–31.
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Nie oznacza to oczywiście, że w badaniach o charakterze an-
tropologicznym można lekceważyć społeczny i historyczny kon-
tekst filmu. Refleksja nad kinem prowadzona z  uwzględnieniem 
szerszego planu kulturowego nie jest zresztą zjawiskiem nowym. 
W Polsce znany był z takiego podejścia Jerzy Toeplitz, dziś nesto-
rami badań o podobnym charakterze są Alicja Helman, Tadeusz 
Lubelski i  Rafał Marszałek. Stricte antropologiczna refleksja nad 
filmem rozwija się od czasów Gregory’ego Batesona i  Margaret 
Mead, którzy w kamerze widzieli narzędzie zbliżające badacza do 
obiektywizmu dzięki możliwości wiarygodnego udokumentowa-
nia praktyk kulturowych18. Obiektywizm filmu antropologiczne-
go jest dziś powszechnie kwestionowany, panuje jednak zgoda, 
że obraz znacznie lepiej się nadaje do relacjonowania wyglądów, 
sekwencji ruchów czy zależności przestrzennych aniżeli słowo. 
Warto też wspomnieć o zwolennikach antropologii filmowej, któ-
rzy kinu przypisują szczególną władzę poznawczą, komplementar-
ną wobec postępowania naukowego – ku temu zmierzał Dariusz 
Czaja, interpretując utwory Wernera Herzoga19. Na potrzeby tego 
studium przyjmuję stanowisko pośrednie, polegające na wprowa-
dzaniu kategorii antropologicznych (czy szerzej: wypracowanych 
przez nauki społeczne) do rozważań nad kinem. Przydatne w tym 
wypadku wydaje się zastosowanie procedur opartych na semioty-
ce i pragmatyzmie, stosowanych zarówno przez antropologów, jak 
i filmoznawców20.

Poniższe rozważania są próbą syntezy opartą na analizie trzy-
nastu pełnometrażowych filmów fabularnych: Trzy kobiety21, Nikt 
nie woła22, Droga na Zachód23, Skąpani w ogniu24, Agnieszka 4625, 

18 Por. S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, 
tłum. M. Skiba, Kraków 2009.

19 Por. D. Czaja, Lekcje ciemności, Wołowiec 2009.
20 Por. R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2008; idem, Retoryka obra-

zu, tłum. Z. Kruszyński, „Pamiętnik Literacki” 1985, nr 3, ss. 289–302; A. Helman, 
J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk 2011.

21 Trzy kobiety, reż. Stanisław Różewicz, prod. 1956, premiera 1957.
22 Nikt nie woła¸ reż. K. Kutz, 1960. 
23 Droga na Zachód, reż. Bohdan Poręba, 1961.
24 Skąpani w ogniu, reż. Jerzy Passendorfer, prod. 1963, premiera 1964.
25 Agnieszka 46, reż. Sylwester Chęciński, 1964.
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Pierwszy dzień wolności26, Prawo i pięść27, Sami swoi28, Rzeczpospo-
lita babska29, Pułapka30, Album polski31, Grzech Antoniego Grudy32 
oraz Rok spokojnego słońca33. To większość spośród wyproduko-
wanych w PRL filmów szerzej przedstawiających okres pionierski 
na „Ziemiach Odzyskanych”. W wyborze tym znajdują się utwory 
o zróżnicowanym zasięgu oddziaływania – bardzo popularne do 
teraz (Prawo i pięść, Sami swoi), chętnie oglądane w swoim czasie, 
ale dziś słabo znane (Skąpani w  ogniu, Pierwszy dzień wolności, 
Pułapka), kultowe dla miłośników polskiego kina, choć nieczęsto 
obecne w głównym obiegu kulturowym (Nikt nie woła, Rzeczpo-
spolita babska), wreszcie: adresowane do odbiorcy elitarnego (Al-
bum polski, Rok spokojnego słońca). Co więcej, analizowane filmy 
przynależą do różnych gatunków i rejestrów emocjonalnych – od 
bardzo pogodnych komedii (Sami swoi, Rzeczpospolita babska), 
przez poważne dramaty ze szczęśliwym zakończeniem (Trzy ko-
biety, Agnieszka 46, Grzech Antoniego Grudy), aż po ponure obrazy 
o  charakterze kontemplacyjnym (Droga na Zachód, Rok spokoj-
nego słońca). Należy też zwrócić uwagę na inspiracje kinem sen-
sacyjnym, westernem czy rozrywkowym dramatem wojennym, 
które nie pozostawały bez wpływu na obraz społeczeństwa kre-
owany w filmowych opowieściach (Skąpani w ogniu, Prawo i pięść, 
Pułapka).  

Mimo wszystkich różnic można w owych dziełach znaleźć sze-
reg powracających wątków i motywów. Reprezentują one zbiorowe 
doświadczenie migrantów, choć z  pewnością nie jego całość, ale 
fragmenty przez twórców kina uznane za szczególnie ważne. Za-
rejestrowanie najbardziej eksponowanych elementów filmowych 
narracji pozwala też wyróżnić cele, na których najbardziej zależało 
władzy ludowej. Badane utwory współtworzyły mit „Ziem Odzy-
skanych”, który stał się częścią nie tylko historii rodzinnych, ale też 

26 Pierwszy dzień wolności, reż. Aleksander Ford, 1964.
27 Prawo i pięść, reż. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski, 1964.
28 Sami swoi, reż. Sylwester Chęciński, 1967.
29 Rzeczpospolita babska, reż. Hieronim Przybył, 1969.
30 Pułapka, reż. Andrzej Jerzy Piotrowski, prod. 1970, premiera 1971.
31 Album polski, reż. Jan Rybkowski, 1970.
32 Grzech Antoniego Grudy, reż. Jerzy Sztwiertnia, 1975.
33 Rok spokojnego słońca, reż. Krzysztof Zanussi, prod. 1984, premiera 1985,
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jawnie politycznych mitologii34. Nie należy jednak w  toku analiz 
absolutyzować roli polityki – spojrzenie na dzieje kina pozwala 
stwierdzić, że pomiędzy wytycznymi dla kultury a  ich realizacją 
mogły zaistnieć poważne rozbieżności, czasem wręcz groźne dla 
systemu. I chodzi tu nie tylko o tak zwane półkowniki, ale o szereg 
utworów bez większych przeszkód opublikowanych, mimo tego, że 
ich struktura zachęca do nieprzychylnych władzy ludowej odczy-
tań35. Nie sposób w tym artykule przedstawić pogłębionych inter-
pretacji poszczególnych dzieł, zresztą wiele kwestii w zadowalający 
sposób naświetlili już inni badacze36. Niejaki redukcjonizm jest jed-
nak ceną prezentowanej poniżej syntezy.

Ludzie w ruchu

Absolutnie podstawową częścią mitu „Ziem Odzyskanych” – opo-
wieści założycielskiej, niemal kosmogonicznej – stały się migrujące 
masy37. Ruch, w którym ta ludność brała udział, opisywany z ma-
kroperspektywy przez badaczy historii politycznej, może się wydać 

34 Por. J. Barański, Socjotechnika, między magią a analogią, Kraków 2001; T. Bier-
nat, Mit polityczny, Warszawa 1989.

35 Por. T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 
2009, ss. 257–259; 300–321.

36 Por. S. Bobowski, Dyskurs filmowy Zanussiego, Wrocław 1996; B. Drozdowski, 
Ziemie Zachodnie w polskim filmie fabularnym, „Kino” 1970, nr 10, ss. 25–28; 
M. Hendrykowski, Stanisław Różewicz, Poznań 1999; S. Janicki, Aleksander 
Ford, Warszawa 1967; Kutzowisko, red. A. Gwóźdź, Katowice 2000; Kutzowi-
sko 2, red. A. Gwóźdź, Katowice 2009; M. Maszewska-Łupiniak, Rzeczywistość 
filmowa Stanisława Różewicza, Kraków 2009; Ł. Polniak, Mit początku nowej 
państwowości jako kategoria legitymizacyjna w  PRL na przykładzie wybra-
nych filmów fabularnych, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 2, ss. 84–99; 
idem, Mity i symbole „patriotyzmu wojskowego” na przykładzie polskiego kina 
wojennego w  latach 1956‒1970, „Dzieje Najnowsze” 2011, nr 2, ss. 99–113;  
D. Skotarczak, Obraz społeczeństwa PRL w  komedii filmowej, Poznań 2004,  
ss. 110‒114; J. Toeplitz, Dwadzieścia pięć lat filmu Polski Ludowej, Warsza-
wa 1969; J. Zajdel, Filmowy obraz Polski powojennej [w:] Syndrom konformi-
zmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, red. T. Miczka et al., Katowice 1994, ss. 
101–125; E. Zaniewicz, Kazimierz Kutz, Warszawa 1999; Zanussi. Przemiany, 
red. S. Zawiśliński, Kraków 2009, ss. 161–166.

37 Por. M. Eliade, Sacrum, mit, historia, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1982, 
ss. 79–83.
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procesem przeprowadzonym wprawdzie na mocy arbitralnych wy-
tycznych, ale realizowanym w sposób racjonalny i uporządkowa-
ny, godzien totalitarnego geniuszu Stalina38. Kino okresu PRL by-
wało natomiast bliższe spojrzeniu jednostki czy niewielkiej grupy, 
rejestrowanemu między innymi przez reporterów i  socjologów39. 
Wszystkie z omawianych tu utworów unaoczniają powojenną ano-
mię. Oczywiście w większości z nich był to nieład częściowo okieł-
znany. Nie przybierał tak krańcowej formy jak ta, którą rekonstru-
ują badacze i twórcy działający w warunkach wolności słowa.

Początkiem okresu pionierskiego jest zajęcie nowego terytorium 
przez oddziały frontowe, szczególnie wyeksponowane w  Albumie 
polskim. Pełna poświęceń walka z wrogiem stanowiła uzasadnienie 
dla obecności nowych mieszkańców na „Ziemiach Odzyskanych”40. 
O prawie do tych terenów zaświadcza symbolistyczny, ale bardzo 
czytelny obraz przedstawiający żołnierza LWP (Jan Machulski), 
który niemal ginie, raniony podczas przeprawy przez Odrę, a jego 
krew zabarwia graniczną rzekę. Z kolei Niemcy tracą moralne pra-
wo do zajmowania swoich Kresów Wschodnich, co sugerują sceny 
przedstawiające okrucieństwo nazistów wobec maszerującego przez 
zaśnieżone bezdroże tłumu wynędzniałych więźniów w pasiakach.

Następnie przyjeżdżają osadnicy. Ze wszystkich obrazów, jakie 
utkwiły w zbiorowej pamięci migrantów owego czasu, ten jest praw-
dopodobnie najbardziej rozpowszechniony. Pionierzy najczęściej 
przybywali pociągami towarowymi, które w  filmowej ikonografii 
często wypełnione są tak dalece, że tłum zajmuje nawet dachy wa-
gonów. Kolejne warianty motywu zajmują ważne miejsce aż w dzie-
więciu z omawianych tu filmów. W pozostałych ekwiwalent stano-
wi transport dużymi ciężarówkami, przeważnie są to amerykańskie 
studebakery. Oczywiście wizja „repatrianckiego” pociągu jest na 

38 Por. J. Czerniakiewicz, op. cit.; R. Domke, op. cit.; J. Plamper, Kult Stalina. 
Studium alchemii władzy, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka et al., Warszawa 2014.

39 Por. M. Grzebałkowska, 1945. Wojna i  pokój, Warszawa 2015; E. Kłosek, 
„Swoi” i „obcy” na Górnym Śląsku od 1945 roku, Wrocław 1994; W. Łukowski, 
Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur, Warsza-
wa 2002; Z. Mach, Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna, Kraków 
1998; M. Maciorowski, Sami swoi i obcy, Warszawa 2011; M. Zaremba, Wielka 
trwoga. Polska 1944–1947, Kraków 2012.

40 Por. Ł. Polniak, Mity i symbole...
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potrzeby kinematografii złagodzona, a w Rzeczpospolitej babskiej na-
wet wyidealizowana – nieraz panowały w tych transportach warun-
ki zagrażające zdrowiu i życiu, co uczciwie przedstawił dopiero Rok 
spokojnego słońca. Siermiężność początkowych warunków, nad którą 
zatriumfowała witalność, jest kluczowym elementem mitu pionier-
skiego. Metody obrazowania transportów – przyjmowana w Nikt nie 
woła perspektywa osoby siedzącej na dachu, wpatrującej się w sze-
roki horyzont, czy stosowane w wielu filmach przejazdy kamery po-
kazujące mnogość jadących ludzi – demonstrują zbiorowy charakter 
doświadczenia migracji i  dodają jego reprezentacjom estetycznej 
atrakcyjności czy nawet patosu41. Z kolei podróż na trzęsącej się cię-
żarówce ma walory humorystyczne, pokazuje, że wspólna migracja 
ludzi z różnych grup społecznych pomagała integracji, przebiegającej 
wbrew podziałom klasowym (Prawo i pięść, Agnieszka 46).

Jak celnie zauważa młody bohater Albumu polskiego, cały kraj 
był „wtedy w ruchu”, zwłaszcza „Ziemie Odzyskane”42. Ogół oma-
wianych filmów tworzy właśnie taką wizję okresu powojennego. 
Niemcy wycofują się, wracają i znów odchodzą, kraj przemierzają 
kolumny byłych więźniów, jeńców i żołnierzy, śpiewających w wie-
lu językach, a inni „ludzie z demobilu”, jak określa ich Marcin Za-
remba, przemieszczają się po kryjomu, w  niewielkich grupach43. 
Osobną kategorię tworzą migranci pragnący osiedlić się na „Zie-
miach Odzyskanych”. Ci, pod wpływem namów ze strony krzyczą-
cego na stacji przedstawiciela władz czy powodowani pierwszym 
wrażeniem, zostają na dłużej lub jadą dalej. Często postanawiają się 
gdzieś osiedlić, lecz nagle, bez wyraźnego powodu zmieniają zda-
nie. Czasem, jak w Samych swoich, opuszczają transport tylko po to, 
by zamieszkać blisko dawnych sąsiadów – na obcej ziemi przyjazne 
okazuje się wszystko to, co już znane, choćby wcześniej wiązało się 
z negatywnymi emocjami.

W  omawianych filmach nie mogło też zabraknąć wskazania 
na stabilizującą rolę wschodnich sojuszników, którzy przychodzą 

41 Decydowała o tym także muzyka, zwłaszcza ta skomponowana przez Wojcie-
cha Kilara na potrzeby filmów Nikt nie woła, Sami swoi i Rok spokojnego słońca.

42 Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty pochodzą ze ścieżek dźwięko-
wych omawianych filmów.

43 M. Zaremba, op. cit., s. 197.
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Polakom z odsieczą w newralgicznych punktach Drogi na Zachód, 
Skąpanych w ogniu i Pierwszego dnia wolności. W zasadzie nie ma 
w tych obrazach miejsca na kreowanie wizerunku Sowietów, który 
mógłby zaprzeczyć przeświadczeniu o pozytywnej roli Armii Czer-
wonej w latach czterdziestych. Z omawianych utworów wyłania się 
za to obraz nieudolności administracji polskiej.

W Nikt nie woła urzędnicy obsługują interesantów dość spraw-
nie, w trybie natychmiastowym, co jednak robi wrażenie zarządza-
nia doraźnego, bez szerszej perspektywy. W  Prawie i  pięści brak 
weryfikacji funkcjonariuszy skutkuje powierzeniem ważnej misji 
ludziom o  złych intencjach. W  Skąpanych w  ogniu, Agnieszce 46 
i Pułapce władza ma charakter militarny, to znaczy sprawują ją woj-
skowi lub byli żołnierze, co uzasadnione jest trwałością powojen-
nych niebezpieczeństw czy osobistą zasługą, prowadzi jednak do 
nadużyć w  kontaktach z  cywilami. W  Agnieszce 46 Zenon Bałcz 
(Leon Niemczyk), sołtys mazurskiej wsi, zwany powszechnie „ko-
mendantem”, powiada z dumą: „U nas dryl wojskowy albo żaden”. 
Bohater wojenny nieformalnie wydziela spośród mieszkańców 
uprzywilejowaną społeczność kombatantów i trwa w zadowoleniu 
z dawnych dokonań, nie przeciwdziała natomiast postępującym pa-
tologiom i zacofaniu. Główna bohaterka (Joanna Szczerbic) długo 
musi przekonywać, że jego postawa jest „anachronizmem”. Nawet 
w  Rzeczpospolitej babskiej, gdzie wizerunek administracji wydać 
się może bardzo pozytywny, w  humorystyczny sposób pokazano 
nieumiejętność uładzenia powojennego bałaganu – w  scenie ini-
cjalnej okazuje się, że zabrakło kartek na pieczywo, potrzebnych do 
powitania przyjezdnych „chlebem i  solą”, a  oczekiwany transport 
mija stację docelową i trzeba go gonić. W Trzech kobietach z ener-
gicznym burmistrzem kontrastuje ospały urzędnik, który tłumaczy, 
że osadniczki mogą uzyskać poniemiecki fortepian, o  ile napiszą 
w podaniu, „kto gra i w jakim celu”. Krytyka nowego ładu nie ma tu 
raczej mocy wywrotowej – w latach 50. uwagi na temat absurdów 
biurokracji pojawiały się już w kronikach filmowych, co służyło de-
legowaniu winy na niesprawnych urzędników, i podobnie jest w fil-
mie Różewicza. Mniej jednoznaczny, a przez to bardziej otwarty na 
antyustrojowe konkretyzacje okazuje się Grzech Antoniego Grudy. 
W utworze Jerzego Sztwiertni chciwy sołtys (Gustaw Lutkiewicz) 
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usiłuje odebrać tytułowemu bohaterowi (Franciszek Pieczka) zie-
mię, na której dojrzewa plon obsiany z ogromnym wysiłkiem i nara-
żeniem zdrowia. Konstrukcja utworu – eksponowanie pracy Grudy 
i brak napiętnowania sołtysa, którego zakusy jednak nie przynoszą 
rezultatów – podkreśla niepewność losu szlachetnej jednostki wo-
bec braku oparcia w państwie rządzonym w nieprzejrzysty sposób. 
Tylko w Samych swoich władza działa zupełnie bez zarzutu, a sołtys 
(Aleksander Fogiel) jest w zażyłości z mieszkańcami.

Zasadniczo kino „Ziem Odzyskanych” kreuje bohaterów zda-
nych na siebie, rzadko mogących liczyć na pomoc przedstawicieli 
państwa, nieraz ograniczającą się, jak w Nikt nie woła, do rozdawa-
nia napojów na ulicy. Portretowani w owych filmach organizato-
rzy kluczowych instytucji publicznych (szkoła w Trzech kobietach 
i Agnieszce 46, szpital i uniwersytet w Albumie polskim) wykazują 
niemal heroiczne zaangażowanie, co pozwala widzowi domniemy-
wać, że do normalności na uzyskanym terytorium doprowadził wy-
siłek jednostek, zwłaszcza inteligentów, a nie systematyczne działa-
nie koordynowane przez komunistów. Widoczna w wielu punktach 
nieudolność administracji wobec nędzy i  traumy wojennej, którą 
dotknięte było w  zasadzie całe społeczeństwo, pogłębia anomię  
i, co za tym idzie, regres cywilizacyjny.

To cofnięcie się społeczeństwa zostało w  syntetyczny sposób 
ujęte w  Samych swoich. Rodzina Pawlaków, jeśli spojrzeć na nią 
zbiorczo, mediuje pomiędzy starym i  nowym porządkiem. Sym-
bolizują to sprawy pieca (babka – grana przez Natalię Szymańską 
– domaga się budowy staromodnej konstrukcji z  miejscem do 
spania i rodzina spełnia tę prośbę) oraz młockarni (ojciec – w tej 
roli Wacław Kowalski – obstaje przy pracy cepem, ale syn – grany 
przez Jerzego Janeczka – przekonuje go do niemieckiej maszyny)44. 
Kultowa komedia Chęcińskiego wydaje się jednak pomijać inne 
problemy „Ziem Odzyskanych” – lub raczej w  sprytny sposób je 
deprecjonuje. Przypomina to akt bezpiecznej detonacji – pozytyw-
ne zakończenie komedii na płaszczyźnie emocjonalnej unieważnia 
całość problemów, jakie się w niej pojawiły, niezależnie od tego, czy 
przynależały do głównego wątku fabuły, który zyskał rozwiązanie 

44 Por. S. Bobowski, Wielka mistyfikacja, s. 47.
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w zakończeniu, czy też pozostawiono je bez rozwijania. I tak spo-
łeczny sprzeciw wobec referendum z 1946 roku („3 X NIE”) został 
spostponowany – wyraża go Kazimierz Pawlak, jak się wydaje, je-
dynie na złość sąsiadowi, z którym przecież ostatecznie się godzi. 
Niewykluczone, że rezultat tych zabiegów był równie pozytywny 
z punktu widzenia władz i widzów, służył bowiem uładzeniu zbio-
rowej pamięci ex post45. Wiktoria Malicka pisze nawet o terapii, być 
może słusznie, jednak stwierdzenie tego na pewno wymagałoby ba-
dań empirycznych46.

To, czego w Samych swoich w zasadzie nie ma, to degeneracja spo-
łeczna wywołana masową migracją na „Dziki Zachód”. Wzajemna 
nieufność, hazard, złodziejstwo, mordy, prostytucja, gwałty, promi-
skuityzm – wszystkie te składowe powojennego krajobrazu, opisy-
wane przez dzisiejszych badaczy, pojawiają się w kinie PRL, wpraw-
dzie w  formie złagodzonej, ale nieraz bardzo dalekiej od sielanki 
Chęcińskiego. Wśród omawianych filmów nie ma za to ani jednego, 
który pomijałby temat pijaństwa – alkohol, i to nieraz w znacznych 
ilościach, jest w  świecie przedstawionym traktowany jako normal-
ne (według bohaterów) narzędzie odreagowania wojennych napięć, 
także jako waluta, a nade wszystko jako rozrywka w świecie, w któ-
rym większymi atrakcjami są tylko jarmark i groteskowy teatr kom-
batancki (te dwie instytucje społeczne sugestywnie sportretowano 
w Nikt nie woła). Wyjątkową, bo bardzo pozytywną wizję możliwo-
ści spędzania czasu wolnego przedstawia najwcześniejszy z analizo-
wanych filmów, Trzy kobiety, w którym tuż po zakończeniu wojny 
w  miasteczku działają lodziarnia, fotoplastykon i  kino, a  zakłady 
rzemieślnicze zachęcają efektownymi wystawami. Wszystkie kolejne 
utwory kreują rzeczywistość niemal pozbawioną rozrywek.

Celnie, jak się wydaje, przedstawiono w tych utworach wizeru-
nek kobiet, które były w okresie powojennym szczególnie narażone 
na niebezpieczeństwa, szukały więc ochrony u silnych mężczyzn, 
nieraz boleśnie odczuwając, jak bardzo je taka relacja uprzedmio-
tawia47. Motyw ten występuje w niemal wszystkich z omawianych 
tu filmów – wyjątek stanowią Sami swoi i  Rzeczpospolita babska. 

45 Por. K. Bachmann, Wstęp [w:] M. Maciorowski, op. cit., ss. 7–9.
46 Por. W. Malicka, op. cit., s. 123.
47 Por. M. Zaremba, op. cit., ss. 190–195.
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Niemniej należy dodać, że ten ostatni utwór przedstawia obraz ko-
biet wprawdzie bardzo samodzielnych, ale równie mocno łakną-
cych kontaktu z mężczyznami (scena finałowa to przecież wesele 
kilkunastu par). Innymi aspektami kobiecości kreowanej w oma-
wianych filmach są witalność, spokój i  rozsądek, zresztą kontra-
stujący nieraz z wizerunkami mężczyzn (Nikt nie woła, Sami swoi). 
Poza Agnieszką 46, Albumem polskim i Grzechem Antoniego Grudy 
zmarginalizowany został bohater dziecięcy – ta perspektywa zo-
stanie mocniej zarysowana dopiero w powieściach i publikacjach 
wspomnieniowych ukazujących się pod koniec XX wieku, wcze-
śniej jej nie doceniano.

Elementarny porządek według wizji prezentowanej w  filmach 
został osiągnięty przede wszystkim dzięki determinacji i zaradności 
osadników. Wiele wskazuje na to, że twórcy filmów przypisują też 
istotną rolę stabilizująca zjawiskom z zakresu zbiorowej psychologii. 
Chodzi o takie fenomeny jak naturalne dążenie do rozluźnienia po 
wojennej mobilizacji społecznej oraz ukształtowane przez codzien-
ne współoddziaływania przekonanie o  oczywistości określonych 
postaw. W filmach powtarza się zwłaszcza motyw sprzeciwu wobec 
idei toczenia dalszych walk na tle narodowym lub politycznym.

Ostatnia walka

Powojenna niechęć do rozlewu krwi, do zbędnych przygód i gwał-
townego sporu z oponentami ideowymi jest reprezentowana w sze-
regu tekstów polskiej kultury; kino nie stanowi tu wyjątku. Oma-
wianie tej kwestii warto rozpocząć od Nikt nie woła, filmu, który 
skupia w sobie główne motywy kina „Ziem Odzyskanych”. Bożek 
(Henryk Boukołowski) ucieka na Dolny Śląsk, bo, jak tłumaczy zza 
kadru, nie chciał strzelać „do czerwonych”. Na obszarze, gdzie sil-
ne więzi społeczne jeszcze nie istnieją, łatwiej się ukryć i rozpocząć 
nowe życie. Bożek należał zapewne do jednego z  oddziałów po-
akowskich lub związanych z obozem narodowym – to te formacje 
podjęły po wojnie walkę zbrojną z funkcjonariuszami nowej wła-
dzy. Przedstawienia sporu między żołnierzem, który nie chce za-
bijać komunistów, a jego kolegami z oddziału odbierane są czasem 
jako spotwarzanie środowisk o  nastawieniu nonkonformistycz-
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nym. Należy jednak pamiętać, że wybory podejmowane po wojnie 
przez członków oddziałów antykomunistycznych noszą znamiona 
tragizmu48. Filmowe reprezentacje owych konfliktów bywały nieco 
mniej (Popiół i diament, 1958, reż. Andrzej Wajda) lub bardziej ten-
dencyjne (Zaduszki, 1961, reż. Tadeusz Konwicki). W filmie Kut-
za widoczne jest dążenie do dehumanizacji dawnych towarzyszy 
broni, którzy szukają Bożka, aby za dezercję ukarać go śmiercią. 
Sposób obrazowania zmierzający ku subiektywizmowi może wy-
wołać u widza wrażenie, że lęk głównego bohatera jest wytworem 
paranoi – powracający w jego wypowiedziach „oni” przybierają po-
stać niemalże upiorów. Tym bardziej przerażają, materializując się 
w zamieszkiwanym przez Bożka miasteczku.

Podobne zabiegi można zaobserwować w Skąpanych w ogniu – 
w filmowej narracji bardzo niekorzystnie przedstawia się oddział 
dokonujący aktów dywersji na Dolnym Śląsku. Oponentem tej 
grupy jest kapitan LWP Sowiński (Stanisław Mikulski), były ako-
wiec, który zdecydowanie opowiada się po stronie ładu, gdy zbroj-
ne podziemie podtrzymuje chaos. Sens uporu tych żołnierzy jest 
podważony w  scenie przesłuchania w  Urzędzie Bezpieczeństwa 
– nie potrafią oficerowi śledczemu (Ryszard Pietruski) wyekspli-
kować swych racji choćby w szczątkowym zakresie, a jeden z nich 
myli Karola Marksa, którego portret wisi na ścianie, z Wernyho-
rą. W  tym wypadku widz może sobie tłumaczyć działalność dy-
wersyjną zaślepieniem. Z kolei oddział sportretowany w Albumie 
polskim, przedstawiający się jako prawdziwe wojsko „z  orłem 
i koroną”, z pewnością nie był przez modelowego widza oceniany 
pobłażliwie. Miarą porażki tych żołnierzy wydaje się nie tylko ich 
upadek moralny (o którym świadczą brutalność i obcesowość), ale 
też konieczność dziejowa. Kiedy oficer wykrzykuje do byłego więź-
nia obozu koncentracyjnego: „To ty, komunistyczna świnio, uczysz 
polskie dzieci o tych z Lublina!”, słyszy w odpowiedzi: „Oni są już 
w Warszawie”. Strefa ładu systematycznie przesuwa się na Zachód, 
a margines anomii stopniowo maleje.

Owa dominacja pragnienia normalności nie jest, jak widać, 
absolutna. Być może trudno ją sugestywnie ukazać w filmie fabu-

48 Por. Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944–1963, red. M. Markowska, Warszawa 2013.
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larnym bez zarysowania postawy radykalnie opozycyjnej. Portrety 
przeciwników nowego ładu nie są zresztą pozbawione cieniowania. 
Omawiane filmy nie tworzą całkowicie baśniowej linii podziału 
na dobrych i złych. Zarówno w Nikt nie woła, jak i w Skąpanych 
w  ogniu pojawiają się postaci mediujące, byli żołnierze Polski 
Podziemnej, którzy nie wspierają powojennego systemu, ale też 
dalecy są od osądzania dezertera czy kogoś, kto wstąpił do LWP. 
Również w Skąpanych w ogniu, w Grzechu Antoniego Grudy, wresz-
cie w Roku spokojnego słońca powtarza się motyw nieufności lub 
niechęci głównych bohaterów wobec funkcjonariuszy państwa 
i urzędników – w pierwszym z tych filmów podkreślano nawet ani-
mozje między swojskimi żołnierzami LWP a antypatycznym Urzę-
dem Bezpieczeństwa. Paradoksalnie narracja o wrogim porządko-
wi podziemiu zbrojnym przypominała o słabej legitymacji nowego 
systemu. Była oczywiście kształtowana w sposób zasadniczo nieko-
rzystny dla „zaplutych karłów reakcji”, ale też nie tak zamknięty na 
nieprawomyślne interpretacje jak plakat propagandowy. Dobrym 
przykładem są dzieje recepcji Popiołu i diamentu49.

Pomimo chęci powrotu do spokoju bohaterowie nierzadko mo-
bilizują się raz jeszcze. Motyw ostatniego zadania jest kluczowy 
w  fabule Drogi na Zachód, filmu stroniącego od jawnie politycz-
nych treści. Ten świetny utwór, oparty na ciszy i niedopowiedzeniu, 
prezentuje losy emerytowanego maszynisty (Kazimierz Opaliński) 
oraz młodzieńca (Władysław Kowalski), którzy na front wschod-
ni, znajdujący się już pod Berlinem, wiozą pociąg pełen amunicji. 
Pierwszy z bohaterów przyjmuje zadanie ze względu na poczucie 
obowiązku. Drugi podaje się za kolejarza, aby dojechać do strefy 
opuszczonej już przez Niemców, a jeszcze nie zajętej przez Polaków. 
Chce się zapewne wzbogacić na porzuconym mieniu, ginie jednak, 
broniąc transportu przed esesmanami. Zakończenie filmu skłania 
widza do wybaczenia głównemu bohaterowi tego, że demonstrował 
cynizm i zwodził dwie przypadkowo spotkane kobiety wizją mał-
żeństwa. Gwałtowna śmierć w ostatnich dniach wojny wydaje się ex 
post usprawiedliwiać egoizm młodzieńca, każe o nim myśleć jako 
o człowieku kierowanym rozpaczliwym pragnieniem życia.
49 Por. T. Lubelski, Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945–1961, 

Kraków 2000, ss. 150–175.
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Ostateczna rozprawa z Niemcami jest istotnym tematem trzech 
popularnych w swoim czasie filmów: Skąpanych w ogniu, Pierwsze-
go dnia wolności oraz Pułapki. Wszystkie wpisują się w dominujący 
w  kinematografii przedgierkowskiej nurt kina wojennego50. Nie-
mniej dzięki osadzeniu czasoprzestrzennemu (rok 1945, „Ziemie 
Odzyskane”), udaje się w nich rozegrać dramat związany z odwetem, 
tożsamością etniczną, obowiązkiem wobec ojczyzny, lojalnością ro-
dzinną. Podobna problematyka nie pojawia się w filmach stricte bata-
listycznych, skupionych wyłącznie na kreacji bohaterstwa żołnierzy 
LWP i Armii Czerwonej w zwycięskiej walce z faszyzmem.

Z  pozoru nieskomplikowaną sytuację przedstawiają Skąpani 
w ogniu – podstawowym czynnikiem destabilizującym wydaje się 
Werwolf, którego znaczenie prasa pierwszych lat powojennych 
konsekwentnie wyolbrzymiała51. Metoda portretowania niemiec-
kich dywersantów w  filmie Passendorfera nie dorównuje jednak 
dehumanizacji (czy wręcz bestializacji) widocznej w plakacie pro-
pagandowym. Miano „bydlaków” zarezerwowane jest dla polskiego 
podziemia. Żołnierze Werwolfu to po prostu groźni przeciwnicy, 
a zastosowane środki stylistyczne raczej nie były obliczone na podsy-
canie niechęci widzów do nieprzyjaciela. Nie ma tu poważniejszych 
dylematów – Niemcy do końca walczą z przybyszami, a żołnierze 
LWP pacyfikują opór, żadna ze stron nie chce ustąpić drugiej i próż-
no szukać sugestii, że sprawy mogłyby przyjąć odmienny obrót.

Rozprawa z Niemcami dotyczy w tym filmie także cywilów, co 
zostało zobrazowane w  wątku przedstawiającym konflikt dwóch 
rodzin. Pierwsza to Witochowie, przybysze ze Wschodu (ojciec – 
w  tej roli Adam Mularczyk – nosi elementy stroju typowego dla 
grup etnicznych z  Rusi Czerwonej). Są to ludzie chciwi, brutalni 
i  tchórzliwi. Chcą siłą zająć dom miejscowej rodziny Hajduków, 

50 Tadeusz Lubelski twierdzi, że zasadnicze przemiany miały miejsce jeszcze 
przed objęciem funkcji I sekretarza PZPR przez Edwarda Gierka: „Jakkolwiek 
epoka pomarcowa wyznacza w najnowszych dziejach Polski czas głębokiego 
kryzysu, to jednak przełom w kulturze zaczyna się właśnie około 1969 roku, 
nie później” (idem, Historia kina polskiego…, s. 297). Niemniej nakręcony 
latem 1970 roku film Pułapka wpisuje się pod bardzo wieloma względami 
w  ramy wyznaczone przez takie obrazy, jak Jarzębina czerwona czy Czterej 
pancerni i pies – Lubelski nazywa ten nurt kinem narodowo-kombatanckim.

51 Por. M. Bartków, Werwolf – propaganda PRL, Kraków 2014.
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a powstrzymującemu ich oficerowi tłumaczą: „To są volksdeutsche! 
Mają szwabskie papiery!” Marta Hajdukowa (Irena Laskowska) wy-
jaśnia chłodno: „My jesteśmy reichsdeutsche. Dokumenty wysta-
wili nam Niemcy. I wpisali narodowość: Ślązak”. Ten dialog nie tyl-
ko odzwierciedla animozje między Polakami z Rzeszy a ludnością, 
której tożsamość nie była raczej kwestionowana, ale też wskazuje 
na nadal widoczny u nas brak znajomości realiów panujących tuż 
za zachodnią granicą II Rzeczypospolitej52. Pointę wypowiedzianą 
przez Martę – „myśmy tu byli nawet wtedy, kiedy Polska stąd poszła” 
– można jednak nazwać świadczeniem nieprawdy. Akcja ma miejsce 
na Dolnym Śląsku, a tereny te znalazły się poza państwem polskim 
jeszcze w XIV wieku. Powyższą deklarację uzasadniałaby jedynie wi-
zja kilkusetletniego trwania rodziny na ziemi ojców, bardzo abstrak-
cyjna. Niemniej całość postawy Hajduków każe zakładać szczerość 
ich patriotyzmu, a opowieść Marty o  jej mężu, dezerterze z Wehr-
machtu, który przez Sowietów został wysłany do pracy na Wschód, 
wzbudza współczucie innych bohaterów. Deklarowana przez męż-
czyznę polska tożsamość nie sprawiła, że przestał on być uważany 
za wroga. To samo dotyczy jego żony i całej rodziny, która na skutek 
szykan ze strony Witochów wyjeżdża do Niemiec. Film Passendor-
fera jest zatem przyznaniem się do klęski na polu integracji ludności 
autochtonicznej i przyjezdnej na „Ziemiach Odzyskanych”53.

W  Pierwszym dniu wolności niezbywalność tożsamości naro-
dowej ujawnia się w  sposób jeszcze bardziej tragiczny, implikuje 
bowiem reifikację Innego oraz bezwzględną walkę. Inga (Beata 
Tyszkiewicz), córka lekarza (Tadeusz Fijewski gra wzorcową postać 
„dobrego Niemca”), staje się łupem francuskojęzycznych mężczyzn 
w  obozowych pasiakach. Dziewczyna, dotąd niechętna nazizmo-
wi, pada ofiarą gwałtu, stanowiącego formę rozliczenia za winy jej 
rodaków. Kolejne zagrożenie płynie ze strony wyzwoleńców z ofla-
gu – dwaj polscy żołnierze, z którymi widz mógł początkowo sym-
patyzować, w sugestywnej scenie rozbierają bohaterkę do bielizny. 
Towarzyszy temu oglądanie jej w sposób jednoznacznie świadczący 

52 Temat ten przybliża wystawa zorganizowana przez Muzeum Śląska Opolskie-
go, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Stowarzyszenie Genius Loci: Dzia-
dek z Wehrmachtu, Muzeum Śląska Opolskiego, 10.03.2015‒17.05.2015.

53 Por. Ł. Polniak, Mit początku..., ss. 89–91.
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o tym, że Inga jest dla nich tylko luksusowym przedmiotem. „Nie-
meczka, co? Więc wszystko jasne...” – mówi jeden z nich; choć po-
wstrzymał go porucznik Jan (Tadeusz Łomnicki), na planie sym-
bolicznym gwałt na Obcej zaistniał już po raz kolejny54. Niełatwo 
wyjaśnić procesy zachodzące w jej psychice, dość, że razem z Otto-
nem – esesmanem, który przed wojną starał się o jej względy – bie-
rze udział w straceńczej kontrofensywie niemieckiej. Dziewczyna 
po raz kolejny zostaje zgwałcona, tym razem przez Swojego, ale nie 
zmienia to jej decyzji o walce po stronie rodaków. Polscy żołnierze 
wypełniają ostatnie zadanie, skutecznie broniąc miasta, a Jan zabija 
obsługującą ciężki karabin maszynowy Ingę. Takie zakończenie sta-
nowi ponurą pointę dla wygłaszanych przez porucznika tez o pry-
macie humanizmu nad nienawiścią o podłożu etnicznym.

Narracja prezentowana w Pułapce również wskazuje na niemoż-
ność usytuowania się w pozycji neutralnej, pomiędzy dwoma na-
rodami. Major LWP, Jan Rajner (Andrzej Kopiczyński), przyjeżdża 
do rodzinnej miejscowości na Dolnym Śląsku. Pełni funkcję me-
diatora pomiędzy Niemcami, którzy pozostali na miejscu, a armią 
administrującą niebezpiecznym jeszcze rejonem. Towarzyszy broni 
stara się przekonać, aby przyjaźniej traktowali miejscową ludność 
– w rezultacie traci ich zaufanie. Nawet żona (Joanna Jędryka) za-
czyna odczuwać obcość wobec majora, kiedy w nowych okoliczno-
ściach ujawnia się z całą mocą jego dolnośląska tożsamość. Z kolei 
wobec autochtonów Rajner konsekwentnie demonstruje swoją pol-
skość. W  rezultacie musi stoczyć śmiertelny pojedynek ze swym 
kuzynem, byłym żołnierzem SS, współorganizującym zakrojoną 
na szeroką skalę akcję dywersyjną. Wygrana w toczącej się już po 
zakończeniu wojny potyczce nie jest prawdziwym triumfem, ujaw-
nia bowiem nierealność marzenia o harmonijnej koegzystencji na-
rodów. Wydawało się majorowi, że wybaczenie sąsiadom, którzy 
szykanowali go przed wojną, i wprowadzenie w miasteczku władzy 
racjonalnej i sprawiedliwej umożliwi osiągnięcie zgody. Więź nie-
mieckich cywilów z  zakonspirowanymi oddziałami, choć nie jest 
bezwarunkowa, okazała się jednak dostatecznie silna, by zniweczyć 
kruchy powojenny ład. O ile więc Skąpani w ogniu są oskarżeniem 

54 Podobna scena pojawia się w Roku spokojnego słońca.
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formułowanym pod adresem społeczeństwa, które nie chciało 
przyjąć reichsdeutschów narodowości śląskiej, o tyle Pułapka może 
być odczytywana jako usprawiedliwienie stalinowskiej inżynierii 
społecznej, zmierzającej do stworzenia państw homogenicznych 
pod względem narodowym55.

W filmach o „Ziemiach Odzyskanych” powraca temat szabru, 
obecny w Trzech kobietach, Samych swoich, Roku spokojnego słoń-
ca, a także stanowiący oś Prawa i pięści. Okres powojenny ma bez 
wątpienia rys karnawałowy, czego jednym głównych z przejawów 
(obok zmian w hierarchii społecznej oraz hucznych zabaw towa-
rzyszących wieści o  kapitulacji Rzeszy) jest właśnie eksploracja 
obcej przestrzeni i  przywłaszczanie sobie porzuconego mienia56. 
Bohaterowie zanurzeni w czas święta, na obcym terenie, znajdują 
się jeszcze poza normami moralnymi. Co ciekawe, nawet w ramach 
klasycznie westernowej konwencji ostatniego ze wspomnianych 
filmów szabrownicy nie zostali przedstawieni jako ludzie z gruntu 
źli. Wyjątek stanowi Mielecki (Jerzy Przybylski), przywódca ban-
dy dążącej do ogołocenia uzdrowiskowego miasteczka z aparatury 
medycznej i wszelkich kosztowności. Pozostałych można postrze-
gać jako zdegenerowane ofiary wojny, ludzi przesadnie nawykłych 
do używania broni i poszukujących rekompensaty za nieszczęścia 
okupacji. Zapewne z tego właśnie powodu Andrzej Kenig (Gustaw 
Holoubek), prawdopodobnie były żołnierz Kedywu, tak długo 
waha się, zanim używa przemocy w obronie mienia publicznego.

Warto podkreślić, że opowieść o  nauczycielu samotnie po-
wstrzymującym szabrowników znów uwypukla słabość nowych 
władz. Gdyby nie przypadkowa obecność jednostki odważnej 
i  zdrowej moralnie, zaprzepaszczone zostałyby bezcenne zabyt-
ki polskiej kultury materialnej. Naiwność przedstawiciela admi-
nistracji i  nieobecność sił porządkowych jest tu nader widoczna. 
W  pełni pożądaną z  punktu widzenia władz pointę wątku walki 
o  „Ziemie Odzyskane” przynosi dopiero Album polski. Film nie-
jednorodny chronologicznie – złożony z retrospektyw czasu wojny 
i okresu pionierskiego oraz z planu współczesności, czyli przełomu 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – unaocznia trwały postęp 
55 Por. R. Conquest, Stalin. Breaker of nations, London 1991.
56 Por. R. Caillois, Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewiczowa, Warszawa 1973, s. 165.
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i porządek. Ofiara żołnierzy, którzy ustanowili granicę na Odrze, 
nie została więc zmarnowana.

Zakończenie

Wybór tematów, wokół których oscylowały powyższe rozważania, 
odzwierciedla treść omawianych fabuł. Dominują w  nich obrazy 
ruchu – rozumianego jako przemieszczanie się na tereny ponie-
mieckie, ale też jako ruchliwość, którą trzeba się stale wykazywać 
już na miejscu. Przedstawiani ludzie znajdują się też w ruchu spo-
łecznym (wchodzą w wiele niecodziennych interakcji, tworzą nowe 
więzi, zależności i  struktury), a  nade wszystko mentalnym. Dla 
większości rezygnacja z postaw wypracowanych w okolicznościach 
wojennych okazuje się bardzo trudna – zwłaszcza gdy trzeba pod-
jąć ostatnią walkę, motyw bardzo mocno eksponowany w kinie.

Oczywiście filmy, które przedstawiają zmagania o „Ziemie Od-
zyskane”, podkreślając zaciekłość niemieckiego oporu, służyły inte-
resom władzy ludowej. Propaganda stale podsycała lęk przed po-
wrotem Niemców na tereny zamieszkane już przez Polaków. Jedyną 
siłą zdolną do skutecznej obrony „Ziem Odzyskanych” był ZSRR – 
sojusz, zapewniany przez PZPR, był według tego rozumowania racją 
stanu57. Wizja ofiary polskich żołnierzy stała się mitem założyciel-
skim PRL, a przedstawianie walk nad Odrą i Nysą Łużycką służyło 
bez wątpienia integracji społeczeństwa wokół postaci heroizowanych 
i przeciwko faszystowskiemu wrogowi. Z drugiej strony kino „Ziem 
Odzyskanych” mogło podsycać lęk przed Niemcami i oczekiwanie 
na III wojnę światową, a poczucie tymczasowości prawdopodobnie 
było obecne na tych terenach znacznie dłużej niż do niedawna są-
dzono. Co więcej, zdeterminowało ono atomizację społeczeństwa 
i stanowiło niedocenianą barierę dla rozwoju gospodarczego58.

Można zaryzykować hipotezę, że jedną z  przyczyn tego stanu 
rzeczy było niedostateczne przedstawienie „Ziem Odzyskanych” 
w polskim filmie – zaistnienie większej liczby sugestywnych repre-
zentacji pozwoliłby na silniejsze utożsamienie się napływowej lud-

57 Por. R. Domke, op. cit., ss. 291–294.
58 Por. Z. Mach, op. cit.
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ności z zamieszkiwanym przez nią terytorium59. Kino, najbardziej 
masowa ze sztuk narracyjnych, znacznie częściej prezentowało hi-
storie dziejące się na Kresach Wschodnich niż na „Dzikim Zacho-
dzie”, choć wzmacnianie nostalgii za terytorium utraconym, za Pol-
ską sarmacką i romantyczną, raczej nie było korzystne dla władzy 
ludowej. Co ciekawe, choć adaptacje Trylogii Sienkiewicza są nie-
porównanie atrakcyjniejsze od większości obrazów, których akcja 
toczy się na „Ziemiach Odzyskanych”, wciąż da się zaobserwować 
lokalne zainteresowanie filmami kręconymi w danym mieście czy 
regionie. Świadczy to niewątpliwie o potrzebie identyfikacji z małą 
ojczyzną – tereny poniemieckie nie są tu wyjątkiem. Jeśli weźmie 
się pod uwagę ideologię PZPR, dziwi, jak duża część omawianych 
utworów prezentuje etap walki, pomijając przy tym okres zago-
spodarowania, który funkcjonuje tylko na marginesie mitu „Ziem 
Odzyskanych”. Jedynym popularnym filmem, gdzie wątek objęcia 
przestrzeni w posiadanie i stabilizacji został wyraźnie podkreślony, 
są Sami swoi. Album polski i Grzech Antoniego Grudy miały już nie-
porównanie słabszy odbiór.

A  przecież „Ziemie Odzyskane” mogą przejść z  fazy pionier-
skiej w  życie normalne dopiero dzięki powtarzanym przez wiele 
dni zabiegom zagospodarowania nowej przestrzeni. Interesujący, 
choć niezbyt pogłębiony obraz takich działań zawiera Rzeczpo-
spolita babska, gdzie porucznik Gromowicz (Aleksandra Zawie-
ruszanka) z  grupą podkomendnych systematycznie przywraca 
świetność zrujnowanemu folwarkowi. Sugestywne są z  kolei sce-
ny przedstawiające wytężoną pracę Antoniego Grudy i  jego żony 
(Elżbieta Kępińska). Podtrzymują oni ciągłość gospodarowania 
na opuszczonej przez Niemców ziemi, nie tylko realizując interes 
własny i społeczny (po wojnie istniała przecież groźba klęski gło-
du), ale też spełniając mityczny obowiązek chłopstwa wobec roli 
– do takiej interpretacji skłaniają zdjęcia nasycone patosem ujęcia. 
Jeszcze silniejszy ładunek ideowy mają zawarte w Albumie polskim 
sekwencje obsiewania pól przez żołnierzy LWP, realizujących w ten 
sposób Kościuszkowską formułę „żywią y bronią”. Pełną dostojeń-
stwa i optymizmu scenę kończy wybuch miny, który jasno wskazu-

59 Por. J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat nie przedstawiony, Kraków 1974.
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je na płynność granicy między okresem walki i  gospodarowania. 
Natomiast w Pułapce zasadniczym dążeniem majora, który wcze-
śniej pracował w górnictwie, jest uruchomienie kopalni. Po części 
dowartościowany w tym kinie został zatem etos pracy, a jego nośni-
kami, zgodnie z socjalistyczną ideologią, stali się chłopi i robotnicy. 
Dołączają do tego grona inteligenci, wśród nich profesor archeolo-
gii z Albumu polskiego (Kazimierz Fabisiak), przemawiający w od-
nowionej auli Uniwersytetu we Wrocławiu słowami:

Ośrodek naukowy ma za zadanie przede wszystkim wydobyć na 
jaw prawdę, że nasz powrót na ziemie piastowskie jest powrotem 
do rodzinnego gniazda, z którego nas tak brutalnie wyrzucono!

Prawdopodobnie patos tej sceny był jednym z  kilku czynników, 
które zadecydowały o  przyznaniu twórcom filmu Nagrody Mini-
stra Obrony Narodowej I stopnia. Nienajlepsza gra aktorska i wie-
cowy styl przemówienia skłaniają do interpretacji subwersywnych. 
Jeżeli piastowskości tych ziem musi szukać archeolog, to jak wątła 
jest legitymacja polskiej na nich obecności?

Co zaskakujące, kwestia piastowska pozostaje w tym kinie nie-
mal nieobecna. Poza Albumem polskim zaakcentowano ją w  jed-
nym tylko z omawianych filmów, mianowicie w Trzech kobietach, 
i to w specyficzny sposób. Próbujący zbliżyć się do byłej więźniarki 
obozu koncentracyjnego (Anna Ciepielowska) pracownik regio-
nalnego muzeum (Józef Nalberczak) zabiera ją na wycieczkę na 
zamek „zbudowany przez księcia Bolka Świdnickiego w XIV wie-
ku”. Wyrecytowawszy kilka zdań przedstawiających dzieje zabytku, 
mityguje się, pytając sam siebie: „co ja pani opowiadam?”. Zakoń-
czenie filmu (zasadniczo poprawnego z  punktu widzenia władz) 
daje się interpretować jako dekonstrukcja propagandowych treści. 
Bohaterowie stoją na ruinach, które niewielkie mogą dać zwiedza-
jącym pojęcie o okresie piastowskim, poza tym wynajdywanie owej 
tradycji wobec wyraźnych śladów przynależności do Rzeszy wydaje 
się śmieszne nawet pracownikowi muzeum. A  Żydówka ocalona 
z Zagłady nie jest skłonna do słuchania o faktach sprzed wieków.

Wspólnym mianownikiem całego kina „Ziem Odzyskanych” 
wydaje się powrót do normalności. Czasem występuje on jedynie 
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jako zamierzenie, ale za to decydujące o konstrukcji głównych bo-
haterów (Droga na Zachód, Pierwszy dzień wolności, Prawo i pięść). 
W  niektórych z  omawianych obrazów okoliczności wydają się 
sprzyjać migrantom, którzy nawet po przejściu długiego szlaku bo-
jowego potrafią bez większych problemów osiąść i  rozpocząć cy-
wilną pracę (Rzeczpospolita babska, Album polski). Nieraz jednak 
kino „Ziem Odzyskanych” ilustrowało trudności związane z pro-
cesem adaptacji, które, jak można przypuszczać, zaważyły na lo-
sach bohaterów. Dobrym przykładem jest włóczęga z Nikt nie woła 
(Aleksander Fogiel), który każdego dnia stoi na moście i wpatruje 
się w rzekę, narzekając, że woda na Dolnym Śląsku smakuje inaczej 
niż w Kołomyi. Sportretowany jest w filmie Kutza nie jako głupiec, 
ale jako osoba po prostu niezdolna do pogodzenia się z utratą „ma-
łej ojczyzny”. Zapytany przez Bożka, co właściwie robi, odpowiada: 
„Tęsknię, tęsknię, jak kania do deszczu”.

Kinematografia PRL unaoczniała niektóre koszta społeczne mi-
gracji, pomijając lub bagatelizując inne. Niewykluczone, że wartość 
propagandowa tych utworów była dzięki temu jeszcze większa – 
dobra manipulacja wymaga przecież częściowej zgodności z  ro-
zumianą Arystotelesowsko prawdą60. Mit „Ziem Zachodnich” nie 
jest jednak wyłącznie propagandowym wytworem funkcjonariuszy 
Polski Ludowej, ale też efektem wrażliwości twórców, starających 
się odpowiedzieć na oczekiwania ogółu widzów. Należy przyznać, 
że filmowcy podjęli się trudnej pracy nad zbiorowym, nierzadko 
traumatycznym doświadczeniem. Rezultaty bywały zadowalające. 
Kino stanowi istotny element debaty nad społeczną historią, nie 
wolno go zatem lekceważyć na rzecz danych o pewniejszym statusie 
poznawczym, takich jak wspomnienia i wywiady prezentujące sta-
nowisko świadków czy plakaty o  jawnie propagandowym charak-
terze. Jakkolwiek z omawianiem dzieł z okresu PRL wiąże się wiele 
wątpliwości, nieraz nierozstrzygalnych, warto podjąć trud badań 
nad odbiorem owych filmów, zwłaszcza w obliczu widocznej dziś fali 
zainteresowania tym tematem. Pozostaje mieć nadzieję, że niniejszy 
artykuł okaże się przydatny jako wstęp do dalszych rozważań. 

60 Por. W. Malicka, op. cit., ss. 97−100.
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Abstrakt

Artykuł podejmuje temat mitu pionierskiego „Ziem Odzy-
skanych”. Prezentowane rozważania stanowią próbę syntezy, 

opartą na analizie trzynastu pełnometrażowych filmów fabular-
nych z okresu PRL: Trzy kobiety, Nikt nie woła, Droga na Zachód, 
Skąpani w ogniu, Agnieszka 46, Pierwszy dzień wolności, Prawo 
i  pięść, Sami swoi, Rzeczpospolita babska, Pułapka, Album polski, 
Grzech Antoniego Grudy oraz Rok spokojnego słońca. Celem jest 
rekonstrukcja świata przedstawionego i portretów pierwszych 
osadników na „Ziemiach Odzyskanych”. Pojęciami decydującymi 
o kształcie omawianych fabuł okazują się ruch i ostatnia walka. 
Prezentowane badania wskazują na te punkty filmowych narracji, 
które po części przeczą stereotypowemu obrazowi PRL-owskiego 
dyskursu o „Ziemiach Odzyskanych”.
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Abstract

Pioneer period on the “Recovered Territories”.  
An image of the society  

in Polish People’s Republic feature films

The article is basing on an analysis of thirteen full-legth feature 
films (including The Law and the Fist and Our Folks) produced 

in Polish People’s Republic between 1956 and 1984. The main aim is 
to make a synthesis reconstructing the picture of the pioneers who 
were settling on the “Recoverd Territories” (western and northern 
parts of today’s Poland) during the last days of the 2nd World War 
and short time after the 3rd Reich’s capitulation. There was an as-
sumption made, as a result of the initial diagnoses, that the inhabit-
ants of the new territories perceived Polish People’s Republic’s cin-
ema with prudence and distance, although some of the films could 
have seriously affected the viewers. Reflection on the content and 
aesthetics of the analyzed films is basing on semiologic and prag-
matic perspective and anthropological categories as well. The study 
is concerning the potential interpretations, including those which 
seem to be totally incompatible with the ideology that was in power 
at the time. Presented synthesis is indicating the main elements 
which made up the film myth of the “Recovered Territories”. Espe-
cially important motifs are, primarily, the post-war mass movement 
of the population and, secondly, the final struggle for orderliness. 
Both categories can be taken literarily and metaphorically as well. 
What is more, the article is underlining the absence of some ele-
ments of propaganda’s communicate – although they seemed to be 
strongly connected with the general pioneers’ myth, are hardly no-
ticed in the feature films. Some further prospects of research were 
also outlined as the presented elaboration may be taken only as an 
introduction to much more complex, wider reflections.
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Motywy tantryczne  

we współczesnym malarstwie 
indyjskim. Saijad Haidar Raza  

i jego „ziarno” – bindu

„Filozofia każdej epoki przejawia się w sztuce tego czasu”1. 
Współistnienie filozofii ze sztuką, rozumianą jako przeja-
wy wszelkiej działalności człowieka: plastycznej, literac-

kiej czy  innej, nie jest ani zjawiskiem nowym, ani reliktem prze-
szłości. Za sprawą ewolucji koncepcji postrzegania świata, która 
zachodzi w  dziejach, zmieniają się sposoby interpretowania tej 
koegzystencji. Mimo to odniesienia do od dawna utartych w kul-
turze idei wciąż powracają wśród artystów i są rozumiane ciągle na 
nowo. Ucieczka od tego dyskursu wydaje się niemożliwa, rodzi się 
zatem pytanie: ile z filozofii zawartej w dziełach sztuki dostrzegają 
i rozumieją odbiorcy? Ponadto: czy w kontekście, w którym myśl 
zostaje ponownie umieszczona, wyraża ona ten sam przekaz, czy 
też należy dokonać całkowitej reinterpretacji jej sensu? Czy arty-
sta staje się nowym filozofem, czy też wcale nie ma intencji nim 
być, a  jedynie gra przestrzenią, pozwalając odbiorcy zagubić się 
w  labiryncie skojarzeń? Na te pytania z  pewnością nie ma jasnej 
odpowiedzi, lecz kwestia filozofii w sztuce pozostaje niezmiennie 
aktualna i  wciąż budzi zainteresowanie. Popularność zdobywają 

1 G. Ćatardźi, Kalā meṃ tantr: punardṛṣṭi va antardṛṣṭi. „Kala Dirgha” 2007,  
t. 7, nr 14, ss. 15‒16.
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współcześnie zwłaszcza twórcy multikulturowi, dla których płasz-
czyzną o istotnym znaczeniu jest relacja międzykulturowa.

Przykładem postaci stojącej na styku kultury wschodniej i za-
chodniej może być Saijad Haidar Raza, artysta malarz, o  którym 
głośno ostatnio na świecie między innymi za sprawą niezwykle 
wysokich cen, jakie osiągają jego obrazy. Urodził się 22 lutego 
1922 roku w Babarii (dystrykt Narasimhapur) w stanie Madhja Pra-
deś (Madhya Pradeś) jako syn szanowanego urzędnika państwowe-
go. Pierwsze lata życia spędził w górskiej wiosce, pośród pasm Sat-
pury i Windhja, nad rzeką Narmadą. Obcowanie ze środowiskiem 
naturalnym w dzieciństwie to doświadczenie nie bez znaczenia dla 
jego późniejszego życia, które toczyło się z dala od rodzinnej wio-
ski, a nawet ojczyzny2.

Swoją edukację rozpoczął w 1927 roku w szkole podstawowej 
w Kakeji (Madhja Pradeś)3. To tu, choć był jeszcze małym chłop-
cem, Raza miał odebrać lekcję, która zapadła mu w pamięć na za-
wsze i którą do dziś uznaje za ważne źródło inspiracji. Jak sam po-
wiedział w wywiadzie udzielonym Dźudźharowi Singhowi (Jujhār 
Siṅgh) w programie Art Talk w 2010 roku: 

Pewnego dnia po zajęciach, kiedy reszta uczniów wyszła z  sali, 
[nauczyciel] poprosił, żebym został. Narysował wtedy na szkolnej 
ścianie bindu i powiedział: „Siadaj tu i  spójrz na ten punkt. Nie 
myśl o niczym innym. Jeśli musisz, wpatruj się w tę kropkę, skup 
na niej wszystkie swoje myśli, zapomnij o wszystkim innym, nie 
patrz w żadnym innym kierunku”. Wyszedł […] Wrócił po pięciu, 
sześciu minutach i powiedział: „Tak, teraz idź”. Nie nazwałem tego 
bindu, on nie nazwał tego bindu, ale wiem, że to był ten punkt…4

Ten punkt, którego rolą było uspokojenie umysłu i wprowadzenie 
go w stan kontemplacji jednego przedmiotu percepcji, to równo-
cześnie punkt wyjścia do najbardziej rozpoznawalnego etapu twór-
czości Razy.

2 Por. M. Imbert, Raza. An introduction to his painting, India 2003, ss. 13‒14.
3 Por. ibidem, s. 14.
4 Art Talk – S. H. Raza (Artist), wywiad z S. H. Razą, rozm. J. Singh [on-line:] 

http://www.youtube.com/watch?v=rW0PJIH5X00 [01.09.2015] – tłum. własne.
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Po ukończeniu podstawowej edukacji w Kakeji Raza uczył się 
w szkole średniej w Mandali, a następnie w szkole wyższej w Da-
moh5. To właśnie w tym okresie, za namową młodego, charyzma-
tycznego nauczyciela G. S. Lahriego6 i mającego na niego równie 
duży wpływ Sh. D. Singha Rathore’a, Raza zainteresował się sztuką 
i  literaturą oraz po raz pierwszy sięgnął po pędzel. W wieku sie-
demnastu lat zdecydował, że chce się zajmować malarstwem. Edu-
kację w  zakresie sztuk plastycznych odebrał w  latach 1939‒1949: 
najpierw w Nagpur School of Art, a potem w Sir J. J. School of Art 
w Bombaju. W Nagpurze, pozostając pod kuratelą Śri M. V. Atha-
walego, zarówno pobierał nauki w  stylu zachodnim, w  oparciu 
o  klasyczny realizm, ucząc się perspektywy i  anatomii, jak i  był 
w kontakcie z azjatyckim, iluzjonistycznym spojrzeniem na sztukę, 
interpretowaną jako wytwór maji, ułudy, która jawi się zmysłom, 
podczas gdy prawdę może dostrzec i pojąć tylko umysł, rozumiany 
jako świadomość (cit)7. Przejawy czerpania inspiracji z zachodnich 
i wschodnich źródeł, mieszania tych dwóch koncepcji sztuki, są za-
uważalne na przestrzeni całej twórczości Razy. Staje się ona dzięki 
temu interesująca, ale i zagadkowa, rodząca wiele wątpliwości na-
tury interpretacyjnej wśród odbiorców z obu kręgów kulturowych..

Postać Razy jawi się jako niezwykła nie tylko ze względu na usy-
tuowanie pomiędzy kulturami Azji i Europy, ale także z uwagi na to, 
że jest konglomeratem łączącym w sobie jednocześnie wiele postaw 
religijnych. Jego rodzice byli muzułmanami, na co dzień w środo-
wisku szkolnym obcował natomiast z  wyznawcami hinduizmu. 
Tolerancja religijna i funkcjonowanie w środowisku wielokulturo-
wym były zatem dla niego zjawiskami naturalnymi od wczesnych 
lat życia. Do dziś uważa się za osobę religijną, ale nie utożsamia 

5 Por. M. Imbert, op. cit., s. 15.
6 Zapis imion i nazwisk za źródłami anglojęzycznymi. W Indiach, głównie w sta-

nach południowych, zapis w  postaci inicjałów (oznaczających np. imię ojca, 
matki, nazwę kasty lub rodzinnej miejscowości) jest częsty i dopuszczany jako 
oficjalny. Przyczyną może być skomplikowany system nazewnictwa i potrzeba 
dostosowania go do konwencji zachodnich bądź niechęć do ujawniania infor-
macji dotyczących własnego pochodzenia. Należy zauważyć, że wyraz zapisy-
wany w całości jest najczęściej imieniem, nie nazwiskiem – por. M. Kadambi, 
Indian Names: A Guide for Science Editors, „Science Editor” 2008, Vol. 31, No. 4. 

7 Por. ibidem, s. 16.
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się ściśle z żadnym wyznaniem. Jak sam mówi, gdy jest we Fran-
cji, odwiedza kościół chrześcijański, gdy przyjeżdża do Indii, bywa 
w świątyniach hinduistycznych oraz miejscach świętych buddyzmu 
czy dźinizmu8. Medytuje, zanim przystąpi do pracy nad obrazem. 
W  swoich dziełach odwołuje się głównie do teizmu rozumianego 
według filozofii hinduistycznej, ale idea Boga istnieje dla niego jako 
absolut, ponad wszelkimi podziałami religijnymi9. Nigdy nie czuł się 
ortodoksyjnym muzułmaninem, choć urodził się w muzułmańskiej 
rodzinie. Nie zdecydował się także podążyć za swoim rodzeństwem, 
które po śmierci rodziców w 1947 roku postanowiło wyemigrować 
do Pakistanu10. Był to trudny politycznie moment dla Indii, będą-
cych u progu uzyskania niepodległości. Wydarzenia tego okresu bez 
wątpienia odcisnęły piętno na świadomości, systemie wartości oraz 
sposobie postrzegania kultury i sztuki przez młodych ludzi, którym 
przyszło funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości.

Jednym z efektów poszukiwań własnej tożsamości pośród mło-
dych artystów indyjskich w tym czasie było powstanie i działalność 
Grupy Artystów Progresywnych (The Progressive Artists Group). 
Ruch został zainicjowany w 1947 roku w Bombaju przez Razę oraz 
M. F.  Husaina, F. N. Souzę, K. H. Arę, H. A. Gadego i  S. K. Ba-
krego; zrzeszał młodych artystów, poszukujących nowych jakości 
w syntezie sztuki rodzimej i zachodniej11. Łącząc pozornie odległe 
od siebie nurty, takie jak sztuka dźinijska, miniatura radźasthań-
ska, malarstwo francuskie czy ekspresjonizm niemiecki, członko-
wie grupy odegrali istotną rolę w  wytyczaniu nowego kierunku 
w postkolonialnej sztuce indyjskiej. Wszystkich charakteryzowało 
sprzeciwienie się tradycji i dążenie do innowacji, co każdy z nich 
realizował na odmienne stylistycznie sposoby. Grupa rozpadła się 
w  latach pięćdziesiątych, gdy trzech z  jej członków, podążając za 
swymi inspiracjami, wyemigrowało na Zachód12.

8 Por. S. H. Raza [on-line:] http://www.saffronart.com/artist/ArtistInterview.
aspx?artistid=142&a=S%20H%20Raza [01.09.2015].

9 Por. Art Talk…
10 Por. M. Imbert, op. cit., ss. 19‒20.
11 Por. ibidem, ss. 21‒24.
12 Więcej na ten temat: Progressive Artist Group [on-line:] http://www.artistscen-

tre.org/progressiveartistsgroup.htm [01.09.2013].
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Raza, który w  1950 roku wyjechał na stypendium do Paryża, 
szczególnie interesował się malarstwem francuskim – geometryzu-
jąca struktura i perspektywa dzieł Cézanne’a, koloryzm Bonnarda 
czy kompozycja kolażowa Matisse’a to fascynacje, których odzwier-
ciedlenie można dostrzec w malarstwie Razy obok wpływu rodzi-
mych twórców, takich jak Rabindranath Tagore, Dźamini Roj (Ja-
mini Roy)13 czy Amrita Szergil (Amṛtā Śergil)14. Analiza twórczości 
Cézanne’a doprowadziła Razę do rozpoznawalnej potem jako cha-
rakterystyczna dla niego idei konstruowania obrazu, polegającej na 
budowaniu dzieła niczym domu, w sposób przemyślany i z solid-
nymi fundamentami. Jak sam później powiedział, w odniesieniu do 
powstającego wtedy obrazu Bindu-Pańćatatwa:

Do każdego obrazu zawsze mam wcześniej przygotowaną kon-
strukcję geometryczną, która jest powiązana z  jakąś konkretną 
kwestią, na przykład trójkątami. Zapewne już pan widział, kon-
strukcja tego została już ukończona. Na całym płótnie, od jednego 
narożnika do drugiego, biegną przekątne, a także równoległe linie 
skośne, co tworzy kilka trójkątów. Trójkąty te reprezentują biegu-
ny: puruszę i prakriti; mężczyznę i kobietę. W przestrzeni żeńskiej 
bindu znajduje się w kierunku dolnym; w męskiej – ponad trój-
kątem. W dolnej części, jeśli pan spojrzy, kolory – w porównaniu 
do tych w części górnej, są ciemniejsze, co oznacza według mnie 
drogę ku wyzwoleniu, w stronę światła15.

13 Transkrypcja za źródłami anglojęzycznymi. Dźamini Roj (1887‒1972) – ma-
larz bengalski, uczeń Abanindranatha Tagore’a, jeden z  najbardziej rozpo-
znawalnych współczesnych twórców indyjskich. Znany najbardziej za spra-
wą obrazów inspirowanych ludowym malarstwem kalighat z  Kalkuty, które 
powstawały na różnego typu podłożach (tkaninach, drewnie, matach), przy 
użyciu naturalnych barwników i charakteryzują się specyficzną, łagodnie pro-
wadzoną, ale grubą kreską i intensywnymi kolorami. W 1955 roku został uho-
norowany nagrodą ogólnoindyjską Padma Bhuszan – por. Jamini Roy [on-line:] 
http://www.indianartcircle.com/arteducation/jamini.shtml [02.09.2015].

14 Amrita Szergil (1913‒1941) ‒ malarka urodzona na Węgrzech jako córka sikhij-
skiego arystokraty i  węgierskiej śpiewaczki, znana jako indyjska Frida Kahlo, 
uważana za najważniejszą artystkę indyjską pierwszej połowy XX wieku, o któ-
rej S.H. Raza mówi: „Endowed with a genuine plastic sense and sensititvity for 
color she produced in the 1930s, after returning from France to India, a signifi-
cant opus of high quality. She left a distinct stamp on our era, providing Indian 
painting with a direction and new perspectives” – M. Imbert, op. cit., s. 21.

15 Por. G. Ćatardźi, op. cit., ss. 15‒16.



44 Początek

Początkowo podstawowymi technikami wykorzystywanymi 
przez Razę były gwasz i akwarela. Tematyka jego prac oscylowała 
głównie wokół pejzaży i motywów urbanistycznych – ścierały się 
skrajnie odmienne zainteresowania: od dzieciństwa zakorzeniony 
w świadomości artysty sentyment do natury oraz fascynacja nową 
jakością, fenomenem miasta. Utrzymanie tych tendencji można 
dostrzec w  twórczości Razy także w  okresie paryskim. We Fran-
cji, ucząc się w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, mógł 
rozwijać swoje zainteresowanie sztuką zachodnią, poznać atmosfe-
rę kulturalną Europy i nią przesiąknąć. Funkcjonowanie, myślenie 
i  tworzenie w artystycznym centrum było jego marzeniem, które 
właśnie się spełniło16. Bezpośredni kontakt z  dziełami mistrzów 
– takich jak wspomniany wcześniej Cézanne – przyniósł owoce 
w  postaci zmian, które można dostrzec w  malarstwie Razy z  lat 
pięćdziesiątych. Choć artysta pozostał wierny figuratywnym przed-
stawieniom miasta i natury, to widoczna jest próba geometryzacji 
ukazywanego w kompozycji otoczenia. Raza zaczął także wykorzy-
stywać bliższą sztuce zachodniej i pozwalającą na uzyskanie więk-
szej wyrazistości technikę olejną, która miała mu towarzyszyć do 
czasu odkrycia akrylu – mocnego, lecz transparentnego, dającego 
zupełnie nowe możliwości medium malarskiego, pozwalającego na 
uzyskanie większej gładkości i jednolitości barw oraz ułatwiającego 
pokrywanie dużych powierzchni płótna17.

W latach sześćdziesiątych malarstwo Razy, pozostające pod sil-
nym wpływem tendencji zachodnich, przeszło w formę abstrakcyj-
ną, niefiguratywną, choć artysta nadal uważał naturę za źródło swo-
ich inspiracji. Wyzwalając się z więzów uporządkowanej kompozycji, 
nie zarzucił jednak wtedy całkowicie geometrii – i nie zrobił tego ni-
gdy. Ten okres przyniósł wykształcenie takiej świadomości kolorów, 
jaka miała być odtąd charakterystyczna dla Razy – zastosowanie sil-
nego kontrastu, wyrazistych barw, jasno od siebie rozgraniczonych, 
i czynienie ich znaczącymi. Ten czas „burzy i naporu”, poszukiwania 
tożsamości artystycznej w zgodzie z  samym sobą, odzwierciedlają 

16 Por. S. H. Raza…
17 Por. M. Imbert, op. cit., s. 34.
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dzieła takie jak La Nuit (Noc), La Terre (Ziemia) czy La Forge (Kuź-
nia), przepełnione ekspresją i doskonałym nieporządkiem18.

Prace Razy zostały docenione. Jednak po kilkunastu latach 
spędzonych we Francji i poświęconych malarstwu figuratywnemu 
artysta poczuł, że jego sztuce czegoś brak. Pojawiło się pytanie: 
gdzie w tym wszystkim są Indie, gdzie jest indyjskość, która nigdy 
nie opuściła jego duszy, dlaczego ta wielka cywilizacja Indii, któ-
rej wciąż czuje się częścią, nie manifestuje się w widoczny sposób 
w  jego pracach?19 Odpowiedzi zaczęły nasuwać się powoli dzięki 
spotkaniom ze znanymi, acz zapomnianymi przez lata emigracji 
symbolami. Od momentu, gdy w 1978 roku Raza odbył podróż do 
Indii w rodzinne strony stanu Madhja Pradeś i sąsiedniego Radźa-
sthanu20, jego nową inspiracją stało się ziarno stworzenia – bindu, 
z którego wszystko się wydobywa i  z którego powstaje życie. Po-
wstała w  ten sposób zupełnie nowa gałąź jego twórczości, mają-
ca źródło w indyjskim pochodzeniu artysty, którego nigdy się nie 
wyrzekł, pielęgnując w sobie pamięć o nim. Przywróciło to Razie 
równowagę wewnętrzną, dając wyraz jego uduchowionej naturze, 
oraz pozwoliło mu zapisać się na kartach zarówno indyjskiej, jak 
i światowej historii malarstwa. 

Dzieł, które wyszły spod pędzla Razy od późnych lat siedem-
dziesiątych, nie sposób pomylić z obrazami jakiegokolwiek inne-
go autora. Silnie zgeometryzowane, uporządkowane kompozycje 
wielkoformatowe, zamknięte na płaszczyźnie płótna przy pomocy 
akrylu, proste linie: poziome, pionowe, przekątne, trójkąty, kwadra-
ty i ten najważniejszy, idealny kształt koła – to elementy powtarza-
jące się u Razy, motywy, które można zaobserwować na przyciąga-
jących wielobarwnością i wyrazistością barw płótnach, takich jak: 
Ma (1981 r.)21, Satpura (1984 r.), Rajasthan (1981 r.) i wielu innych.

Koło, kropka, punkt. Bindu. To jeden z tych symboli, które nio-
są w bardzo prostej, schematycznej wręcz formie niewyobrażalne 
bogactwo sensów metaforycznych przy jednoczesnym posiadaniu 
daleko posuniętych konotacji filozoficznych. W sensie dosłownym 

18 Por. ibidem, ss. 43‒47.
19 Por. Art Talk…
20 Por. M. Imbert, op. cit., s. 50.
21 Por. ibidem, s. 52.
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sanskryckie słowo bindu oznacza – według słownika Moniera Wil-
liamsa – kroplę wody, kropkę, punkt, także znak graficzny anuswa-
ry (skrótowe przedstawienie litery „m” w  alfabecie dewanagari) 
oraz symbol w  postaci kropki, wykonywany na czole pomiędzy 
brwiami lub na głowie słonia22. Bindu jest punktem kumulującym 
w sobie potencjalną energię, rodzącą się dzięki zjednoczeniu Śiwy 
i Śakti. Jako anuswara stanowi istotny element indyjskiej koncep-
cji mowy wać (vāc), w oparciu o którą powstają wszelkie magicz-
ne formuły złożone z dźwięków o mocy sprawczej – mantry23. Na 
przykład w  mantrze „OM” graficzną reprezentacją nosówki „m” 
jest tak zwana ardhaćandra, czyli „półksiężyc”, uważany, jak głosi 
Kszemaradźa24, za formę wibracji dźwięku (spanda) poprzedzają-
cą bindu, która dzięki mocy sprawczej i  potencji Śiwy przeradza 
się w  pełen księżyc – bindu jako esencję wszechświata. Wibracja 

22 Hasło bindu [w:] M. Monier-Williams, Sanskrit-English dictionary, New Delhi 
2008.

23 A. Padoux, Vāc: The Concept of the Word in Selected Hindu Tantras, New York 
1990, ss. 105‒106.

24 Por. ibidem, ss. 107‒111.

Rys. 1.  
Saijad Haidar Raza,  

Arambh (Początek), 2014 r., 
Art. Musings, Mumbai,  

fot. autorki.
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– stan subtelny, istniejący od prapoczątku – jest energią, z której 
formuje się Manifestacja. Nosówka nadaje subtelności sylabie bi-
dźi (bīja) i  pozwala jej przejść w  czystą energię transcendentną, 
utożsamianą z Śiwą; umożliwia osiągnięcie stanu, w którym do-
chodzi do reabsorpcji dźwięku i  oddechu, gdzie powracają one 
do swojej pierwotnej natury. Bindu kumuluje w sobie siłę mantry, 
spełnia też znaczącą rolę w pobudzaniu kundalini. Księżyc w peł-
ni jest rozumiany jako skończona całość emitowanej przez Śiwę 
energii, mogącej także stanowić ograniczenie samo w sobie. Bin-
du może być odbierane jako prawdziwa natura egzystencji (sattā), 
przez co wiąże się z interpretacją kropli jako krwi menstruacyjnej. 
Jest emanacją energii świata także jako forma światła – migotliwa 
jasność, ewokowana pulsacyjnie przez wszechświat lub będąca od-
biciem promieniowania słonecznego. Kszemaradźa określa je jako 
paraprakaśa (paraprākaśaḥ) – nadświatło. Naturę światła posiada 
Najwyższa Rzeczywistość, rzeczywistość ostateczna, co implikuje 
bezgraniczność, nieskończoność, ponadwymiarowość, suprema-
cję energii rozpoznawalnej jako bindu, która ponadto jest ener-
gią aktywną. Stanowi także symbol koncentracji medytacyjnej, 
skupienia zmysłów na jednym przedmiocie poznania25. Ostatnia 
koncepcja wydaje się najbliższa tej zawartej w kompozycjach Razy 
– wskazuje na to jego własna interpretacja. Autor potwierdza, że 
pojmuje bindu jako nasionko, z  którego ewoluuje wszechświat, 
jako punkt wyjścia do powstania natury. Spytany, dlaczego na jego 
obrazach bindu prawie zawsze ma barwę czarną, a nie jasną – jak 
sugerowałyby obecne w źródłach konotacje ze światłem oraz fakt, 
że biel jest w Indiach kolorem boskości – tłumaczy, że czerń jest 
pierwotna, macierzysta i  ma związek z  kobiecym łonem, w  nie-
unikniony sposób wiążącym się z  kwestią stworzenia26. Zawiera 
także w sobie wszystkie inne kolory i dlatego istnieje jako źródło 
światła wypływającego z niej niczym strumień wody27. O roli, któ-
rą idea bindu ogrywa w jego dziełach, Raza wypowiada się w na-
stępujący sposób: 

25 Por. A. Padoux, op. cit, ss. 105‒106.
26 Por. Art Talk… 
27 Por. M. Imbert, op. cit., s. 54.
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Bindu jest niczym ziarno. To dla mnie nieodzowna figura geo-
metryczna; jest ideą głęboko zakorzenioną w mojej świadomości. 
Ziarno tworzy pewną energię, która wyraża się poprzez kolo-
ry. „Pięciożywiołowe bindu” zostało ukazane przy użyciu pięciu 
barw. Oto jak to widzę28;

oraz:

Człowiek musi skupić się na jednej idei. Zwykle radzę młodym 
mężczyznom – skup się na jednej kobiecie. Jedna kobieta daje 
wszystko. Artyście wystarcza jedna idea. Dla mnie bindu jest przez 
całe moje życie olbrzymim tematem, z wieloma wariacjami29.

Bindu w swojej naturze wiąże się ze znajomością wszystkiego, co 
ma zostać wyrażone. Nie wydaje się więc konieczne ustalanie jednej 
ani nawet kilku prawidłowych i skończonych interpretacji tego sym-
bolu, co czyni go znakomitym motywem przewodnim dla sztuki.

Drugi istotny motyw tantryczny przewijający się nieustannie 
w twórczości Razy z tego okresu to – obok kilku innych – Purusza 
i Prakriti (puruṣa, prakṛti).

Według filozofii sankhji (sāṅkhya)30 wszechświat posiada dwa 
bieguny – Puruszę i Prakriti. Prakriti jest naturą, w której zacho-
dzą wszelkie procesy, niemożliwe jednak do zaistnienia bez biernej 
obecności, stanowiącej swego rodzaju katalizator dla aktywności – 
czystej zasady, ukrytej pod pojęciem Puruszy. Purusza, posiadający 
takie cechy, jak statyczność, mądrość czy transcendencja, łączony 
z realizacją i spełnieniem duchowym, symbolizuje pierwiastek mę-
ski i reprezentuje Śiwę. Prakriti – pierwiastek żeński, siła potencji, 
tajemnica kreacji i istnienia, to stojąca do nich w opozycji, ale jed-
nak uzupełniająca Śiwę i  nierozerwalna z  nim Śakti. Składają się 
na nią trzy cechy, jakości – guny (guṇa): sattwa (sattva) – esencja, 

28 „Pięciożywiołowe bindu” – mowa o obrazie pod takim tytułem (Bindu Pan-
chatattva) – por. G. Ćatardźi, op. cit. ss. 15‒16.

29 I am yet to tire of “bindu”: Artist S. H. Raza [on-line:] http://twocircles.net/ 
2011nov28/i_am_yet_tire_bindu_artist_sh_raza.html [02.09.2015].

30 Sankhja – jeden z sześciu podstawowych, ortodoksyjnych systemów w myśli 
indyjskiej, tworzy parę z  jogą (yoga); głównym dziełem dla tej filozofii jest 
Sānkhyakārikā Iśwarakriszny: ateistyczny dualizm metafizyczny – por. F. Ru-
zsa, Sankhya [on-line:] http://www.iep.utm.edu/sankhya [02.09.2015].
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radźas (rajas) – światło, i  tamas (tamas) – mrok31. Zjednoczenie 
pierwiastków Śiwy i Śakti to uformowanie androgenicznej jedności 
przeciwnych sobie jakości. To zjednoczenie następuje w Absolucie, 
Brahman, bez którego niemożliwym do osiągnięcia jest najwyższy 
dla wyznawcy hinduizmu cel, czyli uwolnienie się od iluzji karma-
na. Symbolami Śiwy i Śakti, Puruszy i Prakriti, są trójkąty: żeński 
– zwrócony wierzchołkiem do dołu – i męski – z wierzchołkiem 
skierowanym ku górze32.

Warto zauważyć, że dzieła Razy z tego okresu, chociaż w swym 
kształcie zupełnie abstrakcyjne, wciąż są przejawem fascynacji na-
turą, nieopuszczającej artysty od najwcześniejszych lat. Taka natura 
– natchnienie twórcze – pojawia się pod postacią reprezentujących 
energię indywidualną kundalini, węży. Kundalini jest „wężową ener-
gią”, umieszczoną w najniższej ćakrze (cakra), punkcie energetycz-
nym ciała ludzkiego, w okolicach narządów rozrodczych. Energia 
ta, obudzona żeńską siłą podczas praktyk jogicznych, uwalnia się 
i podąża poprzez wszystkie pozostałe ćakry ku górze, jednocząc się 
z najwyższą z nich – sahasrarą (sahasrāra), znajdującą się na wyso-
kości dziesięciu palców ponad głową. W ten sposób jogin zdobywa 
moc duchową i wyzwolenie. Kwestia tego, w jaki sposób kundalini 
ma zostać obudzona, różni się zależnie od tantrycznej tradycji33.

Zarówno bindu, jak i trójkąty symbolizujące Puruszę i Prakriti 
są obecne w jantrze (yantra) i mandali (maṇḍala), a wręcz stano-
wią nieodzowne ich elementy. Z  tymi swoistymi narzędziami34, 
konstrukcjami wykorzystywanymi w  kulcie tantrycznym, mogą 
bez wątpienia kojarzyć się pod względem konstrukcji dzieła Razy. 
Jantry i mandale to swego rodzaju magiczne diagramy, przeważnie 
dwuwymiarowe, tworzone z materiałów trwałych, takich jak metal 
czy drewno, lub tymczasowe, na przykład usypywane z proszku. 
W symboliczny sposób reprezentują one panteon bóstw i stanowią 
metaforę wszechświata. Wykorzystuje się je podczas okazyjnych 

31 Por. ibidem.
32 Por. M. Imbert, op. cit. s. 50.
33 Por. T. C. Wright, Left-Handed’ Hindu Tantrism, „Religious Studies” 1970, vol. 6, 

no. 4, s. 355.
34 Sanskrycki przyrostek „-tra” w  oznacza narzędzie, przyrząd służący jakiejś 

czynności, wyrażonej rdzeniem, do jakiego jest dołączony.
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rytuałów, w  szczególności ceremonii inicjacji – dikszy (dikṣa)35. 
Podobnie płótna Razy są wymagającą głębszej interpretacji i wta-
jemniczenia, w pewien sposób magiczną strukturą uporządkowa-
nych kształtów.

Wpisanie się w  nowoczesność, zarówno wschodnią, jak i  za-
chodnią oraz poddanie się nurtom abstrakcjonizmu, prymity-
wizmu na równi z  przyjęciem wpływów awangardy indyjskiej to 
cechy, które doprowadzają do zdefiniowania nowego idiomu, okre-
ślanego mianem neotantryzmu36, rozumianego nie jako głoszenie 
faktycznej filozofii tantry, ale jako tworzenie własnej symbolicznej 
wizji w kontekście lokalnym w celu przekazania współczesnej my-
śli. Tantra jest pretekstem, ale ożywienie jej idei nie jest głównym 
zamysłem nieuważających się wcale za tantryków artystów37. Sam 
Raza może zostać zaliczony do tego nurtu, jeżeli przyjmie się inne 
jego rozumienie niż to głoszone przez twórców oficjalnego ruchu. 
Artysta osobiście nie włączył się w  działalność grupy, twierdząc, 
że przekazać własną interpretację można dopiero po zasymilowa-
waniu zrozumianych wcześniej idei dotyczących przedstawienia 
wizualnego. Także kilku innych twórców odcinało się od łączenia 
ich z tym nurtem, nie uważając się za inicjatorów renesansu sztuki 
tantrycznej w jej rodzimej formie.

Gautam Ćaterdźi, autor przytaczanego wyżej artykułu o tantrze 
w twórczości Razy, stawia w swoim tekście istotne pytania: 

Czy formy tantryczne, obecne na licznych płótnach malarzy dwu-
dziestowiecznych, są zgodne z  tradycyjnym rozumieniem tantry, 
czy zmieniły się pod wpływem głosów współczesnego rozumienia 
funkcji sztuki, czy znaczenie przekazywane przez formy wyraża za-
mysł artysty, czy istnieje różnica między jego poglądem, a prawdzi-
wym znaczeniem tantry, czy jest zgodność, czy też [jej] nie [ma]?38 

35 Por. G. Bühnemann, Maṇḍala, Yantra and Cakra: Some Observations [w:] Man-
dalas and Yantras in the Hindu Traditions, Leiden 2003, ss. 13‒56.

36 Neo-Tantra – konglomerat artystów tworzących w  latach sześćdziesiątych 
i  siedemdziesiątych, którzy zwrócili swoje zainteresowanie w  kierunku hin-
duistycznych i  buddyjskich praktyk tantrycznych, takich jak P. T. Reddy, 
G. R. Santosz, Biren De – por. R. M. Brown, P. T. Reddy, Neo-Tantrism, and 
Modern Art in India, „Art Journal” 2005, vol. 64, no. 4, s. 29.

37 Por. ibidem, s. 27.
38 G. Ćatardźi, op. cit., ss. 15‒16 – tłum. własne.
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Podążając za myślą Ćaterdźiego, można na powyższe pytanie udzie-
lić następującej odpowiedzi: 

Albo współcześni malarze uczynili swobodny użytek z indyjskiej 
tantry, wykorzystując znaczenie trójkąta, koła i innych form geo-
metrycznych oraz zawężając ich sens; albo też jest zupełnie inaczej 
– artyści, pozostając pod pewnym wpływem prawdziwego misty-
cyzmu tantry, prawdziwą istotę zawarli w kolorach, nie stworzyli 
swoich obrazów na podstawie Agam39. Poszli w  kierunku prze-
strzeni barw”40. 

Ale może najlepszym podsumowaniem tych kwestii – pozostają-
cych w  gruncie rzeczy nierozstrzygniętymi – będą słowa samego 
Saijada Haidara Razy, który powiedział: „Tantra jest istniejącym 
w  jej adeptach, wciąż przekazywanym dzięki Agamom i  tekstom 
śruti światłem”41. O  tantrze mówi się agama  – co oznacza to, co 
przekazane przez tradycję, dodatkowe. A czy tradycja nie jest kre-
acją istniejącą w  świadomości, która formuje się wciąż na nowo 
i żyje tak dotąd, dokąd podlega interpretacji? Pozostaje problem, 
czy współcześnie da się oddzielić od siebie – mówiąc metaforycz-
nie – korzenie i gałęzie mające początek w jedneym bindu – ziarnie. 
Może jednak nie warto czynić takich wysiłków. Sam Raza odcina 
się od doszukiwania się nadmiernej metafizyki w  jego obrazach. 
Ale choćby przez nadanie im tytułów zawierających pojęcia wzięte 
z tantry zasiewa w nas, odbiorcach, szczególnie zachodnich, ziarno 
ciekawości. Sztuka istnieje w  przestrzeni pomiędzy twórcą a  od-
biorcami, więc to chyba już od tych ostatnich zależy, jak intensyw-
nie, pośród gęstwiny wielobarwnych kwadratów, kół i  trójkątów, 
będziemy się doszukiwać głębi filozoficznej.

39 Agamy – teksty religijne utożsamiane zwykle z tantryzmem, stanowiące swego ro-
dzaju podręczniki kultu. Wiele z nich porusza kwestie techniczne, takie jak np. two-
rzenie wizerunków czy budowanie świątyń – por. Scriptures of Hinduism [on-line:] 
http://www.hinduwebsite.com/hinduism/hinduscriptures.asp#agama [23.04.2015].

40 G. Ćatardźi, op. cit, ss. 15‒16 – tłum. własne.
41 Ibidem –tłum. własne.
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Abstrakt

Saijad Haidar Raza, najstarszy żyjący współczesny malarz indyj-
ski to prawdopodobnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych 

i docenianych artystów z tej części świata. Jego barwne, wyraziste 
płótna, pełne geometrycznych kształtów, nieustannie przyciągają 
miłośników sztuki abstrakcyjnej wszystkich kręgów kulturowych. 
Co sprawia, że te pozornie proste dzieła zyskały tak duże uznanie? 
Niniejszy artykuł stanowi próbę zbadania, jak społeczne i arty-
styczne pochodzenie S. H. Razy wpłynęło na późniejszą twórczość 
artysty i umożliwiło rozpropagowanie jego dzieł poza granice oj-
czyzny. Jako twórca wielokulturowy, wywodzący swoje umiejętno-
ści malarskie zarówno ze źródeł zachodnich, jak i indyjskich, Raza 
nie wyrzekając się swojego pochodzenia, znalazł sposób, aby stwo-
rzyć dzieła, które postrzegane są jako uniwersalne. Jednym z  za-
dań, jakie stawia sobie autorka niniejszego artykułu jest odszuka-
nie źródeł najpopularniejszych motywów charakterystycznych dla 
prac S. H. Razy. Głównym z nich jest słynne bindu, ziarno, które 
zakiełkowało w malarzu i stało się nowym początkiem jego drogi 
artystycznej, a zarazem powrotem do początku; to element pozwa-
lający dostrzec wewnętrzną złożoność obrazów, które na pierwszy 
rzut oka wydają się banalne. Poprzez odniesienie do tantryzmu, 
jednej ze stosunkowo młodych gałęzi Hinduizmu, oraz do filozofii 
sankhji, będącej jedną z jego podstaw, w artykule zaproponowano 
kilka możliwych znaczeń i interpretacji symboli wykorzystywa-
nych przez Razę. 

Znajomość tła, na jakim powstało dzieło sztuki pozwala odsło-
nić ukryte przesłanie i stanowi punkt wyjścia dla bardziej złożo-
nych idei filozoficznych. Nadrzędnym celem niniejszego artyku-
łu jest udowodnienie tejże tezy na podstawie najnowszych dzieł 
S. H. Razy.
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Abstract

TANTRIC ELEMENTS IN MODERN INDIAN PAINTING.  
SYED HAIDER RAZA AND HIS “SEED” – BINDU

Syed Haider Raza, a longest-living modern painter of Indian ori-
gin is most probably one of the best recognized and appreciated 

artist of that region. His colorful, vivid canvas full of geometrical 
shapes incessantly attract connoisseurs of abstract art, regardless of 
their cultural background. What is it that makes those seemingly 
uncomplicated pieces so successful? This article tries to look at the 
painter’s social and artistic background to see how those matters 
influenced his later activity and enabled him to spread his works 
beyond the limits of his mother country. Deriving his artistic skills 
from both Western and Indian sources, as a multicultural creator, 
Raza somehow managed to develop something that is perceived by 
many as universal, despite not renouncing his roots. The attempt 
of the author of the article is to trace the roots of most popular 
motives characteristic for S. H. Raza’s works, such as his famous 
bindu, the seed which was sowed in him as a new commencement 
and simultaneously a return to the beginning, to show the inner 
complexity of those apparently unsophisticated paintings. Refer-
ring to one of some relatively recent branches of Hinduism, which 
is Tantrism, and to the philosophy of Sankhya, which constitutes 
one of its basis, the article proposes a couple of possible meanings 
and interpretations of the symbols Raza is so keen to use. Possess-
ing even a little knowledge of its background, art may reveal some 
hidden message and serve as a point of departure for more intricate 
philosophical ideas. The paramount aim of the article is to prove 
this thesis on the example of Raza’s most recent paintings.
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▪    ▪    ▪
O wyborze między  

„nie istnieję” a „nie istnieje się”  
i o „drodze do ciał wskrzeszania”. 

Powrót do początku  
i próby zmienienia świata  
w „Lodzie” Jacka Dukaja

Fantastyka naukowa, z jednej strony będąca wciąż żywą i chęt-
nie wykorzystywaną konwencją, z  drugiej zaś stanowiąca 
przedmiot mnogich analiz, powstających – z  gorszym lub 

lepszym skutkiem – właściwie nieprzerwanie od kilkudziesięciu 
lat, kojarzona jest zwykle w powszechnym rozumieniu z mniej lub 
bardziej udanymi prognozami na temat stechnicyzowanego świa-
ta1. Istnieje również przekonanie, że literatura tego rodzaju koncen-
truje się na spekulacjach na temat idei, w przeciwieństwie do dzieł 
spoza tego gatunku, skupionych na próbach odwzorowania ludz-
kich charakterów2; takie założenie wiąże się poniekąd z uznaniem, 

1 Na potrzeby niniejszych rozważań, niepoświęconych przecież kwestiom ge-
nologii, przyjęto klasyczny podział fantastyki na fantasy, fantastykę naukową 
i horror, a także, pozostające nieco na boku, historie alternatywne; science fic-
tion w porównaniu do tych ostatnich koncentruje się – według tych kryteriów 
podziałowych – na wizjach przyszłości.

2 Por. np. Ł. Jonak, Patrząc w przód dalej niż na jeden ruch. Rozmowa z Jackiem 
Dukajem [on-line:] http://kulturaliberalna.pl/2011/08/09/patrzac-w-przod-
-dalej-niz-na-jeden-ruch [10.05.2015].
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iż fantastyka naukowa nie przejawia zainteresowania człowiekiem 
jako takim, a tylko tym, co go otacza. 

Tymczasem w kręgu zainteresowań science fiction znajduje się 
również – a  może nawet przede wszystkim – to, jak zmieniony 
przez naukę świat oddziałuje na człowieka, lub na to, w co czło-
wiek mógłby się zmienić, a także na kształt całych społeczeństw3. 
Współczesna fantastyka – nie tylko naukowa, chociaż ta, z  racji 
prezentowania zmienionego świata przyszłości, wydaje się ku temu 
szczególnie predestynowana – zbliża się niejednokrotnie w  tych 
rozważaniach do refleksji proponowanych przez nurty takie jak 
post- czy transhumanizm. Coraz częściej nie tylko prezentowane 
są wizje istot postludzkich, ale również podaje się w  wątpliwość 
postrzeganie świata przez pryzmat podmiotu-człowieka, a  cza-
sem w  ogóle samą ideę takiego podmiotu, rozważając również 
samą kategorię postrzegania, życia i  istnienia. Mniej lub bardziej 
jednoznacznie przynależące do nurtu fantastyki naukowej utwory 
w swoisty sposób nakreślają więc wizje nowego początku – odro-
dzenia świata, w którym kategoria człowieczeństwa ulec musi rewi-
zji i reinterpretacji.

Tego rodzaju wątki w powieści Jacka Dukaja Lód ujawniają się 
w wielu miejscach, niekiedy bardzo wyraźnie; wpływa na to kilka 
czynników. Po pierwsze wspomniana powyżej konwencja gatun-
kowa4. Po wtóre sytuacja fabularna: powieść Dukaja przedstawia 
świat, w  którym na skutek upadku na tereny Syberii meteorytu 
złożonego z tungetytu, materiału, który otrzymując energię, obni-
ża swoją temperaturę, część świata zostaje skuta lodem. Panująca 
Zima zamraża również historię – nie dochodzą do skutku wyda-
rzenia znane ze światowej historii: nie wybuchła wojna światowa, 
nie powstała też niepodległa Polska. W toku fabuły pojawia się jed-
nak perspektywa przywrócenia Lata – takie prawdopodobieństwo 

3 Przykładem może być chociażby, niezwykle popularny na gruncie polskim na 
przełomie lat siedemdziesiątych i  osiemdziesiątych, nurt fantastyki socjolo-
gicznej, reprezentowany między innymi przez Janusza Zajdla czy Edmunda 
Wnuka-Lipińskiego, a za granicą na przykład przez Isaaka Asimova.

4 Sam autor określa Lód jako powieść science-fiction z istotną rolą elementu hi-
storiograficznego; pojawiają się również, co zrozumiałe, opisy dzieła Dukaja 
jako przynależnego do nurtu historii alternatywnych, a także – najczęściej – 
uznające je za niemożliwe do jednoznacznego przyporządkowania.
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wymusza natomiast myślenie o tym, co zostało skute lodem i  jak 
będzie wyglądało, gdy lód zostanie roztopiony. Zarysowana w ten 
sposób sytuacja prowokuje wizje powrotu do genesis, rozważania 
na temat odrodzenia świata, jego „nowego początku” i tego, w ja-
kim kształcie to powtórne genesis miałoby go zastać.

Jednym z najsilniejszych sygnałów pozwalających interpretować 
Lód poprzez pryzmat tak rozumianego myślenia palingenetycznego 
jest bezpośrednie odwołanie do myśli rosyjskiego filozofa, uznawa-
nego za jednego z prekursorów czy nawet twórców transhumani-
zmu, Nikołaja Fiodorowicza Fiodorowa. W jego pismach dominuje 
idea powszechnego zmartwychwstania (czy też raczej: wskrzesze-
nia5), które dotyczyć by miało ludzi wszystkich czasów, a którego 
nadejście ludzkość mogłaby przyspieszyć poprzez, między innymi, 
rozwój nauki i samodoskonalenie. Wszystkie pokolenia wskrzeszo-
ne miałyby powstać z „prochu ojców”, a więc z cząsteczek rozłożo-
nych ciał zmarłych, które uległyby ponownej syntezie i ożywieniu. 

W wersji Dukaja myśl Fiodorowa ujawnia się w postaci założeń, 
którymi kieruje się Bractwo Walki z Apokalipsą (jego przedstawi-
ciele zwani są zresztą fiodorowcami); w  opinii tej grupy którego 
świat ogarnięty Zimą staje się przestrzenią szczególnie podatną na 
wcielenie w życie idei myśliciela. Szczególnie inspirujące dla fiodo-
rowców okazują się bowiem badania nad przywracaniem do życia 
istot przebywających przez różny czas w stanie zamrożenia; skoro 
większość Azji i Europy skuta jest lodem, obserwacja tego fenome-
nu staje się znacząco ułatwiona:

Szczególne wrażenie zrobiły na nich przypadki „samorzutnego” 
wskrzeszenia zwierząt wyjętych z  wiecznej zmarzliny. Lód, lód 
- to już jakiś początek. Sam Chawrow pisze w  broszurze o  eks-
perymentach ze śmiertelnie chorymi ochotnikami, kładzionymi 
w doły lodowe i wyjmowanymi z nich po kilkudziesięciu godzi-
nach, gdy zdążyli zamarznąć na kamień - wstaną czy nie wstaną? 

5 „Nie chodzi o zmartwychwstanie transcendentne, mistyczne, Boskie dla czło-
wieka, ale immanentne, aktywne, Boskie poprzez człowieka” – J. Dobie-
szewski, Nikołaj Fiodorow – ekscesy zmartwychwstania [w:] Wokół Szestowa 
i Fiodorowa. Almanach myśli rosyjskiej, red. J. Dobieszewski, Warszawa 2007, 
ss. 72‒27, cyt. za: J. Żylina-Chudzik, Aktywistyczna eschatologia Mikołaja Fio-
dorowa jako pragmatyczna implikacja jego antropologii, Kraków 2008, s. 75.
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A może nie wstali tylko dlatego, że mimo wszystko choroba ich 
do reszty zmogła? […] Galwanizowali zmarłych zimowników. 
Panowie w  szubach grubych, z  gołemi głowami i  obliczami po-
ważnemi nad patrjarszemi brodami fotografowali się obok otwar-
tych mogił w lodzie wykutych, między nimi stał oparty o deskę, 
sztywny jak sopel trup, też lutowczyk, znaczit, zaćmietlony srogo. 
Idealna konserwacja ciała jest pierwszym krokiem na drodze do 
ciał wskrzeszania6.

Bractwo Walki z Apokalipsą czerpie zresztą z myśli Fiodorowa 
nie tylko swoje założenia ideowe, ale również nazwę. Filozof ten 
widzi bowiem w Apokalipsie Świętego Jana zapowiedź losów ludz-
kości, które spotkają ją, jeżeli nie zmieni ona swojego postępowa-
nia. Natomiast próbą walki z nadchodzącą Apokalipsą miałoby być 
właśnie postępowanie zgodnie z  filozofią Fiodorowa, „aktywne 
chrześcijaństwo”, przybliżenie momentu wskrzeszenia ciał. Fiodo-
rowcy z  Lodu nie poprzestają na wykorzystywaniu powszechnie 
zaakceptowanych nowinek technologicznych – sięgają również po 
metody niesprawdzone czy nawet ryzykowne, jak na przykład po-
dawanie badanym tungetytu, co skutkuje zbiorowym zatruciem. 

Wizja Fiodorowa zakłada odtworzenie ciał zmarłych z  ich 
szczątków, co w domyśle oznacza ryzyko, iż zespolą się z sobą czą-
steczki obcych organizmów, tworząc swoiste hybrydy, mieszanki 
wielu różnych istot ludzkich7. W  połączeniu ze szczególną rolą 
energii elektrycznej w procesie wskrzeszania, przywodzi to na myśl 
rozważania Mary Shelley, wyłożone w fabularnej formie w powieści 
Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz. Co więcej, świat przed-
stawiony w  Lodzie również ma swojego doktora Frankensteina – 
jest nim Aleksiej Piegnar, podobnie jak fiodorowcy opętany obsesją 
zawładnięcia nad materią i pokonania śmierci, do tego stopnia, że 
próbuje tę ostatnią przekroczyć i zanegować. Jego stworzenia zwa-
ne są na kartach powieści „gojlemami”, w istocie jednak blisko im 
do Monstrum Frankensteina: 
6 J. Dukaj, Lód, Kraków 2007, s. 680. 
7 Sam Fiodorow zakłada wprawdzie, że podobne cząsteczki będą się przyciągać, 

odmienne zaś – odpychać, jednak jego komentatorom nieobca jest wspomnia-
na wątpliwość: por. np.: rozważania Georga M. Younga na temat tego, jak roz-
różnić cząsteczki i skąd pewność, że jedna nie może być elementem różnych 
ciał (G. M. Young Jr., Nikolai F. Fedorov: an introduction, Belmont 1979). 
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Och, Boże, co tam oficjele sądowi potem znaleźli w lodzie u niego: 
zamrożeńce czwororękie, zamrożeńce sześcionogie, czyli dwa tu-
łowie ludzkie razem, z głową na końcu i trzema parami nóg wedle 
barków i miednic przyłączonemi, albo same łańcuchy kończyn na 
zawiasach torsowych, albo wieńce głowoszyjne, albo trupki dzie-
cięce na nogach muzyków wielkich, albo niewieście wdzięki mię-
dzy łapy burjackie ohydne włożone. Takie oto kreacje bluźniercze 
Aleksiej Piegnar sobie sporządzał8.

Jednak i porównanie do golemów nie jest bezzasadne: twory Pie-
gnara, podobnie jak stwory z żydowskich legend, związane są w pe-
wien sposób z pierwiastkiem tellurycznym – jeżeli uznać, że dzia-
łalność szalonego „naukowca” opiera się na praktycznej realizacji 
niektórych idei Fiodorowa, według którego wskrzeszenie nastąpi po-
przez syntezę cząsteczek tworzących ziemię (czy nawet cały kosmos; 
stąd określanie charakteru procesu wskrzeszenia jako „telluroko-
smicznego”). Od Monstrum Frankensteina odróżnia także Piegnaro-
we „gojlemy” brak wewnętrznej spójności. Potwór z powieści Shelley 
mimo bycia stworzoną ze zlepku różnych ciał, zachowywał względną 
integralność, choć sam zauważał, że proweniencja poszczególnych 
organów, z których zbudowana jest jego sylwetka, pozostaje niezna-
na. Tymczasem stworzenia z Lodu są po prostu przypadkowymi hy-
brydami, pozbawionymi jakiejkolwiek spójności, co manifestuje się 
na przykład w pijackiej wizji Benedykta Gierosławskiego:

Na Piegnarowem zlepisku części ciał bodaj od tuzina osób pocho-
dzących, na szyji jeszcze dobrze do nich nie przymrożonej telepała 
się głowa Siergieja Andriejewicza Aczuchowa. […] Inna część goj-
lema podniosła jednak bunt, łapa przymrożona do lewej łopatki 
sięgnęła karku i zerwała zeń głowę Aczuchowa; nowy łeb ze stosu 
wygrzebała i nasadziła go na to miejsce. […] - Mamuty, mamuty! 
Za-za-zapadam się. - Zaczem zapadł się istotnie, gdy trupy i ka-
mienie i ziemia rozstąpiły się pod wszystkiemi jego nogami i ręka-
mi, których przybywało i przybywało (koalicje członków zbroiły 
się wciąż nowemi kończynami wygrzebywanemi z pobojowiska)9.

Jak golemy z żydowskich podań, są również wytwory mrocznej 
działalności Piegnara dziwnie niezgrabne i ciężkie (w przeciwień-
8 J. Dukaj, op. cit., s. 686. 
9 J. Dukaj, op. cit., s.
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stwie do Monstrum Frankensteina, prezentowanego w  literackim 
pierwowzorze jako niezwykle zwinne i szybkie10). Nie są więc isto-
tami ludzkimi, jednakże nie stanowią też ulepszonych ludzi sensu 
stricto – trudny do jednoznacznego odszyfrowania status ontyczny 
(żyją? nie żyją? mogą czy nie mogą umrzeć ponownie?) nie nie-
sie za sobą żadnych oczywistych zalet. Wykorzystanie niektórych 
postulatów Fiodorowa nie przynosi więc oczekiwanych rezultatów, 
przynajmniej w niedoskonałym wykonaniu szalonego samozwań-
czego naukowca-ludożercy. Transgresyjność „gojlemów” z punktu 
widzenia ludzkości odbierana być powinna raczej nie jako krok 
w stronę przekroczenia ograniczeń gatunku ludzkiego, ale jako te-
goż gatunku degradacja. Wprawdzie teoretycznie przekraczają one 
granicę śmierci, jednakże płacą za to de facto człowieczeństwem. 
Być może jest to związane również – podobnie jak w wypadku po-
zostałych figur związanych z ożywianiem tego, co martwe lub nie-
ożywione, a więc żydowskich golemów i Monstrum Frankensteina 
– z  niedoskonałym charakterem naśladowanego przez człowieka 
boskiego aktu wskrzeszenia-stworzenia. Już sam Fiodorow zwraca 
uwagę na tę kwestię, stwierdzając, że „nawet najwyższy stopień kie-
rowania nie będzie nigdy stwarzaniem [kreacją], lecz zawsze tylko 
odtwarzaniem [rekreacją]”11.

Nurty intelektualne następujące po humanizmie – czy raczej po 
ogłoszeniu jego symbolicznej śmierci – zakładają negację uprzywi-
lejowanej pozycji człowieka w świecie i zatarcie granicy między in-
nymi pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co zwierzęce (rozmontowa-
nie „maszyny antropologicznej”12). Dukaj w Lodzie podąża jeszcze 
dalej: neguje nawet opozycję ożywione – nieożywione, a także sta-
wia znak zapytania przy samej idei: nie tyle nawet życia, ile w ogóle 

10 Te fizyczne atrybuty zostają, co interesujące, zanegowane i  odwrócone 
w – uznawanej za kanoniczną – wyreżyserowanej przez Jamesa Whale’a ekra-
nizacji z 1931 r., w której rolę Monstrum odgrywał Boris Karloff. Ta filmowa 
wersja wyznaczyła kierunek prezentowania Potwora Frankensteina jako istoty 
ociężałej, poruszającej się sztywno i z trudem.

11 Н. Ф. Федоров, Философия общего делa. Статьи, мысли и письма 
Николая Федоровича Федорова, t. 2, Москва 1913, s. 254, cyt. za: J. Żylina-
-Chudzik, op. cit., s. 81.

12 Por. G. Agamben, Otwarte, tłum. P. Mościcki, „Krytyka Polityczna” nr 1, 2008, 
passim.



61▪ O wyborze między...Marta Błaszkowska

istnienia oraz nieistnienia. Polemika z jednoznacznością tej dycho-
tomii dotyczy dwóch płaszczyzn, które wzajemnie się przenikają: 
nazwać je można, w dużym uproszczeniu, filozoficzną i materialną.

Pierwsza z nich związana jest mocno z rozważaniami Tadeusza 
Kotarbińskiego zawartymi w  artykule Zagadnienie istnienia przy-
szłości13, którego fragmenty rozpoczynają zresztą jako motta kolej-
ne części Lodu. W powieści Dukaja wywód Kotarbińskiego podda-
ny zostaje przez głównego bohatera krytyce, przy czym na pierwszy 
plan wysuwają się zagadnienia związane z  kategoriami prawdy 
i fałszu. Nie można jednak zapominać, że artykuł Kotarbińskiego 
rozpoczyna się od rozważań na temat istnienia i nieistnienia, bycia 
i  niebycia14. Pomiędzy tymi dwiema możliwościami znajduje się 
jeszcze trzecia: 

Naprawdę jest jeszcze poza istnieniem i  nieistnieniem trzecia 
ewentualność, podobnie, jak poza tym, że lampa jest zwierzęciem 
żywym, i tym, że lampa jest zwierzęciem nieżywym, leży jeszcze 
trzecia ewentualność, że lampa wcale nie jest zwierzęciem, po-
dobnie jak poza jeleniem rogatym i  jeleniem bez rogów są rze-
czy, które wogóle nie są jeleniami. […] Można […] powiedzieć że 
przedmiot dany wogóle ani jest, ani „nie jest“, tylko że „nie jest“ 
w innym, szerszym sensie, że nie istnieje nawet to, co jest warun-
kiem, aby można było słusznie orzec, że dany przedmiot „nie jest“ 
w pierwszym sensie15. 

Takie zasady „logiki trójwartościowej” obowiązują jednakże tylko 
w Lecie, czyli w świecie niezamrożonym, gdzie nic nie jest absolut-
nie pewne. Kraj Lodu to z kolei kraj Prawdy – nie tyle dlatego, że 

13 T. Kotarbiński, Zagadnienie istnienia przyszłości, „Przegląd Filozoficzny” 1913, 
R. 16, z. 4.

14 Zagadnienie bycia – niebycia/istnienia – nieistnienia jest, zdaje się, dla Kotar-
bińskiego szczególnie ważne, przy czym zwraca on uwagę również na kwestie 
językowe, a mianowicie: na mylący charakter czasowników „będących grama-
tycznemi orzeczeniami, a dających się zawsze zastąpić przez odpowiednie for-
my czasownika jest, być, istnieje, istnieć” (T. Kotarbiński, op. cit.). Na podob-
ny aspekt wskazuje również m.in. Jacek Wojtysiak, cytujący z kolei Bertranda 
Russela, który miał jakoby stwierdzić, iż skandalem ludzkości jest to, że słowo 
„być” obsługuje tak wiele różnych znaczeń (por. J. Wojtysiak, O słowie „być”, 
„Zeszyty Szkolne” 2006, nr 1).

15 T. Kotarbiński, op. cit.



62 Początek

panuje tam szczerość, ile z powodu obowiązujących w nim zasad 
logiki dwuwartościowej, arystotelesowskiej16. Wszystko więc w nim 
jednoznacznie „jest” lub „nie jest”, a wszystko, co jest, również „jest 
jakieś” lub „jest czymś”. Z tego z kolei wynika druga wspomina-
na płaszczyzna, której dotyczy polemika z sensownością opozycji 
istnienie – nieistnienie: płaszczyzna materialna. W Lodzie Dukaja 
zaprezentowane się bowiem trzy specyficzne przypadki rozmycia 
wspomnianej dychotomii: lute (traktowane w  tym wypadku jako 
pewna kategoria ogólna, rodzaj zbiorowego bytu), Filip Gierosław-
ski i sam Benedykt Gierosławski, główny bohater powieści. 

W każdym z tych trzech przypadków opozycja istnienia i nie-
istnienia zostaje nie tyle nawet zanegowana, ile po prostu zatarta 
– status ontyczny zostaje rozchwiany i staje się zupełnie niejedno-
znaczny i niemożliwy do ocenienia. W związku z tym zawieszone 
zostają obowiązujące dotąd zasady ich postrzegania. Z jednej stro-
ny zarówno lute, jak i obaj Gierosławscy „są czymś”, i nie mogą być 
czymś innym – cała trójka „zamarzła” ostatecznie w Zimie w takiej 
a nie innej postaci. Z drugiej strony jednak jednoznaczność ich ist-
nienia jest ustawicznie negowana. Tak rozumiane „rozmycie” Be-
nedykta17 wyrażone przez niego samego explicite:

Nie istnieję. Nie istnieje się. Ja tego nie myślę. Ja tu nie stoję, nie 
patrzę przez omrożone okno na zawieję śnieżną nad dachami 
Warszawy, na wiry białej kurzawy wsysane w  pułapkę podwór-
kowej studni, na światła brudne błyskające przez zamieć z okien 
naprzeciw - nie wrzucam peta do pieca - nie naciągam na grzbiet 
włóczkowego swetra […]. Każda ta czynność zachodzi i dzieje się, 
co się dzieje - ale przecież to nie kwiat lodu poruszył się na szybie, 
jeno mróz stężał. Oziębia się18.

16 Czy też raczej chryzyppowej. Por. C. Słowik, O warunkach istnienia prawdy w świe-
cie zmrożonej historii. (Nie)prawda w „Lodzie” Dukaja [on-line:] http://www.ko-
loteoretykowliteratury.ug.edu.pl/upload/files/62/c_slowik_o_warunkach_istnie-
nia_prawdy_w_swiecie_zmrozonej_historii.pdf [10.05.2015]. 

17 Zasadniczo można zakładać, że jego rozważania dotyczą ludzi w ogóle. Zmia-
ny językowe, których omówienie pojawia się w dalszej części niniejszego ar-
tykułu, obejmują jednak przede wszystkim sylwetkę samego Gierosławskie-
go-syna, który wszak odcina się od innych ludzi, raczej nie znajdując wiele 
podobieństw między nimi a własną osobą, toteż trudno mówić tutaj o jedynej 
słusznej interpretacji.

18 J. Dukaj, op. cit., s. 52.



63▪ O wyborze między...Marta Błaszkowska

Rozważania bohatera mają związek przede wszystkim z kwestią 
funkcjonowania świadomego podmiotu działającego w  świecie, 
a więc „istnienia prawdziwie” zderzającego się nieustannie z „ilu-
zją bytu”. Mówienie o sobie jako o biernym podmiocie dziejących 
się zdarzeń ma jednak także inne znaczenie: „ja” jest zawsze bytem 
wydzielonym z  otaczającej go rzeczywistości w  sposób poniekąd 
sztuczny. Podmiot nie ma pewności nawet co do prawdziwości wła-
snego istnienia (i tego, na ile istnieje „prawdziwiej” czy „bardziej” 
niż to, co uznaje się za materię nieożywioną) ale by funkcjonować 
w świecie, musi używać kategorii upraszczających, „wypowiedzieć 
prawdę tak, jak można ją wypowiedzieć”19.

Lute wiążą się z jeszcze większym problemem poznawczym: nie 
wiadomo nawet do końca, czym są, niemożliwe jest zaklasyfiko-
wanie ich jako czegokolwiek znanego człowiekowi, podobnie jak 
związane z nimi zjawiska nie dają się przypisać do żadnego para-
dygmatu (jak na przykład soplicowo: „Nie jest to budynek ani rzeź-
ba ani żywy organizm20”) Nie wiadomo, czy bliżej im do istot oży-
wionych, czy do nieożywionych. Chociaż młody Gierosławski na 
początku uznaje, że pomysł, iżby jego ojciec miał mieć możliwość 
rozmawiać z  lutymi, jest absurdalny, bo „równie dobrze mógłby 
prowadzić dialogi z formacją gieologiczną21, glacjusze konsekwent-
nie nazywane są „oni”, nie „one”. Przypisywane są im również cechy 
istot żyjących: można je zabić, mają krew, w niektórych momentach 
czytelnik może nawet odnieść wrażenie, że są stworzeniami myślą-
cymi i to myślącymi strategicznie – wypiętrzają się jakby złośliwie 
w takich miejscach, że utrudniają ludziom codzienną egzystencję. 
Ale czy w  ogóle faktycznie istnieją w  omawianym, filozoficznym 
rozumieniu? Kwiat mrozu, do którego porównuje siebie Benedykt, 
przypomina przecież właśnie lute; niemożność dokładnego zba-
dania (zbliżenie się do lutego czy dotknięcie go skutkuje ciężkimi 
uszkodzeniami ciała lub śmiercią) powoduje brak adekwatnego 
języka opisu, a w związku z tym prowokuje do stosowania katego-
rii uproszczonych, nawet one jednak nie pozwalają jednoznacznie 
określić ani czym lute są, ani też – czym nie są.

19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 33.
21 Ibidem, s. 51.
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Gierosławski-ojciec to przypadek pośredni między synem a gla-
cjuszami: nie jest ani do końca tym, kim był, zanim stał się Ojcem 
Mrozem, ani całkowicie jednym z lutych. Co więcej, w wyobraże-
niach pozostałych bohaterów powieści funkcjonuje bardziej jako 
symbol czy postać legendarna, niż jako realna istota. Jawi się więc 
– w  zależności od wspominającej lub opisującej go osoby – jako 
rebeliant, groźny zesłaniec, wybitny geolog, groźny heretyk, ale też 
jako ojciec, współpracownik, a nawet kochanek. Równolegle funk-
cjonują opowieści przedstawiające go ze strony zgoła przeciwnej 
niż ludzka – jako Ojca Mroza, rozmawiającego z lutymi, tego, który 
może odwrócić losy świata i przepchnąć historię na zupełnie inny 
tor. W istocie ponownie okazuje się, że o Gierosławskim-ojcu nie 
można powiedzieć ani tego, że jest człowiekiem, ani tego, że nim 
nie jest – podobnie jak nie da się orzec ani o jego byciu lutym, ani 
przeciwnie. Zarówno jako Filip Gierosławski, jak i jako Ojciec Mróz 
istnieje i nieistnieje równocześnie. Bardzo sugestywne jest przed-
stawienie go, kiedy wreszcie dochodzi do spotkania z Benedyktem:

Ramiona ojca - skrzydła stalaktytów. Nogi ojca - kolumny lodow-
cowe. Pierś ojca - glacjalny pancernik. Ojca przyrodzenie - róg 
sopliczny, ciemny. Ojca głowa - tysiącpudowa eksplozja cierni 
kryształowych, pół nieba rozdzierająca. Palec wskazujący jego - 
rapier szklany, kulę ziemską przebijający. Jego oko otwarte, patrzą-
ce - perła anielskiego błękitu22. 

Oniryczny i  niejasny opis, podnoszący Ojca Mroza niemalże do 
wymiaru kosmicznego, podkreśla jego wpisanie w  otaczającą go 
Zimę – w tej perspektywie przypomina on raczej nieożywioną lo-
dową formację, niż człowieka, który kiedyś funkcjonował z innymi. 
Nie istnieje jednoznaczna granica między glacjuszami a  Filipem 
Gierosławskim; co więcej: rozmywa się również granica pomiędzy 
ojcem a synem i charakter ich relacji – zatarte zostają różnice mię-
dzy nimi (oprócz czysto wizualnych, które przecież i  tak są tylko 
złudzeniem ułomnego ludzkiego umysłu). Filip jest ojcem Bene-
dykta, ale to Benedykt jest stroną związaną z aktywnością i swoiście 
rozumianą troską. Ojciec Mróz podobno rozmawia z lutymi i może 

22 J. Dukaj, op. cit., s. 893.
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nimi władać, ale w rzeczywistości nie wiadomo, czy nie jest to rela-
cja zupełnie odwrotna – i czy w ogóle może być tu mowa o jakiej-
kolwiek rozmowie i  jakiejkolwiek władzy. Mimo że ich istnienie 
– nieistnienie toczy się na różnych poziomach (Benedykt i  Filip 
początkowo nie są w stanie się porozumieć, bo z ludzkiej perspek-
tywy każdy najmniejszy ruch Ojca Mroza trwa nieznośnie długo), 
są równorzędni. 

W  wątpliwość podana jest także szczególna rola języka, który 
jest jedyną rzeczą odróżniającą zwierzę i człowieka23. Język jest bo-
wiem w wizji Dukaja tworem opresywnym i pełnym przekłamań 
i ograniczeń, co podkreślane jest wielokrotnie, a najbardziej wprost 
w jednej z rozmów Benedykta Gierosławskiego z jego znajomym, 
Alfredem Tajtelbaumem (postacią skądinąd historyczną), zawartą 
w rozdziale O prawach logiki i prawach polityki. Ostatecznym aktem 
wyrzeczenia się języka w  takiej formie jest wewnętrzny monolog 
bohatera na temat rodzajów języka oraz drastyczne przejście z ty-
powej narracji pierwszoosobowej na formę zupełnie inną, opartą 
na stronie biernej. Gierosławski zakłada bowiem, że mimo opero-
wania językiem człowiek nie jest w  stanie „sam siebie objąć my-
ślą”24. Wprost przedstawia opozycję pomiędzy „językiem drugiego 
rodzaju” a rzeczywistością wewnętrzną, doświadczaną tylko przez 
jednostkę. Jest to par exellance konflikt pomiędzy – rozumianym 
w  myśl filozofii Jacques’a  Lacana25 – rejestrem wyobrażeniowym 
i  symbolicznym: integracja podmiotu i  pełne zrozumienie wła-
snych zachowań i motywacji jest niemożliwe, bo wymagałoby uję-
cia ich w słowa, które jednak nigdy nie oddają stanu faktycznego. 
„Wiemy, kim chcemy być — nie wiemy, kim jesteśmy”, stwierdza 
Gierosławski, oddając w  tym zdaniu sugerowaną między innymi 
przez Lacana dramatyczną sytuację podmiotu zderzającego się bez-
ustannie z granicami języka i próbującego zatrzeć linię między tym, 
co na swój temat chce wyrazić, a tym, co mówi. Podmiot nie jest 
w stanie pojąć wszystkich swoich zachowań – część z nich wynika 

23 Por. G. Agamben, op. cit., s. 129.
24 J. Dukaj, op. cit., s. 51.
25 Por. J. Lacan, Seminarium III. Psychozy, oprac. J. A. Miller, tłum. J. Waga, War-

szawa 2014, s. 22; idem, Symboliczne, wyobrażeniowe i realne [w:] idem, Imio-
na-Ojca, tłum. R. Carrabino et al., Warszawa 2013, passim.
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z norm społecznych i mniej lub bardziej uporządkowanych zasad 
życia z  innymi ludźmi, część z  wewnętrznych przekonań, część 
z działania nieuświadomionych sfer siebie. 

Przede wszystkim nie jest zaś w  stanie ich „wypowiedzieć” 
– przez co rozumie się nie tylko mówienie sensu stricto, ale też 
wszystkie typy kontaktów międzyludzkich (a  więc wszystko, co 
przynależy do Symbolicznego), a  nawet wewnętrzne monologi, 
które służą tylko porozumieniu z  sobą samym. Język pierwszego 
rodzaju to niejako mowa wewnętrzna, wyjęta spod praw gramatyki; 
nawet on nie daje jednak rady wytłumaczyć wszystkich motywacji 
człowieka. Język drugiego rodzaju służy komunikacji międzyludz-
kiej, nie opisuje jednak faktów, bo te są niemożliwe do pojęcia przez 
drugiego człowieka, ale rozliczne złudzenia i opinie. Opis uczyn-
ków jest możliwy, bo uczynki funkcjonują w przestrzeni publicznej 
i są możliwe do zaobserwowania; język do opisu samego człowieka 
natomiast nie istnieje. „Trzeba w  końcu spróbować wyzwolić się 
z  języka drugiego rodzaju, wypowiedzieć prawdę tak, jak można 
ją wypowiedzieć”26, postuluje Gierosławski i  odtąd myśli o  sobie 
w stronie biernej, nawet wtedy, gdy polski język, tak bardzo niena-
wykły do tej konstrukcji gramatycznej, stawia opór (stąd na przy-
kład „się przykrywa się” – czasownik w  formie zwrotnej zostaje 
dodatkowo sprowadzony do strony biernej)27. 

26 Ibidem, s. 52.
27 Blisko też obserwacjom zawartym w Lodzie do teorii Julii Kristevej, rozwijającej 

myśl Lacana: język pierwszego rodzaju byłby wszak czymś podobnym do tego, co 
badaczka nazywa „semiotycznym” – a więc do pierwotnego porządku, służącego 
wyrażaniu popędów. Semiotyczne ujawnia się głównie w dzieciństwie, potem zaś 
jedynie w postaci na przykład rytmu lub intonacji; na stałe zostaje jednak zastą-
pione porządkiem symbolicznym, podobnym do znanego z Lodu języka drugie-
go rodzaju. W rozumieniu Kristevej bez porządku semiotycznego „pozbawieni 
bylibyśmy w mowie tego, co wyłącznie nasze”, a co bez symboli byłoby niezrozu-
miałym bełkotem. Oba porządki nie mogą istnieć bez siebie; w Lodzie Gierosław-
ski sam siebie zmusza do zmiany języka, by zamiast zamknąć się w umownych, 
spetryfikowanych konstrukcjach określających czynności, próbować wyrazić 
prawdę o sobie na tyle, na ile to możliwe. Por. np. J. Kristeva, La Révolution du 
langage poétique. L'avant-garde à la fin du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé. 
Paris 1974 lub opracowania, np. L. Magnone, Kristeva – Leśmian – Konopnicka, 
„Pamiętnik Literacki XCIX”, 2008, z. 4; M. P. Markowski, Przygoda ciała i zna-



67▪ O wyborze między...Marta Błaszkowska

„Je suis le Mathématicien de l’Histoire”, mówi o sobie Benedykt 
Gierosławski. Matematyk Historii – a  więc człowiek, który jest 
w stanie zgodnie z zasadami dwuwartościowej logiki obliczyć ludz-
kie charaktery i na ich podstawie przewidywać działania. Zdawać 
by się mogło, że taka możliwość jest kluczem do władzy absolut-
nej – byłby to więc triumf ludzkiego umysłu nad innymi ludzkimi 
umysłami i pośrednio nad światem (poprzez kontrolowanie Lodu, 
nieodłącznie związane z  Matematyką Historii). Benedykt stawia 
sam siebie na pozycji postczłowieka, kogoś, kto przekroczył typo-
we dla swego gatunku ograniczenia, z wątłej trzciny przerodził się 
w  istotę z  rozmysłem kontrolującą otoczenie i  planującą swe po-
sunięcia. Wizja zasadniczo zgodna z teoriami posthumanistyczny-
mi – z jednym tylko zastrzeżeniem. Do zaistnienia i doskonałego 
działania Matematyki Historii konieczny jest Lód; w świecie Lata 
nic nie jest pewne, wszystko pozostaje rozmyte i  niestabilne, ni-
czego nie można przewidzieć i obliczyć; powraca nawet znienawi-
dzony język drugiego rodzaju, ponieważ znów niemożliwe jest wy-
rażenie jakiejkolwiek prawdy o człowieku. Dlatego gdy nadchodzi 
Odwilż, Gierosławski wie, że by osiągnąć swój cel, musi dążyć do 
przywrócenia Lodu i próbuje to zrobić, korzystając ze wszystkich 
dostępnych mu środków, bo nie ma nic do stracenia. Równocześnie 
drugi z ludzi, którzy mogliby być może z czasem kandydować do 
miana postczłowieka, Nicola Tesla, właściwie usuwa się w cień: to 
on zniszczył Lód, więc zaprzepaścił szansę na wyjście poza ludzkie 
ograniczenia człowieka, które możliwe jest tylko w świecie Zimy. 

Odmrożenie świata i powrót Lata, postulowany przez zwolen-
ników „odwilży” powrót do początku i odbudowa nowego świata 
okazują się więc równocześnie momentem otwarcia się na chaos 
i nieprzewidywalność – ze wszystkimi ich konsekwencjami. Wszy-
scy bohaterowie dążący do przezwyciężenia praw natury lub od-
wrócenia – w  jakikolwiek sposób, czy to przez próby cofnięcia 
śmierci, czy przez wzbicie się ponad kategorie życia i nieżycia – po-
rządku świata mają w sobie coś desperackiego i gorzkiego. Okazuje 
się bowiem, że ceną za możliwość przekroczenia granic jest całko-
wita zmiana zastanego świata, a  nowy jego kształt niekoniecznie 

ków. Wprowadzenie do pism Julii Kristevej [w:] J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja 
i melancholia, tłum. M. P. Markowski, R. Ryziński, Kraków 2007.
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musi być w pełni satysfakcjonujący. Co więcej, konieczne okazuje 
się zamrożenie tego nowego świata go w „jedynoprawdziwym” sta-
tus quo – a więc de facto cofnięcie się do punktu wyjścia zamiast 
upragnionego nieustającego rozwoju. Powrót do genesis i wynika-
jące z niego zmiany okazują się płytkie i pozorne – nowy początek 
wyznacza rozwój świata być może powierzchownie innego niż po-
przedni, ale w istocie stanowiącego jedynie jego inny wariant rzą-
dzący się analogicznymi prawami.
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Abstrakt

Artykuł przedstawia omówienie wątków z powieści Jacka Du-
kaja Lód pod kątem ich związków z tematyką powrotu do po-

czątku i tworzenia nowego świata. Dukaj, będąc pisarzem science 
fiction, w większości swoich tekstów próbuje reinterpretować ka-
tegorię człowieczeństwa – w Lodzie natomiast te próby są bardzo 
silne. W powieści pojawiają się motywy takie jak nawiązanie do fi-
lozofii Mikołaja Fiodorowa, ideologicznego ojca transhumanizmu; 
w innych miejscach widoczne są nawiązania do różnych koncepcji 
filozoficznych, na przykład poprzez zanegowanie opozycji żywy – 
martwy (czy nawet istniejący – nieistniejący) czy też rozważania 
na temat roli języka. Te tematy – i inne sygnalizowane w artykule 
– stanowią części literackiej wizji nowego człowieka, nowego czło-
wieczeństwa i nowego świata.

Abstract

Choice between “I don’t exist” and “I am not existed” 
and “way to the resurrection”. Back to beginnings  

and trying to change the world in Jacek Dukaj’s Lód 

The paper analyzes the novel Lód, written by Jacek Dukaj, in 
terms of its links with the ideas of back to beginning and “new 

world”. Dukaj, as a science fiction writer, in most of his works try 
to reinterpret the category of humanity. In Lód, however, these at-
tempts are strong. In the novel appear some unambiguous signs, 
such as a reference to Nikolai Fyodorov, the ideological father of 
transhumanism. In other places of the novel we can find issues con-
nected with philosophical thoughts e.g. the negation of the opposi-
tion alive – dead (and even existing - non-existing) or conditionali-
ty of primordial role of language and the human mind. All of these 
issues – and much more discussed in this article – are parts of the 
literary vision of new human, new humanity and new world.
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Wypaczone axis mundi.  

O zegarze na środku wioski 
w „Madeinusie” Claudii Llosy

Axis mundi – czyli oś świata – odzwierciedla jedną z pod-
stawowych koncepcji w  życiu religijnym społeczności 
przedwspółczesnych – ideę centrum. Centrum „jest zasadą 

(początkiem) i  esencją”1 i w odczuciu wspólnot archaicznych ist-
nieje zarówno w topografii naturalnej, jak i w geografii mitycznej. 
Zazwyczaj było ono obrazowane w  dwojaki sposób: jako okrąg 
(kamień, mandala) lub oś (słup, obelisk). W peruwiańskim filmie 
Madeinusa z  roku 2006, wyreżyserowanym przez Claudię Llosę, 
za nośnik symboliki środka świata można uznać zegar ustawiany 
rokrocznie na środku wioski – na czas obchodów pewnego święta. 
Sam obiekt oraz idea, którą wyraża w zaskakujący sposób korelują 
z koncepcją axis mundi: przywołują ją, do pewnego stopnia kore-
spondują z nią, jednak implikują treści aksjologicznie różne2.

Fabuła filmu koncentruje się na losach tytułowej Madeinusy, 
mieszkanki andyjskiej wioski, podczas pewnego święta, które jest tam 
właśnie obchodzone. Społeczność wsi żyje w oderwaniu od cywiliza-

1 Á. P. Chenel, A. S. Simarro, Słownik symboli, tłum. M Boberska, Warszawa 
2008, s. 28.

2 O idei axis mundi w odniesieniu do zegara w Madeinusie wspominam w ar-
tykule Madeinusa Claudii Llosy, czyli ile jest czasów w peruwiańskiej wiosce, 
„Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 86,, ss. 134‒143. W tekście tym analizuję roz-
maite koncepcje czasu w odniesieniu do modeli obrzędowych w filmie Llosy.
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cji – bez prądu, bieżącej wody, telefonów, samochodów, posiadając 
jedynie przygodny kontakt ze światem XXI wieku. Szczątkową formę 
struktur władzy demokratycznej stanowi urząd burmistrza. Obo-
wiązującym wyznaniem jest katolicyzm, poddany silnej modyfikacji 
w wyniku przemieszania z kultami lokalnymi, a typem mentalności 
– system myślowy charakterystyczny dla społeczeństw tradycyjnych. 

Akcja filmu rozpoczyna się kiedy w wiosce trwają przygotowa-
nia do (istniejącego tylko w filmowej diegezie) święta i obejmuje trzy 
dni jego trwania. To święto to Tiempo Santo, Święty Czas, którego 
początek wyznacza uruchomienie specjalnego zegara, odliczającego 
chwile jego trwania. Czasomierz staje się najważniejszym punktem 
w fizycznej i symbolicznej przestrzeni wioski – wokół niego koncen-
trują się świąteczne ceremonie, on oznajmia zakończenie obchodów, 
jest przedmiotem troski oraz estetyzacji. Ze względu na konotacje 
ikoniczno-symboliczne można odczytać go jako centrum świata.
W mitach kosmogonicznych centrum to środek świata, czyli prze-
strzenny i  temporalny punkt, w  którym rozpoczął się akt kreacji 
uniwersum: moment w czasie inicjujący kosmos i miejsce, z które-
go wszechświat zaczął rozciągać się na wszystkie strony. W rzeczy-
wistości ludzkiej takich punktów może być jednak wiele, ponieważ 
środek jest wszędzie tam, gdzie dochodzi do emanacji transcen-
dencji, gdzie w świecie fizycznym objawia się sacrum. Takie miej-
sce zyskuje kosmogoniczną doniosłość, bowiem każda hierofania 
na poziomie symbolicznym stanowi powtórzenie aktu kreacji. Każ-
dorazowa emanacja sacrum w realności ludzkiej jest dla człowieka 
przedwspółczesnego tożsama ze stworzeniem kosmosu, bo, jak pi-
sze Mircea Eliade: świat został „stworzony bezpośrednio przez bo-
gów bądź też uświęcony, a zatem »przeistoczony w kosmos«”3. Akty 
hierofanii zatem w odczuciu społeczeństw archaicznych symboli-
zują i ewokują powstanie świata, ale mają też moc kreacyjną w od-
niesieniu do rzeczywistości wokół siebie – wyznaczają ją niejako od 
początku, rekonstytuują. Emanacja sacrum zmienia status i właści-
wości każdej przestrzeni, dlatego „odkrycie lub ustalenie punktu 
oparcia – »środka« – jest równoznaczne ze stworzeniem świata”4.

3 M. Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata [w:] idem, Sacrum, mit, historia. Wy-
bór esejów, wybór M. Czerwiński, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993, s. 87.

4 Ibidem, s. 68. 
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Ustalone dzięki boskiej interwencji centrum symbolizuje zatem 
przestrzenne i temporalne źródło kosmosu, moment kreacji w cza-
sie mitycznym. Dlatego w miejscu takim czas ulega transformacji 
– nie jest już linearny, historyczny, bo nie przynależy do rzeczywi-
stości ludzkiej. Zmienia się w mityczny czas prapoczątków, a więc 
zyskuje właściwość powtarzalności. Temporalność środka jest cy-
kliczna, jest ciągłym powracaniem do tego, co było in illo tempore – 
wtedy, gdy żyli bogowie. W punkcie centralnym świata panuje więc 
swoisty bezczas, bo skoro „włączyć się w sakralny czas początków 
to stawać się współczesnym bogów, a więc żyć w ich obecności”5, to 
istnienie czasu jest niemożliwe.

Staje się wreszcie środek miejscem komunikacji porządku bo-
skiego z  ludzkim, punktem połącznia dwóch sfer kosmicznych. 
Ponieważ, jak pisze Manfred Lurker, „partycypuje we wszystkich 
płaszczyznach bytu i  tym samym wykracza poza świat profanum, 
posiada charakter sakralny”6, takie połącznie jest możliwe.

W kulturach, które mają koncepcję trzech obszarów kosmicznych 
– Nieba, Ziemi, Piekła – środek to punkt ich styku. To właśnie 
w nim możliwy jest przeskok na inny poziom ontologiczny i zara-
zem łączność między tymi trzema obszarami7.

Ze względu na dominujące wyobrażenie dwóch przestrzeni ko-
smicznych – ludzkiej i boskiej – jako ustawionych w pionie, co od-
wzorowuje stosunek hierarchiczny między nimi, idea środka była 
często rozumiana jako oś przebiegająca przez środek kosmosu. 
Stąd jej reprezentacje symboliczno-ikoniczne, wyrażające orien-
tację wertykalną, takie jak słup, Góra Kosmiczna, obelisk czy naj-
bardziej rozpowszechniona odmiana symboliki centrum – Drzewo 
Kosmiczne/Drzewo Świata. W wyobrażeniach społeczności archa-
icznych obiekty o  orientacji wertykalnej są materialnymi przed-
stawieniami osi podtrzymującej i  łączącej sferę boską z  ludzką. 
Centrum świata może też być wyobrażane w sposób zupełnie inny, 

5 M. Eliade, Czas święty i mity [w:] idem, op. cit., s. 106.
6 M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, tłum. R. Wojna-

kowski, Warszawa 2011, s. 159.
7 M. Eliade, Obrazy i  symbole. Szkice o  symbolizmie magiczno-religijnym,  

tłum. M. i P. Rodak, Warszawa 1998, s. 45.
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w powiązaniu z symboliką okręgu, będąc wówczas odzwierciedle-
niem centrum rozumianego jako pępek Ziemi. Podstawą tej kon-
cepcji jest obraz świata jako koła lub kuli oraz przekonanie o dyna-
micznym rozrastaniu się uniwersum po akcie kreacji od środka ku 
zewnętrzu. „Świat […] rozciąga się od punktu centralnego, który 
jest jakby »pępkiem«”8. Najsłynniejszą materialną reprezentacją tej 
metaforyki jest grecki kamień Omfalos – nazwa ta dosłownie ozna-
cza pępek. 

Zegar w filmie Madeinusa jawi się jako odzwierciedlenie kon-
cepcji środka zarówno w wariancie „pępka świata” – ze względu na 
kształt fizyczny – jak i w modelu axis mundi – ze względu na sym-
bolikę łączności z wymiarem transcendentnym. Ponadto osobliwy 
czasomierz nawiązuje do idei centrum na dwóch poziomach: for-
malnym – w aspekcie wyglądu urządzenia i jego usytuowania – oraz 
funkcjonalnym – ponieważ uruchomienie go inicjuje wejście spo-
łeczności w nową rzeczywistość. O świcie pierwszego świątecznego 
dnia zegar zostaje wwieziony w skrzyni na kółkach na plac przed 
kościołem, a  więc centralny obszar wioski. Starzec, który trzyma 
pieczę nad tym obiektem i który będzie trwał przy nim niczym na 
posterunku przez trzy kolejne dni, ustawia skrzynię w środkowym 
punkcie placu i rozkłada ją. Ujęcie z góry ukazuje, jak drewniane 
pudło otwiera się na cztery strony na wzór rozkładanych ramion 
krzyża, a mężczyzna podnosi konstrukcję znajdującą się wewnątrz 
i ustawia ją. Na ową konstrukcję składają się dwa cienkie patyki, na 
których leży jeszcze jeden – na nim zawieszone są prostokątne ar-
kusze z wypisanymi liczbami. Działanie zegara ma zatem charakter 
wybitnie archaiczny i jedynie manualny – starzec będzie przez okres 
święta przekładał kolejne karty, sygnalizując upływ minut i godzin. 
Tiempo Santo rozpocznie się, gdy mężczyzna ustawi godzinę 15.00, 
a dziewczynki zgromadzone wokół kilkukrotnie zaśpiewają: „Jest 
Święty Czas”. Ta właśnie pora inicjuje obchody święta, ponieważ 
jest to godzina złożenia Chrystusa do grobu – akt ten odgrywany 
jest równolegle w kościele.

Większość materialnych reprezentacji idei środka ma orientację 
pionową, wyrażając nie tylko wspomniane już łączenie sfer znaj-

8 M. Eliade, Symbolizm środka [w:] idem, op. cit., s. 71.
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dujących się jedna nad drugą, ale przede wszystkim kontakt świata 
ziemskiego ze światem wyższym. „Wszystkie miasta, świątynie czy 
pałace – jak pisze Eliade – są tylko mnożonymi w nieskończoność 
replikami pierwotnego obrazu”9 wysokiego obiektu sięgającego 
ku górze. W  tym przypadku obiekt jest płaski, rozłożony na zie-
mi, jednak kumuluje w sobie dwa symbole wyrażające koncepcję 
centrum jako źródła świata i  łącznika sfer: krzyż oraz mandalę. 
Krzyż wyraża pojęcie centrum otwierającego się na zewnątrz, ku 
czterem stronom świata, co zostaje w tym przypadku wzmocnione 
przez faktyczne otwarcie obiektu i  rozłożenie jego części niczym 
ramion. Tym samym jest znakiem powstania świata z metaforycz-
nego pępka, jego rozrostu in illo tempore i otwarciu się ku rzeczy-
wistości nadziemskiej: „krzyż, środek otwierający się na zewnątrz, 
jest symbolem całości, obrazem tego, jak dzięki działaniu sił meta-
fizycznych z centrum rodzi się świat”10 pisze Alvaro Chenel. Obiekt 
ten symbolizuje również kontakt z sacrum: 

podobnie jak Drzewo Żywota, krzyż jest »osią świata«. Usytuowa-
ny w mistycznym centrum kosmosu jest mostem lub drabiną, po 
której dusze wspinają się do Boga […], ustanawia prymarną łącz-
ność między dwoma światami (ziemskim i niebiańskim)11.

Chociaż konstrukcja rozłożona na placu nie przedstawia figury 
krzyża w pozycji stojącej ani nie wykorzystuje w ogóle linii werty-
kalnych, metaforykę łączności z niebem przejmują lustra osadzone 
w ramionach skrzyni. Niebo odbite na ziemi można uznać za znak 
łączności dwóch sfer kosmicznych. Widok nieboskłonu wtopione-
go w ziemię kieruje również ku odczytaniu w perspektywie kosmo-
gonicznej, bowiem w mitach o stworzeniu świata „wciąż natykamy 
się […] na ideę, że na początku niebo i ziemia stanowiły jedność”12. 
Mandala natomiast, która wbrew pozorom nie przynależy jedynie 
tradycji azjatyckiej, również łączy się z ideą centrum. Odzwiercie-
dla imago mundi w figurze koła, w którym punkt centralny stanowi 

9 M. Eliade, Obrazy…, s. 47.
10 Á. P. Chenel, A. S. Simarro, op. cit., s. 122.
11 J. E. Cirlot, Słownik symboli, tłum. I. Kania, Kraków 2000, ss. 208‒209.
12 M. Lurker, op. cit., s. 113.
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źródło całego układu, symbolizując źródło uniwersum. Centrum, 
jak każde święte miejsce, jest ponadto przedmiotem opieki i troski 
– tutaj starzec siedzący na stołeczku pełni funkcję zarówno wyko-
nawcy świętych czynności, jak i strażnika obiektu. Miejsce takie jest 
też poddawane zabiegom estetyzującym – jest dekorowane i ozda-
biane; tak też dzieje się w tym przypadku.

Zegar w filmie Llosy łączy się z koncepcją centrum również – 
a może przede wszystkim – ze względu na swój wymiar funkcjo-
nalny. Jego uruchomienie inicjuje święto, podczas którego zostanie 
utworzona zupełnie nowa rzeczywistość z odrębnymi od dotychcza-
sowych regulacjami społecznymi, nowym typem obrzędowości oraz 
skrajnie różną od dominującej dotąd tonacją emocjonalną. Tiempo 
Santo to kulminacyjny punkt obchodów Wielkanocy i najważniej-
szy moment w kalendarzu liturgicznym społeczności. Okres wykro-
jony z chrześcijańskiego święta nie ma z nim jednak nic wspólnego 
– jest własną wierzeniową i obrzędową interpretacją Triduum Pas-
chalnego dokonaną przez mieszkańców wioski. Są oni przekonani, 
że podczas trzech dni po śmierci na krzyżu Chrystus był naprawdę 
martwy, co oznacza, że świat utracił opiekę i nadzór boskiej instan-
cji. Ponieważ, jak zauważa Eliade, „wszelkie święto religijne, wszelki 
czas liturgiczny polega na reaktualizowaniu jakiegoś sakralnego wy-
darzenia, które dokonało się w przeszłości mitycznej, »na począt-
ku«”13, a w odczuciu człowieka religijnego przywoływana w święcie 
rzeczywistość mityczna staje się rzeczywistością realną, dla społecz-
ności w Madeinusie Bóg przez trzy dni nie żyje. Co bardziej zdumie-
wające, nie jest to dla nich powodem do smutku, a wręcz przeciwnie 
– fakt śmierci Boga wywołuje we wszystkich ogromną radość, bo-
wiem, jak mówi Madeinusa: „on nie widzi”. Świat bez Boga to świat 
bez grzechu – na tej wierze ufundowane jest święto Tiempo Santo 
i dlatego każde wykroczenie przeciw dotychczasowemu porządkowi 
społeczno-moralnemu jest dopuszczalne, a wręcz pożądane. Z tego 
też powodu obchody święta przybierają formę karnawału.

Karnawał według Michaiła Bachtina to, wywodzący się z ludo-
wo-jarmarcznej kultury, światopogląd opozycyjny wobec oficjal-
nych instytucji i zhierarchizowanego ładu. Na poziomie obrzędo-

13 M. Eliade, Symbolizm środka…, s. 89.
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wym realizuje się w formach aktywności o charakterze zabawowym, 
frywolnym i  anarchicznym, przybierając nierzadko kształt orgia-
styczny. Nazywane przez mieszkańców wioski „festynem”, Tiempo 
Santo posiada jednak znaczące odstępstwo w  stosunku do form 
ludowej kultury śmiechu. Karnawał rozumiany jako odcinek w ka-
tolickim kalendarzu liturgicznym obejmuje czas przed Wielkim 
Postem, który kończy się wtorkowymi Ostatkami. W Wielki Piątek 
rozpoczyna się czas smutku i żałoby po ukrzyżowaniu Chrystusa. 
W  wiosce portretowanej przez Llosę te zupełnie odrębne okresy, 
wyrażające różne rejestry emocjonalne i  przynależne do rożnych 
porządków obrzędowych, zostają wymieszane. Karnawał – tu do-
datkowo osiągający ekstremum obyczajowej swobody – odbywa się 
w czasie największej żałoby chrześcijańskiego świata.

W peruwiańskiej wiosce rozpoczyna się zatem specjalny okres, 
którego status i właściwości składają się na odmienne wobec do-
tychczasowego uniwersum społeczno-aksjologiczne. „Religijne 
uczestniczenie w jakimś święcie zakłada wyjście ze zwykłego trwa-
nia czasowego, celem włączenia się w czas mityczny”14, zatem każde 
święto ustanawia nową rzeczywistość. Również karnawał – świecka 
forma celebracji – konstytuuje nowe uniwersum, będące jakością 
odrębną zarówno w stosunku do powszedniości, jak i wobec czasu 
świątecznego. Jak pisze Wiesław Dudzik: „wyruszając, a raczej rzu-
cając się w świat karnawału, ludzie kierują się ku całkiem innemu 
światu”15. Tiempo Santo jest jednocześnie religijnym świętem, laic-
kim karnawałem i czasem zabawy podczas okresu wielkiej żałoby, 
więc w filmie Llosy nowa rzeczywistość zostaje wykreowana z tro-
jakich przyczyn.

Po wyjściu z  kościoła, gdzie figura Chrystusa została zdjęta 
z  krzyża i  złożona w  grobie, mieszkańcy przystępują do wesołej 
celebracji swojego święta: rozpoczynają się tańce i  konkursy, na 
placu odbywa się jarmark, nikt nie żałuje sobie jedzenia ani trun-
ków. Wieczorem odbywają się pokazy fajerwerków, zabawy przy 
ogniskach, uczty, libacje alkoholowe i orgie seksualne – jasne jest 
więc, że andyjska społeczność partycypuje w tym, co Michaił Bach-
tin określił mianem obrzędowo-widowiskowych form organizo-
14 M. Eliade, Symbolizm środka [w:] idem, op. cit., s. 89.
15 W. Dudzik, Karnawały w kulturze, Warszawa 2005, s. 115.
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wanych przez pierwiastek śmiechu16. Najbardziej jaskrawa cecha 
karnawału – wytworzenie „świata na opak” kierującego się „logi-
ką »odwrotności«”17 – jest też podstawową zasadą rządzącą świę-
tem w  wiosce Madeinusy. W  karnawale i  podczas Tiempo Santo 
„wszystko jest nagle inne: porządek zmienia się w  nieporządek, 
harmonia w dysonans, umiar w nadmiar, powaga w śmiech, prawo 
w bezprawie, a sacrum w profanum”18. Urzeczywistnienie katego-
rii mundus inversus podczas Świętego Czasu ma miejsce w formie 
zmaksymalizowanej, radykalnej i krańcowej – i to decyduje o spe-
cyfice peruwiańskiego święta. Wszelkie niedozwolone społecznie 
i religijnie praktyki (na przykład kradzieże i cudzołóstwo) zyskują 
przyzwolenie, rozrywki mają charakter anarchistyczny, obowiązuje 
kultura nadmiaru i pojawiają się elementy profanacji świętości. An-
dyjska społeczność idzie jednak krok dalej w łamaniu obowiązują-
cych reguł moralno-obyczajowych: radość panuje nawet wtedy, gdy 
należałoby zachować powagę (na przykład na pogrzebie, podczas 
którego żałobnicy tańczą wokół trumny i  leją alkohol w usta nie-
boszczki), dozwolone stają się zachowania silnie tabuizowane (ta-
kie jak kazirodztwo – sama Madeinusa pada ofiarą żądzy swojego 
ojca), a całe święto – wyrażające afirmację tego, co cielesne i ludzkie 
– odbywa się w  czasie śmierci Boga. Transgresja i  dekonstrukcja 
porządku społecznego są więc tu całkowite.

W  karnawale ciało znajduje się w  centrum uwagi: wszystkie 
działania są podporządkowane uzyskaniu fizycznej rozkoszy, dla-
tego „cielesność jest tu tak majestatyczna, zhiperbolizowana, nie-
zmierzona”19, czego znakiem są maski z wielkimi nosami wkładane 
przez uczestników zabaw w wiosce oraz gigantyczne sztuczne peni-
sy, które przywiązują sobie do pasa. Oczywistą implikacją pełnego 
dowartościowania tego, co cielesne, jest zmarginalizowanie w da-
nym okresie elementów duchowych w  uniwersum społecznym. 
„Pierwiastek śmiechu organizujący karnawałowe obrzędy całkowi-
cie uwalnia je od wszelkiego religijno-kościelnego dogmatyzmu, od 

16 Por. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średnio-
wiecza i renesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975, s. 62.

17 Ibidem, s. 68.
18 W. Dudzik, op. cit., s. 44.
19 M. Bachtin, op. cit., s. 79.
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mistyki i nabożności, są one także w pełni pozbawione charakteru 
magicznego i  modlitewnego”20. W  wiosce Madeinusy jest jednak 
inaczej – ekstatyczne formy wspólnotowej ekspresji mają miejsce 
równolegle z pełnymi powagi ceremoniami religijnymi, a niekiedy 
nakładają na siebie, jak w momencie przemieszania procesji nio-
sącej figurę Chrystusa w trumnie z grupą przebranych, roztańczo-
nych wesołków. Zimne ognie niezauważenie zastępują gromnice 
i pochód żałobników zamienia się w rozhulany korowód.

Połączenie tego, co cielesne, instynktowne i przyziemne, z  tym, 
co wzniosłe i  transcendentne, przeczy sposobowi organizacji życia 
obrzędowego społeczności od czasów najdawniejszych. Formy przy-
należne do „ludowej kultury śmiechu” zawsze, jak pisze Bachtin

niezwykle wyraźnie różniły się od poważnych, oficjalnych – to 
znaczy kościelnych i feudalno-państwowych – kulturowych form 
i ceremoniałów […]. Przedstawiały absolutnie odrębne […] poza-
kościelne i pozapaństwowe aspekty świata, człowieka oraz stosun-
ków międzyludzkich21.

To, co autor Twórczości Franciszka Rabelais’go pisze w  odnie-
sieniu do ludzi średniowiecza, można z powodzeniem zastosować 
do społeczności archaicznych, a  do takich mentalnie przynależą 
mieszkańcy wioski:

Średniowieczni ludzie uczestniczyli w  dwóch rodzajach życia – 
oficjalnym i karnawałowym, w dwóch aspektach świata – naboż-
nie poważnym i określonym przez śmiech. […] W średniowiecz-
nych sztukach plastycznych [tak jak w rzeczywistości społecznej 
– przyp. I. Ł.] oba aspekty świata również oddziela ostra granica 
wewnętrzna: współistnieją obok siebie, ale nie łączą się ze sobą 
i nie mieszają22.

Zasada jasnego rozdziału życia obrzędowego i  emocjonalnego 
w wymiarze wspólnotowym, organizująca społeczne doświadcze-
nie człowieka zgodnie z formułą: „Jest czas płaczu i czas śmiechu, 

20 Ibidem, s. 63.
21 Ibidem, s. 62.
22 Ibidem, s. 171.
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czas zawodzenia i czas pląsów”23 nie znajduje jak widać zastosowa-
nia w zbiorowości ukazanej w Madeinusie. Okoliczność ta sprawia, 
że nowa rzeczywistość, której początek wyznacza ustawienie godzi-
ny 15.00 na zegarze, jest novum absolutnym, uniwersum niemiesz-
czącym się w żadnych społeczno-historycznych ramach.

Karnawał inicjują 

praktyki inauguracyjne zmierzające do ustanowienia nowej ja-
kości czasowej, wieńczą zaś ceremoniały zamykające cały okres 
i  przywracające codzienność. Podstawową funkcją obrzędów 
rozpoczynających karnawał jest jednoznaczne rozgraniczenie co-
dzienności i święta24.

Wyraziste, ceremonialne zaznaczenie początku i końca jest koniecz-
ne, ponieważ „okresowe ustanowienie »świata na opak« oznacza 
chwilową instytucjonalizację nieporządku”25, dekonstrukcję życia 
danej wspólnoty. Jest to czas potencjalnie niebezpieczny dla dalsze-
go funkcjonowania zbiorowości, dlatego musi być ujęty w wyraźne 
ramy wydzielające go z kontinuum społecznego trwania. Z tego też 
powodu karnawał jest okresem temporalnego zawieszenia, swo-
istym bezczasem. Obie te regulacje są konieczne, by możliwy był 
powrót do pierwotnego status quo, i  obie w  Madeinusie znajdują 
odniesienie do koncepcji środka. W Tiempo Santo czas ulega anu-
lowaniu, tak samo jak to się dzieje w centrum świata. Proklamacja 
karnawałowego porządku przybiera tu formę ceremoniału urucho-
mienia zegara, a sam akt włączenia czasomierza jest równoznaczny 
z ustanowieniem nowej rzeczywistości, wykreowaniem świata.

Ze względu na swoją formę i funkcję, zegar ustawiony na środku 
wioski w Madeinusie ewokuje zatem ideę axis mundi. Jednak liczne 
przesunięcia i przeinaczenia symboliczno-aksjologiczne sprawiają, 
że pozostaje w całkowitej sprzeczności z jej sensem. Centrum w pe-
ruwiańskiej wiosce – zamiast być przestrzennym i  temporalnym 
źródłem świata rekonstytuującym akt stwórczy – w filmie Llosy wy-
znacza moment śmierci Boga. Miejsce, w którym powinno dojść do 

23 Koh 3,4.
24 W. Dudzik, op. cit., s. 158.
25 Ibidem, s. 105.
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hierofanii, tu staje się znakiem nieobecności sacrum. Płaszczyzna 
styku porządku boskiego z ludzkim zamienia się w symbol odcię-
cia się człowieka od transcendencji. Tiempo Santo, czyli grotesko-
wy Święty Czas afirmujący śmierć Boga i sankcjonujący profanum 
w najbardziej ekstremalnych formach, zostaje w swoich formułach 
obrzędowych przemieszane z  funeralnymi ceremoniami paschal-
nymi. W  ten sposób koncepcja środka jako miejsca o  znaczeniu 
kosmogonicznym i  sakralnym ulega bluźnierczemu wypaczeniu 
i  karykaturalnemu zdeformowaniu. Jest to bliskie idei karnawa-
łu, dla którego „charakterystyczne są najrozmaitsze formy parodii 
i trawestacji, degradacji i profanacji”26, jak zauważa Bachtin. 

Podstawową normą karnawału jest jednak wyraźne odseparowa-
nie go w świadomości społecznej od innych okresów. Ten paradyg-
mat nie występuje w odniesieniu do Tiempo Santo, co prowadzi do 
umieszczenia aktywności świeckich i profanicznych w uniwersum 
święta, a więc w czasie sakralnym, w którym dochodzi do reaktuali-
zacji mitycznego wydarzenia. Powodem dla zachowań o charakterze 
zabawowym, frywolnym i seksualnym jest natomiast śmierć Boga. 
Te dwa aspekty święta w wiosce Madeinusy posiadają bluźnierczą 
siłę o  wiele większą, niż jest to dopuszczalne podczas karnawału. 
Idea centrum ulega więc tu wynaturzeniu i w tej perspektywie lustra 
odbijające niebo okazują się nie symbolem łączności transcendencji 
ze światem ludzkim, ale znakiem odwrócenia porządków.
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Abstrakt

Abstract

Warped axis mundi. About the clock in the middle of 
the village

The aim of this article is to analyze the figure of the clock in the 
movie Madeinusa (C. Llosa, 2006) in the context of reflection 

from anthropological and religious studies on the category of axis 
mundi: “world axis”, “center of the world”. In the Llosa’s movie, the 
clock, which is yearly setting in a central point of the village and 
is treated like a holy object by the villagers, can be interpreted like 
a material presentation of a concept of a “center” because of its ico-
nic-symbolic connotations. Considering the physical configuration 
of the clock, it reflects the idea of a “middle” in a variant of Hub 
of the Universe, and because of the symbolism of communication 
with the transcendent dimension it refers to the model of axis mun-
di. Furthermore, the reference takes place on two levels: the formal 
– in terms of its design and location and functional – because tur-
ning the clock initiates community input into a new reality.

Starting the clock marks the beginning of feast Tiempo Santo 
– three Easter days, when according to the beliefs of the inhabit-
ants, God is dead. The time of mourning in the Christian world, 
is lived by them in the emotional and ritual dimension as carnival. 
For this reason, starting a timer is a specific act of creation of the 
world – a new, original moral and social order. The idea of the axis 
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mundi become warped, because the temporal and spatial source of 
the world in the Llosa’s film initiates and measures time without 
God, bringing metaphor of death and end. So the place of com-
munication human and divine order becomes a sign of the absence 
of the sacrum.





Agnieszka Urbańczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

▪    ▪    ▪
„Obywatelki, protestujmy!” 

Wydarzenie jako początek narracji 
i jego relacja do kanonu  

w fandomach historycznych

W  potocznym dyskursie zazwyczaj nie ma potrzeby de-
finiowania pojęć takich jak „fandom” bądź fan fiction. 
Ich znaczenie najczęściej rozumie się intuicyjnie, a wy-

obrażenie o wielu kategoriach wytwarzane jest na podstawie naj-
bardziej oczywistych przykładów ich realizacji. Zamierzam zająć 
się tutaj zjawiskami bardziej problematycznymi, które spełniają 
niemal wszystkie kryteria działalności fanowskiej, choć – głównie 
z uwagi na swoją marginalność – nie mieszczą się w polu definicji. 
Szczególny status tych fandomów związany jest ze specyfiką tekstu 
źródłowego, wokół którego się tworzą. Zamierzam omówić tu rolę 
konkretnych wydarzeń jako dających początek licznym przekazom 
i ich relację do współczesnej twórczości fanowskiej. 

Lidia Gąsowska określa fana jako „»wielbiciela w świątyni« kul-
towego tekstu z  kręgu popkultury”1, z  czego wynika jej definicja 
„fanfika” jako „opowiadania literackiego napisanego przez fana – 
miłośnika określonego dzieła (może nim być książka czy też film 
lub serial)”2. Taka kategoryzacja nie tylko wydaje się mało precyzyj-
na w sytuacji, kiedy granica między kulturą wysoką a popkulturą 

1 L. Gąsowska, „Fan fiction”. Nowe formy opowieści, Kraków 2015, s. 108.
2 Ibidem, s. 111.



86 Początek

zaciera się od kilkudziesięciu lat3, ale też – wbrew pozorom – nie 
jest szczególnie szeroka, nie ma w niej bowiem miejsca dla zjawisk, 
jakimi są fandomy historyczne. Chciałabym zająć się właśnie nimi 
na przykładzie społeczności entuzjastów rewolucji francuskiej. Są 
oni grupą niewielką, ale reprezentatywną dla omawianego fenome-
nu. Równolegle na takich samych zasadach funkcjonują fandomy 
Trzeciej Rzeszy, Związku Radzieckiego, rewolucji amerykańskiej, 
wojny secesyjnej czy wyprawy Lewisa i Clarka. 

Członków grupy rekonstrukcyjnej media prędzej nazwą fascy-
natami niż fanami. Jednak nie istnieje ogromna przepaść pomiędzy 
osobą w  dokładnie odtworzonym stroju słowiańskiego osadnika 
a  larperem4 odgrywającym rolę słowiańskiego osadnika w  okre-
ślonym fantastycznym świecie. Podobnie ma się sytuacja przy od-
grywaniu konkretnych wydarzeń. Można zapewne powiedzieć, że 
bitwa pod Grunwaldem stanowi fakt historyczny, a  fani Tolkiena 
w strojach Rohirrimów odnoszą się do fikcji. Starcie z Krzyżaka-
mi jest jednak odtwarzane w dużej mierze pod wpływem lektury 
choćby powieści Sienkiewicza. Gdyby nawet zignorować cały kor-
pus beletrystyki czy kinematografii, jaki wytworzył się wokół tego 
wydarzenia, nadal nie jest ono nam dane w sposób bezpośredni. 

Hayden White dowodzi, że przeszłość „dostępna jest tylko za 
pośrednictwem języka, że nasze doświadczanie historii jest niero-
zerwalnie związane z  dyskursem o  niej, że dyskurs ten musi być 
zapisany, zanim stanie się »historią«”5, zaś „dyskursy historyczne 
zwykle prowadzą do powstania narracyjnych interpretacji ich tre-
ści”6. Wszelkie minione wydarzenia poznawane są poprzez rela-
cje, których prawdziwości nie sposób zweryfikować. Oznacza to, 
że narracje historyczne kwalifikują się do fikcji, definiowanej jako 

3 Pojawia się również (marginalny zapewne) problem twórczości związanej z dzie-
łami tradycyjnie uznawanymi za kanoniczne, czego ilustracją mogą być choćby 
fanowskie komiksy, rysunki i opowiadania przedstawiające braci Karamazow. 
Por. grupa The-Karamazovs na portalu deviantArt: The-Karamazovs, Devian-
tArt [on-line:] http://the-karamazovs.deviantart.com/gallery/ [07.05.2015].

4 Uczestnikiem LARP-u  (Live Action Role Playing), gry polegającej na fizycz-
nym odgrywaniu wobec innych uczestników fikcyjnych ról w odpowiednich 
kostiumach i przy użyciu rekwizytów. 

5 H. White, Proza historyczna, tłum. E. Domańska et al., Kraków 2009, s. 21.
6 Ibidem, s. 24.
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„właściwość świata przedstawionego polegająca na tym, że jest on 
tworem niedającym się zweryfikować przez porównanie z rzeczy-
wistością zewnętrzną wobec dzieła”7. To z kolei pozwala traktować 
materiał historiograficzny nie tylko jako tekst kultury, ale też jako 
zespół utworów, które – posiadając świat przedstawiony – mogą 
stać się obiektem zainteresowania fanów. Gdy przyjrzeć się proble-
mowi z tej perspektywy, przestaje dziwić istnienie fanvidów prze-
twarzających filmy dokumentalne dokładnie w taki sam sposób jak 
anime czy popularne seriale8. 

Dużo bardziej elastyczną definicję proponuje Barbara Kulesza-
-Gulczyńska, fandomem nazywając:

grupę fanów, skupionych wokół konkretnego medium (np. forum 
internetowego), których interpretacje bazowego tekstu pozostają 
do siebie zbliżone, na skutek wymieniania doświadczeń, wrażeń 
i  spostrzeżeń, wspólnego zbierania uzupełniających danych i  fi-
nalnej, kolektywnej interpretacji tekstu kanonicznego9.

Za utwory fan fiction uznaje ona „teksty kultury (utwory literackie, 
ale także filmowe, plastyczne, komiksowe itd.), których świat przed-
stawiony zaczerpnięty jest w części lub w całości z dzieła już istnieją-
cego, najczęściej cieszącego się dużą popularnością”10. Choć intuicyj-
nie – z uwagi na większość wypadków – przez „dzieło już istniejące” 
rozumie się „dzieło z kręgu popkultury”, bazowanie na „książce czy 
też filmie lub serialu”11 przestaje już jednak być cechą dystynktywną 
fan fiction. Szersze rozumienie kategorii Gąsowska umożliwia zresztą 
w innym fragmencie swojej monografii, tłumacząc: 

7 M. Głowiński, Cztery typy fikcji literackiej [w:] Teoretycznoliterackie tematy 
i problemy, red. J. Sławiński, Wrocław 1986, s. 115. 

8 Por. Jeune Jacobine, „Jerk it out" – Saint-Just and Committee [on-line:]  
https://youtu.be/HJBwq3LbQK8 [03.05.2015].

9 B. Kulesza-Gulczyńska, Zagadnienie autorstwa w  utworach „fan fiction”. Fan-
dom jako kolektyw twórczy, [on-line:] https://www.academia.edu/9801434/
Zagadnienie_autorstwa_w_utworach_fan_fiction._Fandom_jako_kolektyw_
tw%C3%B3rczy_The_Question_of_Autorship_in_Fan_Fiction._Fandom_
as_a_Writing_Collective [08.05.2015].

10 Ibidem.
11 L. Gąsowska, op. cit., ss. 108, 111.
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praca fana będzie fanfikiem, jeżeli przynajmniej niektóre jej ele-
menty zostaną uznane za nieoryginalne. […] Za fanfik uznane 
będą teksty fanów-amatorów, które w warstwie fabularnej wyko-
rzystują miejsce lub czas akcji pierwowzoru, a także postacie bo-
haterów i wygłaszane przez nie kwestie12.

W takim ujęciu opowiadania o postaciach historycznych, publiko-
wane na gromadzących fanów stronach (Tumblr, LiveJournal, AO3, 
deviantArt), należy uznać za jedną z form fan fiction. 

Działalność organizującej się dzięki Sieci 2.0 społeczności mi-
łośników rewolucji francuskiej przejawia się w  licznych formach 
charakterystycznych dla działalności fanowskiej. Powstają memy 
poświęcone tematyce bądź odnoszące się do hermetycznych żar-
tów grupy, cosplaye, na YouTube regularnie pojawiają się nowe fa-
nvidy, istnieją liczne opowiadania i rysunki nieaspirujące do bycia 
portretami bądź karykaturami, za to dążące do wywołania sympatii 
do postaci historycznych bądź przyporządkowania ich – poprzez 
stereotypowe przedstawienie – do konkretnego, znanego z popkul-
tury, modelu osobowości.

Przez dłuższy czas funkcjonowały strony internetowe poświęco-
ne konkretnym postaciom bądź gromadzące dokumenty związane 
z rewolucją, Na ich tle wybijała się pod względem liczby publikowa-
nej twórczości fanowskiej budowana w latach 2004–2010 witryna 
Saint-Just.Net. Przez wiele lat gromadzono na niej wiersze, opowia-
dania, rysunki i komiksy (już wówczas klasyfikowane jako fanwri-
ting czy fanart) poświęcone rewolucjonistom, strona nie umożli-
wiała jednak zamieszczania komentarzy czy prowadzenia dyskusji, 
co utrudniało powstanie społeczności, do której wytworzenia po-
trzebna była Sieć 2.013. Podobnie jak w przypadku większych fando-
mów, społeczność ta od 2006 roku kształtowała się na portalu Live-
Journal, gdzie w okresie rozkwitu istniały (obecnie zlikwidowane) 
osobne grupy poświęcone różnym typom twórczości, zebrane pod 
patronatem istniejącej do dziś – choć od kilku lat nieaktywnej – 

12 Ibidem, ss. 111–112. 
13 Strona obecnie została zlikwidowana. Jej wygląd można zobaczyć dzięki wi-

trynie web.archive.org – por. Saint-Just.net [on-line:] http://web.archive.org/
web/20070929062044/http://www.saint-just.net/ [10.05.2015]. 
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grupy revolution_fr14. Równolegle kilka osób publikowało wytwo-
ry działalności w indywidualnych galeriach na portalu deviantArt.
com, a w końcu podjęto próbę utworzenia aktywnej społeczności 
rysowników w  ramach dwóch fanklubów15, która zakończyła się 
niepowodzeniem. Od kilku lat centrum wymiany informacji, jak 
w przypadku większości silnie sfeminizowanych fandomów, stał się 
serwis Tumblr16. Choć pierwsza społeczność liczyła ponad dwustu 
członków, obecnie należy do niej dwanaście dziewcząt17, choć ist-
nieje wiele użytkowniczek formalnie nieprzynależących do grupy, 
a  obserwujących jej działalność bądź w  niej działających. Można 
szacować, że obecnie społeczność liczy około pięćdziesięciu osób, 
jednak liczba dyskusji, w które się angażują, i stale pojawiające się 
przejawy twórczości sprawiają, że grupa działa w sposób analogicz-
ny do typowych, znacznie większych fandomów. 

Uznaję termin „fandom” za właściwy, bowiem za jego pośred-
nictwem użytkownicy dokonują samookreślenia – nie tylko pisząc 
o „swoich doświadczeniach z  fandomem rewolucji francuskiej”18, 
ale także wyjaśniając osobom z zewnątrz, że przynależą do „małe-
go, ale pełnego pasji fandomu, który lubi rozmawiać o ideałach po-

14 Strona grupy: revolution_fr, LiveJournal [on-line:] http://revolution-fr.live-
journal.com/ [05.05.2015]. 

15 Por. Vive la revolution, DeviantArt [on-line:] http://vive-la-revolution.devian-
tart.com/ [06.05.2015], FrenchRevolutionFans, DeviantArt [on-line:] http://
frenchrevolutionfans.deviantart.com/ [06.05.2015].

16 LiveJournal.com przez lata był drugim po FanFiction.Net najistotniejszym 
miejscem publikacji fan fiction. Możliwość tworzenia na stronie grup i spo-
łeczności pozwoliła temu portalowi stać się platformą dyskusji i  wymiany 
wszelkiej działalności fanowskiej (oprócz fan fiction – fanartu, doujinshi, fa-
nvideo, zdjęć cosplayowych itp.). Portal DeviantArt ułatwił fandomom rozwój 
znacznie później, wprowadzając funkcję tworzenia grup; w tym czasie jednak 
większość społeczności przeniosła się na Tumblr.com. 

17 Por. History Peeps Master List and Directory, Tumblr [on-line:] http://thehis-
torypeepsdirective.tumblr.com/post/91293449014/history-peeps-master-list-
-and-directory [09.05.2015].

18 needmoreresearch, My experience about French Revolution fandom being intimida-
ting, Tumblr [on-line:] http://needsmoreresearch.tumblr.com/post/68008500202/
my-experience-about-french-revolution-fandom-being [09.05.2015] – w przypa-
dku wszystkich cytatów z serwisu Tumblr.com tłum. własne.
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litycznych i zakochanych rewolucjonistach”19. Analogicznie swoją 
twórczość klasyfikują jako „dziwny fanart i fan fiction”20.

Kluczowy staje się jednak dalszy ciąg przytaczanej autodefinicji. 
Zaraz po fragmencie o „zakochanych rewolucjonistach” pojawia się 
w niej doprecyzowanie: 

w  szczególności fandom lubi roztrząsać kwestię nieprzychylnie 
ocenianych uczestników Rewolucji, dążąc do oddania sprawiedli-
wości ich złożoności i kontekstom ich działań. […] W przeciwień-
stwie do fandomu „Nędzników”, French Revolution RPF skupia 
się na biografiach najbardziej wyrazistych postaci historycznych 
tego okresu21.

Istotnie, najważniejsze w  fandomie nie są ani konkretne wyda-
rzenia z  epoki, ani – atrakcyjna przecież – jej warstwa estetyczna 
(moda, wnętrza czy choćby popularne utwory muzyczne). Najwięk-
szy nacisk kładziony jest na postacie zaangażowanych w rewolucję 
polityków, w centrum uwagi lokuje się Maximiliena de Robespierre’a, 
Antoine’a de Saint-Justa, Camille’a Desmoulins i Georges’a Dantona, 
pozostałych działaczy sprowadzając do roli schematycznych posta-
ci drugoplanowych, którym przyporządkowana zostaje jedna cecha 
bądź atrybut22. Czterej główni bohaterowie okazali się dla fanek nie-
zwykle atrakcyjni, w dużej mierze za sprawą skomplikowanych relacji 
towarzyskich w obrębie ich grupy. Jest to mechanizm bardzo typowy 
dla fanowskiego paradygmatu odbioru, bowiem, jak wskazuje Hen-
ry Jenkins, „opowiadania fanowskie przesuwają nacisk z  fabuły na 

19 Image of Eugène Delacroix’s... [on-line:] http://ao3org.tumblr.com/post/82487503872/
image-of-eugene-delacroixs-painting-la-liberte [05.05.2015].

20 UnpopularPeepFan, History Peep [w:] Urban Dictionary [on-line:]  
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=History+Peep [08.05.2015].

21 Image of Eugène Delacroix’s...
22 Przykładem może być sprowadzenie całej politycznej roli, jaką pełnił Fabre d’Eglan-

tine, do najbardziej charakterystycznych cech wyglądu, jak – odbierane jako kampo-
we – posługiwania się lorgnonem – por. viverobespierre, „As for this fellow, who never 
appears without a lorgnette…”, Tumblr [on-line:] http://viverobespierre.tumblr.com/
post/28665689101/as-for-this-fellow-who-never-appears-without-a [29.04.2015]; 
post na desmoulicious.tumblr.com [on-line:] http://desmoulicious.tumblr.com/
post/16953935913/the-fisher-queen-replied-to-your-post-small [10.05.2015].
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podkreślenie momentów decydujących dla relacji między postacia-
mi, zamiast momenty te uznawać za tło dla wątku dominującego”23.

Robespierre był wcześnie osieroconym, chorowitym, drobnym 
i nieśmiałym idealistą, który panicznie bał się pieniądza i do końca 
życia mieszkał na wynajętym od stolarza poddaszu. Lubił poma-
rańcze, w dzieciństwie hodował gołębie, a w Paryżu miał dużego 
psa, który uwielbiał wskakiwać do rzek i otrzepywać się, ochlapując 
właściciela. Fanki z dużą łatwością znajdują usprawiedliwienia dla 
jego decyzji politycznych, zazwyczaj podkreślając jego bezsilność 
wobec rozpędzonej machiny terroru i protestując przeciw zrzuca-
niu nań odpowiedzialności za wszystkie decyzje Komitetu Oca-
lenia Publicznego. W  Komitecie zasiadał obok niego Antoine de 
Saint-Just, najwierniejszy poplecznik, stracony wraz z  Robespier-
re’em w wieku dwudziestu sześciu lat, wyróżniający się zjawiskową 
ponoć urodą i wyjątkową zagorzałością w walce z kontrrewolucją. 
W pierwszych latach pisał do Robespierr’a pełne uwielbienia listy, 
a  w  czasie zamachu 9 thermidora w  jego ramionach znaleziono 
rannego Nieprzekupnego. Odnosił się do Camille’a Desmoulins – 
najbliższego przyjaciela Robespierre’a  jeszcze z  lat szkolnych – 
z  nieskrywaną antypatią i  pośrednio doprowadził do jego śmier-
ci. Lekko jąkający się, kochliwy Desmoulins również uchodził za 
atrakcyjnego, był utalentowanym, acz nierozważnym publicystą 
i  –  nie potrafiąc zachować zimnej krwi – regularnie ryzykował 
swoją karierę i  życie nieostrożnymi wypowiedziami. Robespier-
re, w  imię sentymentu, wielokrotnie stawał w  jego obronie, dzie-
ląc to ryzyko. W  1794 roku Desmoulins opowiedział się jednak 
po stronie Dantona i wraz z nim trafił na szafot. Georges Danton, 
potężnie zbudowany i już w dzieciństwie oszpecony hedonista, był 
uwielbiany przez lud i posiadał na niego ogromny wpływ. Głośny, 
prowadzący wystawne życie i niekryjący swojego zamiłowania do 
domów publicznych, stanowił w każdym aspekcie absolutne prze-
ciwieństwo Nieprzekupnego i propagowanych przez niego ideałów. 
Narastające napięcie między politykami doprowadziło do procesu, 
w wyniku którego Danton wraz z poplecznikami został stracony. 

23 H. Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, New York 
1992, s. 173 – tłum. własne.
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W  takim ujęciu postacie stają się bardzo atrakcyjne, wpisując 
się w  utrwalone klisze narracyjne i  ucieleśniając dość częste fan-
tazmaty24. Relacje pomiędzy nimi nie muszą być poddane daleko 
idącym przekształceniom, by możliwe było budowanie w oparciu 
o  nie twórczości typu slash25. Fance łatwo wytłumaczyć pobłażli-
wość Robespierre’a wobec wybryków Desmoulinsa głębszym uczu-
ciem, a niechęć Saint-Justa do dziennikarza – zazdrością. 

Powyższe charakterystyki poparte są opracowaniami historio-
graficznymi i nie kłócą się z dostępnymi nam – wielokrotnie za-
pośredniczonymi – informacjami z  epoki. Jednak w odbiorze fa-
nowskim fakt noszenia przez Saint-Justa kolczyka w uchu staje się 
nadrzędny wobec faktu, jakim było wprowadzenie prawa prairiala. 
Fanki rewolucji francuskiej mają ogromną wiedzę na temat obszaru 
swoich zainteresowań, dokonują jednak bardzo selektywnego wy-
boru poświęconych mu lektur. Jest to zrozumiałe w obliczu ilości 
całkowicie sprzecznych ze sobą ujęć problematyki, konieczne jest 
bowiem ustalenie, czy opisuje się losy skrzywdzonych i budzących 
sympatię idealistów, czy zbrodniarzy.

Fandom z definicji funkcjonuje wobec konkretnego tekstu bądź 
korpusu tekstów kultury, budujących świat przedstawiony i wpro-
wadzających ulubionych bohaterów. Stanowiący kanon pierwo-
wzór staje się stałym punktem odniesienia dla wszelkiej działal-
ności twórczej i  interpretacyjnej. Tutaj rysuje się główna różnica 
pomiędzy fandomami w  tradycyjnym rozumieniu a  fandomami 
historycznymi. W wypadku tych pierwszych kanon nie tylko jest 
bezpośrednio dany, ale przede wszystkim spójny; nawet twórcy 

24 Przykładem tego zjawiska mogą być powstające fanarty, ukazujące postaci jako 
reprezentujące utrwalone w popkulturze, stereotypowe modele uczniów liceum, 
takie jak kujon, jock czy hipster. Por. snarbolax, There They Are, DeviantArt 
[on-line:] http://snarbolax.deviantart.com/art/There-They-Are-517230751 
[11.05.2015]; lunicole, Yours for the Revolution, DeviantArt [on-line:] http://
lunicole.deviantart.com/art/Yours-for-the-Revolution-341668123 [11.05.2015]; 
snarbolax, the kids, DeviantArt [on-line:] http://snarbolax.deviantart.com/art/
the-kids-511851085 [11.05.2015].

25 Slash to szeroka kategoria, która obejmuje różnorodne formy twórczości fanow-
skiej ukazujące relacje homoerotyczne pomiędzy postaciami kanonicznie hetero-
seksualnymi. Skala popularności, jaką cieszy się slash, doprowadziła do uznawania 
go za osobny, pełnoprawny podgatunek obok romansu, westernu czy horroru.
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produktów w  przypadku nieścisłości zazwyczaj dążą do ich roz-
strzygnięcia i ustalenia jednej, niepodważalnej wersji świata przed-
stawionego. Istnieją pewne miejsca niedookreślenia, ale konkret-
ne dzieło pozostaje najwyższą instancją, która powołuje postać 
do życia, postać zaś konstytuuje wyłącznie to, co w powieści jest 
o niej powiedziane. Zatem cała istniejąca wiedza o świecie przed-
stawionym jest dostępna. Fandom rewolucji francuskiej jednak nie 
ma możliwości odwołania się bezpośrednio do tekstu źródłowego, 
bowiem obiekt zainteresowania fanów (to jest postaci historyczne) 
jest całkowicie niepoznawalny. Pojawia się on w  wielu przekazach 
równocześnie, a każdy z nich bazuje na jeszcze kolejnym; wszystkie 
zaś są – zgodnie z myślą White’a – interpretacjami, nieraz skrajnie 
odmiennymi. Przedarcie się przez kolejne warstwy apokryfów aż do 
ich przedmiotu jest całkowicie niemożliwe, bo przedmiot ten zniknął 
kilkaset lat temu. Paradoksalnie więc postać literacka jako obiekt za-
interesowania fanów jest bardziej realna niż postać historyczna. 

Można oczywiście przywołać kategorię RPF (Real Person Fic-
tion), którą posługują się często same fanki rewolucji, i uznać, że 
nie ma potrzeby dyskutowania specyfiki przedmiotu kultu. Jednak 
w  powszechnym przekonaniu, któremu daje wyraz Lidia Gąsow-
ska, „w  RPF bohaterami są rzeczywiste osoby – celebryci”26. Ter-
min ten został stworzony na potrzeby omawiania zjawiska pisania 
opowiadań o  współczesnych aktorach, muzykach i  sportowcach, 
którzy mają przecież odmienny status od postaci historycznych. 
Choć ich obraz również w  jakimś stopniu zostaje zapośredniczo-
ny przez media, fan – szczególnie w dobie Internetu – ma szansę 
dotarcia nie tylko do całości wypowiedzi swojego idola, ale też do 
nagrań ukazujących jego zachowanie. Ma ponadto (hipotetyczną 
przynajmniej) możliwość zetknięcia się osobiście z obiektem zain-
teresowania w czasie koncertów czy konferencji prasowych. Postać 
celebryty jest dana w  dużo bardziej bezpośredni sposób niż po-
stać historyczna, której obraz budowany jest wyłącznie na podsta-
wie nawarstwiających się relacji. 

Rewolucja francuska jest jednym z  bardziej kontrowersyjnych 
wydarzeń w  dziejach kultury zachodniej i  od samego początku 

26 L. Gąsowska, op. cit., s. 129.
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spotykała się ze skrajnie różnymi ocenami i  reprezentacjami. Jej 
wizerunek oscyluje pomiędzy romantycznym zrywem i  krwawą 
łaźnią, a nawet wśród jej apologetów pojawiają się rozbieżne opinie 
na temat zaangażowanych postaci. W związku z nagromadzeniem 
zupełnie sprzecznych przekazów fanki zaczęły wytwarzać swój 
własny kanon, uznając pewne opracowania zgodne z  ich wizją za 
bardziej wiarygodne, reakcyjne zaś odrzucając z niechęcią. W ten 
sposób kanoniczne stają się wspomnienia Charlotty Robespierre, 
prace Alberta Mathieza czy Ruth Scurr, zaś ujęcia prezentowane 
przez Thomasa Carlyle’a czy Simona Schamę są wyśmiewane jako 
niegodne nawet polemiki. W gruncie rzeczy fandom nieświadomie 
sam, poprzez selekcję ogromnego materiału, wyprodukował po-
staci i  uniwersum, którymi się zajmuje, wpisując je w  pewne ro-
mantyczne wzorce. Jest rzeczą ewidentną, że entuzjastki rewolucji 
francuskiej nie zdają sobie sprawy z tego faktu, uznając swoje wy-
obrażenie za obiektywne i adekwatne do wydarzenia źródłowego. 
Nie uważają się za fanki konkretnego przekazu historycznego bądź 
jego przekształceń, lecz samego wydarzenia. 

Bardzo symptomatyczna dla opisywanego przeze mnie mecha-
nizmu wybiórczości połączonej z przekonaniem o kanoniczności 
własnej interpretacji jest wypowiedź użytkowniczki prowadzącej 
bloga Vive Robespierre!:

Robespierre nigdy nie dopuścił się korupcji i zawsze na pierwszym 
miejscu stawiał naród. Za zamkniętymi drzwiami był niezwykle 
dobry dla najbliższych […], wykazywał się łagodnością i wrażli-
wością, a także rozczulającą miłością do zwierząt. Ponadto doty-
kały go stałe ataki depresji i stanów lękowych […]. Skorumpowani 
ekstremiści odpowiedzialni za jego upadek skutecznie oczernili go 
na stulecia i – jako aspirującym historykiem – kieruje mną pra-
gnienie zmienienia błędnych przekonań27. 

Owo pragnienie przejawia się w ciągłej polemice z reakcyjnymi opra-
cowaniami historiograficznymi, wypowiedziami konkretnych badaczy, 

27 viverobespierre, I may be annoying... [on-line:] http://viverobespierre.tumblr.
com/post/100843970336/i-may-be-annoying-asking-the-same-question-
youve [10.05.2015].
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uproszczeniami w  podręcznikach czy choćby powszechną opinią28. 
W 2009 roku szerokim echem odbiła się w fandomie akcja protestacyj-
na przeciwko tendencyjnemu dokumentowi BBC Terror! Robespierre 
and the French Revolution, w którym starano się wykazać paralele po-
między przywódcą Komitetu Ocalenia Publicznego a Stalinem29. 

W pierwszym odruchu wytworzony przez fanki rewolucji korpu-
su faktów „pewnych” chciałoby się raczej uznać za typowy przykład 
fanonu, nie za kanon. Jednak, jak wyjaśnia Gąsowska, „fanon zwykle 
określa się jako świat alternatywny wobec dobrze znanych, oficjal-
nych i popularnych tekstów źródłowych”30. Fanki, choć traktują do-
stępny im materiał wybiórczo, wytwarzają kanon z tekstów powsta-
łych na zewnątrz ich środowiska i niebędących produkcją fanowską. 
Ponadto widzą ogromną różnicę pomiędzy fan fiction a kanonem. 

Bardzo częstym elementem fanonu jest orientacja homoseksu-
alna postaci. Jednak te same osoby, które tworzą opowiadania mi-
łosne o Robespierze i Camille’a Desmoulins, uskarżają się na nie-

28 Por. np. beardofkamenev, Robespierre guillotining…, Tumblr [on-line:] http://
beardofkamenev.tumblr.com/post/103880913362/robespierre-guillotining-the-
executioner-after [10.05.2015]; viverobespierre, Hello! I’m very new…, Tumblr 
[on-line:] http://viverobespierre.tumblr.com/post/102467118126/hello-im-very-
new-to-this-subject-and-although-i  [10.05.2015]; francebeforepants1789, friend: 
wasn’t Robespierre…, Tumblr [on-line:] http://francebeforepants1789.tumblr.
com/post/100670249574/friend-wasnt-robespierre-that-dictator-guy-who 
[10.05.2015]; bunniesandbeheadings, I’ve been low-key…, Tumblr [on-line:] http://
bunniesandbeheadings.tumblr.com/post/116617239835/ive-been-low-key-se-
arching-for-this-issue-of [10.05.2015]; sercezgazety, Osobiście czuję się przeko-
nana…, Tumblr [on-line:] http://sercezgazety.tumblr.com/post/51571818607/
osobiscie-czuje-sie-przekonana-przez-jednorozca [10.05.2015]; maisonegalite,  
The bizarre things some people say about French Revolution, Tumblr [on-line:] 
http://maisonegalite.tumblr.com/post/105030042874/the-bizarre-things-some-
people-say-about-the [10.05.2015].

29 Por. np. On the (mis)representation of Saint-Just in “Terror! Robespierre and the 
French Revolution” (I) [on-line:] http://revolution-fr.livejournal.com/88673.html 
[11.05.2015]; On the (mis)representation of Saint-Just in “Terror! Robespierre and the 
French Revolution” (II) [on-line:] http://revolution-fr.livejournal.com/89018.html 
[11.05.2015]; On the (mis)representation of Saint-Just in “Terror! Robespierre and 
the French Revolution” (III) [on-line:] http://revolution-fr.livejournal.com/89340.
html [11.05.2015]; ale także: The BBC Terror! Robespierre and The French Revo-
lution Drinking Game, Tumblr [on-line:] http://needsmoreresearch.tumblr.com/
post/61427809033/the-bbc-terror-robespierre-and-the-french [11.05.2015].

30 L. Gąsowska, op. cit., s. 140.



96 Początek

właściwą reprezentację ich relacji w  Dantonie Wajdy, uznając, że 
Nieprzekupny zachowuje się, jakby był gejem31. 

Ustalony przez fanki kanon jest kategorią na tyle silną, że w sto-
sunku do niej redefinicji ulegają gatunki literackie. Problem ten jest 
bardzo specyficzny dla omawianego przeze mnie typu fandomów, 
istnieje bowiem wielowiekowa tradycja historycznych powieści, ilu-
stracji bądź dramatu, zaś fani – jak wskazuje Gąsowska – „inwestują 
dużo czasu w tworzenie produktów, które często nie odbiegają ja-
kością od produktów oficjalnej kultury”32. Powstało wiele utworów 
poświęconych rewolucji francuskiej, jednak nikt nie jest skłonny 
uznawać Śmierci Dantona Georga Büchnera, Szkarłatnego kwia-
tu Baronowej Orczy czy Naszyjnika królowej Aleksandra Dumasa 
za twórczość fanowską. Intuicyjnie można by założyć, że decyduje 
o tym forma publikacji – jak bowiem wyjaśnia Edward Balcerzan, 
„gatunek jest powtarzalną kombinacją chwytów decydujących 
o  kompozycji (morfologii) tekstu, komunikacyjnie ukierunkowa-
nych i  zdeterminowanych przez materiał oraz technikę przekazu 
(medium)”33. Powieść zatem byłaby tekstem wydanym w  formie 
książkowej, fan fiction pojawiałoby się w fanzinie bądź w Sieci34. 

Pomocna dla ustalenia statusu literatury oficjalnej w fandomie 
rewolucji francuskiej jest popularna dziś kategoria retellingu, czyli 
ujęcia znanej historii z nowej bądź odmiennej perspektywy, nieraz 
ukazywanej jako jedyna prawdziwa. Gąsowska dowodzi, że:

Fanfik może opowiadać o  tym, „jak było naprawdę” […]. Nie 
każdy retelling jest ff [fan fiction – przyp. A. U.], ale zdarzają się 
fanfiki będące retellingami. Formułując myśl przejrzyściej, nale-
ży przypomnieć bardzo pragmatyczne zdanie Richarda Rorty’ego: 
„to miejsce publikacji ustawia interpretację”. O przynależności do 

31 Por. np. wpis na unspeakablevice.tumblr.com [on-line:] http://unspeakablevice.tum-
blr.com/post/81229761867/bunniesandbeheadings-unspeakablevice [12.05.2015] 

32 L. Gąsowska, op. cit., s. 128.
33 E. Balcerzan, W  stronę genologii multimedialnej [w:] Genologia dzisiaj, red. 

W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000, s. 88 – podkr. A. U.
34 W wypadku typowych fandomów pojawia się jeszcze kategoria profic, zarezer-

wowana dla tekstów osadzonych we wcześniej stworzonym świecie przedsta-
wionym, które wydawane są w sposób tradycyjny w celach zarobkowych. 
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ff będzie zaświadczała obecność tekstu w sieci, zaś o byciu retellin-
giem – forma książkowa35. 

W takim ujęciu każda powieść historyczna dotycząca rewolucji 
francuskiej mogłaby zostać uznana za retelling właśnie. Rozróżnie-
nie to okazuje się jednak zbyt powierzchowne w przypadku oma-
wianego przeze mnie fandomu, bowiem omówioną powyżej geno-
logię podważa recepcja twórczości Stanisławy Przybyszewskiej. 

Przybyszewska dramaty Sprawa Dantona i Thermidor oraz powieść 
Ostatnie noce ventôse’a tworzyła w Gdańsku na przełomie lat dwudzie-
stych i trzydziestych XX wieku, gdy nie mogło być jeszcze mowy o ka-
tegorii fan fiction i z całą pewnością nie istniał fandom, który mógłby 
stać się adresatem takiej twórczości. Fandom obecny, choć zdaje sobie 
sprawę z tych realiów, bez cienia wahania określa twórczość Przyby-
szewskiej jako fan fiction, rozpoznając w niej podstawowe klisze, tro-
py i fantazmaty charakterystyczne dla własnej działalności. 

Kilka miesięcy temu znalazłam stronę sztuki z lekkim podtekstem 
Robespierre/Camille, którą zaczęłam pisać jako szesnastolatka. 
Nawet szesnastoletnia ja, pisząca bardzo poważną jednoaktówkę 
fan fiction, nie umiałam wznieść się na wyżyny Przybyszewskiej36 

stwierdza jedna z  użytkowniczek Tumblra. Kolejna, publikując 
na blogu fragmenty Ostatnich nocy ventôse’a, ukazujące do granic 
śmieszności przeestetyzowaną scenę miłosną między Robespier-
rem i Camille’em Desmoulins, kwituje je stwierdzeniem:

Boże. Tak bardzo fan fiction. Ale czy to nie zabawne? Prawdopo-
dobnie pierwsze fan fiction Saintmoulinspierre w historii37.

Inna fanka, przywołując fragment tej samej powieści, wyjaśnia: 

35 L. Gąsowska, op. cit., s. 137. 
36 organt, A few months ago…, Tumblr [on-line:] http://bunniesandbeheadings.tumblr.

com/post/79309301985/organt-a-few-months-ago-i-found-a-page-of-a [10.05.2015].
37 angel-with-a-shotgun-bea, My thoughts…, Tumblr [on-line:] http://angel-with-

a-shotgun-bea.tumblr.com/post/114094634403/my-thoughts-on-the-last-
nights-of-ventose [10.05.2015].



98 Początek

nie moje, ale mogłoby być. Ten fanfik ma niemal sto lat i jest frag-
mentem powieści Stanisławy Przybyszewskiej38. 

Nieraz przedmiotem zainteresowania staje się sama pisarka, 
która twierdziła, że jest w Robespierze zakochana i nikomu innemu 
tak długo nie dochowała wierności39. Pisała nie w celach zarobko-
wych, ale by dać wyraz temu uczuciu, w dodatku zaś, jak tłumaczy 
jedna z entuzjastek: 

Przybyszewska praktycznie przyznała, że ma słabość do homosek-
sualistów. Obywatele, to sposób, w  jakim w  latach trzydziestych 
mówiło się „cześć, jestem fanką slashu”40. 

Jej twórczość idealnie wpisuje się w paradygmat fanowski i w nim 
jest odbierana. 

Inny jednak status ma Kogo śmierć nie sięgnie Hilary Mantel, 
która również określa się jako „robespierrystka” i przyznaje się do 
obsesji na punkcie Nieprzekupnego41. Choć ukazuje postaci rewo-
lucjonistów w sposób skrajnie pozytywny, a przeczytanie jej powie-
ści uznawane jest za obowiązek prawdziwej fanki, nie kwestionuje 
się przynależności gatunkowej jej książki. Mantel, w  przeciwień-
stwie do Przybyszewskiej, ukazuje bowiem tylko elementy, które 
traktowane są w  fandomie jako obowiązujące prawdy, nie snując 
teorii o romansach pomiędzy rewolucjonistami. O statusie tekstu 
nie decyduje tu ani medium, ani nawet stosunek autora do przed-
miotu, a jedynie jego relacja do kanonu i fanonu. 

Henry Jenkins wskazuje swoistą deaksjologizację czy też zabu-
rzenie porządku moralnego jako jedną z podstawowych cech fan 
fiction –często czyni to z czarnych charakterów protagonistów, uka-

38 elwen-rhiannon, The Last Nights of Ventôse, Tumblr [on-line:] http://revolu-
tion-fr.dreamwidth.org/93219.html [10.05.2015].

39 Por. S. Przybyszewska, Listy, t. 1, Gdańsk 1978, ss. 393–394. 
40 angel-with-a-shotgun-bea, My thoughts… 
41 Por. H. Mantel, What a  man this is, with his crowd of women around him!, 

„London Review of Books” 2000, Vol. 22, No. 7 [on-line:] http://www.lrb.
co.uk/v22/n07/hilary-mantel/what-a-man-this-is-with-his-crowd-of-wom-
en-around-him [10.05.2015].



99▪ „Obywatelki, protestujmy!”...Agnieszka Urbańczyk

zując ich od innej strony niż powszechnie znana42. „Nic nie jest tak 
poważne, by nie można było pisać o tym fan fiction”43 – wyjaśniała 
autorka romansu o Josephie Goebbelsie i Albercie Speerze. Przeko-
nanie to ewidentnie dzieli innymi z fankami postaci historycznych. 

Łatwo byłoby wpisać takie podejście w szeroko rozumiane prą-
dy postmodernistyczne jako antyautorytarne, zakładające tekstu-
alizację, dążące do przełamania narracji dominującej i  oddające 
głos wykluczonym z dyskursu. Nie dałoby to jednak adekwatnego 
obrazu sytuacji.

Linda Hutcheon rzeczywiście wskazuje, że postmodernistyczne 
powieści osadzone w realiach historycznych często odwracają po-
rządki wartości i dokonują refokalizacji. Jednak ich celem nie jest 
wyzwolenie historii z  zafałszowań, a  podważenie wiarygodności 
historiografii i  narracji historycznej jako takich. Historiograficz-
na metapowieść problematyzuje samą możliwość reprezentacji 
i  traktuje swoją formę z rezerwą44. Tymczasem fandom rewolucji 
francuskiej, owszem, kwestionuje autorytet dyskursu dominujące-
go, lecz wybrane przez siebie źródła uznaje za całkowicie rzetelne. 
Sprzeciwia się najczęstszym ujęciom w historiografii w imię stwo-
rzenia nowego obrazu rewolucji, który miałby być adekwatny i nie-
podważalny. Jak starałam się dowieść, fanki działają w  poczuciu, 
że są dysponentkami prawdy i że obiektem ich afektu są faktyczne 
postacie historyczne, o których wiarygodne świadectwo dają teksty 
przynależne do kanonu. 

Gdy przez społeczność przelewała się fala oburzenia w związku ze 
wzmiankowanym wcześniej dokumentem BBC, hasło organizujące 
grupę brzmiało „Obywatelki, protestujmy przeciw haniebnemu spo-
twarzeniu Saint-Justa i Robespierre’a!”45. Choć spór z twórcami filmu 
toczył się w oparciu o konkretne, podparte źródłami argumenty, fanki 
nie próbowały swoim wywodom nadać nawet pozoru obiektywności, 

42 Por. H. Jenkins, op. cit., s. 171.
43 Por. hene777, DeviantArt [on-line:] http://hene777.deviantart.com/ [12.03.2010], 

konto obecnie nieaktywne.
44 Por. L. Hutcheon, Historiograficzna meta-powieść: parodia i  intertekstualność 

historii [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, 
ss. 378–398.

45 Por. http://pics.livejournal.com/maelicia/pic/001yr2r3 [11.05.2015].
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dokonując na wstępie samookreślenia za pośrednictwem zaczerpnię-
tego z  języka rewolucyjnego terminu „obywatel” i umieszczając się 
tym samym w rewolucyjnym systemie wartości. Typ dystansu, jakim 
wykazują się autorzy postmodernistyczni, jest z definicji dla fana nie-
osiągalny, bowiem jego tożsamość konstytuują zaangażowanie i silna 
więź emocjonalna z przedmiotem zainteresowań.
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Abstrakt

Często fandom definiuje się jako społeczność zainteresowaną 
konkretnym światem fikcyjnym popularnej  książki, filmu 

czy serialu telewizyjnego, jednak istnieją pewne wydarzenia histo-
ryczne, które również zdolne są generować fandomy. Celem tek-
stu jest wykazanie, że niektórzy z historyków-entuzjastów mogą 
być nazywani fanami i omówienie relacji ich twórczości (szczegól-
nie fanfiction i fanartu) do faktycznego obiektu fascynacji danej 
społeczności.

Jak pokazuje Hayden White, przeszłość jest nam niedostępna 
w jakiejkolwiek innej formie niż narracyjna, a zatem już zinterpre-
towana. Historia może być zatem traktowana jako fikcja, a co za tym 
idzie – może mieć fanów. Fandom rewolucji francuskiej to mała, 
lecz bardzo aktywna społeczność, której twórczość musi być uzna-
na za fanowską, choć skupia się na znanych postaciach historycz-
nych, a nie fikcyjnych. Ponieważ istnieje wiele sprzecznych ze sobą 
relacji, a fani nie mają dostępu do osobowości zaangażowanych  
w Rewolucję, dokonują selekcji materiałów historiograficznych by, 
wybierając te najbardziej zgodne ze swoją romantyczną wizją wy-
darzenia, uznać je za kanon. W ten sposób, inaczej niż w wypadku 
przyjmowania z góry danego i spójnego kanonu bestsellera, grupa 
sama wytwarza kanon oparty o zewnętrzne teksty.

Choć kanon, zamiast zostać przyjęty, jest przez społeczność 
konstruowany, nie może być mylony z fanonem. Fani rewolucji 
francuskiej widzą dużą różnicę między swoją działalnością a tym, 
co uznają za fakt historyczny, do tego stopnia, że są w stanie kry-
tykować reżysera za ukazanie postaci w sposób, w jaki robi to fan-
fiction (uznawane za niekanoniczne). Koncepcja kanonu jest w tej 
grupie tak silna, że zmusza do przedefiniowana klasycznych kate-
gorii genologicznych.  Fani niektóre powieści historyczne uznają 
za teksty analogiczne do własnej twórczości, gdy oddalają się od 
sztywno ustalonego kanonu.
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Abstract

‘Protest, citizens!’ Past event as a beginning  
of multiple narrations and its relation to canon  

in history fandoms

We tend to define a fandom as a community interested in par-
ticular fictional world from a popular book, movie or TV 

series, but in fact there are some historical events which genera-
te fandoms as well. This paper’s purpose is to prove some history 
enthusiasts’ right to be called fans and examines their production 
(especially fanfiction and fanart) as related to the actual subject of 
comunnity’s fascination.

As Hayden White pointed out, the past is not available to us in 
any other form than a narration, which implies the act of interpre-
ting. Therefore, we should treat historiography as a form of fiction, 
and as such it is able to have fans. The French Revolution fandom 
is a small but very prolific community whose creations can clear-
ly be considered fanworks, even though they represent prominent 
historical figures (focusing on Robespierre, Saint-Just, Desmoulins 
and Danton) instead of fictional characters. As fans do not have the 
access to original personalities of people involved in the Revolu-
tion and there are many contradictory accounts of the event, they 
selectively read historiographical works with which they agree the 
most and consider them a canon. This way fans themselves create 
a canon based on external testimonies as opposed to the typical act 
of accepting a fully developed and consistent canon of a bestseller.

Even though the canon, instead of being adopted, is constructed 
by the community, it cannot be mistaken for a fanon. French Re-
volution fans see a big difference between their fanwork and what 
they consider a historical fact, to the extent of criticizing a direc-
tor for showing their favourite characters in the same way they are 
shown in fanfiction, which is considered noncanonical. The con-
ception of canon is so important it forces us in this case to redefine 
classic genology, for fans consider some novels fanworks based on 
their relation to it.
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Mityczne początki fantasy.  

(Post)strukturalne opozycje 
świata przedstawionego  

J. R. R. Tolkiena

Weźmy wreszcie literaturę za przewodnika, 
a nie tylko za przedmiot naszych badań. 

Ryszard Nycz1

1.

Nawet czterdzieści lat po śmierci J. R. R. Tolkiena i prawie 
ośmiu dekadach mijających od pierwszego wydania Hob-
bita… uniwersum wykreowane przez Profesora wydaje 

się cieszyć niesłabnącą popularnością i  ogromnym potencjałem. 
Fenomenu wydawniczego2 jego dzieł oraz ich wpływu na współ-
czesną kulturę popularną nie da jednak się przecenić nie tylko ze 
względu na sumy, jakich przysporzyły producentom kolejne ekra-
nizacje, gry komputerowe oraz gadżety, ale i przyglądając się nie-

1 R. Nycz, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka do-
świadczenia, „Teksty Drugie” 2007, nr 6, s. 47.

2 V. Wagner, Tolkien proves he's still the king [on-line:] http://www.thestar.
com/entertainment/2007/04/16/tolkien_proves_hes_still_the_king.html 
[29.03.2015].
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mal wszechobecności Tolkienowskich wątków na konwentach3,  
forach internetowych4, w mediach, a nawet różnych gałęziach dys-
kursu naukowego.

Mimo aneksji dzieł Tolkiena, jakiej dokonała popkultura, nie 
należy zapominać o ich pierwotnie literackim charakterze i pewnej 
odpowiedzialności, jaką podejmuje badacz, odchodząc ku kolejnym 
re-interpretacjom lub stosując inwazyjny i abstrakcyjny względem 
dzieła język opisu. Współczesne tendencje literaturoznawcze skła-
niają się ku uznaniu języka – laboratorium i warsztatu mówiącego – 
jako czynnika determinującego obraz przedmiotu, którym zajmuje 
się badacz5. Stąd też stosowanie kategorii sacrum i profanum – zbyt 
już dzisiaj rozmytych i nieostrych – wymaga dookreślenia i komen-
tarza szczególnie w przypadku odniesienia do literatury.

Tak jak literatura (prawdziwa), jest zawsze czymś więcej niż tylko 
literaturą (tu: fikcją, zabawą, grą), tak też i w badaniu tekstu lite-
rackiego nie chodzi o odrzucanie dyscyplinowej wiedzy, lecz o jej 
testowanie czy kwestionowanie (krytyczne wystawianie na próbę). 
Wielkie teksty są uniwersalne właśnie dlatego, że nie wykraczają 
poza świat (zewnętrzny i  wewnętrzny) naszego doświadczenia, 
a przeciwnie: kwestionują naszą zwyczajową wiedzę o nim w spo-
sób, który czyni nas bardziej wrażliwymi wobec – i zdolnymi do 
uchwycenia – tego, co konkretne, rzeczywiste, unikatowe, kulturo-
wo specyficzne w obrębie naszej nietranscendentnej realności6.

Stąd propozycja – być może bezpieczniejszej, ale i wygodniej-
szej (i  w  pewnym sensie odświeżającej) – kategorii sacrofanum, 
proponowanej przez Jacka Sieradzana w  badaniach religioznaw-
czych, ale przecież transponowalnej na refleksję nad kulturą w ogó-

3 Mam tutaj na myśli ciągłą obecność twórczości Tolkiena na takich wydarzeniach jak 
ostatnie edycje Festiwalu Fantastyki „Pyrkon (odbywające się wiosną w Poznaniu).

4 Najpopularniejsze to m.in.: (polskojęzyczne) www.elendili.pl, forum.tolkien.
com.pl i  (anglojęzyczne) www.thetolkienforum.com, www.tolkienforums.com 
[29.03.2015].

5 Por. R. Nycz, Poetyka doświadczenia, Warszawa 2012; Kulturowa teoria litera-
tury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012; 
Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. R. Nycz, 
T. Walas, Kraków 2012.

6 R. Nycz, Antropologia literatury…, op. cit. s. 47.
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le, a uzgadniającej pewne sprzeczności w analizie dzieł literackich 
– w tym przypadku Władcy Pierścieni7.

Bohaterowie Tolkiena są bardzo odlegli od romantycznego topo-
su prometeicznego buntownika, który dominował w anglosaskiej 
powieści fantastycznej przed Władcą Pierścieni, a  ich wędrówka 
nie wiąże się poznawaniem nieznanego, lecz identyfikacją tego, co 
znane. Podobne zadanie stoi przed czytelnikiem, który przemie-
rzając literackie przestrzenie Śródziemia, nie porusza się wśród 
fantazji autora, lecz w obrębie precyzyjnie skonstruowanej ukła-
danki znanych toposów kultury angielskiej oraz europejskiej8.

2.

Próba nawet ogólnej definicji owych dwóch sfer kultury, w tym przy-
padku rozumianej jako przestrzeń ludzkiej egzystencji, wymaga re-
konstrukcji problematycznego zakresu znaczeniowego. Sacrum bę-
dzie abstrakcyjne, naznaczone oraz wydzielone, ponieważ wiąże się

z  dwuznacznością łacińskiego sacer (oznaczającego „przeklęty”, 
ale i „święty”), greckiego hagios („czysty”, ale i „splamiony”), oraz 
francuskiego sacré („święty”, „przeklęty”). Źródła dwuznaczno-
ści pojęcia sacrum kryją się w archaicznych pojęciach odpłaty za 
zbrodnię. To, co jest splamione (skalane), jest zarazem poświęcone 
i znajdujące się w dyspozycji bogów albo Boga, ponieważ jest wy-
łączone i oddzielone od tego, co święte nie jest. Z drugiej strony, 
obecność osoby skalanej lub kalającej w miejscu świętym (poświę-
conym) niszczy jego sakralność 9.

Kolejnych trudności dostarcza konieczność uwzględnienia – klu-
czowego zarówno w refleksji nad twórczością Tolkiena, jak i w me-
tadyskursie Sieradzana – k r y t e r i u m  c z a s o w o ś c i . Nie są do-

7 Ze względu na obszerność materiału badawczego w niniejszym tekście odwoływał 
się będę głównie do fragmentów Władcy Pierścieni, posiłkując się tam, gdzie to 
konieczne Silmarillionem i Hobbitem… oraz odsyłając do literatury przedmiotu.

8 T. Z. Majkowski, W cieniu Białego Drzewa. Powieść  fantasy w XX wieku, 
Kraków 2013, ss. 167–168.

9 J. Sieradzan, Sacrum i profanum czy sacrofanum? Przemiany w rozumieniu sa-
crum we współczesnym świecie, „Polskie Towarzystwo Ludoznawcze” 2006,  
nr 90, ss. 13–14.
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stępne człowiekowi miejsca ani osoby, które należałyby do sacrum 
immanentnie i trwale – zawsze.

Ogólnie, sacrum = to, co inne = to, co obce = to, co nowe, a więc 
nieznane. Budzi ono lęk, ale także fascynuje i pociąga, gdyż ma 
umożliwiać nabycie niezwykłej mocy. Sacrum jest groźne i fatali-
styczne, ponieważ objawia się w nieoczekiwany sposób10.

Taka definicja projektuje profanum negatywnie, jako zaprzeczenie 
sacrum, przeciwległy biegun osi binarnych przeciwieństw – miało-
by to więc być wszystko, co zwykłe, znane, mało interesujące, nie-
naznaczone ofiarą, ale jednocześnie nieskalane, poza dyspozycją 
bogów lub Boga, niedostępne osobom skalanym.

Zdaniem G. Bataille’a współczesne zmiany w rozumieniu sacrum 
wynikają z  samej natury paradoksalnego podejścia do niego 
w  chrześcijaństwie. Religia ta z  jednej strony relegowała sacrum 
nieczyste do świata profanum, a z drugiej strony uznała, że „do-
stęp do sacrum jest Złem; i  jednocześnie Z ł o  j e s t  p r o f a n u -
m” [podkr. M. K.]11.

Przyjęcie, że powodem nakładania się na siebie pól semantycz-
nych obu pojęć oraz przyczynkiem wszelkich innych powyższych 
nieścisłości jest niedoskonałość analiz dokonywanych przez przy-
wołanych badaczy lub nieadekwatność przytaczanych źródeł, nie 
niweluje postawionego wyżej problemu, odsyłając interpretatora 
do coraz to szerszych kwerend. Kluczowa w tym przypadku okazu-
je się pozycja podmiotu.

O  ile teolog nie ma zazwyczaj kłopotu z  oddzieleniem tego, co 
w jego religii należy do „świętego”, a co do „nieświętego”, czy sa-
crum ‚prawdziwego’ od ‚fałszywego’, trzeba podkreślić, że zarówno 
z punktu widzenia człowieka pierwotnego, jak i antropologii nie 
istnieje możliwość odróżnienia sacrum od profanum, ‚naturalne-
go’ od ‚nadnaturalnego’, czy ‚zwykłego’ od ‚nadzwyczajnego’. Zda-

10 J. Sieradzan, Iluzje Jaźni i  Boga, „Fo-pa”, 2008, nr 15 [on-line:] http://www.
jaceksieradzan.pl/iluzje%20jazni%20i%20boga.pdf [29.03.2015].

11 Ibidem.
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niem R. L. Jonesa: „R ó ż n i c a  m i ę d z y  n i m i  j e s t  s p r a w ą 
j ę z y k a  i   m e t a f o r y ” [podkr. M. K.]12.

Również kulturoznawstwo i literaturoznawstwo nie będą w stanie 
definitywnie określić przynależności danego wycinka rzeczywisto-
ści lub świata przedstawionego do powyższych sfer z powodu meta-
foryczności (a nie niedoskonałości) dostępnego dziś, nowoczesne-
go aparatu pojęciowego. Jak pokaże dalsza analiza, wprowadzanie 
takich podziałów jest nie tylko trudne, ale może okazać się zbędne, 
a nawet inwazyjne wobec ostatecznej instancji takich refleksji, jaką 
zawsze jest sam tekst.

Próbę rozdzielenia Tolkienowskiego uniwersum na dwa bieguno-
wo różne światy musi więc zastąpić szkic ognisk ich występowania 
w wybranych konstruktach świata przedstawionego – fabule, prze-
strzeni, postaciach – jako głównych składnikach dzieła literackiego13.

3.

Geografia Śródziemia doskonale daje się opisać w  kategoriach 
przedstawionych przez Henryka Markiewicza w Wymiarach dzieła 
literackiego, dziele o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej reflek-
sji strukturalistycznej. Przestrzenią w dziele literackim będą więc:

terytorium, na którym rozwijają się zdarzenia, różne wycinki tego 
terytorium (np. krajobrazy, wnętrza), wreszcie przedmioty natu-
ralne i wytworzone oraz zjawiska przyrody o ruchu jednostajnym 
i zmienności powolnej14.

Już wstępna analiza mapy dołączanej do większości wydań 
Władcy Pierścieni15 oraz jej odniesienie do tekstu wskazują na moc-

12 Idem, Sacrum i profanum…, op. cit., s. 15.
13 Por. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.
14 Ibidem, s. 134.
15 Posługuję się niedawnym, jednotomowym wydaniem; por. J. R. R. Tolkien, 

Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 2012. Z  niego również 
czerpię proponowane przez tłumaczkę – ustalone już w tradycji polskiej re-
cepcji – nazewnictwo. Znaczenie wszystkich pojęć czerpię również z Encyklo-
pedii Śródziemia; por. R. Foster, Encyklopedia Śródziemia, tłum. A. Kowalski, 
T. A. Olszański, A. Sylwanowicz, Warszawa 2012.
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ne skonwencjonalizowanie i ubaśniowienie topografii uniwersum. 
Skolonizowana, zbadana i zamieszkana jest zachodnia część tery-
torium politycznie (i administracyjnie) podzielona (1) łańcuchami 
górskimi, np.: Górami Białymi – między Gondorem i  Rohanem, 
Mglistymi – między Eriadorem a  Doliną Anduiny, Popielnymi – 
okalającymi Mordor od północy; (2) rzekami, np.: Anduiną, która 
stanowi zachodnią rubież Rhovanionu, Celebrantem, wyznaczają-
cym północną granicę Lórien, czy Rzeką Graniczną, uchodzącą za 
granicę Shire’u; w końcu (3) puszczą, np.: Fangornem – zamieszki-
wanym przez Entów i Huornów; Lothlórien – królestwem Elfów, 
Mroczną Puszczą – zasiedloną głównie przez Orków i stworzenia 
podległe Sauronowi. Układ tych form pozwala na zarysowanie 
pierwszego typu opozycji przestrzennej – rozgraniczenia h o r y -
z o n t a l n e g o , którego globalny przebieg kształtował się będzie 
wzdłuż osi biegnącej z północnego zachodu na południowy wschód 
Śródziemia, czyli mniej więcej tak, jak przebiegała wędrówka Froda 
i Sama. Naturalną granicę dla sacrum i profanum stanowiłaby więc 
Wielka Rzeka, na zachód od której istniałby świat znany i przyja-
zny, na wschód natomiast – Mroczna Puszcza i tereny zamieszkane 
przez sprzymierzonych z Sauronem Easterlingów. Biorąc pod uwa-
gę strony konfliktu o Pierścień, da się zauważyć, że taka opozycja 
utrzymuje się, więc uzasadnione stają się obawy Bataille’a odnośnie 
do przeniesienia kategorii sacrum i profanum na grunt chrześcijań-
skiej aksjologii16.

Biorąc pod uwagę perspektywę opisu, którą Tolkien konse-
kwentnie utrzymuje, należy przyjrzeć się ważniejszym miejscom, 
które odwiedzili Hobbici podczas wyprawy. Rodzimy (1) Hobbiton 
jest sakralny tylko o tyle, że dla jest dla swoich mieszkańców sie-
lankowym axis mundi, podobnie (2) Shire, które po zwycięstwie 
nad Sarumanem w Bitwie Nad Wodą staje się idyllicznym wiejskim 
zakątkiem, jakim było przed Wojną o Pierścień. (3) Rivendell jest 
natomiast miejscem, które należałoby bezdyskusyjnie umieścić 
w sferze sacrum z kilku powodów, a przede wszystkim ze względu 
na rysujący się tu typ opozycji – n a t u r a l n e g o  podziału w e r t y -

16 Por. J. Sieradzan, Iluzje Jaźni i Boga, op. cit. Chociaż podział stron konfliktu 
może przebiegać różnie, najczęściej da się sprowadzić do konfliktu „dobrych” 
i „złych” z różnym udziałem frakcji „neutralnych”.
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k a l n e g o . Zabudowania „Ostatniego Przyjaznego Domu” znajdo-
wały się na zboczu Gór Mglistych, w dolinie nad rzeką Bruineną, 
a poza samymi Elfami wstęp mieli tam nieliczni – chyba tylko człon-
kowie Drużyny i  Bilbo oraz Kompania Thorina Dębowej Tarczy. 
Ekskluzywność tego miejsca i brak nieczystego pierwiastka jasno 
określa je w grupie miejsc świętych od założenia osady w Drugiej 
Erze przez Elronda aż po jej opuszczenie przez Celeborna dwie Ery 
później. (4) Moria, leżąca pod wysuniętą bardziej na południe czę-
ścią łańcucha wspomnianych wyżej gór, stanowi przykład bardziej 
złożony, gdzie czynnikiem znaczącym okaże się c h r o n o l o g i a 1 7 . 
Historia Khazad-dûm sięga jeszcze czasów Durina Nieśmiertelne-
go i należałoby mówić o niej jako o miejscu ekskluzywnym (bio-
rąc pod uwagę usytuowanie wertykalne – znajdujące się najpierw 
w  jaskiniach, potem rozbudowywane pod zboczami gór oraz za-
bezpieczoną hasłem bramę), siedzibie jednego tylko krasnoludz-
kiego plemienia, miejscu o  największym (obok Ereboru) dla tej 
rasy znaczeniu. Chciwość Krasnoludów w poszukiwaniu mithrilu 
doprowadziła jednak pod koniec drugiego tysiąclecia Trzeciej Ery 
do wyzwolenia Balroga, który uśmiercił Durina VI, oraz do opusz-
czenia przez Krasnoludów Morii. Po prawie ośmiuset latach spad-
kobierca Durina, Thrór postanowił odbić kopalnie z rąk osiadłych 
tam Orków, poniósł jednak klęskę i  zginął. Po kolejnych dwustu 
pięćdziesięciu latach Balin postanowił znowu wydobywać stamtąd 
kruszec, przedsięwzięcie to spotkało się jednak z podobnym losem 
jak poprzednie18. Do czasów Czwartej Ery Khazad-dûm pozo-
stało niezamieszkane. Byłoby tam więc obecne sacrum najbliższe 
rozumieniu antycznemu – uświęcone ofiarą krwi. (5) Lothlórien, 
królestwo Leśnych Elfów, od Pierwszej Ery, przez czasy Wojny 
o Pierścień aż po Czwartą Erę pozostawało pod rządami i opieką 
Galadrieli i Celeborna równie niezmienne, co niedostępne, ukryte 

17 Odwoływał się będę do informacji podanych w samej powieści, dodatkach dołącza-
nych do większości jej wydań oraz Encyklopedii Śródziemia; por. R. Foster, op. cit.

18 Podczas wygłaszania głównych tez zawartych w tekście w formie referatu na 
konferencji Między magią a religią. Sacrum w twórczości Tolkiena (29 III 2014) 
wyraziłem wątpliwość co do kryteriów pozwalających zaklasyfikować Morię 
do sfery sacrum. Potem, w dyskusji, zwrócono mi uwagę, że Moria to podwój-
ny – królewski – cmentarz: Durina i Balina. Według przedstawionej przeze 
mnie rachuby byłby to cmentarz przynajmniej potrójny.
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i zazdrośnie chronione – jedyne miasto w Lorien, Caras Galadhon, 
wzniesione zostało na wzgórzu, otoczone było fosą i wałem. Nale-
żałoby je więc zaklasyfikować do tej samej kategorii co Rivendell. 
(6) Isengard wraz z Orthankiem reprezentuje a r c h i t e k t o n i c z -
n ą , a  więc wtórną, opozycję w e r t y k a l n ą , gdzie również zna-
czącą rolę odgrywało będzie kryterium czasowości; początkowo 
przecież był warownią Númenorejczyków, zdrada Sarumana rele-
gowała jednak to miejsce do sacrum nieczystego. Czwarta Era mia-
ła zastać Isengard przekształcony przez Entów w  park-cmentarz 
upamiętniający zbrodnie, jakich Saruman dopuścił się również na 
żywej przyrodzie. (7) Minas Tirith jako jedna z największych ludz-
kich siedzib Śródziemia oraz najważniejsza, od czasów przejęcia 
przez Upiory Pierścienia Minas Ithil, twierdza Gondoru sytuowa-
łaby się w architektonicznej, wertykalnej opozycji do równinnych 
Pól Pelennoru. Będąc stolicą, zbudowane było z białego kamienia, 
chronione przez Cytadelę, wewnętrznie podzielone na poziomy, 
sakralizowało się, przechowując jeden z  najcenniejszych artefak-
tów Śródziemia – palantír, a na placu najwyższego poziomu miesz-
cząc Białe Drzewo. Podczas Wojny o Pierścień, w Bitwie na Polach 
Pelennoru – największej batalii Trzeciej Ery – giną Wódz Nazgûli 
oraz Théoden, siedemnasty król Rohanu, a miasto zostaje ocalone 
przed siłami Saurona – dopełniony zostaje ostatni aspekt sakrali-
zacji. (8) W Minas Morgul, gdzie zasiadł na tronie Czarnoksiężnik 
z Angmaru, zginął ostatni przedstawiciel królewskiej linii Anário-
na, Eärnur, stamtąd też na wojnę z Gondorem wyruszyły wojska 
Wodza Nazgûli. W początkach Czwartej Ery Elessar polecił, aby ją 
zburzono. (9) Góra Przeznaczenia i (10) Barad-dûr stanowią kolej-
ną architektoniczną opozycję wertykalną wobec pustkowia Płasko-
wyżu Gorgoroth, a doniosłość wydarzeń, które miały tam miejsce – 
wykucie i zniszczenie Pierścienia w ogniu Orodruiny, sześćsetletni 
proces budowy Mrocznej Wieży, zburzenie jej nadziemnej części 
pod koniec Drugiej Ery oraz ostateczne zniszczenie w  ostatnich 
dniach Trzeciej Ery mają pierwszorzędne znaczenie w procesie ich 
sakralizacji.
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4.

Podobnie jak w kategoriach przestrzeni, postaci19 Tolkienowskiego 
uniwersum reprezentować będą przykłady różnych stopni przyna-
leżności do sacrum; o niewielu da się powiedzieć, że do sfery uświę-
conej należą bezsprzecznie i  ponad wszelką wątpliwość. Jednak 
(1) Elrond i (2) Arwena to przykłady istot, co do których trudno 
mieć jakiekolwiek wątpliwości: silnie, jak reszta Elfów, silnie sfemi-
nizowane, smukłe, posiadające wszelkie cechy anielskie – wiedzę, 
mądrość, graniczącą niemal z nieśmiertelnością długowieczność – 
odznaczają się niezwykłym pięknem i kunsztem we wszystkich swo-
ich działaniach; chociaż nie są czystej krwi, tak, jak (3) Legolas są 
przedstawicielami rodu królewskiego; da się jednak wskazać szcze-
gólną, być może tylko postulatywną, gradację w takim wyliczeniu – 
na szczycie tej klasyfikacji znajdą się Elfy Wysokiego Rodu: (4) Ga-
ladriela, jej mąż – (5) Celeborn i właśnie Elrond, nieco niżej jego 
córka Arwena, niżej jeszcze Legolas – członek rodu królewskiego, 
jednak przedstawiciel Leśnych („niższych”) Elfów. (6) Gandalf sta-
nowi postać nader osobliwą – przez wzgląd na jego pochodzenie 
i  rolę w  Śródziemiu oraz to, że jego postać zmienia się po walce 
z  Balrogiem, jednak czy Szary, czy Biały operuje we wszystkich 
sferach świata przedstawionego, nie zamyka się w warowniach czy 
leśnych dolinach – pomaga Hobbitom w najgorszych przygodach 
i staje do walki ramię w ramię z prostymi ludźmi – kryterium eks-
kluzywności traci tutaj celowość. Analogiczna sytuacja ma miejsce 
w przypadku (7) Aragorna, który, będąc wcześniej Obieżyświatem, 
po koronacji przyjmuje imię Elessara. (8) Gimli jest jednym z nie-
wielu występujących w powieści przedstawicieli swojej rasy, która 
stanowi najprawdopodobniej anatomiczną – zmaskulinizowaną – 
przeciwwagę dla sfeminizowanych Elfów. Krasnoludom nie brakuje 
jednak umiejętności, męstwa, sprytu i honoru, który bardzo często 
prowokuje bohaterów do międzyrasowych rywalizacji. (9) Frodo, 
19 Porządek proponowanej przeze mnie poniżej enumeracji oraz wybór poszcze-

gólnych postaci powodowany był wyłącznie potrzebą przywołania rzetelnej 
reprezentacji świata przedstawionego w  logicznej kolejności. Kolejność ta, 
niezależnie od mojego zamysłu, z pewnymi zastrzeżeniami okazała się odpo-
wiadać aksjologicznemu wartościowaniu postaci w uniwersum Tolkiena, któ-
re przeprowadzone jest niezależnie od podziałów na sacrum i profanum.
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(10) Sam oraz inni Hobbici reprezentują lud, który mógłby anato-
micznie i charakterologicznie stanowić środek osi, która wyznacza-
łaby przegląd Tolkienowskich postaci, istot i stworów. Ich również 
nie omijają skutki upływającego czasu – dojrzewają wraz ze zbli-
żaniem się do celu swojej wędrówki, czy będzie to służba Gondo-
rowi, czy powiernictwo Pierścienia. (11) Théoden i (12) Denethor 
uosabiają bodaj wszystkie, pozytywne i negatywne, cechy władcy. 
Ich los i zmiany, jakim podlegają, są bardzo podobne, choć przebie-
gają w przeciwnym kierunku – jeśli moglibyśmy mówić, że postać 
Theodena uległa sakralizacji, tak osoby Denethora dotyczy proces 
profanacji. (13) Orkowie są rasą wartościowaną negatywnie, plu-
gawymi istotami pozbawionymi własnej woli, przedstawianymi 
raczej jako splamione przez podległość złu profanum, czego konse-
kwencją są zdeformowane kształty ciała, wrażliwość na światło oraz 
zwykle słabe umiejętności bojowe. (14) Sarumana funkcjonalnie 
należałoby zestawić z Gandalfem, ponieważ w relacji tej rysuje się 
podobny schemat, jak w przypadku Théodena i Denethora; władca 
Isengardu ulega stopniowej desakralizacji. (15) Upiory Pierścienia, 
a wśród nich (16) Czarnoksiężnik z Angmaru, zważywszy na ich 
historię, reprezentować mogą upadłe sacrum w  niemal najczyst-
szej, eterycznej wręcz formie. W końcu (17) Sauron zamykałby oś 
wywiedzioną od Elfów, a zawierającą wcześniej wspomniane rasy 
i postaci, w żaden sposób jednak nie mogąc być z nimi zestawiany.

Osobną zupełnie istotą, która umykałaby proponowanym wcze-
śniej klasyfikacjom byłby Gollum, którego losy i działania w ścisły 
sposób wiążą się z historią Pierścienia – doprowadzają przecież do 
wypełnienia i rozwiązania się fabuły. Dwoistość tej postaci obrazuje 
problemy kontaktu jednostki z absolutem sacrum:

Szaleństwo i sacrum tworzą wraz z przemocą nierozdzielną triadę. 
Obłęd prowadzi do przemocy, ona do zbrodni, ta zaś stwarza sa-
crum. Przeżywanie sacrum wiąże z sobą szaleństwo i przemoc20.

Kluczem do rozstrzygania zależności pomiędzy sacrum, profanum 
oraz jednostką uwięzioną między nimi mógłby więc być Jedyny 
Pierścień, o którym nie sposób mówić tylko w kategoriach przed-

20 J. Sieradzan, Sacrum i profanum…, op. cit., s. 28.
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miotu lub artefaktu. Jego potencjalnie symboliczne znaczenie – ze 
względu na złożoność problemu – jest w tym tekście jedynie zasy-
gnalizowane. Niektóre cechy Pierścienia oraz elementy jego opisu 
uzasadniają interpretowanie go jako istoty, która posiada i realizuje 
własną wolę, a która w oczywisty sposób do sfery sacrum należy.

5.

[…] z punktu widzenia etnologa czy religioznawcy zamiast o sa-
crum i profanum, lepiej jest – za Michałem Buchowskim – mówić 
o s a c r o f a n u m  [podkr. M. K.]. Sacrofanum to pokrywające się 
z sobą połacie sacrum i profanum. „Są to wyrażenia, przedmioty, 
osoby zarazem czyste i nieczyste”21.

Taki również byłby punkt dojścia powyższych, po trosze dekon-
strukcjonistycznych, analiz z perspektywy literaturoznawstwa i an-
tropologii kulturowej. Sacrum jest funkcją kultury, przez nią zosta-
ło wykreowane, do niej bezapelacyjnie należy i podporządkowane 
jest jej przemianom.

Wszystko bowiem może stać się jego siedzibą i tym samym nabrać 
w  oczach jednostki czy społeczeństwa nieporównywalnego z  ni-
czym prestiżu. Wszystko też może tę cechę utracić. Rzeczy [jak rów-
nież istoty, przestrzenie i okresy – przyp. M. K.] nie posiadają jej bo-
wiem same z siebie: otrzymują ją na mocy jakiejś tajemniczej łaski22.

Również głos Bataille’a, rysujący wartościującą relację profanum 
i zła, nie może pozostać w tym przypadku wolny od komentarza, 
ponieważ uniwersum Tolkiena i fabuła Władcy Pierścieni wyraźnie 
rozpinają się pomiędzy aksjologicznym plusem – światem na za-
chód od Anduiny, wszystkimi walczący przeciw Sauronowi – a mi-
nusem – siłom podległym Złu. „Paradoks sacrum polega na tym, że 
ono nikogo nie pozostawia obojętnym”23, co usprawiedliwia loko-
wanie Elfów i Istarich na jednym, a Saurona i Upiorów Pierścienia 
na drugim końcu osi wartości. W sukurs przychodzi z odpowied-
21 Ibidem, s. 16.
22 R. Callois, Człowiek i sacrum, tłum. A. Tatarkiewicz, E. Burska, Warszawa 2009.
23 J. Sieradzan, Sacrum i profanum…, op. cit., s. 31.
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nią terminologią Sieradzan: „O ile sacrum jest »święte, czyste, przy-
jazne, bezpieczne, pozytywne i dobre«, to antisacrum jest »demo-
niczne, nieczyste, wrogie, niebezpieczne, negatywne, złe«”24.

Sednem w  zrozumieniu i  interpretacji sacrum będzie więc 
uchwycenie czasem bardzo subtelnej zmiany relacji między pod-
miotem a przedmiotem oraz tego, jak ta zmiana wpływa na oto-
czenie. Stąd analiza fabuły, podlega innej klasyfikacji, a jest jednak 
nierozerwalnie z sacrum związana przez swoją istotę – czasowość. 
Kolejnym, niezwykle ważnym w  takiej perspektywie czynnikiem 
będzie takie ujęcie – a więc taki język opisu k u l t u r y 2 5  – które 
pozwoli wyeksponować ową przedmiotowo-podmiotową relację.

Osobliwość doświadczania (jako specyficznej interakcji – o cha-
rakterze sprzężenia zwrotnego – pomiędzy jednostką a  otocze-
niem, społeczeństwem i naturą) polega, po pierwsze, na tym, że to, 
ku czemu w doświadczeniu się zwracamy, aby to zidentyfikować 
(zaznać, pojąć, przyswoić, przedstawić), samo niejako przejmu-
je inicjatywę: pociąga nas ku sobie, podporządkowuje sobie nas 
i w nas ingeruje, owłada nami i wstrząsa26.

Poetyka doświadczenia, jako jeden z  najnowszych, rozwija-
nych głównie w  ostatniej dekadzie, nurtów humanistyki, wpro-
wadzałaby wspólny mianownik uzgadniający trójgłosowy dyskurs 
ogólnej refleksji o kulturze, sacrum w tejże sferze oraz uniwersum 
J. R. R. Tolkiena. 

Jeśli zaś chodzi o literaturoznawstwo, to nie tylko literackość już 
dawno przestała być uznawana za właściwy przedmiot nauki o li-
teraturze (jak chciał Jakobson), ale też przestało nim być pojęcie 
literatury jako dziedziny estetyczno-językowej fikcji […]. Moc-
niejsze okazało się tradycyjne przeświadczenie, że literatura (także 
nowoczesna) jest zawsze czymś więcej niż autonomicznym sys-
temem czy strukturą literackich chwytów osobliwie kodujących 
przekaz27.

24 Ibidem.
25 Por. R. Nycz, Kultura jako czasownik, wykład wygłoszony podczas Copernicus 

Festival, Kraków, 11 V 2014.
26 R. Nycz, Antropologia literatury…, op. cit., s. 41.
27 Ibidem, s. 37.
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Zaniechanie apriorycznego podziału na sacrum i profanum (w kon-
sekwencji pewnie również na dobro i zło) prowadzić ma nie ku ne-
gacji i  odrzuceniu, lecz ku wydobyciu tego, co unikatowe, inne, 
bogatsze i ciekawsze. Myśl interpretacji biegnie więc diagonalnie, 
niejako w poprzek i pomiędzy sferami kultury i idei, pokazując, że 
granice tych środowisk są nie tylko nieostre i niestabilne, lecz cza-
sem nawet nieuchwytne. Wymuszające hybrydyzację pojęć opera-
cyjnych (stąd sacro-fanum) pofragmentowanie literackiej rzeczywi-
stości i nieprzystawalność względem aparatu teoretycznego (tutaj 
religioznawstwa i  socjologii) zachęca do krytycznego zrewidowa-
nia naszego spojrzenia na literaturę i kulturę, ale także (a być może 
przede wszystkim dziś) na – trudną w praktycznym stosowaniu – 
literaturę przedmiotu.
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Abstrakt

Autor, w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu dotyczącą 
przemian rozumienia sacrum we współczesnym świecie, zwra-

ca uwagę na przesunięcia pola semantycznego tego terminu, które 
dokonują się w  czasie, oraz na jego relację ze sferą profanum na 
przykładzie fundacyjnej powieści gatunku fantasy – Władcy Pier-
ścieni. Strukturalna analiza uniwersum stworzonego przez Tolkiena 
ukazuje problemy w klasyfikacji składników najważniejszych dzieł 
literackich Profesora (przestrzeni, fabuły i postaci) do którejś z po-
wyższych sfer, w związku z czym autor zaznacza ich aksjologiczną 
zależność od funkcji czasu oraz proponuje zastosowanie istniejącej 
już w religioznawstwie kategorii sacrofanum do badań kulturowych 
i literackich. Jej adekwatność miałaby być podyktowana dążeniem 
aktualnych nurtów humanistyki do czasowego i doświadczeniowe-
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go postrzegania procesów kultury, co wywołuje potrzebę ciągłego 
poszukiwania możliwie adekwatnego języka jej opisu.

Abstract

Mythical origins of fantasy. (Post-)structural 
oppositions of depicted world of J. R. R. Tolkien

Author, by using the latest literature on the subject of concer-
ning the transformation of understanding sacrum in the mo-

dern world, draws attention to the shift of the semantic field of the 
term, which make up over time and its relationship with the sphere 
of profanum on the example of fantasy novel founding work – The 
Lord of the Rings. Structural analysis of the universe created by Tol-
kien reveals problems in the classification of the most important 
Professor’s literary works components (space, plot and characters) 
to both of these areas, therefore, the author points out their axiolo-
gical dependence on function of time and proposes the use of sa-
crofanum – an existing category in religious studies to cultural and 
literary studies. Its appropriateness would be dictated by the desire 
of current trends in the humanities to temporary and experiential 
perception of cultural processes, resulting in the need for continu-
ous search for possibly adequate language describe to it.
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▪    ▪    ▪
Mit i sacrum w fantastyce – 

podejścia badawcze i perspektywy

Literatura fantastyczna sprawia wiele problemów zajmującym 
się nią badaczom, niezależnie od reprezentowanej przez nich 
dyscypliny naukowej. Jest to związane z kilkoma kwestiami. 

Po pierwsze, fantastyka jako odrębny gatunek czy konwencja li-
teracka, rządząca się własnymi prawami i  uznawana za niezależ-
ną od innych jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Po drugie, do 
dziś część środowisk naukowych i  krytyków literackich uważa ją 
za zjawisko przynależące do kultury popularnej i w związku z tym 
niewarte uwagi. Wiąże się to z koncepcją kultury popularnej czy też 
masowej jako niższej i niemogącej nic wnieść do refleksji nauko-
wej. Obecnie to podejście zmienia się i kultura popularna, o wiele 
bardziej różnorodna, niż się wydawało1, staje się coraz częstszym 
przedmiotem badań i refleksji. Podobnie coraz większe zaintereso-
wanie badawcze budzi fantastyka: zarówno literacka, jak i obecna 
w innych mediach (filmach, komiksach czygrach). To zaintereso-
wanie bierze się z dwóch źródeł: pierwszym jest rosnąca popular-
ność fantastyki2, drugim zaś fakt, że za badanie tego zjawiska biorą 

1 Por. W. Jakubowski Kultura popularna jako obszar refleksji pedagogicznej [w:] 
Edukacyjne konteksty kultury popularnej red. W. Jakubowski, E. Zierkiewicz, 
Kraków 2002, s. 12

2 Obecnie możemy zaobserwować wzmożone zainteresowanie literaturą fantasy 
wywołane kinowymi ekranizacjami powieści Johna R. R. Tolkiena oraz seria-
lem na podstawie Pieśni lodu i ognia George'a R. R. Martina
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się przede wszystkim ludzie pierwotnie zainteresowani nim jako 
odbiorcy, miłośnicy czy fani. To rosnące zainteresowanie powodu-
je, że powstają, także na gruncie polskim, prace z zakresu różnych 
dziedzin: nie tylko literaturoznawstwa, ale też filmoznawstwa, kul-
turoznawstwa, antropologii czy religioznawstwa.

Niniejszy artykuł jest próbą refleksji nad mitem i sacrum w lite-
raturze fantastycznej jako przedmiotem badań. Jest efektem moich 
poszukiwań właściwego podejścia i metodologii, które nie są jeszcze 
zakończone. Nie ma obecnie dyscypliny, która miałaby wyrobione 
specyficzne podejście do omawianego zagadnienia. Być może jed-
nolita metodologia badania fantastyki – zarówno całościowo, jako 
zjawiska, jak i pod kątem poszczególnych motywów – jest czymś, 
co dopiero zostanie dopracowane.

Pragnę zwrócić uwagę, że nie zamierzam zajmować się definio-
waniem fantastyki jako gatunku literackiego (czy z zakresu innych 
mediów). Problem genologii jest szeroko dyskutowany w  innych 
pracach; na gruncie polskim te rozważania zapoczątkowali Ryszard 
Handke3, Stanisław Lem4 i  Andrzej Zgorzelski5. Obecnie, choć 
w literaturoznawstwie kulturowym próbuje się przedefiniować po-
jęcie gatunku6, te dyskusje kontynuowane są przez kolejnych ba-
daczy, przede wszystkim literaturoznawców, ale też przez samych 
piszących fantastykę autorów. Dla kulturoznawcy, religioznawcy 
czy antropologa są to rozważania cenne, ale nie powinny stanowić 
podstawowego zakresu badań.

Z  punktu widzenia religioznawstwa literatura fantastyczna – 
zarówno fantasy, science-fiction i horror, jak i wszelkiego rodzaju 
gatunki pośrednie7 są fascynujące jako źródło bogatych odwołań 

3 R. Handke, Polska proza fantastyczno-naukowa: problemy poetyki, Wrocław 
1969.

4 S. Lem, Fantastyka i futurologia, Kraków 1970.
5 A. Zgorzelski, Fantastyka, utopia, science-fiction: ze studium nad rozwojem ga-

tunków, Warszawa 1980.
6 Por. R. Sendyka W stronę kulturowej teorii gatunku [w:] Kulturowa teoria lite-

ratury. Główne pojęcia i problemy red. P. M. Markowski, R. Nycz Kraków 2006
7 Wymienia się wiele możliwych odmian, podgatunków i  gatunków miesza-

nych, ta lista nigdy nie została domknięta i często trudno jest jednoznacznie 
sklasyfikować konkretny tekst. Z tym właśnie między innymi wiążą się proble-
my genologiczne.
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do mitologii, religii i teologii. W literaturze fantastycznej nierzadko 
częścią świata przedstawionego są elementy nadnaturalne, mitycz-
ne, magiczne lub sakralne8, zaś fabuła przyjmuje formę opartą na 
strukturze mitu czy innych tradycyjnych narracji, wyróżnionych 
przez Josepha Campbella, Władimira Proppa i  innych badaczy. 
Uważa się często, że fantastyka jest współczesnym sposobem prze-
jawiania się mitycznych schematów czy narracji i  z  tego powodu 
dla swojego odbiorcy pełni przynajmniej część funkcji pełnionych 
niegdyś przez mity. Tutaj jednak pojawia się problem relacji między 
dziełem, twórcą i czytelnikiem oraz pytanie o autentyczną potrze-
bę tworzenia mitu przez autora i przeżywania go przez czytelnika. 
Niezależnie od tego, jak na nie odpowiemy, relacja między autorem, 
dziełem i odbiorcą będzie kolejnym ważnym tematem do badania, 
podobnie jak miejsce badanych tekstów w  szerszym kontekście 
kultury i społeczeństwa. Dla badacza podchodzącego do problemu 
z punktu widzenia szeroko pojętej antropologii istotnym zagadnie-
niem będą kulturowe korzenie motywów opisywanych przez auto-
ra, głębsze konteksty i schematy wykorzystane świadomie lub nie.

Wielu badaczy zajmujących się mitem w  literaturze sięga po 
klasyczne, wielokroć wykorzystane teksty, dostarczające gotowych 
schematów, które wystarczy zaaplikować do analizowanego mate-
riału. Klasycznym przykładem jest tu struktura monomitu opra-
cowana przez Campbella; podobnie popularne jest wyszukiwanie 
w tekstach kultury popularnej schematów narracyjnych, które zna-
lazł w narracjach tradycyjnych Propp. Jednak samo wykorzystanie 
tych modeli prowadzi jedynie do wykazania ich obecności w anali-
zowanym tekście. Nie jest to odkrywcze ani nowatorskie naukowo, 
tym bardziej, że sami twórcy świadomie korzystają z  Campbella. 
Bohater o tysiącu twarzy stał się inspiracją między innymi dla Geo-
rge’a Lucasa, natomiast praca Christophera Voglera Podróż autora. 
Struktury mityczne dla scenarzystów i  pisarzy jest podręcznikiem 
dla twórców, w którym radzi się, jak konstruować fabuły zgodnie 
z modelem monomitu. Obecnie teoria Campbella jest powszechnie 

8 Często utożsamiane ze sobą. W  fantasy na przykład przenikająca cały świat 
magia pełni funkcję wszechobecnego, nieosobowego sacrum, które można po-
równać z antropologicznie rozumianą maną. Por. B. Trocha, Degradacja mitu 
w literaturze fantasy, Zielona Góra 2009, ss. 22‒23
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znana oraz wykorzystywana, podobnie jak różnego rodzaju waria-
cje na temat koncepcji archetypów opartej na myśli Carla Gustava 
Junga9. Do pewnego stopnia dotyczy to także bajkowych narracji 
w ujęciu Proppa.

Klasycznym ujęciem wykorzystywanym w  badaniu motywów 
religijnych i mitycznych w kulturze popularnej – zwłaszcza w fan-
tastyce – jest też fenomenologia religii, zwłaszcza najbardziej znane 
ujęcie Mircei Eliadego. Sporo polskich prac poświęconych relacjom 
między mitem i religią a fantastyką opiera się na Eliadem – na przy-
kład Idee religijne w literaturze fantasy Jolanty Łaby10 czy Degrada-
cja mitu w literaturze fantasy Bohdana Trochy11. Druga z tych prac, 
bardzo obszerna i wyczerpująca, może służyć za katalog motywów 
religijnych przewijających się w różnych powieściach oraz cyklach 
powieściowych. Nie widzę jednak potrzeby powielania badań opar-
tych na tym schemacie: istniejące prace są dość wyczerpujące, by 
pokazać różnorodność motywów religijnych w fantasy i mogą stać 
się dobrym punktem wyjścia dla głębszych analiz.

Trocha przyjmuje też Eliadowskie rozumienie mitu jako rzeczy-
wistości „świętej i prawdziwej” oraz legend czy opowieści epickich 
jako jego degradacji. W związku z tym literatura fantastyczna by-
łaby pozbawiona pierwiastka religijnego. Z  jednej strony wydaje 
się to słusznym wnioskiem, gdyż czytelnicy fantastyki nie pojmują 
tego rodzaju literatury w kategoriach sakralnych, z drugiej jednak 
motywacje czytelnicze i sposób przeżywania fikcyjnej rzeczywisto-
ści potrafią być bardzo złożone.

Nie spotkałam się dotąd z badaczem fantastyki, który wykorzy-
stałby w analizie schematy dostarczone przez Claude’a Levi-Straus-
sa. Być może taka praca mogłaby wnieść coś interesującego do ba-
dań nad zagadnieniem, gdyż zgodnie z założeniami Levi-Straussa 
badanie mitu powinno wiązać się też z analizą warunków społecz-
nych, w jakich ów mit powstał i prowadzić do wniosków dotyczą-

9 Podobnie jak Campbell, Jung stanowi częste źródło inspiracji w konstruowa-
niu fantastycznych narracji i postaci. Do archetypów świadomie odwołuje się 
na przykład Ursula K. LeGuin. Por. M. Pustowaruk Od Tolkiena do Pratchetta. 
Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Wrocław 2009, s. 28.

10 J. Łaba, Idee religijne w literaturze fantasy, Gdańsk 2010.
11 B. Trocha, op. cit.
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cych nierozwiązywalnych problemów, z  jakimi dana społeczność 
się boryka. Być może wykorzystanie antropologicznego struktura-
lizmu jest jednym ze sposobów na badanie społecznego i kulturo-
wego kontekstu fantastyki i zjawisk jej pokrewnych.

Ten właśnie kontekst – rola fantastyki i jej miejsca w kulturze, 
jej funkcja dla odbiorcy i intencje autora w wykorzystaniu mitycz-
nych narracji i wątków religijnych – wydaje się najbardziej intere-
sujący z punktu widzenia religioznawstwa. W pracach dotyczących 
mitu w fantastyce przewija się często opinia, że obecność elemen-
tów nadnaturalnych, niezwykłości czy magii ma odpowiadać na 
potrzeby czytelnika, żyjącego na co dzień w  zsekularyzowanej, 
ponowoczesnej rzeczywistości. Kultura popularna, a  fantastyka 
w szczególności, ma stanowić sposób na oderwanie się od codzien-
ności i  kontakt z  rzeczami w  tej rzeczywistości niewystępujący-
mi. Takiemu ujęciu sprzeciwia się Tomasz Z. Majkowski w pracy 
W cieniu Białego Drzewa. Jego zdaniem doszukiwanie się w popu-
larności fantastyki (konkretnie fantasy) odpowiedzi na nie do koń-
ca uświadomione potrzeby metafizyczne czy duchowe odbiorców 
jest nadinterpretacją. Niemniej jednak Majkowski zauważa inny 
aspekt fantastycznych narracji: nadanie sensu wydarzeniom12, któ-
re w rzeczywistości miałyby przebieg przypadkowy i nieprzewidy-
walny. Takie nadanie sensu także można nazwać, czego Majkowski 
nie zauważa, mitologizacją.

Inne ujęcie problemu prezentuje Wanda Zagórska w  książce 
Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kul-
turowo. Jej praca pokazuje inicjacyjną rolę uczestnictwa w kultu-
rze. Zagórska badała czytelników fantastyki, fanów muzyki techno 
oraz osoby zajmujące się rekonstrukcją historyczną. Jej zdaniem 
zaangażowanie w  aktywności zakładające istnienie innej – zgod-
nie z tytułem: wykreowanej kulturowo – rzeczywistości jest sposo-

12 Majkowski pisze przede wszystkim o  unsensowieniu historii: „Pocieszenie 
składa się zatem z dwóch konstatacji. Po pierwsze, życie człowieka nie jest po-
zbawione znaczenia, każde istnienie jest na swój sposób cenne oraz znaczące 
w planie dziejowym. Historia ma bowiem sens, nie dzieje się całkowicie przy-
padkowo i  chociaż nie zawsze okazuje się optymistyczna, zapewnia oparcie 
wobec chaosu” – T. Z. Majkowski W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy 
w XX wieku, Kraków 2013 s. 343. 
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bem na uruchomienie myślenia typu mythos, opierającego się na 
emocjach, przeżywaniu i poczuciu współuczestnictwa13. Zagórska 
zwraca uwagę nie tyle na treści, ile na rolę przeżywania i wspólno-
ty. Badani przez nią pasjonaci fantastyki świadomie szukają treści, 
które pozwalają na oderwanie się od rzeczywistości i podkreślają, 
że fantastyczne światy zawierają nieobecne w świecie rzeczywistym 
elementy, które są dla nich pociągające – ale też szukają kontaktu 
z osobami podzielającymi ich zainteresowania14.

Tak więc istotne dla badania literatury fantastycznej stają się 
motywacje odbiorców: powody, dla których akurat taki gatunek 
literacki i  prezentowane w  nim treści okazują się atrakcyjne dla 
coraz szerszej grupy. Ważne są również motywacje autorów, któ-
rzy umieszczają je w tekstach. Jeśli chodzi o te ostatnie, najłatwiej 
przyjąć interpretację, wedle której autor tekstów kultury popular-
nej przyjmuje strategię biznesową, traktuje czytelnika jako klien-
ta i powiela sprawdzone wątki. Jednak sprawa nie jest tak prosta. 
Kultura popularna, a wraz z nią fantastyka, to wielki obszar, w któ-
rym mieszczą się nie tylko powielane masowo cykle nastawione na 
zysk, ale i dzieła bardziej wymagające. Myślenie o czytelniku jako 
o czytelniku modelowym zamiast o biernym targecie15 nie wyda-
je się rzadkością. Co więcej, istnieją też autorzy, którzy świadomie 
umieszczają w swoich dziełach konkretne treści – filozoficzne, spo-
łeczne czy religijne – używając literatury do promowania bliskich 
sobie idei. Z tej przyczyny, badając treści religijne, mitologiczne czy 
ideologiczne w  fantastyce, nie można jednoznacznie podążać za 
tezą Barthes’a o  śmierci autora. Istnieją przypadki, w których in-
tencja twórcy jest kluczowa dla badania i  pomaga zrozumieć za-
równo zawarte w  tekście treści, jak i  kulturowy kontekst. Należy 
jednak uważać, gdyż nie każdy autor – tak jak na przykład Tolkien 

13 W. Zagórska Uczestnictwo młodych dorosłych w  rzeczywistości wykreowanej 
kulturowo Kraków 2004, ss. 25‒27.

14 Interesujące byłoby przeprowadzenie analogicznych badań na miłośnikach 
gier komputerowych oraz narracyjnych gier fabularnych (RPG, role-playing 
games). Te typy aktywności opierają się na aktywnym uczestnictwie o wiele 
bardziej, niż czytelnictwo. Zagórska nie badała także miłośników fantastyki 
aktywnie uczestniczących w życiu fandomu, czyli społeczności fanowskiej.

15 Rozróżnienia na czytelnika modelowego i  target dokonuje Umberto Eco –  
por. U. Eco Lector in fabula, Warszawa 1994
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– jest motywowany przez własną wiarę. Dominuje poszukiwanie 
treści atrakcyjnych – niekoniecznie tylko z punktu widzenia mar-
ketingowego, ale też pod kątem nośności fabularnej albo świeżości 
spekulacji.

Jak widać, zarówno autor, jak i  czytelnik mogą kierować się 
różnymi motywacjami. Nie należy wykluczać obecności potrzeb 
duchowych, które mogą zaspokajać fantastyczność i mityczne nar-
racje, choć najczęściej będą to potrzeby głębokie i  nie dające się 
utożsamiać z  potrzebą wiary. Czytelnicy fantastyki, mimo głębo-
kiego nieraz zaangażowania we wtórne światy, nie mają wątpliwo-
ści co do ich fikcyjności. Tezy o utracie kontaktu z rzeczywistością 
nie znajdują potwierdzenia w badaniach16.

Podobnie niejednoznaczna może być motywacja autora. Ko-
rzystanie z  monomitu jako wygodnej struktury narracyjnej nie 
wyklucza pragnienia wplecenia w tekst dodatkowych treści, także 
zaczerpniętych z kultury w sposób nieuświadomiony.

Na gruncie polskim, poza wymienionymi już książkami, po-
wstało kilka interesujących prac dotyczących literatury fantastycz-
nej, które pokazują zarówno rosnące zainteresowanie problemem, 
jak i różnorodność możliwych podejść, nieograniczających się do 
wykorzystania gotowych schematów. Dwa bieguny mitopoetyki. 
Archetypowe narracje w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena 
i  Stanisława Lema Marty Kładź-Kocot17 wykorzystuje typologię 
Northropa Frye’a  do wnikliwej analizy dwóch odmiennych spo-
sobów kreowania wtórnego świata. Od Valinoru do Mordoru An-
drzeja Szyjewskiego stanowi doskonały przykład monografii wąt-
ków religijnych w  twórczości jednego autora. Szyjewski analizuje 

16 Można to wykazać na przykładzie gier fabularnych, medium o wiele bardziej 
niż literatura sprzyjającego zjawisku immersji. Dorota Chmielewska-Łuczak 
i  Cezary Matkowski w  artykule Kilka uwag o  niewchodzeniu w  rolę bada-
ją techniki graczy służące tak wczuciu się w rolę, jak i dystansowaniu się od 
niej. Wczucie się w postać nie oznacza zatarcia granic między nią a graczem, 
a raczej zespolenie dwóch bytów, realnego i fikcyjnego. Postać posiada cechy 
samego gracza, jak i te wynikające z rzeczywistości gry – por. D. Chmielewska-
-Łuczak, C. Matkowski Kilka uwag o niewchodzeniu w rolę, „Homo Comuni-
cativus. Filozofia – język – kultura” 2008, nr 3(5), s. 204

17 M. Kładź-Kocot, Dwa bieguny mitopoetyki. Archetypowe narracje w twórczości 
Jona Ronalda Reuela Tolkiena i Stanisława Lema, Bydgoszcz 2012
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książki Tolkiena, opierając się nie tylko na tych dokończonych, ale 
też na rozproszonych notatkach i listach pisarza. Imiona Boga Do-
miniki Oramus18 skupiają się z  kolei na motywach teologicznych 
w literaturze fantastycznonaukowej, pokazując, że nawet w tak ra-
cjonalnym, wydawałoby się, gatunku literackim istnieje miejsce na 
spekulacje metafizyczne. W końcu Mitologia społeczna w literatu-
rze fantastycznonaukowej Szymona Hrebendy19 stanowi przykład 
interesująco zbudowanej definicji mitu. Hrebenda wychodzi co 
prawda od Eliadego, ale nie opiera się na nim, buduje za to własną 
teorię, którą następnie aplikuje do analizowanych tekstów.

Brakuje monografii poświęconych jednemu zagadnieniu, analiz 
specyficznych motywów i  wątków. Fantastyka i  futurologia Lema 
jest taką analizą dla fantastyki naukowej, uwzględnia też obecność 
w science-fiction wątków metafizycznych i teologicznych, jednak od 
jej powstania minęło już wiele lat20. Z kolei wspomniana Degrada-
cja mitu w literaturze fantasy Trochy jest w miarę wyczerpującym 
fenomenologicznym katalogiem przejawów fikcyjnego sacrum w li-
teraturze fantasy, jednak wszystkie one – oraz wiele innych, przez 
Trochę nie uwzględnionych, elementów nadnaturalnych obecnych 
w literaturze fantastycznej – mogą stać się punktem wyjścia do od-
rębnych analiz. Brakuje także prac poświęconych poszczególnym 
autorom, zwłaszcza polskim. Wyjątkiem będzie twórczość Stani-
sława Lema oraz Andrzeja Sapkowskiego, choć książka Magdale-
ny Rozczynialskiej dotyczy wyłącznie Sagi o wiedźminie, pomijając 
inne teksty jej autora. Nie ma też prac poświęconych powiązaniom 
między literaturą a innymi mediami21.

Antropologia kulturowa, dziedzina zawierająca w  sobie różne 
aspekty nauk humanistycznych, daje duże możliwości badania li-

18 D. Oramus, Imiona boga: motywy metafizyczne w  fantastyce drugiej połowy  
XX wieku, Kraków 2011.

19 S. Hrebenda, Mitologia społeczna w literaturze fantastycznonaukowej, Katowi-
ce 2000.

20 Nawet późniejsze, uzupełnione wydania trudno uznać za aktualne.
21 Intensywnie rozwija się natomiast na gruncie polskim badanie nad grami – 

zarówno komputerowymi jak i narracyjnymi grami fabularnymi, czego przy-
kładem może być chociażby praca Jerzego Szei Gry fabularne: nowe zjawisko 
kultury współczesnej – por. J. Szeja, Gry fabularne: nowe zjawisko kultury 
współczesnej, Kraków 2004.



129▪ Mit i sacrum w fantastyce...Anna Łagan

teratury i zawartych w niej treści. Podchodząc do materiału takie-
go jak mit i religia w fantastyce, religioznawca może dysponować 
wieloma narzędziami z zakresu przede wszystkim – choć nie tylko 
– antropologii i  literaturoznawstwa. Należą do nich tak klasyczne 
podejścia – takie jak hermeneutyka, semiologia czy fenomenolo-
gia – ale i nowoczesna komparatystyka, będąca dziedziną bardziej 
antropologiczną niż literaturoznawczą, biorąca pod uwagę rela-
cje między tekstami, różnymi kulturami, obszarami kultury oraz 
odrębnymi mediami22. Ważne są refleksje antropologiczne nad 
współczesnymi społeczeństwami, ale ciekawym podejściem jest też 
antropologiczna analiza społeczeństw i  światów wykreowanych. 
Przy tym wszystkim nie należy odrzucać dzieł wtórnych, niejed-
nokrotnie słabych literacko: pokazują one, bardziej niż teksty am-
bitne i nowatorskie, funkcjonowanie pewnych motywów i toposów 
w masowej wyobraźni.

Problematyka roli mitu w  społeczeństwach ponowoczesnych 
oraz w kulturze popularnej jest badana cały czas i nie posiada jesz-
cze spójnej, jednoznacznej metodologii. To ciągłe opracowywanie 
podejścia badawczego i nieustanne próby znalezienia dobrej defini-
cji badanego zagadnienia. Religioznawstwo nie wypracowało dotąd 
jednoznacznej, uniwersalnej definicji mitu, taka formuła nie istnie-
je również na gruncie innych nauk humanistycznych czy społecz-
nych. Tym bardziej trudne okazuje się uchwycenie mitu w zmien-
nej i cały czas rozwijającej się kulturze popularnej. 

Wszechobecność kultury popularnej, jej uniwersalność, różno-
rodność i  niejednoznaczność wymagają dodatkowego wysiłku ze 
strony badacza. Mamy do czynienia ze zjawiskiem aktualnym i dyna-
micznym, które próbujemy uchwycić w trakcie jego istnienia i prze-
mian. Stąd potrzeba zaangażowania – i  być może właśnie dlatego 
większość osób badających kulturę popularną jest równocześnie jej 
miłośnikami, przyjmując perspektywę obserwacji uczestniczącej.

Problem właściwego podejścia do zagadnień związanych z kul-
turą popularną i  literaturą fantastyczną pozostaje nierozwiązany. 
Brakuje spójnej metodologii oraz jednolitego stanowiska, zaś ma-

22 Intermedialność jest szczególnie ważna dla badań nad kulturą popularną, w któ-
rej różne formy (literatura, komiks, film i serial, gra) mogą przenikać się wza-
jemnie i w której wielką rolę odgrywa adaptacja jednego medium na drugie.
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teriał badawczy jest obszerny i  cały czas się powiększa. Obecnie 
najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie metod interdyscypli-
narnych, sięganie do różnych nauk humanistycznych i  nieustan-
ne poszukiwanie podejścia najlepiej dopasowanego do obranego 
aktualnie materiału i zagadnienia badawczego. Utarte drogi mogą 
pomóc na starcie, ale prędzej czy później badacz, skonfrontowany 
z bogatym materiałem dostarczanym mu przez kulturę popularną, 
musi zadać sobie pytanie: co wynika z obecności takich a nie in-
nych wątków: religii, metafizyki, teologii, magii? Co świat fikcyjny 
mówi nam o świecie rzeczywistym, o obecnym stanie naszej kultu-
ry, potrzebach czytelników i autorów?

Zaprezentowany w  powyższym tekście przegląd podejść do 
problemu, które prezentuje dotychczasowa polska literatura przed-
miotu, ma na celu przyjrzenie się dotychczasowemu stanowi badań 
i możliwościom, jakie z niego wynikają. Takie spojrzenie na to, co 
napisano jak dotąd, pozwala na dostrzeżenie dróg, którymi badacz 
może podążyć w celu lepszego zgłębienia problemu. Badanie form 
i gatunków charakterystycznych dla współczesnej kultury popular-
nej jest ciągle nowym zjawiskiem, zwłaszcza na gruncie polskim, 
otwiera więc szerokie możliwości przed każdym, kto zechce się za-
jąć tą problematyką.
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Abstrakt

Fantastyka jako odrębny gatunek czy też konwencja literacka jest 
zjawiskiem stosunkowo nowym, dlatego też przysparza wielu 

problemów literaturoznawcom i antropologom, którzy obrali ją 
jako temat swoich badań. Równocześnie jest to zagadnienie cieszą-
ce się rosnącą popularnością na polskich uczelniach. Zainteresowa-
nie religioznawstwa budzi bogactwo odwołań religijnych i mitolo-
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gicznych obecnych w literaturze fantastycznej. Najpopularniejszym 
prawdopodobnie podejściem jest analiza narracji mitycznej obec-
nej w tekście kultury przy użyciu modelu monomitu Josepha Camp-
bella lub struktury bajki magicznej Władymira Proppa. Na gruncie 
polskim powstało też kilka prac opartych o fenomenologię religii 
Mircea Eliadego. Jednak samo wykazanie obecności konkretnych 
struktur fabularnych lub istnienia różnych rodzajów przejawiania 
się boskości w fikcyjnym świecie powinno stanowić zaledwie wstęp 
do dalszych badań koncentrujących się na społecznym i kulturo-
wym kontekście konkretnego dzieła lub zjawiska literackiego.

Abstract

Myth and the Sacred in speculative fiction

Speculative fiction as a separate genre or literary convention is 
a realative new cultural phenomenon posing various problems 

to the reserchers who chose it as their subject. It is also an issue 
becoming more popular among polish reserchers. For the religious 
studies speculative fiction is particulary interesting because of the 
presence of references to various religions and mythologies. The 
most popular approach is the analyze of mythical structure using 
the monomyth model created by Joseph Campbell – or the folktale 
structure by Vladimir Propp. Using Mircea Eliade’s phenomeno-
logy of religion is also very popular among Polish researchers. But 
sole showing of the presence of structures or various forms of the 
sacred in fictional wordl should be only a begining of mor com-
plex research concentrating on social and cultural context of either 
a text or a literary phenomenon.



Inicjatywa Humanistyczna „Babel”

Inicjatywa Humanistyczna „Babel” skupia szereg interdyscy-
plinarnych działań o charakterze naukowym. Celem jej po-
wołania jest wspieranie i popularyzowanie w środowiskach 

naukowych refleksji nad kulturą, sztuką i filozofią jako przestrze-
niami wzajemnie się przenikającymi; w centrum uwagi znajdują 
się przede wszystkim nowe – praktyczne i teoretyczne – perspek-
tywy badawcze. Różnorodność reprezentowanych przez założycieli 
i współpracowników Inicjatywy dziedzin i zainteresowań nauko-
wych – od teorii literatury i kultury, przez reception studies, kulturę 
popularną i masową oraz fantastykę, aż po translatologię i badania 
porównawcze – umożliwia nie tylko szerokie, wykraczające poza 
sztywne granice dyscyplin spojrzenie, ale też konfrontowanie, nie-
kiedy znacząco się różniących, perspektyw.

Inicjatywa realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez koor-
dynowanie wydawania Serii Wydawniczej „Babel”, kumulującej 
w  postaci recenzowanych monografii naukowych dokonania ba-
dawcze nie tylko członków Inicjatywy, ale też jej sympatyków i za-
interesowanych badaczy z całej Polski, a także przez organizowanie 
samodzielnie i z innymi ośrodkami wydarzeń takich jak konferen-
cje, wykłady gościnne czy panele dyskusyjne i warsztatowe. 




