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Eseje i rozprawy zawarte w tomie stanowią pokłosie seminarium 
„Tradycje i nowe drogi humanistyki współczesnej”, prowadzo-
nego w Instytucie i na Wydziale „Artes Liberales” w latach 2014-
2016 pod kierunkiem prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej, z udziałem 
profesorów Wydziału. Skierowane do doktorantów seminarium 
miało na celu przedstawienie głównych nurtów humanistyki 
współczesnej oraz podjęcie debaty o potencjałach dawnych 
i nowych metod badawczych. Służyło ożywieniu reeksji 
metodologicznej, szczególnie w obszarach interdyscyplinarnych, 
i doskonaleniu umiejętności poszukiwania i wdrażania metodo-
logii adekwatnej do przedmiotu studiów.
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Przedmowa

Ale ten właśnie dyskusyjny element powinien zachęcić młodych czytel-
ników i być dla nich bodźcem do intensywnego ćwiczenia w poszuki-
waniu prawdy, a przez poszukiwanie – zaostrzyć w nich bystrość i kry-
tycyzm myślenia. Najważniejszym kluczem do przybytku mądrości jest 
ciągłe, to znaczy częste stawianie pytań.

Piotr Abelard1

Eseje i rozprawy zawarte w tomie stanowią pokłosie seminarium 
„Tradycje i nowe drogi humanistyki współczesnej”, prowadzonego w In-
stytucie i na Wydziale „Artes Liberales” w latach 2014-2016 pod kierun-
kiem prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej, z udziałem profesorów Wydziału. 
Skierowane do doktorantów seminarium miało na celu przedstawienie 
głównych nurtów humanistyki współczesnej oraz podjęcie debaty o po-
tencjałach dawnych i nowych metod badawczych. Służyło ożywieniu re-
fleksji metodologicznej, szczególnie w obszarach interdyscyplinarnych, 
i doskonaleniu umiejętności poszukiwania i wdrażania metodologii 
adekwatnej do przedmiotu studiów. Całość podzielona była na dwie 
części.

W roku akademickim 2014/2015 seminarium odbywało się według 
formuły: wykład profesorski – dyskusja uczestników – podsumowanie 
i wnioski. Przedmiotem wykładów i dyskusji, prezentowanych niekiedy 
w dwu- lub trójgłosie (zgodnym bądź polemicznym) były: zagadnienia 
tradycji klasycznej we współczesnej myśli o człowieku, przedstawione 
przez prof. Jerzego Axera, prof. Katarzynę Marciniak i prof. Roberta 
Sucharskiego, problematyka historii idei jako przestrzeni badań inter-
dyscyplinarnych i szansy na scalenie danych (prof. Alina Nowicka-Jeżo-
wa, prof. Jolanta Sujecka, dr Maciej Falski). Prof. Henryk Samsonowicz 
omówił znaczenie nauk historycznych w humanistyce współczesnej, a 
prof. Maria Kalinowska historyczność i ahistoryczność w badaniach 

1 P. Abelard, Przedmowa do Tak i Nie, [w:] Idem, Rozprawy (Pisma wybrane II), 
przeł. i oprac. L. Joachimowicz, Instytut Wydawniczy PAX: Warszawa 1969, s. 286. Cytat 
przywołany na jednym z seminariów przez prof. Henryka Samsonowicza.
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nad literaturą. Prof. Paweł Stępień wraz z dr Katarzyną Zimek rozwa-
żali, czy współczesna filologia stała się „nekropolią historii literatury”, 
czy też stanowi propozycję na przyszłość. Dr Hieronim Grala mówił 
o „radości bycia gąsienicą” czyli o sensie klasycznego źródłoznawstwa 
w naszych czasach, zaś prof. Szymon Wróbel i mgr Krzysztof Pacewicz 
rozpatrywali miejsce i integrującą rolę filozofii w refleksji humanistycz-
nej, zastanawiając się nad jej „abdykacją bądź ponowną intronizacją” 
oraz powrotem filozofii jako teorii czystego dyskursu. Prof. Krzysztof 
Rutkowski przypomniał o szaleństwie jako źródle mądrości, z którego 
wywodzą się filozofia i literatura. Prof. Szymon Wróbel i mgr Krzysz-
tof Skonieczny przedstawili dwie koncepcje autorstwa w ujęciu Freuda, 
rozważając postaci naukowca i artysty na tle horyzontów badawczych 
psychoanalizy. Prof. Maciej Abramowicz omówił pogranicza języko-
znawstwa i literaturoznawstwa. Prof. Ewa Łukaszyk i mgr Ewa Niedzia-
łek zwróciły uwagę na transkulturowy wymiar przestrzeni literackiej w 
humanistyce zglobalizowanego świata, zaś prof. Jolanta Sujecka poru-
szyła problematykę tożsamościową w kontekście miejsc pamięci.

Zgodnie z przywołanym wyżej mottem niniejsze wystąpienia nie 
tylko zwięźle przedstawiały dany temat, lecz również artykułowały sze-
reg wątpliwości, towarzyszących współczesnym humanistom. Padły 
pytania, niekiedy fundamentalne, niekiedy prowokacyjne, ale zawsze 
niosące echo współczesnych tendencji badawczych: czy humanista musi 
być nowoczesny? Skąd się bierze kultura i czy istnieje w niej postęp? 
Czy historia jest nauczycielką życia? Gdzie kończy się prawda i zaczyna 
ideologia? Czy z prac badacza można odczytać jego system wartości? 
Jak sprawić, żeby dzieło do nas mówiło? Jeśli filologia umarła, to co i 
jak bada filolog? Czy istnieje filologia bez kulturoznawstwa? W czyim 
imieniu mówi filozof? Gdzie się rodzi literatura? Jakiej prawdy broni 
psychoanaliza? Czy antyk jest rzeczywiście naszą ojczyzną duchową i 
kulturową? Czy badaczowi bliżej jest do motyla czy do gąsienicy2?

Druga część seminarium, które odbywało się w roku 2015/2016, 
skupiła się wokół kategorii autora, tekstu i przekładu. Tym razem swe 

2 Metaforę tę przywołał I. Ševčenko, w eseju Dwa rodzaje dzieł historycznych, 
przeł. P. Ratkowska, [w:] Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce: dwa-
dzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich,   J. Białostocki (red.), 
PWN, Warszawa 1976, s. 424-442.
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indywidualne prace badawcze przedstawiali doktoranci. Omówiono te-
mat autobiografizmu, obecności twórcy w dziele, „rewitalizacji autora”, 
oraz z drugiej strony – jego postmodernistycznej dekonstrukcji. Pro-
blematyka tekstologiczna została rozszerzona o refleksję nad utworem 
muzycznym i obrazem oraz cyfrową postacią utworu, problemami jego 
edycji i zawiłościami przekładu literackiego (wykład inicjujący prof. 
Małgorzaty Borowskiej i dra Przemysława Kordosa). Eseje doktoran-
tów zostały poddane dyskusji w gronie profesorów i studentów różnych 
dziedzin humanistyki, co nie tylko umożliwiło dopracowanie i pogłę-
bienie prezentowanych zagadnień, ale także pozwoliło na interdyscypli-
narne rozszerzenie problematyki.

Teksty włączone do tej publikacji zostały ułożone według klucza, 
który wydaje się najtrafniej oddawać ich zakres tematyczny. Namysł 
nad relacją między tekstem, tożsamością i twórcą można odnaleźć we 
wszystkich prezentowanych esejach, chociaż każdy z autorów odmien-
nie określił punkt wyjściowy swoich rozważań. Zróżnicowanie to od-
zwierciedla podział publikacji na trzy rozdziały: Tekst – Tożsamość – 
Twórca. Uniwersalny charakter przyjętego klucza pozwala jednocześnie 
na odnalezienie ważnej przestrzeni komunikacji pomiędzy początku-
jącymi badaczami, którzy podążając różnymi drogami, podejmują po-
dobne wyzwanie. Kwestia relacji między tekstem, tożsamością i twórcą 
sytuuje się tym samym w centrum refleksji nad problemami tradycyjnej 
i współczesnej humanistyki, która była przewodnim tematem semina-
rium.

Pierwsza kategoria – Tekst – otwiera w prezentowanej triadzie naj-
szersze pole interpretacyjne. Otwierający tę część rozważań esej Krzysz-
tofa Pacewicza podejmuje tematykę teorii dyskursu. Poddając krytyce 
teorię emocji Williama Reddy’ego, autor zadaje pytanie o możliwość 
istnienia stabilnej i uniwersalnej, pozatekstowej „kotwicy” dla tekstu. 
Kolejne dwa eseje opierają się na analizie konkretnych typów dyskur-
sów. Antoni Górny skupia się na współczesnych debatach, dotyczących 
kryzysu uniwersytetu, by poprzez analizę koncepcji ideologii Louisa Al-
thussera dojść do ogólniejszej refleksji nad rolą ośrodków akademickich 
w życiu społecznym i politycznym państwa. Ganna Okhrimenko opi-
suje szesnasto- i siedemnastowieczne polemiki religijne widziane przez 
pryzmat analiz Kijowskiej Akademii Teologicznej. W zamykającym ten 
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rozdział eseju Izabela Wiencek przedstawia poszukiwania autora i da-
nych bibliograficzno-proweniencyjnych poprzez analizę kilku starych 
druków, wskazując przy tym na niebagatelną rolę, jaką w pracy badacza 
odgrywa dynamiczny rozwój narzędzi internetowych.

Teksty zgromadzone w drugiej części skupiają się na problemie toż-
samości grup społecznych; szukają odpowiedzi na pytania, jak jest ona 
kształtowana bądź w jaki sposób można ją odczytać poprzez różne ro-
dzaje dyskursu. Krzysztof Usakiewicz rozpatruje kwestię, czy Karagiozis 
– słynna postać greckiego teatru cieni – może zostać zinterpretowana 
w oparciu o kategorię homo balkanicus. Karolina Szmigielska poddaje 
analizie wygnańczą społeczność tybetańską, skupiając się na współcze-
snej, dopiero tworzącej się hybrydycznej tożsamości młodych Tybetań-
czyków, których nazywa „głodnymi duchami”. Esej Olhi Tkachenko 
rozpatruje natomiast ukraińską tożsamość widzianą z perspektywy pra-
sy polskiej.

Ostatnia z prezentowanych kategorii – Twórca – uzupełnia tematy-
kę tomu o rozważania na temat intelektualisty, jego obecności w tekście 
i obecności ujawnianej poprzez tekst. Natalia Kmieć poddaje refleksji 
wizję intelektualisty stworzoną przez Edwarda Saida, który uwypukla 
szczególne językowe kompetencje twórcy. Julia Krzesicka posługuje się 
postacią słynnej amerykańskiej myślicielki Susan Sontag, by prześledzić 
genealogię stawania się intelektualistą. Zamykający tom esej Ewy Nie-
działek interpretuje książkę „Roland Barthes o sobie samym”, jako arty-
styczną próbę stworzenia poprzez tekst utopijnej przestrzeni wolności 
nie tylko twórczej, ale także jednostkowej.

Różnorodność tematów, metod i dziedzin, które spotkały się w sali 
konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” z jednej strony inspirowała 
do wędrówki po nieznanych dotąd ścieżkach, odkrywania zadziwiają-
cych analogii bądź punktów stycznych między pozornie odległymi ob-
szarami, z drugiej zaś sprzyjała integracji młodszej kadry z doświadczo-
nymi badaczami oraz lepszemu poznaniu specyfiki badań prowadzo-
nych na Wydziale. Mamy nadzieję, że prezentowane w tym tomie teksty 
choć w części pozwolą na oddanie inspirującej atmosfery seminarium.
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W tym miejscu chcielibyśmy – zarówno autorzy zebranych w tomie 
tekstów, jak i wszyscy uczestnicy wtorkowych spotkań – serdecznie po-
dziękować przede wszystkim Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej, 
która była pomysłodawczynią wyjątkowej koncepcji obu seminariów, 
prowadzącą i moderatorką wszystkich spotkań. Inspirując powstanie 
tomu, objęła następnie swą życzliwą opieką kolejne etapy jego powsta-
wania. Wszyscy współtworzący seminarium profesorowie byli pierw-
szymi wnikliwymi czytelnikami esejów, nie szczędząc im ważnych 
komentarzy i uwag. Recenzowane przez profesorów i dyskutowane 
podczas zajęć teksty zyskiwały na merytorycznej i formalnej wartości. 
Bez tak aktywnego zaangażowania profesorskiego grona niniejszy tom 
z pewnością by nie powstał.

Ewa Niedziałek 
Krzysztof Usakiewicz 

Izabela Wiencek





Foreword

The discrepancies which these texts seem to contain raise certain ques-
tions which should present a challenge to my young readers to summon 
up all their zeal to establish the truth and in doing so to gain increased 
perspicacity. For the prime source of wisdom has been defined as con-
tinuous and penetrating enquiry.

Pierre Abélard1

The essays and studies comprising this volume are the fruit of a semi-
nar entitled “Traditions and new paths in contemporary humanities,” 
conducted at the Institute and Faculty of Artes Liberales between 2014 
and 2016 under the supervision of Prof. Alina Nowicka-Jeżowa, with the 
participation of other professors at the Faculty. Devised with the Faculty’s 
graduate students in mind, the purpose of the seminar was to discuss the 
major currents of contemporary humanities and spark debates on the po-
tential of old and new methods of analysis. The seminar served to animate 
methodological reflection, particularly with regards to interdisciplinary 
approaches, and provided an opportunity for improving the ability to ob-
tain and implement methods suitable for the objects of study.

The course was divided into two parts. In the academic year 2014-
2015 the seminar followed the formula of a professorial lecture accom-
panied by discussion among the participants and a summation with 
conclusions. The lectures and discussions, at times involving two or 
three perspectives (complementary or divergent), addressed such ques-
tions as that of the relationship of the classical tradition to contempo-
rary reflections on man, as presented by Prof. Jerzy Axer, Prof. Katarzy-
na Marciniak, and Prof. Robert Sucharski; or of the problematic of the 
history of ideas as the locus for interdisciplinary studies and for a poten-
tial unification of data (Prof. Alina Nowicka-Jeżowa, Prof. Jolanta Su-
jecka, Dr. Maciej Falski). Prof. Henryk Samsonowicz deliberated on the 

1 Translation by David Jones, adapted from: Anders Piltz, Th e World of Medieval 
Learning, Totowa, NJ, Barnes & Noble Books, 1981, p. 82. Th e basis for the translation is 
the version in Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina, vol. 178, col. 1349.
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significance of historical sciences for contemporary humanities, while 
Prof. Maria Kalinowska discussed the historicity and ahistoricity in the 
study of literature. Prof. Paweł Stępień and Dr. Katarzyna Zimek ques-
tioned whether contemporary philology has become “the necropolis of 
the history of literature,” or whether it still has something to offer for the 
future. Prof. Hieronim Grala argued for the “joy of being a caterpillar,” 
or, for the continuing purposefulness of traditional source studies, while 
Prof. Szymon Wróbel and Krzysztof Pacewicz examined the place and 
integrating role of philosophy within the humanities, considering its 
“abdication or perhaps another enthronement” and return as a theory 
of pure discourse. Prof. Krzysztof Rutkowski reminisced on madness 
as a source of knowledge ensconced in both philosophy and literature. 
Prof. Szymon Wróbel and Krzysztof Skonieczny presented two concepts 
of authorship according to Sigmund Freud, positing the figures of the 
scientist and of the artist against the backdrop of the analytic horizons 
of psychoanalysis. Prof. Maciej Abramowicz traced the boundaries 
of language studies and literary studies. Prof. Ewa Łukaszyk and Ewa 
Niedziałek highlighted the transcultural aspect of literary space in the 
humanities of a globalised world, while Prof. Jolanta Sujecka addressed 
the question of identity in the context of spaces of memory.

As the motto to this foreword suggests, these presentations briefly 
outlined the problems, while also articulating a number of doubts har-
boured by contemporary humanists. Questions were posed – at times 
fundamental, at times provocative, but always resonant with the echoes 
of current research tendencies: Does a humanist have to be modern? 
Where does culture come from and does it progress? Is history the 
teacher of life? Where does truth end and ideology begin? Do a scholar’s 
studies carry the imprint of her system of values? How can we make 
works speak to us? If philology is dead, then what and how does a phi-
lologist study? Is there a philology without cultural studies? In whose 
name does the philosopher speak? Where is literature born? What truth 
does psychoanalysis stand for? Is Antiquity truly our spiritual and cul-
tural home? Is a scholar a butterfly or a caterpillar?2

2 Th e metaphor was proposed by Ihor Ševčenko, Two Varieties of Historical 
Writing, „History and Th eory” 8, no. 3 (1969): pp. 332-345.
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The second part of the seminar, which took place in the academic 
year 2015-2016, focused on the categories of author, text, and transla-
tion. It was then that graduate students delivered their individual presen-
tations. Among the topics under discussion were autobiographical wri-
ting, the presence of the author in the work, the “revitalisation of the 
author,” as well as her postmodernist deconstruction. The textological 
problematic was extended into considerations on musical works and 
images, and the digital shape of a work, the problems of its editing, 
and the complexities of literary translation (opening remarks by Prof. 
Małgorzata Borowska and Dr. Przemysław Kordos). The essays written 
by graduate students were discussed with the professors and students of 
various branches of the humanities, which not only helped improve and 
enhance the analyses on display, but also allowed for a more interdisci-
plinary approach to the problems.

The texts included in this publication were arranged in a manner 
that seems to best suit their thematic breadth. Thoughts on the rela-
tionship between text, identity, and the author are common to all of 
the essays presented here, though each of the writers embarks on his or 
her analysis from a peculiar point of departure. This diversity finds ex-
pression in the division into three sections: Text – Identity – Author. This 
universal key also creates a crucial space for communication between 
emerging scholars, who, though following different paths, face similar 
challenges. The question of the relationship between the text, the identi-
ty, and the author is thus situated at the very heart of considerations on 
the problems of traditional and modern humanities – the main subject 
of the seminar.

The first category – Text – provides the broadest interpretative field 
in the triad. Krzysztof Pacewicz’s opening essay discusses the theory 
of discourses. Embarking on a critique of William Reddy’s theory of 
emotions, the author questions the possibility of a stable and universal, 
extratextual “anchor” for the text. The two subsequent essays are based 
in an analysis of specific types of discourses. Antoni Górny focuses on 
contemporary debates concerning the crisis of the university in order to 
provide a broader analysis of the role of academic centres in the social 
and political life of the state through Louis Althusser’s theory of ideology. 
Ganna Okhrimenko describes sixteenth- and seventeenth-century 
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religious polemics through the prism of analyses from the Kiev Theo-
logical Academy. In the closing essay of this section, Izabela Wiencek 
discusses the pursuit of the author and data concerning the source and 
its provenance in the context of several seventeenth-century works, 
while pointing to the unprecedented role the dynamic development of 
Internet resources plays in scholarship.

Texts in the second section focus on the question of the identity of 
social groups – the manner in which it takes shape or the ways in which it 
can be read through different kinds of discourses. Krzysztof Usakiewicz 
considers the possibility of interpreting Karagiozis – a famous character 
from Greek shadow play – through the category of homo balkanicus. 
Karolina Szmigielska analyses the Tibetan diaspora with a particu-
lar focus on the contemporary, emerging hybrid identity of the young 
Tibetans, whom she dubs “hungry spirits.” Olha Tkachenko’s essay, on 
the other hand, looks at Ukrainian identity from the perspective of the 
Polish press.

The final category – Author – extends the range of themes addressed 
in the volume with considerations on the intellectual and her presence 
in the text or traced through the text. Natalia Kmieć reflects on the vi-
sion of the intellectual proposed by Edward Said, who highlights the 
author’s particular linguistic competencies. Julia Krzesicka invokes the 
famous American thinker Susan Sontag to trace the genealogy of be-
coming intellectual. The closing essay by Ewa Niedziałek interprets Ro-
land Barthes by Roland Barthes as an artistic attempt to use the text to 
create a utopian space for not only creative, but also individual freedom.

The diversity of themes, methods, and approaches on display at the 
conference room of the Faculty of Artes Liberales served, on the one 
hand, to inspire a trip down as yet uncharted roads through a discove-
ry of surprising analogies or meeting points between ostensibly distant 
areas, while on the other, fostering integration between the younger 
members of the Faculty and the more established scholars, as well as a 
deeper understanding of the specificity of the research conducted at the 
Faculty. We hope that the texts presented in this volume carry at least 
some of the inspiring atmosphere of the seminar.
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We – both the authors of the texts included in this volume and all 
participants in the Tuesday sessions – would like to thank Professor Ali-
na Nowicka-Jeżowa, the author of the original concept for both semi-
nars and the supervisor and moderator on all meetings. Having inspired 
the creation of this volume, she then extended her benevolent care over 
each subsequent stage of its creation. All of the professors involved in 
the seminar were the primary, attentive readers of the essays, and pro-
vided many valuable comments and observations. Reviewed by the 
professors and discussed during the seminar, the texts gained both in 
academic merit and in formal worth. Without this active professorial 
involvement, this volume would not have been possible.

Ewa Niedziałek 
Krzysztof Usakiewicz 

Izabela Wiencek 
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Krzysztof Pacewicz

Emocje: prawdziwe kotwice świata znaków?
Williama Reddy’ego krucjata przeciwko teorii dyskursu

Rozwijana przez poststrukturalistów teoria dyskursu pod koniec XX 
wieku stała się dominującym paradygmatem humanistyki i nauk spo-
łecznych. Od lat osiemdziesiątych teoria ta znajduje się jednak w ogniu 
krytyki – zarzuca się jej przede wszystkim skrajny relatywizm i brak za-
kotwiczenia w pozadyskursywnej rzeczywistości. Pytanie o „zewnętrze” 
dyskursu urosło do rangi kluczowego problemu filozoficznego oraz po-
litycznego naszych czasów, a przedstawiciele wszystkich dyscyplin aka-
demickich zajęli się poszukiwaniem stabilnej i uniwersalnej „kotwicy” 
dla dyskursów.

Jedną z ciekawszych prób krytyki teorii dyskursu przedsięwziął 
w ostatnich latach William Reddy, amerykański historyk i antropolog. 
Według Reddy’ego konstrukcjoniści, twierdząc, że cała rzeczywistość 
społeczna powstaje w wyniku performatywnych praktyk dyskursyw-
nych, poszli w swoim relatywizmie o krok za daleko – istnieje bowiem 
pewna wrodzona oraz uniwersalna sfera, która nie jest efektem działa-
nia dyskursów. Jest nią życie emocjonalne człowieka. 

W tekście Przeciw konstruktywizmowi. Etnografia historyczna 
emocji1 Reddy wypowiada otwartą wojnę konstrukcjonistycznemu2 pa-
radygmatowi w humanistyce i naukach społecznych. Dyskutuje z wie-
loma przedstawicielami tego podejścia, a jego głównym adwersarzem 

1 W. Reddy, Przeciw konstruktywizmowi. Etnografi a historyczna emocji, przeł. 
M. Rajtar, [w:] Emocje w kulturze, M. Rajtar, J. Straczuk (red.), Wyd. UW: Warszawa 
2012.

2 M. Rajtar, tłumaczka tekstu Reddy’ego, konsekwentnie tłumaczy „constructio-
nism” jako „konstruktywizm”; bardziej zasadne wydaje się jednak podążanie za intencją 
autora, dlatego będę trzymał się formy „konstrukcjonizm”.
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jest ojciec całego paradygmatu: Michel Foucault, którego krytyka sta-
nowi klamrę kompozycyjną całego tekstu. Reddy od Foucaulta zaczyna 
i na Foucaulcie kończy.

Zarzuty amerykańskiego historyka do Foucaulta są wagi ciężkiej 
– Reddy kwestionuje bowiem podstawowe założenie filozofa, czyli cał-
kowitą plastyczność jednostki wobec dyskursów władzy. O ile dla Fo-
ucaulta podmiot, „ja”, powstaje w wyniku ujarzmienia przez władzę3, 
o tyle według Reddy’ego człowiek posiada pewną wrodzoną sferę 
emocjonalną4, która, owszem, jest kształtowana przez dyskursy, ale 
sama także je kształtuje. Emocje, dzięki swojemu wrodzonemu charak-
terowi, mogą więc stanowić „kotwicę” – metodologiczny i polityczny 
punkt zaczepienia dla mającej roszczenia uniwersalistyczne akademic-
kiej praktyki badawczej. Taka praktyka jest jednocześnie krytyką spo-
łeczną i polityczną, umożliwia bowiem, według autora, „stwierdzenie, 
czym jest cierpienie i dlaczego wszyscy zasługujemy na życie w wol-
ności”5. Reddy twierdzi, że stworzona przez niego koncepcja „emoty-
wów” umożliwia powrót do myślenia o człowieku w kategoriach po-
zytywnie wartościowanej „wolności”, zanegowanej wcześniej przez 
Foucaulta, dla którego wolność jest „zawsze niczym więcej – ale też 
niczym mniej – jak tylko aktualną relacją między rządzącymi i rządzo-
nymi”6. Krucjata Reddy’ego przeciwko filozofii dyskursu ma więc nie 
tylko wymiar metodologiczny, ale także polityczny, przy czym obie te 
płaszczyzny zbiegają się w filozoficznym, co do istoty, problemie ko-
twicy dla dyskursów. 

W artykule omówię historię i założenia konstrukcjonistycznej teorii 
dyskursu oraz pokażę przyczyny jej dominacji w naukach społecznych 
i humanistyce, by następnie przejść do analizy „problemu kotwicy” 
i zastanowić się, czy propozycja Reddy’ego może być zaakceptowana.

3 M. Foucault, Nadzorować  i  karać , przeł. T. Komendant, Aletheia: Warszawa 
2009, s. 31.

4 W. Reddy, op.cit., s. 110.
5 W. Reddy, Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions, Cam-

bridge University Press: Cambridge 201, s. XI.
6 M. Foucault, Bezpieczeń stwo, terytorium, populacja, przeł. M. Herer, PWN: 

Warszawa 2010, s. 87. 
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„Chytrze wykoncypowane słowo”

W słynnej książce Muza uczy się pisać z 1986 r. Eric Havelock zada-
je pytanie: „Czy grecki dyskurs – «dyskurs» to chytrze wykoncypowane 
słowo – zaczął ulegać dewaluacji w trakcie przechodzenia od oralności 
do piśmienności?”7.

Warto zauważyć, że w 1986 r. amerykański humanista uznaje „dys-
kurs” za „chytrze wykoncypowane słowo”, czyli nowe, sprytne narzędzie 
konceptualne, pozwalające na spojrzenie na rzeczywistość z niedostępnej 
wcześniej perspektywy. Korzystając w ten sposób z pojęcia „dyskursu”, 
Havelock zdaje się sugerować, że coś takiego jak „grecki dyskurs” trud-
no byłoby opisać za pomocą starszych, mniej „chytrych” pojęć, takich jak 
„grecka kultura”, „greckie piśmiennictwo” czy „grecka retoryka”.

W 1986 r. w świecie anglojęzycznym pojęcie „dyskursu” dopiero 
torowało sobie drogę do popularności, co można ujrzeć na poniższym 
wykresie ukazującym częstotliwość występowania słowa discourse 
w książkach anglojęzycznych, nic więc dziwnego, że Havelock zwraca 
na nie baczną uwagę:

Dzisiaj pojęcie „dyskursu” nikogo już nie zaskakuje. Według danych 
z 2007 r.8 trzech autorów, których książki najczęściej cytowano w hu-
manistyce i naukach społecznych, to kolejno: Michel Foucault, Pierre 

7 E. Havelock, Muza uczy się pisać, przeł. P. Majewski, Wyd. UW: Warszawa 2006, 
s. 125.

8 Times 2009. Times Higher Education, Most Cited Authors of Books in the 
Humanities, 2007, http://www.timeshighereducation.co.uk/405956.article (data dostę-
pu: 10.12.2014).
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Bourdieu i Jacques Derrida. William Reddy zasadniczo słusznie uzna-
je wszystkich trzech konstrukcjonistów i teoretyków dyskursu, a tym 
samym za swoich adwersarzy. Foucault, Bourdieu i Derrida znali się 
zresztą ze studiów filozoficznych w École Normale Supérieure w Pary-
żu. Jeżeli więc zaufać statystyce, to należałoby stwierdzić z całą mocą, 
że teoria dyskursu we współczesnej refleksji humanistycznej zdobyła 
pozycję imperialną: stała się dominującym paradygmatem badawczym. 
Tym samym filozofia, rozumiana jako czysta teoria dyskursu, zajęła 
uprzywilejowane miejsce w gmachu wiedzy akademickiej. Jak do tego 
doszło?

Filozofia jako metajęzyk

Rola filozofii w obrębie nauk była problematyczna już od zarania no-
woczesnej edukacji wyższej. Friedrich Schleiermacher, niemiecki teolog, 
współtwórca koncepcji Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, która stała 
się modelem dla nowoczesnych uniwersytetów na całym świecie9, w 1808 
r., dwa lata przed otwarciem uczelni, pisał: „Nie ma wątpliwości, że nauka 
filozofii jest podstawą wszystkiego, co dzieje się na uniwersytecie”10.

Według Schleiermachera dojrzały badacz musi rozwinąć się 
w dwóch wymiarach: po pierwsze, musi posiąść jakiś szczególny talent, 
potrzebny w jego specjalistycznej dziedzinie badawczej, po drugie zaś 
musi mieć „ogólne zrozumienie jedności i głębokiej spójności wszelkiej 
wiedzy – systematycznego ducha filozofii. Oba te talenty muszą współ-
występować”11. Schliermacher przestrzega przed sytuacją, w której ta-
lenty te nie będą występować łącznie: 

Bez systematycznego ducha filozofii nawet najbardziej wyjątkowy talent 
nie będzie mógł uzyskać niezależności i wykroczyć poza rolę kompe-
tentnego dostarczyciela faktów dla tych, którzy posiadają ogólną zasadę 

9 Zob. R. Anderson, Th e ‘Idea of a  University’ today. „History & Policy” 2010,  
http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-idea-of-a-university-today 
(data dostępu: 11.12.2014).

10 F. Schleiermacher, Occasional Th oughts on Universities in the German Sense: 
With an Appendix Regarding a University Soon to be Established, przeł. z niem. na ang. T. 
Tice, E. Lawler, EM Text: San Francisco 1991, s. 18.

11 Ibidem, s. 12.
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naukowości. Podobnie, bez posiadania szczególnego talentu, systema-
tyczny duch wraz ze swoimi wytworami będzie obracał się wewnątrz 
bardzo wąskiego koła, nieustannie produkując te same, bardzo ogólne 
rezultaty w przedziwnych rozstrzygnięciach, powtórzeniach i przesu-
nięciach, będąc prawdziwym mistrzem niczego12.

Królewska pozycja filozofii na uniwersytecie wynika z faktu, że sta-
nowi ona metajęzyk wszelkiej nauki, meta-metodologię. Bez jej syste-
matycznego ducha, który Schleiermacher utożsamia z „ogólną zasadą 
naukowości”, badacz skazany jest na rolę ślepego szperacza, frenetycz-
nie archiwizującego szczegółowe informacje, niebędącego jednak w sta-
nie dokonać ich syntezy i zintegrować z gmachem wiedzy ludzkiej. Jed-
nocześnie w słowach Schleiermachera można wyczuć nieufność czy na-
wet pogardę w stosunku do filozofii czystej, takiej, która nie skupia się 
na syntezowaniu wiedzy o rzeczywistości, ale zwraca się ku samej sobie, 
zamykając się tym samym w wąskim kręgu powtórzeń – zabaw słow-
nych, jak chciałoby się powiedzieć. „Filozof czysty” abdykuje z królew-
skiej pozycji strażnika jedności i spójności wiedzy, zamiast tego stając 
się uniwersyteckim błaznem – prawdziwym mistrzem niczego.

Wydaje się, że przestroga Schleiermachera okazała się prorocza – 
przez następne sto pięćdziesiąt lat filozofia faktycznie zajęła pozycję aka-
demickiego błazna, nikomu w zasadzie niepotrzebnej sztuki dla sztuki. 
Tymczasem nauki szczegółowe rozwinęły swoje własne metodologie 
i ich przedstawiciele przestali się między sobą rozumieć. Z początku do-
tyczyło to w szczególności nauk ścisłych, ale z czasem również odrębne 
dziedziny refleksji humanistycznej i społecznej znalazły się w tej kło-
potliwej sytuacji: socjolog, lingwistka i historyk utracili wspólną prze-
strzeń komunikacji. Gmach wiedzy ludzkiej podzielił los wieży Babel, 
a uniwersytet stał się luźną federacją dyscyplin starających się za wszel-
ką cenę nie wchodzić sobie w drogę.

Jeśli przyjmiemy za Redfieldem, że dyscyplina badawcza to „grupa 
ludzi, którzy się wspierają, oceniając wzajemnie swoją pracę jako facho-
wą i potrzebną”13, to z całą pewnością winą za taki stan rzeczy można 

12 Ibidem. Wszystkie cytaty, przy  których nie podałem nazwiska tłumacza, są 
w moim przekładzie – KP.

13 J. Redfi eld, Filologia klasyczna i antropologia, przeł. K. Przyłuska, [w:] Antro-



Krzysztof Pacewicz28

obciążyć same dyscypliny, dążące do okopania się na swoich twardo 
wykrojonych polach badawczych. Można powiedzieć, że uniwersytet 
został nadmiernie zdyscyplinowany.

Można jednak wskazać oskarżycielskim palcem również samą filo-
zofię, która dała się złapać w dyscyplinarną pułapkę i zamiast odgrywać 
królewską rolę strażniczki spójności wiedzy – metajęzyka nauk – zajęła 
się sama sobą. Wydaje się, że podstawową przyczyną tego stanu rzeczy 
była konsternacja dotycząca fundamentalnego pytania: co jest przed-
miotem badania filozoficznego?

Co jest przedmiotem badania fi lozofi cznego?

Tak postawione pytanie wywołuje zmieszanie i wydaje się nie na miej-
scu. Próba odpowiedzi (z konieczności pobieżna) ukazuje jednak zawiłą 
drogę, jaką przeszła filozofia w ostatnich dwustu latach oraz przyczynę jej – 
świeżo odzyskanej – imperialnej pozycji w obrębie refleksji humanistycznej.

Po pierwsze można powiedzieć, że przedmiotem badania filozoficz-
nego jest pojęcie (idea, koncepcja), a jej metodą – analiza pojęciowa. Tak 
uprawiana filozofia chyba najbardziej zbliża się do wyśmiewanej przez 
Schleiermachera „filozofii czystej” i niezbyt służy innym dziedzinom re-
fleksji humanistycznej, chyba że jako dziedzina pomocnicza w definiowa-
niu pojęć. Po drugie, można powiedzieć, że filozofia bada fenomeny. Praw-
dopodobnie ten pogląd był w dziejach nowoczesnej filozofii najbardziej 
szkodliwy dla jej reputacji – fenomenologia uprawiana more geometrico 
dubluje bowiem jedynie aparaty metodologiczne innych nauk humani-
stycznych i społecznych, proponując w zamian pewien rodzaj pseudo-em-
pirycznej procedury, zasadniczo nieprzydatnej dla historyka, językoznaw-
czyni czy archeolożki. Fenomenologia w najlepszym razie może stanowić 
zbiór inspiracji dla badaczy z innych dziedzin, i to tylko w przypadku dys-
cyplin takich jak psychologia czy antropologia, których przedmiotem ba-
dania jest – z braku lepszego wyrażenia – ludzka świadomość.

Po trzecie w końcu filozofia bada egzystencję człowieka w świecie. 
Takie „badanie” ma jednak niewiele wspólnego z nauką w ogóle i przy-

pologia antyku greckiego, W. Lengauer, P. Majewski, L. Trzcionkowski (red.), Wyd. UW: 
Warszawa 2011, s. 38.
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pomina raczej twórczość literacką. Egzystencjalizm zresztą szybko stał się 
raczej stylem życia niż nurtem intelektualnym, a egzystencjalista – aka-
demickim poetą, wykształconym bajarzem. Być może taka działalność 
odpowiadała na potrzeby emocjonalne dwudziestowiecznych intelektu-
alistów, ale na pewno nie stała na straży jedności i spójności wiedzy. Jak 
bowiem dzieła Sartre’a mogły pomóc filologowi w jego pracy badawczej?

Zapewne większą rolę w refleksji humanistycznej od trzech wspo-
mnianych powyżej nurtów „filozofii czystej” odegrały mariaże filozo-
fii z ukształtowanymi w XIX wieku naukami: ekonomią, psychologią 
i biologią14. Marksizm, psychoanaliza i rozmaite filozofie życia (rów-
nież w wariantach ewolucjonistycznych) można potraktować jako 
przedziwne połączenia „systematycznego ducha filozofii” z metodami 
empirycznymi, jednak zazwyczaj pochodzącymi z jednej, wybranej 
dyscypliny. I tak marksizm uznaje za stosowny przedmiot refleksji 
filozoficznej czy quasi-filozoficznej fakty ekonomiczne (statystycz-
ne, „socjologiczne”), psychoanaliza – wiedzę psychologiczną (głów-
nie doświadczenia terapeutyczne), a filozofie życia – biologię (zwykle 
ewolucjonistyczną). Taka praca – łącząca refleksję filozoficzną z bada-
niami nauk szczegółowych – bardziej odpowiada ideałom Schleierma-
chera, niemniej ograniczony zakres metod empirycznych powoduje 
nieustanne oskarżenia o redukcjonizm, kierowane wobec marksizmu, 
psychoanalizy i filozofii życia, gdy tylko wykraczają one poza swoje 
wąskie specjalizacje. Marksistkę oskarża się o to, że analizując po-
wieść przez pryzmat stosunków klasowych pomija jej wymiar literacki 
czy kulturowy, psychoanalityka, że analizując tożsamości społeczne 
jako zbiorowe fantazmaty pomija wymiar praktyk instytucjonalnych 
i procesów historycznych, ewolucjonistę zaś o to, że analizując struk-
tury pokrewieństwa wśród ludów niepiśmiennych pomija wymiar 
praktyk religijnych i kulturowych. Dlatego też marksizm, psychoana-
liza i filozofie życia, pomimo najszczerszych chęci ich przedstawicie-
li, nie stały się metajęzykami współczesnych nauk – co więcej, nawet 
ich pozycja na własnym podwórku jest kłopotliwa, posiadają bowiem 
status kontrowersyjnych szkół czy paradygmatów: współcześni eko-

14 M. Foucault, Słowa i  rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. 
T. Komendant, Słowo/Obraz Terytoria: Gdań sk 2006, s. 19. 
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nomiści często odnoszą się do marksizmu z rezerwą, podobnie jak 
psychologowie do psychoanalizy i biolodzy do ewolucjonizmu czy in-
nych filozofii życia.

Wśród trzech opisanych „małżeństw mieszanych” nie wymieniłem 
strukturalizmu – nie dlatego, że nie był on ważnym zjawiskiem w nowo-
czesnej humanistyce, przeciwnie – ponieważ stanowił on niejako wstęp 
do teorii dyskursu. To antropologia strukturalna Levi-Straussa, obie-
rając sobie za przedmiot refleksji struktury społecznego oznaczania, 
stworzyła grunt pod filozofię, która za swój przedmiot badania obrała 
dyskurs (dyskursy)15, jednak potrzeba było kolejnej generacji filozofów, 
aby doprowadzić ten proces do końca.

Co to jest dyskurs?

Myślicieli takich jak Foucault, Derrida czy Barthes zwykle nazywa 
się poststrukturalistami i jest w tym pewna logika historyczna, chociaż 
z perspektywy niniejszego wywodu trafniejsze byłoby określenie „teore-
tycy dyskursu”. To właśnie bowiem ta grupka Francuzów jako pierwsza 
przyjęła, że właściwym przedmiotem filozoficznego badania jest dyskurs.

Próba definicji pojęć filozoficznych zawsze jest przedsięwzięciem 
wątpliwym, w końcu „każde pojęcie ma nieregularny kontur” oraz „od-
syła do innych pojęć nie tylko w swojej historii, lecz w swoim stawaniu 
się”16, potraktujmy więc poniższe cytaty raczej jako drogowskazy niż 
odpowiedzi:

David Howarth: [Dyskursy to] historycznie uwarunkowane systemy 
znaczeń kształtujące tożsamość podmiotów i przedmiotów17.

Jacques Derrida: Język zajmuje uniwersalne pole problemowe; jest to za-
razem ta chwila, gdy, wobec nieobecności centrum lub źródła, wszystko 
staje się dyskursem – pod warunkiem, że zgodzimy się na to słowo – czyli 

15 Por. D. Howarth, Dyskurs, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Ofi cyna Naukowa: War-
szawa 2008, s. 62.

16 G. Deleuze, F. Guattari, Co to  jest fi lozofi a?, przeł. P. Pieniążek, Słowo/Obraz 
Terytoria: Gdańsk 2000, s. 22, 26.

17 D. Howarth, op. cit., s. 24.
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systemem, w którym stojące w centrum, źródłowe lub transcendentalne 
signifie nigdy nie jest absolutnie obecne poza pewnym systemem różnic18.

Michel Foucault: Zbiór wszystkich rzeczywistych wypowiedzi (zarówno 
mówionych jak pisanych), w ich zdarzeniowym rozproszeniu i w jed-
nostkowym zjawianiu się, które jest im właściwe19.

Paweł Bytniewski: Dyskurs wydobywa sens z uniwersalnego przepływu 
zdarzeń, […] jest także formą organizacji sensu20.

Można pokusić się o syntezę: dyskurs to „historyczny zbiór wypo-
wiedzi o pewnej regularności, będący przygodną formą organizacji sen-
su, kształtujący tożsamość podmiotów i przedmiotów”.

Po pierwsze, jak można zauważyć, badanie dyskursu oznacza zawie-
szenie pytania o źródło. W tym sensie filozofia badająca dyskursy mogła 
wystąpić tylko po destrukcji/dekonstrukcji metafizyki rozumianej jako 
poszukiwanie arché. Analityk dyskursu nie szuka ukrytego na pierwszy 
rzut oka, źródłowego sensu wypowiedzi, raczej w samym układzie wy-
powiedzi stara się wskazać moment wyłaniania się sensu. Dyskursy nie 
są ekspresjami wielkich idei czy eksplikacjami nadrzędnych pojęć, ale 
raczej przygodnymi i nieustannie podlegającymi transformacjom kon-
stelacjami sensu.

Po drugie, dyskursu nie da się sprowadzić ani do jego podmiotu 
(to znaczy: zredukować do ekspresji pewnej intencji), ani do jego przed-
miotu (to znaczy: zredukować do przedstawienia pewnego porządku 
rzeczy). Przeciwnie – to sam dyskurs, jako forma organizacji sensu, 
wytwarza tożsamość podmiotów i przedmiotów. Nie oznacza to oczy-
wiście, że nie istnieją one poza dyskursem, jednak dopiero w dyskursie 
zyskują znaczenie. Poza dyskursem istnienie przedmiotów jest pozba-
wione znaczenia, bez-sensowne: 

18 J. Derrida, Struktura, znak i  gra w  dyskursie nauk humanistycznych, przeł. 
W. Kalaga, [w:] Współczesna teoria badań  literackich za granicą, H. Markiewicz (red.), 
Wydawnictwo Literackie: Kraków 1992, s. 486. 

19 M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, PIW: Warszawa 1977, s. 50-51.
20 P. Bytniewski, Genealogia dyskursu, UMCS: Lublin 2000.
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Trzęsienie ziemi czy spadająca cegła są niewątpliwie zaistniałymi zda-
rzeniami w takim sensie, że zachodzą tu i teraz, niezależnie od naszej 
woli. Jednak to, czy ich charakterystyka przedmiotowa konstruowana 
jest w kategoriach ‚zjawiska naturalnego’ czy ‚wyrazu Bożego gniewu’, 
zależy od ustrukturyzowania pola dyskursywnego21.

Po trzecie, dyskurs i jego regularności istnieją na tej samej płasz-
czyźnie immanencji. Pojęcie immanencji (nadużywane chyba ostatnio) 
jest tutaj kluczowe - prawa rządzące dyskursem nie znajdują się gdzie 
indziej, niż same wypowiedzi – wręcz przeciwnie, ujawniają się wyłącz-
nie w relacjach między nimi. Dyskursy nie przestrzegają zewnętrznych 
reguł – nie są manifestacjami transcendentnych prawideł języka, raczej 
seriami współzależnych wypowiedzi. Dlatego też badanie zbioru wypo-
wiedzi jest jednocześnie badaniem rządzących nim zasad, a analizując 
konkretną wypowiedź, należy zawsze odnieść ją do innych wypowiedzi. 
Jak pisze Foucault: „Nie ma takiej wypowiedzi, która by nie wymagała 
innych; nie ma takiej, która by nie miała wokół siebie pola współistnie-
nia, zjawisk seryjności i następstwa, układu funkcji i ról”22. 

Po czwarte, dyskursy stanowią jedyne istniejące ramy poznawcze. 
Granice dyskursów są jednocześnie granicami świata, a badanie dys-
kursów zyskuje przez to charakter poszukiwania historycznego a prio-
ri23. Mówiąc w języku kantowskim – warunków możliwości wszelkiego 
poznania. Warunki te nie sytuują się zatem w przestrzeni antropolo-
gicznej, lecz są funkcjami dyskursów, dlatego też teoretycy dyskursu 
zrywają z wszelką antropologią filozoficzną. Paradoksalnie więc teoria 
dyskursu – jako propozycja metajęzyka nauk humanistycznych – jest 
na wskroś antyhumanistyczna. Aktorzy ludzcy zostają ostatecznie spro-
wadzeni do roli tymczasowych rezydentów, zasiedlających dyskursyw-
nie wytworzone pozycje podmiotowe.

21 E. Laclau, Ch. Mouff e, Hegemonia i  socjalistyczna strategia, przeł. S. Królak, 
Wyd. DSW: Wrocław 2007, s. 115.

22 M. Foucault, Archeologia wiedzy…, s. 130.
23 M. Herer, Gilles Deleuze. Struktury – maszyny – kreacje. Universitas: Warszawa 

2006, s. 105.
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Po piąte w końcu, dyskursy są zawsze „elementami lub taktyczny-
mi ugrupowaniami w polu stosunków siły”24. Oznacza to, mówiąc naj-
prościej, że zawsze są przejawem działania szeroko rozumianej władzy. 
Każda wiedza jest również władzą, a każda próba dyskursywnej organi-
zacji świata – utworzenia pewnego porządku podmiotów i przedmiotów 
– sprzyja interesom jednych, a szkodzi interesom drugich. Dlatego też 
analiza dyskursu zawsze odnosi się do politycznego poziomu społecz-
nej egzystencji. Dyskursy są maszynami bojowymi, funkcjonują w sta-
nie permanentnej wojny, a rezultaty tych potyczek mają kluczowe zna-
czenie dla organizacji ludzkiej egzystencji w świecie. Oznacza to przede 
wszystkim, że nie ma sensu mówienie o dyskursie w liczbie pojedynczej: 
„Dyskursy, jako historycznie określone sposoby organizowania języka, 
występują w liczbie mnogiej, współistnieją w czasie, w sposób nieprze-
widywalny i nieunikniony tworzą miejsca przecięć, z których wynikają 
konkretne typy dyskursywnych możliwości”25.

„Problem kotwicy”, emotywy Reddy’ego i szyszynka

Filozofia rozumiana jako teoria dyskursu może pełnić funkcję wska-
zywaną przez Schleiermachera i stać się metajęzykiem humanistyki i nauk 
społecznych jako teoria czystego dyskursu (co prawda w nieco ograniczo-
nym zakresie, bo wyłączając nauki ścisłe). Aby było to możliwe, trzeba 
jednak przeformułować definicję nauk humanistycznych i społecznych 
właśnie jako nauk o dyskursach, albo raczej: nauk o sensach wyłaniają-
cym się w dyskursach. Ten proces w dużym stopniu miał już zresztą miej-
sce w dwóch ostatnich dekadach XX wieku. Badacze z różnych dyscyplin 
mogą korzystać z teorii dyskursu jako metametodologii, ogólnej wytycz-
nej przy konstruowaniu projektów badawczych. Aby jednak teoria dys-
kursu mogła odegrać rolę metajęzyka nauki, pojęcie „wypowiedzi” musi 
zostać maksymalnie poszerzone – wypowiedź nie musi mieć charakteru 
słownego, może to być dowolny tekst kultury: obraz, dowcip, mowa poli-
tyka, etykieta puszki, fragment rzeźbionej arkady. 

24 M. Foucault, Wola wiedzy, przeł. B. Banasiak i  K. Matuszewski, [w:] idem, 
Historia seksualnoś ci, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Słowo/Obraz 
Terytoria: Gdań sk 2010, s. 91. 

25 J. Butler, Ramy wojny, przeł. A. Czarnacka, Książka i Prasa: Warszawa 2011, s. 258.
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Przy tak szerokim rozumieniu pojęcia „wypowiedzi” można przede-
finiować nauki humanistyczne i społeczne jako nauki o dyskursach. 
Właściwie nie jest to operacja aż tak kontrowersyjna – ostatecznie bo-
wiem wyróżnikiem nauk humanistycznych i społecznych jest właśnie 
ich nastawienie na analizę sensów (dzieł, wydarzeń, wypowiedzi, za-
chowań), a sens, przynajmniej według teoretyków dyskursu, wydobywa 
z uniwersalnego przepływu zdarzeń właśnie dyskurs.

Tak rozumiana teoria dyskursu, wraz ze zdobyciem sobie pozycji 
hegemonicznego paradygmatu w naukach społecznych i humanistycz-
nych, znalazła się jednak w ogniu krytyki. Krytykowano przede wszyst-
kim jej radykalny konstrukcjonizm. William Reddy w Navigation of 
Feelings powołuje się m.in. na autorytet Habermasa, który już w Filozo-
ficznym dyskursie nowoczesności z 1985 r. zarzucał Foucaultowi:

1) mimowolny prezentyzm historiografii, która pozostaje uwikłana 
w jakąś sytuację wyjściową;
2) nieuchronny relatywizm analizy odniesionej do teraźniejszości – 
analizy, która może się uważać jedynie za przedsięwzięcie praktyczne 
i zależne od kontekstu;
3) arbitralną stronniczość krytyki, która nie może wykazać swoich nor-
matywnych podstaw26. 

Wszystkie te trzy zarzuty odnoszą się do wskazanego we wstę-
pie „problemu kotwicy”; teorii dyskursu brakuje, według Habermasa 
oraz Reddy’ego, stabilnego gruntu, punktu podparcia do swoich analiz; 
nie ujawniając swoich normatywnych podstaw oraz odrzucając roszcze-
nia do jakiegokolwiek uniwersalizmu, Foucault i jego poplecznicy ska-
zują się na prezentyzm, relatywizm oraz stronniczość. Jest to, zdaniem 
Reddy’ego, skutek braku jakiegokolwiek filozoficznego ugruntownia 
teorii dyskursu w czymś, co byłoby pozadyskursywne i tym samym mo-
głoby stanowić jej bazę.

26 J. Habermas, Filozofi czny Dyskurs Nowoczesnoś ci, Universitas: Kraków 2007, 
s. 315.
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Reddy twierdzi, że przyczyną tej słabości poststrukturalistycznej 
teorii dyskursu jest jej logocentryzm:

Uważając znaki czy język za odnoszące się lub wskazujące na świat, filo-
zofowie i badacze nie znaleźli kotwicy języka w świecie i doszli do błęd-
nego wniosku, że znaki i język muszą zatem unosić się, wolne od jakie-
gokolwiek możliwego świata27.

Dopiero uwolnienie się od tego obsesyjnego logocentryzmu może 
umożliwić przełamanie prezentyzmu, relatywizmu i stronniczości teorii 
dyskursu – do tego jednak trzeba by zakotwiczyć znaki w czymś, co po-
zajęzykowe. To właśnie próbuje robić Reddy, wskrzeszając tym samym 
zanegowaną przez teorię dyskursu antropologię filozoficzną:

 
Emocje są prawdziwymi kotwicami świata znaków. Przeformułowując 
to w terminach poststrukturalistycznych, każdemu znakowi towarzyszy 
uczucie; emocja generuje parole na tle langue. […] Wypowiedzi i teksty 
wyrastają bezpośrednio z uczuć. Nie potrzeba poddawanego w wątpli-
wość podmiotu w stylu zachodnim, aby zapewnić między nimi związek28.

To właśnie dzięki temu, że życie emocjonalne człowieka ma charak-
ter wrodzony, Reddy może na nim oprzeć swoją „uniwersalną koncepcję 
osoby – koncepcję obdarzoną politycznym znaczeniem”29, która stano-
wi jednocześnie pewną historyczną stałą, umożliwiającą porównywanie 
między sobą zmiennych „reżimów emocjonalnych” oraz wartościowa-
nie ich. Bowiem „dopóki nie określi się podstaw – mówiąc, co właściwie 
charakteryzuje uniwersalnie jednostkę (czego pragną uniknąć zarówno 
skrajni konstrukcjoniści, jak i agnostycy) – nie można mieć polityki 
emocji lub sensownej historii emocji”30.

Reddy nawołuje więc do przełamania relatywizmu teorii dyskursu 
poprzez powrót do czegoś w rodzaju koncepcji przeddyskursywnego 
podmiotu – z tym, że określanego przez swoje życie emocjonalne, a nie 

27 W. Reddy, Przeciw konstruktywizmowi…, s. 112.
28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 111.
30 Ibidem, s. 107.
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np. kompetencje poznawcze, jak w fenomenologii. Ten emocjonalny 
podmiot nie zostaje wytworzony przez praktyki dyskursywne, nie jest 
jednak też ich suwerennym wytwórcą – zamiast tego emocje i dyskurs 
funkcjonują ze sobą w swoistym sprzężeniu zwrotnym. 

Wypowiedzi dotyczące emocji Reddy nazywa „emotywami” i twier-
dzi, że nie odnoszą się one, jak performatywy, same do siebie, lecz z de-
finicji odnoszą się do swojej „kotwicy” – pewnego żywiołu emocji, prze-
żywanych przez osobę31. Każdy emotyw jest jednak nieudany, to znaczy 
nie jest w stanie oddać pełni przeżywanych odczuć, oraz ma charakter 
twórczy – sprzyja kształtowaniu pewnych uczuć. Emotyw ma więc po-
dwójne działanie deskryptywno-performatywne. Skuteczność emoty-
wu wywodzi się, jak twierdzi Reddy, właśnie z ich deskryptywnej po-
rażki: ponieważ wypowiedź emotywna nie jest jedynie zdaniem sprawy 
z emocji, ale zawsze pewnym selektywnym ujęciem w konwencjonalne 
pojęcia pewnego wewnętrznego nadmiaru wrażeń, dobór tych pojęć 
ma bezpośredni wpływ na autodefinicję emocji i tym samym zmienia 
sposób ich przeżywania – jedne odczucia wzmacnia, inne tłumi lub mo-
dyfikuje. Na przykład w niektórych kulturach chłopcy nauczeni są w sy-
tuacjach niepowodzeń mówić o złości, a dziewczynki o smutku. Takie 
emotywne wypowiedzi wpływają też na sposób przeżywania porażek: 
dziewczynki wzmacniają to, co można by nazwać smutkiem, a tłumią 
złość, chłopcy zaś na odwrót.

Teza Reddy’ego brzmi: podstawowym sposobem, w który sprawuje 
się władzę, jest właśnie kontrola emocjonalna, to znaczy nauka i dyscypli-
narne wymuszanie na podmiotach stosowania odpowiednich emotywów. 
Jak określa to autor, „polityka to właśnie proces rozstrzygania, kto musi 
tłumić jako niewłaściwe, a kto musi podkreślać jako wartościowe, uczucia 
i pragnienia, które pojawiają się w danych kontekstach i relacjach”32.

Wpływ na emocje poprzez wypowiedzi emotywne, jak twierdzi 
Reddy, podkopuje Foucaultowskie pojęcie dyskursu, „ponieważ zmia-
na emotywna uczuć nakłada ograniczenia na konstrukcję dyskursyw-
ną i staje się ukrytym podmiotem całego dyskursu”33. Dyskursy zostają 
więc ostatecznie zakotwiczone w pozadyskursywnym, zmiennym ży-

31 Ibidem, s. 112.
32 Ibidem, s. 120.
33 Ibidem, s. 113.



Emocje: prawdziwe kotwice świata znaków? 37

wiole emocji, a punktem stycznym pomiędzy jednym i drugim okazują 
się emotywy. Podobnie jak dla Kartezjusza szyszynka stanowiła miej-
sce, w którym res extensa i res cogitans mogą się spotykać i wzajemnie 
na siebie wpływać, dla Reddy’ego emotywy są miejscem, w którym to, 
co znaczące i to, co przeżywane, spotykają się i oddziałują na siebie. 

Z filozoficznego punktu widzenia można powiedzieć, że wobec pła-
skiej ontologii teorii dyskursu, Reddy powraca do swoistego dualizmu, 
do ontologii dwóch poziomów – życie emocjonalne zyskuje status tego, 
co fundamentalnie różne i poniekąd pierwotne wobec praktyk dyskur-
sywnych. Aby uniknąć problemów poststrukturalistycznej teorii znaku 
– w której nie możemy mówić o tym, co pozadyskursywne, nie mamy 
dostępu do surowego znaczonego, bo już w momencie wypowiedzi zo-
staje ono oznakowane i włączone jako znaczące do dyskursu – Reddy 
proponuje w zamian koncepcję translacji34.  Emocje nie są wedle niej 
wyrażane w języku, ale tłumaczone na pojęcia – a następnie pojęcia te 
są tłumaczone z powrotem na emocje. Translacja zawsze jest częściowa 
i w związku z tym twórcza. Koncepcja translacji, jak pisze Reddy:

Nie ma na celu rekonstytucji kartezjańskiej podmiotowości (subiek-
tywizmu), ale zmierza ku koncepcji jednostki jako miejsca, w któ-
rym wiadomości pojawiają się w wielu różnych językach lub kodach, 
i w którym niektóre wiadomości są skutecznie tłumaczone na inne 
kody, a inne nie35.

Według Reddy’ego człowiek okazuje się więc przede wszystkim wiel-
kim translatorem, nie tyle biernym wykonawcą dyskursywnych zadań, 
ale tłumaczem z kodu emocjonalnego na kod językowy i z powrotem. 
Autor koncepcji emotywu odwołuje się do autorytetu współczesnej 
psychologii poznawczej, która bada doświadczalnie procesy translacji 
pomiędzy różnymi kodami, sugerując, że jej ustalenia mogą być znaczą-
ce dla uniwersalnej koncepcji emocjonalnego podmiotu, która mogła-
by zastąpić relatywistyczną i płaską teorię dyskursu i stać się „kotwicą” 
dla badań historii, etnografii czy socjologii.

34 W. Reddy, Navigation of Feeling…, s. 78.
35 Ibidem, s. 81.



Krzysztof Pacewicz38

Impotencja formalnej teorii emocji

Aby dokonać oceny koncepcji Reddy’ego, trzeba przede wszystkim 
zbadać: czym właściwie są te emocje, o których mowa, i na czym polega 
ich uniwersalny charakter, dzięki któremu mogłyby stać się „kotwicą” 
dyskursów?

Sprawa okazuje się niezwykle skomplikowana i Reddy sam ma chy-
ba tego świadomość - jego definicja emocji, dostępna w książce „Navi-
gation of feelings”, jest bowiem niezwykle obszerna i niejasna:

Emocja to zakres luźno połączonego materiału myślowego, sformu-
łowanego w różnych kodach, posiadającego istotną ze względu na cel 
wartość i intensywność, która może stanowić „schemat” (lub zbiór luź-
no połączonych schematów lub fragmentów schematów); ten zestaw 
myśli jest zwykle aktywowany razem (jak […] w przypadku „zakocha-
nia”), ale, gdy jest aktywowany, przekracza możliwości uwagi, konieczne 
do szybkiego przetłumaczenia go na zachowanie lub wypowiedź. Jego 
luźna i mozaikowa budowa jest odbiciem skomplikowania procesu 
translacji”36.

Reddy zalicza więc emocje do materiału myślowego, który nie jest 
pojęciowy, choć ma udział w formułowaniu wypowiedzi37. W przeci-
wieństwie do jasno sformułowanej wypowiedzi, będącej częścią dys-
kursu, emocja jest zbiorem bardziej lub mniej uschematyzowanych 
myśli, który dopiero w wyniku aktywacji poprzez proces uwagi (atten-
tion) zostaje przetłumaczona na język.

Ta przedziwna definicja emocji bierze pod uwagę ustalenia psycho-
logii poznawczej, według których emocje nie różnią się w zasadniczy 
i fundamentalny sposób od innych myśli. Natomiast, w przeciwień-
stwie do węższych myśli upojęciowionych i nadających się do wypo-
wiedzenia, emocje stanowią płynny i częściowy materiał myślowy. Ten 
materiał zachowuje się w sposób częściowo nieprzewidywalny i dlate-
go jest obiektem kontroli ze strony „reżimów emocjonalnych”. 

36 Ibidem, s. 94.
37 Ibidem, s. 64.
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W swojej analizie odkryć psychologii poznawczej Reddy odrzuca 
jakąkolwiek materialną koncepcję uniwersalnych emocji38. Nie istnieje 
na przykład ponadkulturowy i pozadyskursywny gniew: ani doświad-
czenie gniewu, ani nawet jego fizjologiczne objawy nie mają charakteru 
wrodzonego, są jedynie wyuczonymi korelatami stosowania pewnych 
emotywów. To natomiast, co w emocjach wrodzone – i w tym sensie 
uniwersalne – to ich aspekt formalny: to, że stanowią luźno powiązane 
zbiory doznań i materiału myślowego, które są niesprowadzalne do ję-
zyka i pozostają z nim w dynamicznej relacji za sprawą emotywów, 
które z jednej strony dokonują translacji z emocji na język, z drugiej – 
z języka na emocje. Wszyscy jesteśmy takimi samymi wielkimi trans-
latorami, nieustannie dokonując częściowych i twórczych tłumaczeń 
pomiędzy mnogością naszych wewnętrznych przeżyć a konwencjonal-
nym językiem.

W jaki jednak sposób emocje, jeśli nie posiadają żadnej wspól-
nej i uniwersalnej treści, a jedynie formę, mogą stanowić „kotwicę” 
dla dyskursów? Pomimo szumnej zapowiedzi wojny z konstrukcjoni-
zmem teoria Reddy’ego na poziomie filozoficznym wcale nie wykracza 
poza poststrukturalistyczną teorią dyskursu. Reddy nie oferuje w isto-
cie żadnej stałej pozadyskursywnej rzeczywistości – czy to w formie 
uniwersalnych doznań podstawowych, czy to w formie uniwersalnych 
biologicznych dyspozycji emocjonalnych, a jedynie pewną formalną 
koncepcję „nadmiaru rzeczywistości psychicznej wobec dyskursu”. 

Nazywając ten nadmiar „emocjami”, Reddy odwołuje się do po-
tocznego rozumienia tego pojęcia, które zakłada pewną oczywistość 
stanów emocjonalnych – cóż bowiem bardziej jasnego i prostego niż 
smutek czy złość? W rzeczywistości jednak jego koncepcja oddala się 
od potocznego rozumienia tego słowa na korzyść pewnej abstrakcyjnej 
ontologii, w której dyskursywne wypowiedzi funkcjonują w szerszym 
środowisku luźno powiązanego materiału psychicznego.

Co więcej, wśród czołowych przedstawicieli teorii dyskursu taka on-
tologia prawdopodobnie nie budziłaby zasadniczego sprzeciwu – tak dłu-
go właśnie, jak długo Reddy nie twierdzi, że jest w stanie cokolwiek sen-
sownego powiedzieć o zawartości tego emocjonalnego nadmiaru nad ję-

38 W. Reddy, Przeciw konstruktywizmowi…, s. 121.
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zykiem. Przekonanie o tym, że wewnętrzne życie człowieka jest bogat-
sze niż to, co dyskursywne, i że jest ono przedmiotem kontroli ze strony 
dyskursów władzy, które jednocześnie stawiają mu nieustanny opór, jest 
właściwie zgodne z teorią dyskursu. Zgodnie z przytoczoną powyżej de-
finicją Pawła Bytniewskiego „dyskurs wydobywa sens z uniwersalnego 
przepływu zdarzeń”. Otóż emocje u Reddy’ego są uniwersalne tylko 
w tym sensie, że stanowią uniwersalny przepływ zdarzeń psychicznych 
czy myślowych, dopiero jednak konfrontacja z dyskursem nadaje im 
sens i otwiera na badanie historyczne czy etnograficzne.

Reddy oczywiście wie, że badaniu nie mogą bezpośrednio podle-
gać nagie emocje, a jedynie wypowiedzi o emocjach i reżimy emocjo-
nalne. Zwraca on za to uwagę na to, że wypowiedzi o emocjach – emo-
tywy – nie są wyłącznie efektem działania logiki danego dyskursu, ale 
wskazują również na mnogość wewnętrznych przeżyć jednostek i ich 
opór wobec tejże logiki. Nie bardzo jednak wiadomo, w jaki sposób, 
na gruncie myśli Reddy’ego, badacz mógłby na podstawie opisu emo-
tywów wnioskować cokolwiek sensownego w inny sposób niż poprzez 
porównanie je z innymi emotywami.

Reddy twierdzi, że uniwersalnym doświadczeniem jednostki jest 
cierpienie emocjonalne, będące efektem sprzeczności pomiędzy różnymi 
istotnymi celami w danej kulturze emocjonalnej39 – na przykład wtedy, 
gdy od mężczyzny domaga się jednocześnie troskliwej opieki nad swoją 
rodziną i wzięcia udziału w wojnie. Według Reddy’ego da się wartościo-
wać reżimy emocjonalne jako bardziej lub mniej opresyjne na podstawie 
tego, ile cierpienia generują – pozostaje jednak zupełnie niejasne, w jaki 
sposób można na podstawie analizy emotywów czy reżimów emocjonal-
nych ocenić wielkość generowanego przez nie cierpienia. 

Przypomina to problem młodego Michela Foucaulta, który w swojej 
pracy doktorskiej Historia szaleństwa starał się poprzez wnikliwe studium 
historii dyskursów i instytucji psychiatrycznych zdać sprawę z pozadys-
kursywnego doświadczenia szaleństwa, jako niejako negatywu psychia-
trii. Trafnie opisał tę próbę Komendant: „Najbardziej szalone jest tu prze-
konanie, że można wykroczyć poza mowę, schwycić ciemnego Boga 

39 W. Reddy, Navigation of Feeling…, s. 124.
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za rogi”40. Tak samo, jak nie da się w języku zdać relacji z pozadyskursyw-
nego doświadczenia szaleństwa, tak samo nie da się w nim zdać sprawy 
z pozadyskursywnego doświadczenia cierpienia emocjonalnego.

Oczywiście byłoby inaczej, gdybyśmy dysponowali jakąś obiek-
tywną miarą cierpienia, na przykład z dziedziny neurologii, ale Red-
dy odrzuca przecież jakąkolwiek treściową, materialną uniwersalność 
emocji czy ich biologicznych korelatów. Tym samym – wbrew jego 
najszczerszym intencjom – jako badacz musi pozostać relatywistą.

Emocje w czysto formalnym rozumieniu zaproponowanym przez 
Reddy’ego nie mogą stanowić prawdziwych „kotwic” świata znaków, 
przede wszystkim dlatego, że nie ma w nich nic stałego, czego można 
by się uchwycić – wiemy o nich tak naprawdę tylko tyle, że stanowią 
wobec dyskursu pewien ruchliwy nadmiar. Na tym ruchliwym nadmia-
rze nie da się jednak nic zbudować. 

Czysto formalna teoria emocji okazuje się więc filozoficznie im-
potentna, tak samo jak używane przez Reddy’ego pojęcie „emocjonal-
nej wolności”, która miałaby polegać na wolności człowieka do zmia-
ny swoich celów w reakcji na dezorientujące i ambiwalentne emocje. 
Reżimy emocjonalne Reddy chciałby więc oceniać pod kątem tego 
„na ile pozostają otwarte na pełen charakter jaźni, na jej nieprzewidy-
walność”41, a na ile zmuszają do „działania wbrew sobie”. Bez żadnej 
treściowej koncepcji ahistorycznego podmiotu nie da się jednak wysto-
sować w ramach historii, antropologii czy socjologii ani miary cierpie-
nia, ani miary wolności. 

Na pewno warto robić to, co robi Reddy-badacz – analizować hi-
storyczne style zarządzania emocjami i porównywać je ze sobą. Fak-
tem jest, że Foucault nie poświęcił temu zagadnieniu tyle miejsca, 
co innym poruszanym tematom. Analizy Reddy’ego są interesujące 
i wnoszą wiele w nasze rozumienie meandrów nowoczesnej historii.

Na pewno jednak nie warto robić tego, co próbuje robić Reddy-filo-
zof: bez odpowiedniego namysłu i przygotowania przekonywać, że od-
nalazło się świętego Graala i rozwiązało jeden z kluczowych problem 
współczesnej filozofii czy humanistyki w ogóle. 

40 T. Komendant, Testament Michela Foucaulta, [w:] Historia seksualnoś ci…, s. 94. 
41 W. Reddy, Navigation of Feeling…, s. 331.
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Are Emotions the Real World-Anchors of Signs?
William Reddy’s Crusade Against Discourse Th eory

Developed by post-structuralists, discourse theory has become the 
dominant paradigm in the humanities and social sciences by the end 
of the twentieth century. However, its acute relativism and lack of real-
world anchors has drawn criticism. According to William Reddy, 
emotions can overcome the hopeless constructionism of discourse 
theory by anchoring the world of signs to an objective emotional re-
ality. Reddy claims that, being universal and innate to human beings, 
emotions can provide both the foundations for non-constructionist 
methodologies in social sciences and core values for political practice. 
However, despite Reddy’s bold hopes, his theory of emotions is based on 
an exclusively “formal” approach, which denies any universal “material” 
content to emotional life; in this paradigm, therefore, “emotions” are 
not rigid entities that can serve as real-world anchors, but rather affec-
tive dispositions, effectively meaningless outside of a cultural context. 
That is why Reddy’s crusade against discourse theory is bound to fail.
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Dyskurs nauki w epoce kryzysu uniwersytetu: 
rozważania nad koncepcją ideologii Louisa Althussera

Niedawne protesty polskich studentów i naukowców – takie jak „czar-
na procesja nauki” w czerwcu 2015 r. – przeciw błędnej w ich mniemaniu 
polityce rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym kraju ujawniły zasadni-
czy problem współczesnego uniwersytetu. W oczach wielu obserwatorów, 
w tym także „użytkowników” uczelni – dla których są one źródłem utrzy-
mania lub trampoliną do dalszego rozwoju – przyszłość polskich szkół wyż-
szych stanęła pod znakiem zapytania. W ostatnich dwóch dekadach tytuł 
magistra z dobra luksusowego i wartości o pewnym wymiarze moralnym 
przedzierzgnął się w standardowy wpis w życiorysie1. Spadkowi społecz-
nego znaczenia wykształcenia wyższego towarzyszą przemiany formalne 
uczelni, podporządkowujących się (realnym lub wyobrażonym) wymogom 
rynku w imię przywrócenia uniwersytetowi należytej rangi, choćby w wy-
miarze czysto praktycznym. Reformy, mające unowocześnić szkolnictwo 
wyższe, często stają się tylko dodatkowym obciążeniem, którego sens po-
zostaje niejasny zarówno dla kadry naukowej, jak i studentów. Z kolei kon-
sekwentna polityka ograniczania bezpośredniego finansowania instytucji 
naukowych z budżetu państwa postawiła pod znakiem zapytania istnienie 
uczelni, z wyjątkiem największych ośrodków naukowych, zapowiadając 
znaczne ograniczenie zakresu działalności krajowych szkół wyższych2.

1 W  ciągu dwóch dekad po  1989 r. liczba szkół wyższych wzrosła czterokrotnie, 
a studentów pięciokrotnie – nie towarzyszył jednak temu adekwatny rozrost i rozwój kadry 
naukowej. Na  jakość kształcenia mają również wpływ niekorzystne zmiany na  niższych 
szczeblach edukacji. Por: Cz. Bywalec, Szkolnictwo wyższe – krajobraz po boomie, „Tygodnik 
Przegląd” 2012, nr 25, 24.06.2012,  http://www.tygodnikprzeglad.pl/czeslaw-bywalec-szkol-
nictwo-wyzsze-krajobraz-po-boomie/ (data wszystkich dostępów: 04.10.2016).

2 Komentarz do  budżetu na  rok 2015: E. Malec, Opinia o  budżecie w  zakresie 
szkolnictwa wyższego, 10.12.2014, http://www.kul.pl/opinia-o-budzecie-w-zakresie-
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Na Uniwersytecie Warszawskim protest nie zaczął się jednak od dys-
kusji na temat jakości czy wartości moralnej studiów, lecz od przykre-
go incydentu, jakim było wprowadzenie zmian w regulaminie studiów 
za plecami studentów. Nowy regulamin dołożył do istniejących utrud-
nień w rozwoju naukowym – związanych głównie z niedofinansowa-
niem badań i niedoinwestowaniem kadry naukowej – podniesienie 
kar za nieterminowe wywiązywanie się z obowiązku złożenia pracy 
dyplomowej oraz perspektywę dalszych dopłat w innych sferach życia 
studenckiego3. Styl, w jakim wprowadzono zmiany, budził szczególne 
wątpliwości: przegłosowano je dosłownie na oczach studentów z kom-
pletnym brakiem szacunku dla ich opinii4. Na domiar złego, kluczowe 
elementy nowej uchwały są tak naprawdę dość rozpaczliwą próbą na-
prawienia błędów, za które studenci nie odpowiadają5. Nic dziwnego 
zatem, że protest odbywa się przede wszystkim pod hasłem demokra-
tyzacji uczelni.

Żądanie poszanowania demokracji nie jest jednak głównym moto-
rem protestu. Lektura postulatów Uniwersytetu Zaangażowanego, jed-
nej z organizacji napędzających obecną debatę o szkolnictwie wyższym, 
pokazuje, że mamy do czynienia z czymś znacznie poważniejszym niż 
dyskusja o cenie edukacji i o tym, na ile jej jakość odzwierciedla pono-
szone przez studentów koszta. Kilka spośród czternastu żądań odwołu-
je się do jednego z najmniej wygodnych tematów – ukrytych kosztów 
studiowania6. Choć uczelnie państwowe są bezpłatne, niedostateczne 

-szkolnictwa-wyzszego,art_47932.html. Podobną opinię nt. założeń budżetowych na ten 
sam rok przedstawił Związek Nauczycielstwa Polskiego: K. Baszczyński, Budżet 
na  rok 2015 w  Sejmie, 22.10.2014, http://www.znp.edu.pl/element/2132/Budzet_na_
rok_2015_w_Sejmie. Opinie dotyczące budżetu na  2016 r. są utrzymane w  równie 
minorowym tonie.

3 Studenci UW protestują przeciwko nowemu regulaminowi uczelni, „PAP – Nauka 
w  Polsce”, 15.05.2015, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,405034,studenci-
-uw-protestuja-przeciwko-nowemu-regulaminowi-uczelni.html.

4 Wypowiedź Martyny Maciuch [w:] W. Karpieszuk, Na  UW największy pro-
test od  PRL-u. „Uniwersytet to  my”, „Gazeta Wyborcza”, 9.05.2015, http://warszawa.
wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17886527,Na_UW_najwiekszy_protest_od_PRL_u___
Uniwersytet_to.html.

5 Ibidem.
6 Uniwersytet Zaangażowany: o co nam chodzi?, „Dziennik Opinii” 2015, nr 188, 

7.07.2015, http://www.krytykapolityczna.pl/en/artykuly/edukacja/20150707/uniwersy-
tet-zaangazowany-o-co-nam-chodzi.
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wsparcie w postaci stypendiów sprawia, że studenci muszą za czas po-
święcony na naukę płacić z własnej kieszeni lub korzystać ze wsparcia 
rodziny, zwłaszcza, jeśli studiują poza miejscem zamieszkania. Do tego 
dochodzą opłaty, które studentom w lepszej sytuacji materialnej mogą 
się wydawać błahe – np. za wydanie dyplomu czy legitymacji, których 
posiadanie wiąże się z najważniejszymi przywilejami studentów poza 
uczelnią (obniżeniem wydatków na utrzymanie i podniesieniem war-
tości na rynku pracy). Potwierdzony ważnym hologramem status stu-
denta często stanowi również podstawę zatrudnienia młodych, inteli-
gentnych osób bez doświadczenia zawodowego, które muszą pracować, 
by się utrzymać (i dalej studiować). Student, który zawdzięcza zatrud-
nienie na „śmieciówce” chwilowej ochronie socjalnej, jakiej udziela mu 
macierzysta uczelnia, ma prawo postrzegać ją jako firmę produkującą 
„papiery”. Jeśli weźmie się pod uwagę skalę finansowania szkolnictwa 
wyższego z budżetu państwa – od lat utrzymującą się poniżej poziomu 
1% PKB – trzeba stwierdzić, że nie są to papiery nazbyt wartościowe7.

Budżet państwa finansuje pracę uczelni na dwa sposoby – w sposób 
stały (działalność statutowa) oraz poprzez granty badawcze. W ostat-
nich latach zarysowała się wyraźna tendencja do poszerzenia skali gran-
tów kosztem finansowania bezpośredniego, pod hasłem wzmożenia 
konkurencyjności uczelni8. Wzrost udziału grantów w finansowaniu 
oznacza ściślejszą kontrolę nad efektami pracy naukowej oraz możli-
wość oddziaływania na przedmiot i metodę badań przez czynniki pry-
watne. Takie przesunięcia przekładają się na zmianę roli uniwersytetu: 
z instytucji cieszącej się względną niezależnością zagwarantowaną przez 
państwo w więźnia rynku, który narzuca zakres i kształt badań. Rolę 
uniwersytetu definiuje nie ten, kto go tworzy: wykładowca, student, ad-
ministrator, ale ten, kto go finansuje. Z perspektywy studenta taka zmia-
na jest niewątpliwie zmianą na gorsze – ograniczeniem niezależności 
zarówno uczelni, jak i studentów. Stąd postulat „powszechnej debaty 

7 Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do  projektu Ustawy budże-
towej na  rok 2015 (projekt z  dnia 3 września 2014), Krajowa Sekcja Nauki NSZZ 
„Solidarność”, 7.09.2014, http://obywatelenauki.pl/wp-content/uploads/2014/09/KSN_
opinia_budzet_2015_NiSzW-1-1.pdf.

8 B. Godlewska-Żyłkiewicz, J. Witkoś, A. Nowak, Dlaczego ważne jest utrzyma-
nie dotacji statutowej, „Forum Akademickie” 10/2014, https://forumakademickie.pl/
fa/2014/10/dlaczego-wazne-jest-utrzymanie-dotacji-statutowej/.
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na temat kształtu Uniwersytetu z udziałem studentów, pracowników 
i władz uczelni”, której efektem może być stworzenie wspólnego frontu 
wobec propozycji władz państwa9.

Paryż-Warszawa: opóźnienie może ulec zmianie

Owa „polityczna” perspektywa w debacie na temat szkolnictwa wyż-
szego w Polsce prowokuje do zestawienia obecnych protestów w kraju 
z rozruchami, do jakich doszło w 1968 r. we Francji10. Skojarzenie uza-
sadniają liczne podobieństwa oraz – przynajmniej okazjonalnie – spo-
łeczne okoliczności protestu. Opór rodzimych środowisk naukowych 
jak na razie nie idzie w parze z szeroko zakrojonymi działaniami ruchu 
robotniczego, jak miało to miejsce we Francji, ale zbiegł się w czasie 
z ogólnym spadkiem zaufania do działań rządu, którego ostatecznym 
efektem była wyborcza porażka formacji dominującej w momencie roz-
poczęcia akcji – Platformy Obywatelskiej. W obu przypadkach niechęć 
do władz ma źródło w poczuciu, że administrację państwową dotknął 
stan szczególnego odrealnienia. Francuscy studenci wysyłający podsta-
rzałego Charlesa de Gaulle’a na emeryturę znajdują pod tym względem 
godnych naśladowców w młodych aktywistach wyśmiewających poli-
tyczną „słuszność” Leny Kolarskiej-Bobińskiej, ministry nauki i szkol-
nictwa wyższego w latach 2013-2015, czy dogmatyczny liberalizm jej 
następcy, Jarosława Gowina. Bezpośrednie przyczyny oporu są również 
bardzo podobne – niezadowolenie z podporządkowania szkół wyższych 
dyktaturze oszczędności budżetowych i nieprzemyślanego „ręcznego 
sterowania” systemem edukacji11.

Tym, co różni środowiska uczestniczące w tych dwóch odległych 
o niemal pół wieku ruchach, jest program. We Francji studenci nie wy-
szli na ulicę z gotową, pełnowartościową kontrpropozycją wobec dzia-
łalności władz – ich opór był w dużej mierze reakcją na nerwowe ruchy 

9 Uniwersytet Zaangażowany..., op. cit.
10 Szczegółowy opis wydarzeń pierwszej połowy 1968 r. we Francji, zob.: A. Feen-

berg i J. Freedman, When Poetry Ruled the Streets: Th e French May Events of 1968, SUNY 
Press: New York 2001, s. 1-68.

11 Por. R. Wojciechowski, Szkoły lansu i balansu, „Tygodnik Przegląd” 2014, nr 1, 
http://www.tygodnikprzeglad.pl/szkoly-lansu-balansu/.
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rządu, obawiającego się eskalacji bardzo ograniczonego protestu. Pierw-
sze paryskie demonstracje w maju 1968 r. odbywały się pod hasłem de-
mokratyzacji uczelni; potem pojawił się postulat uwolnienia studentów 
zatrzymanych przez policję podczas wcześniejszych konfrontacji mię-
dzy władzami uczelni i środowiskiem studenckiej prawicy na Sorbonie 
a ich różnorakimi przeciwnikami, domagającymi się głównie zabloko-
wania utylitarnych reform ministra Christiana Foucheta12. Pacyfikacja 
demonstracji, zamiast zgasić „rewolucyjny” zapał ruchu, tylko rozją-
trzyła jego uczestników. Ubocznym skutkiem eskalacji była politycz-
na radykalizacja demonstrantów – choć u zarania ruch miał charakter 
mgliście lewicowy (opozycyjny wobec dominującego konserwatyzmu), 
dopiero przemoc aparatu represji i antysocjalistyczna retoryka władz 
wysunęły na jego czoło „czerwonych”, przede wszystkim maoistów. 
Powszechne poczucie zmarnowanej szansy, deklarowane potem przez 
wielu uczestników wydarzeń majowych, wynika w dużej mierze właśnie 
z radykalizacji politycznie mobilnego, „doraźnego” ruchu13.

Ruch polskich środowisk naukowych stracił pozory doraźności 
w znacznie szybszym tempie i bez podobnych politycznych nacisków. Po-
czątkowy protest wobec niekorzystnych zmian w regulaminie przerodził się 
w ogólny opór wobec polityki finansowania i rozwoju nauki w kraju, któ-
ry przez kilka ostatnich lat szczycił się niespotykanie silną pozycją gospo-
darczą w skali Europy. Choć władze „zielonej wyspy” zwiększyły wydatki 
na szkolnictwo wyższe, obiecując jeszcze znaczniejszy wzrost w dalszej per-
spektywie, sposób finansowania wciąż budzi kontrowersje14. Protestujący 
domagają się, by skala państwowej dotacji dla uczelni nie była uzależniona 
od liczby studentów – taka zmiana mogłaby podnieść jakość nauczania, 

12 Por. Ch. Reynolds, Memories of May ‘68: France’s Convenient Consensus, Univer-
sity of Wales Press: Cardiff  2011, s. 86-87.

13 Por. K. Ross, May ‘68 and Its Aft erlives, University of Chicago Press: Chicago 
2002, s. 65 i n. Ross podkreśla rolę, jaką w proteście studenckim odegrali sytuacjoni-
ści, dowodząc, że powszechne uczucie zawodu, z  jakim wielu uczestników wspomina 
wydarzenia majowe ma więcej wspólnego z tym, jak były one przedstawiane w mediach 
i traktowane przez polityków, niż z samymi działaniami studentów.

14 Por. Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, Czarna procesja nauki, 
„Dziennik Opinii” 2015, nr 156. Zob. także: „Czarna procesja” na  ulicach Warszawy. 
Protest studentów i  naukowców, Polskie Radio, 10.06.2015, http://www.polskieradio.
pl/5/3/Artykul/1459096,Czarna-procesja-na-ulicach-Warszawy-Protest-studentow-i-
-naukowcow.
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dostarczając uczelniom środków na utrzymanie szerszej (i, być może, le-
piej wykwalifikowanej) kadry. Sprzeciw budzi też tzw. „grantoza”, czyli ten-
dencja do przekształcania dotacji stałej w granty. Taki model finansowania 
doskonale ilustruje przekonanie, że realną wartość instytucji określa przede 
wszystkim rynek, a w najlepszym razie ściśle określona „użyteczność”. 
Zgodnie z tą logiką uczelnia, która nie może się poszczycić odpowiednią 
liczbą studentów i naukowców zdolnych pozyskać granty na finansowanie 
jej działalności naukowej, w dalszej perspektywie nie ma racji bytu. Przy 
stale obniżanym poziomie bezpośredniego dofinansowania z budżetu taki 
system musi prowadzić do poważnego osłabienia pomniejszych uczelni, 
zwłaszcza tych, które działają poza dużymi ośrodkami miejskimi. 

Ponadto forma grantów wymusza na młodych polskich naukow-
cach pogodzenie utrwalonych norm oceny wartości ich pracy w oparciu 
o wywiązywanie się z różnorakich obowiązków wobec uczelni z mode-
lem premiującym quasi-rynkowy mechanizm konkurencji poza jej mu-
rami. Brak odpowiedniego zaplecza organizacyjnego sprawia, że walka 
o grant oznacza konieczność stworzenia mocnego wniosku, co wyma-
ga zarówno czasu, jak i odpowiedniego przygotowania teoretycznego 
czy umiejętności dostosowania do wymogów instytucji oferujących fi-
nansowanie15. Przedstawiciele kadry naukowej borykają się jednocze-
śnie z przestarzałą machiną biurokratyczną uniwersytetów i chaotycz-
nym pędem ku nieco wyidealizowanej nowoczesności. Z jednej strony 
wymiana kadr napotyka przeszkody w związku z niedoborem etatów. 
Na tego, kto wywalczy dla siebie etat, czekają z kolei znaczne obciążenia 
biurokratyczne, nie zawsze rekompensowane przez odpowiednio kom-
fortowe warunki prowadzenia badań. Z drugiej strony upowszechniła 
się obecnie forma zatrudniania młodszej kadry na umowy, których dłu-
gość określona jest czasem trwania projektów badawczych lub inaczej 
odgórnie ograniczona16. Pracy naukowej nie towarzyszy stabilizacja po-

15 Zob. Dyrektor KPK: uczelnie potrzebują strategii pozyskiwania grantów, „PAP 
– Nauka w Polsce”, 26.02.2016, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,408559,-
dyrektor-kpk-uczelnie-potrzebuja-strategii-pozyskiwania-grantow.html. Por. A. 
Baczko-Dombi i  in., Główne grzechy druzgocącego raportu o  stanie polskiej akade-
mii, tekst udostępniony na  stronie „Krytyki Politycznej” (27.12.2010), http://www.
krytykapolityczna.pl/elf/go?url=http%3A%2F%2Fwww.forhum.uni.torun.pl%2Fin-
ne%2FGLOWNE%2520GRZECHY-2106%2520%25281%2529.pdf.

16 J. Hartman, Profesor doktor zdegradowany, „Polityka” 2015, nr 17.
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zwalająca na swobodne kształtowanie własnej kariery, a osobiste koszty 
wynikające z „poświęcenia się nauce” nie są należycie wyrównywane.

Jednak w dyskusjach nad obecnymi problemami uniwersytetu gło-
śniej od tych ściśle praktycznych wyzwań brzmią pytania o moralną 
wartość uniwersytetu jako instytucji państwa. Z perspektywy rządu jej 
celem jest produkcja odpowiednio wyposażonych podmiotów dla rynku 
pracy lub promocja określonej wizji ideologicznej na potrzeby polityki 
krajowej i zagranicznej. Z tą stricte pragmatyczną perspektywą współgra 
moralna idea uniwersytetu jako świątyni wiedzy, która nie musi uzasad-
niać swego istnienia żadnymi względami praktycznymi. Rzucane w tym 
kontekście hasło „uniwersytet to nie firma” sugeruje poświęcenie wymo-
gów obecnej rzeczywistości w imię wyższej idei17. Z drugiej strony prze-
ciwstawienie koncepcji uniwersytetu jako miejsca produkcji pracowni-
ków dla konkretnych gałęzi przemysłu wizji szkoły wyższej jako wieży 
z kości słoniowej jest tyleż piękne, co bałamutne. Uniwersytet-świątynia 
może zachować rację bytu tylko, jeśli pozostanie polityczny – świadomy 
wyzwań nowoczesności i potrzeb zmieniającego się społeczeństwa. Tym 
sposobem obecny protest polskich środowisk naukowych ponownie oka-
zuje się odległym echem francuskiego ruchu studenckiego z 1968 r. Spór 
o kształt szkolnictwa wyższego to w gruncie rzeczy batalia o rolę uniwer-
sytetu i funkcję nauki we współczesnej rzeczywistości.

Aparat wiedzy, aparat państwa: nauka wobec ideologii

Jednym z pierwszych diagnostów francuskiej rewolty 1968 r., czę-
sto zaliczanym do prowodyrów całej „awantury”, był marksistowski 
filozof Louis Althusser. Choć w rzeczywistości podczas protestu był 
niemal zupełnie bierny, tekst, nad którym wówczas pracował, stano-
wił reakcję zarówno na reformy Foucheta, jak i na paryskie rozruchy. 
Podstawą diagnozy Althussera jest przekonanie, że przetrwanie ustro-

17 Cytat pochodzi z przemówienia rektora UW Marcina Pałysa podczas inau-
guracji roku akademickiego 2013/14. Zob. Rektor UW na inauguracji roku: 
„Uniwersytet to nie fi rma”, „Gazeta Wyborcza”, 1.10.2013, http://warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/1,34889,14706069,Rektor_UW_na_inauguracji_roku___Uniwersytet_to_nie.
html. Ekonomiczne implikacje tego hasła ilustruje Agnieszka Graff  w felietonie Uniwer-
sytet to nie fi rma, a księgowość nie jest królową nauk, „Wysokie Obcasy”, 30.05.2015.
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ju kapitalistycznego – „reprodukcja stosunków produkcji” – jest uza-
leżnione od skutecznego działania określonych instytucji, które filozof 
określa mianem represyjnych i ideologicznych aparatów państwa18. 
Istniejący porządek polityczny opiera się zatem nie tyle na represjach 
(pałowaniu opornych studentów przez gorliwych policjantów), ile 
na wielopoziomowej indoktrynacji ideologicznej. Opisując działanie 
ideologii, Althusser wytyka błędy w rozumowaniu radykalnej lewicy 
przekonanej, że walka z ideologią kapitalistyczną to walka z totalita-
ryzmem, w której chodzi przede wszystkim o przełamanie własnego 
konformizmu (pozbycie się „policjanta we własnej głowie”). W jego 
mniemaniu ten konformizm nie wynika ze strachu przed represjami, 
lecz raczej z głęboko zakorzenionych przekonań, wpajanych obywa-
telom przy pomocy różnego rodzaju aparatów ideologicznych pań-
stwa19. Wśród nich kluczową rolę odgrywa system szkolnictwa. Zda-
niem Althussera szkoła

gromadzi dzieci wszystkich klas w wieku szkolnym, po czym przez 
wiele lat – lat największej „podatności” dziecka wciśniętego pomię-
dzy rodzinny aparat państwa i edukacyjny aparat państwa – wbija im 
do głów […] określoną liczbę „zdolności” szczelnie owiniętych w domi-
nującą ideologię ([język], arytmetykę, historię naturalną, nauki ścisłe, 
literaturę) lub po prostu dominującą ideologię w czystej postaci (ety-
kę, wychowanie obywatelskie, filozofię). Około szesnastego roku życia 
wielką masę dzieci wyrzuca się „do produkcji”: to robotnicy i drobni 
rolnicy. Kolejna partia podatnej na nauki młodzieży kontynuuje marsz 
i, z mniejszym lub większym szczęściem, dociera nieco dalej, po czym 
również wypada z łask, zapełniając szeregi pomniejszych lub średniej 
klasy techników, urzędników, pracowników państwowych niższego 
lub średniego szczebla, drobnej burżuazji wszelkiej maści. Ostatnia 
partia dociera na sam szczyt, gdzie obejmuje funkcję niby-pracujących 
intelektualistów czy też – o ile nie staną się „intelektualistami kolek-
tywu pracującego” – czynników wyzysku (kapitalistów, zarządców), 

18 L. Althusser, On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State 
Apparatuses, przeł. G.M. Goshgarian, Verso: London 2014, s. 75. Wszystkie cytaty 
z dzieł wydanych w języku angielskim w moim przekładzie – AG.

19 Ibidem, s. 75-77.
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czynników represji (żołnierzy, policjantów, polityków, administratorów, 
itd.), oraz zawodowych ideologów (wszelkiego rodzaju księży, z których 
większość to w głębi duszy zagorzali „laicy”). Każda z tych porzuconych 
po drodze mas otrzymuje praktyczne narzędzie w postaci ideologii od-
powiadającej jej roli w społeczeństwie klasowym: roli wyzyskiwanego 
[…]; roli czynnika wyzysku […]; zawodowego ideologa20.

Kluczowa rola systemu edukacji wynika z nieograniczonej kontroli, 
jaką ma on nad swoimi „ofiarami” – „przymusową (i na dodatek dar-
mową) widownią złożoną z ogółu dzieci w kapitalistycznej formacji 
społecznej, dostępną przez osiem godzin dziennie przez pięć lub sześć 
dni w tygodniu”21. Wewnętrzny podział szkolnictwa podług etapów 
edukacji ułatwia utrzymanie istniejącego porządku klasowego, a cią-
głość nauczania zapewnia trwałość ideologii. Funkcją uniwersytetu 
z perspektywy ideologii jest wytwarzanie czynników społecznych ob-
darzonych określonymi kompetencjami. Dlatego zaproponowana przez 
Foucheta reorganizacja systemu szkolnictwa w celu usprawnienia pro-
dukcji pracowników dla francuskiej gospodarki, stanowiła trafną odpo-
wiedź na potrzebę skutecznej ideologizacji nauczania.

Tak jak Antonio Gramsci, Althusser uznaje, że utrzymanie władzy 
nie zależy wyłącznie od sprawnego działania aparatu represji. Obywa-
tele muszą wierzyć, że rzeczywistość, w której funkcjonują, jest „na-
turalnym porządkiem rzeczy”. By było to możliwe, rzeczywiste relacje 
pomiędzy czynnikami procesu produkcji muszą być zapośredniczo-
ne przez „krzywe zwierciadło” ideologii. Gramsci w swojej analizie 
kapitalistycznych stosunków produkcji zdaje się sugerować, że bunt 
przeciwko ideologii dominującej może się zrodzić tylko w łonie ide-
ologii przeciwnej. Bez odpowiedniego kierownictwa klasy wyzyski-
wane nigdy nie uzyskają samoświadomości koniecznej do przepro-
wadzenia skutecznej rewolucji. Tu właśnie potrzebni są intelektualiści 
– przy czym Gramsci wskazuje na kluczową rolę „organicznych” inte-
lektualistów, naturalnych przywódców klas wyzyskiwanych, których 
status nie jest wynikiem nabytych dyplomów. Ich zadaniem nie jest 

20 Ibidem, s. 145-146.
21 Ibidem, s. 146.
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zbicie lustra zniekształcającego prawdę o rzeczywistości; intelektu-
aliści odpowiadają przede wszystkim za wykreowanie ideologii kon-
struktywnej społecznie, która będzie w stanie zapewnić sprawiedli-
wość przyszłego systemu.

Każda grupa społeczna, która zrodziła się na pierwotnym gruncie klu-
czowej funkcji, jaką spełnia w świecie produkcji ekonomicznej, tworzy 
równocześnie, w sposób organiczny, co najmniej jedną warstwę intelek-
tualistów, którzy dbają o jej jedność i świadomość własnej funkcji, nie 
tylko z perspektywy ekonomicznej, ale także społecznej i politycznej. 
[…] Intelektualiści są „posłami” dominującej grupy pełniącymi funkcje 
podwładnych hegemonii społecznej i władzy politycznej22.

Choć rozumowanie Althussera wyraźnie czerpie z myśli jego wło-
skiego poprzednika, francuski filozof dochodzi do nieco odmiennych 
wniosków. Gramsci zdaje się nie widzieć możliwości ucieczki z piekła 
ideologii: dopóki istnieją społeczeństwa, dopóty ich obywatele będą po-
strzegać rzeczywistość przez określone filtry. Dyktatura proletariatu nie 
przestaje być dyktaturą przez to, że przynależy do proletariatu23. Althus-
ser sięga do psychoanalizy, by opisać zjawisko interpelacji, czyli nadawa-
nia podmiotowi znaczenia w określonej relacji władzy. Podmiot nie ist-
nieje, jeśli nie jest zinterpelowany; z drugiej strony, interpelacja zachodzi 
w określonym momencie24. Zatem odwrócenie procesu interpelacji i po-
wrót do stanu sprzed upodmiotowienia wydają się potencjalnie możliwe.

22 A. Gramsci, Th e Intellectuals, [w:] idem, Selections from the Prison Notebooks 
of Antonio Gramsci, przeł. i red. Q. Hoare i G. Nowell-Smith, International Publishers:  
New York 1971, s. 5, 12.

23 W  swoich zapiskach więziennych Gramsci unika standardowej terminologii 
marksistowskiej, jednak jego uwagi na  temat zjawiska hegemonii – czyli utrzymywa-
nia władzy zarówno poprzez aparat represji, jak i  polityczną zgodę między grupami 
społecznymi – wydają się odnosić zarówno do systemu kapitalistycznego, jak i pore-
wolucyjnego ustroju antykapitalistycznego. Zob. P.D. Th omas, Th e Gramscian Moment: 
Philosophy, Hegemony, and Marxism, Brill: Leiden 2009.

24 L. Althusser, op. cit., s. 192-194.
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Odwracanie na lewą stronę: psychoanaliza ideologii

Althusser określa przeciwieństwo zinterpelowanego podmiotu mia-
nem „jednostki”, bytu obdarzonego jakąś samoświadomością, możli-
wego do odróżnienia od innych bytów. Powracające w tekstach filozofa 
odwołania do freudowskiej idei nieświadomego (oraz jej przekształceń 
dokonywanych przez Jacques’a Lacana) umożliwiają odniesienie by-
tu-przed-upodmiotowieniem do zaproponowanej w ramach psycho-
analizy struktury ludzkiej psychiki. Althusser określa nieświadome 
jako obszar poza podmiotem, który jest efektem upodmiotowienia25. 
W pewnym sensie nieświadome można uznać za symptom choroby, 
jaką jest upodmiotowienie: to, że nieświadomość kształtuje się w opo-
zycji do podmiotu, nie oznacza, że nie jest z podmiotem związana. To 
rozumowanie znajduje potwierdzenie w słynnej maksymie Lacana: 
„nieświadome jest dyskursem Innego”26. Jednostka zmienia się w pod-
miot w relacji z Podmiotem. Przykładem takiego procesu jest nazywa-
nie, którego archetyp stanowią biblijne opisy rozmów między Bogiem 
a jego prorokami. Bóg to „ten, który jest”, czyli Podmiot sensu stricto; 
gdy zwraca się po imieniu do proroka, ten odpowiada: „oto ja”. Moment 
wezwania przez Podmiot jest momentem oddalenia innych możliwości 
interpretacji rzeczywistości27. Choć Althusser opisuje proces interpela-
cji jako niemożliwy do uniknięcia, pozostawia osobliwą furtkę:

Rozpoznając, że jesteśmy podmiotami […] oraz że jesteśmy osadzeni 
w praktycznych rytuałach tworzących najbardziej elementarną część 
codzienności […] uzyskujemy jedynie „świadomość” bezustannej 
(wiecznej) działalności rozpoznania ideologicznego: świadomość, czyli 
rozpoznanie. Ta świadomość nie jest (naukową) wiedzą na temat me-
chanizmu działania owego rozpoznania czy też rozpoznania owego roz-
poznania. Jednakże właśnie do tej wiedzy powinniśmy dążyć, by mó-

25 Tak jak podmiot wytworzony przez ideologię, nieświadome jest określone 
mianem „efektu”. Por. L. Althusser, Th ree Notes on the Th eory of Discourses, [w:] idem, 
Th e Humanist Controversy and Other Writings (1966-67), przeł. G.M. Goshgarian, F. 
Matheron (red.), Verso: London, New York 2003, s. 56.

26 J. Lacan, Th e Seminar of Jacques Lacan, Book III: Th e Psychoses, 1955-1956, 
J.A. Miller (red.), przeł. R. Grigg, W.W. Norton: New York 1997, s. 112.

27 L. Althusser, On the Reproduction…, s. 195-196.
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wiąc ideologią wewnątrz ideologii umieć nakreślić dyskurs podejmują-
cy próbę przełamania ideologii i podjąć próbę zainicjowania dyskursu 
naukowego (dyskursu bez podmiotu) o ideologii28.

Choć w myśl własnej teorii Althusser, „kapłan nauki”, jest czynni-
kiem wyzysku, umożliwia mu to wskazywanie właściwych dróg zwal-
czania kapitalizmu. Źródłem jego prerogatyw jest sama nauka – w rozu-
mieniu abstrakcyjnej wiedzy ujętej w niekwestionowanych formułach. 
Tym samym nauka staje się sojuszniczką walczących przeciw ideologii, 
mimo że jest efektem praktyk ideologicznych aparatów państwa. W za-
piskach poprzedzających o kilka lat publikację Ideologii i ideologicznych 
aparatów państwa, Althusser pisze:

Nie istnieje żaden podmiot nauki, gdy mowa o dyskursie nauki, faktach 
nauki – które zawdzięczają swoją rację bytu właśnie temu, że obywają 
się bez jakiegokolwiek podmiotu – tak samo jak nie istnieją jednostki 
„robiące historię” w ideologicznym rozumieniu tego sformułowania. 
[…] Można zatem powiedzieć, że dyskurs ideologiczny sięga po jedne 
kategorie (jest zwierciadłem o podwójnym odbiciu, umiejscowionym 
i zamkniętym) – dyskurs nauki zaś wybiera inne, inaczej je porządkując 
(bez zwierciadła, bez odbicia, bez zamknięcia, itd.)29.

Wizja nauki jako abstrakcyjnej idei, do której uniwersytet ma do-
stęp jedynie poprzez ideologię, pozwala Althusserowi ocalić majestat 
„świątyni nauki” i jednocześnie krytykować instytucje edukacyjne jako 
elementy systemu opresji. Podmiot wiedzy dysponuje narzędziami po-
zwalającymi dojrzeć realny wymiar życia społecznego. Tu znów refleksje 
filozofa stykają się z terapeutycznymi koncepcjami Lacana. Celem psy-
choanalizy nie jest usunięcie choroby; w sferze psychicznej symptomy 
odnoszą się do doświadczeń jednostki, których nie da się wymazać. Lo-
gika wymazywania uzasadniałaby ingerencję w umysł pacjenta, np. po-
przez ukierunkowane elektrowstrząsy. Zamiast dokonywać fizycznych 
cięć, psychoanalityk prowadzi chorego ścieżką konfrontacji z duchową 

28 Ibidem, s. 263.
29 L. Althusser, Th ree Notes…, s. 78-79.
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otchłanią, do jakiej dostęp daje mu symptom. Już sam kształt terapii – 
w której psychoanalityk, niczym sędzia w pojedynku zapaśniczym, za-
trzymuje wywód pacjenta tam, gdzie dopatruje się przełomu lub zna-
czącej luki – podkreśla istnienie pewnej „alternatywnej rzeczywistości” 
skrywającej się pod cienką powłoką życia społecznego. W perspektywie 
psychoanalitycznej ta rzeczywistość to „realne”, aspołeczna tkanka życia 
ukryta za filtrem wyobrażeń i symboli porządkujących naszą rzeczywi-
stość. Althusser przenosi tę perspektywę na grunt filozofii, identyfikując 
„realne” z „obiektywną wiedzą”, lub, z marksistowskiego punktu widze-
nia, świadomością „form ideologicznych, w jakich ludzie uświadamiają 
sobie [konflikt klasowy] i zwalczają go”30.

Z tego wywodu wynika pytanie, które należałoby postawić protestu-
jącym w 1968 r. studentom: czy obiektem ich protestu jest uniwersytet 
jako aparat ideologiczny państwa? W gruncie rzeczy opór studentów 
wynikał nie tyle ze świadomości funkcji, jaką sprawował uniwersytet, 
ile z poczucia niesprawiedliwego potraktowania przez system. Nieza-
leżność uniwersytetu nie gwarantuje jego progresywnego cha rakteru 
– nawet demokratyczny uniwersytet pozostaje umocowany w państwie 
i spełnia przypisane mu funkcje reprodukcji stosunków produkcji. Ta 
niezgodność między wizją filozofa a praktyką studentów – w tym tak-
że jego wychowanków – tłumaczy postawę, jaką Althusser zajął wobec 
buntu studenckiego. Niedokończone dzieło o ideologiach powstawa-
ło między innymi właśnie podczas niepokojów 1968 r. Althusser nie 
grał w nich głównej roli – początkowo nawet krytykował studentów. 
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych cierpiał na dole-
gliwości psychiczne, co nie przeszkodziło mu regularnie ogłaszać kolej-
ne teksty, stopniowo zbliżając się do konkluzji, którą sformułował w ar-
tykule o aparatach ideologicznych państwa31. Ta przerywana aktywność 
postawiła go w trudnej sytuacji: z jednej strony występował jako obroń-
ca dogmatów francuskiej Partii Komunistycznej wobec maoistycznych 
odszczepieńców (także własnych wychowanków), z drugiej jawił się 

30 K. Marx, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, przeł. E. Lipiński, Książka 
i Wiedza: Warszawa 1953.

31 Zob. É. Balibar, Foreword. Althusser and the ‘Ideological State Apparatuses’, [w:] 
L. Althusser, On the Reproduction…, s. ix-xii.
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jako sojusznik radykalnej lewicy i zdrajca klasycznej ide  i komunizmu32. 
Czysto praktyczna krytyka postawy filozofa w dużej mierze utrudniła 
wnikliwą lekturę jego dzieła.

Wiedza pozornie niezależna: nauka jako ideologia

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku 
czołowe miejsce wśród krytyków Althussera zajął jego uczeń, Jacques 
Rancière, odcinając się od często niespójnych wewnętrznie idei mistrza. 
W artykule O teorii ideologii: polityka Althussera Rancière bezlitośnie 
rozprawia się z jego próbą wyzwolenia się spod ciężaru nieubłaganej lo-
giki ideologii. Z tez Althussera wynika, że ideologia znajduje swe prze-
ciwieństwo w nauce. Opozycja nie jest jednak całkowita, bo fakty nauki 
to nie tylko bezsprzeczne prawdy o działaniu świata („prawa fizyki”), 
ale i wiedza budowana w oparciu o to, co rzeczywiste (symptomy) i to, 
co wyobrażone (znaczenie choroby), o czym najlepiej świadczy ewolu-
cja koncepcji naukowych, na każdym kolejnym etapie rozwoju podawa-
nych jako prawdy absolutne33. O ile idea abstrakcyjnej, bezpodmiotowej 
nauki jest w ogóle możliwa, nie może chodzić o naukę w obiegowym 
rozumieniu. Rancière dowodzi, że „naukowy charakter wiedzy nie ma 
żadnego wpływu na zawartość klasową nauczania. Nauka nie jest In-
nym ideologii. Przeciwnie, istnieje wewnątrz instytucji i form przeka-
zywania, które ujawniają dominację ideologiczną burżuazji”34. Rację 
ma zatem Gramsci, przedstawiając walkę klas jako rywalizację między 
ideologiami – tą opartą na wyzysku a tą opartą na równości. Błąd Al-
thussera nie polega jednak na przypisaniu szkołom ponad-ideologicz-
nej wartości, lecz na samozaprzeczeniu: szkoły stanowiące element 
ideologicznego aparatu państwa nie mogą być jednocześnie głównym 
punktem oporu przeciwko dominującej ideologii.

Uniwersytety nie znają ideologii, która mogłaby być Innym nauki. Nie 
wiedzą też nic o nauce, która mogłaby być Innym ideologii. Tym, czego 

32 Ibidem, s. xi.
33 J. Rancière, On the Th eory of Ideology: Althusser’s Politics, [w:] idem, Althusser’s 

Lesson, przeł. E. Battista, Continuum: London 2011, s. 143.
34 Ibidem, s. 141.
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uczy uniwersytet, nie jest jakaś mityczna, czysta i esencjonalna „nauka”, 
lecz wybór elementów wiedzy naukowej wyartykułowanych jako obiek-
ty wiedzy. Przekazywanie wiedzy naukowej nie wynika wprost z kon-
cepcji nauki. Przeciwnie, jest wpisane w formy przechwytywania wie-
dzy naukowej, przy czym formy te mają charakter klasowy. Przekazywa-
nie wiedzy naukowej odbywa się za pośrednictwem systemu dyskursów, 
tradycji i instytucji stanowiących istotę ideologii burżuazyjnej. Innymi 
słowy, nauka nie jest przerwaniem ideologii, lecz jej artykulacją. […] To 
właśnie formy dominującej ideologii przekształcają naukowe poznanie 
w obiekt wiedzy35.

Oddzielenie nauki od uniwersytetu prowadzi do supremacji idei 
czystej wiedzy i, w domyśle, dysponentów tej wiedzy – światłych pro-
fesorów. W ten sposób idea „organicznych” intelektualistów, uzysku-
jących świadomość konfliktu klasowego poprzez sam udział w nim, 
zostaje zastąpiona przez wywyższenie tradycyjnych intelektualistów 
ponad walkę klas w roli jedynych bezstronnych arbitrów. Skutkiem pro-
pozycji Althussera jest utrwalenie klasowego status quo36. W swoich 
późniejszych pracach Rancière zarysowuje alternatywę dla tradycyjnej 
hierarchii wiedzy, sięgając po zapomnianą dziewiętnastowieczną teorię 
edukacji Josepha Jacotota. Jego zdaniem równość jest możliwa tylko, je-
śli uczyni się ją zarówno celem, jak i narzędziem emancypacji.

Ludzki umysł nie występuje w dwóch odmiennych gatunkach. Nie-
równość jest cechą przejawów inteligencji poddanej działaniu większej 
lub mniejszej energii, z jaką wola poszukiwania i tworzenia nowych 
związków napędza inteligencję; ale potencjał intelektualny nie podlega 
hierarchizacji. Emancypacja jest uświadomieniem równości natury37.

Tak pojęta emancypacja nie jest możliwa, gdy do rangi ideału wy-
niesiona zostaje światła jednostka. „Biedni zostają tam, gdzie byli. Ten 
sam dystans czasu i przestrzeni dzieli pedagoga od studenta i ‘tłumacza 

35 Ibidem, s. 142. 
36 Ibidem, s. 145-146.
37 J. Rancière, Th e Ignorant Schoolmaster. Five Lessons in Intellectual Emancipation, 

przeł. K. Ross, Stanford University Press: Stanford 1991, s. 27.
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zjawisk społecznych’ od robotnika”38. Ten dystans musi zostać przeła-
many – tu znów powraca gramsciańska idea intelektualisty jako uoso-
bienia pewnej możliwości zmiany. Przemiana społeczna – ale także 
postęp – dokonuje się, gdy intelektualiści spotykają się z grupą, której 
interesy chcą reprezentować. Efektem tego spotkania jest zakwestiono-
wanie tożsamości grup poniżanych i, co za tym idzie, ich roli w struk-
turze społecznej. Nie ma ono jednak źródła w uczonym wykładzie, od-
powiednio odmierzonej dawce wiedzy narzuconej cierpliwym słucha-
czom, lecz w wizji przyszłej wspólnoty ludzi wolnych. Utrzymywanie 
dystansu między depozytariuszami wiedzy a obiektami nauki służy je-
dynie utrwaleniu porządku społecznego – jest więc czysto ideologiczną 
praktyką, pozwalającą na utrwalenie hegemonii klas rządzących39.

Podmiot domniemanej niewiedzy: 
anty-nauka przeciw ideologii

Wizja uniwersytetu, jaką kreśli Althusser, ma w założeniu pogodzić 
perspektywę marksistowską z wizją psychoanalityczną. Podczas gdy 
filozof kompilował tekst artykułu o aparatach ideologicznych państwa 
(na przełomie 1969 i 1970 r.), temat sposobu działania systemu edu-
kacji podjął w ramach swojego seminarium Jacques Lacan. Althussera 
łączyła z Lacanem relacja, której siłę ilustruje poparcie, jakiego filozof 
udzielił staremu mistrzowi w latach sześćdziesiątych, gdy jego pozycja 
w świecie nauki stanęła pod znakiem zapytania40. Bronił też uznania 
psychoanalizy za naukę, wbrew krytyce dogmatycznych komunistów41. 
Z drugiej strony relację komplikował fakt, ze Lacan był psychoanality-

38 K. Ross, Wstęp, [w:] Rancière, Th e Ignorant Schoolmaster…, s. xix.
39 Por. J. Rancière, Th e Proletarian and His Double, Or, Th e Unknown Philosopher, [w:] 

idem, Staging the People: Th e Proletarian and His Double, Verso: London 2011, s. 21-33.
40 W  połowie lat sześćdziesiątych kontrowersyjny psychoanalityk utracił popar-

cie kół psychoanalitycznych we Francji, a wraz z nim także prawo szkolenia przyszłych 
psychoanalityków. Althusser udzielił mu poparcia, zapraszając go do  prowadzenia 
wykładów w École Normale Superiéure. Zob. E. Roudinesco, Jacques Lacan: Outline of 
a Life, History of a System of Th ought, przeł. Barbara Bray, Columbia University Press: 
New York 1997, s. 302-303.

41 Zob. L. Althusser, Freud and Lacan, [w:] idem, Lenin and Philosophy and Other 
Essays, przeł. B. Brewster, Monthly Review Press: New York 1971, s. 189-221.
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kiem, a Althusser człowiekiem cierpiącym na dolegliwości psychiczne. 
Od około połowy lat sześćdziesiątych filozof zaczął się oddalać od mi-
strza. Ich teksty będące reakcją na wydarzenia 1968 r. znakomicie ilu-
strują ten moment separacji, widoczny zwłaszcza w podejściu do roli 
nauki (lub wiedzy) i uniwersytetu.

W seminarium zatytułowanym „Druga strona psychoanalizy” La-
can kreśli koncepcję czterech dyskursów porządkujących otaczającą nas 
rzeczywistość42. Kluczową rolę w tej koncepcji odgrywa dyskurs Pana, 
zbudowany na heglowskiej dialektyce pana i niewolnika43. Na pozio-
mie doświadczenia dyskurs ten realizuje się poprzez gest, który można 
uznać za tożsamy z Althusserowską interpelacją: Pan żąda od niewol-
nika pracy; w ten sposób potwierdza swój status podmiotu, jednocze-
śnie czyniąc „prawdę” niewolnika – to, co nie mieści się w jego pracy, 
więc stanowi źródło niepokoju Pana – swoim najważniejszym obiek-
tem zainteresowania. Owa tajemnicza nadwyżka, do której dostęp ma 
niewolnik, to jouissance, „bolesna rozkosz”, z definicji dostępna tylko 
dla Innego44. Mówiąc bardziej oględnie, dyskurs Pana sytuuje jednostkę 
względem władzy nazywając ją, ale jednocześnie (mimochodem i nie 
wprost) potwierdzając, iż wykracza ona poza tę nazwę. Innymi słowy, 
mamy tu do czynienia z Althusserowską ideologią, z tą różnicą, że La-
can dostrzega również dwa produktywne aspekty jej funkcjonowania. 
Po pierwsze, choć dyskurs ogranicza nasze możliwości ekspresji, jed-
nocześnie ją umożliwia – bez dyskursu Pana nie ma żadnych relacji 
społecznych45. Po drugie, fakt, że celem dyskursu Pana jest pozyskanie 
jouissance niewolnika, oznacza, że dyskurs ten da się obalić. Jouissan-
ce jest bowiem rozkoszą ostateczną, która może potencjalnie zniszczyć 

42 J. Lacan, Th e Seminar of Jacques Lacan, Book XVII: Th e Other Side of Psycho-
analysis, J. Alain Miller (red.), przeł. R. Grigg, W.W. Norton: New York 2007.

43 G. Boucher, Bureacratic Speech Acts and the University Discourse: Lacan’s Th e-
ory of Modernity, [w:] Jacques Lacan and the Other Side of Psychoanalysis, J. Clemens, 
R. Grigg (red.), Duke University Press: Durham 2006, s. 275.

44 Zob. M. Bracher, On the Psychological and Social Functions of Language: Lacan’s 
Th eory of the Four Discourses, [w:] Lacanian Th eory of Discourse: Subject, Structure, and 
Society, M. Bracher, M.W. Alcorn Jr., R.J. Corthell, F. Massardier-Kenney (red.), New 
York University Press: New York 1994, s. 120-121.

45 S. Žižek, Four Discourses, Four Subjects, [w:] Cogito and the Unconscious, 
S. Žižek (red.), Duke University Press: Durham 1998, s. 77.
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człowieczeństwo – by sięgnąć po język dziewiętnastowiecznej antro-
pologii, można ją nazwać „pierwotnym bagnem”46. Relacja powstająca 
w ramach dyskursu Pana nigdy nie jest skończona: Pan nigdy nie zdo-
bywa dostępu do „bolesnej rozkoszy” z której istnienia niewolnik nie 
zdaje sobie sprawy. Jednocześnie podmiotowość, którą zyskuje Pan, jest 
niepełna, chwiejna. Dyskurs Pana zachowuje ważność, dopóki trwa au-
torytet Pana.

Choć dyskurs Pana zachowuje aktualność jako punkt wyjścia pozo-
stałych opisanych przez Lacana dyskursów, współcześnie kluczową rolę 
organizatora rzeczywistości odgrywa dyskurs uniwersytetu. Renata Sa-
lecl ilustruje różnicę pomiędzy oboma dyskursami w ten sposób:

Co najważniejsze, dyskurs Pana nie mówi z pozycji domniemanej wie-
dzy: on po prostu proklamuje, apodyktycznie utwierdza, kluczowe ele-
menty (słowa założycielskie, które Lacan określa mianem „znaczących 
Pana”) niezbędne do artykulacji pola wiedzy. Wiedza nie jest własnością 
Pana, ale tych, którzy są mu posłuszni. […] Z drugiej strony, w dyskursie 
uniwersytetu stwierdzenie zawsze odwołuje się do określonego pola wie-
dzy; powołuje się na dowody i argumenty. […] Jako dyskurs Pana, prawo 
zakłada, że podmiot zna swoje prawa w ramach nieświadomej wiedzy 
zakładanej przez samo prawo, wynikającej z faktu, że jest ono zapisane. 
[…] W systemie prawa „podmiot domniemanej wiedzy” jest identyczny 
z podmiotem prawa; w szkole rolę tę przejmuje nauczyciel, podczas gdy 
uczeń zajmuje pozycję „podmiotu domniemanej niewiedzy”47.

Innymi słowy, dyskurs uniwersytetu jest dla dyskursu Pana tym, 
czym współczesny edukacyjny aparat państwa dla dawnego religijnego 
aparatu państwa. Esencją dyskursu Pana jest nie podlegająca dyskusji 
prawda, to, czego nie da się zakwestionować. Uniwersytet nie odrzu-
ca tej perspektywy, a jedynie przesuwa akcenty: wiedza, jaką wykłada 
nauczyciel, nie jest niemożliwa do zakwestionowania, ale tylko nauczy-
ciel ma autorytet potrzebny do tego, by stawiać pytania. Pan jest tak na-
prawdę „pożytecznym idiotą”, elementem układu, który pozwala machi-

46 Ibidem, s. 78.
47 R. Salecl, Deference to the Great Other: the Discourse of Education, [w:] Lacanian 

Th eory of Discourse, New York University Press: New York 1994, s. 163-164.
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nie społecznej działać. Król nie jest społeczeństwu potrzebny dlatego, 
że jest bystry i elokwentny, ale dlatego, że jest gwarantem prawa48. Jak 
stwierdza Slavoj Žižek, 

Pan jest podmiotem w pełni zaangażowanym we własny akt (mowy), 
który w pewnym sensie „jest słowem, które daje”, którego słowo ma na-
tychmiastowy efekt performatywny; z kolei czynnik sprawczy w dyskur-
sie uniwersytetu jest dogłębnie zdystansowany: ustawia siebie w roli wy-
mazanego obserwatora (i egzekutora) „obiektywnych prawd” dostępnych 
neutralnej wiedzy (w sensie klinicznym najbliżej mu do dewianta)49.

W tych opisach łatwo się dopatrzeć parafrazy tez Althussera doty-
czących roli nauki. Poddany już w wątpliwość rozdział nauki i nauczania, 
który umożliwia Althusserowi postulowanie abstrakcyjnej nauki w opo-
zycji do wiedzy pozyskiwanej w szkołach, objawia się tu w formie kry-
tycznej: nauka jest tym, w imię czego występuje nauczyciel. Nie oznacza 
to jednak, że propozycja Lacana wyklucza ucieczkę spod jarzma ideolo-
gii. Jednym z powodów, dla których rewolta studencka 1968 r. nie przypa-
dła mu do gustu, było to, że postrzegał ten ruch jako w gruncie rzeczy re-
akcyjny. Rewolucyjne hasła studentów nie przystawały do rzeczywistych 
wymiarów ich działań; Lacan odpowiedział im: „Jako rewolucjoniści, do-
magacie się nowego pana. On będzie wam dany!”50. W jego mniemaniu 
wydarzenia 1968 r. nie stanowiły autentycznej rewolucji – były raczej mo-
mentem przejścia pomiędzy dyskursami, postawieniem pod znakiem za-
pytania istniejącej struktury szkolnictwa wyższego tylko po to, by wznieść 
je na nowo w nieznacznie zmienionym kształcie. W teorii czterech dys-
kursów Lacana tylko jeden, dyskurs analityka, otwiera drogę do realnej 
zmiany. Nie oznacza to jednak, że rewolucja jest możliwa. Ta zmiana po-
lega raczej na samoświadomości, na uświadomieniu sobie źródeł własne-
go pożądania i własnego osadzenia w języku.

O ile wiedza zdobyta w dyskursach Pana i Uniwersytetu – lub też wie-
dza matematyczna, jak określa ją Lacan – opisuje tożsamość absolutną 

48 S. Žižek, op.cit., s. 80. 
49 Ibidem, s. 80-81.
50 M. Bracher, op. cit., s. 116.
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i autoreferencjalną, wiedza mityczna podkreśla relacje. Wiedza logicz-
na, matematyczna, tworzy zatem zupełnie spójny, ale i statyczny, tauto-
logiczny (autoreferencjalny, ograniczony) system, i właśnie ze względu 
na swój charakter ta wiedza/system odrzucająca dynamiczność prawdy, 
wytwarza a [obiekt pożądania]. Z kolei wiedza mityczna – czyli forma 
wiedzy tworząca prawdę dyskursu Analityka, wyparta przez pacjenta 
– jest wiedzą niespójną, formą zupełnie obcą dyskursowi nauki. W ra-
mach wiedzy mitycznej dyskursu Analityka „prawda ujawnia się jedy-
nie w relacjach obiektów, które są ze sobą wzajemnie sprzeczne, które 
trzeba zmusić do wspólnego obrotu”. Tylko wiedza mityczna może 
uniknąć wykluczenia a ponieważ nie proponuje absolutnych, autorefe-
rencjalnych tożsamości, lecz raczej system opozycji zawartych w obra-
zach i fantazjach, w których nie da się znaleźć jednogłośnych pozycji, 
znaczeń, czy wartości51.

„Wiedza jest jouissance Innego” – postęp nauki nie daje nam świa-
domości tego, co realne, i, co za tym idzie, nie umożliwia rewolucyjnej 
zmiany rzeczywistości.

Świątynia wiedzy: nauka jako wyznanie i wyzwanie

Spór o kształt i rolę systemu edukacji we Francji przełomu lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych odbił się w Polsce wielokrotnym echem 
na przestrzeni ostatniego półwiecza, ale dopiero zmiana ustrojowa 
w 1989 r. umożliwiła nam postawienie pod znakiem zapytania funkcji 
uczelni jako elementu ideologicznego aparatu państwa. Wraz z rozwo-
jem polskiego kapitalizmu powstały liczne prywatne szkoły wyższe, 
których wartość docenił rynek wyżu demograficznego. W rzeczywi-
stości, w której demografia ma realny wpływ na finansowanie uczelni, 
jej wyże i niże odgrywają rolę „niewidzialnej ręki rynku”, względem 
której państwo przyjmuje funkcję „porządkowego”, pośrednio ingeru-
jąc w dobór naturalny najprężniejszych instytucji. Niestety, taka meto-
da kształtowania polityki naukowej państwa odbija się niekorzystnie 
na długofalowym rozwoju nauki także w tych jej dziedzinach, których 

51 Ibidem., s. 125.
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wpływ na krajową gospodarkę jest zauważalny. Stereotyp „prawdziwego 
naukowca”, patrzącego z góry na wiecznie niedofinansowanego „huma-
nistę”, uległ znaczącej rewizji zarówno podczas samych demonstracji 
środowisk naukowych, jak i w debacie publicznej. Problemy z dofinan-
sowaniem badań nie ułatwiają np. patentowania odkryć polskich ba-
daczy czy utrzymania kontroli nad istotnymi projektami naukowymi. 
Z kolei niskie finansowanie studiów humanistycznych odzwierciedla 
wąskie spojrzenie na rolę kultury w kształtowaniu społeczeństwa w kra-
ju, w którym czytelnictwo znajduje się na zatrważająco niskim pozio-
mie52. W tym świetle pytanie o konkretne reformy systemu szkolnictwa, 
a zwłaszcza o przekształcenia form i zakresu finansowania go z budżetu 
państwa, niepomiernie zyskują na znaczeniu.

Protestujący studenci i nauczyciele prowadzą z władzą dwoisty 
dialog, spajający w tych samych sformułowaniach dwa różne poziomy 
myślenia o uczelniach. Na wyższym poziomie znajdujemy ideę uniwer-
sytetu jako dobra wspólnego, świątyni wiedzy, faktu, którego znaczenia 
nie da się zakwestionować. Uniwersytet nie kształci (tj. nie produkuje 
odpowiedniej liczby absolwentów określonego rodzaju), lecz kształtu-
je, aktywnie budując społeczeństwo obywatelskie. W tej retoryce rząd 
jawi się jako przeszkoda na drodze do realizacji mglistego ideału. Głosy 
krytyczne zwracają się zatem w pewnym stopniu przeciw polityce jako 
rozgrywce między poszczególnymi ugrupowaniami, których zaintere-
sowanie sytuacją szkół wyższych pozostaje zasadniczo deklaratywne. 
Jednocześnie protest dotyczy również czysto praktycznych implikacji 
istnienia uniwersytetu jako części większego systemu, bez którego pań-
stwo nie będzie w stanie funkcjonować. Niskie finansowanie uczelni 
ogranicza także zasięg polityki, bo rząd nie wspierający szeroko poję-
tej innowacyjności obniża wartość społeczeństwa, którym zarządza. 
W tym sensie protest przybiera formułę bardzo podobną do rozruchów 
studenckich 1968 r. we Francji: studenci – obiekt a uczelni – sprzeci-
wiają się systemowi, w jaki zostali wprzęgnięci, domagając się „nowego 
pana” – rządu, który naprawi psującą się machinę.

52 Por. J. Kuisz, Źródła edukacyjnej porażki III RP. Uwagi na marginesie książki Mar-
thy Nussbaum, „Kultura Liberalna” 2016, nr 4, http://kulturaliberalna.pl/2016/01/26/
zrodla-edukacyjnej-porazki-iii-rp-uwagi-na-marginesie-ksiazki-m-nussbaum/.
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Niezależnie od tego, czy idea uniwersytetu jako świątyni wiedzy 
zasługuje na aprobatę, czy nie, problemy systemu szkolnictwa wyż-
szego będące obiektem protestu dotyczą zarówno czysto praktycznej, 
jak i moralnej sfery edukacji uniwersyteckiej. Lata powierzchownych 
przemian i niedofinansowania przyczyniły się do utraty znacznej czę-
ści społecznego autorytetu, jakim uczelnie szczyciły się u początków 
przemiany ustrojowej, dając niejednemu asumpt do kwestionowania 
słuszności istnienia uniwersytetu jako matecznika wiedzy. To ułatwi-
ło identyfikację uczelni z urzędem nadającym określone kwalifikacje, 
na czym ucierpiały zwłaszcza „niepraktyczne” kierunki humanistycz-
ne. Państwo szuka oszczędności tam, gdzie efektów działalności nie da 
się przeliczyć na zyski dla budżetu; spadający prestiż polskich uczelni 
daje ex post uzasadnienie cięć, jednocześnie pozwalając na „kreatywną 
księgowość” – przekształcanie kosztów stałych w zmienne przy pomocy 
grantów. Gdy zaś granty nie podołają zadaniu wyniesienia środowisk 
naukowych na wyższy poziom, łatwo będzie obwinić za to „wstecznych” 
lub nieporadnych naukowców, niezdolnych do podjęcia konkurencji 
ze specjalistami z zagranicy. Założenie, że autorytet uniwersytetu jest 
sumą praktycznych efektów jego działania, nie zaś wypadkową prestiżu 
społecznego i idącego za tym zainteresowania fundatorów, może zatem 
przyczynić się do powstania błędnego koła nauki polskiej, uwięzionej 
w zaścianku w imię nowoczesnej logiki wolnego rynku.

Polskie uczelnie znajdują się w połowie drogi między starym a no-
wym. W pewnym sensie idea „świątyni nauki” jest częścią starego – 
to tradycyjny sposób postrzegania uniwersytetu, który rzadko znajduje 
odzwierciedlenie w realnym funkcjonowaniu konkretnych szkół. Jego 
trwałość wynika w dużej mierze z braku rzeczowej dyskusji na temat 
rozwoju szkolnictwa wyższego. Środowiska akademickie nie były do tej 
pory traktowane dostatecznie poważnie przez władze, które najczęściej 
podchodziły do wydatków na edukację (jak i kulturę) bardzo utylitar-
nie, bez długofalowej polityki. Unowocześniane przy pomocy grantów, 
uczelnie ulegają ograniczeniom ze strony władz, jednocześnie ograni-
czając studentów. Tu tkwi paradoks słów rektora Marcina Pałysa: uni-
wersytet jest firmą – firmą, którą powinno się znacznie sprawniej zarzą-
dzać. Nie może być zbiurokratyzowaną maszyną do nadawania tytułów 
naukowych; jeśli ma się stać instytucją emancypującą, powinien naj-
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pierw odzyskać topniejący autorytet. Dokona tego tylko wtedy, gdy po-
lityka naukowa władz państwa zmodyfikuje czysto pragmatyczną wizję 
szkolnictwa wyższego w imię wartości mniej oczywistych i opłacalnych. 
Paradoksalnie, „świątynią wiedzy” stanie się dopiero dobrze działający 
ideologiczny aparat państwa.
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Th e Discourse of Science and the Crisis of the University: 
Refl ections on Louis Althusser’s Concept of Ideology

While the recent surge of protests of the scholarly community in 
Poland against the educational policies of the government breathed new 
life into an ongoing debate, its ideological terms seem strangely familiar. 
One common trope is the idea of the university as a temple of science, 
as opposed to a “factory of diplomas.” The article discusses the ramifi-
cations of this concept, relating it to debates over the purpose of science 
and the role of the university in post-1968 France. The discussion cen-
tres on Louis Althusser’s concepts of science and ideology (as defined in 
his works on ideology from the 1960s and 1970s), which resonate with 
the idea of a university “above and beyond” society. The author uses 
Jacques Rancière’s criticism of Althusser’s theories and Jacques Lacan’s 
definition of the “university  discourse” to question the idea of science as 
the opposite of ideology. In conclusion, the article affirms the role of the 
university as an ideological apparatus of the Polish state and advocates 
a concerted political effort to restore its authority.
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Representations of the Main Stereotypes of Orthodox 
and Uniate Polemists (16th – 17th century) 

in Scientific Works of the Members of the Kyiv 
Theological Academy (1819-1920): 

Interpretative Textual Analyses

This objective analysis of contemporary social, political and cultural 
realities is based on a retrospective review of some of the most complex 
and controversial historical events for Ukrainians. One historical phe-
nomenon had a particularly significant influence on the formation and 
development of modern cultural and religious traditions in the Ukraine: 
the Orthodox-Catholic polemical dialogue that took place at the turn of 
sixteenth and seventeenth century. The radically opposed views on the 
church reforms in this period – from continuous Polonisation to the 
attempt to unite the Orthodox and Catholic traditions – informed the 
pursuit of the sources of stereotypes in some research centers. Kiev The-
ological Academy played an especially important part in those process-
es at the turn of the nineteenth and twentieth century.

One should first explain the meaning of Polonisation. According 
to Leon Wasilewski, Polonisation was the acquisition or imposition 
of elements of Polish culture, particularly the Polish language, as ex-
perienced in some historical periods by the non-Polish populations on 
territories controlled by, or under substantial influence of, Poland. As 
with other types of cultural assimilation, it could occur either voluntarily 
or by force, which is most visible in the territories where Polish language 
or culture were dominant or where their adoption could resulted in the 
increased prestige or social status, as in the case of the nobility of Ruthe-
nia and Lithuania.1

In the late 16th century Ruthenian nobles became increasingly prone 
to Polonisation, with the process often initiated by education in Jesuit 

1 L. Wasilewski, Kresy Wschodnie, T-wo wydawnicze w  Warszawie: Warszawa 
1917, p. VII, as cited in: А.Ф. Смалянчук, Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. 
Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864-1917 г., ГрДУ: Гродна 2001, p. 24.
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schools and conversion to Roman Catholicism. Jesuit schools gained 
significant renown at that time. There were 23 Jesuit colleges in the 
Ruthenian-Lithuanian territory. The most important of those were the 
colleges inJarosław, Lutsk, Kamianets-Podilskyi, Vinnytsia, Bar, Brest, 
Przemyśl, Pinsk, and Kyiv. Through their schools, the Jesuits succeeded 
in converting large numbers of Ruthenians to Roman Catholicism and 
in Polonizing them.

Another way Polonisain which Jesuits pursued Polonisation was 
through polemic literature. Figures such as Piotr Skarga and Benedykt 
Herbest actively promoted the Church Union of Brest in their polemic 
treatises – Sejm Sermons (1597) and Elucidations of the Faith of the Ro-
man Church and the History of Greek Enslavement [...] Written for the 
Conversion of Rus (1586).2

Members of the Kiev Theological Academy saw the polemical heri-
tage as an important historical source of information for the study 
of the condition of Orthodox and Uniate churches within the Com-
monwealth. It was perceived as a “civilized method” for the Orthodox 
Church to protest against the administration of the Union, as well as 
a source of information for an analysis of the moral and educational 
level of the advocates and opponents of the conduct of the Union. Mem-
bers of the Kiev Theological Academy opposed the views of the Polish 
literary critic Aleksander Brückner on the entire post-Union controver-
sy, mostly claiming Orthodox literature to be objective.3

To represent the stereotypes expressed by the members of the Kiev 
Theological Academy, I used the tools of interpretative textual analysis, 
which includes semiotical, rhetorical, and ideological analysis, among 
many others. These types of analyses seek to reach beneath the surface 
(denotative) meanings and examine the more implicit (connotative) 
social meanings. Such approaches often treat culture as a narrative or 

2 P. Skarga, Kazania sejmowe, as cited in: Памятники полемической лите-
ратуры Западной Руси, Кн. 2 (Русская историческая библиотека издаваемая 
Археографическою коммиссиею, t. 7), Археографическая комиссия: Петербург, 
1882, p. 223-612; B. Herbest, Wiary kościoła rzymskiego wywody y greckiego niewolstwa 
historya: dla iedności. Z kościelnej dłuższey historiey, dla Rusi nawrocenia pisaney […], 
as cited in: Памятники полемической литературы…, p. 613-632.

3 A. Brückner, Spory o unię w dawnej literaturze, „Kwartalnik Historyczny” 1896, 
t. 10, nr 3, p. 579-581.
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story-telling process in which particular “texts” or “cultural artifacts” 
consciously or unconsciously refer to larger stories at play in the society. 
The key issue in this context is the manner in which texts create subject 
positions (identities) for those who use them.

Thus, the main objective of the academicians was to develop argu-
ments that would highlight the bias at the heart of the Unitarian con-
troversy.

The first argument. According to Stefan Shafarevich and Ivan 
Makarevich, graduates of the Kiev Theological Academy who authored 
a study on the charactersitcs of Uniate polemical works, the most im-
portant aspect of this brand of literature was its value as a source for the 
history of the Union in Western Rus.4 But the historical significance of 
the Uniate controversy is offset by its one-sided treatment of issues re-
lated to the adoption of the Union. The Uniate work of Ipatii Potii, The 
Union, or an Exposition of the Main Articles, exhibits a particular bias:

In this book, bias is present when questions are raised of the union, in 
defence of the arguments of the union. In this case, the author does not 
neglect anything, using all possible scientific methods, often abused in 
favour of the ecclesiastical evidence,  to transmit this information and 
the facts of history. Yes, some passages from the writings of the men of 
God support the Latin doctrine and employ the proper inductive me-
thod in line with the Greek text, but the author does not understand them 
properly and as they were understood by the Greek Fathers. The second 
fragment is induced out of context, others fail to address omissions,
and yet others are borrowed directly from falsified documents.5

Incidentally, after the proclamation of the Union of Brest, Ipatii Potii 
was one of its leading supporters, both defending it against the Ortho-
dox opposition and seeking equal rights with Roman Catholics in the 

4 С. Шафаревич, О западно-русском полемическом сочинении «Уния альбо 
выкладь преднейших артыкулов к одноченью греков с костелом рымским нале-
жащих», Institute of Manuscripts, National Library of Ukraine (IMNLU) (F. 304, Od. 
zb. № 736), Киев 1878, p. 99; И. Макаревич, Исследование об Антиррисисе, исто-
рико-полемическом сочинении, направленням против Апокрисиса Христофора 
Филалета, IMNLU (F. 304, Od. zb. № 771), Киев 1879, p. 26.

5 С. Шафаревич, op. cit., p. 100-102.
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Polish-Lithuanian Commonwealth. In 1599, Potii became the second 
Uniate metropolitan of Kyiv and Halych (1600-13). He was also a noted 
polemicist writing in Ukrainian, Polish, and Latin. Several anonymous 
works have been attributed to him, including The Union, or an Expo-
sition of the Main Articles (1595), Anti-Discourse (1599); Polish trans 
(1600), A Defense of the Council of Florence (1603) and Harmony, or the 
Agreement of Faiths (1608).

The second argument. Members of the Kiev Theological Academy 
also considered the independent status of Uniate Catholic literature and 
its dependence on the Jesuit polemics as a sign of bias: “Uniate works, 
written by the Jesuits, under their supervision and direction, are not at 
odds with the Jesuit postulate – ‘the goal justifies the means’.”6 Unlike 
the polemical works of Piotr Skarga, such as On the Unity of the Church 
of God, which were the “pearls of Polish literature and a unique example 
of scholastic theological ideas,”7 those of the Uniate writers consisted 
merely in repeating after the Latin Jesuit.8

The third argument. The Uniate controversy was artificialbecause 
the Uniates failed to provide an answer to the Orthodox polemicists and 
enter a dispute with them. The Uniates lost because Russian polemic 
used “common sense, artful humour, and witty sayings.”9

The fourth argument. The main advantage of the Uniate Catholic 
literature is the proper scientific basis of evidence in favor of the con-
clusion of the Union that it provides. For the members of the Kiev The-
ological Academy, this feature was irrelevant. In his study Ivan Vyshen-
skyi and his message (1873), Sergey Lebedev considers the two sides of 
scientific Uniate Catholic literature:

Uniates are primarily trying to support the adoption of the Union with the-
oretical arguments, using as evidence the dogmatic truth of Papal beliefs. 
According to the Uniates, the adoption of a compound rite was justified by 

6 С. Лебедев, Иоанн Вишенский и его послания, IMNLU (F. 304, Od. zb. № 
582), Киев 1873, p. 29.

7 Д . Медведев, Книжица Клирика Острожского Василия, IMNLU (F. 304, Od. 
zb. № 1051), Киев 1886, p. 39-41.

8 С. Петруневич, Западно-русская греко-униатская церковь в первую 
четверть века ее существования, IMNLU (F. 304, Od. zb. № 2060), Киев 1909, p. 623.

9 Ibidem, p. 624.
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the disgrace of the Eastern patriarchs and the plight of the Russian Church 
in a Catholic Poland, which made the Orthodox desire a quiet life.10

Uniate authors invoked historical facts in support of their argu-
ments for the Union, turning to a variety of comparisons and contrasts 
with the texts of the Greek Church and to decrees of the ecumenical 
councils.11 But they were unable to prove the scientific value of their 
works, because, for all its richness, Uniate propaganda was only valid for 
the intellectual stratum of the western societies and incomprehensible 
for the less educated.12

The fifth argument. The dogmatism of the Unites and the skill with 
which they used polemical techniques were insufficiently appreciated. 
For example, in his analysis of the polemical works, Ivan Makarevich 
stated that:

Antirrizis most likely serves as a complement to Apokrisis rather than 
its denial. Apokrisis is striking by its regularity, erudition, and the rich-
ness of the scriptural quotes used. All of this can be found in Antirrizis, 
but not to the same extent: the common texts refer to the works of the 
Fathers of the Church much less commonly than the Apokrisis.13

The members of the Kiev Theological Academy are also unsatisfied 
with the negative tone of the presentation of arguments for supporting 
the Union: “Uniates speak fanatically of holiness, the truth of the Roman 
Church… and the tone of the words they direct at those who oppose the 
Union resonates with caustic irritation.”14 Thus, in spite of its historical 
significance, the Uniate polemical literature was completely biased, of-
fering a non-objective view of the Union completely dependent on the 
Catholic dogmas and determined by a fanatical hostility towards the op-
ponents.

10 С. Лебедев, op. cit., p. 29-30.
11 С. Шафаревич, op. cit., p. 92.
12 Ibidem, p. 16.
13 И. Макаревич, op. cit., p. 26-27.
14 С. Шафаревич, op. cit., p. 84.
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The academicians of Kiev fully assert the authority of the Ortho-
dox polemicists. They divide the Ruthenian Orthodox polemical litera-
ture into two groups according to a qualitative criterion: conservative
and liberal. According to Pavel Podvysotsky, conservative literature was 
forced into “talking against” the possibility of adopting the Union. This 
brand of polemical literature brought together fragments from the Holy 
Scripture and the mixed religious and moral content of the self-taught 
Orthodox scholars, who were loyal to the interests of their church. The 
second group of works consisted of “liberal” writings aimed at bring-
ing the Uniates back to the Orthodox faith and confirming the truth 
of the Orthodox doctrine throught the refutation of the Catholics. Due 
to their Western European education, the Orthodox authors of “libe-
ral” polemical literature used the Protestant literature actively to find 
the best methods of reasoning with their opponents.15

The “conservative” Orthodox tendency was the main object of study 
for members of the Kiev Theological Academy. For them, the Ostroh 
scribes, whom they described as “the first real polemicists who succeed-
ed in protecting Orthodoxy from the Catholic reforms,” were the fore-
most authorities. Furthermore, they described the “School of Ostroh 
in southwestern Russia” as the only educational centre where students 
could engage in a serious polemical struggle with Protestants and Jesu-
its.16

The school of Ostroh was founded between 1576 and 1580 by Or-
thodox magnate Prince Konstanty Wasyl Ostrogski. The school, offi-
cially known as an academy, was modeled on the Western European 
educational institutions of the period. It taught the trivium (grammar, 
rhetoric, dialectics) as well as the quadrivium (arithmetic, geometry, 
music, and astronomy). The languages of instruction were Latin, Greek, 
and Ruthenian, making it the only institution of higher education in the 
world at the time to teach that language.17 Among the notable alumni of 

15 П. Подвысоцкий, Западно-русские полемические сочинения по вопросу о 
восстановлении православной иерархии в Западной Руси в 1620 г., IMNLU (F. 304, 
Od. zb. № 2061), Киев 1909, p. 17-18.

16 Ibidem, p. 42.
17 Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Z. Abramowicz 

(ed.), Wyd. UwB: Białystok 2003, p. 329.
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the Ostroh Academy were religious writer Zakharia Kopystenskyi, het-
man Petro Konashevych-Sahaidachny, one of the fathers of Belarusian 
poetry Andrei Rymsha, and future exarchs: of Lviv − Gedeon Balaban, 
and of Polotsk − Meletyi Smotrytskyi, son of the first rector and a noted 
Orthodox writer and teacher.

The respect for the work of the representatives of the Ostroh educa-
tional centre is best illustrated by the scholarly studies of the polemical 
works of Vasyl’ Surazhskyi and Ivan Vyshenskyi. According to the Kiev 
Theological Academy graduate Dmitry Medvedev, Surazhskyi’s pole-
mics have two sides: “the positive, which claims the immunity of doctrines 
of the Christian faith and church ordinances, as well as the negative, 
which rejects the opinions of the enemies of Orthodoxy.”18 The scho-
lar perceives the calm and balanced tone of Vasil’ of Ostroh’s “Book” as 
proof of his respect for the authority of the Holy Polemicist’s text and 
its educational mission among the Orthodox, “indicating the failure of 
Orthodoxy’s enemies – Vasil’ (Surazhskyi) goes further and shows them 
as the violators of the apostolic and conciliar decrees; he also often adds 
exposés as a warning for the Orthodox.”19

Medvedev also highlights the main disadvantages of his argumen-
tation:
1. anthological style: “considering the work of Vasil’ of Ostroh, we can 

see that much of it is simply borrowed from the Holy Scripture. Th is 
can be explained with the lack of literary means available for the 
cleric’s use due to his ignorance of Latin and Greek and the nature 
of his attitude to these sources”;20

2. lack of discretion in the presentation of material: “there was no de-
tailed critical separation of the material – no much-needed separa-
tion of the necessary from the unnecessary.”21

Vyshenskyi’s analysis focuses primarily on the didactic, moral force of 
the “spiritual savior of the ecclesiastical life of the Rus.”22 The purpose of 

18 Д. Медведев, op. cit., p. 130.
19 И. Макаревич, op. cit., p. 131.
20 Д. Медведев, op. cit., p. 143.
21 И. Макаревич, op. cit., p. 177.
22 И. Балевич, Иоанн Вишенский и его неизданные сочинения, IMNLU (F. 304, 



Ganna Okhrimenko80

the Holy Polemicist’s works was not only to show the dangers of the Union, 
but also to awaken the religious consciousness of the Orthodox. According 
to Ivan Balevich, another graduate of the Kiev Theological Academy:

From the point of view of the scholarly polemic with the Uniates, Vy-
shenskyi’s literary works have no special significance for the strictly sci-
entific nature of the controversy. They are, however, undoubtedly more 
important for another reason: they had to awaken and strengthen the 
Orthodox love for the native faith, the willingness to defend that faith 
until the end.23

Another scholar of Vyshenskyi, Lebedev, listed the main advantages 
and disadvantages of his polemical works, which were inherent in the 
entire array of “conservative” Orthodox polemical literature.

The main advantages of Vyshenskyi’s texts included:

• accessibility: “Vyshenskyi uses simple, spoken language, making in-
accessible truths clear for the entire Russian folk”;

• dramatic presentation of the basic ideas, which helps to better un-
derstand the subject;

• “vivid imagination”;
• austerity and rigour, the polemicist writing for a society that is 

mired in sensual pleasures.24

As disadvantages of Vyshenskyi’s texts, Lebedev names their sarcas-
tic tone and the superficiality of the polemic.25 According to the mem-
bers of the Kiev Theological Academy, that inadequacy of the Orthodox 
polemical literature is justified by the early stage of its development: 
“Eastern science and literature, having only emerged at the end of the 
sixteenth and even in the early years of the seventeenth century, could 
not successfully challenge the Latin and Uniate polemicists, whose 

Od. zb. № 969), Киев 1884, p.181.
23 Ibidem, p. 34.
24 С. Лебедев, op. cit., p. 83-84.
25 И. Балевич, op. cit., p. 52.
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scholarly achievements ensured their dominance.”26  Only after some 
time did the Western theological polemics begin to reference works of 
both Eastern and Western Fathers of the Church, as well as historical 
documents. Instead of recycling the anthological form of previous “con-
servative” works, the early seventeenth century saw the appearance of 
completely independent and serious treatises that avoided the pitfall of 
simple mechanical selection of texts and applied documentary and sci-
entific reasoning instead.

Ivan Sokal describes this Orthodox “accounting” literature as a “sys-
tematic structuring of documentation marked by thoroughness, variety 
in reasoning and scholarly knowledge, seriousness, and independence 
– these are the features that express the positive side of the West Rus-
sian polemics.”27 In addition, the polemical works of that period are 
not as rich in rude remarks and epithets. As far as disadvantages are 
concerned, these Orthodox writings do not provide a full refutation of 
the Catholic doctrine.

Thus, according to Sokal, the main features of the Orthodox 
post-Union works were:

1. the usefulness of their content;
2. the autonomy in the study of controversial issues;
3. the scholarly grounding of the evidence;
4. the complete lack of apocryphal elements and use of all the wealth 

of Western theology of the fi rst half of the seventeenth century;
5. the visible infl uence of the Catholic model of argumentation, which 

refl ected the absorption of certain Catholic beliefs;
6. the rhetorical presentation of polemical material as an eff ect of the 

infl uence of scholastic theology;
7. the decreased hostility in the presentation of the debates, in contrast 

to the sharp attacks of Uniate polemicists in that period.28

26 К. Сендульский, Иоанн Вишенский и его сочинения. IMNLU (F. 304. Od. zb. 
№ 1091), Киев 1887, p. 162.

27 И. Сокаль, Западно-русские полемические сочинения против протестант-
ства в XVI – XVII вв. (до 1640-хгг.), IMNLU (F. 304. Od. zb. № 2114), Киев 1910., p. 698.

28 Ibidem, p. 751-752.
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Findings:

1. In the context of polemical literature as an important historical 
source that should provide an objective analysis of the main issues 
related to the conclusion of the church reform, members of the Kiev 
Th eological Academy representatives attempted to fashion a stere-
otype of the “progressive” Orthodox polemicist, using both positive 
and negative arguments.

2. Th e positive argument refers to the improving quality of Orthodox 
science and literature between the “conservative” and “liberal” level, 
as well as to  the refi nement of the rhetorical persuasion which the 
Orthodox polemicists invoked in defence of the purity of their faith. 
Th e negative argument in defence of the progressivity of the Ortho-
dox argumentation consists in the questioning of the signifi cance and 
objectivity of Uniate Catholic literature due to its perceived bias.

3. Th is stereotype was formed quite superfi cially by the Kiev academi-
cians. Th eir few studies on the characterization of Uniate polemical 
works mostly contain general information about the historical con-
text of the writing, and hypotheses concerning the authorship and 
sources used as basis for the texts. Th e texts themselves and the po-
lemical techniques used are almost never addressed: the studies are 
limited to generalities such as the use of conventional techniques of 
Catholic polemicists, diff erent types of relations, or repetitions and 
paraphrases.

4. Th e bias of the members of the Kiev Th eological Academy against 
the Uniate literature can also be seen in the characteristics of works 
of those polemicists who had previously been apologists for Or-
thodoxy, but later moved to the Uniate Church. In particular, while 
exploring the works of Meletyi Smotritskyi on the protection of 
Orthodoxy, some scholars describe not only the content, but also 
the polemical aspect of his Trenos, recognising the polemicist’s sta-
tus as a talented and renowned writer of the Orthodox camp. Th e 
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characteristic of Smotritskyi’s polemics aft er his transition to  the 
Uniate side, however, is limited exclusively to  a  list of his works. 
Meanwhile, contemporary scholars claim that it is in these works 
that Smotritskyi exhibits the more advanced methods of conducting 
a scholarly discussion.

In conclusion, a detailed interpretative textual analysis of the scho-
larly works of the members of the Kiev Theological Academy dedicated 
to the works of Orthodox and Uniate polemicists indicates a tendency 
towards the formation of stereotypes of “progressivism” and “prejudice” 
with a fairly strong emphasis on justifying the lack of scholarly basis and 
other deficiencies.
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Abstract

Scholars of the Kiev Theological Academy exhibited an interest in 
the polemic literature of the turn of the sixteenth and seventeenth cen-
tury. First of all, they analysed the themes of the polemics, suggesting 
and justifying their own account of the development of the polemic lite-
rature. Secondly, as a result of long research, members of the Kyiv Theo-
logical Academy determined the three main roles of the polemic litera-
ture. In their view, it was: 1) a vital historical source for research on the 
legal status of the Orthodox and Uniate Churches in the Polish-Lithu-
anian Commonwealth; 2) a refined mode of protest of the Orthodox 
ministry against the effects of the Union of Brest (1596); 3) a source on 
the moral and intellectual disposition of apologists and opponents of the 
Union. In the context of the polemic literature, the Kiev academicians 
endeavoured to form a stereotype of “progressive” Orthodox polemics 
using both positive and negative argumentation. The positive argumen-
tation is connected with the transformation of Orthodox literacy from 
one of simple presentation of information to a more scientific approach. 
The negative argument for the progressiveness of Orthodox polemics is 
based in the questioning of the objectivity of the Uniate polemic legacy, 
which was labelled as tendentious.
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O tradycyjnych i nowych metodach 
w badaniach nad dawną książką

Opracowaniu książek dawnych czyli wydań tłoczonych ręcznie 
w XV-XVIII w., towarzyszy ciągła konfrontacja z różnorodnymi pro-
blemami wynikającymi zarówno z wielości terenów badawczych, które 
ogniskują się w starych drukach, jak i z trudności w ustaleniu podsta-
wowych danych: bibliograficznych, proweniencyjnych, dotyczących 
oprawy.

Głównym zadaniem katalogującego, obojętne, współczesną czy wie-
losetletnią edycję, jest ustalenie danych wydawniczych, takich jak au-
tor, miejsce druku, drukarz i rok wydania. W przypadku książki nowej 
uzyskanie tych informacji raczej nie sprawia kłopotu. Natomiast książka 
dawna stawia często nieprzejednany opór i żadnej z pochylających się 
nad nią przez wieki osób nie ujawni, ani kto jest jej twórcą, ani w jakiej 
oficynie drukarskiej powstała, ani jakimi wędrowała drogami. Jednakże – 
sytuacja uległa zasadniczej zmianie od czasu, gdy możemy korzystać z za-
sobów internetowych: katalogów bibliotecznych, zeskanowanych starych 
druków oraz z innych repozytoriów online, zwłaszcza udostępniających 
teksty poddane technice OCR (Optical Character Recognition).

Prymarną czynnością biblioteczną jest ustalenie autora tekstu, zaś 
w przypadku tłumaczenia – autora pierwowzoru i twórcy przekładu. 
Należy również rozstrzygnąć, jak brzmi tytuł oryginału. Nazwiska auto-
rów oraz wszystkie inne wymienione na karcie tytułowej – współtwór-
ców, wydawców, kompilatorów itd. – znajdą się w opisie katalogowym. 
Tworzy się dla nich tzw. hasła wzorcowe, czyli utworzone „na wzór” 
do kopiowania dla innych katalogujących.

Można w tym miejscu ironicznie stwierdzić, że dla katalogującego 
książka dawna jest zaledwie konglomeratem danych, które należy, w do-
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datku jak najszybciej i najsprawniej, umieścić w odpowiednich polach 
i podpolach formularza katalogowego1. Biorąc pod uwagę cel tej pracy 
czyli dostarczenie czytelnikowi odpowiednio skonstruowanej informa-
cji bibliograficznej – no cóż, tak właśnie jest. Lecz przy obecnych stan-
dardach katalogowania, które wymagają dociekliwości i precyzji, praca 
katalogującego upodabnia się do wysiłku historyka literatury, który sta-
ra się odtworzyć sieć powiązań literacko-kulturalnych, mających wpływ 
na powstanie określonego dzieła.

Niestety rzadko się zdarza, żeby sama książka ujawniła wszystkie 
niezbędne atrybucje. Nazwiska bywały z różnych powodów przemilcza-
ne bądź ukrywane2. Próby wyliczeń dzieł pseudonimowych i anoni-
mowych datują się w Polsce już od czasów Józefa Andrzeja Załuskie-
go (1702-1774). Ów niestrudzony tropiciel zagadek bibliograficznych 
opublikował w 1754 r., nomen omen jako I. Z. R. K. O. W., wykaz za-
tytułowany Bibliotheca poetarum Polonorum, w którym zestawia około 
dwadzieścia do tej pory nierozwiązanych pseudonimów. Zresztą w bo-
gatej kolekcji tzw. załuscianów, czyli pozostałości po dawnej Bibliotece 
Załuskich, które obecnie przechowuje BUW3, znajdują się liczne eg-
zemplarze XVIII-wiecznych druków z odręcznymi notatkami biskupa, 
identyfikującymi autorów anonimowych dzieł. Zarówno rozpoznania 
Załuskiego, jak i wszystkie powstałe później liczne słowniki pseudo-
nimowe są pierwszą i nieocenioną pomocą w ustaleniu autentycznego 
autora. Jednak często tradycyjne metody nie wystarczają. Przyjrzyjmy 
się kilku przykładom.

1 Obecnie najczęściej stosowanym  przez biblioteki naukowe formatem opisu 
bibliografi cznego jest MARC 21, por. dokument Format MARC 21 dla rekordu bibliogra-
fi cznego dla starych druków oprac. przez H. Mieczkowską (ostatnia aktualizacja w 2011 
r.; dostępny na  stronie NUKAT: http://centrum.nukat.edu.pl/images/fi les/instrukcje_
procedury/MARC_21/marc21_staredruki_130711.pdf; ten i inne dostępy: 04.01.2016).

2 Belgijski historyk Frédéric de Reiff enberg (1795-1850) dokonał zwięzłego prze-
glądu powodów tych przemilczeń: „la crainte, la prudence, l’indiff érence, la modestie, 
l’orgueil, la méchanceté, le désir de mystifi er ses lecteurs ou d’énoncer plus commo-
dément certaines opinions, de révéler plus franchement certains faits etc.”, Quelques 
pseudonymes et anonymes, „Bulletin du bibliophile belge” 1846, t. 3, s. 387-388.

3 Do  tej pory zarejestrowano ponad sześć tysięcy tytułów, docelowo można się 
spodziewać dwukrotnie większej liczby.
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Filozofi cznie o piorunach

Trudności z rozszyfrowaniem różnego rodzaju pseudonimów (akro-
nimy, enigmonimy, hagionimy, kryptonimy, monachonimy, poliglonimy 
itp.) nasilają się przy opracowywaniu polskojęzycznych dzieł XVII i XVIII-
-wiecznych. Przykładem takiego druku są Rozmowy filozoficzne o trzęsie-
niu ziemi, piorunach etc., o ułożeniu planet podług Kopernika i o wielości 
światów. Z francuskiego na ojczysty język przełożone przez J.Z.Z.S.B. Za do-
łożeniem zwierzchności wydrukowane. W Warszawie w Drukarni Nadwor-
nej J. K. Mci 1780. Charakterystyczne ukrycie translatora pod inicjałami, 
bez poinformowania o autorze oryginału, występuje często w publikacjach 
oświeceniowych. Na szczęście dla dociekliwych czytelników, autor tłuma-
czenia podpisał się pod Conclusiones ex physica generali umieszczonych 
na trzeciej nieliczbowanej karcie tegoż druku: Defendentur publice a R. P. 
Bonifacio Zgliczynski, Philosopho Consummato, in assistentia A. R. P. Jacobi 
Zaiączkowski Ord. S. Benedicti. 1780. Mediis 7bris. 

Fot. 1. Rozmowy filozoficzne o trzęsieniu ziemi […], 
Druk. Nadworna: Warszawa 1780. 80. 

K. nlb. [3]v.-s. [1]. Sygn. BUW 5.8.14.171/1. 
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Jest to jedyne miejsce, gdzie twórca przekładu ujawnił swe nazwi-
sko – możemy zatem utożsamić J Z Z S B z karty tytułowej z „Jakubem 
Zajączkowskim Zakonu Św. Benedykta”. Taką identyfikację przyjął w 34 
tomie swojej Bibliografii Stanisław Estreicher (syn Karola), katalogując 
Rozmowy pod nazwiskiem Zajączkowskiego. Żeby sprawa nie była zbyt 
prosta dodajmy, że dwie karty na początku dzieła: jedna zawierająca 
Conclusiones oraz poprzedzająca ją, z dedykacją dla prepozyta bene-
dyktyńskiego, nie występują we wszystkich egzemplarzach Rozmów filo-
zoficznych i nie jest to kwestia defektu (braku polegającego na celowym 
usunięciu). Porównanie zachowanych do dziś egzemplarzy wskazuje 
na to, iż owe karty zostały umieszczone tylko w części nakładu – papier 
ma inny odcień i grubość, sprawiając wrażenie dodanego później. Usta-
lenie Estreichera było zatem możliwe tylko dlatego, że korzystał on z eg-
zemplarza „wzbogaconego” bądź uzyskał o takim informację. Dodajmy 
od razu, że sieć informacyjna Estreicherów była niezwykle rozwinięta 
dzięki zaprzyjaźnionym bibliotekom i prywatnym kolekcjonerom, jed-
nakże dzisiejsze możliwości błyskawicznego dotarcia do zeskanowa-
nych stronic i dokonania równie szybkich ustaleń są nieporównywalne. 
Jeśli zaś w sieci brak zdigitalizowanej edycji, wystarczy zlokalizować ją 
za pośrednictwem bibliotecznych katalogów online i wysłać drogą elek-
troniczną kwerendę do posiadającej ją instytucji, obojętne, czy znajduje 
się ona w Polsce, w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych

To jednak nie koniec ustaleń dotyczących Rozmów filozoficznych 
(gdzie nota bene dowodzi się, „iż systema Kopernika, jako hypothesis 
tylko być ma trzymane”). Z tytułu jasno wynika, że J. Z. Z. S. B. ksią-
żeczkę przetłumaczył z francuskiego. Pytanie zatem, kto jest autorem 
oryginału? Aby to ustalić za pomocą metod ery przedkomputerowej, 
potrzeba niemałej wiedzy na temat problematyki astronomiczno-fi-
lozoficzno-teologicznej w XVIII-wiecznej Francji. Jeśli nie jest się tak 
wykwalifikowanym specjalistą, spekulatywne tłumaczenie tytułu dzie-
ła na język francuski niestety nic nie da, gdyż tradycyjne – kartkowe 
i drukowane katalogi biblioteczne porządkują dzieła według nazwisk 
autorów. Wszystko zmienia jednak możliwość przeszukiwania interne-
towych katalogów oraz zasobów pełnotekstowych.

Zakładając, że polski tytuł jest podobny do oryginału (stanowi 
to pewną prawidłowość, ale nie regułę w czasach swobodnie płynącej 
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myśli, umiłowania trawestacji i parafraz), warto wybrać takie słowa 
i wyrażenia, których tłumaczenie na francuski jest niewątpliwe: philo-
sophique (słowo „rozmowy” ma zbyt szeroki wachlarz odpowiedni-
ków francuskich), tremblement de terre, foudres i Copernic, i wpisać je 
do wyszukiwarki Google Books. Jako pierwsze ukazują się Observations 
philosophiques sur les systèmes de Newton, de Copernic, de la pluralité des 
mondes etc. etc. wydane w Liège w 1771 r., autorstwa François Xaviera 
de Feller (1735-1802), jezuity i profesora teologii m.in. w Luksemburgu 
i Trnawie4. Jak widać, w tytule oryginału zamiast słowa foudres wystę-
puje orages (swoją drogą ciekawe, dlaczego tłumacz preferował pioru-
ny, a nie burze), ale foudres powtarza się wielokrotnie w samym tekście. 
Każde tego rodzaju śledztwo jest oczywiście swoistą grą prowadzoną 
z wyszukiwarką: wytypowanie niewielu słów powoduje, że właściwy 
wynik gubi się w powodzi innych; natomiast zbyt liczne generują nie-
bezpieczeństwo, że jedno bądź kilka zostało błędnie wybranych, co do-
prowadzi do niewłaściwego rezultatu. Wyszukiwarki internetowe są 
jednak cierpliwe i można próbować nieskończoną ilość razy, by w końcu 
znaleźć poszukiwany tytuł. Tego rodzaju ustalenia, wzbogacające wie-
dzę z zakresu historii literatury nowożytnej, doprowadzają do odkrycia 
nowych powiązań międzykulturowych między ówczesnymi twórcami, 
zarówno tych spodziewanych jak i nieoczekiwanych.

Jedynym minusem owego skądinąd miłego zajęcia historyczno-
śledczego jest brak poczucia, iż z trudem wyszperane informacje zo-
staną dostrzeżone i w należyty sposób wykorzystane przez historyków 
literatury i kultury, czy innych badaczy potencjalnie zainteresowanych 
takimi rozstrzygnięciami. Bibliotekarze katalogują do/dla katalogów 

4 Domniemane utożsamienie obu tekstów zaproponował w 1958 r. Henryk Bara-
nowski, autor opracowania Bibliografi a Kopernikowska 1509-1955, t. 1, PWN: Warszawa 
1958, poz. 1494 i 1500 na s. 211; o Fellerze jako autorze oryginału Rozmów wspomina 
Barbara Bieńkowska, Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca 
XVIII wieku, Ossolineum: Wrocław, 1971, s. 227; ustalenia tego nie zna natomiast np. 
Zofi a Sinko, która poświęca kilka stron tekstowi Zajączkowskiemu: Oświeceni wśród Pól 
Elizejskich. Rozmowy zmarłych. Recepcja-twórczość oryginalna, Ossolineum: Wrocław, 
1976, s. 143-146. O różnicach między oryginałem i przekładem zob. J. Partyka, Prze-
kład i oryginał. Polska i  francuska wersja osiemnastowiecznego dzieła apologetycznego, 
[w:] Studia monastica recentioris aevi, t. 1, M. T. Gronowski, P. Urbański (red.), Tyniec: 
Kraków 2017 [w druku]. 
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publikowanych obecnie już wyłącznie online czyli dostępnych global-
nie. Tzw. rekordy bibliograficzne (opisy katalogowe) starych druków, 
zwłaszcza te powstałe na potrzeby katalogu centralnego NUKAT, są czę-
sto unikatowym źródłem nowych ustaleń atrybucyjnych – uwzględniają 
dedykacje oraz opis i technikę ilustracji, uwspólniają tytuły tych samych 
dzieł publikowanych pod najróżniejszymi postaciami, wyłaniają edycje 
wielowariantowe. Odpowiedzialnością za słabą świadomość wiedzy 
skupionej w katalogach online można obarczyć obie strony – zarówno 
tych, którzy budując zasób bibliograficzny zbyt opieszale go populary-
zują, jak i samych badaczy, którzy nie wchodzą w porozumienie z kata-
logującymi i uparcie traktują katalogi jako narzędzie służące wyłącznie 
do lokalizacji poszukiwanego egzemplarza.

Methodam quaero

Natomiast nie ma co ukrywać, że zdarzają się przypadki bezna-
dziejne. Fascynującym przykładem nieodkrytej do tej pory zagadki jest 
unikatowy druk, znajdujący się w zbiorach BUW: Equitis J. M. Prosperi 
Illervae Poetae Laureati Epigrammatum Heptabiblon, wydany w Gdań-
sku u Jana Zachariasza Stollego w 1694 r. (dostępny w bibliotece cyfro-
wej ebUW). Zbiór epigramatów jest opatrzony dedykacją do Kazimie-
rza Michała Paca (zm. 1719), którego autor (tu podpisany „Illerue”) 
nazywa swym mecenasem. I wydawałoby się, że wszystkie potrzebne 
do skatalogowania dane zostały ujawnione: autor, miejsce, rok wydania, 
drukarz. Kłopot polega na tym, że żadne źródła nie potwierdzają istnie-
nia autora, co więcej, występowania nazwiska „Illerva”, a to już zaczyna 
być niepokojące. Wyjaśnienia są dwa: albo była to osoba na tyle słabo 
znana, że wszelki ślad po niej i po jej rodzinie zaginął, albo Prosper 
Illerva to pseudonim, pod którym ukrył się autentyczny autor owych 
prześmiewczych wierszy. Poza tym dlaczego zachował się tylko jeden, 
unikatowy egzemplarz tego druku? Nie notują go żadne katalogi polskie 
ani zagraniczne (co znów można łatwo sprawdzić dzięki dobrodziejstwu 
Internetu). Czy dzieło uznano za nieobyczajne i wycofano z dystrybu-
cji? Dodajmy, że ani analiza biogramów K. M. Paca i drukarza Stollego, 
ani wgląd w historię gdańskiej poezji okolicznościowej nic tu nie wnosi 
(zresztą zdanie Eram tum primum Sarmatiae hospes zawarte w dedyka-
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cji wskazuje, że autor wcale nie pochodził z Gdańska). Jeśli zatem jest 
to pseudonim poety, dziwne brzmienie nazwiska może sugerować jedną 
z ulubionych w baroku zabaw słowem czyli anagram. Jednak nasuwają 
się tylko rozwiązania ułomne: Illerva-Valeri[us]-Aureli[us] - ? Pozostaje 
mieć nadzieję, że nowe źródła bądź nowe spojrzenie na dotychczasowy 
materiał przyczyni się do rozwiązania tej zagadki.

Dalibóg, czyj to herb?

Przedstawienia herbów polskich i obcych spotyka się w starych 
drukach pod różnymi postaciami i przeważnie uwzględnia się je w opi-
sie katalogowym. Konieczna jest identyfikacja herbów spotykanych 
w znakach własnościowych – pieczęciach, superekslibrisach i eksli-
brisach. W samym tekście herby występują m.in. w formie stemmatu 
czyli emblematu umieszczonego najczęściej na verso (odwrociu) karty 
tytułowej, składającego się z motta, herbu i subskrypcji. Ten typ ilustra-
cji, odbitej w technice drzeworytu bądź miedziorytu, był niezwykle po-
pularny zwłaszcza w drukach okolicznościowych uświetniających we-
sela, zgony, narodziny itp., które były publikowane w Rzeczpospolitej 
w XVI-XVIII wieku. Herby mogą również występować jako ilustracja 
do tekstu (licznie np. w herbarzach), jednak w tej funkcji nie wymagają 
żadnych ustaleń bibliograficznych (chyba że w obrębie ryciny kryją się 
inicjały sztycharza, ale to już inny rodzaj śledztwa).

Badania proweniencyjne polegają na prześledzeniu drogi, jaką 
książka przeszła od momentu wydrukowania do dziś. Jednak komplet-
ne libri curriculum vitae to scenariusz, który realizuje się niezwykle 
rzadko. Przeważnie niewiele wiadomo o przeszłości liczącego kilkaset 
lat tomu, czego powody bywają różne: zaginięcie dokumentacji podczas 
wojennych zawieruch, brak dokumentów akcesyjnych, a także defekty 
samej książki: wyrwane początkowe karty, okaleczona bądź usunięta 
pierwotna oprawa, gdzie mogły znajdować się cenne wskazówki o by-
łych właścicielach. Jeśli zaś materiał proweniencyjny szczęśliwie do-
trwał do dziś, niekoniecznie musi on przemawiać jasno i zrozumiale.

W przypadku rozpoznania superekslibrisu, o sytuacji idealnej moż-
na mówić, gdy poza przedstawieniem herbu właściciel ujawnił swoje 
imię i nazwisko, np. odbijając je na oprawie lub w otoku plakiety, bądź 
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umieszczając swój podpis na karcie tytułowej lub w innym miejscu 
książki. Sprawa jest o wiele trudniejsza, gdy wokół herbu są wytłoczone 
tylko inicjały bądź więcej liter, które mogą oznaczać ważne funkcje, ja-
kie pełnił właściciel woluminu. Oto przykład maksymalistyczny: I T V 
L C P C C S R M C R – litery są rozrzucone wokół wyobrażenia herbu 
Rola, umieszczonego na okładce górnej dzieła Girolama Sirina, wyda-
nego w Krakowie w 1583 r. (zob. Fot. 2)

Jak widać, akronim może być zniechęcająco długi, w dodatku nie 
zawsze jest jasne, jak go czytać: z lewej do prawej i w kolejnej linijce 
podobnie, czy może metodą bustrofedon (lewa-prawa, prawa-lewa), 
czy też z góry na dół (bywa różnie!). Jeśli przyjąć, że druga litera to ini-
cjał nazwiska (tak jest najczęściej), to w przypadku tego znaku jesteśmy 
w pewnym kłopocie: według „Tablic odmian herbowych Chrząńskie-
go”5 na literę T zaczynają się nazwiska trzech polskich rodzin pie-
czętujących się herbem Rola: Tarnowscy, Topczewscy i Truskawieccy. 
Zgadując dalej: najpopularniejszym imieniem na literę I jest oczywiście 
Ioannes, ale wchodzą również w grę Iacobus, Ioachimus, Ignatius itd. 
itd. Dalej możliwości jest zbyt wiele, żeby mieć jakąkolwiek pewność, 
aczkolwiek widząc litery C P oraz C C możemy domyślać się, że chodzi 
o kanonika (poznańskiego? krakowskiego?) – w tej grupie zamożnych 
i wykształconych duchownych znajduje się wielu czytelników zaznacza-
jących swą obecność na książkach. I ostatnie skojarzenie – skrót SRM 
oznacza przeważnie Sacrae Regiae Maiestatis, choć najczęściej w połą-
czeniu z S – Secretarius.

5 Tablice odmian herbowych Chrząńskiego, wyd. i druk. J. Ostrowski: Warszawa 1909.
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Fot. 2. Superekslibris na oprawie dzieła Girolama Sirina 
Liber de modo acquirendae divinae gratiae […], 

Druk. Łazarzowa: Kraków 1583. 40.
Sygn. BUW Sd.614.454. 

Z powyższego przykładu wyraźnie widać, że oprócz zastosowanych 
tu tradycyjnych metod związanych z takimi naukami pomocniczymi 
historii jak heraldyka, genealogia czy antroponomastyka, wielkie korzy-
ści przynosi metoda wolnych skojarzeń oraz metoda eliminacji: który 
ze znanych nam z literatury (przede wszystkim z herbarzy) Janów Tar-
nowskich, Jakubów Topczewskich lub Ignacych Truskawieckich był ka-
nonikiem i gdzie? Który pełnił wysoką funkcję na dworze królewskim 
ok. 1583 r.? Wiele jest algorytmów na rozwiązanie tego zadania.

W tym przypadku problem na szczęście rozwiązał się sam: wła-
ściciel oznaczył oprawę niejednoznacznym superekslibrisem, ale jego 
nazwisko jest wymienione w rękopiśmiennej dedykacji od tłumacza 
i wydawcy dzieła, który zresztą określa się jako Author (w klamrach 
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rozwiązano skróty): R[evere]ndo d[omi]no d[omi]no Joanni Tarnowskj 
Vladislavien[si], Lancicien[si] etc. Praeposito Can[oni]co Crac[oviensi], 
Regni Poloniae Referendario, Conf[rat]ri ac fautori suo observ[and]o Au-
t[h]or in pignus amoris dedit Crac[oviae] 6 Maij A[nno] D[omini] 1585. 
Inicjały z oprawy, po dodatkowej weryfikacji na podstawie odpowied-
nich źródeł, możemy zatem rozwiązać następująco: I[oannes] T[arnow-
ski] V[ladislaviensis] L[anciciensis] C[rusvicensis] P[raepositus] C[ano-
nicus] C[racoviensis] S[acrae] R[egiae] M[aiestatis] C[ancellariae] R[efe-
rendarius] (Jan Tarnowski, prepozyt włocławski, łęczycki, kruszwicki, 
kanonik krakowski, referendarz królewski). 

W polskim systemie herbowym rodziny o różnych nazwiskach po-
sługiwały się określoną, niewielką w stosunku do innych państw ilo-
ścią herbów. Do końca XV wieku nadano w Rzeczpospolitej 274 herby; 
w tym samym czasie na terenie Niemiec było ich ponad 200 tysięcy. 
Dzięki temu poszukiwania polskiego szlachcica pieczętującego się da-
nym herbem mają ograniczony zakres – jest nim ściśle określona ilość 
nazwisk przypisanych do jednego znaku. Zupełnie inne zasady heral-
dyczne, wynikające z prawa lennego, obowiązywały np. w Niemczech 
czy we Francji – tu każda nobilitowana rodzina otrzymywała inny, swo-
isty herb. Dla osób identyfikujących heraldyczne znaki własnościowe 
oznacza to często niemożliwą do przezwyciężenia trudność – ustalenie 
tożsamości właściciela książki na podstawie rzadkiego, często wielopo-
lowego wizerunku.
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Książę Wschodnich Fryzów

Przykładem niech będzie herb odbity na Histoire de la Laponie, wy-
danej w 1678 r. w Paryżu. Na górnej oprawie widnieje 6-polowy herb 
własny z orderem słonia podwieszonym pod tarczą herbową, powyżej 
zaś odbito litery (niewidoczne na poniższej fotografii): CH EB P F O. 

Fot. 3. Superekslibris na oprawie dzieła Johanna Scheffera, 
Histoire de la Laponie [...], O. de Varennes, wdowa: Paryż 1678. 40.

Sygn. BUW 9.13.4.12 /2. 

Zarówno tematyka książki jak i najstarsze odznaczenie Królestwa 
Danii w funkcji orderu herbowego świadczą o skandynawskiej prowe-
niencji posesora. Uwzględniając statystyczne prawdopodobieństwo, po-
dejrzewamy w pierwszych dwóch zbitkach literowych imię i nazwisko. 
EB to bez wątpliwości Eberhard; CH to najprawdopodobniej Christian 
lub Christoph. Dzięki wyszukiwarce online natychmiast odnajdujemy 
Christiana Eberharda, księcia Wschodniej Fryzji, żyjącego w latach 1665-
1708. Ponieważ F O można rozwiązać posługując się tylko wersją łacińską 
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(niemiecka nazwa tego kraju to Ostfriesland): Frisia Orientalis, formuła 
wygląda zapewne mniej więcej tak: CH[ristianus] E[berhardus] P[rinceps] 
F[risiorum] O[rientalium]. Jednak w podobnych przypadkach, opartych 
zaledwie na przesłankach i dedukcji, warto uzyskać potwierdzenie uzy-
skanej atrybucji, odnajdując identyczną formę zapisu tytulatury księcia. 
Wpisanie do Internetu trzech pierwszych słów w ciągu ograniczonym 
cudzysłowem w zasadzie rozwiewa wątpliwości: taka forma pojawia się 
w XVIII-wiecznych drukach zdigitalizowanych na platformie Google 
Books. Znalezienie potwierdzenia „na piechotę” jest oczywiście moż-
liwe, ale zajęłoby dużo czasu nawet badaczowi specjalizującemu się we 
wczesnej historii skandynawskiego królestwa. Jednak to nie wszystko. Je-
śli mamy apetyt na ostateczne potwierdzenie przynależności znaku czyli 
utożsamienie odbitego herbu z odnalezioną osobą, z pomocą przychodzą 
graficzne bazy danych online, i to niekoniecznie profesjonalne i facho-
we źródła dla historyków czy archiwistów. Szukając herbów, jakimi pie-
czętowali się władcy z obszaru niemieckojęzycznego, których z powodu 
rozdrobnienia feudalnego w okresie nowożytnym było, jak wiadomo, 
bez liku (a każdy miał własny, zindywidualizowany herb), warto zajrzeć 
na stronę numizmatycznego domu aukcyjnego Künker (www.kuenker.
de). Publikuje on świetnej jakości fotografie oferowanych do sprzedaży 
obiektów, głównie monet pochodzących z różnych epok. Odnajdujemy 
tu podobiznę talara wyemitowanego w okresie panowania Christiana 
Eberharda, z jego konterfektem i literami: CHR: EBERH: D. G. PR. & D. 
FRIS. ORI. na awersie oraz z herbem, mottem i datą 1694 na rewersie, 
co definitywnie rozwiewa wątpliwości (zob. Fot. 4).

Najtrudniejsze przypadki to herby i inne wyobrażenia pozbawione 
jakichkolwiek wskazówek literowych. Pierwszym krokiem przy identy-
fikacji herbu wyglądającego, załóżmy, na francuski (charakterystyczny 
delikatny rysunek złoconego superekslibrisu, książka wydana w Paryżu, 
oprawiona w maroquin), będzie przejrzenie dostępnych herbarzy, jak 
choćby niezawodnego „Guigarda” czyli 2-tomowego Nouvel armorial 
du bibliophile6. Pewną pomocą w repertorium Guigarda jest indeks 
wyobrażeń figuralnych, jednak aby z niego z powodzeniem korzystać, 

6 J. Guigard, Nouvel armorial du bibliophile: guide de l’amateur des livres armoriés, 
t. 1-2, E. Rondeau: Paris 1890.
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trzeba poprawnie nazwać elementy zawarte w godle zgodnie z francu-
skojęzyczną terminologią. Doprawdy nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza 
jeśli chodzi o wyobrażenia geometryczne (pas, głowica, podstawa, naroż-
nik, słup itd.). Na tę samą trudność natykamy się w obszernym, 30-to-
mowym atlasie heraldycznym Manuel de l’amateur de reliures armoriées 
françaises7, gdzie materiał uszeregowano według figur heraldycznych, 
ze spisem nazwisk w ostatnim tomie. Te i inne, powstałe przed stu laty 
pomoce są często najlepszym i jedynym ratunkiem przy identyfikacji su-
perekslibrisów. Tym razem zasoby online nie przychodzą z pomocą, gdyż 
do dziś nie została pokonana podstawowa bariera: wyszukiwanie obra-
zem. Aczkolwiek Google oferuje narzędzie Google Grafika, gdzie można 
wstawić zdjęcie z dowolnego źródła, po czym uruchomić wyszukiwanie 
podobnych przedstawień, jednak w efekcie uzyskuje się nieadekwatne, 
często wręcz komiczne wyniki.

Fot. 4. Talar księcia Christiana Eberharda, dat. 1694.
Źródło: www.kuenker.de.

7 E. Olivier, G. Hermal, R. de Roton, Manuel de l’amateur de reliures armoriées 
françaises, t. 1-30, C. Bosse: Paris 1924-1938.
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Sowa siedząca na tarczy, tarcza oparta o drzewo

Oto kolejny przykład zagadki starodrucznej. Na niedużej pieczę-
ci odbitej czerwonym atramentem widnieje sowa, która przysiadła 
na owalnej tarczy opartej o połamane drzewo. W godle zarysowuje się 
niewyraźny kształt, ale nawet specjalistyczna lupa z podświetleniem 
daje tylko zamazany obraz. 

Fot. 5. Pieczęć własnościowa na karcie ochronnej 
w: J. E. Fischer, Sibirische Geschichte [...].
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften: 

St. Petersburg 1768 ;  8°. Sygn. BUW 13.31.3.30/2.

Gdy taki kłopotliwy znak własnościowy wystąpi tylko raz w opraco-
wywanej kolekcji, poszukiwań nie prowadzi się zbyt długo – czekają inne 
książki. W starych drukach BUW zidentyfikowano ponad 30 „sowich” pie-
częci. Zbiór ten cechuje się interesującą prawidłowością – prawie wszystkie 
książki zostały wydane w Petersburgu w 2. połowie XVIII wieku. Przeszu-
kanie publikacji z podobiznami rosyjskich znaków pieczętnych (druko-
wanych i dostępnych online) nie dało żadnych rezultatów, podobnie spe-



O tradycyjnych i nowych metodach w badaniach nad dawną książką 101

netrowanie bogatej liońskiej bazy Provenance des livres anciens8. Odpo-
wiedź uzyskujemy przeglądając interaktywną stronę utworzoną na witrynie 
CERL-u (Consortium of European Research Libraries), poświęconą identy-
fikacji proweniencji: „Can You Help? Identifying Provenance Evidence”9. 
Czerwona sowa została rozpoznana przez dr Eugenija Sokolinsky’ego jako 
znak księgarni Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu. Dowiadujemy się 
przy okazji, że na Łotwie mieszka kolekcjonerka pieczęci z sowami, która 
posiada w swym zbiorze już 600 takich znaków. 

Tekst wielowarstwowy – wyzwanie na przyszłość

Sprawne i umiejętne korzystanie z wyszukiwarek internetowych, 
znajomość profesjonalnych baz danych, portali i katalogów oraz biegła 
nawigacja po zeskanowanych drukach to kluczowe dziś umiejętności, 
niezbędne, aby poprawnie zidentyfikować podstawowe dane o książce. 
Natomiast zupełnie innym wyzwaniem stojącym przed badaczem daw-
nej książki jest analiza nie tyle samego tekstu, co jego recepcji, przeja-
wiającej się w danej edycji i w konkretnym egzemplarzu w postaci za-
równo drukowanego jak i rękopiśmiennego komentarza.

Pierwszym świadectwem odbioru tekstu są same losy wydawnicze 
dzieła. Edytor jest wszakże ważnym odbiorcą, który kształtuje tekst 
zgodnie z własnym podejściem, adekwatnie do przyjętych przez siebie 
zasad oraz potrzeb naukowego bądź popularnego rynku. Wszelkie para-
teksty okalające tekst właściwy: przedmowy, dedykacje, aprobaty, przy-
wileje są doskonałym źródłem do poznania społecznych uwarunkowań 
i okoliczności, w jakich powstał druk. Dodatki merytoryczne (druko-
wane marginalia, komentarze, indeksy) dowodzą zaś kulturowych po-
trzeb odbiorców funkcjonujących w konkretnym czasie i miejscu. 

Pozostaje jeszcze recepcja indywidualna, „intymna”, której ślady wid-
nieją w poszczególnych egzemplarzach druków – wszelkie rękopiśmien-
ne notatki i inne znaki pozostawione przez poprzednich właścicieli bądź 
użytkowników książek. Rozpiętość wszystkich warstw recepcyjnych sku-
pionych w jednej książce może sprawić, że klarowne i zarazem wyczerpu-

8 http://numelyo.bm-lyon.fr/collection/BML:BML_06PRV01000COL0001.
9 http://provenance.cerl.org/cgi-bin/canyouhelp/record.pl?rid=229.
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jące opisanie ich wszystkich stanie się dużym wyzwaniem. Jak temu po-
dołać, żeby nie zaplątać się w narracji? Czy linearna narracja może w ogó-
le sprostać materii skomplikowanych powiązań i konstelacji zależności, 
które opisywane w tradycyjny sposób często są nie tylko niezrozumiałe, 
ale co gorsza nudne? Na pewno ratunkiem jest zamieszczenie zdjęć opisy-
wanego druku. Rozwiązaniem idealnym zaś byłaby publikacja online, da-
jąca możliwość wielowymiarowego, intertekstualnego komentarza. Do-
brym przykładem będzie swoiste czytelnicze theatrum rozgrywające się 
na karcie tytułowej i sąsiadującej z nią karcie ochronnej pewnego traktatu 
astronomiczno-astrologicznego, którego egzemplarz znajduje się w BUW.

„Niebo patrzy na nas, a my na niebo” 

W 1563 r. w protestanckiej Norymberdze ukazała się łacińskoję-
zyczna rozprawa o „zjawiskach powietrznych i dziwach natury”, dzieło 
„spisane metodą dialektyczną”. Towarzyszy mu dodatek (accedit) w po-
staci „Katalogu cudów, dziwów i znaków wróżebnych, ukazujących 
się od samego początku z woli Bożej zarówno na ziemi jak i na niebie, 
zwiastujących karę dla niegodziwych i zapowiadających wielkie zmiany 
na świecie”. Całość „przejrzał i uzupełnił” pochodzący z „sześciomiej-
skiego” Lubania niejaki Marcus Fritsche10. 

W egzemplarzu BUW tytuł dodatku został częściowo przekreślony, 
a częściowo zaklejony kawałkiem papieru, na którym ktoś napisał: De-
nuo compactus et cum Catalogo Prodigiorum coniunctus An[n]o 1630. 
Notatka oznacza po pierwsze, że książka musiała być wcześniej rozcięta 
na dwie części, zaś w 1630 r. została scalona na nowo, po drugie, że jest 
to prawdopodobna data zachowanej oprawy (co potwierdza ogląd wo-
luminu). Ponieważ skądinąd znamy nazwisko autora tej i dalszych za-
pisek w książce – jest nim zakonnik Andrzej Obrębski (ok. 1567-1639), 
zarządzający biblioteką jezuitów w Łomży – można z dużym prawdopo-
dobieństwem przypuszczać, że oprawa powstała w kręgu tego klasztoru. 

10 Więcej na temat licznych śladów lektury i cenzury znajdujących się w omawianym 
tomiku zob. „Catalogus prodigiorum” w rękach jezuity czyli o XVII-wiecznych margina-
liach i ekspurgacjach pewnej książki, [w:] De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti czyli 
co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, P. Pludra-Żuk, A. P. Lew (red.), nakł. Wydz. 
Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 151-188.
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Fot. 6. Zapisy na głównej karcie tytułowej i karcie ochronnej w: 
M. Fritsche, Meteororum […]  loci fere omnes […], I. Montanus, U. Neuber: Norym-

berga 1563, 8°. Sygn. BUW Sd.608.4101.

Przekreślenie musi pochodzić zatem z czasów, gdy książka była 
podzielona na dwie części – służyło wskazaniu defektu w tomie. Obok 
widnieje wyjaśnienie, częściowo niewidoczne pod karteczką, z którego 
wynika, że dodatek znajduje się na swoim miejscu od niedawna, gdyż 
wcześniej był współoprawny z innym tomem autorstwa Bernarda de 
Lutzenburgo, oprawionym w biały pergamin w formacie octavo. 

Tropiąc skomplikowane losy „Katalogu cudów” można się pokusić 
o odnalezienie dzieła de Lutzemburgo w zasobach BUW, gdzie znajduje 
się wiele woluminów z dawnej biblioteki jezuitów łomżyńskich. I owszem 
– pod sygnaturą 608.1269-1270 adl. znajduje się mocno sfatygowany eg-
zemplarz, z którego wydarto ostatnią część. Potwierdza to zapis na końcu 
autorstwa Obrębskiego, dowodzący „porządków” bibliograficznych, który-
mi trudnił się jezuita: Anno 1630 Marci Frischij De prodigiis huic libellus 
demptus et adiunctus eiusdem auctoris Meteoris quia eo spectabat (w roku 
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1630 książeczka Marka Fritscha „O cudach” została od tej oddzielona i do-
łączona do „Meteorów” tego samego autora, ponieważ tam jest jej miejsce).

Kolejny przejaw bibliotecznej recepcji „meteorologicznego” dzieła 
Marka Fritsche to krótki epigram łaciński, zamieszczony przez Obręb-
skiego na czystej stronie poprzedzającej kartę tytułową. Wiersz zapisano 
niczym motto, gdyż najwyraźniej nasuwał skojarzenia z treścią dzieła – 
jest to dość częsty obyczaj spotykany wśród wczesnonowożytnych czy-
telników. I znów, dzięki pełnotekstowemu wyszukiwaniu online możli-
we było zidentyfikowanie autora – jest nim popularny w owym czasie 
walijski epigramatysta John Owen (1560-1622). W całości ów wiersz, 
zatytułowany Filius Terrae, przedstawia się następująco:

Coelum ad nos spectat, coelum spectemus oportet,
 Nam Deus astra dedit coelo, oculosque tibi.
Vix tibi pars teretis terrae millena videtur,
 Coelum dimidia cernere parte licet. 
Cur igitur coelo terram, stultissime, praefers?
 Ut mos est, matrem plus patre forsan amas11.

Mowa tu o wzajemnym spoglądaniu na siebie ziemi i nieba, oczu 
ludzkich i oczu gwiazd, o paradoksie polegającym na niemożności 
ogarnięcia spojrzeniem choć dziesiątej części ziemi, choć z łatwością 
można obserwować niemal połowę nieba. Obrębski zrezygnował z za-
cytowania dwóch ostatnich wersów o niemądrym przedkładaniu tego, 
co ziemskie nad to, co niebiańskie, co poeta porównuje do wyboru mię-
dzy matką (ziemią) a ojcem (niebem). Pytanie, dlaczego? Może w rozu-
mieniu jezuity ta filozoficzna konkluzja nie wpółgrała z astronomicz-
nym konkretem rozprawy Fritscha.

Wyciągnijmy jeszcze jedną, już ostatnią „nitkę ze żmutu”. Andrzej Ob-
rębski był gorliwym jezuitą i cenzorem biblioteki klasztornej. Dowodzą tego 
przede wszystkim zachowane do dziś książki z jego notatkami, opatrywane 
chętnie klauzulami typu: prohibitus, haereticus. John Owen natomiast był 
zagorzałym protestantem i prześmiewcą papieskiego tronu. Do tego stop-
nia kpił w swojej twórczości z Kościoła katolickiego, że w końcu umieszczo-

11 http://www.philological.bham.ac.uk/owen/4lat.html. 
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no jego nazwisko w Indeksie ksiąg zakazanych, ale dopiero po jego śmier-
ci – dwukrotnie, w latach 1632 i 1654. Czy jezuita znał ustalenie Świętego 
Officium i mimo anglikańskiego wyznania poety, nie wzbraniał się przed 
cytowaniem jego niektórych, neutralnych religijnie wierszy? Czy też histo-
ria spłatała figla nieświadomemu decyzji Kongregacji bibliotecznemu cen-
zorowi, pilnemu czytelnikowi najnowszych wersji Indeksu, który jak ognia 
unikał jakiejkolwiek styczności z heretyckimi treściami?

Takie i inne pytania i refleksje rodzą się po uważnym przyjrzeniu się 
zaledwie dwóm stronom wydanej przed prawie 500 laty książki. O ileż 
łatwiej byłoby wytłumaczyć wszystkie te zawiłości dysponując odpo-
wiednim narzędziem informatycznym umożliwiającym hipertekstową 
nawigację online. Warto tu nadmienić, że współcześni badacze zajmu-
jący się marginaliami w dawnych książkach wypracowali już pewne 
narzędzia. Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Utrechcie, 
w ramach międzynarodowego projektu “A Collaboratory for the Study of 
Reading and the Circulation of Ideas in Early Modern Europe” powstała 
interaktywna platforma cyfrowa, gdzie można zarówno umieścić skany 
dawnych książek zawierających interesujące marginalia, jak i samemu 
je odczytywać12. W projekcie bierze udział 12 bibliotek z całego świata, 
m.in. z Amsterdamu, Antwerpii, Manchesteru, Nowego Jorku, Princeton, 
Waszyngtonu. Innym serwisem jest Melville’s Marginalia Online (MMO) 
– międzybiblioteczny projekt digitalizacji książek zawierających notatki 
Hermana Melville’a (1819-1891)13. Narzędzia wykorzystywane w obu 
tych serwisach dają możliwość sporządzenia i prezentacji transkryp-
cji oraz tłumaczenia rękopiśmiennego tekstu, nie pozwalają natomiast 
na hiperlinkowanie zaznaczonego obszaru i przenoszenie użytkownika 
pomiędzy różnymi obszarami – katalogami, repozytoriami cyfrowy-
mi, bazami danych, internetowymi encyklopediami itp. Jednak z uwagi 
na błyskawiczny rozwój technologii informatycznych można mieć na-
dzieję, że istniejące bariery zostaną w niedługim czasie pokonane.

12 http://www.annotatedbooksonline.com/.
13 http://melvillesmarginalia.org/front.php. Więcej o cyfrowych projektach prowe-

niencyjnych por. M. Choptiany, „Mnoho se Bohow narodiło”. Z badań nad księgozbiorem 
Jana Brożka w  kontekście jego dwóch „Apologii kalendarza rzymskiego powszechnego” 
1641, [w:] Zbiory specjalne w  bibliotekach polskich. Problematyka badawcza i  organi-
zacyjna, wyd. A. Borysowska, Książnica Pomorska im. S. Staszica: Szczecin 2015, s. 
193-199.
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On Traditional and New Methods in the Study 
of Early Printed Books

The article presents several examples of the riddles faced when ca-
taloguing early printed books (15th-18th cent.). These examples serve 
to illustrate a variety of ways in which the difficulties can be overcome 
with the use of both traditional methods and the possibilities offered 
by Internet search engines. How to identify the author of the original 
if only the translation and its author is known? How to recognize the 
owner of a book when all that is known of him is his coat of arms sur-
rounded by single letters, imprinted on the cover? How to describe the 
multi-layered, intertextual spectacle which takes place on a single page 
of a sixteenth-century book covered with a variety of marginal notes? 
And finally – which Internet resources help to make provenance and 
bibliographic identifications?

The first aim of the article is to introduce literary scholars, philolo-
gists, and cultural historians to the work methods of the specialists in 
rare books. The second is to draw attention to the need for a humanistic 
cooperation between curators of special collections and scholars from 
various fields.
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Krzysztof Usakiewicz

Odmiany homo balkanicus. 
Próba typologii w oparciu o materiał grecki

 i bułgarski przełomu XIX i XX wieku

Nie ma chyba Greka, który w dzieciństwie nie oglądałby przedsta-
wień teatru cieni z Karagiozisem w roli głównej, natomiast baj Ganio 
„to jedyne imię postaci literackiej, które każdy Bułgar zna, i jedyna książ-
ka, którą przeczytał”1. Te dwie postaci łączy znacznie więcej, niż mo-
głoby się z pozoru wydawać. Po pierwsze, zarówno Karagiozis, jak i baj 
Ganio wpisują się w archetyp ludowego wesołka o dość odrażającym wy-
glądzie, który sobie tylko znanymi sposobami zawsze potrafi przechytrzyć 
bogatszych i ważniejszych od siebie. Po drugie, obydwu tym postaciom 
przypisuje się etniczność – w Karagiozisie dostrzega się Greka, w baj Ga-
niu – uosobienie cech Bułgara. Po trzecie wreszcie, na obydwu bohaterów 
można spojrzeć znacznie szerzej, odrzucając ograniczenia wąskiej, jed-
nonarodowej perspektywy. Wielu badaczy interpretowało już postać baj 
Gania jako metaforycznego homo balkanicus2, który – rozdarty między 
swojskością, tutejszością a europeizacją – nie potrafi się odnaleźć w zde-
rzeniu Bałkanów z kulturą Europy Zachodniej. Porównując głównego 
bohatera teatru cieni z baj Ganiem, chciałbym zastanowić się, czy przy-
porządkowanie Karagiozisa per analogiam do kategorii homo balkanicus 
również znajdzie swoje uzasadnienie.

 „Pomogli mu ściągnąć z grzbietu turecką opończę, narzucił sobie 
na ramiona belgijską pelerynę i wszyscy orzekli, że Europejczyk z nie-

1 M. Todorova, Bałkany wyobrażone, przeł. P. Szymor i M. Budzińska, Czarne: 
Wołowiec 2008, s. 98.

2 Zob. np. С. Игов, Homo Balcanicus: Кръстопътният човек, [w:] Литера-
турно-естетически процеси на Балканите, Л. Кирова, М. Жечев, Н.Н. Драгова 
(red.), БАН: София 1994, s. 46-57; Л. Илиева, С. Стоянов, Бай Ганьо като „Homo 
balcanicus” – „своя“ и „чужда“ гледна точка, „Балканистичен форум“ 1993, nr 2, 
s. 63-68.
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go całą gębą”3 – tym zdaniem rozpoczyna się opowieść o przygodach 
baj Gania. Twórca postaci, bułgarski pisarz Aleko Konstantinow, roz-
począł publikację szkiców o bohaterze w 1894 r. na łamach czasopisma 
„Мисъл” (Myśl). Sukces miniatur przerósł oczekiwania samego auto-
ra, dlatego wkrótce wszystkie teksty zostały zebrane w tomie zatytuło-
wanym: Baj Ganio. Niewiarygodne opowiadania o pewnym współcze-
snym Bułgarze (Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен 
вългарин)4. Baj Ganio był autorską kreacją Konstantinowa i, co pod-
kreśliła Maria Todorowa, uosobieniem „filozofii ludowego przetrwania, 
która udowodniła swą skuteczność w czasach osmańskich i okazała się 
przydatna również w dobie modernizacji”5.

Antologia Konstantinowa dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich – 
będąca przedmiotem mojej analizy – dotyczy podróży baj Gania po Eu-
ropie. Bohater, kupiec, wyrusza w drogę, aby handlować drogocennym 
olejkiem różanym. Niezależnie jednak od tego, dokąd się uda, wszystkie 
napotkane po drodze osoby natychmiast zraża do siebie swoją gburo-
watością, prostactwem oraz brakiem manier.

Dość nieoczekiwanie podobny typ postaci można odnaleźć w tra-
dycji nowogreckiej, choć nie tyle w literaturze, co na płótnie teatru cieni 
Karagiozis. Teatr ten, w Grecji zwyczajowo nazywany od imienia głów-
nego bohatera, korzysta ze wszelkich możliwych środków ekspresji. 
Spektakle pozbawione są formy narracyjnej, fabuła jest fragmentarycz-
na. Głównym zadaniem, jakie stawiają przed sobą aktorzy, jest po pro-
stu rozśmieszenie publiczności.

Pewne rzeczy w teatrze cieni są niezmienne. Po lewej stronie płótna, 
które zastępuje scenę, zawsze znajduje się nędzna chata lub szałas Ka-
ragiozisa, po prawej natomiast – wspaniały pałac bogatego tureckiego 
paszy bądź wezyra. Większość komedii teatru cieni opowiada o tym, 

3 „Помогнаха на бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямурлук, 
наметна си той една белгийска мантия – и всички рекоха, че бай Ганьо е вече цял 
европеец“. Korzystam z wydania: А. Константинов, Бай Ганьо. Невероятни разкази 
за един съвременен българин, Бълг. Писател: София 1981. Polskie wydanie: A. Kon-
stantinow, Baj Ganiu, przeł. F. Korwin-Szymanowski, Czytelnik: Warszawa 1986, s. 5. Ten 
i kolejne cytaty z Baj Gania podaję w tłumaczeniu Franciszka Korwina-Szymanowskiego.

4 И. Пелева, Алеко Константинов. Биография на четенето, Просвета: 
София 2002, s. 135.

5 M. Todorova, op. cit.
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jak żyjący w ubóstwie i wiecznie głodny Karagiozis – kierując się chęcią 
łatwego i szybkiego zarobku – podejmuje się różnych zajęć zleconych 
przez paszę. Stąd właśnie pochodzą tytuły przedstawień: Karagiozis 
dentystą, Karagiozis lekarzem, Karagiozis piekarzem, etc. Niestety, sku-
tek działań Karagiozisa jest przeważnie opłakany i ratunek z poważnych 
opresji główny bohater zawdzięcza wyłącznie szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności.

Na użytek niniejszej analizy będę korzystał z pierwszej części zbioru 
Konstantinowa, zatytułowanej Baj Ganiu wyprawia się w szeroki świat6 
(Бай Ганьо тръгна по Европа), oraz trzech przedstawień teatru cie-
ni. Pierwszy spektakl, zatytułowany Aleksander Wielki i przeklęty wąż 
(Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι)7, jest uznawany przez 
niektórych badaczy za prawdziwe arcydzieło teatru cieni i stanowi zhel-
lenizowaną wersję legendy o św. Jerzym. Opowiada o tym, jak Alek-
sander przybywa do baśniowego miasta, aby stoczyć zwycięską walkę 
z wężem, który odciął mieszkańcom dostęp do wody i zniewolił córkę 
wezyra. Pozostałe dwa przedstawienia – Karagiozis przewodnikiem tu-
rystycznym (Ο Καραγκιόζης ξεναγός)8 oraz Karagiozis astronautą (Ο 
Καραγκιόζης αστροναύτης)9 – są klasycznymi komediami greckiego 
teatru cieni. Wyjątkowość baj Gania i Karagiozisa jest widoczna już 
na pierwszy rzut oka. Obaj bohaterzy wyróżniają się wyglądem. Około 
trzydziestoletni baj Ganio jest to:

barczysty, ciemnooki, ciemnowłosy i nawet ciemnoskóry jegomość, o wy-
stających kościach policzkowych, z podkręconymi wąsikami i niegoloną 
od kilku dni brodą, ubrany […] w surdut, zresztą niezapięty, a pod nim 
serdak, spod którego na dwa, trzy palce wystawał czerwony pas, w bia-

6 Polską wersję tytułu podaję za F. Korwinem-Szymanowskim, stąd forma imie-
nia głównego bohatera „baj Ganiu”. W artykule posługuję się inną, utrwaloną w polskim 
dyskursie naukowym wersją imienia „baj Ganio”.

7 Przedstawienie o „przeklętym wężu” zostało opublikowane przez sześciu auto-
rów w  różniących się nieco od  siebie wersjach. Na  potrzeby tej pracy będę korzystał 
z następującego wydania: M. Ξάνθος, Τα επτά θηρία και ο Καραγκιόζης (Siedem potwo-
rów i Karagiozis), [w:] Ο Καραγκιόζης, opr. Γ. Ιωάννου, Εστία: Αθήνα 1971.

8 https://www.youtube.com/watch?v=eYk5ROXf0MM (dostęp: 15.10.2015).
9 https://www.youtube.com/watch?v=1pK8Pic7HXo (ten i  wszystkie poniższe 

dostępy: 16.10.2015).
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łej […] koszuli, bez krawata, w czarnej, futrzanej, przekrzywionej czapie, 
w butach z cholewami i z sękatym kosturem pod pachą10.

Karagiozis z kolei odstręcza widza swoją szkaradnością oraz brzy-
dotą. Chodzi boso, a na jego obszarpany, najczęściej zielony kaftan po-
naszywane są liczne łaty. Zawsze przedstawiany jest z wielkim garbem 
i krzywym nosem. Inaczej niż pozostałe postacie teatru cieni, które po-
chodzą z Rumelii11, Salonik czy Zakintos, Karagiozis nie reprezentuje 
żadnej konkretnej społeczności, nie jest mu również przypisana żadna 
profesja. Egzystuje właściwie w izolacji poza społeczeństwem, nie prze-
strzega żadnych norm i nikogo nie darzy szacunkiem.

Chociaż baj Ganio narzuca belgijską pelerynę, wcale nie zaczyna 
przypominać z wyglądu Europejczyka: „Odzież miał na sobie koloru 
beżowo-szarego, buty nieoczyszczone i zakurzone, wokół karku wielką 
czarną chustkę, spod której widać było brudną i rozchełstaną koszulę, 
w ręku lachę, a pod pachą coś zawiniętego w żółty papier”12. Podobnych 
obserwacji mógł dokonać widz przedstawienia Karagiozis przewodnikiem 
turystycznym. Na wiadomość, że wkrótce przyjedzie pierwszy turysta 
z Anglii, którego trzeba będzie oprowadzić po Akropolu, Karagiozis pró-
buje ubrać się odświętnie. Nowy strój jednak zamiast dodawać powagi, 
wywołuje raczej efekt komiczny. Cylinder na głowie i surdut nałożony 
na podziurawioną koszulę nie prezentują się zbyt dobrze; na domiar złe-
go Karagiozis zakłada jeszcze – zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami – 
krótkie, sięgające mu mniej więcej do wysokości kolan, spodenki.

10 „Широкоплещ, черноок, чернокос и даже чернокож господин, със засукани 
мустаки, със скулисто лице, с бръсната поникнала брадица, облечен [...] в редингот, 
незакопчан, под жилетката му два-три пръста червен пояс, с бяла […] риза, без 
вратовръзка, с черно, накривено калпаче, с ботуши и един врачански бастон под 
мишница“. А. Константинов, op. cit., s. 20 [tłum. polskie, s. 13]. 

11 Rumelia (tur. Rumeli) – nazwa, którą Turcy Osmańscy określali swoje posia-
dłości na  Półwyspie Bałkańskim, zamieszkiwane przez chrześcijan. W  teatrze cieni 
Rumeliotą był szczególnie lubiany przez publiczność pasterz Barbajorgos – dziarski 
wujek Karagiozisa, który chętnie wdawał się w bójki i posługiwał się trudnym do zrozu-
mienia dla pozostałych językiem z licznymi naleciałościami wołoskimi.

12 „Беше облечен в бозови шаячени дрехи, с нечистени, запрашени ботуши, 
вратът му завързван с една голяма траурна кърпа, под която севиждаше доста 
кирлива, разкопчана по средата риза. Връката му бастон и под мишницата един 
пакет, обвит с жълта книга”. А. Константинов, op. cit., s. 30 [tłum. polskie, s. 20].
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Obaj bohaterowie są wiecznie głodni. Ich próby zdobycia posiłku, 
najchętniej podejmowane w taki sposób, by nie ponieść żadnych kosztów, 
są częstym źródłem komizmu. Konstantinow opisuje, jak podczas poby-
tu w czeskiej Pradze baj Ganio „mieszaniną niemieckiego, bułgarskiego 
i swego własnego, wspomaganą wyrazistymi gestami, […] dał gospodyni 
do zrozumienia, że bynajmniej by się nie uchylił od zapoznania się z wa-
lorami jej kuchni”13. Następnie, gdy na stole pojawiły się już potrawy, „je 
baj Ganiu, je, oj nie żartuje, je, aż uszy mu się trzęsą. Wszystkie części jego 
ciała są w ruchu, a zęby, język i nos przede wszystkim”14.

Nie inaczej jest z Karagiozisem. Na samym początku przedstawie-
nia Karagiozis astronautą tytułowy bohater wychodzi przed swój nędz-
ny szałas i wzdycha: „Położę się na chwilę, odpocznę… Może chociaż 
przyśni mi się, że coś jem”15. Nieco później, gdy trwają poszukiwania 
ochotnika, który poleci w kosmos, jeden z przyjaciół tłumaczy Kara-
giozisowi: „Wielki uczony, pan Spanakorizos, zbudował ogromną rakie-
tę…”. W tym samym momencie na twarzy dotychczas rozleniwionego 
bohatera pojawia się zainteresowanie: „Mam pójść ją zjeść?” – dopytuje 
– „Tę ogromną krokietę?”16.

Zarówno baj Ganio, jak i Karagiozis nie mogą pochwalić się do-
brymi manierami. Szczególnie Bułgar na każdym kroku wywołuje 
szok swoim impertynenckim zachowaniem. Kiedy baj Ganio zasiada 
do stołu, towarzyszy temu „mlaskanie, chrząkanie, chlipanie, cmokanie, 
szczękanie, smarkanie”. A mlaszcze tak głośno, „że najbardziej ospała 
szwajcarska krowa gotowa byłaby pozazdrościć”17. Z kolei już po skoń-
czonym posiłku „czerwony jak piwonia, podkręca wąsa, tłumi jakieś 

13 „С една смес от немски, български и изкривено български, подпомогнат 
и от внушителни жестикулации, даде на стопанката да разумее, че той не би се 
отказал да опита вкуса на тяхната кухня”. А. Константинов, op. cit., s. 73 [tłum. 
polskie, s. 54].

14 „Яде бай Ганьо, брей, не се шегува, яде, та ушите му плющят! Всичките 
органи на тялото му са в движение, а зъбите, езикът и носът на първо място!”. 
А. Константинов, op. cit., s. 81 [tłum. polskie, s. 54].

15 https://www.youtube.com/watch?v=1pK8Pic7HXo, min. 7:00-7:10. Ten 
i następne cytaty z przedstawień dostępnych online podaję w moim przekładzie – KU.

16 Ibidem, min. 14:03-14:16.
17 „Като мляскаше до такава степен апетитно, щото и най-ленивата шввей-

царска крава би му завидяла”; А. Константинов, op. cit., s. 79 [tłum. polskie, s. 59].
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odgłosy z wnętrza, zasłaniając dłonią usta, mamrocze pardon”18. Za-
chowanie Bułgara nie wynika z niewiedzy czy braku obycia, jest to ra-
czej cecha odmiennej tożsamości kulturowej. Jak tłumaczył narrator, 
„słowa grzeczność, uprzejmość są świeżo przyjęte [w języku bułgarskim] 
z języka rosyjskiego, delikatność zapożyczyliśmy od Francuzów, a u nas 
najbliższe tym pojęciom jest słowo podlizywanie”19.

Znany ze swojego zamiłowania do plucia Karagiozis wydaje się bar-
dziej wyważony niż baj Ganio. Jednak i on potrafi wywołać zdziwienie 
swoją dosadnością. W przedstawieniu o locie w kosmos, gdy wszystkie 
szczegóły ekspedycji zostały już omówione z naukowcem Spanakorizo-
sem, a Karagiozis siedzi we wnętrzu rakiety, bohater niespodziewanie 
zmienia zdanie:

KARAGIOZIS: Zaraz, zaraz… Tu brakuje najważniejszej rzeczy! Ni-
gdzie się nie wybieram, proszę pana!
SPANAKORIZOS: Ależ czemu, moje dziecko?
KARAGIOZIS: Bez tego nie jadę! Bez tego, kiedy czuję, że… Kiedy za-
czyna mi się… Panie, no, tu sedesu nie ma!20.

Za negatywne cechy obydwu bohaterów można również uznać 
skąpstwo oraz interesowność. Baj Ganio żałuje każdej wydanej stotin-
ki. Wyruszając w podróż, zabiera ze sobą prowiant, aby nie odwiedzać 
restauracji, najchętniej zaś korzysta z zapasów współpasażerów. Jak sam 
podkreśla, z hotelu zawsze stara się wymknąć chyłkiem, aby uniknąć 
przykrego obowiązku dawania napiwków: „Żebracy! Temu krajcara, 
tamtemu krajcara – skąd brać?”21.

Obaj bohaterowie są przekonani o swoim sprycie i zaradności. Ka-
ragiozis co prawda żyje na skraju ubóstwa, chętnie jednak podejmuje się 
różnych prób zarobku. Na lot rakietą decyduje się dopiero wówczas, gdy 

18 „Зачервен като божур, току суче мустаките, току се поуригва в шепа, току 
мъмри пърдон“. А. Константинов, op. cit., s. 81 [tłum. polskie, s. 62].

19 „Но думите вежливост, учтивост са новооткраднати от руски език, 
деликатност е зета назаем от французите, а у нас най-подходящ за тия понятия 
термин е думата лигавене”. А. Константинов, op. cit., s. 78 [tłum. polskie, s. 59].

20 https://www.youtube.com/watch?v=1pK8Pic7HXo, min. 19:58-20:19.
21 „Просяци! На тогоз крайцер, на оногоз крайцер – няма изкарване”. 

А. Константинов, op. cit., s. 14 [tłum. polskie, s. 8].
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dowiaduje się, że rząd grecki przeznaczył nagrodę w wysokości miliona 
euro dla śmiałka, który wzbije się w przestworza22. Nie zawsze wszystko 
odbywa się w uczciwy sposób. Na początku przedstawienia o Aleksan-
drze i przeklętym wężu widzowie są świadkami sceny, w której Kara-
giozis i jego przyjaciel Chadziawatis zastanawiają się, jak podzielić czte-
ry liry, które otrzymali od wezyra za rozgłoszenie wieści o nagrodzie. 
Jest ona przeznaczona dla przyszłego zabójcy węża:

KARAGIOZIS: Chcesz, żebym je rozdzielił jak Bóg czy jak człowiek?
CHADZIAWATIS: Karagiozisie, przyjacielu, zawsze jak Bóg!
KARAGIOZIS: A zatem, mój Chadzadzarisie23, Bóg jednym daje wię-
cej, innym mniej. Tym razem mnie dał wszystko, a tobie nic24.

Zderzenie z obcą kulturą, zwłaszcza zachodnioeuropejską, jest nad-
zwyczaj bolesne. Można odnieść wrażenie, że baj Ganio, będąc w cze-
skiej Pradze, Genewie czy Dreźnie, nie próbuje nawet wchodzić w inte-
rakcję z miejscowymi. Jest przekonany o wyższości kultury bułgarskiej 
i taka świadomość w zupełności mu wystarcza:

Pojedzie do Wiednia, zatrzyma się w hotelu „Londyn”, gdzie powietrze 
jest tak samo gęste, gdzie tak samo pachnie kuchnią i siarkowodorem, 
jak u niego w domu. Spotyka się z takimi samymi Turkami, Grekami, 
Albańczykami, Ormianami, Serbami, jakich zwykł spotykać codzien-
nie. Do „Kawiarni Habsburskiej” nie wejdzie, bo tam zedrą z niego skó-
rę, tylko zawlecze się do greckiej kawiarenki, gdzie jest tak samo brudno 
i duszno od dymu, jak w naszych. Chce pohandlować, idzie do bułgar-
skich kupców, a trudno powiedzieć, żeby w ich osobach miał do czy-
nienia z Europejczykami. A że właśnie poza tym zamkniętym kręgiem 
zaczyna się prawdziwe życie Europy, tego nie wie i jak gdyby nawet nie 
chce wiedzieć25.

22 https://www.youtube.com/watch?v=1pK8Pic7HXo, min. 15:03-15:17.
23 Karagiozis często przekręca imiona postaci, z którymi rozmawia.
24 „ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Σα Θεός θέλεις να τα μοιράσω ή σαν άνθρωπος; 

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Ρέ, πάντα σα Θεός, Καραγκιόζη. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Λοιπόν, o Θεός, 
Χατζατζάρη μου, αλλου δίνει πολλά, αλλου λίγα και εμένα μου έδωσε πολλά αυτη τη 
φορά, εσένα τίποτα”. M. Ξάνθος, op.cit., s. 102.

25 „Отиде ли във Виена, той ще се спре в хотел Лондон, там е също така заду-
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Karagiozis żyje w podobnej alienacji kulturowej. W przedstawieniu 
Karagiozis przewodnikiem turystycznym tradycyjny seraj, który zawsze 
znajduje się w charakterze dekoracji po prawej stronie ekranu, zastępu-
je biuro turystyczne prowadzone przez Turka. Karagiozis, którego za-
danie ma polegać na oprowadzeniu turystów po Atenach, nie może się 
pogodzić z błyskawicznym rozwojem masowej turystyki w Grecji, a na-
gły napływ przybyszy z zagranicy wcale go nie cieszy. Przyjeżdżających 
pod Akropol zachodnich turystów wyśmiewa, zaś stawiane przez nich 
namioty porównuje do taboru cygańskiego26. Nieco innego rodzaju 
afirmację swojskości można zaobserwować w przedstawieniu o prze-
klętym wężu. Karagiozis – jako domniemany zabójca bestii i wybawca 
córki paszy – zostaje zaproszony na uroczystą ucztę do seraju. Wdzięcz-
ny pasza proponuje mu najbardziej wykwintne dania swojej kuchni. 
Karagiozis jednak dziękuje i prosi o zwykłą fasoladę po grecku – danie, 
którym żywią się najubożsi27.

Konsekwencją wyobcowania jest narastająca nieufność wobec obcych. 
Podczas pobytu na zachodzie Europy, mimo lata i upalnej temperatury 
baj Ganio nosi pod francuską odzieżą kaftan, do którego po wewnętrznej 
stronie przyszywa kieszenie – wszystko po to, aby mieć bezpieczny scho-
wek na olejek różany, którego handlarz nawet w łaźni nie spuszcza z oka. 
Z kolei przed podróżą pociągiem do Pragi baj Ganio nakłania swoich 
współpasażerów Bułgarów, aby zabrali ze sobą prowiant na drogę: „Niby 

шено, също мириче на кухня и на сернисти водород, както и у дома му; среща се 
със същите турци, арменци, сърби, aрнаути, каквито е привикнал да среща всеки 
ден; няма да иде в кафе Хабсбург, понеже го е страх да не го оскубят, а ще влезе пак 
в гръцкото кафение, което е също тъй нечисто и задушено от вечен дим, както са 
и нашите кафенета. За търговия ли отива, ще иде при българите търговци, а чрез 
тях той даже не сеща, че влиза в съприкосновение с европейци. А че именно вън от 
тая ограничена сфера се почва европейският живот той нито знае и като че не иска 
даже и да знае“. А. Константинов, op. cit., s. 77 [tłum. polskie, s. 58].

26 W serwisie YouTube dostępna jest, niestety, tylko pierwsza część przedstawienia 
(https://www.youtube.com/watch?v=eYk5ROXf0MM). Opieram się tu  na  informa-
cjach podanych przez Loringa M. Danfortha, Tradition and Change in Greek Shadow 
Th eatre, [w:] Th éâtre d’ombres. Tradition et modernité, S. Damianakos (red.), Institut 
International de la Marionnette: Paris 2000, s. 159-183.

27 Π. Μιχόπουλος, Ο Μεγαλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι (Aleksander Wielki 
i przeklęty wąż), [w:] Πέντε κωμωδίες και δύο ηρωϊκά (Pięć komedii i dwa przedstawienia 
bohaterskie), Ερμείας: Αθήνα 1972,  s. 70.
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dlaczego mielibyśmy zostawiać pieniądze Serbom?”28. Epizod ten budzi 
skojarzenia ze sceną z fasoladą z greckiego teatru cieni.

Zarówno baj Gania, jak i Karagiozisa nie można jednak uznać za jesz-
cze jedno wcielenie archetypicznego, nieco rubasznego wesołka dosko-
nale znanego z tradycji ludowej i literatury popularnej. W przeciwień-
stwie do Ezopa, Marchołta czy Gargantui obaj opisywani przeze mnie 
bohaterowie weszli do dyskursów narodowych. Baj Gania powszechnie 
uznano za uosobienie negatywnych cech bułgarskich. Karagiozis zaś, któ-
rego kompletny brak manier publiczność teatru cieni traktowała z dużym 
przymrużeniem oka, zaczął być co prawda identyfikowany z greckością, 
ale przede wszystkim przez najniższe warstwy coraz bardziej podzielo-
nego i szybko modernizującego się społeczeństwa greckiego. Przeważnie 
niewykształceni widzowie teatru cieni, niejednokrotnie dobrze jeszcze 
pamiętający czasy osmańskie, widzieli podczas przedstawień na białym 
płótnie samych siebie. Karagiozis stał się dla nich Grekiem, który – mimo 
licznych przywar – zawsze potrafił przechytrzyć zamożniejszych i wyżej 
postawionych w hierarchii społecznej.

Często podkreśla się skrajne uczucia, jakie baj Ganio budzi w sa-
mych Bułgarach. Afiszowanie się ze swoim wyobcowaniem ze świata 
europejskiego i apoteoza swojskości u wielu budzi wstyd. „Ależ z ciebie 
baj Ganio!”29 – może dziś usłyszeć Bułgar, który swoim zachowaniem 
wywołuje zgorszenie i niesmak. Jednak zjawisko to miało początki 
znacznie wcześniej. Już w ostatnich latach XIX w., kiedy pierwsi kry-
tycy dostrzegli w baj Ganiu typ Bułgara, który skupia w sobie najgorsze 
cechy, Aleksander Teodorow-Balan twierdził, że bohater ten jest „mo-
zaiką ułożoną z prawdziwych kamyków bułgarskich cech charakteru 
i kultury”30. W podobnym duchu wypowiadał się modernista Krystio 
Krystew, widząc w baj Ganiu Bułgara o rażąco niskiej kulturze ducho-
wej i zepsuciu moralnym, ukształtowanego przez lata niewoli. Baj Ga-

28 „Защо ще си даваме парите на сърбите?” А. Константинов, op. cit., s. 35. 
[tłum. polskie, s. 23].

29 И. Пелева, op. cit., s. 94.
30 „Мозайка, в която са наредени истински камъчета от български черти 

на характер и култура”. A. Теодоров-Балан, Рецензии за Бай Ганьо, „Български 
предлед” 1984, г. I, t. IX, s. 158-160 i t. XI-XII, s. 377-378, [za:] K. Галунова, Бай Ганьо. 
Опит върху народопсихология и българската модерност, Фабер: Велико Търново 
2009, to i następne tłumaczenia na język polski, jeśli nie zaznaczono inaczej – KU.
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nio stał się w ten sposób żywym obrazem wszystkiego, co złe w bułgar-
skości31.

Jednak z czasem spryt, pragmatyzm i oportunizm bohatera, który 
potrafi nie tylko wybrnąć z każdej sytuacji, ale i przechytrzyć każdego, 
zaczęły być przez wielu uznawane za pozytywne cechy charakteru, które 
pomogły przetrwać Bułgarom w czasach osmańskich. Niemiecki slawi-
sta, krytyk literacki i etnograf, Gerhard Gesemann, na początku lat trzy-
dziestych opublikował w czasopiśmie „Slavische Rundschau” (Przegląd 
Słowiański) artykuł, w którym pisał:

Właśnie temu nieosiągalnemu dla żadnej subtelniejszej kultury (również 
dla fanariocko-bizantyńskiej!), temu zawsze nieubłaganie wesołemu, hała-
śliwemu miłośnikowi gościny, w głębi dobrodusznemu, aczkolwiek zawsze 
poszukującemu jakiejś korzyści dla siebie, mianowicie temu wiejskiemu 
chytremu Bułgarowi bułgarski naród zawdzięcza swoje przetrwanie w ob-
liczu politycznego ucisku ze strony Turków oraz kulturowej i gospodarczej 
grabieży [dokonanej przez] Greków i różnych innych Lewantyńczyków32.

Przypadek bohatera teatru cieni wydaje się analogiczny. Grecy podczas 
kłótni, gdy dochodzi do argumentów ad personam, często kończą cierpką 
uwagą: „Ale z ciebie Karagiozis!”. Chociaż nie zawsze do tego typu porów-
nań dochodzi w atmosferze sporu. Aktor Sotiris Spataris wspominał, jak 
w czasie II wojny światowej wystawiał przedstawienia w szpitalach. Jego wi-
dzowie byli przeważnie ciężko ranni, zdarzało się, że w trakcie walk stracili 
rękę lub nogę. Pewnego razu, już po zakończonym spektaklu, jeden z cho-
rych przywołał aktora do swojego łóżka i zawołał: „Panie Spataris, zobacz, 
tyle lat grasz, a takiego Karagiozisa toś dotąd nie widział!”33.

31 К. Галунова, op. cit., s. 37-39.
32 „Тъкмо на този незагнат от никиква по-тъкна култура (също не и от фанари-

отско-византийска!), на този винаги неумолимо-весел, шумен любител на угощение, 
добродушен в основата си, но всякога дирещ някоя полза за себе си, именно на тоя по сел-
ски хитър българин българският народ дължи своето запазване под политическия гнет 
на турците и културното и стопанско ограбване чрез гърците и разни други левантинци“. 
Г. Геземан, Пробламтичен българин. Към характерология на славяните, „Училищен пре-
глед“, XXX, 1931, 6, s. 925-931, [za:] К. Галунова, op. cit., s. 52-55.

33 Σ. Σπαθάρης, Απομνημονεύματα Σ. Σπαθάρη και η τέχνη του Καραγκιόζη 
(Wspomnienia S. Spatarisa i sztuka Karagiozisa), Άγρα: Αθήνα 1978, s. 140.
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Rzeczywiście, podobnie jak niektórzy Bułgarzy z baj Ganiem, tak 
samo Grecy chętnie identyfikują się z Karagiozisem. Figurki z podo-
bizną tego ostatniego można kupić na stoiskach z pamiątkami, a wpi-
sanie w 2010 r. tureckiego Karagöza na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO wzbudziło w Grecji ogromne kontrowersje. We wstępie 
do jednego z wydań sztuk można przeczytać, że „[Karagiozis] nie 
obawia się niczego i niczego nie oczekuje”34. Jest to parafraza bodaj 
najbardziej znanego cytatu z twórczości Nikosa Kazantzakisa. Słowa 
te zostały wyryte na nagrobku kreteńskiego pisarza, są także często 
umieszczane na różnych pamiątkach z Grecji, na przykład koszulkach 
bądź torbach.

Maria Todorowa zwróciła uwagę, że postać prostego, ale zarazem 
nadzwyczaj chytrego burżuazyjnego parweniusza, który przygląda się 
transformacji małego rolniczego kraju w zbiurokratyzowane społeczeń-
stwo typu zachodniego występuje także w innych literaturach na Bał-
kanach – na przykład w twórczości Rumuna Iona Luki Caragialego 
oraz serbskiego pisarza Branislava Nušicia35. Jako pierwszy utożsamia-
niu baj Gania z bułgarskością sprzeciwił się Bojan Penew – historyk li-
teratury, slawista, znawca i wielbiciel polskiego romantyzmu. Przekony-
wał on, że baj Ganio jest nie tyle karykaturą Bułgara, co zwykłego czło-
wieka Orientu pozbawionego dobrych manier i kultury. W podobnym 
duchu wypowiadał się inny znakomity badacz, etnograf oraz historyk 
literatury, Michaił Arnaudow36. Zgadzał się on z Penewem, że baj Ga-
nio jest nie tyle konkretną osobą, co raczej typem, który można uznać 
za odbicie w krzywym zwierciadle tak samo Bułgara, jak i „Serba, Wo-
łocha, Ormianina czy Greka” W artykule opublikowanym w 1923 r. 
na łamach czasopisma „Златорог” (Złoty Róg) Penew pisał:

Rzeczywiście, spotykamy u niego konkretne typowe cechy, jednak pa-
trząc całościowo, [baj Ganiu] nie jest postacią – wewnątrz niego sku-

34 „Δε φοβάται, δεν ελπίζει τίποτα”. Γ. Κ., Από τον Μπράχαλη ως τους σημερινούς 
καραγκιοζοπαίκτες (Od Brachalisa do współczesnych karagizopechtów), [w:] Ο Καραγκιόζης: 
δώδεκα κωμωδίες και το χρονικό του θεάτρου σκιών (Karagiozis: dwanaście komedii i kronika 
teatru cieni), opr. Μπ. Γραμμένος, Άγκυρα: Αθήνα 1973, s. 15.

35 M. Todorova, op. cit.
36 К. Галунова, op. cit., s. 44-46.
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pionych jest kilka typów. Zawiera on [w sobie] wszelkie możliwe ce-
chy czarnego charakteru. Jednak cechy te, zebrane razem, w żadnym 
przypadku nie mogą zostać przypisane wyłącznie jednej narodowości 
czy jednemu środowisku. W istocie rzeczy autor daje nam nie jeden, 
a kilka typów pod jednym i tym samym imieniem. Baj Ganiu posia-
da cechy, które kojarzą się z bułgarskim charakterem, ale obok nich są 
i inne, które nie mają nic wspólnego z narodowym duchem. Ponadto, 
w wielu przypadkach przejawia on cechy nie specyficznie bułgarskie, 
lecz bardziej ogólne, charakterystyczne dla każdego niekulturalnego 
narodu37.

Dla Penewa baj Ganio nie jest Bułgarem, lecz raczej – choć sformu-
łowanie to nie pojawia się w artykule expressis verbis – homo balkanicus. 
Kategorię tę wprowadził do dyskursu naukowego inny bułgarski ba-
dacz, Swetłozar Igow, który w 1923 r. opisał, jak wychowani w wielokul-
turowości i wielojęzyczni mieszkańcy Bałkanów na przełomie XIX i XX 
wieku. z jednej strony budowali swoją tożsamość w opozycji do kultu-
ry Europy Zachodniej, z drugiej jednak obficie z niej czerpali i chętnie 
przyjmowali wiele europejskich wzorców. Czuli się Europejczykami, ale 
„nie do końca”. I właśnie baj Ganio, literacka kreacja Konstantinowa, 
zostaje uznany przez Igowa za idealny przykład postaci, która wpisuje 
się w figurę homo balkanicus38.

Warto rozważyć, czy przy takiej interpretacji nadal możliwa jest pa-
ralela między baj Ganiem a Karagiozisem. Podążając tropem Penewa, 
można postawić tezę, że widzowie teatru cieni mieli do czynienia z ty-
pem postaci o charakterze uniwersalnym, która – podobnie jak baj Ga-

37 „Наистина, у него срещаме известни типични черти, но той, изцяло взет, 
не е тип – в него са съединени външно няколко типа. Той съдържа всевъзможни 
качества от отрицателен характер; ала тия качества, взети вкупом, по никой 
начин не могат да се припишат изключително на една народност или на една 
среда. Всъщност авторът ни дава не един, а няколко типа под едно и също име. У 
Бай Ганя има черти, които напомнят българския характер, но покрай тях има и 
други, които нямат нищо общо с националната психика. При това в много случаи 
той проявява качества не специфично български, а по-общи, присъщи на всеки 
некултурен народ”. Б. Пенев, Превращенията на Бай Ганя, „Златорог“ 1923, t. 1, s. 
22-33.

38 С. Игов, op. cit.
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nio – jest tak samo grecka, jak i bułgarska, serbska czy rumuńska. Czy, 
jeśli głębiej się zastanowić, rzeczywiście są przesłanki, by uznać Kara-
giozisa – postać o niezaprzeczalnie osmańskim rodowodzie i mentalno-
ści prostodusznego wieśniaka, mieszkańca nędznej chaty, który znalazł 
się w mieście jakby przez przypadek – właśnie za Greka?

Fot. 1. Baj Ganio Aleko Konstantinowa wydany w formie książki dla dzieci. Źródło: 
knizhen-Pazar.net.

Szczególnie ważne w tym kontekście jest spostrzeżenie Penewa, 
który stwierdził, że homo balkanicus znajduje się w fazie przejściowej – 
nie jest już swojskim Bałkańczykiem, ale nie można go również uznać 
za prawdziwego Europejczyka. Dlatego zarówno mieszkańcy Bałkanów, 
jak i obywatele Europy wyśmiewają takiego bohatera i nie uznają go 
za swojego.

Myśl Penewa wywołujе natomiast skojarzenia z antropologiczną 
koncepcją Arnolda van Gennepa, który podzielił rytuał przejścia na trzy 
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fazy: preliminalną (wyłączenia), liminalną (przejściową) oraz postli-
minalną (włączenia)39. W przypadku baj Gania umiejscowienie w fa-
zie przejściowej i stanie zawieszenia jest nader widoczne. Wychodząc 
od założeń Penewa, dwoje bułgarskich badaczy Lili Iliewa i Stilian Stoja-
now zwrócili uwagę, że bohater Konstantinowa podczas swojej podróży 
po Europie nie jest ani człowiekiem Bałkanów, ani Zachodu – znajduje 
się w fazie liminalnej. Właśnie ten brak tożsamości w chwili przejścia 
został uznany przez dwoje uczonych za główne źródło nieporozumień.

Taką interpretację narzuca już zresztą sama konstrukcja utworu. 
W Baj Ganiu nie ma ani wartkiej fabuły, ani dynamicznych zwrotów ak-
cji. Czytelnik jest świadkiem jednej sceny: przy stole siedzi kilku Bułga-
rów, którzy kolejno opowiadają o przygodach baj Gania, a każdy stara się, 
aby jego anegdota wywarła na zgromadzonych jeszcze większe wrażenie 
niż poprzednio usłyszane historie. Paradoks polega na tym, że baj Ganio 
tak naprawdę nie jest mile widziany nie tylko podczas wykwintnych obia-
dów w Wiedniu czy Dreźnie, lecz również w swojskiej sofijskiej kawiarni. 
Jego zachowania nie akceptują ani znajdujący się w fazie postliminalnej 
Europejczycy, ani siedzący przy stole „preliminalni” Bułgarzy40.

Również analizując historię teatru cieni, gdzie przedstawienia, osa-
dzone w czasach osmańskich, jednocześnie nawiązują do współczesno-
ści – taki trójfazowy podział dałoby się dość łatwo wyodrębnić. Dziś 
wręcz trudno uwierzyć, że w XIX wieku grecki teatr cieni miał opinię 
wyjątkowo obscenicznej rozrywki, z niewyszukanym poczuciem humo-
ru. Wystawiane przedstawienia przez wiele lat wiernie odzwierciedla-
ły osmańskie pierwowzory. Zaadaptowane bezpośrednio z Imperium 
Osmańskiego spektakle w XIX wieku uznawane były przez Greków 
za „azjatycki teatr z mnóstwem przekleństw”. W jednym z najstarszych 
przedstawień, Weselu Karagiozisa (Ο γάμος του Καραγκιόζη), konsump-
cja świeżo zawartego związku małżeńskiego odbywała się podobno 
na oczach publiczności41. Ojcowie chodzili na policję, aby poskarżyć 
się, że ich synowie są deprawowani w trakcie przedstawień. Szczegól-

39 A. v. Gennep, Obrzędy przejścia, przeł. B. Biały, red. J. Tokarska-Bakir, PIW: 
Warszawa 2006. Pierwsze wydanie publikacji (w jęz. francuskim) ukazało się w 1909 r.

40 Л. Илиева, С. Стоянов, op. cit.
41 Θ. Χατζηπανταζής, Η εισβολή του Καραγκιόζη στην Αθήνα του 1890 (Inwazja 

Karagiozisa na Ateny w 1890 roku), Στιγμή: Αθήνα 1984, s. 34-36, 47.
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nie warstwy wyższe postrzegały spektakle jako „budzące zgorszenie, 
wschodnie i demoralizujące”. Zdarzało się nawet, że grecka policja za-
mykała teatrzyki i aresztowała aktorów. Na teatr cieni negatywnie zapa-
trywała się również cerkiew, wiążąc Karagiozisa z islamem.

Szczególnie Ateńskie elity odnosiły się do Karagiozisa z dużą pogar-
dą. W drugiej połowie XIX wieku były już spragnione „żywego” teatru 
zachodnioeuropejskiego, nawet jeśli role kobiece mieliby w nim odgry-
wać wąsaci mężczyźni. Nie do pomyślenia było, że „turecki ekran” góru-
je nad „greckim teatrem”42.

Grecki teatr cieni, tworząc pomost między wulgarnymi przedsta-
wieniami tradycji osmańskiej a zachodnioeuropejskimi spektaklami 
należącymi do kultury wysokiej, znalazł się w fazie liminalnej. Za ce-
zurę można tu uznać lata osiemdziesiąte XIX w., kiedy zaczął się kształ-
tować nowy grecki repertuar, a wśród znanych już wcześniej z trady-
cji osmańskiej bohaterów – takich jak tytułowy Karagiozis (Karagöz) 
czy Chadziawatis (Chadżiawat) – pojawiły się postacie ściśle związane 
z historią i kulturą Grecji. Rozpoczął się proces hellenizacji, który w du-
żej mierze polegał na złagodzeniu przedstawień i usunięciu niektórych 
wulgarnych fragmentów oraz obscenicznych żartów.

Zmiany można zaobserwować również przyglądając się samemu 
głównemu bohaterowi. W kawiarniach w Konstantynopolu osmański 
Karagöz często występował z wielkim fallusem. Angielski podróżnik 
John Hobhouse, goszczący w 1809 r. w Janenach na tureckim przedsta-
wieniu opisywał, że Karagöza wyróżniał „atrybut Boga Ogrodów”43. 
Potwierdzające to ilustracje można zresztą obejrzeć w klasycznej mo-
nografii tureckiego badacza teatru cieni, Metina Anda44.

W tradycji greckiej nie tylko obraz Karagiozisa został złagodzony, 
lecz również zatarto ślady kultury osmańskiej. W porównaniu z turec-
kim Karagözem Karagiozis wygląda znacznie skromniej i swoim ubio-
rem przypomina ubogiego mężczyznę, jakiego można spotkać w każ-
dej wiosce. Orientalny przepych zastąpiły zwykła koszula, rozchełstany 

42 Ibidem, s. 24.
43 „Th e equipage of the God of Gardens”. J. C. Hobhouse, A Journey Th rough Alba-

nia and Other Provinces of Turkey in Europe and Asia, to  Constantinople, During the 
Years 1809 and 1810, t. 1, printed for J. Cawthorn: London 1813, s. 183.

44 M. And, Karagöz, Th éatre d’ombres turc, Dost: Ankara 1977, s. 110-111.
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kaftan i krótkie spodenki. Karagöz na głowie nosił elegancki turban, 
na nogach zaś miał kolorowe trzewiki z kokardami. Jego strój był wie-
lobarwny i prowokował do zachwytu nad duchem Orientu. Tymczasem 
Karagiozis przedstawiany jest bez żadnego nakrycia głowy i obuwia, 
chodzi zawsze boso, a cały jego strój jest najczęściej jednokolorowy. 
Gdyby nie ogromny garb na plecach i nienaturalnie długie ramię, moż-
na by powiedzieć, że w greckiej kreacji wygląda on wręcz niepozornie.

Teorię van Gennepa rozwinął Victor Turner, którego szczególnie za-
interesował stan znajdowania się „pomiędzy”, czyli w fazie liminalnej45. 
Szkocki antropolog opisał, jak w wyniku nieustannego naruszania 
ładu społecznego antagonizuje się społeczeństwo. W obliczu konfliktu 
i wspólnego zagrożenia członkowie społeczności tworzą niezhierarchi-
zowaną communitas, przeciwieństwo societas. Przedstawienia teatru 
cieni można uznać za oczyszczające widowisko kulturowe, które przy-
wraca równowagę, a jednocześnie wznieca i kumuluje przeżycia zbioro-
we w opisywanej przez Turnera społeczności.

Fot. 2-3. Osmański Karagöz i grecki Karagiozis. 
Źródło: el.wikipedia.org; karagiozis.com.

45 V. Turner, Paradygmaty religijne a działania polityczne. Tomasz Becket na radzie 
w Northampton, [w:] idem, Gry społeczne, pola i metafory, przeł. W. Usakiewicz, Wyd. UJ: 
Kraków 2005, s. 47-80; L. Kolankiewicz, Antropologia widowisk: subdyscyplina czy nowa 
perpsektywa antropologii kulturowej?, „Kultura współczesna” 2007, nr 1, s. 131-142.



129Odmiany homo balkanicus

Communitas objawia się tu na dwa sposoby. Po pierwsze, taki ro-
dzaj wspólnoty tworzyła sama widownia. Na przedstawienia chętnie 
przychodzili przedstawiciele różnych narodowości i profesji. Z braku 
krzeseł w greckich kafenionach widzowie nieraz siadali na skrzynkach 
po cytrynach lub po prostu na ziemi46. Towarzyszyło im poczucie, 
że uczestniczą w wyjątkowym, improwizowanym widowisku – nigdy 
nie było dwóch jednakowych przedstawień teatru cieni. Za każdym 
razem aktor wprowadzał drobne zmiany, nawiązywał do bieżących 
wydarzeń, bądź nawiązywał dialog z publicznością. Po drugie, sam 
świat na płótnie teatru cieni i struktura przedstawień opisana przez 
Danfortha wydają się odpowiadać opisowi Turnera. Można to łatwo 
pokazać choćby na przykładzie przedstawienia o przeklętym wężu. 
Widzowie byli tu świadkami kolejno: naruszenia ładu w istniejących 
stosunkach (wąż odcina mieszkańcom dostęp do źródła z wodą i każe 
ofiarowywać sobie każdego dnia dziewicę), gwałtownie narastające-
go kryzysu (kolejne dziewice padają ofiarą węża, aż któregoś dnia los 
pada na córkę wezyra), działań zbiorowych zmierzających do przy-
wrócenia równowagi (wezyr ogłasza nagrodę za zabicie węża, a kolej-
ne postacie teatru cieni próbują bezskutecznie wykonać powierzone 
zadanie) i wreszcie zamanifestowanie pojednania (Aleksander Wielki 
zabija węża, a wezyr wystawia ucztę na cześć wybawcy).

Należy również dodać, że świat teatru cieni nie był niezhierarchi-
zowany, chociaż pojawiający się na płótnie Turcy odgrywali raczej role 
dobrotliwych baśniowych władców, a nie ciemiężycieli Greków47. Tak 
samo w przedstawieniu o przeklętym wężu Aleksander Wielki stracił 
wszystkie cechy historycznego króla, a garbatego Karagiozisa, który cały 
czas naprzykrzał się władcy swoją obecnością, traktował jak wiernego 
druha i przyjaciela. Jak widać, grecki teatr cieni na przełomie XIX i XX 
wieku znajdował się w fazie liminalnej, w fazie przejścia, a szczególnie 
uwidaczniało się to w aparycji i zachowaniu głównego bohatera.

46 Σ. Σπαθάρης , op. cit., s. 75, 78, 102, 112.
47 Analizuję tu wyłącznie komedie teatru cieni. Oprócz tego w XIX wieku często 

odgrywano przedstawienia patriotyczno-historyczne, w których podziały narodowe 
były już nad wyraz widoczne, a Turcy występowali oczywiście w roli czarnych cha-
rakterów. Przedstawienia historyczne chętnie wystawiano aż do zakończenia II wojny 
światowej.
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Na wszystkich trzech omówionych przeze mnie poziomach – również 
tym ostatnim, odchodzącym od spojrzenia ograniczającego się do perspek-
tywy jednonarodowej – można zaobserwować wyraźną paralelę między baj 
Ganiem a Karagiozisem. Zarysowane podobieństwo i próba interpretacji po-
staci Karagiozisa przy użyciu figury homo balkanicus skłaniają do wniosku, 
że wielopoziomowa grecka kultura ma także wyraźną warstwę bałkańską, 
która pozostaje widoczna także już po utworzeniu niepodległego państwa.

Niezależnie od tego, czy badacze interpretują postać baj Gania po-
zytywnie, czy negatywnie, czy widzą w nim Bułgara, czy raczej homo 
balkanicus, wszyscy zgadzają się co do tego, że postać ta jest kreacją 
literacką Konstantinowa, która w nieco karykaturalny sposób skupia 
w sobie co najmniej kilka typów ludzkich zachowań. Jak baj Gania nie 
można bezkrytycznie uznać jedynie za lustrzane odbicie Bułgara, tak 
samo trudno przypisać Karagiozisowi uosobienie cech Greka. 

Położona na pograniczu Śródziemnomorza i Bałkanów, Wschodu 
i Zachodu, Północy i Południa Grecja stanowi terytorium, na którym przez 
setki lat stykało się wiele tradycji. Od Grecji archaicznej, przez klasyczną, 
bizantyńską, szczególnie otwartą na wpływy Zachodu, głównie Włoch, 
Grecję Heptanezu i Krety, wreszcie pontyjską i małoazjatycką, aż po Grecję 
bałkańską. Mając na uwadze całą tę mozaikę, być może właściwsze byłoby 
uznanie Karagiozisa nie tyle za Greka, co za greckiego homo balkanicus.

Oprócz licznych podobieństw, między dwiema postaciami można 
dopatrzeć się również kilku różnic. Baj Ganio jest karykaturą literacką 
autorstwa konkretnego pisarza, przedstawiciela pierwszego pokolenia 
nowych elit po utworzeniu niepodległej Bułgarii. Tymczasem obraz Ka-
ragiozisa krystalizował się – a także ulegał stopniowej hellenizacji – przez 
kolejne dziesięciolecia. Postać ta ma wielu ojców – aktorów teatru cieni.

Na przełomie XIX i XX wieku baj Ganio był konstruktem literac-
kim, Karagiozis natomiast produktem niższego piętra kultury. Dopie-
ro w późniejszym okresie ta różnica gatunkowa ulegała stopniowemu 
zatarciu. Od lat dwudziestych przedstawienia teatru cieni zaczęły być 
wydawane w formie tanich broszur, a tym samym Karagiozis trafił 
również do obiegu literackiego. Po II wojnie światowej obydwaj boha-
terowie zostali zaadaptowani przez kulturę audiowizualną48.

48 И. Пелева, op. cit., s. 324-386; L.M. Danforth, op. cit., s. 160.
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Baj Ganio był produktem rodzących się bułgarskich elit, Konstan-
tinowowi posłużył jako narzędzie do piętnowania najgorszych cech 
Bułgara. Tymczasem Karagiozis – co często podkreśla się w greckich 
opracowaniach – był całkowicie negowanym przez greckie elity „dzie-
łem ludu”. Tym bardziej jednak zasługuje na podkreślenie, że chociaż te 
dwie postacie mają odmienny rodowód, wspólnie wpisują się w uniwer-
salną figurę homo balkanicus.
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Varieties of Homo Balkanicus. 
An Attempt at a Typology on the Basis of 

Greek and Bulgarian Material from 
the Turn of the 19th and 20th Century

The purpose of this paper is to highlight the many similarities be-
tween Karaghiozis, the main figure of the Greek shadow play, and bay 
Ganyo, a literary character created in 1895 by Bulgarian writer Aleko 
Konstantinov. The parallels are presented on three levels. Firstly, both 
characters bring to mind the archetypical image of a hideous folk jester 
who can outsmart rich and influential people. Secondly, both became 
symbolic of nationalities: while Karaghiozis would stand for Greekness, 
many literary critics saw bay Ganyo as the embodiment of Bulgarian 
national character. Thirdly, as Boyan Penev has emphasised, bay Ganyo 
can also be interpreted as homo balkanicus – a universal inhabitant of 
the Balkans, torn between parochialism and a desire for Westernisation. 
At the turn of the nineteenth and twentieth century, such figures were as 
representative of Bulgaria, as of Serbia, Romania, or Greece. This analo-
gy and Penev’s conclusion leads the author to ask whether it would not 
be appropriate to perceive Karaghiozis as homo balkanicus as well.
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„Głodne duchy” – dyskurs medyczny
jako narzędzie polityki tożsamościotwórczej

Deleuze określił kiedyś sprawowanie władzy jako oddzielanie ludzi 
od tego, co mogą, czyli od ich mocy […]. Istnieje jednak i inny, bardziej 
zdradziecki sposób sprawowania władzy, oddziałujący bezpośrednio 
nie na to, co ludzie mogą robić – na ich moc – lecz na ich niemoc, czyli 
na to, czego robić nie mogą albo, dokładniej mówiąc, mogą nie robić. 

Giorgio Agamben1

Kiedy latem 2013 r., o świcie, po raz pierwszy wjeżdżałam autobu-
sem po stromych zboczach masywu Dhauladhar do Dharamsali, byłam 
przekonana, że w przeciwieństwie do większości badaczy zajmujących 
się uchodźczą społecznością tybetańską, w trakcie badań nie będę po-
ruszała tematyki tożsamościowej2. W owym czasie nie interesowałam 
się bowiem ani kwestiami identyfikacyjnymi, ani strukturą uchodźczej 
administracji, ani tym bardziej politycznymi aspiracjami Tybetańskiego 
Rządu na Uchodźstwie. Przyjechałam do Indii z jasno sprecyzowanym 
problemem badawczym. W centrum moich zainteresowań znalazła się 
tzw. tradycyjna medycyna tybetańska (tyb. sowa rigpa) – wypracowa-
ne w jej obrębie teorie medyczne, etiologia chorób, sposoby diagnozo-
wania oraz leczenia poszczególnych zaburzeń i dolegliwości, a przede 
wszystkim epistemologia, która legła u postaw tego systemu.

1 G. Agamben, Nagość, przeł. K. Żaboklicki, W.A.B.: Warszawa 2010, s. 53.
2 Artykuł powstał w ramach grantu NCN „Medycyna tybetańska w kontekście 

biomedycznego i „tybetańskiego” dyskursu naukowego w Indiach. Perspektywa antro-
pologiczna” (UMO-2013/09/N/HS3/01045), którego jestem kierowniczką.
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Już po kilku tygodniach badań zrozumiałam jednak, że sowa rigpa 
jest systemem znacznie bardziej holistycznym, niż wcześniej zakłada-
łam. Zdałam sobie także sprawę, że badania powinnam właściwie zacząć 
od porzucenia biomedycznego pojęcia „choroby”, gdyż to, co Tybetań-
czycy rozumieją pod tym terminem, ma znacznie szerszy zakres seman-
tyczny i powinno być właściwie tłumaczone jako „przeszkoda” (tyb. 
rkyen). Aby uchwycić sens tej koncepcji, nie wystarczy jednak skoncen-
trować się na działalności tybetańskich specjalistów medycznych. Na-
leży się przenieść w sferę codziennej praxis i zagłębić w tybetańską co-
dzienność. Nie sposób tego uczynić, uciekając od materialnych realiów 
dnia powszedniego, od okoliczności uchodźstwa. Nie można ignorować 
faktu, że Tybetańczycy w Indiach stanowią społeczność zastygłą w sta-
nie oczekiwania, a nawet uwięzioną w liminalności3. Moje badania 
obejmowały zatem stopniowo coraz szersze zagadnienia: od proble-
mów, z jakimi zmaga się uchodźcza wspólnota, przez sposób organi-
zacji tybetańskiej administracji, system szkolnictwa, sytuację na indyj-
skim rynku pracy, kwestię ochrony „tradycyjnej kultury”, aż po polity-
kę tożsamościową i biopolityczne aspekty wykorzystania sowa rigpy. 
W trakcie kolejnych pobytów w Indiach z zaskoczeniem odkrywałam, 
że medycyna tybetańska została włączona przez elity uchodźcze w pro-
jekt, mający na celu wytworzenie w Indiach ujednoliconej wersji pan-
tybetańskiej tożsamości. W niniejszym artykule omówię to zagadnienie 
na przykładzie grupy, którą określam mianem „głodnych duchów”. Za-

3 Termin liminalność po  raz pierwszy pojawił się w 1909 r. w książce Obrzędy 
przejścia Arnolda van Gennepa. Liminalność jest tu  opisywana jako niedualistyczny 
sposób rozumienia relacji pomiędzy porządkiem społecznym a  zmianą. Victor Tur-
ner, który ponownie odkrył prace holenderskiego badacza i  zastosował je do  analizy 
rytuałów Ndembu, zwrócił uwagę na  kreacyjną moc liminalności. Liminalność nie 
jest bowiem koncepcją – jest raczej stanem ambiwalencji, dezorientacji, możliwości 
i potencjalności, a przede wszystkim – stanem niewiadomego, gdyż nigdy nie możemy 
mieć pewności, jakie przyniesie rezultaty. Ale liminalność to nie tylko stan „pomiędzy”, 
to również matryca, która pozwala nam lepiej przyjrzeć się temu, jak poszczególne jed-
nostki i grupy reagują na doświadczenia liminalne oraz jak owe doświadczenia kształtują 
ich osobowości i  tożsamości. W literaturze postmodernistycznej liminalność staje się 
pozytywną rozmaitością, wielością rozpiętą pomiędzy zdefi niowanymi, zamkniętymi 
tożsamościami, dlatego też termin ten wydaje się tak użytecznym narzędziem do opisu 
i analizy sytuacji uchodźstwa. Zob. B. Th omassen, Th e Uses and Meanings of Liminality, 
“International Political Anthropology” 2 (1) 2009, s. 18. 
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nim jednak ją przedstawię, nakreślę kontekst i okoliczności, w których 
się pojawiła i które doprowadziły do jej wyodrębnienia.

Wzorowi uchodźcy?

Tybetańczycy mieszkający w Indiach są częstokroć przedstawiani 
jako modelowa społeczność diasporyczna, której – pomimo trudnych 
warunków polityczno-ekonomicznych – udało się przez dziesięciolecia 
zbudować na uchodźstwie nie tylko zinstytucjonalizowaną administra-
cję, lecz także coś na kształt państwa opiekuńczego, „małego Tybetu”, 
którego instytucje mają zapewniać tybetańskim uchodźcom: zakwa-
terowanie, edukację, zatrudnienie i opiekę medyczną4. Tybetański 
Rząd na Uchodźstwie (Tibetan Government in Exile, TGiE) –  oficjal-
nie nazywany Centralną Administracją Tybetańską (Central Tibetan 
Administration, CTA) – uznaje siebie za kontynuację dawnego Rządu 
Tybetańskiego stacjonującego w Lhasie do 1959 r. Co za tym idzie, jest 
jedyną prawomocną władzą tybetańską sprawowaną obecnie zarówno 
w imieniu wszystkich uchodźców tybetańskich, jak i Tybetańczyków 
żyjących w obrębie Chińskiej Republiki Ludowej: w Tybetańskim Re-
gionie Autonomicznym oraz prowincjach: Qinghai, Gansu, Syczuan, 
Junan. Od 1960 r. reorganizacja struktur uchodźczej wersji Rządu Ty-
betańskiego była wzorowana na instytucjach zachodnich państw demo-
kratycznych. Obecnie CTA sama określa siebie mianem władzy opartej 
na „rządach prawa”. Jej głównym celem jest rehabilitacja tybetańskich 
uchodźców oraz przywrócenie wolności i szczęścia w Tybecie5.

Najważniejszym źródłem prawa i podstawą funkcjonowania orga-
nów CTA jest Karta Tybetańczyków (The Charter of Tibetans-in-Exile) 
– dokument uchwalony w 1991 r. i traktowany jako uchodźcza wersja 
konstytucji. Karta Tybetańczyków jest interesująca nie tylko dlatego, 

4 D. Anand, (Re)imagining Nationalism: Identity and Representation in Tibetan 
Diaspora of South Asia, „Contemporary South Asia” 2000, nr 9, s. 271-287; J.M. Hess, 
Stateless and the State: Tibetans, Citizenship, and Nationalist Activism in Transnational 
World, „International Migration” 2006, t. 44, s. 79-100; F. McConnell, A State Within 
a State? Exploring Relations Between the Indian State and the Tibetan Community and 
Government-in-Exile, “Contemporary South Asia” 2011, t. 19, nr 3, s. 297-313.

5 Central Tibetan Administration [artykuł w:] Wikipedia https://en.wikipedia.
org/wiki/Central_Tibetan_Administration (wszystkie dostępy: 10.10.2016).
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że wyznacza zakres działania, a także prawa i obowiązki tybetańskiej 
władzy ustawodawczej (Zgromadzenie Tybetańskich Deputowanych 
na Uchodźstwie), wykonawczej (tyb. Kashag, Rada Ministrów) i są-
downiczej (z Najwyższą Komisją Sprawiedliwości na czele), ale przede 
wszystkim ponieważ wprowadza i definiuje kategorię „obywatela ty-
betańskiego” (the citizen of Tibet). Czytamy w niej, że taki status może 
zostać przyznany „każdej osobie, której matka lub ojciec mieli przod-
ków pochodzenia tybetańskiego”6. Tak inkluzywna koncepcja obywa-
tela nasuwa jednak kilka wątpliwości dotyczących sposobów konstru-
owania wspólnoty oraz budowania w Indiach tybetańskiej tożsamości. 
Świadomość, że uchodźcza demokracja jest politycznym eksperymen-
tem podjętym zaledwie przez 3% całej populacji7, sprawia, że zasadne 
wydaje się zadanie pytań: kim właściwie są owi „obywatele tybetańscy”, 
nad którymi CTA chciałaby roztoczyć swoją opiekę? Czy rzeczywiście 
kategoria ta jest tak pojemna, jak mógłby to sugerować zapis w Kar-
cie Tybetańczyków? Czy obywatelem tybetańskim jednostka się rodzi, 
czy może raczej „staje”? I w końcu – jaką rolę w uchodźczym projekcie 
tożsamościowym odgrywa sowa rigpa?

Niewolnicy Shangri-la? 
Tybetańskie narzędzia tożsamościotwórcze

 
Większość wybitnych tybetologów – jak np. Dawa Norbu i Tsering 

Shakya – uznaje, że esencjalizacja „tożsamości narodowej” oraz upoli-
tycznienie „etniczności tybetańskiej” stanowią główną oś projektu, któ-
ry ma pozwolić CTA i elitom uchodźczym na zbudowanie w Indiach 
zjednoczonego tybetańskiego narodu8. Nie wystarczy jednak powie-
dzieć, że projekt ten zapoczątkowano dopiero w Indiach, a Tybetańczy-
cy, którzy do 1959 r. stanowili konglomerat wielu, często rywalizujących 
ze sobą społeczności, narodem zaczęli stawać się dopiero „poprzez dia-

6 Tibet Justice Center, http://www.tibetjustice.org/?page_id=58. 
7 Jedynie 3% populacji Tybetańczyków mieszka obecnie w Indiach, zob. D. Norbu, 

Th e Settlements: Participation and Integration, [w:] Exile as Challenge. Th e Tibetan Dia-
spora, D. Bernstorff , H. von Welk (red.), Orient Longman: New Delhi 2004, s. 186-212.

8 D. Norbu‚ ‘Otherness’ and the Modern Tibetan Identity, “Himal” 1990, May/June, 
s. 10-11. T. Shakya, Whither the Tsampa Eaters? “Himal” 1993, Sep-Oct, s. 8-11.
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sporę”9. W ramach wspomnianego planu elity uchodźcze wypracowa-
ły bowiem także swoisty program afirmacyjny – politykę tożsamości, 
której celem jest z jednej strony budowanie pozytywnych autoprezenta-
cji wśród uchodźców, a z drugiej – „zachowanie unikalnej tybetańskiej 
kultury”. Ponieważ uznano, że tybetański język, tradycyjne malarstwo, 
styl życia, sztuka, religia, wartości i tożsamość jako takie są zagrożone, 
indyjscy Tybetańczycy wypracowali dyskurs, zgodnie z którym prze-
trwanie ich narodu ma być uzależnione od tego, czy uchodźcom uda 
się zachować i sukcesywnie pielęgnować własną kulturę. Jej przetrwanie 
jest skrupulatnie planowanym i strukturyzowanym przedsięwzięciem, 
wdrażanym przy wykorzystaniu sentymentów, mito-historii, tech-
nik informacyjnych i edukacyjnych; przez manipulowanie symbolami 
oraz intencjonalne wynajdowanie tradycji10. Projekt ten wydaje się tym 
ciekawszy, że jego powodzenie uzależnione jest zaledwie od 3% całej 
populacji Tybetańczyków. To właśnie oni – uchodźcy żyjący w Indiach, 
„populacja-zastygła-w-oczekiwaniu” na odpowiedni moment, aby po-
wrócić do Tybetu – zaczęli być postrzegani jako kulturowy rezerwuar, 
skupiający w sobie wszelkie „prawdziwie” tybetańskie wartości, którego 
tradycje i tożsamość powinny być chronione i zachowywane11. W obrę-
bie tak rozumianej polityki tożsamościowej kładzie się nacisk na gene-
rowanie pozytywnych grupowych autoprezentacji, których odbiorcami 
mają być – jak się wydaje – głównie przedstawiciele szeroko rozumiane-
go Zachodu. Czternasty Dalajlama Tenzin Gjaco w swoim przemówie-
niu z okazji otwarcia nowego budynku Parlamentu w Ganden Kyishog 
w Dharamsali w marcu 2014 r. zaznaczył: „Jako Tybetańczycy, musimy 
zachować naszą unikalną tożsamość, kulturę i religię. Jeśli uda nam się 
[je] zachować, […] wsparcie międzynarodowe dla sprawy tybetańskiej 
zostanie podtrzymane”12. 

A zatem uchodźcza polityka tożsamościowa jest dla CTA narzę-
dziem w znacznie szerszym projekcie politycznym ukierunkowanym 

9 N. Bloch, Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków 
w Indiach, Wyd. UWr: Wrocław 2011, passim.

10 T. Shakya, op. cit., s. 11.
11 D. Norbu, ‘Otherness’..., s. 10-11.
12 Sustenance of Tibetan Culture and Religion Crucial, Says His Holiness Th e Dalai 

Lama, 11.03.2014, tibet.net/2014/03/11/sustenance-of-tibetan-culture-and-religion-
crucial-says-his-holiness-the-dalai-lama.
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na odzyskanie utraconej ojczyzny. Aby uzyskać poparcie dla swych 
roszczeń do samostanowienia, tybetańscy uchodźcy musieli stworzyć 
jednorodny i spójny obraz własnej wspólnoty, musieli użyć „obiektyw-
nych identyfikatorów zachodniego dyskursu narodowego” i powołać 
do życia twór, który nigdy wcześniej nie istniał w „historycznym Tybe-
cie” (a już na pewno nie poza granicami Lhasy) – musieli dowieść, że są 
narodem13. W tym celu CTA i powiązana z nią elita uchodźcza podej-
mują nieustanne wysiłki, aby złączyć partykularne i regionalne identyfi-
kacje pod szyldem jednej, spójnej „tybetańskiej tożsamości narodowej”. 
Procesy homogenizacji, których założeniem jest wytworzenie – opartej 
na wzorcu lhaskim – kultury pantybetańskiej, coraz częściej przybiera-
ją jednak formę reżimów tożsamościowych i w konsekwencji prowadzą 
do generowania „tybetańskiej hiperrzeczywistości”, w której „prawdzi-
wy Tybetańczyk” to mówiący lhaskim dialektem, empatyczny, uducho-
wiony, pokojowy buddysta; skromny i życzliwy „zjadacz tsampy”, brzy-
dzący się przemocą i światem materialnym; ceniący natomiast wartości 
demokratyczne i zaniepokojony degradacją środowiska naturalnego14. 
Donald S. Lopez w jednej ze swoich najsłynniejszych książek stwierdził, 
że Tybetańczycy paradoksalnie stali się zakładnikami własnego progra-
mu afirmacyjnego – stali się „więźniami Shangri-la”15. Projekt, który 
z założenia miał służyć wszystkim Tybetańczykom, w rzeczywistości 
stał się tłumiącym innowacyjność i kreatywność aparatem wyklucze-
nia. Sytuacja ta wydaje się tym bardziej osobliwa, że skalibrowane przez 
uchodźczą elitę narzędzia tożsamościowe nie tylko dyskryminują część 
uchodźczej wspólnoty (Tybetańczyków, którzy pochodzą z np. z Amdo 
i Khamu) i wykluczają alternatywne podmiotowości, które mogą two-

13 D. Anand, op. cit., T. Shakya, Th e Dragon in the Land of Snows: A History of 
Modern Tibet Since 1947, Pimlico: London 1999, s. 212-236; A. Misra, A Nation in Exile. 
Tibetan Diaspora and the Dynamics of Long Distance Nationalism, “Asian Ethnicity” 
2003, t. 4, nr 2, s. 189.

14 N. Bloch, op.cit., s. 313; P.Ch. Klieger, Shangri-la and Hyperreality: a Collision in 
Tibetan Refugee Expression, [w:] Tibetan Culture in Diaspora. Papers Presented at a Panel 
of the 7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995, F.J. 
Korom (red.), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft en: Wien 1997, 
s. 59-68; D.S. Lopez, Prisoners of Shangri-la. Tibetan Buddhism and the West, University 
of Chicago Press: Chicago 1998, s. 1-13; P. MacDonald, Dharamsala Days. Dharamsala 
Nights. Th e Unexpected World of the Refugees from Tibet, [bm], 2013, s. 144.

15 D.S. Lopez, op. cit.
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rzyć się w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, ale wręcz prze-
kształcają się w swoisty regulator postaw i zachowań, doprowadzając – 
w moim odczuciu – do proliferacji napięć i podziałów. Aby lepiej nakre-
ślić płaszczyznę, na której owe podziały operują, odwołam się do jednej 
z tybetańskich kategorii tożsamościotwórczych – sowa rigpy i leczonej 
w jej obrębie „choroby uchodźstwa”.

Choroba wygnania

Uchodźstwo i wygnanie są uznawane przez wielu moich rozmów-
ców za główne źródło cierpienia. Przy czym, pod pojęciem tego ostat-
niego rozumie się wszelkie przeszkody i przeciwności losu: choroby, 
dysfunkcje, niepowodzenia, lęki, niefortunne zbiegi okoliczności i po-
rażki, a także różnego rodzaju zaburzenia na płaszczyźnie fizycznej, 
mentalnej czy społecznej – słowem –  buddyjską duhkhę. 

Po przybyciu do Indii, wielu Tybetańczyków, z którymi miałam oka-
zję porozmawiać, cierpiało w wyniku chorób uznawanych za typowo 
indyjskie, takich jak: malaria, czerwonka, gruźlica czy zakażenie amebą. 
Miesięczne piesze przeprawy przez ośnieżone szczyty Himalajów często 
powodowały odmrożenia, chorobę wysokogórską, załamanie psychicz-
ne, depresję, odwodnienie i ogólne wycieńczenie organizmu. Wśród Ty-
betańczyków narastało przekonanie, że każdy uchodźca prędzej czy póź-
niej musi przejść ów osobliwy indyjski rite de passage. Wspomniane dole-
gliwości są przez przedstawicieli TGiE, pracowników Men-Tsee-Khangu 
(Instytutu Medycyny), a także wielu zwykłych Tybetańczyków określane 
zwykle mianem „chorób uchodźstwa” (diseases of exile) – zaburzeń wy-
wołanych biologicznym i społecznym kontekstem wymiejscowienia. 
Fakt, iż stały się one przedmiotem troski i poważnych dyskusji w obrębie 
uchodźczej wspólnoty nie byłby niczym zaskakującym, gdyby nie dys-
kurs, jaki uaktywniły i w jakim zaczęto o nich mówić. W trakcie badań 
terenowych w Indiach byłam bowiem kilkakrotnie informowana, że za-
równo „zanieczyszczenia” występujące w indyjskim krajobrazie, jak i sam 
kontekst uchodźstwa są niebezpieczne dla Tybetańczyków, gdyż wysta-
wiają ich na działanie nieznanych srin bu. 

Tybetańscy eksperci medyczni zazwyczaj tłumaczą termin srin bu, 
używając takich ekwiwalentów jak „pasożyt”, „drobnoustrój” czy „bak-
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teria”. W obrębie tradycji tybetańskiej słowo to ma jednak również kilka 
innych znaczeń i może odnosić się do różnych insektów, glist i robaków, 
a nawet istot duchowych czy demonów16. Skrupulatna analiza etymo-
logii terminu wskazuje na bliską relację pomiędzy srin bu, sgrib (które 
można przetłumaczyć jako „zanieczyszczenie rytualne”) a konkretnymi 
miejscami/elementami lokalnego krajobrazu (tyb. gnas). Aby lepiej zro-
zumieć kontekst funkcjonowania srin bu, należałoby zatem przyjrzeć się 
nie tylko emicznie tybetańskim koncepcjom „substancji” czy „osoby”, 
ale także dynamicznej sieci relacji zachodzących pomiędzy jednostką 
a światem, w którym ona partycypuje. Co jednak istotne, nie wszyscy 
Tybetańczycy przebywający na uchodźstwie w Indach są postrzega-
ni jako podatni na zaburzenia i dolegliwości wywołane przez srin bu. 
Podczas kolejnych badań terenowych z zaskoczeniem dowiadywałam 
się bowiem, że poszczególne segmenty uchodźczej wspólnoty są kate-
goryzowane przez część pracowników CTA, Men-Tsee-Khangu, a tak-
że wielu tzw. settlers (osiadłych Tybetańczyków) jako osoby wyjątkowo 
narażone, zarówno epidemiologicznie, jak i społecznie, na choroby wy-
gnania. Wśród grup ryzyka wymieniano zwykle młode kobiety, które 
uznaje się za szczególnie podatne na procesy akulturacyjne i niebezpie-
czeństwa związane z przemianami społecznymi17, a przede wszystkim 
tzw. newcomers – nowo przybyłych uchodźców z Tybetu.

Przedstawiciele TGiE, Men-Tsee-Khangu oraz takich tybetańskich 
instytucji i organizacji jak Tibetan Children Village (TCV), Tibetan 

16 W słowniku tybetańsko-angielskim autorstwa Chandry Dasa pod hasłem srin 
bu można znaleźć następującą informację: Srin bu są kanibalami, demonami pojawia-
jącymi się w indyjskiej i tybetańskiej mitologii, mają czerwone szyje i płonące oczy, piją 
krew i żerują na szczątkach martwych ciał. Zazwyczaj są niewielkich rozmiarów, raczej 
nieprzyjazne, wrogo nastawione względem ludzi. Ch. Das, Tibetan-English Dictionary, 
Book Faith: Delhi 1998, s. 1290.

17 Informację tę uzyskałam w Ministerstwie Edukacji we wrześniu 2013 r.. Podobne 
obserwacje poczyniła także Audrey Prost, która zauważyła, że  wśród mieszkańców 
Dharamsali dosyć powszechne jest przekonanie, że  na  „choroby wygnania” zapadają 
zazwyczaj młode, nowoczesne Tybetanki, żywo interesujące się modą, zafascynowane 
„zachodnią kulturą” i  fi lmami Bollywoodu, a  także „przesadnie” dbające o  wygląd. 
Zob. A. Prost, Sa cha ‘di ma ‘phod na… Displacement and Traditional Tibetan Medicine 
among Tibetan Refugees in India, [w:] Proceedings of the Tenth Seminar of the IATS, 2003. 
Volume 10: Soundings in Tibetan Medicine, M. Schrempf (red.), Brill: Leiden, Boston 
2007, s. 46-54.
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Transit School (TTS) i Tibetan for Conflicts pytani o to, dlaczego new-
comers stanowią grupę, u której diagnozuje się najwięcej przypadków 
głębokiej depresji, stanów lękowych, bezsenności etc., podkreślają, 
że trudne warunki ekonomiczne doskwierające newcomers na uchodź-
stwie, brak perspektyw i zatrudnienia, społeczna izolacja, bezczynność, 
nieustanna nuda, samotność i tęsknota za bliskimi, którzy zostali w Ty-
becie, a także nowe, nie zawsze przyjazne środowisko, są głównym po-
wodem różnych mentalnych i fizycznych zaburzeń. Co więcej, plaga 
chorób infekcyjnych doskwierająca nowo przybyłym jest przez settlers 
kojarzona przede wszystkim z nieodpowiedzialną i aspołeczną postawą 
owych „krnąbrnych, niewyedukowanych, wulgarnych”, a do pewnego 
stopnia także niebezpiecznych ludzi napływających z Tybetańskiego 
Regionu Autonomicznego. Uchodźcy ci – jak często się twierdzi – nie 
przestrzegają zaleceń sanitarnych, nie stawiają się na kontrole medycz-
ne i wydają się ignorować wszelkie rozporządzenia wydawane przez 
TGiE czy lokalne placówki opieki zdrowotnej18. Dlatego to właśnie ten 
segment tybetańskiej diaspory stał się głównym przedmiotem praktyk 
o charakterze biopolitycznym, podejmowanych przez Centralną Ty-
betańską Administrację.

Dwa światy tybetańskie

Nie ulega wątpliwości, że tybetańska społeczność w Indiach – po-
dobnie jak wiele innych wspólnot uchodźczych – boryka się z wielo-
ma problemami i konfliktami interesów19. Podczas pierwszego pobytu 
w Indiach najbardziej zaskakująca wydała mi się skomplikowana rela-
cja pomiędzy grupą settlers a newcomers. Kiedy rozpoczynałam swoje 

18 Ibidem, s. 55-61.
19 Wśród najbardziej palących kwestii można wymienić: konieczność praw-

nego uregulowania statusu nowo przybyłych uchodźców z  Tybetu, zapewnienie 
opieki zdrowotnej i  zakwaterowania dla nieustająco rosnącej diasporycznej populacji 
czy zapewnienie godnych miejsc pracy dla grupy wiekowej 20-35 lat. TGiE nieustan-
nie boryka się również z konfl iktem pomiędzy tzw. konserwatywnymi Tybetańczykami, 
którzy w kwestii relacji z CHRL poparli Drogę Środka (tyb. ume lam) zaproponowaną 
przez XIV Dalajlamę, a  radykalnymi grupami aktywistów, reprezentowanymi m.in. 
przez Tibetan Youth Congress, Students for Free Tibet czy Amnye Manchen Intitute 
z siedzibą w Dharamsali.
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badania, byłam przekonana, że uchodźcy stanowią jedną, wielką, zinte-
growaną wspólnotę, która z dużą uwagą i niepokojem śledzi wydarzenia 
w Tybecie, a także z ogromną radością i entuzjazmem czeka na kolej-
ne fale przybyszów, którzy zdecydowali się na niebezpieczną przepra-
wę przez Himalaje. Wyobrażałam sobie, że tuż po przekroczeniu przez 
newcomers indyjskiej granicy mają miejsce serdeczne i wzruszające 
powitania – wielogodzinne rozmowy, żywiołowa wymiana listów i in-
formacji. Byłam przekonana, że dla indyjskich Tybetańczyków newco-
mers stanowią nie tylko niezwykle cenne źródło informacji, ale także są 
kimś w rodzaju posłańców, łączników i mediatorów z ukochaną krainą 
Shangri-la – Tybetem. Jednak już po kilku tygodniach z zaskoczeniem 
dostrzegłam, że podział na settlers i newcomers nie jest jedynie prostą 
klasyfikacją, ale raczej służy jako narzędzie wykluczenia. Sami settlers 
zazwyczaj nie tylko nie mają żadnego kontaktu z newcomers, ale często 
zupełnie nie orientują się w ich sytuacji, a nawet obwiniają ich za wie-
le politycznych i ekonomicznych niepowodzeń uchodźczej wspólnoty. 
Można powiedzieć, że w Indiach współcześnie przebywają dwie grupy 
Tybetańczyków: reprezentowani przez settlers szanowani, wykształceni 
i ustatkowani „obywatele tybetańscy” oraz grupa stanowiąca „wstydli-
wy, niepokojący element” – biedni i zagubieni newcomers, którzy nie 
będąc do końca ani Tybetańczykami, ani Chińczykami, egzystują dziś 
na granicy prawa. Problem ten wydaje się niemal nieobecny w nauko-
wej literaturze tybetologicznej. Autorzy większości prac dotyczących 
sytuacji Tybetańczyków w Indiach pomijają tę kwestię, kreśląc homoge-
niczny obraz uchodźczej wspólnoty. Zagadnienie to zostało jednak za-
uważone przez kilku politologów i antropologów medycznych, a także 
niezależnych obserwatorów tybetańskiej diaspory20. Wśród tych ostat-
nich należy wymienić przede wszystkim Pauline MacDonald, autorkę 

20 J.M. Hess, Immigrant Ambassadors: Citizenship and Belonging in the Tibetan 
Diaspora, Stanford University Press: Stanford 2009, passim, S. Houston, R. Wright, 
Making and Remaking Tibetan Diasporic Identities, „Social & Cultural Geography” 2003, 
t. 4, nr 2, p. 217-231, P. Macdonald, op. cit., A. Prost, Precious Pills: Medicine and Social 
Change Among Tibetan Refugees in India, Berghahn Books: New York 2008, s. 54-73; M. 
Schrempf, Between Mantra and Syringe: Healing and Health-Seeking Behaviour in Con-
temporary Amdo, [w:] Medicine Between Science and Religion. Explorations on Tibetan 
Grounds, V. Adams, M. Schrempf, S.C. Craig (red.), Berghahn Books: New York 2011, s. 
157-183.
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jednej z najbardziej poczytnych ostatnio książek na temat społeczności 
żyjącej w Dharamsali, która pisze:

Trudno byłoby mi znaleźć choćby dziesięciu uchodźców urodzonych 
w Indiach, którzy – gdy tylko pojawił się wątek newcomers – nie wygła-
szaliby jakichś bigoteryjnych komentarzy na ich temat: „Newcomers nie 
pracują”, „Newcomers myślą jak Chińczycy”, „Newcomers żyją z fundu-
szy wysyłanych przez zachodnich sponsorów”, „Newcomers zawsze się 
biją”, „Newcomers są pijakami”, „Newcomers są nieuczciwi”, „Newco-
mers są wulgarni”, „Newcomers nie potrafią mówić poprawnie po ty-
betańsku”, „Newcomers chcą brać śluby z obcokrajowcami tylko po, aby 
móc prowadzić łatwe życie na Zachodzie”. Czasami tego typu uwagi są 
bardzo subtelne, ale można je usłyszeć dosłownie wszędzie – nieskoń-
czenie płyną z ust settlersów reprezentujących wszystkie grupy wiekowe 
[…]; od najmniej wyedukowanych mnichów, po ludzi, którzy skończyli 
uniwersytet21. 

Newcomers są zatem często wyobrażani i traktowani jako niewy-
edukowani, prymitywni, leniwi i agresywni przybysze, których sposób 
prowadzenia:

Drażni wyższe klasy Tybetańczyków, gdyż niestosowne zachowanie 
jednej osoby od razu szufladkuje całą grupę. A zatem, aby utrzymać 
opinię modelowej uchodźczej wspólnoty oraz pozytywne relacje han-
dlowe z nie-Tybetańczykami, osiedli uchodźcy usiłują monitorować 
i kontrolować innych [tzn. newcomers], a przynajmniej odseparować 
się od nich22. 

Newcomers swoim zachowaniem uderzają w obraz „modelowego 
Tybetańczyka”. Nie tylko nie stanowią ucieleśnienia cnót buddyjskich, 
ale często także – jak informowali mnie settlers –  popadają w alkoho-
lizm, wdają się w bójki, są bierni i niewdzięczni; niechętnie podejmują 
pracę, uznając, że to CTA powinna w pełni zadbać o ich życie; nie po-

21 P. MacDonald, op. cit., s. 44.
22 S. Houston, R. Wright, op. cit., s. 226.
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trafią poprawnie mówić po tybetańsku; są utracjuszami, którzy wyko-
rzystują status uchodźcy, aby pobierać kosztowne prezenty od swoich 
zachodnich sponsorów i, niczym „głodne duchy” z buddyjskiego Koła 
Życia zatracać się w świecie materialistycznych przyjemności. Bywają 
także oskarżani o szpiegostwo i działania mające zaszkodzić wizerun-
kowi, a nawet życiu XIV Dalajlamy23.

Ta opowieść ma jednak także drugą odsłonę. Większość newco-
mers – w przeciwieństwie do settlers, którzy niemal w 90% wywodzą 
się z regionu U-Tsang – pochodzi ze wschodnich prowincji, z Khamu 
i Amdo. Są to jedne z najbiedniejszych części tzw. etnicznego Tybetu, 
które na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci doświadczyły niezwykle 
okrutnej polityki sinizacyjnej. Uchodźcy z tych regionów na ogół nie 
mogli uczęszczać do szkół, w których język tybetański był językiem 
wykładowym. Zazwyczaj biegle znają tylko język chiński (tzn. manda-
ryński) i jeden z amdowskich czy khampowskich dialektów lokalnych. 
Choć poziomem wykształcenia niejednokrotnie przewyższają tzw. uro-
dzonych-uchodźców, brak biegłości w powszechnie przyjętym dialekcie 
diaspory sprawia, że są często postrzegani przez indyjskich Tybetań-
czyków jako niewyedukowani i zsinizowani. Jedna z moich znajomych 
stwierdziła, że newcomers ubierają się i zachowują inaczej niż większość 
tzw. osiadłych Tybetańczyków. Choć, przybywając do Indii, przywożą 
ze sobą tybetańskie nowości płytowe nagrywane przez niezwykle po-
pularnych w TAR młodych artystów (reprezentujących różne gatunki: 
rock, pop, hip hop, undergroundowy metal czy punk, a nawet reggae), 
to teksty owych utworów zawierają tak wiele neologizmów i wyrazów 
slangowych, że dla większości tzw. urodzonych-uchodźców pozostają 
niezrozumiałe. Paradoksalnie zatem nowe style muzyczne, nowe wzor-
ce zachowań, mody oraz neologizmy, jakie w Tybecie tworzą się choć-
by w obrębie słownictwa dotyczącego elektroniki, nie są przez settlers 
odbierane jako przejaw twórczej innowacji Tybetańczyków żyjących 
w TAR, ale raczej jako kolejne etapy „zagłady” tybetańskiej kultury. 
Newcomers, przybywając do Indii, przynoszą ze sobą bardzo niewygod-
ny obraz Tybetu; obraz, który kłóci się z wyobrażeniami i tęsknotami 

23 Newcomers są także często kojarzeni z  wyznawcami Dordże Shugden – zwo-
lennikami praktyki, która w 1996 r. została ofi cjalnie zakazana przez XIV Dalajlamę, 
a której wyznawcy mieli dopuścić się kilku morderstw w jego najbliższym środowisku.
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podsycanymi przez CTA oraz uchodźczą elitę. Choć Indie miały być 
dla wielu newcomers miejscem wolności i możliwości, w rzeczywistości 
stały się obszarem odrzucenia. Wydaje mi się, że grupą, która w naj-
większym stopniu odczuła skutki owych realiów, są ci newcomers, któ-
rzy jako kilkuletnie dzieci zostali wysłani do Indii przez rodziców.

„Głodne duchy”

Już w trakcie realizacji pierwszego projektu badawczego w Dharam-
sali zwróciłam uwagę na grupę młodych, modnie ubranych ludzi, godzi-
nami przesiadujących w lokalnych kawiarniach i leniwie popijających 
masala czaj lub cappuccino. Zazwyczaj są to uśmiechnięci i sympatycz-
ni młodzi mężczyźni (w wieku 20-30 lat), którzy żartując, wpatrują się 
w swoje nowe iphone’y, słuchają muzyki i komentują posty na Facebooku. 
Jeśli w okolicy akurat nie dzieje się nic ciekawego,  całymi grupami snują 
się po uliczkach miasta, majestatycznie przemierzają royal enfieldami od-
cinek między Gankyi a McLeod Ganj lub z nudów ruszają na cham cham24 
po okolicznych knajpach. Wszędzie ich pełno. Zawsze rozluźnieni i dys-
ponujący wolnym czasem, byli doskonałymi rozmówcami. Od pierwsze-
go kontaktu z zaangażowaniem opowiadali o swoich pasjach i planach 
na przyszłość. Chętnie dzielili się ze mną przemyśleniami na temat bud-
dyzmu, opowiadali o swojej wdzięczności dla XIV Dalajlamy lub plano-
wali ze szczegółami wyjazdy do Europy czy USA. Zawsze radośni, ubrani 
zgodnie z ostatnią modą, wyposażeni w najnowsze gadżety elektronicz-
ne wydawali się świetną egzemplifikacją sukcesu, jaki tybetańska spo-
łeczność uchodźcza odniosła w Indiach. Do dziś mam jednak wrażenie, 
że owi młodzi mężczyźni stali się w pewien sposób swoim największym 
wrogiem. Tybetańczycy, którzy z reguły są bardzo dumni, niechętnie 
przyznają się do porażek, niechętnie też proszą o pomoc. 

Kolejne wyjazdy do Indii uświadomiły mi, że „kolorowy obrazek”, 
jaki widziałam podczas poprzednich badań, był jedynie efektem po-
zytywnych autoprezentacji. Większość młodych newcomers, z którymi 
wówczas rozmawiałam, tak naprawdę żyła w niezwykle ubogich warun-
kach. Wielu z nich nie miało nawet dachu nad głową. Kiedy pewnego 

24 Słowo używane na określenie „przechadzki”, „spaceru”.
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dnia ofiarowałam lecznicze kadzidła jednemu z moich ulubionych roz-
mówców, Tashiemu, który cierpiał na zapalenie płuc, usłyszałam tylko: 
„Nie, nie, dziękuję. Wiesz, ja nawet nie miałbym gdzie ich zapalić... ja... 
śpię w lesie”25. Słowa te wprawiły mnie w konsternację. Nie mogłam 
zrozumieć, jak osoba, którą z daleka rozpoznawałam po ogromnych, 
niezwykle kosztownych słuchawkach Monster Beats, może mieszkać 
w lesie. Szybko okazało się jednak, że Tashi nie był wyjątkiem. Podobny 
styl życia prowadzi obecnie wielu młodych newcomers, którzy z braku 
własnego miejsca pomieszkują u przyjaciół lub krewnych, a gdy są po-
zbawieni i takiej możliwości, szukają noclegu w mglistych lasach ce-
drowych otulających McLeod Ganj. Na wzór istot zasiedlających jedną 
z sześciu sfer uwarunkowanej egzystencji buddyjskiego Koła Życia, na-
zwałam ich „głodnymi duchami”. 

Według Tybetańskiej Księgi Umarłych „głodne duchy” (skr. pre-
towie) – wyobrażane jako istoty o cienkich niczym igła przełykach 
oraz ogromnym brzuchach – mają niezaspokojony apetyt na dobra 
świata materialnego. Ponieważ ich wszelka aktywność jest skoncen-
trowana na obsesyjnych próbach konsumowania owych dóbr, życie 
„głodnych duchów” staje się torturą nienasycenia. Niepohamowany 
głód pretów nie może zostać zaspokojony, gdyż jest efektem neuro-
tycznych pragnień – konsekwencją wewnętrznej pustki, która spala 
je od środka. „Głodne duchy”, zatraciwszy się w świecie materialnym, 
szukają tego, czego świat ten – ze względu na swoją naturę – nie może 
im zaoferować. Istoty te zostają tym samym zredukowane do nosicie-
li własnych ciał. Newcomers, których określiłam mianem „głodnych 
duchów”, podzielają wiele cech owych buddyjskich istot. Budowane 
przez nich pozytywne autoprezentacje i konsumpcjonistyczny styl ży-
cia nie są jedynie materialistyczną rekompensatą braków emocjonal-
nych – same w sobie stają się życiem, życiem ludzi, którzy nie mają nic 
oprócz własnych ciał. 

Kiedy podczas kolejnych wyjazdów badawczych udawało mi się 
coraz głębiej wchodzić w środowisko „głodnych duchów”, poczułam 
się przytłoczona lawiną traumatycznych opowieści oraz niezwykle bo-
lesnych doświadczeń. Z zaskoczeniem odkrywałam, że ludzie, których 

25 Fragment notatki terenowej sporządzonej we wrześniu 2013 r.



„Głodne duchy” 151

wcześniej postrzegałam jako niezwykle radosnych i optymistycznych, 
w rzeczywistości noszą w sobie żywe rany. Większość „głodnych du-
chów” to wychowankowie miejscowych szkół: TTS i TCV, którzy jako 
kilkulatkowie zostali samotnie wysłani do Indii. Wielu z nich od lat 
nie kontaktowało się ze swoimi krewnymi. Są wśród nich tacy, którzy 
nie znają imion własnych rodziców i nie mają pewności, czy ci w ogóle 
jeszcze żyją. „Głodne duchy” dorastały w samotności, w zatłoczonych 
szkołach z internatem, wśród setek podobnych, anonimowych dzie-
ci26. Młodzi ludzie na stałe przebywający w tybetańskich placówkach 
edukacyjno-wychowawczych, pozbawieni kontaktu z rodzicami, a czę-
sto nawet i podstawowej wiedzy na temat własnej historii, zwykle wy-
kazują cechy sierot społecznych. Z jednej strony czują ogromną złość 
i frustrację, wynikające z poczucia osamotnienia i odtrącenia przez 
najbliższych, a z drugiej dręczy ich poczucie winy, że rozbili rodzinę, 
zawiedli pokładane w nich oczekiwania i nie spełnili nadziei rodziców. 
Dopóki młodzi ludzie przebywają w TTS i TCV, syndromy sieroctwa 
społecznego są tłumione dzięki troskliwej opiece matek przełożonych 
oraz nieustannemu towarzystwu rówieśników, którzy są dla „głodnych 
duchów” uchodźczą rodziną, dając im zarazem poczucie „uwspólnie-
nia traumy”. Kiedy jednak kończą edukację, CTA nagle zabiera swój 
parasol ochronny i rzuca ich w świat obowiązywania czystej formy pra-
wa – w „stan wyjątkowy”, o którym pisał Agamben, gdzie nagie życie 
zbiega się z przestrzenią polityczną, a prawo z przemocą 27. Wydaje się, 
że życie „głodnych duchów” jest włączane w obszar oddziaływania CTA 
jedynie pod postacią wyłączenia. Nie oznacza to jednak, że stają się one 
wtedy zupełnie wolne i mogą łatwo wymknąć się różnym biopolitycz-
nym mechanizmom. Tak naprawdę owo wyłączenie staje się bowiem 
przymusem absolutnego poddania się prawu.

Ten, kto został porzucony – pisze Agamben – nie jest po prostu poza pra-
wem, a co za tym idzie obojętny wobec niego, lecz porzucony [abbando-

26 Co ciekawe, osoby te, pytane o dzień urodzin, zwykle podają datę 6 lipca (dzień 
urodzin XIV Dalajlamy) – nie znają bowiem właściwej daty dziennej, a często nawet 
rocznej.

27 G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Pró-
szyński i S-ka: Warszawa 2008, s. 45-48.
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nato] przez nie, czyli wystawiony na ryzyko na progu, na którym miesza-
ją się życie i prawo, to, co zewnętrzne i to, co wewnętrzne. O wyrzuconym 
dosłownie nie można orzec, czy jest poza, czy wewnątrz porządku28. 

„Głodne duchy” są zatem uwięzione w permanentnym stanie limi-
nalnym. Choć CTA niczego im nie nakazuje ani niczego nie zabrania, 
sam kontekst uchodźstwa sprawia, że życie tysięcy newcomers zostaje 
„przechwycone” przez mechanizmy biopolityczne. Owi „modelowani 
na prawdziwych Tybetańczyków” młodzi ludzie czują się obecnie ro-
zerwani pomiędzy miłością do nieobecnych rodziców i wyobrażonego 
Tybetu a rozgoryczeniem i żalem żywionym wobec CTA i części settlers, 
dla których istnienie „głodnych duchów” jest niewygodną i wstydliwą 
okolicznością. 

Poczucie odrzucenia i osamotnienia stało się dla większości newco-
mers paraliżujące. W  rezultacie setki absolwentów tybetańskich szkół 
trwa dzisiaj w zawieszeniu. Często nie potrafią i nie chcą zapuścić korze-
ni w Indiach, a podejmowane przez nich – z reguły chaotyczne, usilne 
i rozpaczliwe – próby znalezienia swojego miejsca zazwyczaj kończą się 
rozczarowaniem i frustracją. Brak środków finansowych uniemożliwia 
im podjęcie studiów na indyjskich uniwersytetach. Wprawdzie młodzi 
Tybetańczycy starają się znaleźć zatrudnienie, ale nieznajomość hindi, 
nie najlepsza renoma TCV i TTS oraz zaciekła rywalizacja na indyjskim 
rynku pracy sprawiają, że prawie 75% młodych Tybetańczyków podaje 
się dzisiaj za bezrobotnych29. Nadmiar wolnego czasu, codzienna nuda, 
poczucie stagnacji i bezsensu wzmagają dodatkowo syndrom społecz-
nego sieroctwa. Większość „głodnych duchów”, z którymi rozmawia-
łam, wykazywało szereg cech osobowości dysfunkcyjnej, przyznawało 
się do stanów lękowych i depresyjnych. Niskie poczucie własnej war-
tości, zaburzenia snu, apatia, nastroje żalu, smutku i obojętności, nie-
ustanne uczucie zmęczenia, brak energii i chęci działania przeplatane 
wybuchami nadmiernej aktywności i entuzjastycznego planowania 
przyszłości, płaczliwość, nieustanne poczucie winy i rozpamiętywanie 
wszelkich życiowych porażek, szereg objawów somatycznych (np. cią-

28 Ibidem, s. 46.
29 D. Norbu, Th e Settlements..., s. 201. Nie ma pewności, czy liczba ta uwzględnia 

ludzi przebywających w klasztorach.
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głe bóle głowy, zaburzenia humoralne, nerwobóle), drażliwość, a nawet 
przypadki agresji – oto symptomy, jakie diagnozuje się u większości 
„głodnych duchów”30.

W trakcie badań w Dharamsali kwestię „głodnych duchów” poru-
szałam z wieloma przedstawicielami tybetańskiego parlamentu, działa-
czami organizacji pozarządowych, nauczycielami, mnichami, lekarzami 
a nawet ministrami. Odwiedziłam Tibetan Women’s Association, Lha 
Charitable Trust, Tibetan Settlement Office, Tibetan Children’s Villa-
ge, Tibetan Transit School, Tibetan Hope Center czy Tibetan Centre 
for Conflict Resolution. Pytałam o formy społecznej i psychologicznej 
pomocy, jakie na uchodźstwie są dostępne dla newcomers. Chciałam 
się dowiedzieć, w jaki sposób CTA, a także szereg dobroczynnych ty-
betańskich instytucji, stara się obecnie rozwiązać problem „głodnych 
duchów”. Niemal za każdym razem odpowiedź na moje pytania zaczy-
nała się od słów: „Newcomers powinni być wdzięczni. Zapewniamy im 
mieszkania, pomagamy w znalezieniu pracy, organizujemy warsztaty, 
mamy też stypendia dla najlepszych uczniów! Co więcej moglibyśmy 
zrobić?!” Kiedy jednak pytałam o pomoc psychologiczną, zazwyczaj 
słyszałam odpowiedź podobną do tej, jakiej jesienią 2014 r. udzielił mi 
pracownik Tibetan Settlement Office:

Pomoc psychologiczna nie ma tu nic do rzeczy. Oni sami powinni 
chcieć się wyleczyć. Ich życie jest efektem karmy, mają osłabione siły 
życiowe. Oni są chorzy. Po co ja mam ich wysyłać na kolejne warsztaty, 
skoro wiem, że ich siła życiowa jest tak słaba, że nic z tego nie będzie. 
Gdyby ci młodzi ludzie praktykowali dharmę, nie mieliby problemów. 
CTA nic nie może z tym zrobić.

Tego typu wypowiedzi wydają się zaskakujące nie tylko dlatego, 
że deklarowana w nich materialna i społeczna pomoc dla newcomers 
często okazuje się jedynie wyuczoną formułką przeznaczoną dla uszu 
„zachodniej” badaczki, ale przede wszystkim z tego powodu, iż pracow-
nicy CTA, a także wielu uchodźczych instytucji dobroczynnych, wypra-

30 O.H. Vahali, Lives in Exile. Exploring the Inner World of Tibetan Refugees. 
Routledge: London, New York, Delhi 2009, s. 58-91.
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cowali dyskurs, w którym medykalizuje się zmianę społeczną. Uważa 
się, że odpowiedzialność za obecne położenie newcomers ponosi nie 
tyle TGiE oraz tybetańskie instytucje i organizacje, które z założenia 
stworzono po to, aby rehabilitować uchodźców i pomóc im odnaleźć się 
w sytuacji wymiejscowienia, co bierni i pasywni newcomers,  którzy nie 
leczą „choroby wygnania”.

Nic nie zubaża nas i nie pozbawia wolności bardziej – pisze Agam-
ben – niż to odepchnięcie od niemocy. Człowiek odepchnięty od tego, 
co może zrobić, może jeszcze przecież stawić opór, może jeszcze nie ro-
bić. Natomiast ten, kogo oddziela się od jego własnej niemocy, straci 
przede wszystkim zdolność stawiania oporu31.

„Głodnym duchom” odbiera się jednak nawet sprawczość niemo-
cy, możność braku działania – odmawia im się prawa do bezsilności. 
Oczekuje się od nich, że będą godnymi reprezentantami budowanego 
na uchodźstwie tybetańskiego narodu, oni sami nie znajdują jednak w so-
bie na to ani siły ani chęci. Tybetańscy specjaliści medyczni podkreślają, 
że newcomers jako ludzie, którzy utracili fizyczny kontakt z miejscem 
urodzenia i jego gnas (świętymi górami, jeziorami, rzekami i dolinami), 
nie tylko „zaburzyli” relację z „duchami opiekuńczymi”, ale także zakłó-
cili przepływ własnych sił życiowych. Osłabienie tych ostatnich sprawia, 
że newcomers są wyjątkowo narażeni na działania srin bu, stając się tym 
samym grupą ryzyka, która powinna zostać poddana wielopoziomo-
wej kontroli i leczeniu. Traumatyczne przeżycia nowych przybyszów 
oraz przeobrażenia relacji społecznych, będące wynikiem wymiejscowie-
nia, są zatem interpretowane w ramach dyskursu, który łączy zagadnie-
nia medyczne z biomoralnym imperatywem budowania na uchodźstwie 
„zdrowego tybetańskiego narodu”. Z moich obserwacji wynika, że sowa 
rigpa jest wykorzystywana nie tylko w sposób tradycyjny, przez samych 
settlers, w celu zniwelowania uczucia niepewności i liminalności wywoły-
wanego przez „nowe” indyjskie otoczenie, ale przede wszystkim jest ona 
przykrywką dla nieprzychylnej nowym osiedleńcom administracji, która 
w ten sposób realizuje propagowaną przez TGiE politykę tożsamościową.

31 G. Agamben, Nagość…, s. 55.
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Nieoczekiwane konsekwencje tybetańskiej 
polityki tożsamościotwórczej

Uważam, że losy kolejnych grup uchodźczych przybywających 
do Indii z Tybetu w pełni ukazały utopijność pantybetańskiego progra-
mu tożsamościowego. Newcomers, którzy często są traktowani przez set-
tlers jako „niepokojący element”, rzadko wpisują się w stworzony przez 
CTA i uchodźcze elity model obywatela tybetańskiego. Wielu z nich 
w Indiach czuje się nieswojo – uważają się za niepotrzebnych i wyklu-
czonych. Żyją z dnia na dzień, bez pracy, bez perspektyw – „bez twa-
rzy”32. Zaskakujące wydaje się to, że newcomers coraz częściej decydują 
się na ryzykowny powrót do Tybetu. Ów exodus został zaobserwowany 
przez kilku badaczy diaspory tybetańskiej, którzy tłumaczyli go mo-
tywami ekonomicznymi. Pauline MacDonald, Janes Craig, Vincanne 
Adams zauważają, że w wyniku dynamicznego rozwoju TAR kilka lat 
temu, ekonomiczne role Indii i Tybetu uległy odwróceniu. Teraz to nie 
uchodźcy pomagają rodakom, którzy zostali w Tybecie, ale raczej ci 
drudzy ślą wsparcie finansowe do Indii33. Kiedy jesienią 2014 r. udałam 
się do monumentalnej siedziby Refugee Reception Center (wybudowa-
nego dzięki wsparciu USA), ku mojemu zaskoczeniu dowiedziałam się, 
że nie uda mi się przeprowadzić żadnej rozmowy, gdyż w Dharamsali 
od miesięcy nie pojawili się nowi newcomers (w trakcie mojej wizyty 
wszystkie budynki były puste, a na dziedzińcu panowała cisza). Nawet 
z danych ujawnionych przez Wikileaks wynika, że indyjska społeczność 
tybetańska z każdym rokiem się kurczy34. Wydaje się, że przyczyną ta-
kiego stanu rzeczy nie są wyłącznie kwestie materialne. 

32 H.O. Vahali, op. cit., s. 300-301.
33 V. Adams, Karaoke as Modern Lhasa, Tibet: Western Encounters with Cultural 

Politics, „Cultural Anthropology” 1996, t. 1, nr 4, s. 510-546; eadem, Suff ering the Winds 
of Lhasa: Politicized Bodies, Human Rights, Cultural Diff erence, and Humanism in Tibet, 
„Medical Anthropology Quarterly”, 1998, t. 12, nr 1, s. 74-102; J. Craig, Th e Transforma-
tions of Tibetan Medicine, „Medical Anthropology Quarterly” 1995, t. 9, nr 1, s. 6-39; P. 
MacDonald, op. cit., s. 239-241

34 Public Library of US Diplomacy, Tibet: Growing Frustration Aft er Latest Round 
of Talks Between Th e Dalai Lama’s Envoys, Wikileads, 11.02.2010, https://wikileaks.org/
plusd/cables/10NEWDELHI290_a.html.
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Kontekst wymiejscowienia miał służyć stworzeniu nowych pod-
miotowości i nowych form pantybetańskiej tożsamości. Okazuje się 
jednak, że skalibrowane przez CTA i tybetańską elitę mechanizmy 
tworzące uchodźczą wersję tożsamości są wadliwe. Sytuacja, w któ-
rej ludności napływowej odmawia się prawa do bezsilności i niemocy, 
wymagając od nich działania i pełnego przystosowania się do polityki 
rządowej, paradoksalnie wygenerowała swoiste narzędzie wykluczenia. 
Wielu newcomers nie tylko nie czuje dziś więzi z szerszą indyjską wspól-
notą tybetańską, ale w ogóle nie utożsamia się z polityką TGiE. Efekt 
takiego stanu rzeczy jest dość zaskakujący. Ów szczególny kontekst wy-
miejscowienia otworzył bowiem Tybetańczykom przestrzeń do kontak-
tu z różnymi geografiami, wyzwolił – tak charakterystyczne dla liminal-
ności – potencjalność i kreatywność oraz ukazał możliwość tworzenia 
zupełnie nowych, hybrydowych form tożsamości. Uważam, że setki, 
a może nawet i tysiące newcomers, którzy obecnie świadomie decydują 
się na powrót do Tybetu (lub wyjazd za granicę), mogą stać się wkrótce 
posłańcami alternatywnych form identyfikacji. Te ostatnie nie byłyby 
jednak ani uwięzione w mito-historiach Shangri-la, ani uległe wobec 
programów sinizacyjnych. Nie byłyby one również zwykłym przekro-
czeniem tych dwóch reżimów tożsamościowym, ale zapewne zupełnie 
nową jakością, płynną „trzecią przestrzenią”, posplataną w sposób hy-
brydowy i otwierającą się na nowe geografie i odsłony tworzenia wspól-
noty, zbiorowości, a może nawet – narodu.
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“Hungry Spirits”
 - Medical Discourse as a Tool for Identity-Making

The essay is an attempt to analyse the consequences of the politics 
of Tibetan exiles in India who seek to erect a vision of a unified Tibe-
tan nation. I argue that a standardised version of Tibetanness has been
fostered in exile through a series of invented traditions whose aim is 
to create a powerful sense of imaginary solidarity and belonging. Al-
though all kinds of performances of Tibetan patriotism, nationhood, 
and engagement perpetuate the myth of national unity − instilling 
a collective sensibility and a uniform definition of the Tibetan identity 
− they also implicate the processes of homogenisation, simplification, 
and politicisation. In my opinion, the pan-Tibetan discourse promoted 
by the Central Tibetan Administration has transmuted into a “regime 
of identity” and contributed to the proliferation of conflicts among Ti-
betan diaspora (especially between “settlers” and “newcomers”). I argue 
that the biggest victims of those conflicts are young people, whom I call 
“hungry spirits.” Having analysed the phenomenon of that group from 
the perspective of the Tibetan medical discourse, I claim that Tibe-
tanness should be perceived as a highly contested and pluralistic identity 
formation. In my opinion, “hungry spirits,” may become the messengers 
of a new, hybrid vision of Tibetanness for the future.
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Text as a Source for Identity: 
Ukrainian Identity in Polish Press. 

Methodological Remarks and Empirical Examples

Traditionally, identity is discovered with the help of sociological 
and anthropological methodologies, using traditional methods of sur-
veys and different types of interviews. For scholars who are neither 
sociologists nor anthropologists, there are other methods of research, 
which may be more complicated and require a more interdisciplinary 
engagement. That is why scholars in the humanities are particularly 
likely to seek for a more “narrow road” in their studies of identity. That 
was what happened to me when I engaged in my research. Nonetheless, 
the road I chose seems even more difficult. Seeking to trace Ukrainian 
identity in the Polish press, I decided to consider a very specific type of 
press that can be described as opinion-making. 

It was a real challenge for me to legitimise my endeavours. I dare 
to claim that I found a solution in the general theory of identity and in 
the mixed methodology of discourse analysis and classical textual con-
tent analysis. Discourse analysis engages a broader spectrum of social, 
political, and cultural problems to be addressed in relation to an iden-
tity presented in a specific media text.1 Though discourse analysis was 
designed for the study of languages, nowadays it is applied in different 
branches of the humanities and social sciences. The value of discourse 
analysis in media studies is particularly noteworthy.

In this essay, I will provide a brief description of the methodology of 
discourse analysis and demonstrate the connection between discourse, 
media, and identity studies. In the practical part of the essay, I will illu-
minate how the methodology of discourse analysis can be applied to re-

1 J. Bainbridge, N. Goc, L. Tynan, Media and Journalism: New Approaches to Th e-
ory and Practice, Oxford University Press: Melbourne 2011.
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search on the Ukrainian identity in the Polish press on the example of 
samples from leading Polish periodicals.

Critical Discourse Analysis as a research 
method in media studies

The most popular approach in media studies is Critical Discourse 
Analysis (CDA). Jan Blommaert and Chris Bulcaen describe the ori-
gins and development of CDA extensively. The methodology emerged 
in the 1980’s as a natural development of European studies on discourse. 
In their article, Blommaert and Bulcaen claim that CDA became the 
most “influential and visible branch of discourse analysis” thanks to the 
works of Norman Fairclough, Ruth Wodak, and Teun van Dijk.2

Blommaert and Bulcaen emphasize that in the discursive approach, 
the analysis of the linguistic specifics of the text, such as grammar, vo-
cabulary, and text structure, should pay special attention to features 
which connect the text with its context, such as speech acts, coherence, 
and intertextuality. This means that discourse is perceived as “socially 
constitutive as well as socially conditioned.”3 This final point indicates 
the importance of critical discourse analysis in media texts, especially as 
far as identity is concerned, in an information society.

The contemporary information space influences the crucial aspects 
of identity formation. On the other hand, by studying identity in the 
media, the phenomenon of identity is placed in a broader interdiscipli-
nary dimension. The discourse of identity is co-constructed from both 
sides: by the subject of an identity and the medium that transmits it 
to the society. Hence, journalists play a crucial role in creating the ideo-
logy, myths, and symbols for identity discourse.4 In the media, identity 
can be discovered through the notions of meaning or significance. Thus 
identity is understood as the general complex of images created by the 
media to present/reflect/perceive a certain identity. This derives from 

2 J. Blommaert, Ch. Bulcaen, Critical Discourse Analysis, “Annual Review of 
Anthropology“ 2000, No. 29, p. 447-448.

3 Ibidem, p. 448.
4 Tożsamość i  komunikacja, J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed (eds.), 

Wyd. KUL: Lublin 2011, p. 5.
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the functions of the media. Marian Filipiak summarized the multiface-
ted functions of the media in a few brief points:

 media as a catalyst; when media messages invoke the subsequent 
reaction on its content, media function as stimuli for an action (for 
reconsidering a situation that affects the receiver);
 media as a tool; when the communication action of the media be-

comes a tool for achieving certain aims − for example, manipulating 
the society by spreading certain ideas in order to control or direct it 
(as used in non-democratic societies − for instance, in propaganda);
 media as a product in a market society; here communication is 

perceived through its function within the media market;
 media as a text; this function attracts the most interest from re-

searchers who perceive the media from the perspective of semiology 
and linguistics. In this context, the media are seen as the complex of 
signs and symbols which, in turn, produce a message for a receiver.5 

Because of their functionality, the media provide a facilitative scope 
for discursive analysis of identity. As far as Critical Discourse Analysis is 
concerned, on the other hand, Norman Fairclough suggests a three-di-
mensional framework for analysing discourse:

 discourse-as-text, which refers to the linguistic features and organi-
sation of the text;
 discourse-as-discursive-practice, where discourse should be un-

derstood as something present in the society, an object of produc-
tion, distribution, and consumption;
 discourse-as-social-practice, which signifies that discourse is 

nothing else but the feature of ideological effects and hegemonic 
processes that take place in the society.6

Reflecting on Fairclough’s patterns of discourse, Blomaert and Bul-
caen conclude:

5 M. Filipiak, Homo communicans: wprowadzenie do teorii masowego komuniko-
wania, Wyd. UMCS: Lublin 2003, p. 23-24.

6 J. Blommaert, Ch.Bulcaen, op. cit., p. 448.
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CDA’s locus of critique is the nexus of language/discourse/speech and 
social structure. It is in uncovering ways in which social structure im-
pinges on discourse patterns, relations, and models (in the form of 
power relations, ideological effects, and so forth), and in treating these 
relations as problematic, that researchers in CDA situate the critical di-
mension of their work. It is not enough to lay bare the social dimensions 
of language use. These dimensions are the object of moral and political
evaluation and analyzing them should have effects in society: em-
powering the powerless, giving voices to the voiceless, exposing power 
abuse, and mobilizing people to remedy social wrongs.7

These social features of discourse imply its similarity to the con-
structivist approach in identity studies and its reflections on the me-
dia. In this context, Austrian scholar Ruth Wodak demonstrated how 
identity is constructed through the public speeches of politicians. 8 She 
investigated how national identity was constructed by elites in public, 
semi-public, and private spheres. Wodak and her colleagues reject the 
idea of a singular national identity. They believe that there are different 
identities “discursively constructed according to audience, setting, topic 
and substantive content. National identities are therefore malleable, 
fragile and, frequently, ambivalent and diffuse.”9

Identity as a construct

I agree that the four main content-related areas identified by Wodak 
in her analysis of the Austrian identity − the concept of nation, the homo 
nationalis, the construction of a collective past, and the relationship be-
tween the concept of “Europe” and the state − can be applied to other 
countries.10 The Austrian example is very important for my research be-
cause Wodak and her colleagues also examine the role of external actors 

7 Ibidem, p. 449.
8 See more: R. Wodak, R. de Cillia, M. Reisigl, K. Liebhart, Th e Discursive Con-

struction of National Identity, transl. A. Hirsch, R. Mitten, J.W. Unger, Edinburgh 
University Press: Edinburgh 2009.

9 Ibidem, p. 4.
10 Ibidem.
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in the construction of national identity. I also agree that the discourse 
of national identity constructed by residents of any country will include 
both cultural and political elements and that discourse constitutes social 
practice while at the same time being constituted by it.11

Wodak and her colleagues proved that research on national identity 
implies both discursive analysis and traditional content analysis of the 
media texts, which is also applicable to the more general study of identi-
ty. However, that is still not enough: a scholar who studies identity, par-
ticularly national identity, is obliged to choose the approaches to identi-
ty studies that are most relevant to his or her research. For the analysis 
of the Ukrainian identity in Polish opinion-making press constructivist 
approach would be the most relevant.

In his presentation of the models of national identity, Zbigniew 
Bokszański explains that the concept of identity as a construct un-
derlines its conventional character. Hence, the approach to identity as 
a construct is based on the belief that identity is not an integral unity 
formed through a long and idiosyncratic historical process. The pro-
ponents of the constructivist approach to the identity-making process 
argue that identity as such and national identity in particular are con-
structed for different purposes during different historical periods.12

Among the numerous works about the constructivist approach to the 
identity-making process, the work of Shmuel Eisenstant and Bernhard 
Giesen is particularly significant.13 They were among the first to elabo-
rate theoretical aspects of collective identity as a construct. In their 
article “The construction of collective identity,” Eisenstadt and Giesen 
repeatedly refer to Durkheim’s structuralist theory and Weber’s notion 

11 Ibidem, p. 5-8.
12 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, PWN: Warszawa 2008, p. 122-123.
13 For example the idea of the nation as “imagined community” confi rms the 

constructivists approach of the identity making process (B. Anderson, Imagined Com-
munities: Refl ections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso: London 1991). 
Also Ernest Gellner claims that people are not born with identities – they require them 
in the process of socialization. (E. Gellner, Nations and Nationalism, Basil Blackwell: 
Oxford 1983). In addition, Hobsbawm proves that nation is the product of invented tra-
ditions which construct identity. (E. Hobsbawm, T. Ranger, Th e Invention of Tradition, 
Cambridge University Press: Cambridge 1983).
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of Gemeinschaftsglauben (Community of Faith).14 Proposing a general 
model for the analysis of collective identity, they provided strong ar-
guments in support of the claim that collective identity is a construct. 
Their main arguments are:

1. Collective identity is not naturally generated, but socially construc-
ted. Th is process can be both intentional and unintentional.

2. Collective identity is produced by the social construction of boun-
daries which separate “us” from “others” or strangers. Th is is also 
where the problem of “crossing boundaries” occurs and where one’s 
identity is reconstructed.

3. By establishing “symbolic codes” of distinction, we can recognise 
diff erence between the in-groups and the out-groups. Th e codes 
constitute a  core in the process of the construction of collective 
identity.

4. Primordiality is the fi rst ideal code of collective identity. It is also 
a  social construction which requires special rituals and commu-
nicative eff orts in order to exist and be maintained.

5. Civic codes of construction of collective identity are very signifi -
cant in the process of socialisation. Th ose codes construct identity 
through social practices and institutional arrangements.

6. Th e cultural code of construction of collective identity is very si-
milar to its primordial and civic counterparts, but it proposes a su-
pernatural source for identity. Unlike primordial and civic codes, 
the cultural code overcomes the problem of social boundaries and 
relates the collectivity to a stable and eternal realm of the sacred and 
the sublime (God, Reason, Progress, Rationality).15

The constructivist approach is particularly suited to transitional so-
cieties. For instance, while exploring the identity-making process during 
periods of post-communist transition, scholars stress that the transition 
from authoritarian state regime to democracy is deeply implicated with 
the construction of the state and with the rethinking of the different le-

14 Sh.N. Eisenstadt, B. Giesen, Th e Construction of Collective Identity, “Archives 
Européennes de Sociologie” 1995, No. 1 (36), p. 73.

15 Ibidem, p. 73-84.
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vels of identity. According to Herbert C. Kelman, who analysed the role 
of identity in conflict resolution, national identity is constantly recon-
structed and redefined. Moreover, his claim that identities are “poten-
tially changeable and indeed negotiable” is the cornerstone for conflict 
resolution.16 Kelman argues that if there are two compatible identities 
they have to be reconstructed. He sees national identity as a  social con-
struction which is not made per se, but is based on some features inhe-
rent to the group which embraces that identity. He agrees with Benedict 
Anderson that national identity is to a great extend the product of an 
imagined past – common traditions, language, history, religion, terri-
tory, or culture. Kelman’s findings can help improve the understanding 
of the salience of the constructivist model of national identity: “Typi-
cally, the social construction of an identity involves a dual process of 
discovery (or rediscovery) and creation of such common elements. The 
social construction of the identity implies a degree of arbitrariness and 
flexibility in the way identity is composed (which elements are admitted 
into it and which omitted from it), and in what its boundaries are (who 
is included and who is excluded).”17

The problem of “inclusiveness” and “exclusiveness” is also deep-
ly connected with the search for the Other involved in the identity-
making process. Hence, the presence of the boundaries is a product of 
the process of constructing identity. In his analysis of the main benefits 
of applying the constructivist approach to studies of identity-making 
processes, Paweł Ścigaj emphasizes the importance of the constructions 
of the boundaries for establishing identities.18 He cites anthropologist 
Fredrik Barth who initiated the study of symbolic boundaries. Barth 
writes about social boundaries which are established by the members of 
a social group to indicate the Ours and the Strangers − the boundaries of 
“membership and exclusion.”19

16 H. Kelman, Th e Role of National Identity in Confl ict Resolution: Experiences from 
Israeli-Palestinian Problem-Solving Workshops, [in:] Social Identity, Intergroup Confl ict, 
and Confl ict Reduction, R.D. Ashmore, L. Jussim, D. Wilder (eds.), Oxford University 
Press: Oxford and New York 2001, p. 187-212.

17 Ibidem, p. 192.
18 P. Ścigaj, Tożsamość narodowa. Zarys problematyki, Księgarnia Akademicka: 

Kraków 2012, p. 358.
19 F. Barth, Introduction, [in:] Ethnic Groups and Boundaries: Th e Social Organiza-
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The definition of who is Us and who is an Other or a Stranger is crucial 
in the identity-making process in transition societies. One can find vivid 
examples in the intellectual discussion held in the 1980’s in countries that 
used to belong to the Soviet bloc, which contered on the question whether 
these countries belonged to Europe. Intellectuals identified the Us with 
Europe based on the opposition to the Other of the Soviet system. Polish 
scholar Ola Hnatiuk stresses that the European identity was one of the 
main issues in the reconstruction of national identities during post-com-
munist transformations.20 Hnatiuk emphasizes the overall reconstruction 
of Europe and establishment of a European identity in a territory that be-
longed to Europe geographically, but was pushed beyond the borders of 
European identity for political and geopolitical reasons. However, intel-
lectuals were in disagreement with the identity “imposed” by realpolitik. 
Hence, European identity in this region was refreshed by the very popular 
concept of Central − or Central and Eastern – Europe, a clear example of 
an identity constructed by the intellectual elites. This is particularly signifi-
cant for my research, because in Ukraine intellectuals repeatedly attempted 
to construct identity by way of a reformulation and reinvention of Europe 
. Therefore, the manner in which central European elites claimed their Us 
and Others is also crucial for the research on Ukrainian identity, as Central 
European discourse inscribed national identity within a European context 
and at the same time clearly distanced it from the Soviet Union.

Ukrainian identity in the Polish press. Selected examples

In order to study Ukrainian identities in Polish opinion-making 
press, it is necessary to define patterns of identity perception. To en-
capsulate identity elements in journalistic texts from the Polish mass 
media, I used the toolkit of CDA elaborated by Norman Fairclough. 
Fairclough proposes that Critical Discourse Analysis be applied to texts 
in three stages: description, interpretation, and explanation. In this 
essay, I want to demonstrate how even just the titles of journalistic texts 
may carry references to Ukrainian identity.

tion of Culture Diff erence, F. Barth (ed.), Little, Brown and Company: Boston 1969.
20 O. Hnatiuk, Pożegnanie z  imperium: ukraińskie dyskusje o  tożsamości, Wyd. 

UMCS: Lublin 2003, p. 68-69.
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The titles of the articles come from various Polish periodicals which 
were written at different points in time between 2004 and 2014. I have 
chosen the most expressive ones in order to demonstrate the wide range 
of linguistic expressions of the perception of Ukrainian identity in the 
Polish press. Herein only titles are analysed, without reference to the 
articles themselves.

1. I powieje ogień nowy (And the New Flame Will Blow), “Tygodnik Powszechny” 
2014, No. 10.

Description: Written in poetic tone, those lines may come from an ac-
tual poem. 

Interpretation: The words in the title are taken from Ukrainian poet 
Taras Shevchenko’s poem “Холодний яр” (The Cold Ravine):

For judgment, in your day of joy,
Will suddenly be seen,
And Freedom’s fires will flame anew
Out of the Cold Ravine!21

Cold Ravine is the territory in central Ukraine where Koliivshchyna 
– an uprising of Ukrainian Cossacks and peasants against Polish no-
bility − took place in 1768. In the first years after the First World War 
Ukrainian insurgents focused their activities in the Cold Ravine in hope 
of establishing a platform for an independent Ukraine. Then they pro-
claimed a republic – The Cold Ravine Republic − which operated in the 
manner of the Cossack Sich. Their motto was “Freedom for Ukraine or 
Death.”

Explanation: The article was written in March 2014, during the Euro-
maidan protests, after the most violent acts against the insurgents – the 
mass sniper attacks in February – and the overthrow of former president 

21 Translated by C.H. Andrusyshen and W. Kirkconnel. “Бо в день радості над 
вами / Розпадеться кара. / І повіє огонь новий / З Холодного Яру”.
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Victor Yanukovych, who fled Ukraine. The title alone suggests the crea-
tion of a discourse of Ukrainian identity, with the author implying that 
freedom has the most value for the Ukrainians. The reference to Taras 
Shevchenko is very symbolic. March, 9, 2014, was the 200th anniver-
sary of the birth of the Ukrainian poet. The phrase “a new flame will 
blow” refers to the contemporary civic engagement of Ukrainian people 
in state affairs. Therefore, one can see here at least three discourses on 
Ukrainian identity in the Polish press: the national civic identity, the 
national cultural identity connected with the poetic and historical tra-
dition, and the cultural identity in which freedom is the greatest value.

2. Ukraińska sprzątaczka – mop, który mówi (Ukrainian Cleaning Lady – A Mop 
that Speaks),
“Newsweek Polska” 2013, No. 28.

Description: Comparison between a Ukrainian woman and a tool for 
cleaning the floor. 

Interpretation: A Ukrainian woman is being perceived not as a person, 
but as a tool for home maintenance. The rhetorical figure of “a mop that 
speaks” became a metaphor for all Ukrainian women earning money 
in Poland. It is already several years since being a Ukrainian woman 
in Poland became synonymous with being a “cleaning lady” (“pani 
do sprzątania”) in everyday discourse. 

Explanation: This title implies a certain social identity of Ukrainian fe-
male labour migrants in Poland and their position in the society they 
work in. It also raises very important questions concerning the economic 
situation and the history of labour migration in post-Soviet Ukraine.

3. Żona ze Wschodu (A Wife From the East), “Tygodnik Przegląd” 2005, No. 17/18.

Description: Geographical identification of a wife.

Interpretation: For Poles, “the East” does not mean the Orient, but 
their closer eastern neighbours, i.e. Russia, Ukraine, Belarus. 
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Explanation: The title indicates woman’s social identity – being a wife. 
“Wife from the East” very often means Ukrainian woman in the social 
role of a wife. But this title belongs to the category of open texts – we 
do not know the meaning it is given in the article and we cannot assume 
what kind of an article it is. However, we can definitely discern the dis-
course of nuptial relations between Polish men and women from Eas-
tern countries, and that the article will highlight woman’s social identity 
as a wife.

4. Byle nie Małorosja (Only Not Little-Russia), “w Sieci” 2014, No. 6.

Description: Affirmative sentence which implies only one solution – 
not Little-Russia. 

Interpretation: Little-Russianism is one of Ukraine’s internal identity 
discourses which is characterized by the depreciation of the Ukrainian 
national identity, of its cultural significance, as well as by a pro-Russian 
orientation and a post-Soviet mentality. Thus, the title rejects this type 
of Ukrainian identity. It claims that a Little-Russian Ukraine is unwel-
come, non grata, unacceptable.

Explanation: The article was written during the Euromaidan, so it can be 
assumed that the author does not accept that Maidan might fail and Ukraine 
can find itself under Russian influence again. It could be disadvantageous 
for Poland to have an Eastern neighbor which is a “Russian satellite.”

5. Brunatne chmury nad Kijowem (Brown Clouds Above Kiev), “Newsweek Pols-
ka” 2008, No. 33.

Description: The title uses a metaphor for Nazism – the colour brown. 

Interpretation: It describes the increasing role of right-wing forces in 
Ukraine.

Explanation: The article was written in so called “silent years” between 
the Orange Revolution and Euromaidan, when nothing extraordinary 
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happened. However, the article implies an increase in far-right identi-
fication in the Ukrainian society. Due to the painful common history, 
nationalist identification was always problematic for Ukrainian-Polish 
relations. Thus, we can discern here the discourse of Ukrainian nationa-
lism in Polish media.

6. Jesień obywateli. Polska kronika pomarańczowej rewolucji (Autumn of the Ci-
tizen. A Polish Chronicle of the Orange Revolution), “Res Publica Nowa” 2006, 
winter.

Description: Metaphor for maturity and the idea of citizenship.

Interpretation: Ukrainian society in the eyes of a Polish journalist as 
a community of citizen. 

Explanation: The title is an example of the civic category in the percep-
tion of Ukrainian identity. Moreover, the metaphor of autumn may be 
meant to imply the maturity of Ukrainian society. Hence, the expression 
“Autumn of the Citizen” means complete awareness of the Ukrainian so-
ciety in terms of their civic rights and freedoms. In the Polish tradition, 
the word obywatel (citizen) semantically means not merely one who is 
de iure a member of a certain national community but also one who 
consciously identifies him- or herself with the state, who knows his or 
her rights and duties and actively acts in the civic life of his or her state.22

These examples of how Ukrainian identity can be read by the Polish 
press prove that each text can be explored not only from a linguistic 
point of view, but also from the perspective of the complicated social, 
historical, and political processes and practices it implicates. This binds 
the text with contexts which constitute a discourse. Hence, the methodo-
logy of CDA allows one to obtain relevant examples from the analysis
of texts. CDA is very helpful in media studies, since it connotes not only 
traditional content analysis of the media text, but also the potential for 
discovering various features of social practices involved in the creation 

22 R. Sucharski, O obywatelstwie, [in:] Glosy fi lologiczno-fi lozofi czne na margine-
sie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, J. 
Kwapisz, W. Olszaniec (eds.), Sub Lupa: Warszawa, p. 286.
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and perception of a text. In the selected examples, we can observe the 
major issues which influence the perception of Ukrainian identity in 
the Polish press. Those include political and social changes such as civic 
movements and uprisings; cultural traditions and symbols; the econo-
mic situation and the influence of migration; and historical memory 
and stereotypes.

In conclusion, the methodological toolkit CDA provides for re-
searching identity constitutes a valuable paradigm for interdisciplinary 
studies. This paper presented the development and several applications 
of CDA in order to suggest an alternative approach to identity as a con-
struct of external actors. As the subject of perception of the Polish society, 
the Ukrainian national identity is a product of social practices based 
on the idea of the Ukrainian community shared by the Poles. In turn, 
this image is constructed through a tradition invented during a long 
and complicated common history, involving international relations as 
well as cultural and political communication. However, this is just an 
example of how the problem of identity, or, as in this case, “perceived 
identity,” can be examined by a scholar through the narrative of a me-
dia text. Here, I referred only to how the title of a media article can be 
used as a source for the image of an identity. The same techniques can 
be applied to longer passages; moreover, today’s advanced methodologi-
cal possibilities based on computer software permit the analysis of long 
texts and the identification of specific elements required by a particular 
scholar.
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Abstract

This paper aims to demonstrate methodological tools and practices 
that can be useful in an analysis of a national identity in a media text. For 
the case study, I chose Ukrainian identity and Polish opinion-making 
press. From the perspective of identity theory, identity is not something 
that is constructed solely per se. Very often, the identity of individuals 
or collective identity is constructed through an interaction between one 
group and another. In this case, the construction of Ukrainian identity is 
analysed through the perception expressed in the Polish press.

Not only do mass-media create particular images, ideologies, and 
discourses, but they also transmit them to a wide audience, shaping 
social attitudes and opinions. The theoretical approach of the paper is 
based on the general identity theory, which is applied to contemporary 
studies of Ukrainian identity. The methodological toolkit is derived 
from media studies, content analysis, and Critical Discourse Analysis 
(CDA).For this reason, in this essay I provide a brief description of the 
methodology of CDA and demonstrate the connection between dis-
course, media, and identity studies. In the practical part of the essay, 
I indicate how the methodology of discourse analysis can be applied 
to research on Ukrainian identity in the Polish press on the example of 
samples from leading Polish periodicals.
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Natalia Kmieć

Intelektualista jako „mistrz języka”

W książce Representations of the Intellectual Edward Said stwierdza, 
że u podstaw szeroko rozumianej działalności intelektualistów leży wie-
dza o tym, jak dobrze posługiwać się językiem1, a nawet mistrzostwo 
w tej dziedzinie. Taki punkt widzenia może wydawać się zaskakują-
cy – ostatecznie moc i wiarygodność języka są kwestionowane z róż-
nych pozycji i w nauce, i w sferze społecznej, na co dowodów dostarcza 
sam język potoczny: popularne wyrażenia jak „łapać kogoś za słówka” 
czy „spór czysto słowny” otwarcie sugerują, że kwestie językowe zajmu-
ją pozycję drugorzędną wobec „prawdziwych” problemów. 

Skąd zatem teza Saida? Niewątpliwie wynika ona ze sposobu, w jaki 
autor rozumie zadanie intelektualisty. Ma ono mianowicie obejmować 
wyrażanie pewnych poglądów czy postaw, w szczególności: udzielać 
głosu społecznościom niesłyszanym i burzyć ogólnie przyjęty, afirmu-
jący tylko część rzeczywistości ład poprzez zadawanie niewygodnych 
pytań czy poruszanie skwapliwie ignorowanych problemów2. Powoła-
nie to może się realizować w mowie i w piśmie, poprzez nauczanie albo 
występowanie w mediach3 – czyli niemal zawsze za pośrednictwem 
języka. Logiczną konsekwencją posługiwania się językiem jest zatem 
wymóg biegłości; w takim ujęciu mistrzostwo lub jego brak przekładają 
się wymiernie na jakość wykonywanego przez intelektualistę zadania.

Pozostaje jednak pytanie o naturę tego mistrzostwa – cóż to właściwie 
znaczy „dobrze posługiwać się językiem”? Sprowadzenie tej umiejętności 

1 E. Said, Representations of the Intellectual: Th e 1993 Reith Lectures, Random 
House: New York 1996, s. 20.

2 Ibidem, s. 11.
3 Ibidem, s. 13.
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do przyswojenia sobie słownictwa i reguł gramatyki, na przykład języka 
angielskiego, byłoby niewątpliwie naiwnym i krzywdzącym dla przesła-
nia Saida uproszczeniem. Z pewnością chodzi o coś więcej niż poprawne 
wysławianie się; wymóg mistrzostwa stawiany przed intelektualistą oka-
zuje się jednak niejednoznaczny, podatny na interpretacje. 

Po pierwsze, mistrzostwo w posługiwaniu się językiem może ozna-
czać podważanie ustalonego porządku poprzez wprowadzanie nieprzy-
stających doń elementów. Odnosiłoby się ono wówczas do języka jako 
faktu społecznego i zakładałoby umiejętność poruszania się w sferze 
dyskursu publicznego, a nawet zajmowania w niej pozycji uprzywile-
jowanej, pozwalającej na występowanie przeciw przyjętemu kryterium 
doboru treści. Po drugie, postulat Saida może dotyczyć nie tyle samego 
zadania, co niezbędnych do jego zrealizowania narzędzi. Na przykład, 
przyjmując perspektywę etnolingwistyczną, możemy spojrzeć na język 
jako system arbitralnych reguł ściśle powiązanych z kulturą i historią 
danej społeczności. W tym przypadku mistrzowskie opanowanie języka 
polegałoby na głębokim zrozumieniu tych zależności i na umiejętności 
wykorzystania ich dla osiągnięcia zamierzonego celu. Oznacza to mię-
dzy innymi podjęcie karkołomnego wyzwania polegającego na wyjściu 
poza sferę wpływów własnego języka. Po trzecie zaś, mistrzostwo może 
oznaczać niezwykłą sprawność retoryczną, mówienie, by użyć słów 
Saida, „do i dla pewnej publiczności”4, które wymaga dostrojenia się 
do odbiorcy, znalezienia sposobu na przyciągnięcie jego uwagi i utrzy-
mania jej nawet wtedy, gdy poruszany temat nie należy do łatwych 
czy przyjemnych. 

Celem niniejszego eseju jest krótkie przedstawienie wniosków, któ-
re wyłaniają się po zaakceptowaniu każdej z trzech powyższych inter-
pretacji, a także sprawdzenie zasadności zaproponowanych rozumień 
w praktyce, poprzez odniesienie ich do życia i twórczości przykładowo 
wybranych intelektualistów.

4 Ibidem, s. 11.
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Język jako fakt społeczny

Pierwsza z tych interpretacji, sformułowana na gruncie socjologii 
języka, zakłada, że w społeczeństwach istnieje pewna odgórnie usta-
lana hierarchia dyskursów, z których jedne są uprzywilejowane i sta-
wiane za wzór, a inne – spychane na margines, a czasami wręcz wyci-
szane. Taka wizja stosunków społecznych przywodzi na myśl marché 
linguistique, czyli rynek językowy, o którym pisał Pierre Bourdieu5. 
Chodzi o przestrzeń, w której spotykają się i konkurują ze sobą języko-
we wytwory, które Bourdieu nazywa stylami ekspresyjnymi, właściwy-
mi jednostkom lub całym grupom społecznym. Przestrzeń ta zdomino-
wana jest przez langue légitime, sposób mówienia propagowany przez 
instytucje takie jak państwo czy szkoła. Ten język jest punktem odnie-
sienia, względem którego oceniane są pozostałe style. Pozytywna ocena, 
jednoznaczna z dostrzeżeniem podobieństwa danego stylu do langue 
légitime, pociąga za sobą przyznanie jego posiadaczowi kompetencji 
społecznych, na przykład prawa do zabierania głosu. Z kolei jednostki 
czy grupy posługujące się stylami odbiegającymi od narzuconego wzor-
ca są poddawane rozmaitym sankcjom, od stosunkowo trywialnych, jak 
zawstydzanie poprzez publiczne wyliczenie faktycznie popełnionych 
czy przypisywanych im błędów, po nakaz milczenia, równoznaczny 
z całkowitym odmówieniem im prawa głosu w danej społeczności. 

Sposób wykorzystania języka jako narzędzia wykluczenia przynosi 
skojarzenie z praktykami dyskursywnymi Foucaulta – w Archéologie du 
savoir czytamy, że dyskursy są specyficznymi wiązkami relacji pomię-
dzy wypowiedziami jednostek a normami społecznymi6. U Foucaul-
ta, podobnie jak u Bourdieu, to, czy dana osoba będzie w stanie podjąć 
konkretny temat, czy nawet w ogóle zabrać publicznie głos, zależy wła-
śnie od uwarunkowań zewnętrznych.

W ramach powyższego modelu stosunków społecznych, powo-
łaniem intelektualisty staje się niesienie pomocy tym, którzy zostali 
z rynku językowego wykluczeni. Pozostaje pytanie, co konkretnie może 
dla nich zrobić intelektualista. Przywrócenie prawa głosu komuś, kogo 

5 P. Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’ économie des échanges linguistiques, 
Fayard : Paris 1982.

6 M. Foucault, L’ Archéologie du savoir, Gallimard: Paris 1992, s. 68.
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tego prawa pozbawiono, nie dokonuje się przecież dzięki arbitralnej de-
cyzji jednostki, bo nawet w przypadku jednostki wybitnej nie zastąpi 
to zbiorowego aktu akceptacji. Intelektualista nie ma zatem mocy włą-
czenia danego stylu do rynku – może natomiast podważać słuszność 
przyjętych praktyk i podejmować na nowo odrzucone tematy. 

Nie jest jednak jasne, jaki sposób mówienia umożliwiałby taką dzia-
łalność. Styl całkowicie sprzeczny z langue légitime natychmiast zostałby 
wykluczony, a intelektualista, zamiast pomóc skazanym na milczenie, 
stałby się jednym z nich. Nie można też zmieniać narzuconego sposo-
bu mówienia „od środka”, poprzez używanie langue légitime, ponieważ 
zakłada to przyjęcie zwalczanej perspektywy. Gdy zatem intelektualista 
odrzuci zarówno posługiwanie się panującym stylem, jak i nieposługi-
wanie się nim, pozostaje mu jedynie jakiś rodzaj połowiczności, podję-
cie romansu z dyskursem władzy. Jego pobudki można interpretować 
jako etyczne – ostatecznie czytamy u Saida, że motywacją dla intelek-
tualisty ma być głęboka wiara w słuszność poglądów, które głosi, a tak-
że w takie zasady jak uniwersalne prawo człowieka do poszanowania 
jego wolności7. Czy walka „o sprawę” uzasadnia częściowe wejście 
w krzywdzący dyskurs władzy? A może nie ma powodu, aby usprawie-
dliwiać takie działanie, skoro sposób wykorzystania langue légitime nie 
świadczy jeszcze o niemoralności? 

Niezależnie od oceny moralnej, a nawet od zasadności stosowania 
tu kryteriów etycznych, można z pewnością przyjąć, że mistrzowskie 
władanie językiem oznaczałoby w tak zarysowanym kontekście dale-
ko posuniętą umiejętność balansowania na granicy tego, co publicznie 
dozwolone (bo intelektualista chce przecież zostać wysłuchany), i tego, 
co zostało odrzucone i co z tego właśnie powodu wymaga obrony. Fakt, 
że trudno wyobrazić sobie podobną ekwilibrystykę w praktyce, nie 
oznacza, że jest ona niemożliwa. Dobrym przykładem jest choćby dzia-
łalność pisarzy i publicystów, którym udawało się oszukać systemową 
cenzurę, co stanowi w gruncie rzeczy wyczyn zbliżony do opisywanego 
tutaj. 

Weźmy choćby braci Strugackich – w posłowiu do najnowszego 
wydania Hard to Be a God Borys Strugacki opowiada o okolicznościach 

7 E. Said, op. cit., s. 11.
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powstania książki, która miała przedstawiać „losy inteligencji w wie-
kach ciemnych”, w oczywisty sposób nawiązując do sytuacji w Związku 
Radzieckim w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku (świadczy o tym 
choćby nazwisko ministra obrony, brzmiące w pierwotnej wersji Don 
Rebia, a potem zmienione na Dona Rebę, by uniknąć zbytniego podo-
bieństwa do nazwiska pierwowzoru postaci, Ławrientija Berii)8. Autor 
przypisuje sukces, jakim było przejście utworu przez cenzurę, „zręcz-
nym zabiegom redaktora” oraz chwilowej odwilży, która nie trwała jed-
nak dość długo, by udało mu się uniknąć konsekwencji opublikowania 
podobnego tekstu9. Sam fakt ukazania się książki dowodzi, że balanso-
wanie na granicy dyskursów jest możliwe, nawet jeśli pozwala intelektu-
aliście zmylić opresyjną langue légitime tylko na chwilę. 

Język jako nośnik kultury

Załóżmy jednak, że mówiąc o mistrzostwie języka, Said miał na my-
śli nie samo zadanie do wykonania, a pewien zakres wiedzy i umiejęt-
ności, na których musi opierać się działalność intelektualisty. Taka in-
terpretacja wymaga zdefiniowania języka już nie w kategoriach praktyk 
dyskursywnych, lecz jako specyficzny konstrukt, w który, poza regułami 
gramatyki, ortografii czy fonetyki, wpisany jest także sposób postrze-
gania świata, pewne dziedzictwo kulturowe, historia posługujących się 
językiem ludzi. Wiele przykładów obrazujących zależności językowo-
-kulturowe dostarcza historia czasów kolonializmu. 

Kenijski pisarz Ngũgĩ wa Thiong’o, opisując politykę językową ko-
lonizatorów wobec narodów kolonizowanych, posługuje się figurą Ro-
binsona Cruzoe. Bohater powieści Defoe traktuje nowopoznanego Pię-
taszka tak, jakby ten nie posiadał żadnej wcześniejszej wiedzy o świecie 
czy przekonań na jakikolwiek temat. Robinson postanawia narzucić mu 
własny sposób myślenia i działania, i zaczyna od języka, rzecz jasna, 
własnego10. Nadaje nawet imiona – zarówno Piętaszkowi, jak i sobie 

8 A. Strugatsky, B. Strugatsky, Hard to Be a God, przeł. O. Bormashenko, Chicago 
Review Press: Chicago 2014, s. 144.

9 Ibidem, s. 144.
10 N. Th iong’o, Europhone or African Memory: the Challenge of the Pan-Africanist 

Intellectual in the Era of Globalization, [w:] African Intellectuals: Rethinking Politics, Lan-
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samemu (choć ten fragment powieści został pominięty w niektórych 
tłumaczeniach, np. w popularnym przekładzie Anczyca): „Nauczyłem 
go słowa: «pan», dając mu do zrozumienia, że tak właśnie ma mnie 
zwać”11, czytamy w przekładzie Mirandoli. Relacja podporządkowania 
zostaje zatem zatwierdzona za pośrednictwem języka. Te same prakty-
ki opisuje Said – narzucony język kolonizatora stawał się narzędziem 
opresji, widocznym znakiem poddaństwa, podczas gdy języki ojczyste 
podbijanych ludów sprowadzano do roli podrzędnych dialektów, które, 
jeśli w ogóle były nauczane, to tak, jak uczy się języków martwych. 

Zależności te działały w obie strony. Kiedy naród skolonizowany 
chciał wyrazić swój opór wobec obcych najeźdźców, demonstracyjnie 
posługiwał się własnym językiem: anty-francuska agitacja polityczna 
w Algierii zaowocowała na przykład zwróceniem się w kierunku języka 
arabskiego i wytworzeniem dialektu pośredniego między klasyczną, li-
teracką arabszczyzną i znacznie od niej oddaloną odmianą mówioną12. 
Nie oznaczało to jednak zrównania statusu języków wernakularnych, 
na przykład afrykańskich, z językiem angielskim czy francuskim. Na-
wet dziś, po latach, pozycja wielu języków afrykańskich jest nadal nie-
pewna. Jakkolwiek dozwolone i praktykowane, rzadko cieszą się uzna-
niem, są uważane za słabsze z racji niewielkiej liczby posługujących się 
nimi osób, ponadto nie ewoluują w takim tempie, jak chociażby szybko 
rozwijające się technologie. Thandika Mkandawire, profesor Rozwoju 
Afryki na Wydziale Rozwoju Międzynarodowego London School of 
Economics and Political Science, zwraca uwagę na fakt, że osoby wy-
kształcone w języku kolonizatora oddzieliły się od własnych społeczno-
ści, ponieważ nie są w stanie przetłumaczyć zdobytej wiedzy na język 
zrozumiały dla kultur, z których się wywodzą13. 

Z czego wynika powyższa trudność? Po pierwsze, z tak oczywistych 
powodów jak hegemonia języka angielskiego, stanowiącego podstawę 
dla szybko rozprzestrzeniających się zapożyczeń. Odrzucenie czy zwykła 

guage, Gender and Development, T. Mkandawire (red.), Zed Books: London 2005, s. 158. 
11 D. Defoe, Robinson Kruzo: jego życia losy, doświadczenia i przypadki, przeł. F. 

Mirandola, IW „Zdrój”: Warszawa 1924, s. 36.
12 G. Viswanathan (red.), Power, Politics and Culture. Interviews with Edward W. 

Said, Random House: New York 2002, s. 30. 
13 African Intellectuals…, s. 6. 
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nieznajomość tego języka prowadzą do zapóźnienia w ważnych obszarach 
wiedzy, związanych z postępem w technologii czy medycynie. Nie można 
też zapomnieć o drugim czynniku, a mianowicie o tym, że niewiele jest 
języków, które są literalnie przetłumaczalne. Istnieje duży zbiór pojęć tak 
mocno wrośniętych w kulturę języka pochodzenia, że niemożliwe jest 
znalezienie dla nich dokładnych odpowiedników w innych językach – 
kwestię tę wielokrotnie porusza w swych badaniach Anna Wierzbicka14.

Intelektualista musi być świadom tych zależności i procesów, 
i umiejętnie je wykorzystywać. Jako przykład niech posłuży postać ma-
rokańskiego pisarza Lhoussaina Azerguiego. Swoją pierwszą powieść, 
Aghrum n ihaqqaren15, zdecydował się napisać w rodzimym języku 
amazighijskim, jak sam stwierdził, w akcie sprzeciwu wobec narzuca-
nej w Maroku ideologii arabsko-muzułmańskiej. Swoją książkę określił 
mianem broni, a zarazem manifestu, którego celem było poruszenie 
tematów tabu w języku skazanym na zapomnienie16. Działalność in-
telektualisty polegała w tym przypadku na obronie wartości uznanych 
na kluczowe, co dodatkowo zostało wzmocnione przez sam fakt posłu-
żenia się konkretnym językiem.

Interesujące jest jednak, że po złożeniu wszystkich powyższych de-
klaracji, Azergui zdecydował się na dokonanie przekładu swojej książki 
na język francuski. Można widzieć w tym hipokryzję, gdyż w ten spo-
sób Le pain des corbeaux17 utracił ważność jako głos zabrany w obro-
nie języka Berberów. Jednak z punktu widzenia rozważanych tu działań 
intelektualisty, decyzja Azerguiego wydaje się zrozumiała. Autor, posłu-
gując się w sposób symboliczny językiem amazighijskim, przyczynił się 
do rozwoju literatury Berberów. Następnym, logicznym krokiem było 
zwrócenie się ku szerszej publiczności – przekaz Azerguiego nie był 
przecież skierowany wyłącznie do Berberów, a język dawnego koloniza-
tora miał potencjał, który zapewnił książce czytelników także z innych 
kręgów kulturowych. 

14 A. Wierzbicka, Emocje. Język i skrypty kulturowe, [w:] Język – umysł – kultura, 
PWN: Warszawa 1999, s. 163-189. 

15  L. Azergui, Aghrum n ihaqqaren, Editions Idgel: Rabat 2006.
16 M. Ferkal, Wywiad z Lhoussainem Azerguim, http://tamazgha.fr/Le-pain-des-

corbeaux.html (wszystkie dostępy: 01.06.2015).
17 L. Azergui, Le pain des corbeaux, Casa Express Éditions: Casablanca 2012.



Natalia Kmieć186

Niezależnie od naszej oceny tej decyzji należy podkreślić, że maro-
kański pisarz wykorzystał zasoby, których opanowanie wymaga mistrzo-
stwa. Z jednej strony posłużył się symboliką represjonowanego języka 
mniejszości, czerpiąc z kultury i niełatwej historii jego użytkowników. 
Z drugiej, dokonał auto-przekładu, a więc właściwie napisał książkę 
na nowo, przystosowując opisywaną rzeczywistość do języka, który, 
choćby ze względu na oddalenie geograficzne i odmienność kulturową, 
nie posiadał wszystkich niezbędnych pojęć. Trud autora został zrekom-
pensowany, jak zauważa Ewa Łukaszyk, poprzez włączenie jego rozważań 
do bogatej i prestiżowej francuskiej tradycji literackiej18. Po trzecie, Azer-
gui wykorzystał język dawnego kolonizatora, zamieniając jego moc opre-
syjną w siłę ludu podbitego. Le pain des corbeaux, bez względu na to, jaką 
popularność zdobył we Francji, zawsze będzie tylko przekładem dzieła 
trwale wpisanego w kulturę Berberów. Manipulując językami narodowy-
mi i ich powiązaniami, marokański pisarz zdołał zatem zarówno przysłu-
żyć się zapomnianej grupie etnicznej poprzez utrwalenie jej języka, jak 
i opowiedzieć o sprawie, w którą wierzy, szerokiemu światu Frankofonii.

Język jako sprawność retoryczna

Rozważmy jeszcze trzecią możliwość – spróbujmy zinterpretować 
mistrzostwo języka z punktu widzenia interakcji, jako biegłość w pro-
dukowaniu komunikatu. Należy bowiem pamiętać, że intelektualista, 
cokolwiek ma do powiedzenia, jakichkolwiek wartości zdecydowałby 
się bronić i jakiegokolwiek używałby języka narodowego, nie wysyła 
swojego przekazu w próżnię. Istnieje docelowy odbiorca, grupa, do któ-
rej komunikat intelektualisty ma dotrzeć. Z tego powodu komunikat 
powinien posiadać konkretne cechy, umożliwiające i ułatwiające jego 
odbiór. 

 Najprostszym sposobem na przyciągnięcie uwagi odbiorców 
wydaje się poruszanie takich kwestii, które uważają oni za przyjemne 
i interesujące. Jednak z powyższych rozważań wynika, że spełnienie 
pierwszego z tych wymogów jest niemożliwe – Said wielokrotnie pod-

18 E. Łukaszyk, L’ identité amazighe et la langue française. Autour de l’auto-traduc-
tion du roman „Le pain des corbeaux” par Lhoussain Azergui, „Romanica Cracoviensia” 
2013, nr 13, http://encls.net/fi les/24-lukaszyk-rc-13.pdf.
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kreślał, że zadanie intelektualisty polega właśnie na tym, by poruszać te-
maty wstydliwe, poddawać w wątpliwość ustalone zasady, które zapew-
niają ludziom poczucie stabilności i bezpieczeństwa, a nawet, aby być 
nieprzyjemnym; innymi słowy, intelektualista nie może pozwolić sobie 
na to, by schlebiać słuchaczom czy wprawiać ich w dobry nastrój19. Cóż 
zatem pozostaje? Jak mówca czy pisarz ma przekonać do swoich racji 
publiczność, która nie znajduje żadnej przyjemności z przekazu?

Jednym z możliwych sposobów jest przekonanie słuchaczy do sa-
mego siebie. Said, opisując różne sylwetki intelektualistów, stwier-
dza na temat Sartre’a i Russella, że to ich indywidualność, specyficzny 
styl bycia i wiara w głoszone poglądy przemawiają do niego bardziej 
niż jakikolwiek z argumentów, którymi się posługują20. Jedną z me-
tod intelektualisty może być zatem wykreowanie własnej wyrazistej 
osobowości, na przykład poprzez charakterystyczny styl wypowiedzi 
czy osobiste odniesienia, które w oczach słuchaczy nadadzą mu wiary-
godności. Ukraiński publicysta Mykoła Riabczuk pisze z kolei, że tym, 
co wyróżnia intelektualistów od innych przedstawicieli inteligencji, jest 
szczególna postawa, którą przyjmują – są oni mianowicie zaintereso-
wani prawdą, bez względu na jej ewentualną użyteczność dla polityki, 
państw czy jednostek. Próbują oni zachować maksymalną obiektyw-
ność, co oznacza nieustanną samokontrolę i wysiłki zmierzające do od-
dzielenia faktów od kulturalnej nadbudowy, własnych poglądów, uprze-
dzeń i interesów21. Taką postawę może odzwierciedlać w języku choćby 
dobór nawiązań czy powoływanie się na konkretne autorytety.

Poza budową własnego wizerunku, intelektualista może się też sku-
pić na stronie formalnej przekazu, czyli na samym języku, rozumianym 
tu jako przyjęty rejestr i dobór sformułowań. Z jeden strony język po-
winien odzwierciedlać profesjonalizm i erudycję – David Hollinger, 
występując z perspektywy historyka idei, wymienia jako składniki dys-
kursu intelektualisty wiedzę teoretyczną, tradycję literacką i religijną 
oraz wszelkie zasoby kultury istotne dla danej społeczności w konkret-

19 E. Said, op. cit., s. 12.
20 Ibidem, s. 13.
21 M. Riabczuk, [cyt. za:] B. Nosova, Th e Role of the Discourse of Intellectuals in Foreign 

Opinion Journalism in Communicative Evolution, „Przegląd Politoligiczny” 2014, nr 3, http://
przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/12/pp-2014-3-149-162.pdf.
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nym momencie historycznym22. Od intelektualisty wymaga się zatem 
znajomości licznych socjolektów i przynajmniej jednego profesjolektu. 
Jednak zarzucanie publiczności gradem terminów technicznych z pew-
nością nie przyciągnie jej uwagi. Socjolog Henry Giroux podkreśla, 
że jednym z głównych wyzwań dla intelektualisty jest operowanie języ-
kiem jasnym i przystępnym, ale bez uszczerbku na niezbędnej precy-
zji wypowiedzi23. Mistrzostwo języka w tym trzecim sensie polegałoby 
zatem na umiejętnościach retorycznych, wypracowaniu swego rodzaju 
charyzmy oratorskiej i dbałości o formę przekazu.

Mistrzostwo w praktyce

Można się zastanawiać, która z podanych wyżej interpretacji jest 
słuszna lub, ujmując problem inaczej, która z nich opisuje mistrzostwo 
języka faktycznie przydatne intelektualiście. Najlepszym sprawdzianem 
będzie zapewne bezpośrednie odniesienie dotychczasowych rozważań 
do fragmentów autentycznych dyskursów. Za przykład niech posłużą 
prace dwóch intelektualistów: żyjącego obecnie, piszącego po angielsku 
malajskiego naukowca związanego z wieloma środowiskami akademic-
kimi oraz niedawno zmarłego, zaangażowanego w politykę francusko-
języcznego poetę. Pierwszy z nich to Farish Noor, autor książki Quran 
and Cricket: Travels Through the Madrasahs of Asia and Other Stories24; 
drugi, Aimé Césaire, zyskał sławę między innymi dzięki utworowi Ca-
hier d’un retour au pays natal25.

Zaczynając od książki Farisha Noora: jak przejawia się w niej mi-
strzowskie opanowanie języka? Po pierwsze, tekst jest świadectwem 
dwukrotnie podjętej przez Noora próby przekroczenia granicy pewnej 
przyjętej praktyki dyskursywnej: jedzie on do Tanzanii, aby przekony-
wać ludność muzułmańską do równości płci. Kiedy na miejscu przeko-

22 D. Hollinger, In the American Province: Studies in the History and Historiography 
of Ideas, JHU Press: Baltimore 1989, s. 146.

23 H. Giroux, On Pop Clarity: Public Intellectuals and the Crisis of Language, http://
truth-out.org/archive/component/k2/item/88662:on-pop-clarity-public-intellectuals-
-and-the-crisis-of-language-2.

24 F. Noor, Quran and Cricket: Travels Th rough the Madrasahs of Asia and Other 
Stories, Silverfi sh Books: Kuala Lumpur 2009.

25 A. Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Présence Africaine: Paris 1995.
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nuje się, że istnieją tam bardziej palące problemy społeczne, którym na-
leży się pierwszeństwo, pisze książkę, która ma przybliżyć ten niesłysza-
ny głos mieszkańców Tanzanii reszcie świata. Po drugie, Noor posługuje 
się językiem angielskim, współczesną lingua franca, ale gdzieniegdzie 
zachowuje wyrażenia wzięte wprost z opisywanej kultury, żeby zacho-
wać z nią łączność. Wreszcie, malajski intelektualista wydaje się kłaść 
szczególny nacisk na mistrzostwo retoryczne, komunikacyjne – tworzy 
swój indywidualny obraz, streszczając własną biografię i przytaczając 
anegdoty. Poza tym, podkreśla swoją erudycję poprzez dygresje, doty-
czące na przykład historii, ale pisze przy tym jasnym językiem i posłu-
guje się lekkim, przyjemnym dla czytelnika stylem, z humorem nawią-
zując chociażby do Tolkienowskiej postaci hobbita Froda. 

Wydaje się więc, że choć trzecia interpretacja mistrzostwa jest przez 
Farisha Noora najmocniej eksploatowana, w jego twórczości można 
odnaleźć również dwie pozostałe. Czy może stąd płynąć jakiś interesu-
jący z punktu widzenia naszego wywodu wniosek? Przynajmniej jed-
ną możliwość warto wziąć pod uwagę – niewykluczone, że wcale nie 
mamy do czynienia z trzema alternatywnymi rozumieniami słów Saida. 
Być może rozważane tu interpretacje są w rzeczywistości trzema różny-
mi wymiarami mistrzostwa języka, które nawet jeśli nie zostały wprost 
wyartykułowane przez autora cytatu, to dają się  zaobserwować w samej 
działalności intelektualistów.

Warto rozważyć z tej nowej perspektywy twórczość Aimé Césa-
ire’a – w dziele pochodzącego z Martyniki poety i polityka centralną 
kwestią jest sprzeciw wobec polityki kolonialnej Francji. Jego wiersze 
charakteryzuje mocny, dynamiczny i pełen obrazów styl, przykuwają-
cy uwagę czytelnika do poruszanych przez niego trudnych tematów. 
Jednak, odwrotnie niż u Farisha Noora, istotniejsze wydają się tu dwa 
pozostałe wymiary mistrzostwa. O realizacji pierwszego świadczy fakt, 
iż przebywając we Francji, Césaire wielokrotnie podejmował inicjatywy 
mające na celu sprzeciw wobec ówczesnej polityki państwa (np. powo-
łanie czasopisma L’Étudiant noir). Kolejny sens mistrzostwa zaktualizo-
wał się w twórczości tego intelektualisty w momencie stworzenia poję-
cia négritude26 (w opozycji do francité). Ukucie tego neologizmu w ję-

26 A. Césaire, op. cit.
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zyku kolonizatora i, co więcej, doprowadzenie do trwałego wpisania się 
tego słowa w społeczną i literacką tradycję Francji, w umiejętny sposób 
zmobilizowało kulturę najeźdźcy w obronie skolonizowanych. 

Ten krótki wywód wymaga oczywiście uzupełnienia zarówno 
o analizę pozostałych utworów dwóch przywołanych intelektualistów, 
jak i przegląd twórczości innych postaci aktywnie kształtujących ży-
cie społeczeństw i walczących w obronie społeczności niesłyszanych 
na przestrzeni dziejów. Jednak nawet zarysowany dotychczas wstęp daje 
podstawę, by przypuszczać, że trzy zaproponowane tu rozumienia mi-
strzostwa języka są przynajmniej częściowo trafne i znajdują odzwier-
ciedlenie w pracach i działalności intelektualistów. Być może udałoby 
się nawet, przy szerzej zakrojonych badaniach, ustalić pewne prawidło-
wości. Na przykład zweryfikować, czy zależnie od konkretnego, przy-
świecającego danemu intelektualiście celu, w jego twórczości dominu-
je określony wymiar mistrzostwa. To, co zostało dotąd powiedziane, 
pozwala na konkluzję zgodną z tezą Saida, że „dobre posługiwanie się 
językiem”, jakkolwiek by je rozumieć, jest intelektualiście faktycznie nie-
zbędne.
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Th e Intellectual and the Mastery of Language

In his famous book Representations of the intellectual, Edward Saïd, 
a Palestinian-born intellectual, claims that the underlying basis for any 
intellectual’s work is knowing how to use language well. This seemingly 
straightforward statement raises doubts of two kinds.

First of all, it seems surprising, given the relatively low status of lan-
guage in science and social activity, which value facts and taking action, 
and are thought to be opposed to “empty prattle” and “purely verbal dis-
putes.” This unexpected elevation of the status of language is, however, 
justified in Saïd’s works and results from a particular understanding of 
the role and duties of the intellectual.

The other matter − much more interesting, as it was never fully ex-
plained by Saïd − concerns the exact meaning of this enigmatic state-
ment. What exactly does it mean to know how to use language well? The 
purpose of this article is to try to answer this question, and specifically 
to outline three possible interpretations, each assuming a different un-
derstanding of language: as a social fact, as a carrier of culture, and as 
a rhetorical competence. The first part of the article elaborates on each 
of the three perspectives. The second part examines their validity by 
relating them to particular intellectuals.





Julia Krzesicka

O stawaniu się intelektualistą − 
na przykładzie sylwetki Susan Sontag

Jak jednostka staje się intelektualistą? Jak intelektualistką stała się 
Susan Sontag? Te pytania stały się dla mnie punktem wyjścia w myśle-
niu o postaci intelektualisty.  Proces stawania się intelektualistą można 
śledzić w ramach wielu dyscyplin naukowych – historii, socjologii, psy-
chologii – jak też w sztuce (np. jako literackie kreacje intelektualistów1). 
W niniejszej pracy wielodyscyplinarne podejście pozwoli spojrzeć na ten 
proces z trzech perspektyw, z których każda będzie odpowiadać na inne 
pytanie. Pierwszą jest analiza socjologiczno-historyczna, za pomocą któ-
rej przyjrzę się temu jak doszło do wyłonienia się postaci intelektualisty. 
Kolejną perspektywę wyznacza analiza terminu intelektualista w dyskur-
sie naukowym – umożliwi ona ustalenie, kim jest intelektualista z punktu 
widzenia badaczy, którzy poprzez swoje teorie współkreują obraz tej po-
staci. Ostatecznie, na proces stawania się intelektualistą spojrzę z perspek-
tywy samego intelektualisty, co pozwoli zrozumieć motywacje jednostki 
aspirującej do roli intelektualisty. Odpowiedzi na te trzy, moim zdaniem, 
kluczowe pytania – jak (nim się stał), kto (to) / kim (jest) i dlaczego (jest 
intelektualistą) – będę szukać, odwołując się do przypadku Susan Sontag, 
nazywanej często (z licencją wyolbrzymienia) „jedną z najważniejszych 
intelektualistek dwudziestego wieku”2 czy „jednym z bardziej wpływo-
wych i prowokacyjnych myślicieli XX wieku”3. 

1 Zob. T. Powell, Th e Intellectual in Twentieth-Century Southern Literature, LSU 
Press: Baton Rouge 2012; E. Said, Representations of the Intellectual. Th e 1993 Reith Lec-
tures, Random House: London 1994.

2 Tak o  Susan Sontag piszą na  stronie Wydawnictwa Karakter: https://www.
karakter.pl/autorzy/susan-sontag (data dostępu: 9.09.2015).

3 Cytat z ofi cjalnej strony fi lmu poświęconego S. Sontag – Regarding Susan Son-
tag: http://sontagfi lm.org/ (data dostępu: 9.09.2015).
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Jak intelektualista stał się intelektualistą?

Z punktu widzenia historii idei pojawienie się postaci intelektuali-
sty związane jest z nastaniem nowoczesności. Za jej początek przyjmuję 
wydarzenia Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wzmożonych wtedy proce-
sów sekularyzacyjnych. Cezura ta jest jednak dyskutowana. Adam Ma-
nikowski w przedmowie do polskiego wydania Zarysu historii Europy 
XVIII wieku pod red. Tima Blanninga, pisze:

Anglosaskim autorom w odniesieniu do stulecia, w którym narodziła 
się nowoczesna cywilizacja europejska, niezwykle trudno jest rozstrzy-
gnąć, czy była ona w większym stopniu efektem rewolucyjnych zmian 
we Francji po 1789 roku, czy też raczej konsekwencją brytyjskiej indu-
strializacji4.

Wahań takich nie żywi redaktor naukowy wskazanego tomu, który 
w rozdziale poświęconym rewolucji francuskiej potwierdza, że „cha-
os lat 1789-1815 odcisnął wyraźne piętno zarówno na sposobach za-
chowań ludzkich, jak i obowiązującym systemie wartości”5. Widać 
to zwłaszcza w zmarginalizowaniu roli religii i Kościoła:

Był to proces trwający od dawna, którego początki sięgają co najmniej 
doby reformacji, rewolucja nadała mu jednak wyraźne przyspieszenie. 
Dokonujące się w jednym kraju po drugim wywłaszczenie kościoła 
i odrzucenie jego prymatu ideologicznego pozbawiło tę instytucję ak-
sjomatycznej bez mała przewagi i zredukowało ją do kategorii jednej 
z wielu grup interesów6.

Postępujące zeświecczenie i kształtowanie się nowoczesnego, de-
mokratycznego państwa (hołdującego zasadom równości i wolności) 
wiązało się z dopuszczeniem do głosu wielu nowych aktorów społecz-

4 A. Manikowski, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] T. C. W. Blanning (red.), 
Zarys Historii Europy. XVIII wiek, Świat Książki: Warszawa 2003, s. 11.

5 T.C. W. Blanning, Zakończenie: Rewolucja Francuska i..., [w:] T. C. W. Blanning 
(red.), op.cit., s. 310.

6 Ibidem.
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nych, którzy dotychczas nie brali udziału w „debacie publicznej” (jej 
zasady, wraz z całą ideą społeczeństwa obywatelskiego, dopiero się 
krystalizowały)7. W tych warunkach kształtowała się funkcja inte-
lektualisty, który miał zagwarantować wymiar etyczności w zeświec-
czonej przestrzeni publicznej. Intelektualista wkroczył na miejsce 
ustępującego Kościoła i religii, stając się odpowiedzialnym za realizo-
wanie etycznych postulatów epoki. Jak podkreśla Jeffrey C. Alexander, 
„pojawienie się sfery publicznej koresponduje z pojawieniem się inte-
lektualistów”8. 

Podsumowując, osiemnastowieczne doktryny społeczno-politycz-
ne, sekularyzacja i powstawanie społeczeństwa obywatelskiego to ele-
menty przemiany dziejowej, z której wyłonił się intelektualista. Ujmuje 
to pojęcie “intelektualista” zawarte w książce Intellectuals and Their Pu-
blic: Perspectives From the Social Sciences:

Intelektualiści są aktorami, którzy mogą wydawać osądy, ponieważ sami 
są niezależni od wszelkiego partykularnego zaangażowania. Definiuje 
ich zmotywowanie takimi ogólnymi kategoriami jak sprawiedliwość 
i prawda. Orzekają w imieniu ludzkości po to, by realizować wolę po-
wszechną (w rozumieniu Rousseau), czego ze względu na podatność 
na stereotypy i irracjonalizm nie są w stanie czynić „zwykli ludzie”, 
a co leży w ich nieuświadomionym interesie9. 

Musiał minąć prawie wiek, by filozoficzno-ideowe przemiany końca 
XVIII wieku znalazły odbicie w strukturze społecznej – intelektualista 
jako członek odrębnej grupy społecznej pojawia się dopiero pod ko-
niec XIX wieku10. Jest on białym mężczyzną, profesorem akademickim 
bądź pisarzem, aktywnie uczestniczącym w debacie publicznej11. Stąd 

7 „Po 1789 roku tak wielu Francuzów czynnie włączyło się w życie polityczne – 
głosując w wyborach, wstępując do klubów, biorąc udział w manifestacjach, ofi cjalnych 
festynach i świętach”; ibidem, s. 312.

8 J. C. Alexander, Intellectuals and Civil Society, [w:] E. S. Lyon, A. Hess, C. Fleck, 
Intellectuals and Th eir Publics: Perspectives From the Social Sciences, Ashgate: Farnham 
2009, s. 19.

9 E. S. Lyon, A. Hess, C. Fleck, op. cit., s. 19.
10 Ibidem, s. 2.
11 Ibidem.
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też termin „man of letters”, podkreślający cechę piśmienności czy też 
„władania językiem”. Termin ten jest związany z tradycją sermocynalną.

Jednym z celów intelektualisty jest bycie słyszalnym. Na to, do kogo 
i „jak głośno” mógł on mówić miał wpływ, oprócz pozycji społecznej, 
także rozwój środków masowego przekazu, czy szerzej – rozwój prze-
mysłowo-techniczny. Na ten aspekt, zwłaszcza na postęp w sferze han-
dlu i wynalezienie druku, wskazuje Jürgen Habermas w swojej histo-
ryczno-socjologicznej analizie jako na przemiany odgrywające znaczą-
cą rolę w wyłonieniu się już w XVI wieku (a zatem znacznie wcześniej 
niż przyjmujemy w tej pracy) „nowoczesnego burżuazyjnego intelektu-
alisty”12. 

Przedstawioną genezę postaci intelektualisty dopełnia teoria Alexa 
Ching-shing Chan. Według niego intelektualiści byli pierwotnie po-
strzegani jako emanacja przekazanych przez tradycję kulturową idei, 
norm, wyznaczników tożsamości – a zatem jako przekaziciele owej tra-
dycji13. Można więc powiedzieć, że figura intelektualisty jest nie tylko 
produktem nowoczesności, ale też gwarantem jej trwania.

Kim jest intelektualista?

Edward W. Said w rozprawie Representations of the Intellectual 
stwierdził: „wiedza o tym, jak dobrze używać języka i kiedy należy go 
używać – jest podstawową cechą aktywności intelektualisty”14. Aaron 
Swartz, amerykański haktywista, napisał z kolei na swoim blogu: 

Kiedy myślę o intelektualistach, nie mam na myśli hollywoodzkich pro-
ducentów, polityków czy nawet dziennikarzy. Jednak ludzie, o których 
wtedy myślę, mają z nimi coś wspólnego. Oni nie tylko kochają myśleć, 
oni uwielbiają język. Uwielbiają jego zawiłość, niejednoznaczność, spo-
sób w jaki się go zapisuje, książki, w które jest wpisany, biblioteki, w któ-
rych są owe książki czy samą typografię, której te książki używają15.

12 A. Ching-shing Chan, Intellectual Narratives: Th eory, History and Self-characte-
rization of Social Margins in Public Writings, Peter Lang AG: Bern 2011, s. 4.

13 Ibidem.
14 E. Said, op. cit., s. 15.
15 A. Swartz, What it means to be an intellectual, 2006, http://www.aaronsw.com/
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Z zamiłowaniem do języka i predyspozycjami do używania go jako 
skutecznego narzędzia ekspresji czy perswazji powiązana jest rola in-
telektualisty jako rzecznika. A. Ching-shing Chan wylicza następujące 
przykłady:

Karol Marx występował w imieniu proletariatu, Antonio Gramsci – 
niższych statusem, Edward Said – w imieniu Palestyńczyków, a Noam 
Chomsky – opresjonowanych przez hegemonię USA16. 

Pojęcie intelektualisty często wpisane jest w „wielkie dychotomie”: 
zaangażowania i niezaangażowania; tego co publiczne i tego co prywat-
ne. Zygmunt Bauman nazwał ten stan „ambiwalencją intelektualnej toż-
samości17. Takie rozdarcie, bycie outsiderem, a jednocześnie koniecz-
ność publicznego angażowania się, jest jednak warunkiem, jaki intelek-
tualista musi spełnić, by skutecznie odgrywać rolę mediatora między 
tym co wewnętrzne, a tym co zewnętrzne (czy też pomiędzy dominu-
jącym a zdominowanym, patrząc przez pryzmat stosunków władzy). 
Edward Said pisze wręcz o „wygnaniu” intelektualisty, często nie tylko 
metaforycznym, które pozwala mu jednak na bezinteresowność i bez-
kompromisowość w poszukiwaniu prawdy i wiedzy. Źródeł ciągłej go-
towości do kwestionowania status quo można doszukiwać się w prekur-
sorskiej wobec intelektualisty postaci Sokratesa, jego etyce, umiłowa-
niu mądrości, prawdy, i mającej prowadzić do nich metody „ciągłego 
wątpienia”. Inną odpowiedź, wskazującą na silną etyczną motywację 
leżącą u podstaw działalności intelektualistów, formułuje Max Weber, 
twierdząc, że „intelektualiści nie są uczonymi, gdyż uczeni poświęcają 
siebie, by wnieść wkład w produkcję wiedzy w ramach uniwersytetu, 
natomiast intelektualiści piszą dla samo-zbawienia”18.

Intelektualiści nie uchronili się przed zawłaszczeniem przez na-
ukowy dyskurs – stali się przedmiotem jego refleksji. Nauka i naukow-
cy być może jako pierwsi starali się ująć działalność intelektualistów 
w konkretne ramy: klasyfikować, opisywać, szukać przyczyn. Zainte-

weblog/intellectuals (data dostępu: 11.06.2015).
16 A. Ching-shing Chan, op. cit., s. 5.
17 Ibidem, s. 46.
18 Ibidem, s. 11.
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resowani sylwetką intelektualisty byli zwłaszcza badacze nauk społecz-
nych. Wśród uczonych, którzy teoretyzowali na temat intelektualistów, 
znajdziemy takie nazwiska, jak Karl Mannheim19, Antonio Gramsci20, 
Michael Foucault21, Edward Said22 czy Pierre Bourdieu23. Reprezen-
towane przez tych uczonych różne szkoły teoretyczne ujmują funkcjo-
nowanie intelektualisty w społeczeństwie w różny sposób. Mannheim, 
znany przede wszystkim jako twórca „socjologii wiedzy”24, widział 
intelektualistów jako agentów zmiany społecznej, całkowicie wyzwolo-
nych ze społecznych okowów (określał ich mianem free-floating intellec-
tuals)25. Gramsci postrzegał ich z kolei w duchu marksistowskim, jako 
jednostki aktywnie „walczące o zmianę świadomości”26 społecznej. Fo-
ucault w swoim post-strukturalistycznym ujęciu podkreślał rolę intelek-
tualistów jako „agentów oporu”27, natomiast Bourdieu, odwołując się 
do postulatu refleksyjności, wskazywał na to, jak wiedza intelektualisty 
reformowana jest przez akademickie kanony myślenia o nich28.

Różne tradycje myślenia wyznaczyły odmienne modele postaci in-
telektualisty, które przypisują mu często wykluczające się bądź przeciw-
stawne sobie cechy. Partick Baert i Josh Booth zwracają uwagę na „czte-
ry podstawowe napięcia i sprzeczności” we współczesnym rozumieniu 
intelektualisty. Są to: hierarchia/równość, ogólność/eksperckość, pasja/
dystans oraz jednostkowość/kolektywność29. Opozycje te wytwarza-

19 Zob. K. Mannheim, Ideology and Utopia, Routledge: London 1936; K. Mann-
heim, Essays on the Sociology of Culture, Roultledge: London 1956.

20 Zob. A. Gramsci, Th e Prison Notebooks, Columbia University Press: New York 
1996; R. Simon, H. Stuart, Th e Intellectuals, [w:] Gramsci’s Political Th ought, Lawrence 
& Wishart: London 2002, s. 91-99.

21 Zob. M. Foucault, Power/Knowledge, Pantheon Books: New York 1980. 
22 Zob. E. Said, op. cit.
23 Zob. P. Bourdieu, Homo Academicus, Stanford University Press: Stanford, 

California 1988; idem, Medytacje pascaliańskie, Ofi cyna Naukowa: Warszawa 2006; 
idem, Th e Intellectual Field: a World Apart, [w:] idem, In Other Words. Essays Towards 
a Refl exive Sociology, Stanford University Press: Stanford, California 1990, s. 140-149.

24 Karl Mannheim, [w:] Encyclopaedia Brittanica, http://www.britannica.com/bio-
graphy/Karl-Mannheim (data dostępu: 01.09.2015). 

25 A. Ching-shing Chan, op. cit., s. 18.
26 E. Said, op. cit. s. 4.
27 A. Ching-shing Chan, op. cit., s. 18.
28 Ibidem.
29 P. Baert, J. Booth, Tensions Within the Public Intellectual: Political Interventions 



O stawaniu się intelektualistą − na przykładzie sylwetki Susan Sontag 201

ją różne typy intelektualistów, jak intelektualista-rzecznik (przewaga 
równości, pasji i kolektywności), intelektualista-filozof (przewaga hie-
rarchii, dystansu i jednostkowości), intelektualista publiczny (przewaga 
ogólności, pasji i kolektywności) czy intelektualista prywatny (przewa-
ga eksperckości i dystansu). 

Intelektualista-rzecznik pojawia się w rozprawach Gramsciego. 
Dzielił on intelektualistów na dwa typy: intelektualistę tradycyjnego (np. 
nauczyciela) oraz intelektualistę organicznego, działającego na rzecz 
klasowego interesu, będącego „aktywnie zaangażowanym w społeczeń-
stwo” i projekt jego zmiany30. Przeciwieństwem intelektualisty-rzecz-
nika jest intelektualista-filozof, który w definicji zaproponowanej przez 
Juliena Bendę należy do „wąskiej elity super-utalentowanych i moralnie 
obdarzonych królów filozofii, którzy kształtują sumienie ludzkości”31. 
Jak twierdzi Benda, prawdziwi intelektualiści to „ci, których aktyw-
ność nie wiąże się z praktycznymi celami, ci, którzy poszukują rado-
ści w sztuce, nauce lub metafizycznych spekulacjach, mówiąc krótko 
– w posiadaniu niematerialnych korzyści i stąd mówią oni w pewien 
sposób: «moje królestwo jest nie z tego świata»”32. Typ intelektualisty, 
zarysowany przez Gramsciego, odpowiada współczesnemu wizerunko-
wi intelektualisty jako osoby zaangażowanej publicznie (co znaczy też: 
politycznie), o lewicowych poglądach33, sympatyzującego i działające-
go na rzecz wykluczonych i zdominowanych. Za takiego intelektuali-
stę można uznać Jean-Paul Sartre’a czy Naomi Klein34. Według Saida 

from Dreyfus to  the New Social Media, „International Journal of Politics, Culture & 
Society” 2012, nr 25, s. 111.

30 E. Said, op. cit., s. 1.
31 Ibidem, s. 4.
32 J. Benda, Th e Treason of the Intellectuals, Norton, London 1970, s. 43, [za:] E. 

Said, op. cit., s. 5.
33 Więcej o związku intelektualistów z lewicą można przeczytać w artykule Erica 

J. Hobsbawma z 1982 r., w którym autor stwierdza chociażby, że „intelektualiści stali 
się bardziej widoczni w  ruchach socjalistycznych i  komunistycznych niż wcześniej. 
W Wielkiej Brytanii typowy kandydat z ramienia Partii Pracy w okresie międzywojen-
nym był górnikiem czy  kolejarzem. Obecnie jest bardziej prawdopodobne, że  będzie 
opisany jako «wykładowca»”. Zob. E. J. Hobsbawm, Intellectuals and the Left , „Praxis 
International” 1982, nr 1, s. 28. 

34 Naomi Klein jest kanadyjską dziennikarką, znaną z publikacji światowych best-
sellerów jak Doktryna szoku czy No logo.



Julia Krzesicka202

mariaż intelektualisty z polityką nie powinien dziwić; bowiem „polity-
ka jest wszędzie. Niemożliwa jest ucieczka w królestwo czystej sztuki 
i myśli, czy też w bezstronną obiektywność lub transcendencję teorii”35. 
Po II wojnie światowej intelektualiści francuscy na czele z Jean-Paul 
Sartrem traktowali zaangażowanie polityczne jako swój moralny obo-
wiązek36. Zupełnie inaczej było w przypadku intelektualistów anglosa-
skich, takich jak Karl Popper, którzy hołdowali naukowej obiektywności 
i zdystansowaniu, mając w ten sposób więcej wspólnego z typem inte-
lektualisty-filozofa37. 

„Intelektualista publiczny” (zaangażowany)38 to termin użyty po 
raz pierwszy przez Charlesa W. Millsa39 i spopularyzowany przez Ri-
charda Posnera w książce Public Intellectuals: A Study of Decline40. Per 
Wisselgren trafnie zauważył, że:

 „Intelektualista publiczny” jest terminem en vogue, pojawiającym się 
coraz częściej w ciągu ostatnich kilkunastu lat, zwłaszcza w odniesieniu 
do debat dotyczących roli i funkcji akademickich w kontekście zmie-
niającej się relacji pomiędzy uniwersytetem, mediami i przestrzenią pu-
bliczną. [...] Jak zwykle bywa w przypadku modnych określeń, ich defi-
nicje mogą znacząco się różnić. W zależności od perspektywy i autorów 
[...] intelektualista publiczny jest czasem opisywany jako ktoś „kto uro-
czyście gardzi i odwraca się plecami do społeczeństwa – by lepiej mu 
służyć”, a innym razem jako „intelektualista który wygłasza swoje opinie 
w kierunku wyedukowanej publiki, kierując się politycznymi bądź ide-
ologicznymi pobudkami”41.

35 E. Said, op. cit., s. 16.
36 P. Baert, J. Booth, op. cit., s. 115.
37 Ibidem.
38 W  polskiej wersji językowej książki F. Furediego – Gdzie się podziali wszyscy 

intelektualiści? – termin „public intellectual” został przetłumaczony jako „intelektualista 
zaangażowany”. Mimo to będę używać określenia „intelektualista publiczny”, ponieważ 
wskazuje na istotną dla jego działalności przestrzeń publiczną. 

39 R. Posner, Public Intellectual: A  Study of Decline, Harvard University Press: 
Cambridge, London 2003.

40 N. Islam, Intellectuals: Public, Private and Platonic, „Bangladesh e-Journal of 
Sociology” 2014, nr 1, t. 11, s. 11.

41 P. Wisselgren, Women as Public Intellectuals: Kerstin Hesselgren and Alva Myr-
dal, [w:] E. S. Lyon, A. Hess, C. Fleck, op. cit.



O stawaniu się intelektualistą − na przykładzie sylwetki Susan Sontag 203

Zarówno Public Intellectuals: A Study of Decline, jak i książka Russela 
Jacoby’ego – The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academy42 
– wpisują się w nurt głoszący upadek figury intelektualisty publicznego 
w czasach współczesnych. Jednak – jak wskazują Partick Baert i Barbara 
Misztal – teza ta nie znajduje potwierdzenia w nowszych publikacjach43: 
„To oczywiste, że w porównaniu do ery Russela czy Sartre’a nie ma już tak 
dużo przestrzeni dla autorytarnego intelektualisty publicznego – czyli ge-
neralisty (generalist) który z moralnym wigorem wypowiada się na tematy 
z zakresu różnych dyscyplin”44. Trzy filary będące podstawą zaangażowa-
nia intelektualisty publicznego „dawnego typu” – ideologia, zorientowanie 
na szeroką publikę i potrzeba wsparcia materialnego – zaczęły podupadać 
w ciągu XX wieku: „ideologie straciły swój urok, kultura masowa zdywer-
syfikowała publiczność [...], ekonomiczna podstawa niezależności klasy 
średniej zniknęła w trakcie nawracających kryzysów gospodarczych”45. 
Publiczny intelektualista znalazł schronienie w świecie uniwersyteckim, 
jednak nawet tam zaszły znaczące zmiany – na początku XX wieku:

Profesorowie uniwersyteccy mogli pozostawać w przysłowiowej wieży 
z kości słoniowej, ignorując wymagania świata zewnętrznego czy wy-
powiadając się tylko wtedy, kiedy uznali to za konieczne. [...] Wraz 
z czasem, zmiany w organizacji środowiska naukowego zmusiły jednak 
uczonych do przekraczania granic swojej profesji w trakcie publicznych 
wystąpień; obecnie często znajdują się w sytuacjach, w których muszą 
udowadniać swój status i słuszność poglądów46.

W książce Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Frank Furedi 
stwierdza:

Rosnący wpływ rynku na życie intelektualne, instytucjonalizacja i pro-
fesjonalizacja tego życia, wzrost potęgi mediów i nieprzyjazna nieza-

42 R. Jacoby, Th e Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academy, Basic 
Books: London 2000.

43 P. Baert, B. Misztal, Introduction: a Special Issue on Public Intellectuals, „Interna-
tional Journal of Politics, Culture & Society” 2012, nr 25, s. 91.

44 Ibidem.
45 E. S. Lyon, A. Hess, C. Fleck, op. cit., s. 5.
46 Ibidem.
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leżności przestrzeń publiczna – oto kilka strukturalnych zmian, które 
wiążą się z pomniejszeniem roli tradycyjnych intelektualistów. Wiele 
osób piszących na ten temat uważa, że wpływ na zmianę klimatu inte-
lektualnego miała przede wszystkim bezwzględna ekspansja uniwersy-
tetu. W tej perspektywie to akademickie karierowiczostwo odpowiada 
za drenaż mózgów i osłabienie życia umysłowego47. 

Miejsce intelektualisty publicznego zaczęli zajmować akademiccy 
profesjonaliści, eksperci i technokraci48, a sama figura intelektualisty 
zaczęła przypominać bardziej intelektualistę prywatnego. Zdecydowa-
nie krytycznie pisze o tym Nazrul Islam:

Rola odgrywana przez tych intelektualistów we współczesnym społe-
czeństwie polega na jego re-kreowaniu i odtwarzaniu, na utrzymywa-
niu status quo, nie na zwalczaniu niesprawiedliwości czy zwracaniu 
uwagi na opresje [...]. Największym wyzwaniem, jakiego się podejmują, 
jest zostanie profesorem akademickim [...]. Tak wygląda realne życie 
większości współczesnych intelektualistów. [...] W setkach tysięcy, jeżeli 
nie w milionach – wyłącznie wegetują, rzadko zabierając głos w spra-
wach publicznych. Służą społeczeństwu i gospodarce pracując w insty-
tucjach rządowych, korporacjach czy instytutach badawczych, przez 
co są niezbędni dla przetrwania społeczeństwa w takiej formie, gdyż 
odpowiadają za transmisję wiedzy i umiejętności; nie spełniają jednak 
kryteriów bycia „prawdziwym intelektualistą” i pozostają intelektuali-
stami wyłącznie w sferze prywatnej, nie będąc wystarczająco odważny-
mi by ryzykować utratą przywilejów życia klasy średniej49.

47 F. Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, przeł. K. Makaruk, PIW: 
Warszawa 2008, s. 44. 

48 Jak podkreśla F. Furedi: „Bycie intelektualistą wynika z uczestnictwa w projekcie 
wykraczającym poza szczególne zajęcie lub zainteresowania. By czuć się i zachowywać 
jak intelektualista, trzeba zdystansować się wobec konwencji i presji codziennego życia. 
Idei nie można tworzyć według planu lub odpowiadając na wymogi konkretnej insty-
tucji. Intelektualiści mogą być zatrudnieni przez instytucje, lecz jeżeli ich wyobraźnia 
i praca są przez te instytucje ograniczane, staną się zwykłymi ekspertami lub technokra-
tami”. Zob. Frank Furedi w rozmowie z Krzysztofem Iszkowskim, Globalizacja prowadzi 
do zdziecinnienia, „Europa” 2006, nr 101.

49 N. Islam, op. cit., s. 13-14.
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Reguły wypowiadania się w przestrzeni publicznej zmienił zwłasz-
cza rozwój nowych mediów oraz Internetu. Środki masowego przekazu 
pozwalają wypromować się większej liczbie potencjalnych intelektuali-
stów, rozumianych jako jednostki bezinteresownie zabierające głos wo-
bec aktualnych spraw istotnych społecznie (mówi się wręcz o osobnej 
kategorii tzw. media intellectuals50). Jednocześnie natłok informacji do-
prowadził do wykształcenia się nowych metod selekcji intelektualistów, 
gdzie znaczącą rolę odgrywa uniwersytet, będący – zgodnie ze słowa-
mi Pierre’a Bourdieu – instytucją posiadającą społeczną legitymizację 
do orzekania o obiektywności i uniwersalności51. W tym kontekście, 
jak pisze Furedi: „autorytet intelektualistów jako profesjonalistów 
i ekspertów, nawet specjalistów akademickich, zależy nie od wartości 
ich idei, lecz od wydawanych ekspertyz. Język, jakim się posługują, 
staje się coraz bardziej fachowy, techniczny i coraz mniej zrozumiały 
dla reszty”52. Jak twierdzą Baert i Booth:

Intelektualiści, którzy wypowiadali się na tematy spoza dziedziny swo-
jej specjalizacji, mieli mniejsze szanse na respektowanie ich wypowie-
dzi w drugiej połowie XX wieku: podczas gdy w latach czterdziestych 
Sartre mógł autorytarnie wypowiadać się na szereg tematów, jak antyse-
mityzm, co do którego nie był ekspertem, postępująca profesjonalizacja 
nauk społecznych sprawiła, że podobne postępowanie było niemożliwe 
bez utraty wiarygodności53. 

Dlaczego intelektualista stał się intelektualistą?

Kształtowanie się postaci intelektualisty może być efektem procesu 
jego kreacji bądź autokreacji (w zależności od tego, jak dużą rolę przy-

50 Zob. N. Islam, op. cit.; J. C. Goldfarb, Civility and Subversion Revisited: Twen-
ty-First Century Media Intellectuals as Ideologists and Anti-ideologists, „International 
Journal of Politics, Culture & Society” 2012, nr 25, s. 143-155; P. Dahlgren, Public Intel-
lectuals, Online Media, and Public Spheres: Current Realignments, „International Journal 
of Politics, Culture & Society” 2012, nr 25, s. 95-110.

51 P. Bourdieu, Homo Academicus, Stanford University Press: Stanford California 
1984, Preface to the English Edition, s. XII.

52 F. Furedi, op. cit., s. 46.
53 P. Baert, J. Booth, op. cit., s. 115.
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pisujemy sprawczości samej jednostki). W ciekawy sposób pisze o tym 
wspominany już Alex Ching-shing Chan w książce Intellectual Narrati-
ves: Theory, History and Self-characterization of Social Margins in Public 
Writings, w której stara się zrozumieć, w jaki sposób osadzenie intelek-
tualisty w określonym historycznym kontekście wpływa na kształtowa-
nie się jego intelektualnej tożsamości (czy wręcz „intelektualnego ja”). 
Jak podkreśla badacz, „nie badam historii intelektualnej, która daje zbyt 
obszerną wizję idei przyświecających życiu intelektualistów i ich wpły-
wowi na całe społeczeństwo. Studiuję intelektualne narracje, co ma sens 
pod warunkiem, że owe narracje ujawniają historyczne momenty i ich 
interpretacje kształtujące tożsamość intelektualisty”54.

Według Ching-shing Chana intelektualna narracja w odróżnieniu 
od akademickiej narracji historycznej nie jest linearnym procesem: „w tym 
podejściu intelektualista, jako narrator, organizuje historyczne wydarzenia 
zgodnie ze swoją intuicją i interpretacją”55. Takie rozumowanie unika pu-
łapek teoretyzowania o intelektualistach. Jak pisze Ching-shing Chan:

Idee i teorie dotyczące intelektualistów nie są traktowane jako samorząd-
ne nakazy (self-governing impositions), ale jako samo-refleksje na temat 
tego, czego jeszcze nie jesteśmy świadomi w odniesieniu do różnych ka-
tegorii inności w społeczeństwie i historii, ponieważ jesteśmy zaślepieni 
przez zaadaptowane teoretyczne pozycje i perspektywy56.

Dzięki temu możliwe jest zbadanie, jakie wydarzenia w biografii 
jednostki miały wpływ na kształtowanie się jej intelektualnej tożsa-
mości – w książce Ching-shing Chana zakres wydarzeń wplecionych 
przez chińskich intelektualistów w ich narracje jest szeroki: rozciąga się 
od protestu studentów przeciwko podwyższeniu cen połączeń telefo-
nicznych w 1975 r. po rewolucję kulturalną Mao Zedonga57. 

Wątek intelektualnych biografii stał się też tematem badań Pier-
re’a Bourdieu. W książce Homo Academicus zwraca on uwagę na to, 
że „poznanie struktury globalnej przestrzeni, w której [intelektualiści] 

54 A. Ching-shing Chan, op. cit., s. 57.
55 Ibidem, s. 121.
56 Ibidem, s. 182.
57 Ibidem, s. 230-234.



O stawaniu się intelektualistą − na przykładzie sylwetki Susan Sontag 207

są osadzeni, pozwala w pewien sposób usadowić się na ich miejscu 
w przestrzeni społecznej, na drodze swoistej „obiektywizacji uczestni-
czącej” (niemającej nic z redukcyjnej polemiki) i na odtworzenie punk-
tu widzenia, z którego wyprowadzany jest ich projekt intelektualny”58. 
Zarówno Bourdieu, jak Ching-shing Chan dowodzą, że kontekst histo-
ryczno-socjologiczny ma duże znaczenie dla kreowania indywidualnej 
biografii intelektualisty. Znaczenie sprawcze ma również odpowiednia 
motywacja oraz cechy takie jak:
 umiejętność sprawnego posługiwania się językiem,
 krytyczna postawa wobec rzeczywistości, przejawiająca się w go-

towości ciągłego kwestionowania status quo czy, jak ujął to Said, 
w „byciu nieustannie czujnym”59,
 bycie „outsiderem”, oznaczające nie tylko pogodzenie się z „wygna-

niem”, ale też pisanie „na własny rachunek” (czyli zgodnie z wła-
snym sumieniem i w ramach własnej autonomiczności),
 etyczne źródła motywacji (jak dążenie do prawdy, sprawiedliwości, 

„samo-zbawienia”), które jednocześnie są podstawą bezinteresow-
ności działań,
 publiczna aktywność rzecznicza bądź mediatorska (wiążącą się 

z koniecznością wyjścia poza to, co prywatne),
 samorefleksyjność, intelektualna wrażliwość (która pozwala zrozu-

mieć inność/zewnętrzność)

Cechy te w sprzyjających warunkach mogą stać się podłożem do au-
tokreacji – świadomego procesu stawania się intelektualistą. Proces ten 
warto rozważyć w odniesieniu do sylwetki Susan Sontag.

Susan Sontag – przykład autokreacji?

Susan Sontag jest postacią trudną do ujęcia w ramy skrótowej cha-
rakterystyki. Z jednej strony mówi się o niej jako o amerykańskiej pisar-
ce, eseistce, krytyczce społecznej i aktywistce praw człowieka60, z dru-

58 P. Bourdieu, Homo Academicus, op. cit., Preface..., s. 16.
59 Ibidem, s. 17.
60 Susan Sontag, [w:] Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Susan_Sontag (data 

dostępu: 7.09.2015).
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giej – jako o wieloletniej partnerce fotografki Annie Leibovitz, ikonie 
popkultury, zbuntowanej intelektualistce czy wiecznej studentce61. 
Sontag z pewnością pozostawiła trwały ślad na intelektualnej mapie 
XX wieku, wyróżniając się nie tylko swoją osobowością, ale też opu-
blikowanymi tekstami (m.in. Przeciw interpretacji, O fotografii, Zapiski 
o kampie, Choroba jako metafora), które „podważały przyjęte sposoby 
myślenia i wyznaczały nowe horyzonty humanistyki”62.

Urodziła się 16 stycznia 1933 r. w Nowym Jorku jako Susan Rosenblatt 
– nazwisko Sontag przejęła po swoim ojczymie63. W 1949 r., po ukończe-
niu szkoły średniej w Los Angeles, przeniosła się na Uniwersytet w Chica-
go – był to moment wyzwolenia się Sontag, zarówno seksualnego jak i in-
telektualnego; jak sama zapisze później na okładce notesu: W OKRESIE, 
KTÓRY OBEJMUJE TEN ZESZYT, DOZNAŁAM ODRODZENIA64. 
W wieku 17 lat wyszła za mąż za wykładowcę socjologii na Uniwersytecie 
w Chicago – Philipa Rieffa. Wkrótce po tym urodziła swojego jedynego 
syna – Davida. Sontag studiowała filozofię, literaturę i teologię na Uni-
wersytecie Harvarda i w Oxfordzie, jednak ostatecznie porzuciła akade-
micki świat65. Małżeństwo z Philipem Rieffem przetrwało 8 lat – później 
w życiu Sontag główną rolę odgrywały kobiety. 

Czy można powiedzieć, że sylwetka Susan Sontag to przykład inte-
lektualnej autokreacji? W szukaniu odpowiedzi na to pytanie oparłam 
się zwłaszcza na polskich wydaniach dwóch z trzech tomów dzienni-
ków pisarki, zredagowanych pośmiertnie przez jej syna Davida Rieffa. 
Sama Sontag zanotowała pod datą 31 grudnia 1957 r.: „Rozumienie 

61 A. Arno, Wieczna studentka Sontag, http://www.dwutygodnik.com/arty-
kul/4022-wieczna-studentka-sontag.html (dostęp: 7.09.2015); M. Człapska, Ikona 
popkultury i  zbuntowana intelektualistka. Susan Sontag odsłania się w  dziennikach, 
http://natemat.pl/40693,ikona-popkultury-i-zbuntowana-intelektualistka-susan-sonta-
g-odslania-sie-w-dziennikach (data dostępu: 7.09.2015).

62 Susan Sontag, http://www.karakter.pl/autorzy/susan-sontag (data dostępu: 
7.09.2015).

63 Susan Sontag, [w:] Wikipedia…
64 S. Sontag, Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963, przeł. D. Żukowski, Karak-

ter: Kraków 2012, s. 33.
65 W  zapiskach z  1949 r. możemy przeczytać: „Co ważne, nie ma chyba żad-

nego innego zawodu, w którym mogłabym się spełniać tak doskonale jak w zawodzie 
wykładowcy akademickiego... [W poprzek uwagi o zawodzie wykładowcy S.S. dopisała 
później: «Jezu!»]”; ibidem, s. 28.
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dziennika jako zaledwie przechowalni czyichś prywatnych, sekretnych 
myśli jest powierzchowne − to nie jest głuchy, tępy i niepiśmienny po-
wiernik. W dzienniku nie tylko opowiadam o sobie bardziej otwarcie, 
niż gdyby ktoś mnie słuchał; ja siebie tworzę”66. Deklaracja ta stała się 
dla mnie punktem wyjścia w odczytywaniu treści jej dzienników. Z dru-
giej strony warto zauważyć, że pod innym wpisem z 1973 r., Sontag zda-
je się jakby przestrzegać przed biograficznym odczytaniem swoich tek-
stów, notując: „W «życiu» nie chcę być sprowadzana do swoich tekstów. 
W «tekstach» nie chcę być sprowadzana do swojego życia. Moje teksty 
są zbyt surowe. Moje życie to brutalna anegdota”67.

Czy można uznać Sontag za intelektualistkę w świetle przedstawio-
nych wcześniej cech? Jeżeli chodzi o sprawność językową – trudno za-
przeczyć niezwykłej biegłości Sontag w tej materii68, którą wykazywała 
od dziecka; jak zapisała w dzienniku: „Czytałam literaturę dla dorosłych 
już jako dziecko (pamiętam, że poznałam Twenty Thousand Years in 
Sing Sing, Heavenly Discourse, Nędzników + [Czary Prospera: Opowieści 
Szekspira] Lamba przed ukończeniem dziewiątego roku życia!”69. 

Zmysł krytyczny i intelektualna wrażliwość to kolejne cechy, które 
rozwijają się u niej od czasu dzieciństwa. Jak wspomina:

Gdy miałam pięć lat, oznajmiłam Mabel [gosposi], że zdobędę Nagrodę 
Nobla. W i e d z i a ł a m, że zyskam uznanie. Życie nie było drabiną, 
lecz ruchomymi schodami. Z biegiem czasu przekonywałam się tak-
że, że brakuje mi inteligencji, by zostać Schopenhauerem, Nietzschem, 
Wittgensteinem czy Simone Weil. Postanowiłam wejść w ich towarzy-
stwo jako uczennica; pracować na ich poziomie. Wiem, że miałam – 
że mam – dobry umysł, może nawet potężny70.

66 Ibidem, s. 207.
67 S. Sontag, Jak świadomość związana jest z ciałem. Dzienniki, tom 2. 1964-1980, 

przeł. D. Żukowski, Karakter: Kraków 2013, s. 411.
68 W jej zapiskach z 1975 r. można znaleźć nawet następującą refl eksję: „Staranne, 

elokwentne, interesujące mówienie nie jest czymś «naturalnym». [...] Elokwencja – myśle-
nie słowami – to produkt uboczny samotności, wykorzenienia, podwyższonego poczucia 
indywidualności i indywidualnego cierpienia”. S. Sontag, Jak świadomość…, s. 460.

69 S. Sontag, Odrodzona…, s. 91.
70 Ibidem, s. 192.



Julia Krzesicka210

Sontag w autoanalitycznych fragmentach opisuje traumę braku 
dzieciństwa („Nie byłam dzieckiem swojej matki, byłam jej poddaną. 
[...] Poświęciłam dzieciństwo i zrezygnowałam z uczciwości, by ją zado-
wolić”71) i wielką samotność, jaką czuła będąc dzieckiem, która sprawi-
ła, że zaczęła szukać oparcia w swoich intelektualnych idolach, należą-
cych do stworzonego przez nią „Panteonu”72. 

Poczucie samotności i wyobcowania będzie towarzyszyć Sontag 
w zasadzie przez całe życie. W dzienniku w 1967 r. zanotuje:

Zauważyłam jednak, że moja siła (umysł, oczy, pasje intelektualne) skazu-
je mnie na wieczną izolację, oddzielenie od innych. Muszę stać się „słaba”, 
aby zbliżyć się do ludzi (aby mi na to pozwolili). […] Nieustannie towa-
rzyszy mi frustrujące poczucie niezgodności między wigorem a ambicja-
mi, które mam ja, a tymi, które mają inni ludzie. Inni wyznaczają sobie 
łatwe cele, szybko się męczą, brakuje im energii. [...] Są minimalistyczni, 
niemal bezwładni, ledwie żywi, niewiele czujący, bezmyślni. Muszę uczyć 
ich myślenia + życia, by mieć kogoś, z kim mogłabym rozmawiać, kogo 
mogłabym lubić, podziwiać. Muszę ich pompować jak balony73. 

Nadmierna zachłanność myślenia74 – cecha charakterystyczna Son-
tag – jest jednocześnie jej orężem, jak i przedmiotem, o który toczy walkę. 
W trakcie wywiadu z Johnathanem Cottem stwierdziła: „Jedną z najstar-
szych krucjat, które prowadzę, jest ta przeciwko rozróżnianiu myślenia 
i czucia – uważam je za podstawę wszystkich antyintelektualnych poglą-
dów. [...] Mam wrażenie, że myśl to forma odczuwania, a odczuwanie – my-
ślenia”75. Antyintelektualizm jest jedną z trzech niegodziwości, przeciwko 
którym walczy Sontag; pozostałymi są mizoginia (seksizm)76 i antysemi-

71 Ibidem, s. 359.
72 „Wydawało mi się, że  poza postaciami z  Panteonu (w  większości zmarłymi 

ludźmi z obcych krajów) jak Mme Curie, Szekspir, Mann itp., nikt nie dysponuje umy-
słem”. S. Sontag, Jak świadomość…, s. 232.

73 Ibidem, s. 261-262.
74 Sontag napisze wręcz: „Oto on, mój umysł. Wiąż rośnie, ma nienasycony apetyt”. 

S. Sontag, Odrodzona…, s. 193.
75 Myśl to  foma odczuwania. Susan Sontag w  rozmowie z  Jonathanem Cottem, 

Karakter: Kraków 2014, s. 76.
76 Jak można przeczytać w  przedmowie do  Myśl to  forma odczuwania... „We 



O stawaniu się intelektualistą − na przykładzie sylwetki Susan Sontag 211

tyzm (co może mieć związek z jej żydowskim pochodzeniem i uprzedze-
niami, z jakimi się spotkała)77. Z kolei to, co ją „rozpala”, to: „moralność, 
twórczość, chaos, wiedza, wrażliwość”78 i „szaleństwo, ale rozgrzane 
do białości, antygłównonurtowe: ludzie z własnymi generatorami”79. 

Deklaracje te pozwalają przypuszczać, że to intelektualna żądza była 
główną motywacją działań Sontag. Po śmierci autorki jej syn stwierdził 
zresztą, że napisany przez nią esej o Eliasie Canettim – Umysł jako pa-
sja80 – jest „jej własną zakamuflowaną biografią”81. „Czystość stanowi-
ska moralnego i bezkompromisowość”, „potrzeba poszukiwania silnych, 
wręcz dominujących modeli”, „protest przeciwko wszelkiej władzy, pro-
test przeciwko śmierci”, „cierpliwość («monumentalna cierpliwość»), 
niezłomność i wszechstronność zainteresowań”, „umiejętność niestru-
dzonego uczenia się” – to cechy sylwetki Canettiego, na jakie zwraca 
uwagę w swoim eseju Sontag. Obraz Canettiego, jaki zarysowuje, moż-
na potraktować jako projekcję jej „intelektualnego ja” – jako esencję jej 
wielkiego projektu-życia: „interesują mnie tylko ludzie w trakcie proce-
su autotransformacji”82 – zapisała w swoim dzienniku; zasada ta z pew-
nością dotyczyła również jej samej.

Stawanie się intelektualistą – 
między powołaniem a legitymizacją

Wydaje się, że zapośredniczonemu teoretycznie rozumieniu inte-
lektualisty, w którym widziany jest z perspektywy swoich publicznych 
praktyk, ciężko przetrwać próbę konfrontacji z „intelektualistą prywat-
nym”. Wgląd w intymne myśli Sontag pozwala dostrzec rozłam mię-

wszystkich swoich przedsięwzięciach Sontag starała się podważyć stereotypowe katego-
rie, takie jak męskie-kobiece czy młody-stary, które skłaniają ludzi, by nie przekraczać 
granic i prowadzić życie pełne zahamowań”; ibidem, s. 9-10. 

77 S. Sontag, Jak świadomość…, s. 497.
78 S. Sontag, Odrodzona…, s. 90.
79 Ibidem, s. 191.
80 Zob. S. Sontag, Pod znakiem Saturna, przeł. D. Żukowski, Karakter: Kraków 

2014, s. 187-213.
81 D. Rieff , W morzu śmierci. Wspomnienie syna, przeł. A. Nowakowska, Czarne: 

Wołowiec 2009, s. 17.
82 S. Sontag, Jak świadomość…, s. 362.
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dzy postulatem bezinteresowności intelektualisty a jego prywatnymi, 
najgłębszymi motywacjami. W przypadku Sontag, to kształtujące się 
od dziecka intelektualne predyspozycje i krytyczność myślenia skłoni-
ły ją do realizacji takiego projektu swojego życia, który wyczerpywałby 
znamiona „bycia intelektualistą”. 

W procesie stawania się intelektualistą za najbardziej problematycz-
ną można uznać korelację pomiędzy źródłem legitymizacji „bezintere-
sownego zaangażowania” intelektualisty a źródłem jego powołania. Oba 
mogą być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a ich skrzyżowanie 
tworzy trzy różne drogi stawania się intelektualistą. Wewnętrzne źródło 
powołania intelektualisty to dokonany przez niego „świadomy wybór” 
takiej drogi, natomiast zewnętrzne źródło powołania można rozumieć 
w kategoriach predestynacji. Predestynacja umieszcza źródło legitymi-
zacji intelektualisty poza jego osobą, przez co możemy mówić o religij-
nej czy moralnej motywacji towarzyszącej stawaniu się intelektualistą. 
Z kolei „wewnętrzne powołanie” może mieć źródło swojej legitymizacji 
bądź to w osobie intelektualisty, i stać się wtedy rodzajem jego autokre-
acji (np. wynikać z egoistycznych przesłanek), bądź, w przypadku ze-
wnętrznego źródła legitymizacji – mieć charakter motywacji etycznej. 
Granica między autokreacją a motywacjami etycznymi jest niejasna. 
Są one w zasadzie ze sobą sprzężone. Można powiedzieć, że wola i ze-
wnętrznie istniejące zasady etyczne łączą się w postaci strukturowanego 
i jednocześnie strukturującego habitusu intelektualisty.

Analiza ta pozwala pokazać drogę Sontag do odkrycia i realizacji jej 
własnego typu „bycia intelektualistą”, oscylującego na pograniczu auto-
kreacji i motywacji etycznej. Z jednej strony – stawanie się intelektualistą 
było w jej przypadku świadomie podjętą decyzją, co wyraża chociażby 
w jednym z wpisów w dzienniku: „Moja rola: intelektualista adwersarz”83. 
Z drugiej strony – stawanie się intelektualistą było konsekwencją zinter-
nalizowania określonego systemu etycznego, który sprawiał, że działania 
takie jak protestowanie przeciwko wojnie w Wietnamie, czy wystawienie 
w 1993 r. w oblężonym Sarajewie Czekając na Godota84 były dla niej ko-
niecznymi decyzjami. 

83 Ibidem, s. 436.
84 Susan Sontag, http://www.karakter.pl/autorzy/susan-sontag (data dostępu: 7.09.2015).
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Zakończenie

 „Jestem na emigracji (w Ameryce) z krainy mojej emigracji (Euro-
py)”85 – wyznała Sontag w swoim dzienniku. To zdanie dotyczy jej rów-
nież jako intelektualistki: z pewnością bardziej europejskiej niż amery-
kańskiej. Bruce Bawer stwierdził nawet przekornie: „Cokolwiek my-
ślisz o amerykańskich intelektualistach, europejscy są gorsi. Są o wiele 
bardziej nieznośni niż nasi – przede wszystkim dlatego, że przywykli 
do bycia odbieranymi o wiele poważniej”86. Myślę, że uwaga Bawera nie 
jest bezpodstawna; sama Sontag stwierdziła: „Jeśli istnieje jeden wątek, 
który spaja wszystkie moje prace, jest to coś prostego: moralna powaga, 
namiętność”87. Wydaje mi się, że intelektualista jest tak ważną postacią 
w kulturze europejskiej, ponieważ mówi o tym, co (po)ważne i trudne. 
Jednak współcześnie coraz bardziej wierzymy w słowa intelektualistów 
nie ze względu na etyczne pobudki ich działalności (które leżały u pod-
staw kształtowania się postaci intelektualisty), lecz ze względu na ich 
intelekt, który staje się podstawą legitymizacji ich roli w społeczeństwie 
(zmieniając ich w technokratów i ekspertów). Tak samo jak myślenie 
i czucie, tak etyka i umysł muszą iść w parze, inaczej staną się podstawą 
antyintelektualnych aberracji. Intelektualista musi monitorować nie tyl-
ko społeczeństwo, ale też samego siebie – być możliwie (auto)refleksyj-
nym i (auto)krytycznym. W innym przypadku „jedna z najważniejszych 
intelektualistek dwudziestego wieku”88 nie wyznałaby sobie: „muszę 
przestać pisać eseje, ponieważ staje się to działalnością demagogiczną. 
Stwarzam wrażenie osoby znającej prawdy, których w rzeczywistości 
n i e   z n a m  – nie jestem nawet ich bliska”89. Stawanie się intelektu-
alistą to nie tylko pasja i poświęcenie, co widać na przykładzie Sontag, 
ale też ogromna odpowiedzialność. 

85 S. Sontag, Jak świadomość…, s. 315.
86 B. Bawer, What Does It Mean To Be An ‘Intellectual’, Anyway?, grudzień 2011, 

http://www.frontpagemag.com/fpm/115831/what-does-it-mean-be-intellectual-any-
way-bruce-bawer (data dostępu: 9.09.2015).

87 S. Sontag, Jak świadomość…, s. 585.
88 Zob. przypis 2.
89 Ibidem.
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On Becoming Intellectual: Th e Case of Susan Sontag

The genealogy of an intellectual can be discovered by way of many 
academic disciplines, such as history, sociology, psychology, or history 
of art. This paper uses a multidisciplinary approach to answer three cru-
cial questions concerning the quest for becoming an intellectual. Socio-
-historical analysis offers an insight into the process of emergence of the 
intellectual, closely linked with post-eighteenth century secularisation 
and the development of the modern democracy. Meanwhile, discourse 
analysis sheds light on the way academics co-create and reformulate the 
idea of the intellectual. Ultimately, the understanding of an intellectual 
bereft of the comprehension of the causes and motivations of such an 
individual would be deficient. The application of various perspectives 
allows for the exploration of the “how,” “who,” and “why” of becoming 
an intellectual. Finally, these three questions are analysed in reference 
to the case of Susan Sontag. 



Ewa Niedziałek

Roland Barthes pisze Rolanda Barthesa. 
Utopia obalonego sensu

„Roland Barthes o sobie samym. Ponowoczesna autobiografia: 
od prehistorii ciała do rozkoszy pisania”1 – takim podtytułem opatrzo-
ne jest polskie wydanie książki Roland Barthes par Roland Barthes, napi-
sanej przez Rolanda Barthesa w 1975 r. Sformułowanie „ponowoczesna 
autobiografia” pozwala z jednej strony znaleźć dla publikacji jasno okre-
ślone miejsce w bibliotecznej klasyfikacji, z drugiej zaś sugeruje (tym ra-
zem mniej jasno) jej nieoczywistą, czy też nietradycyjną formę. Nie jest 
to jednak podtytuł nadany przez autora. Barthes uciekał od jednoznacz-
nej kategoryzacji swojej książki, grając z jej pozornie autobiograficzną 
formułą. Książkę zatytułował własnym imieniem i nazwiskiem, tym sa-
mym pozwalając na odczytanie dzieła w kategoriach autobiografii. Już 
na pierwszej stronie informuje jednak czytelnika: „wszystko to należy 
uznać za wypowiedziane przez postać z powieści”, podważając tym sa-
mym podstawowe dla autobiografii utożsamienie bohatera, narratora 
i autora książki, które Philip Lejeune, jeden z czołowych teoretyków ga-
tunku, nazywa „paktem autobiograficznym”2. 

Kluczem do Rolanda Barthesa nie jest więc gatunkowa kategoryza-
cja dzieła, ale  być może właśnie niemożliwość jej dokonania. Posłu-
gując się lemowskim obrazem, można tę książkę opisać jako ruchomą 
konstrukcję kreującą i burzącą znaczenia, podobną „symetriadom” 
żywiołowo wznoszonym przez planetę Solaris3. Jest to też dzieło peł-

1 R. Barthes, Roland Barthes, przeł. T. Swoboda, Słowo/Obraz Terytoria: Gdańsk 
2011. 

2 P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. Autobiografi a, przeł. W. Grajewski 
i in., Universitas: Kraków 2001. 

3 „Tu każda konstrukcja momentalna, z  pięknem, które spełnienie znajduje 
poza granicami wzroku, jest współkonstruktorem i  dyrygentem wszystkich innych 
współdziejących się, a one wpływają z kolei modelująco na nią. Symfonia – dobrze, ale 
taka która tworzy samą siebie i samą siebie zdławia.”, zob.: S. Lem, Solaris, pełny opis 
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ne obrazów, detali i konkretów, tworzących rodzaj kolażu, ale takiego, 
którego przeznaczeniem jest pozostać w ciągłym ruchu. Scharakteryzo-
wanie książki może  więc stanowić wyzwanie, warto je jednak podjąć 
nie tylko ze względu na wyjątkową, eksperymentalną formę całości, ale 
także z uwagi na stawkę podjętej przez Barthesa literackiej rozgrywki.

Inscenizacja porządku wyobrażenia
  

Definiując gatunek autobiografii, Paweł Rodak uznaje, że podsta-
wową formą ekspresji autobiograficznej jest ujęta w porządek chrono-
logiczny narracja4. W przypadkach skrajnych i eksperymentalnych 
„mówienie o sobie” może jednak przybierać inne formy. Dzieła Barthe-
sa oraz Michela Leirisa Rodak określa jako autobiografie asocjacyjne, 
którym bliżej do kategorii autoportretu niż narracji, jako że konstruk-
cja czasowa zastąpiona zostaje przestrzenną. Struktura dzieła Barthesa 
potwierdza to spostrzeżenie. W swojej książce Barthes mnoży maski, 
głosy i postacie. Dzieło jest właściwie zbiorem fragmentów, pisanych 
w różnym stylu i z wielu perspektyw – autor mówi o sobie: „ja”, „on” 
lub „Pan” czy „RB”, przeplatając dyskurs pierwszo- i trzecioosobowy 
nierzadko w obrębie jednego fragmentu, czy też nawet w następują-
cych po sobie zdaniach. Fragmentaryczna i alfabetyczna struktura 
dzieła, a także pojawiające się co jakiś czas autokomentarze zapobie-
gają chronologicznemu postępowaniu narracji, pozbawiając dzieło 
jakiejkolwiek linearnej czasowości. Tekst nie jest spojrzeniem wstecz, 
rozgrywa się w ciągłej teraźniejszości, jest nieustannie aktualizowany 
w trakcie lektury. Barthes nierzadko sam sobie zaprzecza, komentu-
je własne stwierdzenia, pisze o tym, jak i dlaczego chce pisać, kilka-
krotnie wymienia różnorodne cele książki, kokietuje czytelnika, by 
za chwilę otwarcie się do tego przyznać. Wszystko to wywołuje wraże-
nie ciągłego ruchu między różnymi elementami. Czytelnikowi może się 
nawet wydawać, że książka jest dopiero w trakcie tworzenia, a on sam 
towarzyszymy autorowi w pracy.

tworzenia i wyglądu symetriad, rozdz. Potwory, Wydawnictwo Literackie: Kraków 2012, 
s.128-160.

4 P. Rodak, Autobiografi a, [w:] Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, 
G. Godlewski i in. (red.), Wyd. UW: Warszawa 2014, s. 45. 
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W jednym z fragmentów Barthes ponownie powtarza wstępne stwier-
dzenie: „wszystko to należy uznać za wypowiedziane przez postać z powie-
ści”, by dodać:

A raczej wielu postaci. Porządek wyobrażenia bowiem – nieuchronna 
materia powieści i labirynt szańców, po których błądzi ten, kto mówi 
o sobie – biorą na siebie liczne maski (personae), ustawione na sce-
nie jedna za drugą, (a mimo to z tyłu nie ma nikogo, personne). […] 
Materia tej książki jest więc w ostateczności całkowicie powieściowa. 
Wprowadzenie do eseistycznego dyskursu trzeciej osoby, która nie od-
syła jednak do żadnej fikcyjnej postaci, wskazuje na konieczność prze-
modelowania systemu gatunków: oto esej okazuje się prawie powieścią: 
powieścią bez nazw własnych5.

Barthes dystansuje się do ścisłego rozróżnienia pomiędzy pisar-
stwem osobistym a fikcjonalnym. Uznaje, że ten, kto mówi o sobie, nie-
uchronnie kreuje „porządek wyobrażenia”, niesłusznie roszczący sobie 
prawo do jakiejkolwiek naturalności lub jedynej prawdy. Autokreacja 
jest w istocie formą powieściową, a nawet teatralną, na co wskazuje 
przywołana metafora sceny. Autor nie skupia się jednak na samym „po-
rządku wyobrażenia”, a raczej na mechanizmie, który mu towarzyszy. 
Sama maska przestaje być istotna, nigdy nie jest ona jedyną ani ostatnią 
„twarzą”, jaką przybiera bohater-ja. Jednocześnie za maską nie ma niko-
go – autor nie szuka człowieka „naturalnego” czy też „prawdziwego”, jest 
to bowiem jedynie kolejna wyobrażona konstrukcja. Dzieło Barthesa 
nie jest więc poszukiwaniem jednej „prawdziwej twarzy”, nie jest jednak 
także rodzajem autoportretu wielokrotnego, w którym autor dążyłby 
do ujęcia siebie w wielości różnych ról. Wielorakość głosów i postaci 
jest raczej umotywowana chęcią odtworzenia procesu, w jakim wytwa-
rza się sam „porządek wyobrażenia” i uwidocznienia jego sztucznego 
charakteru. Barthesa interesuje jedynie krótki moment nakładania bądź 
zdejmowania maski, podczas którego uwalnia się złudzenie realności. 
Dlatego też, paradoksalnie najbliższy książce jest być może właśnie po-
rządek sceniczny. W jednym z fragmentów Barthes stwierdza otwarcie: 

5 R. Barthes, op. cit. s. 132. 
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„celem tej książki jest zainscenizować porządek wyobrażenia”6. I to – 
chciałoby się dodać – zainscenizować wielokrotnie, na różne sposoby, 
nie kryjąc przy tym ani zaplecza sceny, ani sztuczności dekoracji.

Drżenie sensu

Fragmenty składające się na książkę w większości ujęte są w porzą-
dek alfabetyczny. Alfabet dyscyplinuje Barthesa, jednak nie determinu-
je ostatecznego układu książki, w każdym momencie motywowanego 
i określanego przez „ja” autora, które dąży do rozbicia wszelkiego stałego 
sensu, nieuchronnie kształtującego się w trakcie narracji. Jak pisze sam 
Barthes w jednym z autokomentarzy, układ alfabetyczny czasem bywa 
zwodniczy i nawet szalona kolejność francuskich liter tworzy złudzenie 
porządku7. Jeśli złudzenie to jest niepożądane, porządek alfabetyczny 
trzeba na chwilę porzucić, co też autor nierzadko czyni, wprowadzając 
do tekstu zachwiania. Główną regułą, której się podporządkowuje jest 
więc, jak sam stwierdza, jedna tylko „wyższa” reguła zerwania, czy też 
heterologii, która ma zapobiec ukształtowaniu się sensu. W przewrot-
nym fragmencie zatytułowanym „Kolejność, której już nie pamiętam” 
pisze: 

Miejscami pewne fragmenty być może sąsiadują ze sobą na zasadzie sko-
jarzeń; ważne jest wszakże, by te drobne siatki nie były ze sobą połączone, 
by nie tworzyły jednej wielkiej sieci – struktury książki, jej sensu8.

Układ alfabetyczny jest więc sposobem uniknięcia narracyjności, 
stałego porządku, czy też sensu, który rządziłby odczytaniem książki. 
Czytelnik nie wie, w jakiej kolejności zostały napisane poszczególne 
fragmenty, a –  co więcej – również Barthes deklaruje, że nie pamięta tej 
kolejności. Tylko dzieciństwo autora ujęte jest w postaci poprzedzają-
cych sam tekst zdjęć, które tworzą pewną chronologiczną narrację. Jest 
to, jak wynikałoby z autokomentarza, zabieg celowy: 

6  Ibidem.
7  Ibidem, s. 160.  
8  Ibidem. 
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Czas opowieści (obrazów) kończy się wraz z młodością podmiotu: bio-
grafię ma tylko życie bezproduktywne. Od kiedy produkuję, od kiedy 
piszę, Tekst (szczęśliwie) wywłaszcza mnie z mojego narracyjnego trwa-
nia. Tekst nie może niczego opowiedzieć; porywa moje ciało gdzie in-
dziej, daleko od mojej wyobrażonej osoby, ku czemuś w rodzaju języka 
bez pamięci, języka Ludu, bezpodmiotowej masy (czy też uogólnionego 
podmiotu), mimo iż dzieli mnie od tego jeszcze mój sposób pisania9.

Barthes porzuca nie tylko rozróżnienia gatunkowe, ale przede 
wszystkim samą „narracyjność”, trwanie w ramach (czy też wpisywanie 
swojego życia w ramy) stałej struktury. Postulowany przez niego Tekst 
nie wskazuje na wyjątkowość i jednostkowość opisywanego podmio-
tu-ja. Wręcz przeciwnie, twórca ma za zadanie porzucić podmiot-ja, 
na rzecz „podmiotu uogólnionego”, czy też „bezpodmiotowej masy”, 
która nie podporządkowuje się już nakazom wyobrażenia. Jest jedynie 
potencjalnością wielu różnorodnych istnień, samym życiem bez formy 
i istnieniem bez przeszłości. Autor nawiązuje w tym miejscu do rozwi-
janej w poprzednich publikacjach teorii Tekstu, który w książce S/Z zo-
stał nazwany „Tekstem pisalnym” (le scriptible)  „obrazem triumfują-
cej mnogości”, niezubożonym przez żaden przymus przedstawiania. 
„Tekst pisalny” w ujęciu Barthesa jest wieczną teraźniejszością i wieczną 
ucieczką od ciągłości: „tekst pisalny to <my w trakcie pisania> zanim 
jeszcze nieskończona gra świata [...] nie zostanie wzięta w nawias, prze-
rwana, powstrzymana, utrwalona przez jakiś pojedynczy system”10. 
Teraźniejszy wymiar tekstu nie oznacza jego statyczności, a wręcz prze-
ciwnie – nieskończoną aktualizację. 

Istotą projektu Barthesa jest więc ruch. Nie samo rozbicie narra-
cji na fragmenty, lecz kontynuacja ruchu myśli, ciągła oscylacja między 
fragmentami, skierowana w nieskończoność i otwierająca tym samym 
możliwość istnienia nieskończonej ilości różnych układów. Barthesa fa-
scynuje moment, w którym ujawnia się sztuczna natura sensu, przelot-
ne wrażenie odkrywania. Odczucie, które można mieć patrząc na obra-
zek, który wykorzystuje zjawisko iluzji widzenia – przez chwilę wydaje 

9 Ibidem, s. 10. 
10 R. Barthes, S/Z, przeł. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, KR: Warszawa 1999, s. 38.
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się, że patrzymy na trójwymiarowy obiekt, ale po przesunięciu się o kil-
ka centymetrów odkrywamy, że obraz jest płaski. Ten krótki moment 
odkrycia złudzenia Barthes nazywa „drżeniem sensu”. Jak pisze: 

Idealny stan otwartości przedstawia się następująco: głośny i nieustanny 
szum porusza niezliczone sensy, które wybuchają, trzaskają, płoną i ni-
gdy nie przybierają ostatecznej postaci znaku uginającego się pod cię-
żarem znaczonego: to temat szczęśliwy i niemożliwy, gdyż ów idealnie 
drżący sens zostaje bezlitośnie zagarnięty przez sens stały (Dokse) albo 
nijaki (sens mistyków wyzwolenia)11.

Cytat ten pokazuje żywość metaforyki Barthesa, a ponadto jego 
świadomość kruchości i niemożliwości pełnej realizacji projektu. Bar-
thes ucieka od stałego sensu obiegowych prawd, które nazywa Dok-
są, jednocześnie dystansując się od „narracji wyzwalających”, w tym 
od dyskursów naukowych. Podważają one to, co uznawane jest za „na-
turalne”, ale w dążeniu do uwolnienia się od jednego typu prawdy kreu-
ją kolejne sensy, które sytuując się na wyższym poziomie, roszczą sobie 
to samo prawo do prawdziwości. Barthes nie poszukuje wyzwolenia 
poprzez zdemaskowanie fałszywości jednego dyskursu i zastąpienie go 
kolejnym, nie dąży także do znalezienia przestrzeni przed-sensu, całko-
wicie uwolnionej od wszelkiego „porządku wyobrażenia”. Mnożąc sensy 
i wprawiając je w ruch, autor Rolanda Barthesa poszukuje przestrzeni 
po-sensie, którą sam nazywa „utopią obalonego sensu”. Ta niebywale 
krucha i precyzyjna konstrukcja nie jest przy tym jedynie intelektual-
nym eksperymentem bądź popisem, mimo że miejscami może mieć 
tego znamiona12. Powody, dla których Barthes pisze „o sobie samym”, 
mają w istocie dosyć głębokie korzenie. 

11  Ibidem, s. 109.
12  Barthes bardzo dobrze orientował się w  prądach intelektualnych swojej 

epoki, w  książce nierzadko używa bądź przywołuje różnego rodzaju teorie zarówno 
językoznawcze, strukturalistyczne, jak i  fi lozofi czne, czy  nawet psychologiczne. Ich 
użycie jest jednak w tej analizie drugorzędne.
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Stawka rozgrywki

We fragmencie zatytułowanym „Do czego służy utopia?” Barthes 
daje odpowiedź: „do tworzenia sensu”. Utopia fascynuje go właśnie 
jako mechanizm generowania nowych znaczeń, pozwalający, jak pisze, 
na wyjście z afazji, w którą wpędza przerażenie światem. Patronem ta-
kiej utopii jest dla Barthesa Charles Fourier, który w swoim projekcie 
wykorzystuje istniejący w utopii potencjał wytwarzania, tworząc syste-
mowość, ale nie system, a więc strukturę kombinatoryczną, a nie sta-
łą. Istotą tak postrzeganej utopii nie jest stworzenie określonych reguł, 
na którym mogłoby opierać się idealne społeczeństwo, ale wytworzenie 
przestrzeni wolnej ekspresji dla każdego podmiotu i dla każdej pasji. 
Utopię Fouriera Barthes określa jako: „wizję świata, w którym byłyby 
już tylko różnice, dzięki czemu wyróżnianie się nie oznaczałoby wy-
kluczenia”13. Jest to przestrzeń wolności tworzenia i ciągłej twórczości, 
ruchu, który zapobiega dominacji jednego stałego modelu „szczęścia”. 

W tym miejscu ujawnia się kluczowy element literackiej „gry w Ro-
landa Barthesa”, której stawką jest sam Roland Barthes. Stworzony przez 
autora Tekst jest konstrukcją, którą tworzy on w pierwszej instancji 
dla samego siebie, jego własną drogą uwolnienia się od opresji Doksy. 
W ten sposób, trochę paradoksalnie, książka wracać może na poziom 
autobiografizmu, traktowanego jednak nie jako struktura, w którą au-
tor ujmuje własne „ja”, ale dzieło, którego stawką ostatecznie zawsze jest 
właśnie osoba piszącego. Utopia Fouriera jest dla Barthesa wizją świata, 
którego istotą jest różnicowanie, dzięki czemu nie ma w nim wyklucze-
nia. W jednym z fragmentów autor wspomina moment, gdy przecho-
dził koło kościoła, gdzie właśnie kończyła się ceremonia ślubu. Obraz 
tego, jak sam to określa, „najgłupszego z widowisk” – ceremonialnego, 
religijnego, małżeńskiego i drobnomieszczańskiego – zaskakująco go 
porusza. Jak pisze: 

Przypadek zarządził, że pojawiła się ta rzadka chwila, w której skupia się 
cały symboliczny porządek i każe ciału ulec. Za jednym razem objawi-
ły mu się wszystkie podziały, których jest przedmiotem, zupełnie jakby 

13  R. Barthes, op. cit. s. 97.
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z nagła uderzyła weń sama istota wykluczenia: twarda i zwarta. Do zwy-
kłych wykluczeń, jakie ukazał mu ten epizod, dołączyło bowiem kolejne 
oddalenie: dystans w stosunku do języka: nie potrafił odebrać własnego 
zakłopotania, to znaczy wyrazić go: czuł się bardziej niż wykluczony: 
oddzielony: wciąż odsyłany na miejsce świadka, którego dyskurs, jak 
wiemy, musi podlegać kodom oddzielenia: narracyjnemu, wyjaśniające-
mu, kontestującemu albo ironicznemu: nigdy lirycznemu, zespolonemu 
z patosem, poza którym musi on szukać swojego miejsca14.

Wykluczenie, które opisuje Barthes w tym, ale także w kilku in-
nych fragmentach, związane jest z oddzieleniem, niemożliwością utoż-
samienia się z językiem i pełnego uczestnictwa. Skazuje ono na ist-
nienie w charakterze „świadka”, który musi patrzeć, skazany jest więc 
na uczestnictwo cząstkowe. Barthes podważa sens mijanej ceremonii, 
a widziany obraz uruchamia w nim poczucie wykluczenia, tym bar-
dziej dotkliwe, że dotykające istotnej części istnienia społecznego, 
jaką stanowi język. W tej sytuacji Barthes podejmuje próbę spojrzenia 
na siebie samego jak na Tekst. Podejmuje utopijne wyzwanie, aby skon-
struować własny mechanizm tworzenia znaczeń, który staje się dla nie-
go rodzajem nowego języka (mimo iż pisze wyłącznie po francusku). 
Celem jest porządek otwarty, który nie opiera się na wykluczeniu tego, 
co przeciwstawne, ale na inkluzywnym przyjmowaniu nawet pozornie 
najbardziej granicznych opozycji. System ten cechować ma się nad-
miarem i nieustannym przekroczeniem. Takie właściwości przypisuje 
Barthes „Tekstowi pisalnemu” i takie dostrzega też w dziele Fouriera, 
które określa jako:

Oszalały system, którego sam nadmiar, fantastyczne napięcie, przekra-
czają system i tworzą systematykę, to znaczy pisanie (écriture): wolność 
nie jest nigdy przeciwieństwem porządku, jest porządkiem paragrama-
tyzowanym: pisanie (écriture) musi mobilizować w tym samym czasie 
obraz i jego przeciwieństwo15. 

14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 120. 



Roland Barthes pisze Rolanda Barthesa. Utopia obalonego sensu 225

Opisując konstrukcje intelektualne Sade’a, Fouriera i Loyoli16, 
Barthes nazywa ich Logotetami – założycielami języków. Nie chodzi 
przy tym o języki w sensie lingwistycznym, służące do komunika-
cji, ale języki poddające się wyłącznie semiologicznej definicji Tekstu. 
Do tego celu wszyscy trzej autorzy wykorzystują, zdaniem Barthesa, ten 
sam zbiór technik: wyodrębnienie, artykulację, porządkowanie i co być 
może najistotniejsze – teatralizację, która pozwala na ostateczne wy-
zwolenie języka. Trudno oprzeć się wrażeniu, że te elementy odgrywają 
równie istotną rolę także w książce Roland Barthes. Dzieło to może być 
więc interpretowane jako próba ucieczki z dominującego języka, syste-
mu znaczeń, postrzeganego jako opresyjny. Barthes ucieka od stałego 
sensu, porządku wyobrażenia, rządów Doksy i Prawa w przestrzeń wy-
twarzaną dzięki teatralizacji i właściwemu utopii mechanizmowi otwie-
rania systemu znaczeń. Uwolnienia nie szuka tym samym w innym 
języku, a poprzez swój własny język, rozbijając go, wprawiając w ruch 
i przeskakując pomiędzy jego różnymi stopniami. W ten sposób stara 
się wytworzyć rodzaj języka otwartego, w którym będzie mógł zaistnieć 
w pełni.

Nie bez wątpliwości przychodzi nazwanie Barthesa autorem trans-
lingwalnym, lub transkulturowym, czyli sytuującym się pomiędzy róż-
nymi językami i porządkami kulturowymi – jednak pokusa jest duża. 
Transkulturalizm związany jest, jak pisze Mikhail Epstein, z „ryzykow-
nym doświadczeniem” wędrowania na krańcach własnej kultury i na jej 
skrzyżowaniach z innymi kulturami17. Transkulturowemu spojrzeniu 
na kulturę sprzyja więc podróż, migracja, czy też ekspatriacja, które czę-
sto wymuszają zetknięcie się z Innością, wobec której trzeba się na nowo 
zdefiniować. Istotą jest jednak nie tyle przechodzenie z jednego porządku 
kulturowego w drugi, a zmiana sposobu postrzegania i myślenia. Prze-
mieszczenie, o jakie chodzi, jest przede wszystkim zmianą perspektywy 
patrzenia na kulturę. Jednak porządki etniczne i narodowe to tylko jedna 
ze sfer, w której rozgrywa się faktyczna egzystencja kulturowa człowieka. 
Autorem transkulturowym można też nazwać autora, który nigdy nie 
zmienił fizycznego miejsca pobytu, a jego „ryzykowne doświadczenie” 

16 R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, przeł. R. Lis, KR: Warszawa 1996. 
17 M. Epstein, Transculture. A Broad Way Between Globalism and Multiculturalism, 

„American Journal of Economics and Sociology” 2009, nr 1, t. 68 , s. 330. 
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wędrowania na obrzeżach kultur jest głównie wewnętrzne lub sytuuje 
się na innym poziomie, związanym nie tyle z przynależnością narodową 
lub etniczną, co społeczną, genderową, subkulturową, etc. 

Jeśli uzna się język i kulturę za konglomeraty złożone w istocie 
z wielu różnych języków i kultur, znajdujących się na różnych pozio-
mach wzajemnych relacji, w ujęciu Barthesa sam język francuski skła-
dałby się z wielu języków: Doksy (obiegowej mądrości), języka intelek-
tualnego, mieszczańskiego, itd., które tworzą różne rodzaje obowiązu-
jących „porządków wyobrażenia”. Barthesa można by więc postrzegać 
jako sytuującego się pomiędzy różnymi w istocie porządkami kulturo-
wymi i językowymi, mimo faktu pozornego głębokiego zakotwiczenia 
wyłącznie w kulturze francuskiej. Faktycznie, ten rodzaj różnorodności 
kulturowej i przekraczania różnych porządków może wydawać się mniej 
skrajny niż w przypadku autorów funkcjonujących pomiędzy dwoma 
odmiennymi porządkami narodowymi. Wydaje się jednak, że różnica 
stopnia byłaby trudna do zdefiniowania, a przy tym nie stanowi ona 
głównego wyznacznika transkulturowości autora. Fenomenem o wiele 
bardziej istotnym jest sposób patrzenia na kulturę i na język, oraz pod-
jęcie wysiłku przekroczenia barier, jakie porządki te nakładają na jed-
nostkę. Pisząc o zjawisku transkulturowości, Epstein upatruje istoty 
nowego podejścia do porządków kulturowych właśnie w poszukiwaniu 
wolności od własnej kultury, tej w której było się kształconym i wycho-
wanym18. Na drugi plan schodzi przy tym droga, jaka prowadzi do tego 
uwolnienia. 

Barthes może się więc wpisywać w projekt transkulturowy dzięki 
dostrzeżeniu sztuczności tradycyjnych porządków i podziałów kultu-
rowych, oraz, co istotne, podjęciu próby wyjścia poza nie i stworzenia 
poprzez Tekst przestrzeni wolności, będącej jednocześnie przestrzenią 
otwartą na wszelką różnorodność i odmienność. Projekt Barthesa jest 
przemyślaną konstrukcją intelektualisty, który pragnie przekroczyć nie 
tylko ograniczenia nakładane na niego przez własną kulturę, ale także 
ramy samego intelektualizmu, także potencjalnie opresyjnego. Autor 
ma przy tym świadomość kruchości własnego projektu, który być może 
zginie w uścisku klasyfikujących i porządkujących rzeczywistość ra-

18 Ibidem, s. 329. 
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mion Doksy i stanie na półce opatrzonej etykietką autobiografii. Pisząc 
o swoich mistrzach-logotetach, stwierdza:

Jeśli za sprawą jakiejś przebiegłej dialektyki trzeba, aby w Tekście – nisz-
czycielu każdego podmiotu – istniał podmiot do kochania, to jest on 
rozproszony, trochę jak popiół rzucony na wiatr po śmierci. […] Gdy-
bym był zmarłym pisarzem, jakże by mi odpowiadało, że moje życie 
redukuje się dzięki staraniom jakiegoś przyjaznego i niefrasobliwego 
biografa do kilku szczegółów, upodobań, charakterystycznych śladów, 
powiedzmy do „biografemów” które, wykwintne i ruchliwe, mogłyby 
podróżować poza wszelkie przeznaczenie i na sposób epikurejskich ato-
mów dotknąć jakiegoś przyszłego ciała też skazanego na rozproszenie...19 

Czyniąc zadość życzeniu autora dodajmy zatem, że Barthes lubił 
gruszki. 

19 R. Barthes, Sade, Loyola, Fourier… s. 11. 
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Roland Barthes by Roland Barthes: 
The Utopia of Deposed Meaning

In the article I analyse the book Roland Barthes by Roland Barthes, 
written by the French philosopher in 1974. The autobiographical inter-
pretation of this late work by Barthes, though suggested by the title, can 
be quite misleading, as the book significantly deviates from the genre 
of nonfictional prose. The author plays with the simple autobiographi-
cal understanding of “Roland Barthes.” At the very beginning, he an-
nounces that all that is written should be read as a voice of a fictional 
protagonist, or even, he adds few pages later, as many voices of multiple 
fictional protagonists. Thus, the book is a collection of fragments, writ-
ten in different styles and from various perspectives (the author uses the 
pronouns “I,” “he,” or “Mr.” interchangeably). However, the purpose of 
this plurality is not to produce a more complete or more real image of 
the author. Quite the opposite: it is a mean of escaping the dictatorship 
of “completeness” and “truth,” which claim the right to define one stable 
and unchangeable meaning.

Roland Barthes is an attempt to overcome the oppression and ex-
clusion created by common opinions (Doxa) and language not by the 
pursuit of a pre-meaning (things in a pure state), but by the tracing of 
a path to a post-meaning (exempt of meaning). In order to do it, Barthes 
tries to multiply the differences, create a world of differences alone,
where “to be different” does not mean “to be excluded” anymore. The 
vision of the author can be considered utopian, but the utopia he searches 
for is not one of stability, but that put forward by one of his favourite 
authors – Charles Fourier: a combinatorial and dynamic utopia of con-
stant systematisation.
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Eseje i rozprawy zawarte w tomie stanowią pokłosie seminarium 
„Tradycje i nowe drogi humanistyki współczesnej”, prowadzo-
nego w Instytucie i na Wydziale „Artes Liberales” w latach 2014-
2016 pod kierunkiem prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej, z udziałem 
profesorów Wydziału. Skierowane do doktorantów seminarium 
miało na celu przedstawienie głównych nurtów humanistyki 
współczesnej oraz podjęcie debaty o potencjałach dawnych 
i nowych metod badawczych. Służyło ożywieniu reeksji 
metodologicznej, szczególnie w obszarach interdyscyplinarnych, 
i doskonaleniu umiejętności poszukiwania i wdrażania metodo-
logii adekwatnej do przedmiotu studiów.
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