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Od redakcji
Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę
na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością
własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno
stać się początkiem każdego dialogu.
Oddajemy do rąk naszych Czytelników pierwszy numer „Zbliżeń
Cywilizacyjnych” w nowej odsłonie – elektronicznej. Idąc z duchem
czasów zorientowaliśmy się na taką formułę czasopisma, by obok
swej elastyczności w zakresie doboru artykułów (pozwala na to założona tematyka „zbliżeń”) stało się ono bardziej dostępne, za pośrednictwem internetowej witryny naszego Wydawnictwa.
Na okoliczność inauguracji elektronicznej wersji kwartalnika
w pierwszym, rozszerzonym numerze, przedstawiamy sześć tekstów.
Czasopismo otwiera artykuł Andrzeja Sepkowskiego (Zbawienie w demokracji). Autor zastanawia się w nim nad status quo demokracji
zwracając uwagę, że nie jest to system pozbawiony nacisku – na straży pewnego porządku stoi m.in. rząd. Jednak obok przymusu pojawia
się także przestrzeń, w której pewne konflikty mogą zostać rozwiązane na drodze narad, dyskursów pomiędzy ludźmi, którzy mogą reprezentować różne grupy i różnić się w obszarze interesów własnych
i grupy.
Twórczość prozatorska Zofii Romanowiczowej stała się przedmiotem zainteresowania Natalii Królikowskiej (Zofia Romanowiczowa.
Zarys twórczości i recepcji). Autorka odniosła się do jedenastu opubli–6–
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kowanych powieści pisarki akcentując ich stylistyczne podobieństwa
oraz podkreślając charakterystyczną dla całej twórczości Romanowiczowej tematykę i problematykę. Charakterystyka twórczości oraz jej
recepcja stały się dla autorki punktem wyjścia do rozważań o kanonie
literatury polskiej XX wieku.
Celem artykułu Marty Rodziewicz (Proces kształtowania polityki
młodzieżowej w Polsce na poziomie centralnym), stała się analiza rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce – jej możliwości, spójności i sposobów koordynacji, jak również głównych przyczyn braku konsolidacji. Autorka prezentuje modele prowadzenia polityki młodzieżowej, sposoby jej koordynacji, podstawy prawne oraz przyjęte rozwiązania strategiczne.
Główną tezą artykułu Michała Marcina Kobiereckiego (Kultura fizyczna a kultura – rozważania teoretyczne) jest stwierdzenie, iż kultura fizyczna stanowi część kultury ogólnej i właśnie w oparciu o nią
powinna być rozpatrywana. Autor podejmuje także próbę odnalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego te dwa pojęcia traktuje się rozdzielnie, podczas gdy powinny – jego zdaniem – stanowić nierozerwalną całość.
Z kolei Aleksandra Jędrzejewska (Samoocena dziecka – źródła i komunikaty weryfikujące) skoncentrowała swoje rozważania wokół
źródeł i mechanizmów kształtowania się samooceny u dziecka, zwracając jednocześnie uwagę, iż badanie samooceny na poziomie jawnym, świadomym, jest obarczone istotnym błędem, dlatego warto
poszukiwać sposobów weryfikacji poziomu samozadowolenia w sposób ukryty, poprzez pytania „nie wprost”.
Numer zamyka artykuł Cezarego Augustynowicza (Uwagi o storytellingu jako strategicznej koncepcji brandingu i operacyjnego narzędzia komunikacji), w którym autor przybliża proces budowania marki
poprzez tzw. storytelling. Jego zdaniem jest to jedna z kluczowych
kompetencji w tzw. epoce kreatywnej.
Zachęcając do lektury „Zblizen Cywilizacyjnych” zapraszamy
wszystkich Czytelnikow na łamy tego kwartalnika!
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ANDRZEJ SEPKOWSKI
PWSZ we Włocławku

Zbawienie w demokracji
Salvation in democracy

Streszczenie:
Demokracja potrzebuje podejmowania działania bez nadmiernego uprzywilejowania status quo. Gdy indywidualny interes zaczyna dominować wywołuje to konflikt, zadaniem systemu demokratycznego jest wzmocnienie
status quo, przez podejmowanie działań z wykorzystaniem siły lub groźby/
zmuszania/ niektórych swoich obywateli do sytuacji lub działań nie będących w ich interesie. Rząd w większości jest standardowym mechanizmem
osiągania względnie zadowalającej formy demokratycznego przymusu.
W systemie demokratycznym można, niewątpliwie, rozstrzygnąć niektóre konflikty za pomocą narad, które mogą doprowadzić co przekształcenia interesów i ukazać niezrealizowane obszary. Może także zaostrzyć obszar konfliktów pomiędzy uczestnikami. W dobrej demokracji, zarówno
w dużych jak i małych grupach, areny obrad winny być równo dostępne dla
wszystkich i posiadać moc – także w sensie gróźb sankcji czy użycia siły –
wzmacniając lepszą argumentację, szczególnie w tych momentach kiedy
w pewnych kwestiach nie dojdzie do porozumienia. Należy wskazać obszary,
w których należy dążyć do porozumienia uczestników, którzy mogą przejawiać sprzeczne interesy. Należy tak prowadzić rozmowy, aby uczestnicy
zrozumieli własne interesy, co jest szczególnie ważne w tych momentach
kiedy jasne staje się, że interesy materialne, wartości głębokie uczestników,
nie zawsze da się pogodzić z dobrem ogółu/innych uczestników. W tym momencie, gdy konflikt pozostaje po dobrej deliberacji, demokracja ma dwie
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możliwości – pozostać na status quo lub działać poprzez zmuszanie niektórych do tego aby iść razem z innymi.
Słowa kluczowe: demokracja, zbawienie, cywilna religia
Abstract:
Democracies need coercion primarily to take action without overly
privileging the status quo. When individual interests come in what gives
every indication of being an irreconcilable conflict, a democratic polity must
either reinforce the status quo by taking no action or by taking action, force
or threaten/coerce/some of its citizens into situations or actions not in their
interests. Majority rule is one standard mechanism for achieving a relatively
fair form of democratic coercion. Democracies can undoubtedly settle some
of many conflicts through deliberation. Deliberation can help transform interests ad reveal previously unrealized areas of agreement. It can also
sharpen participants understandings of their conflicts. In a good democracy,
large or small, the deliberative arena should ideally be equally open to all,
and power – in the sense of threat of sanction or the use of force – should not
interfere with the impact of the better argument. At some point and some
issues, deliberation will not lead to agreement. Good deliberation will have
opened areas of agreement and will have clarified and remaining areas
of conflict. The participants will have come to understand their interests, including their conflicting interests, better than before deliberation. But material interests, and interests in one’s deepest values, cannot always be reconciled with the interests, material and ideal, of others. At this point, when
conflict remains after good deliberation, a democracy has two choices – to
remain at the status quo or to act, by coercing some to go along with others.
Keywords: democracy, salvation, civil religion
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Co miał na mysli prezydent F.D. Roosevelt powiadając: „Dajcie mi
demokracji, jeszcze demokracji i jeszcze więcej demokracji”?1. Naszym zdaniem nie myslał o jej formach, uznawanych juz wtedy przez
Amerykanow za najdoskonalsze na swiecie, ale o tresciach, zbawczych
tresciach demokracji, w Ameryce wszechobecnych, bo bodaj w zadnej
demokracji nie mowi się tyle o wolnosci, rownosci, sprawiedliwosci.
Mowił to przeciez w czasie, w ktorym Wielki Kryzys był takze kryzysem nie form, ale tresci. One jakby pozostają poza granicami refleksji
zwłaszcza politologow, a przeciez wiemy, zgadzamy się z Arystotelesem, ze hyle nie moze istniec bez morfe i ta wspołzaleznosc powinna
nas inspirowac przy poszukiwaniu i optymalnych form, i moderujących je, inspirujących tresci demokracji. Jesli zastanowimy się nad jej
sprawczymi mocami, to powinnismy dostrzec, ze to nie formy nas do
niej przekonują, a własnie tresci, bo formy, zwłaszcza w naszym czasie, raczej zniechęcają do niej i wiele wskazuje, ze będą zniechęcały
jeszcze bardziej. Te pierwsze bywają czasami kalekie, niekiedy karykaturalne, a jednak nie odwracamy się od niej, niekiedy wcale nie dlatego, ze niczego lepszego jeszcze nie wymyslono, jak powiadał Churchill, chyba nie będący najlepszego zdania o ludzkim mysleniu. Obudowano te formy setkami mityzacji mającymi charakter prawdziwych
swiątyn i codziennie uswięcają je media2.
Kiedy przyglądamy się dysputom o demokracji, czasami uderzają
argumenty odwołujące się do emocji. Powiada się, jak D. Kaplan, ze
demokracja to: „Jeden z najrzadszych, najbardziej delikatnych i kruchych kwiatow w dzungli ludzkiego doswiadczenia”3. Przyjmujemy
takie metafory, poprzestając na utartych sądach, nie chcąc zastanawiac się nad jej istotą, chociaz jestesmy jej beneficjentami i chyba po-

H. W. Mc Coil, The History of Liberty, New York 1965, s. 48.
W. L. Bennet, The Politics of Illusion, Washington 1996, s. 193.
3 Cyt. za: D. R. Hiley, Doubt and Demands of Democratic Citizenship, Cambridge
2006, s. 5.
1
2
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winnismy w trosce o nią samą, jesli zauwazamy, ze w ponowoczesnosci jej formy zaczynają się po prostu degenerowac, co owocuje ich
kwestionowaniem przez wyborcow. Takie symptomy utraty czystosci
form zauwazał znakomity teoretyk, utrzymujący, iz w naszym czasie
jest nam potrzebna idea idealnej demokracji i z tym mozna się godzic4.
A wymyslono „system polityczny posiadający konstytucyjne gwarancje mozliwosci regularnej zmiany osob u władzy oraz mechanizm
społeczny zapewniający mozliwie największej częsci ludnosci wpływ
na podstawowe decyzje za pomocą wyboru sposrod osob ubiegających się o stanowiska polityczne”5. Teoretyk, jak łatwo zauwazyc,
mowił tylko o formach, podobnie jak inny, wyliczający warunki demokracji, a są nimi: rzeczywiste uczestnictwo, rowne prawo głosu,
oswiecone rozumienie, nadzor nad podejmowanymi zadaniami6. Jedynie owo enigmatyczne „oswiecone rozumienie” zdaje się nieco, ale
tylko nieco korespondowac z tresciami, choc nie wiemy, co naprawdę
moze znaczyc, zwłaszcza dla „mniej oswieconych”. Nadto, teoretyk nie
zauwazał tego, ze kazdy nadzor nad zadaniami był i jest czystą iluzją.
Bez kompetentnych, sprawnych posrednikow taki nadzor grupy społecznej jest niemozliwy, a nie uznajemy za formę nadzoru naciskow,
chocby strajkowych, te są tylko probami wymuszania korekt korzystnych dla jakiejs grupy decyzji politycznych. Inny zas przyznawał, ze
zdefiniowanie demokracji jest niemozliwe, gdyz jest ona zbyt dynamiczna, nabiera roznych znaczen w czasie7.
Po takiej konstatacji i lekturze jego wywodow mozna zrozumiec,
dlaczego teoretyk uznał ją za niedefiniowalną, a za metaforę determinującą zycie milionow. Powod był raczej prosty i nie wynikał z przekonania, ze obdarzanie jej „pocałunkiem smierci” (jak zwie się czasami
definicje), nie jest poządane. Autor zamierzył stworzyc panegiryk na

R. Dahl, On Political Equality, Yale University 2006, s. 6.
S. M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1998, s. 48.
6 R. Dahl, O demokracji, Kraków 2000, s. 39.
7 G. Sorensen, Democracy and Democratization, Oxford 1993, s. 23.
4
5
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czesc jej form, nie dostrzegając w ogole tresci, a nie wspominamy
o tym, ze przyznając niemoznosc jej zdefiniowana, nie powinien zajmowac się nią w ogole. Ale gdyby je zauwazył, podowczas musiałby
chyba przyznac, ze jej dynamika to tylko sztafaz, tylko pozory mające
przekonywac innych wyznawcow do powtarzania demokratycznego
credo. Demokracja rzekomo jest najlepszym w dziejach rozjemcą między jednostką a społeczenstwem, z ktorym pozostaje w odwiecznym
konflikcie, ale takie sugestie zdają się prostymi naduzyciami, bo wydaje się, ze inne formy władzy skuteczniej zapobiegają takim konfliktom,
a demokracja, umozliwiająca artykułowanie tysięcy interesow
jednostkowych i grupowych, jest jednak z natury bardziej konfliktogenna, choc konflikty mają z pewnoscią łagodniejszy charakter, w jakiejs mierze dzięki temu, ze społeczenstwa demokratyczne są spełnione materialnie i swoje umiarkowane niezadowolenie wyrazają w formach łagodnych, jak Niemcy po reformach kanclerza G. Schroedera
i A. Merkel. Ale brak zaufania do demokratycznego panstwa nie
dbającego o reformy socjalne moze przyniesc więcej epizodow podobnych do pamiętnych starc młodziezy z policją w Helligendamm.
Podobne takiej jak Lipseta definicje klasykow politologii prezentują się czasami jak prawdziwe „pocałunki smierci”, ale są tak suche,
ze nie mowią nam własciwie nic o istocie demokracji, o ideach, ktore
są pierwotne wobec form. Definicje, ktore nazywamy wyznawczymi,
brzmią jak swięte przykazania nakazujące bezkrytyczną wiarę w dogmaty, ktore nimi nie są, bo trudno tak traktowac formy będące tylko
mglistą emanacją dogmatow i takie pojmowanie form wygląda jak
idolatria, a rytualizatorzy stosują praktyki podobne do tych, jakimi
ksiązęta Koscioła traktowali herezjarchow. Mamy z nimi do czynienia
niemal na co dzien i czasami mozna myslec jak P. Philips, powiadający,
ze czasami propaganda działa o wiele skuteczniej na jej tworcow niz
odbiorcow8. Ale nietrudno zauwazyc, ze elastyczne i praktyczne
zarazem formy okazywały się niezwykle funkcjonalne w nowocze8

P. Philips, Media Democracy in Action, Censored 2004, New York 2003, s. 297.
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snosci i to przesądzało o trwałosci i popularnosci demokracji jako
symbolu ustroju bliskiego pełni.
Nie sposob takze nie dostrzegac tego, co noblista, zauwazający, ze
mimo wszystko demokracja zapewnia tę elastycznosc polityki ekonomicznej i adekwatnosc działan publicznych w sytuacji kryzysow
społecznych9. Wedle niego panstwa demokratyczne nie znają głodu,
krancowego ubostwa i zawdzięczają to własnie tej zbawczej sile. Nie
bardzo godzi się to z praktyką młodych europejskich demokracji XIX
wieku, pełnych wstydliwej nędzy, ale nie da się ukryc, ze tresci demokracji niejako wymuszały stałą poprawę bytu obywateli i to w dwojaki
sposob. Z jednej strony były to działania misyjnych politykow,
a z drugiej wymuszenia kultywujących te tresci obywateli, rewolucjonizujących się, buntujących, strajkujących. Formy demokracji mogą
wymuszac to, do czego nie są zdolni kapitalisci, ktorzy zapewniali
sobie dzięki nim spokoj.
Podobny mit rytualizuje inny badacz, powiadający, ze szerzenie się
demokracji i kapitalizmu redukuje problemy globalne10. Taki sąd jest
częsciowo potwierdzony praktyką „starych demokracji”, ale sugestie,
ze formy mogą stawac się siłami sprawczymi zmian na lepsze w krajach zacofanych, rolniczych, są juz zwykłą przesadą, a z taką mozemy
zetknąc się u natchnionych krzewicieli takich form w Afganistanie,
Iraku. „Demokracja tu? – dziwił się analityk – ci ludzie tego nie rozumieją”11. Politycy amerykanscy takze zdają się tego nie rozumiec,
mimo, ze teoretycy wielokrotnie zauwazali, ze zaden typ rządu nie
jest odpowiedni do wszystkich warunkow12. Powinni zrozumiec to ci
misjonarze, ktorzy przeciez od lat zauwazają bliski mariaz demokracji
z kapitalizmem, a Irak kapitalizmu nie doswiadczał. Z pewnoscią Irakijczycy mają swoje poczucie wartosci archetypicznych, ale od wie-

A. Sen, Rozwój i wolność, Poznań 2002, s. 58.
J. Norberg, Spór o globalizację. Kto zyskuje, a kto traci, ile i dlaczego, Warszawa
2006, s. 64.
11 J. Ashcroft, Making a Killing, London 2006, s. 88.
12 C. G. Ryn, Democracy and the Ethical Life, London 1979, s. 16.
9

10
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kow ich wolnosc, rownosc i sprawiedliwosc odnajdywały się w innych
formach i narzucenie im innej formy wiary rzeczywiscie jest krucjatą.
Z pewnoscią demokracja tresci zapewnia homeostazę, ułatwia
kompromisy między porządkiem, jaki jest niezbędny do funkcjonowania społeczenstwa ludzkiego, a zachowaniem takiej swobody
działania jednostki, ktora stanowi jedno z jej ludzkich praw, warowanych kodeksami w „panstwie prawa”, a to jeszcze jeden z mitow, tak
brutalnie potraktowany przez Sartoriego. Solą demokracji jest kompromis, będący w duzej mierze jakby esencją tresci, bo istota kompromisu wynika z wartosci takich jak rownosc i sprawiedliwosc13. Ale
te kompromisy antagonistycznych zasad – zauwazał teoretyk – prowadzą do tego, ze zasady znoszą się, przestają byc zasadami14. Chocby
w przypadku Polski kompromis z jedną grupą społeczną oznacza pogorszenie statusow innych i tu przykłady mozemy mnozyc. Mozna
pokusic się o sugestię, ze takie kompromisy, mające często charakter
„zgniłych”, oznaczają nie tylko erozję wartosci, ale takze wiary w zbawienie przez demokrację.
Budowana na wartosciach oswieceniowych zakładała takze pryncypializm etyczny podbudowywany zaufaniem i tolerancją. Taki pryncypializm miał oznaczac tozsamosc słowa i czynu, wiarę w słowa demokratycznych politykow, deklarujących zresztą takie postawy na co
dzien i na co dzien je łamiących. Powiada się, ze wiara w słowa jest jak
puls demokracji, a szczegolnie na to uczuleni są Amerykanie powtarzający z emfazą, ze wszystko, co razi amerykanską wiarygodnosc,
razi Amerykę15. Sarkastyczne komentarze do takich manifestacji
wiary zdają się zbyteczne. Demokratyczni politycy, zwłaszcza w naszym czasie, zdają się pogrązac w klasycznym sytuacjonizmie etycznym i trzeba naprawdę głębokiej wiary, by powaznie traktowac ich

13 J. Habermas, Democratic Theory, [w:] Democracy and Difference, S. Benhabib
(red.), Princeton 1996, s. 26.
14 R. A. Dahl, A Preface to Democratic Theory, Chicago 1956, s. 4.
15 K. Hall. K. K. Jamieson, P. Campbell, The Interplay of Influence, Belmont 2001,
s. 153.
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deklaracje. Czy tego chcemy, czy nie, taki sytuacjonizm oznacza kryzys
form demokracji, a poniewaz jest to stały, wznoszący się trend,
mozemy go ekstrapolowac, sugerując, ze będzie się pogłębiał i zbawcze role poczną zanikac.
Jesli przyjrzymy się pracom teoretykow poszukujących korzeni
demokracji w dziejach człowieka, bez trudu zauwazymy niezwykłą,
generującą moc wielkich archetypow mitycznych z mitami wolnosci,
rownosci i sprawiedliwosci na czele, bo to one stanowią podstawy
demokratycznego porządku16. One własnie są tymi tresciami obudowywanymi dziesiątkami mityzacji. Poszukiwanie ich ziemskich hipostaz w nadziei na znalezienie ideału spełnienia od wiekow było motorem rozwoju docenianym tylko przez niewielu, ktorzy dostrzegali
generujące role czynnikow „historii nieswiadomej” od K. Poppera poczynając. Te poszukiwania w ideach i praktyce codziennej są dla filozofa zarazem poszukiwaniami „zycia swiętego”, wypełnionego mocą,
innego od codziennej szarosci17. Te mity przyciągają, obezwładniają
człowieka chcącego spełnic się w zbiorowosci, w wartosciach, a wydaje się, ze jest potrzebą kazdej jednostki, zawoalowaną, czasami maskowaną, ale rzeczywistą, nawet dla człowieka podwojnie zewnątrzsterownego, nie powodującego się własnymi doswiadczeniami, a tylko
takimi, jakie otrzymuje z zewnętrz. Człowiek spełnia się w formach,
jakie są konsekwencją wyborow zbiorowosci i jedną z takich jest
demokracja.
Dla J. Pennocka, potwierdzającego rozumienie tresci demokracji,
swoistym eksperymentem w skali wiekow jest wykorzystanie koagulatu wiecznych mitow tworzących podstawy demokratycznego
credo18. Autor ma swoje racje. Demokracja jest konstrukcją mityczną,
ale nie nową, jak się czasami sugeruje z uporem godnym lepszej
sprawy. Naszym zdaniem, a częsciowo potwierdzają to teoretycy po-

J. M. Morone, Democratic Wish. Popular participation and the Limits of American
Government, New York 19990, s. 23.
17 G. van der Leuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1997, s. 177.
18 J. R. Pennock, Democratic Political Theory, Princeton University 1979, s. 16.
16
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szukujący dla niej szlachetnych genealogii, nie jest to eksperyment
ostatnich wiekow, ale proces transferu generujących idei, ktory zaczął
się chyba wraz z wielkimi rewelacjami mitow fundamentalnych w kulturach pierwotnych, a one, wraz z idealizacjami wolnosci, rownosci
i sprawiedliwosci, pojawiały się przeciez w mitologiach starozytnych,
od krainy wiecznego szczęscia Dilmun w mitologii sumeryjskiej
poczynając, a koncząc na wynaturzeniach XX wieku, bo przeciez idee
wolnosci i sprawiedliwosci doskonałej były fundamentalne dla socjalistow, komunistow, faszystow19. Jakims tego poswiadczeniem jest
poszukiwanie bohaterow walczących o wolnosc i rownosc w starozytnosci, ze wspomnimy tu Kleomenesa, Agisa, Spartakusa, będących
takze herosami dla wszystkich ucisnionych.
Naszym zdaniem człowiek zbiorowy przez tysiąclecia poszukiwał
form dla tych tresci tak mocno utwierdzonych w społecznej immanencji, ze nie udało się wykorzenic ich ani w niewolnictwie, ani
w okresie feudalizmu. Byc moze, twierdząc, ze idea demokracji poszukiwała dla siebie nowych miejsc i form, zblizamy się do „wulgarnej”
postaci kumulatywnego postępu, ale takie refleksje, takie wnioski
nasuwają się nieodparcie. Demokracja i jej tresci wyrastały z pnia
mitycznego, ulegając wielu mutacjom w czasie, jakby dojrzewając,
poszukując coraz pełniejszych postaci. Sprowadzanie jej tylko do form
i procedur nie jest zasadne i nie moze przyniesc efektow w praktyce –
uwazał V. Possenti20. Za tym muszą isc konkretne, namacalne
potwierdzenia wiary w tresci, a nie czysta kosmetyka. Modyfikacje
form, takie jak idea demokracji deliberatywnej, tylko na jakis czas
dodają jej atrakcyjnosci, budzą ozywione dysputy intelektualistow
i naukowcow, chyba niewarte zachodu, skoro nie ma to zadnego przełozenia na praktykę i raczej miec nie będzie. Weryfikacja tej nowej
formy w praktyce społecznej juz zdaje się dowodzic, ze ten eksperyA. J. Schmidt, Under the Influence. How Christianity transformed Civilization,
Grand Rapids 2001, s. 258.
20 V. Possenti, Religia i życie publiczne. Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej,
Warszawa 2005, s. 137.
19
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ment zakonczył się niepowodzeniem, ale to sprawa drugoplanowa,
tworcom tego modelu udało się potwierdzic, ze demokracja ewoluuje,
cały czas poszukuje swojej pełni, ale pełni przede wszystkim formalnej, a takie poszukiwania zmierzają do czynienia z niej zdumiewającego spektaklu. Podobnym potwierdzeniem jest mityzowany libertarianizm, przywracający do zycia prawa człowieka do indywidualnego
wyboru drogi zycia czy obowiązek poszanowania praw innych21. Ma
tylko urok nowosci, jest przeznaczony dla konsumentow McFaktow,
nic więcej.
Po to, by wzmocnic sugestie wiązące demokrację z wiecznymi
archetypami, odwołamy się do autorytetow. Demokracja w jej tresciach zdawała się byc konstruktem mitycznym dla J. Deweya, ktory
powiadał, ze demokracja to cos więcej niz forma rządu, duzo więcej
niz system emanacji władzy przez wybory. Demokracja to dla niego
jednosc, zbiorowa droga zycia oparta na demokratycznym duchu, to
wiara, „ktora musi zostac wyartykułowana i jest wielkim wyzwaniem
dla filozofii22. Dewey nie był pierwszym, bo przed nim W. James powiadał, ze demokracja jest rodzajem religii, swieckiej wiary i w imię
wolnosci i rownosci jestesmy zobowiązani do zapobiegania jej upadkowi23.R. Conquest zas utrzymuje, ze to, co nazywamy „demokracją”
jest w znacznie mniejszym stopniu kwestią instytucji, a w znacznie
większym kwestią nawykow psychicznych24.
Co mają oznaczac te nawyki nie bardzo wiemy i w tym przypadku
uwaga wybitnego filozofa jest takze tłumaczeniem nieznanego przez
nieznane. Nie wiemy takze, o czym myslał inny uczony, twierdząc:
„Jesli obywatele nie doswiadczają demokracji jako realnosci, to ona
nią nie jest”25. Co jest realnoscią demokracji? Raczej nie obowiązki
D. Boaz, Libertarianizm, Poznań 2005, s. 12.
Cyt. za: M. Kilanowski, Individual and Community, [w:] Deconstruction and Reconstruction, J. Ryder, M. Wilkanowski (red.). Amsterdam 2004, s. 29.
23 J. Herring, The Politics of Democracy. American Parties in Action, New York 1968,
s. 25.
24 R. Conquest, Uwagi o spustoszonym stuleciu, Warszawa 2001, s. 37.
25 J. C. Goldfarb, The Cynical Society. The Culture of Politics and the Politics of Culture in American Life, Chicago 1991, s. 197.
21
22
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obywatelskie, jakie często przyjmuje się jak balast, a realizacja jej
zbawczych tresci tylko częsciowo potwierdzanych demokratycznym
prawem. Zaufanie w jej formy rosnie, jesli zwykli obywatele przekonują się, ze rownosc i sprawiedliwosc są zasadami niewzruszonymi,
a chyba nie znajdziemy takich demokracji, ktore zapewniają takie,
realizowane wartosci blisko ich pełni. Setki potwierdzen odchodzenia
od zasad odnajdziemy przede wszystkim w kulturze masowej, setkach
filmow, w ktorych bycie politykiem demokratycznym oznacza bycie
amoralnym, bezwzględnym draniem mającym na uwadze tylko swoje
dobro. A poza tym one nie są do zrealizowania i nie będą dopoty, dopoki nie stworzymy ich idealnych modeli zaakceptowanych przez
społecznosci, a raczej nie stworzymy. Te pojęcia są naznaczone „nieusuwalną niejednoznacznoscią” – twierdził teoretyk26.
Naukowe i moralne autorytety uprawniały instrumentalne traktowanie mitow załozycielskich, wskazywały drogi rytualizacji i w jakiejs mierze dzięki takiemu traktowaniu nie probuje się kwestionowac wiary w demokrację, jej wartosci. Mozemy nawet zauwazyc
przejawy prawdziwej idolatrii, bo dzis podejrzenie o antydemokratyzm – zauwazał ze sporą przesadą jeden z autorow – ma taką samą
moc, jak kiedys podejrzenie o antychrzescijanstwo27. Chyba nie jest az
tak zle, bo dzis jak dogmat traktuje się twierdzenie, ze „zadna demokracja nie moze przezyc, jesli ludzie nie dzielą fundamentalnych wierzen”28. I traktują go tak zwykli ludzie manifestujący swoją wiarę. Inną
sprawą jest to, ze wielu trzezwych teoretykow naszego czasu zaczęło
kwestionowac formy demokracji i nie dosc, ze nie są traktowani jak
herezjarchowie, to jeszcze spotykają się z uznaniem srodowisk chocby
naukowych, choc ich herezje nie docierają do większosci wyznawcow.
Jesli potraktujemy demokrację jako postac wiary, a demokratyczne
postawy i zachowania jako postaci swoistej religijnosci, to powinnismy takze przyjmowac, iz dogmaty tej wiary nie mogą zostac naruH. Brighthouse, Sprawiedliwość, Warszawa 2007, s. 12.
J. Zadencki, Wobec despotyzmu wolności, Kraków 1995, s. 173.
28 B. Ginsberg, T. J. Lowi, M. Weir, We the People, New York 1997, s. 192.
26
27
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szone, bo kazda proba podwazenia jednego byłaby zarazem podwazeniem całego gmachu wiary, ze muszą istniec jakies sposoby przejawiania się tej religijnosci, czyli manifestowanie postaw i zachowan i,
podobnie jak w teologii, gdzie zazarcie dyskutuje się imponderabilia,
w demokracji takze powinnismy stale reprodukowac i rewitalizowac
idee przez niekonczący się dialog, bo same idee zmieniają się wraz ze
swiatem społecznym i chocby nasze poczucie sprawiedliwosci z dnia
na dzien staje się inne. Idee demokracji są zywe, otwarte, ale tylko
jako mutacje refleksji nad fundamentami mitycznymi, ktorych nie
mozna kwestionowac. A demokratyczni politycy powinni pamiętac
o tym, ze kapitał polityczny, jaki zdobywają dzięki mechanicznej rytualizacji tresci demokracji, wymaga stałego odtwarzania, bo on nie da
się deponowac i jest to swoista dyrektywa przestrzegania mitow
demokracji jako zywych, ktore trzeba stale pielęgnowac, nie ograniczając się do ich podziwiania, co zdaje się byc codzienną praktyką tzw.
„młodych demokracji”.
Muszą nie tylko deklarowac, ze chcą poszerzenia zakresow wolnosci, rownosci i sprawiedliwosci, ale i potwierdzac takie chęci praktyką.
Na naszym gruncie przez jakis czas dobrze rozumieli to liderzy PiS
orientujący się na sprawiedliwosc i dzięki temu zdobywający władzę.
Zapewne wiedzieli o tym, ze nie zdołają zwiększyc przestrzeni
wolnosci czy rownosci i obrocili się w stronę mitycznej sprawiedliwosci, najtrudniejszej w konfrontacjach typu idealistycznego. Inną juz
było sprawą to, ze nie potrafili przekonac swoją praktyką do zwiększania tych przestrzeni i ta kulawa praktyka obrociła się przeciwko
nim. Wszyscy politycy muszą takze pamiętac o tym, ze tworzenie
i rytualizacja nowych mitow tyczących form w demokracji moze czynic z niej karykaturę. Tak jest w tych młodych demokracjach, gdzie
wygrane wybory z poparciem nawet 10% społeczenstwa pozwalają
na tworzenie iluzji mitycznej, ze to narod oddał władzę wybrancom.
Tu pojawia się stare ostrzezenie teoretykow powiadających, ze w demokracji nie ma takiej większosci, ktora byłaby przepustką do wszechwładzy. Jakosc bliską wszechwładzy mozna zdobyc tylko wtedy, kiedy
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za obietnicami zbawienia w doczesnosci pojdą zdecydowane czyny tej
władzy.
Siła mitu demokracji zdaje się byc tak wielka jak niekonsekwencja
człowieka mitycznego wobec własnego tworu, zdająca się pochodzic
z inercji psychicznej, co dla teoretyka oznacza tendencję do sięgania
po stare wzory, bo te są zwykle łatwiejsze w rozumieniu29. Intuicyjnie
apologizując tresci demokracji, obywatele akceptują formy niezagrazające w miarę pełnej realizacji tych tresci, akceptując zarazem fundamentalne wierzenia. Ale dla tych, ktorzy osiągnęli zadowalające ich
poziomy wolnosci, rownosci, mit demokracji jest wartoscią, choc ta
wolnosc jest dziedzictwem nieco kłopotliwym, bo zmusza nas do zadawania nowych pytan30. Status materialny determinuje w ogromnym
stopniu stosunek do niej i najzagorzalszymi wyznawcami demokratycznych mitow stają się ci, ktorzy juz się zbawili albo ci, ktorzy
mają nadzieje na zbawienie w niej, przez nią31.
Demokracja z definicji oznacza władzę nalezącą do ludzi, ale
wtorna mityzacja czyni ją systemem, w ktorym ludzie mają prawo do
głosowania, a to z pewnoscią nie jest to samo, choc tak często utozsamia się władzę z tym „prawem”. Demokracja ograniczona do tego
prawa jest tylko systemem głosowania zamkniętym w procedurach32,
a relacje między tresciami a formami, ktore mogą czynic z niej jakosc
jednosci form i tresci, powinny wyglądac zdecydowanie inaczej, o ile
nie jest mozliwe sprowadzenie na ziemię zrealizowanych tresci. Przynajmniej powinny zapewnic jednostkom wolnosc i rownosc w warunkach zyciowego startu, a takze rownosc obowiązkow33. Takie odczucia
miewają nawet politycy markujący wysiłki zmierzające do stworzenia

J. Conrad, Człowiek, rasa, kultura, Warszawa 1971, s. 124.
Z. Bauman, Wolność, Kraków 1995, s. 76.
31 R. A. Dahl, Dillemas of Pluralist Democracy, London 1982, s. 153.
32 C. G. Ryn, Democracy and the Ethical Life. A Philosophy of Politics and Community, London 1979, s. 3.
33 G. Sorensen, Democracy and Democratization. Dilemmas in World Politics, Boulder 1993, s. 10.
29
30
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takich warunkow, ale w kulturze pozorow one mają moc działan
magicznych.
Droga od tego „prawa” do realnej władzy jest zbyt długa dla przeciętnego, samozbawionego obywatela panstwa demokratycznego, ktory chętnie zadowala się rolą obserwatora, nie uczestnika34, co nie
znaczy, ze przestał marzyc o byciu prawdziwym uczestnikiem, kreatorem. Zwłaszcza dzis, kiedy stylem dla większosci wyznawcow stała
się medialna substytucja uczestnictwa w polityce. Nie przypadkiem
demokracja jest tworem kapitalizmu i to społeczenstwo kapitalistyczne stworzyło system, w ktorym bogactwo ekonomiczne przekładało się na władzę polityczną35. Nie przypadkiem jej tworcy czynili ją
systemem statusow społecznych w czasie, w ktorym umacniali polityczne i pozapolityczne struktury władzy pieniądza. Nie przypadkiem
przez lata była luksusem dla bogatych. Powszechna w niej partycypacja stała się faktem dopiero wtedy, kiedy przekonano się, ze przy pomocy wielu narzędzi mozna sterowac preferencjami wyborczymi,
przekonując zarazem, ze jej formy są zgodne z wolą mitycznego
„ludu”.
Jak blisko jej z kapitalizmem, przekonywalismy się, sledząc jej
rozwoj w warunkach amerykanskich, w okresie „wieku pozłacanego”.
Prawdziwi władcy uczynili słabe, demokratyczne panstwo swoim narzędziem, nominalnie tylko zarządzanym przez prezydentow takich,
jak A. Johnson, U. Grant, R.B. Hayes, Ch. A. Artur. Takie panstwo było
zbyt słabe nawet w roli „nocnego stroza”. Baronowie-rabusie byli jego
prawdziwymi władcami, ale wtedy, kiedy pojawiła się koniecznosc
powołania arbitra, rozjemcy, a takze gwaranta udanych interesow na
zewnątrz, zdecydowali się na wzmocnienie jego siły, ale, niejako
wbrew nim, słowo „demokracja” stawało się głosniejsze we wznoszącym się crescendo36. Potrzebna była wiara, by spacyfikowac tłum Le
Bona, a masy są nieprzewidywalne, ich emocje mają niepojęte moce
N. Chomsky, Media Control, New York 2002, s. 17.
L. Thurow, Przyszłość kapitalizmu, Wrocław 1999, s. 328.
36 H. W. Mc Coil, The History of Liberty, New York 1965, s. 47.
34
35
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destrukcyjne. Demokracja dostarczyła zrodeł emocji konstruktywnych i jej role w pacyfikacji nastrojow są bardzo dobrze widoczne.
Chyba jej mozna zawdzięczac to, ze tzw. „stare demokracje” uniknęły
parkosyzmow rewolucyjnych po I wojnie swiatowej.
W takiej konkretnej sytuacji istnieje wiele przesłanek dla prostego
wniosku, ze demokracja jest tworem młodego kapitalizmu, jego symbiontem. Tworzono jej formy po to, by samoograniczała wilczy kapitalizm przez chocby łagodzenie form nieograniczonej konkurencji, tej
tzw. wolnej gry sił. Twor kapitalizmu sam tworzył pozory ograniczenia tworcy i czynił to skutecznie. Wydaje się, ze od samego początku
jej tresci widomie kłociły się z kapitalizmem. Jak moze wolnosc i rownosc pomiescic się w porządku kapitalistycznym? Tylko wowczas,
kiedy demokracja zacznie dązyc do opanowania, etatyzacji gospodarki. Ale jesli zacznie to czynic, podowczas pojawi się rownosc w biedzie, bo jednak kapitalizm mnozy bogactwa, choc rozdziela je nierowno. Demokracja oparta na etatyzmie byłaby tworem gorszym od
jakiegokolwiek socjalizmu. Demokratyczni politycy dowodzili wiele
razy, ze są prawdziwymi wrogami gospodarki nie tylko za sprawą
niekompetencji i takimi pozostaną dzięki woli tych, ktorzy dysponują
prawdziwą władzą.
Poprzez samo głosowanie, przez wyrazenie swoich preferencji,
jednostka nie jest w stanie wpływac na kształt polityki, nie czuje
swojej częsci władzy ani tego, ze sama pomaga sobie w spełnieniu.
Zdaje sobie sprawę z tego, ze wiara w ziszczenie idealnych tresci powinna wymuszac działania dla jej doskonalenia, ale nawet nie jest
w stanie wyartykułowac koniecznosci odwołania reprezentantow,
ktorzy sprzeniewierzyli się woli wyborcy. Ten wyznawca czasami wierzy w siebie jako cząstkę opinii publicznej, w zdolnosc do wymuszania
decyzji na rządzących, ale ci, ktorzy racjonalizują swoje odczucia, są
skłonni przychylac się do zdania J. Baudrillarda, powiadającego, ze ta
„opinia” to mityczna, opatrznosciowa i suwerenna rzeczywistosc37.
37

J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne, Warszawa 2004, s. 101.
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Opinię kształtują media, sugerując odbiorcom, ze to emanacje ich
emocji, przekonan, poglądow, wiary. One zas są integralną częscią
demokracji tworzącą pozory chęci bycia korektorem systemu, ale są
takze integralną częscią wspołczesnego systemu korporacyjnego38, co
powinno podwazac zaufanie do nich i kształtow tych „opinii”, jakie
tworzą. Ze szczegolną troską media dbają o to, by „opinia” była przychylna i demokracji, i kapitalizmowi w jego wspołczesnej postaci.
Nietrudno chocby zauwazyc, ze media nie poswięcają wiele miejsca
globalizacji w jej wielu odsłonach, unikając w ten sposob wielu pułapek.
Zauroczeni rytualizowanymi wytrwale przez media mitami demokracji nie jestesmy w stanie zauwazyc, ze sama forma nie wystarcza,
ze mamy tu do czynienia z tym, co Ch. Handy nazwał symbolem pustego płaszcza39. Jego zdaniem, aby wypełnic ten płaszcz ludzką trescią,
trzeba dac więcej władzy temu, co lokalne, małe. Mając na uwadze
konstytuowanie się form demokracji amerykanskiej, chciał wracac do
korzeni, zapominając jednak o tym, ze zyjemy w postkapitalizmie
i taka władza zalezy od pieniędzy. Jego zdaniem własnie tam mozna
o wiele skuteczniej pomagac wspolnotom w realizacji ich małych celow. Naszym zas zdaniem, pusty płaszcz mozna wypełnic tylko zywym
ciałem wyborcow, ktorzy, pamiętając o tresciach, sami z siebie muszą
ulepszac formy, na przykład wymuszac rezygnację prezydentow,
gabinetow, ktorych poparcie społeczne opada ponizej przyjętych
granic. A poparcie spada nie dlatego, ze wykoslawia się formy demokracji, ale dlatego, ze wybrancy zbyt mocno godzą w jej tresci. To
własnie ci wybrancy są powietrzem wypełniającym pusty płaszcz
Handy’ego.
Od chwili jej narodzin problemem był wybor jednostek najlepszych, kompetentnych i altruistycznych, problemem sztucznym, bo
mechanizmy selekcji w demokracji są nastawione na elastycznych,
38 E. S. Harman, R. W. Chesnay, The Global Media. The New Mission of Corporate Capitalism, London 1999, s. 10.
39 Ch. Handy, Wiek paradoksu, Warszawa 1996, s. 97.
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posłusznych, interesownych politykow. Wybor najlepszych pozostawał swoistym imperatywem od czasow krytyki ochlokracji atenskiej,
imperatywem zmieniającym się w pobozne zyczenia, ktore literalnie
pojmowało niewielu politykow, jak chocby T. Roosevelt inspirujący
zjawisko zwane muckrakingiem (demaskatorstwem). Proba stworzenia przy pomocy „demaskatorow” prawdziwie nowoczesnej elity
władzy skonczyła się niepowodzeniem, jak i większosc podobnych
wtedy, kiedy o kształtach elit przesądzali władcy pieniędzy. Powiada
się, ze one pozostały takimi, jakie są społeczenstwa, o ile jest nieco
prawdy w sądzie, ze wybrancy są emanacją wyborcow, w co raczej
wątpimy. Prezydent Stanow zdawał się miec za sobą lekturę Monteskiusza, ktory w „O duchu praw” pisał, ze istnienie demokracji jest
zagrozone, gdy zapomina się o tym, ze choc kazdy ma kwalifikacje po
temu, by wybierac, to nie kazdy po temu, by byc wybranym. A jesli tak,
to demokracja pozostaje cały czas zagrozona. W wielu formach
demokracji wybrancy zdają się dobrze o tym wiedziec, przynajmniej
w Polsce. Zadbali o to, by ograniczyc ją do roli rytuału legitymizującego i reprodukującego klasę polityczną40, a dbając o swoje interesy,
zdają się pewni tego, ze nie wystąpią przeciw nim zadni herezjarchowie, bo ci zostaną natychmiast potępieni.
Takie zjawiska nie są własciwoscią polską, są powszechne, wspolne
takze „starym” demokracjom. Sama demokracja jest zjawiskiem
zrodzonym na przełomie I i II fali, tworzono jej formy dla nowych,
ekspansywnych grup społecznych i one stały się zbyt ciasne dla tych,
ktorzy osiągnęli władzę polityczną po feudałach. Zdobyli swoje,
wykorzystując tresci demokracji, kreując odpowiednie dla nich formy.
Ale po czasie, czując ciasnotę tego gorsetu, ograniczając formy z pozorami poszukiwania nowych, tworcy są zainteresowani jej dalszą limitacją. Gdzie indziej przywołamy argumenty przeciwnikow, tu zas pozwolimy sobie przywołac autorytet sugerujący swego czasu (a czas
jest wazny), ze kapitalizm to spełnienie w polityce, bo tylko „kapita40

J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003, s. 99.
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lizm tworzy warunki niezbędne dla politycznej wolnosci”41. Czyli dla
demokracji, w ktorej wolnosc jest filarem pierwszym. Jestesmy jednak
przekonani, ze w naszym czasie trzeba będzie dopełnic powiedzenie
Churchilla o tym, ze demokracja nie jest czyms najlepszym, ale lepszego nie wymyslono. W naszym czasie czynienia z niej niezbyt wymyslnej karykatury chyba czas zacząc jednak wymyslac.
Takie punkty widzenia powinny zasługiwac na większą uwagę, ale
nie wydaje się, by pojawili się organizatorzy wyobrazen zbiorowych,
ktorzy w naszym czasie wypełnią coraz bardziej pusty płaszcz. Przeszkodą pierwszą są straznicy, depozytariusze klasycznego mitu demokracji przekonujący do wygodnych dla nich form, a mający wiele
narzędzi perswazji. Przypomnijmy, ze poza władzą polityczną (przymusu) i gospodarczą istnieje jeszcze niedoceniana władza symboliczna, ktorej depozytariuszami są produkujący kapitał symboliczny i są
to pisarze, dziennikarze, uczeni, ale uzytek z tworzywa przez nich dostarczanego czynią własnie politycy42. Dla jednego z badaczy władza
symboliczna wywodzi się z działalnosci zmierzającej do produkowania, przekazywania i odbierania form symbolicznych będących nosnikami znaczenia43. Poznanie jej istoty jest tozsame z koniecznoscią
pogłębionych, systematycznych badan nad kulturą symboliczną i powinnismy zdawac sobie sprawę z tego, ze ta kultura jest dla zbiorowosci formą utrzymania spoistosci, tozsamosci – uwazał D. Bell i zdaje
się, ze podobne przekonania ludzi nauki przełozyły się w jakiejs
mierze na praktykę amerykanską44. Moze okazac się przydatne w kreowaniu wizji zbawienia, jakich potrzebują społeczenstwa, a wybitny
teoretyk miał na mysli stałą kultywację wyobrazen zbiorowych ze
szczegolnym uwzględnieniem wartosci.
Nietrudno zauwazyc w enuncjacjach amerykanskich politykow tak
częstych odwołan do tresci demokracji, stałych rytualizacji symboli
M. Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago 1982, s. 10.
T. A. van Dijk, Elite Discourse and Racism, Newbury Park 1993, s. 47.
43 J. B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001,
s. 24.
44 D. Bell, The Cultural Contradiction of Capitalism, London 1979, s. 36.
41
42
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i alegorii wolnosci, rownosci, sprawiedliwosci. Oni zdają sobie sprawę
z tego, ze swiat wyobrazen zbiorowych trzeba kultywowac stale, pieczołowicie pamiętając o tym, aby praktyka potwierdzała takie deklaracje. Tak było chocby z programem Reagana walki z nędzą. Oczywiscie były to czcze deklaracje i po kilku latach pełnych działan pozorowanych, prezydent przyznał, ze jednak ubostwo zwycięzyło, co nie
zaszkodziło jego popularnosci dzięki dziesiątkom działan pozorowanych – prawdziwej soli demokracji45. Na marginesie zauwazmy, ze nie
wydaje się, by polscy politycy nalezycie rozumieli taką koniecznosc,
choc mozna dostrzec, ze czasami jednak pojmują ją empatycznie,
wtedy zwłaszcza, kiedy przyparci do muru, rewitalizują stare symbole
wielkiej triady, choc samą rytualizacją zwodzą zbiorowosc tylko
w krotkim czasie nadziei, nie mając zamiaru wspierac obietnic działaniami. Tworząc wizje, nie wiedzą o tym, ze są to odpowiedzi na wyzwania i mozliwosci jutra, ze zweryfikuje je przyszłosc46.
Dysponujący władzą symboliczną mają niezwykłe mozliwosci kreowania nowych i rytualizacji starych mitow. Mają moc zmieniania
całej przestrzeni mitycznej i czasami nie korzystają z niej z niewiedzy
albo probują korzystac tak, ze działają na własną niekorzysc, nie zdając sobie sprawy z istoty tej władzy, podobnie jak wielu przedstawicieli tzw. „czwartej władzy”. Tymczasem, dysponując mediami, mogą
korzenic i rytualizowac nowe symbole pomni tego, ze w ponowoczesnosci ludzie oswoili się z iluzyjnoscią poznania, przezywania, zaakceptowali to, ze teraz mapy rodzą nowe terytoria, choc to stwierdzenie J. Baudrillarda znakomicie przystaje do granic przestrzeni mitycznych tworzonych przez człowieka niejako „od zawsze”47. Dysponujący
cząstkami władzy symbolicznej takze „od zawsze” wspołtworzyli systemy wiary w wartosci uniwersalne, obudowując je aksjonormatywnymi z ich zakazami i nakazami. Ale powtarzamy, ze kreacje nowych
J. T. Patterson, America’s Struggle Against Poverty, Harvard 1994, s. 224.
G. Hamel, C. K., Prahald Competing for the Future, Cambridge 1994, s. 74.
47 J. Baudrillard, Procesja symulakrów, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej
w XX wieku, M. Hopfinger (red.), Warszawa 2002, s. 629.
45
46
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„map” muszą isc w parze chocby z markowanymi intencjami poprawy
bytu zbiorowosci. Jesli nie, podowczas wiara w nie zwątleje i społecznosc poszukująca zbawienia zrezygnuje z pustych form demokracji
i zawierzy innym. Tak było z demokratycznie wybranym kanclerzem
Niemiec w 1933 roku. Przypomina się to często i chyba zasadnie.
Egzemplifikacją bastionu swiata mitycznego jest jeden z filarow
demokracji, czyli rownosc. Wiemy o tym, ze odwieczny mit rownosci
ma niebywałą moc sprawczą i wykorzystują go politycy wszystkich
opcji, a nawet wszyscy organizatorzy swiata społecznego. W miarę
chłodna, w miarę racjonalna analiza jego istoty powinna doprowadzic
nas do konstatacji podobnej do tej, jaką kiedys zaprezentował V. Pareto, dla ktorego samo twierdzenie o rownosci ludzi jest tak absurdalne, ze nawet nie zasługuje na to, by je obalac, „natomiast subiektywna idea rownosci wywiera potęzny wpływ na zmiany, jakim ulega
społeczenstwo”48. A jesli tak jest, ze rownosci jako zasady domagają
się ci, ktorzy się jej boją – jak widział to M. Scheler – to mozemy uznac,
ze ten mit jest tak wieczny jak strach49. Podobnie mozna interpretowac wolnosc i sprawiedliwosc, nie dające się bronic przy pomocy
racjonalnych argumentow, a kazdy z nas filtruje te obrazy w ramach
rzeczywistosci widzianej przez pryzmat swojej kultury i swojego
swiata mitycznego, przywołując do tego swoje doswiadczenia.
Wyobrazmy sobie, ze aspirujący do władzy, demokratyczny polityk
podejmuje probę podwazenia mitu rownosci, twierdząc chocby, ze
nierownosci społeczne są stanem naturalnym (a znamy takich politykow z polskiego podworka). Zderzyłby się wowczas z wielkim archetypem mitycznym zrytualizowanym przez wieki i byłby z gory skazany nie tylko na klęskę, ale i na potępienie społeczne. Rownosc, o ktorej
kazdy wie, ze jest nieosiągalna, jest tylko marzeniem i to marzeniem
o konotacjach materialnych.
Przeciętny człowiek, pełen naturalnej zawisci, pragnie, by wszyscy
spełnili się w swiecie materialnym tak samo jak i on i taka rownosc
48
49

V. Pareto, Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, Warszawa 1994, s. 83.
M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1977, s. 173.
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byłaby dlan satysfakcjonująca, a wiemy skądinąd, ze argument o podobnych zołądkach jest uniwersalny. Nie chce rownosci w spełnieniu
duchowym, tu z łatwoscią godzi się na to, ze są ludzie od niego mądrzejsi i bardziej utalentowani, ale tej pierwszej będzie bronił zaciekle, traktując swoje prawo do rownosci niezwykle powaznie. Rownosc
jest częscią jego esencji, jego przestrzeni wiary, a praktyka potwierdza
sugestie, ze tradycyjne mityczne wzory nie dają się eliminowac bez
trudu – zauwazał amerykanski badacz – i by je choc trochę nadkruszyc, potrzebny jest ogromny, rozłozony na lata, a nawet generacje,
wysiłek50. Jest to jednak mozliwe, czego dowodzi amerykanska praktyka, w ktorej wszyscy są rowni, ale w szansach, odpowiedzialnosci
i jesli nie wykorzystują szans, są mniej rowni. Godzą się z tym obywatele i Amerykanie raczej nie są w stanie zrozumiec wielu uroszczen
europejskich egalitarystow, swoiscie zresztą niekonsekwentnych. Byc
moze takze dlatego udało się im uniknąc wielu paroksyzmow społecznych, jakie bywały codziennoscią starej Europy. Ale mit takiej własnie
rownosci rytualizowano od początkow istnienia kolonii, przenosząc
go do prawa i odstępstwo albo proba zakwestionowania jego istoty
jest traktowana w Ameryce niemal jak swiętokradztwo i trudno nam
to zrozumiec, gdyz polski mit rownosci jest bezwzględny, interpretowany w utopijnym duchu rownosci doskonałej. Za oceanem zas spełniono warunek dobrego wkomponowania go w przestrzen mityczną –
przyznawał badacz zauwazający, ze to rzutuje na charakter amerykanskiej formy demokracji51.
Fundamenty mityczne zdają się mocne, tak mocne, ze niekiedy rytualizacja, symbolizacja wielu mitow ma charakter przypadkowy, nie
całkiem swiadomy, co mozemy zauwazyc chocby w interpretacjach
tzw. sprawiedliwosci społecznej, prawa stanowionego, czy tez w sugestiach o słuzebnosci władzy wobec obywateli. Ale istotne jest to, czy
mity-archetypy są rytualizowane stale, konsekwentnie, a jesli są, i jesli
są akceptowane przez społecznosc, wowczas pozostają trwałymi
50
51

R. N. Bellah, Beyond Belief, California University 1991, s. 103.
O. Patterson, The American Democracy, New York 1993, s. 2.
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wzorami ładu, ktorych nie da się wykorzenic ani łatwo, ani szybko.
Takimi były w społecznosci, z ktorej wyrosło społeczenstwo uwazające się za jedynego i prawdziwego depozytariusza tresci i form demokracji.
Tworcy nowych form demokracji w znaczącej mierze przyczynili
się do stałego wzrostu partycypacji wyznawcow w zyciu politycznym,
rozszerzania tych form na obywateli płci obojga, takze zwierzęta, choc
warto pamiętac o tym, ze demokracja miała charakter mityczny zanim
zniesiono statusy majątkowe dla posiadaczy czynnego i biernego
prawa wyborczego. Demokracja w jej tresciach i formach spełniała
podwojną rolę, była unifikującą wizją spełnienia wartosci idealnych i,
z drugiej strony, tworzyła nowe formy samoorganizacji społeczenstwa, umozliwiała zbawienie w doczesnosci. Rozwiązaniem, jakie
uznano za optymalne, miał byc system przedstawicielski, kreujący
wolę zbiorowosci, czyli partie polityczne. One, reprezentujące społecznosc, orientując się na kompromis, muszą artykułowac jej interesy
i stale walczyc o to, by demokracja nie stała się tyranią większosci,
o co obawiał się nie tylko J.S. Mill i obawiał się raczej zasadnie, bo
i dzis zbyt często słyszymy argumentację typu: „wolą większosci
jest…”. A ta większosc jest jedną z iluzji nowoczesnosci.
Wyborcy swoje iluzje uczestnictwa podtrzymują, przejmując opinie, nasladując zachowania innych, zwłaszcza wtedy, gdy ich połozenie jest niepewne. Są wspołuczestnikami „demokracji imitacyjnej” –
tworu opieranego na fundamentach mitycznych. Takim tworem zdaje
się własnie polska demokracja przełomu wiekow, gdy tzw. zdyscyplinowani wyborcy rekrutują się własnie sposrod tych, dla ktorych mityczne ideologie i ich emanacje są tworami racjonalnymi. Oni wierzą
w mit racjonalnego wyborcy, taki mit jest przyjmowany tak łatwo, bo
ułatwia identyfikację polityczną52. Wyborcy racjonalizujący zas, dostrzegając mityczny charakter „programow” politycznych, deklarują
brak wiary przez nieuczestniczenie w wyborach. Oni nie wierzą juz
52 K. S. Johnson-Cartee, S.A. Copeland, Manipulation of the American Voter, Westport 1997, s. 76.

– 29 –

Zbliżenia Cywilizacyjne

XII (1)/2016

w mit altruizmu politykow, a taka wiara, sprzęzona z emocjami, jest
podstawą aktywizmu politycznego53. I to raczej nie te grupy przesądzają o erozji demokracji, o co były tak często oskarzane w III RP. Nie
ich winą jest to, ze nie chcą legitymizowac formy bez tresci, a takich
tresci nie zauwazają tam, gdzie byc powinny, czyli w kodeksach prawa.
Dzis w Polsce mamy do czynienia z syndromem „pustego płaszcza”,
z tym, co jeden z autorow zasadnie nazwał partiokracją, uznając ją za
nowotworową chorobę demokracji54. Tak ostre tony nie są rzadkoscią
w naukach społecznych, ale pozostaje wciąz niedosyt, bo poza tak
zdecydowanymi diagnozami nie spotykamy prob proponowania skutecznych terapii.
Polscy wyborcy i wyznawcy zarazem są na swoj sposob specyficzni, ale i bliscy regułom. Potwierdzają racje teoretyka, ze partycypacja w demokracji jest niezwykle trudna, jezeli społecznosc jest pogrązona w anomii i niedostatku55. Biedni i niewykształceni, czujący
wykluczenie, nie chcą wybierac jakby na przekor zdrowemu rozsądkowi. Przeciez dobry wybor mogłby byc początkiem zbawienia, a tymczasem oni wykazują nie tyle rezerwę, co niechęc w uczestnictwie
w wyborach. Tak ogromny dystans między nimi a formą władzy zdaje
się pochodzic znowu z regulacji idealistycznej, z pokładow wiary. Ci
wyborcy po prostu nie wierzą w zbawienie przez nią i odnajdują setki
przesłanek, zwłaszcza w zachowaniach politykow, potwierdzających
takie ich tezy. Jakims tego potwierdzeniem jest poszukiwanie jednostkowego sotera. Badania socjologow potwierdzają nową wiarę
Polakow w mityzowaną demokrację, ale manifestując taką wiarę respondenci uwazali zarazem, ze krajowi jest potrzebny silny przywodca, ktory zaprowadzi w kraju porządek. To nie sprzecznosc, ale
postac wiary w siłę zbawczą, jaka zdaje się gwarantowac lepsze wa-

S. Kelman, Why Public Ideas Matter, [w:] The Power of Public Ideas, R.B. Reicha
(red.), Harvard 1990, s. 47.
54 J. Muszyński, Polskie Państwo Partyjne, Warszawa 2002, s. 11.
55 D. Held, Models of Democracy, Cambridge 1987, s. 271.
53
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runki zycia.. Paradoksem było jedynie to, ze owa silna jednostka nie
mogła miec prawa do ograniczania przywilejow demokracji.
Probując antycypowac jej rozwoj, jestesmy raczej bezradni, pewni
tylko tego, ze jej tresci wymuszają nowe formy i z pewnoscią te, jakie
pojawiają się w naszym czasie, nie są ostatnimi nowosciami nadającymi tym formom nieco karykaturalne oblicza. Taką formą, mającą
potwierdzac zywotnosc demokracji i podkreslac jej swoiscie rozumianą postępowosc, jest polityczna poprawnosc, ten rodzaj „odwroconego maccartyzmu”56. Ale to nie tylko ta, czasami wręcz karykaturalna, „poprawnosc” przypominająca wysublimowane konwenanse
dworskie XVII i XVII wieku, a takze poszukiwania wszelkich mozliwosci poszerzania ram wolnosci, sprawiedliwosci w krajach, gdzie demokracja jest fetyszem, formą dla formy. Ona musi się potwierdzac,
ale niekiedy jej nowe formy czynią ją samą czyms sobie przeciwnym
i osiąga to juz nie granice antynomii, a aporii.
Demokracja form z pozoru pozwala się spełniac materialnie, bo
rzekomo jest symbiontem kapitalizmu, co jest tylko mityzacją, ale
musi ulegac dynamice tresci, bo tęsknoty za wolnoscią, rownoscią
i sprawiedliwoscią przybierają coraz to nowe formy i muszą byc zaspokajane nie przy pomocy placebo. A tak dzieje się w demokracjach
form i w zgiełku postnowoczesnosci szuka się nowych poziomow
rownosci dla dzieci, a nawet małp naczelnych (Hiszpania), jakby powinnosci panstwa i społeczenstwa wobec dzieci i małp nie wystarczały. Pojawiły się takze głosy, by radykalnie obnizac prawo głosowania,
przyznając je dzieciom. Argumenty zdają się nawet racjonalne, bo
przeciez wybierając politykow dzieci, wybierają swoją przyszłosc. Ale
mając na uwadze stosunek tych politykow do przyszłosci, a takze sposoby specjalistow od marketingu politycznego, moglibysmy obawiac
się o to, ze byłyby to wybory najgorsze. Elektorat dziecięcy byłby łatwiejszy w manipulacjach. Dzieci mają więcej wiary niz dorosli, a ich
spełnienie zdaje się prostsze i… tansze. Zamiast kiełbasy wyborczej
starczyłyby cukierki.
56

P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie, Warszawa 2003, s. 84.
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W naszym czasie demokracja przestaje byc formą zbawienia własnie za sprawą tych, ktorzy tworzą jej formy – politykow. Oni tworzą
wiele wizji zbawiania, konstytuują niespełnione nadzieje, a nie spełniając ich, odzierają społecznosci z tego, co zwie się złudzeniami.
Prawie zawsze – zauwazał teoretyk propagandy – stopniujący technikę schlebiania obiecują przyszłosc, ktorej nie są w stanie zapewnic.
Dla przekonania i zdobycia poparcia społecznego rysowane są obrazy
przyszłych sukcesow, zwycięstw, osiągnięc gospodarczych, powszechnego bogactwa. Wszystko to znajdzie się w zasięgu ręki, jesli społeczenstwo podporządkuje się57. Dzis polityka stała się domeną
jednostek kratycznych (władczych) myslących przede wszystkim
o samozbawieniu. Zdaje się, ze to politycy najprędzej przesiąkli postmodernistycznymi „innowacjami” i to za ich sprawą polityka stała się
farsą. Po częsci dlatego, ze w takim czasie poznali granice własnej
niekompetencji i zrezygnowali z prob prawdziwego rządzenia, ufając
w sprawnosc aparatow biurokratycznych, a wtedy, kiedy one zdają się
zawodzic, po prostu je rozbudowują.
Nieprzystawalnosc demokracji do naszego czasu to jeden z megatrendow J. Naisbitta58. Obserwując ten nasz czas, mozna stwierdzic, ze
chyba jednak odwracanie się od demokracji jest trendem, jaki mozna
ekstrapolowac w przyszłosc. Coraz częsciej pojawiają się pytania
o przyczyny i tu spotykamy wiele prob, poczynając od tych S. Huntingtona, poszukującego zrodeł regresu w braku identyfikacji elit z masami, załamaniach gospodarczych, czyli braku bogactwa59. Wiele z takich przesłanek spotykalismy juz w poprzednich rozdziałach i poza
tym teoretykiem mozemy przywołac społeczną inercję sparalizowanych sytą gnusnoscią społeczenstw, przekonanych o trwałosci systemu. Naszym zdaniem takich przyczyn powinnismy doszukiwac się
takze w braku tresci w formach, ale takze w osłabieniu wiary w ogole.
Byc moze to ta słabosc sprawia, ze rządy demokratyczne muszą bezuO. Thompson, Historia propagandy, Warszawa 2001, s. 449.
J. Naisbitt, Megatrendy, Poznań 1997, s. 18
59 S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 289.
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stannie potwierdzac swą wiernosc wolnosci, rownosci i poszerzac ich
granice, a nie bardzo wiedzą, jak to robic. Muszą sprawiac, ze wielkie
masy ludzkie wiedzą, co robią i dlaczego to robią, ale nie wtedy, kiedy
wydaje się im, ze wiedzą, co robią – twierdził Chomsky60, ale zdaje się,
ze w takim sądzie jest wiele przesady. One muszą sprawiac, by te
wielkie masy robiły to, co rządzący chcą, by zrobiły. Samoswiadomosc
mas nie jest i nie będzie ich celem
Ale o słabosci form przesądzają ci, ktorzy je tworzą, czyli my wszyscy, mający teoretyczne moce sprawcze, teoretyczną moc wymuszania
na tworcach demokracji znaczących korekt, a prawdziwymi tworcami
jej dawnych i dzisiejszych form są, jak przed laty, oligarchowie, ktorzy,
według E. Todda, są własciwie zmuszeni do radykalnych przekształcen systemowych61. Z jednej strony demokratyczne rządy nie
satysfakcjonują tych, ktorzy mają pieniądze, a z drugiej zrelatywizowane klimaty ponowoczesnosci sprawiają, ze społeczenstwa nie tyle
nie wchodzą w dorosłosc62, co gubią się w gąszczu ideologicznych niedomowien, nie są juz tak zewnątrzsterowne. Jeszcze wierzą, ale bezkrytyczna wiara w demokrację przyzwala na tolerowanie złych wyborow, ale takze kruszy tą wiarę.
W naszej epoce uzbrojonej globalizacji marzenia o demokracji są
juz definitywnie przegrane – to zdanie tworcow rownie głosnego, co
kontrowersyjnego „Imperium” 63. Nie tylko oni są takiego zdania. Podziela je wielu sceptycznie, ale i prospektywnie nastawionych autorow. „Dla nas – pisał D. Korten – ktorzy dorastali wierząc, ze kapitalizm jest fundamentem demokracji i wolnego rynku, koszmarnym
przebudzeniem było uswiadomienie sobie, ze pod rządami kapitalizmu demokracja jest na sprzedaz, a rynek planowany przez megakor-

N. Chomsky, Language and Politics, London 2004, s. 109.
E. Todd, Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego,
Warszawa 2003, s. 23.
62 P. Virillo, Bomba informacyjna, Warszawa 2006, s. 90.
63 M. Hardt, A. Negri, Multitude. War and Bureaucracy in the Age of Empire, New
York 2004, s. XI.
60
61
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poracje, potęzniejsze niz większosc panstw”64. Nie jest to zdanie podzielane przez analitykow globalizacji. Oni jednak dostrzegają szanse
transnarodowej demokracji, uwazając, ze przydałaby większą wagę
wielu instytucjom międzynarodowym65.
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Zofia Romanowiczowa. The outline of output and critical
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Streszczenie:
W artykule koncentruję się na przedstawieniu zarysu twórczości prozatorskiej Zofii Romanowiczowej oraz jej recepcji. Każdej z jedenastu opublikowanych powieści pisarki poświęcam fragment artykułu, uwypuklając ich
stylistyczne podobieństwa oraz podkreślając charakterystyczną dla całej
twórczości Romanowiczowej tematykę i problematykę. Część poświęcona
recepcji ma z kolei stać się punktem wyjścia do rozważań o kanonie literatury polskiej XX wieku.
Słowa kluczowe: kanon, kobieta, pamięć, historia, eksperyment, recepcja
twórczości, literatura emigracyjna
Abstract:
The author of the article focuses on an overall picture of Zofia Romanowiczowa’s prose works and their critical reception. For each of eleven published novels of the author there was devoted a distinct part of the text, emphasizing at the same time the similarities in style and subjects so charac1

Artykuł powstał na podstawie mojej książki „Eksperyment w prozie Zofii Romanowiczowej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015).

– 36 –

Natalia Królikowska – Zofia Romanowiczowa. Zarys...
teristic in all of writer’s work. In turn the part devoted to the critical reception is supposed to be the starting point for a reflection about the canon of
twentieth century Polish literature.
Keywords: canon, history, memory, woman, gender, experimental literature,
emigration literature

Wprowadzenie
Pomimo ze ogromnie zasłuzona dla kultury polskiej i przed laty
ceniona zarowno w literackich kręgach emigracji, jak i rodzimej krytyki, Zofia Romanowiczowa jest dzis pisarką mało znaną. Poza monograficzną rozprawą Anny Jamrozek-Sowy, zatytułowaną Życie powtórzone. O pisarstwie Zofii Romanowiczowej, oraz wydanym w formie
ksiązkowej zbiorem szkicow Włodzimierza Wojcika W Polsce i na
Obczyźnie. O pisarstwie Zofii Romanowiczowej, większosc – wszak nie
nadmiernie licznych – opracowan dotyczących tworczosci tej autorki
zawarta jest w czasopismach, publikacjach pokonferencyjnych czy
słownikach. W artykułach podkresla się zagadnienia historyczne, psychologiczne, egzystencjalne i etyczne, jednak formułowane wnioski
mają zwykle charakter fragmentaryczny, odnoszą się do jednego
utworu bądz wybranego zagadnienia. Stąd – podjęta w niniejszym
artykule – proba wyjasnienia nieobecnosci Zofii Romanowiczowej
w polskim literaturoznawstwie.
1. Zofia Romanowiczowa – dzieciństwo, wojna i debiut
Zofia Romanowiczowa przyszła na swiat w Radomiu w 1922 roku
w inteligenckiej, niezbyt zamoznej rodzinie. Jej ojciec, Zygmunt Gorski, były legionista i urzędnik panstwowy, dbał o patriotyczne wychowanie swoich dzieci. Jego zona, matka Zofii, Marianna ze Stolinskich, zajmowała się domem. Po wybuchu II wojny swiatowej częsc
rodziny przeniosła się do wiejskiego majątku Stolinskich w Gozdzi-
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kowie. Zofia wraz z ojcem pozostała w Radomiu, gdzie oboje zostali
aresztowani w 1941 roku za działalnosc konspiracyjną. Po odesłaniu
z wyrokiem smierci z prowizorycznego aresztu gestapo w SkarzyskuKamiennej, urządzonego w Szkole Podstawowej im. Jozefa Piłsudskiego, przez blisko rok trzymana była w więzieniu kieleckim, pozniej
– w pinczowskim, kolejne dwa lata spędziła w kobiecym obozie koncentracyjnym w Ravensbruck, a ostatnie miesiące II wojny swiatowej
– w komando fabrycznym w Neu Rohlau koło Karlsbadu. Z niemieckiej
niewoli wyciągnęła ją pani Rychlewiczowa z Polskiego Czerwonego
Krzyza. W 1946 roku zdała polską maturę w szkole 2 Korpusu Polskiego w San Giorgio we Włoszech i (za namową swojego mentora,
Melchiora Wankowicza, i przy wsparciu księdza Tadeusza Kirschke)
wyjechała do Francji, gdzie podjęła studia filologiczne na paryskiej
Sorbonie, specjalizując się w prowansalistyce2. W 1948 roku w Paryzu
wyszła za mąz za polskiego emigranta, wydawcę i księgarza – Kazimierza Romanowicza3. „Potem według własnego jej ujęcia – małzen2

O wyborze kierunku studiów i o naukowych zasługach Romanowiczowej dla prowansalistyki mówił m.in. Tymon Terlecki we wstępie do jednego ze spotkań autorskich z pisarką: „Nie można opanować zadziwienia wobec tego wyboru. Prowansalistyka zajmuje się literaturą i kulturą średniowiecznej Prowansji, kraju na południowym pograniczu francuskim na płodnym przeciągu Włoch i Hiszpanii, leżącego
dziś bardziej w strefie poetyckiego urojenia niż pod określoną szerokością geograficzną […]. Chce mi się myśleć, że zanurzenie się po głowę w odległym świecie było
oczyszczającą kąpielą, wypłukującą wszystkie brudy i potworności, to na co napatrzyły się dziewczęce oczy, to czym nasiąkł mózg ledwie odciągnięty od zabawy. Było
to studium jak najbardziej serio. Dowodzi tego tom Biblioteki Narodowej noszący
tytuł Brewiarz miłości, zawierający uczony wstęp, świetne objaśnienia, kilkadziesiąt
własnych przekładów poezji staroprowansalskiej. Są to najwierniejsze przekłady
trubadurów jakie istnieją w polszczyźnie, godne stanąć obok przekładów uczonego
i poety Edwarda Porębowicza, tłumacza Boskiej Komedii” (T. Terlecki, Zofia Romanowiczowa i „le nouveau roman”, „Wiadomości” 1975, nr 22). Pozytywną recenzję Brewiarza miłości napisał Józef Wittlin, nazywając w niej autorkę „najwybitniejszym,
a może jedynym po śmierci prof. Stanisława Strońskiego, przedstawicielem prowansalistyki polskiej” (Idem, Brewiarz miłości [w:] Idem, Eseje rozproszone, oprac. P. Kądziela, Warszawa 1995).
3
Kazimierz Romanowicz urodził się 9 listopada 1916 roku w Lemieszówce koło
Kamieńca Podolskiego. Przed wybuchem II wojny światowej pracował w dziale francuskim prestiżowej księgarni Gebethnera i Wolffa, skąd w 1937 roku został oddele-
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stwo, macierzynstwo, same prywatnosci”45. Tymczasem lata 19562001 to długi i owocny okres jej tworczej działalnosci, w ciągu ktorego wydała jedenascie powiesci i jeden zbior opowiadan.
gowany na staż zawodowy do Księgarni Polskiej w Paryżu. Tam, wraz z kierownikiem
placówki, Tadeuszem Pajorem, otworzył w 1939 roku filię składu przy ulicy Taitbout
23. Po rozpoczęciu wojny zgłosił się jako ochotnik do powstającego we Francji Wojska Polskiego. W 1942 roku został skierowany do 2 Korpusu Polskiego na Bliski
Wschód. W stopniu podporucznika z Korpusem przeszedł kampanię włoską. Po wojnie został mianowany kierownikiem księgarni „Libella”, utworzonej jako placówka
kontynuująca działalność wydawniczą Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, z siedzibą
na paryskiej Wyspie św. Ludwika. Od 1947 r. aż do zamknięcia księgarni (31 grudnia
1993 r.) zajmował się działalnością księgarską i wydawniczą. W 1959 roku w przylegającym do księgarni pomieszczeniu założył Galerię Lambert, w której prezentowano
najnowsze dokonania plastyczne o polskim i światowym rodowodzie. Zmarł w wieku
93 lat w szpitalu w Orleanie. 28 września 2010 r. został pośmiertnie odznaczony
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej
na temat Kazimierza Romanowicza i prowadzonej przez niego działalności wydawniczej i wystawienniczej: A. Kłossowski, Instytucja spełnionej nadziei. Paryska Libella
i Galeria Lambert Zofii i Kazimierza Romanowiczów, Warszawa 1994/1995; Idem,
Książka polska na obczyźnie: XX wiek, wybór i wstęp M. A. Supruniuk i J. Tondel, Toruń
2003; Idem, Księgarnie polskie we Francji w XX wieku, [w:] Idem, Kultura skupisk
polonijnych, Warszawa 1984; Idem, Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki, Wrocław
1984; Idem, Paryska Libella. Czterdzieści lat w służbie kultury polskiej, [w:] O język
i kulturę polską w środowiskach polonijnych. Materiały z II Konferencji Okrągłego Stołu. Łańcut, 26–28 lipca 1986 r., pod red. R. Kantora i J. Rokickiego, Warszawa 1990;
Idem, Polski ruch wydawniczy we Francji po II wojnie światowej (1945-1989), „Editor”,
t. 3 (1990); Idem 40 lat paryskiej „Libelli”, „Przegląd Księgarski i Wydawniczy”, Warszawa 1986, nr 6; A. Janas, Ambasady polskiej książki, „Dziennik Bałtycki” 1986,
nr 195; „Jeździłem po Nordzie z walizkami książek...”. Z Kazimierzem Romanowiczem
rozmawia Barbara Kazimierczyk, „Nowe Książki” 1995, nr 2; K. Jeleński, Polski sezon
plastyczny w Paryżu, „Kultura” [Paryż] 1960, nr 7–8; Idem, Polskie wystawy w Paryżu,
„Kultura” [Paryż] 1960, nr 9; K. Sobolewski, Polska na Wyspie św. Ludwika, „Kurier
Polski” 1994, nr 273; M. A. Supruniuk, Nowe rozdanie. Polskie artystki w Galerii Lambert Zofii i Kazimierza Romanowiczów, „Archiwum Emigracji” 2012, z. 1-2; K. Wierzyński, Galeria Romanowicza, „Wiadomości” 1960, nr 33; A. Olszewska, Paryska
„Libella” Romanowiczów, „Wydawca” 1998, nr 1.
4
M. Z., Doroczne nagrody „Kultury” za rok 1985 [online], http://www.kultura
paryska.com/uploadfiles/file/nagrody/nlh_1985-.pdf [dostęp 09.03.2015].
5
Pierwsze paryskie lata przyszłej pisarki Jan Bielatowicz określa „drugim wielkim
doświadczeniem życia Zofii Górskiej, wkrótce Romanowiczowej” i uzasadnia swój
sąd: „stało się tam naraz bardzo wiele: po raz pierwszy życie samodzielne, studia,
Paryż, nowy język, druga ojczyzna, małżeństwo, macierzyństwo. Miód się sączył do
duszy razem z piołunem, i już za progiem stała niecierpliwa, narastająca, gorąca
i burząca się twórczość” (Idem, Zosia i Zofia, „Wiadomości” 1964, nr 23).
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Wydaje się, ze nieprzypadkowo rok debiutu pisarki6 to takze data
rozpoczynająca moment w historii literatury, dla niej samej przełomowy7. Pierwsze powojenne lata były trudne, zarowno dla literatury
krajowej, jak i emigracyjnej. W Polsce Ludowej obowiązujący powszechnie ton wyznaczało czasopismo „Kuznica”. Młodzi, debiutujący
po wojnie pisarze, marzący o przezyciu wielkiej przygody dla sprawy,
smiało flirtowali z realizmem socjalistycznym, traktując komunizm
„jak nową objawioną religię; podobnie teoria marksizmu wydawała
się «pryszczatym» jednoczesnie dekalogiem i wspołczesną powiescią”8. Jak zauwaza Jerzy Poradecki:
O całości i jednolitości okresu 1945–1955 decydowała więc nie postawa takich pisarzy jak Kott, Andrzejewski, Jastrun, Ważyk i inni, których przygoda
z realizmem socjalistycznym była nieustannym ciągiem wątpliwości i nawróceń, ale jednolita i konsekwentna droga do niego pisarzy debiutujących już po
wojnie, szczególnie grupy „pryszczatych”9.

Z kolei ruch wydawniczy pierwszej połowy lat 50. XX w. na obczyznie,
wolny od socjalistycznej doktryny, borykał się z problemami instytucjonalnymi i organizacyjnymi. Wydawano niewiele pozycji, a kryteria
ich wyboru wydają się z dzisiejszej perspektywy dosc chaotyczne
i niejasne, z pewnoscią nie są to jednak kryteria stricte literackie czy
estetyczne10. Moment debiutu Romanowiczowej, a co pewniejsze –
6

Rok 1956 to rok podwójnego debiutu – nie tylko Zofii Romanowiczowej jako pisarki, ale również wydawnictwa „Libella”, założonego przez małżeństwo. Baśka
i Barbara otwiera listę tytułów, wydawanych przez „Libellę” nieprzerwanie do 1990
roku. Por. R. Gorczyńska, Z ziemi włoskiej do Francji. Zofia i Kazimierz Romanowiczowie [w:] tejże, Portrety paryskie, Kraków 1999.
7
O latach 1956-1976 Ryszard Nycz pisze jako o przełomowym okresie dla literatury współczesnej, nazywając go „fazą krytycznego przemyślenia własnego charakteru, społecznego i kulturalnego położenia, artystycznego i intelektualnego dziedzictwa” (Idem, Sylwy współczesne, Kraków 1996, s. 6).
8
A. Lisiecka, Pokolenie „pryszczatych”, Warszawa 1964, s. 14.
9
J. Poradecki, Pisarstwo Wilhelma Macha, Łódź 1984, s. 8.
10
We wstępie do artykułu, zamieszczonego w londyńskim „Życiu” w 1956 roku,
recenzent Baśki i Barbary pisał: „Książek polskich wychodzi poza krajem sporo,
w ostatnim pięcioleciu przeciętnie po 50 tomów rocznie. W tej pięćdziesiątce mieszczą się prace naukowe, pamiętniki, wznowienia, a nie brak też rzeczy całkiem bła-
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lata 60. (na początku ktorych ukazały się dwie najlepsze powiesci
pisarki – Przejście przez Morze Czerwone, 1960 oraz Słońce dziesięciu
linii, 1963), narzuciły pisaniu Romanowiczowej obowiązujący w pewnym stopniu do dzis, wywiedziony z konceptualistycznych poetyk
i awangardowych eksperymentow, model tworzenia literatury.
Przełom lat 50. i 60. XX wieku to czas poszukiwan nowego paradygmatu literackiego. Dowodem na panującą wowczas atmosferę
eksperymentowania moze byc chociazby przesledzenie kontekstow
literackich, w ktorych pojawiały się recenzje i artykuły krytyczne
pierwszych utworow Zofii Romanowiczowej. Francuski krytyk, Marcel
Brion, publikujący m.in. w opiniotworczym „Le Monde” czy „Les
Nouvelles Litteraires”, recenzował Przejście przez Morze Czerwone
wraz z innymi wybitnymi polskimi dziełami literackimi XX wieku –
Traktatem o manekinach Brunona Schulza oraz Bramami Raju Jerzego
Andrzejewskiego11. Zadziwiające z dzisiejszej perspektywy wydaje się
to, ze nawet w konserwatywnym „Zołnierzu Wolnosci” recenzja Baśki
i Barbary pojawiła się obok recenzji Wykładu profesora Mmaa Stefana
Themersona12. Jozef Wittlin, przedstawiając w londynskich „Wiadomosciach” w roku 1959 (a więc jeszcze przed wydaniem przez Romanowiczową jej najwybitniejszych powiesci, co dobitnie swiadczy
o wysokiej randze opowiadan ukazujących się na łamach czasopism),
najzdolniejszych pisarzy młodego pokolenia, wymieniał pisarkę obok
Gustawa Herlinga-Grudzinskiego i Tadeusza Nowakowskiego13. Inspiracji i patronow tworczosci autorki Skrytek krytyka upatrywała
hych, a nawet i płodów maniackich. Dobry tom prozy trafia się nieczęsto. O wartościową powieść szczególnie trudno. W okresie lat 1947-1956 pojawiło się na emigracji niewiele więcej dobrych literacko powieści niż palców u obu rąk. Całą godną uwagi
twórczość prozaiczną w tych latach można w przybliżeniu określić na ćwierć setki
tomów. A więc przeciętnie emigracja wydaje 2-3 tomy dobrej prozy rocznie. Najpiękniejszym wydarzeniem roku bieżącego w prozie emigracyjnej jest Baśka i Barbara Zofii Romanowiczowej” (J. B., Baśka i Barbara, „Życie” 1956, nr 37).
11
Por. M. Brion, Fantastique, bizarre..., „Les Nouvelles Littéraires” 1962, nr 1798;
Idem, Trois romans polonais, „Le Monde” 1961, nr 5141.
12
Por. M. Bielicki, Dwie książki pisane „stamtąd”, „Żołnierz Wolności” 1958, nr 73.
13
Por. J. Wittlin, Młoda proza emigracyjna, „Wiadomości”1959, nr 34.
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zarowno wsrod fundatorow egzystencjalizmu, Jeana Paula Sartre’a
i Alberta Camusa i tworcow nowej powiesci – Nathalie Saurraute
i Robbe-Grilleta14, jak i pisarzy polskich – Marii Kuncewiczowej15, Tadeusza Borowskiego czy Tadeusza Rozewicza16, a nawet (sic!) Stefana
Zeromskiego17. Jozef Wittlin porownywał krotkie formy prozatorskie
Romanowiczowej do poczytnych opowiadan skandalizującej Katherine Mansfield – z korzyscią dla pisarki polskiej: „Opowiadania Romanowiczowej, np. takie jak Tanzabend w Grasecku lub Moje ty słońce...,
nalezą do najswietniejszych osiągnięc wspołczesnej nowelistyki kobiecej. Nie tylko polskiej. Wobec tematyki Romanowiczowej nawet
biedna gruzliczka Katherine Mansfield, mistrzyni rodzaju literackiego,
ktora uprawia Romanowiczowa, musi usunąc się w cien laurow i palm
francuskiej Riwiery”18.
Niejednolite stylowo, miejscami nierowne pisarstwo Romanowiczowej jest wyrazistym dowodem przejsciowosci tej literatury, jej
mniej lub bardziej udanych poszukiwan i eksperymentow formalnych19. Odbija się w nim wiele nurtow materii literackiej ostatniego
stulecia, takich jak chociazby spersonalizowane i subiektywne formy
narracji z ducha powiesci egzystencjalistycznych czy sposoby przedstawiania rzeczywistosci inspirowane nouveau roman. W zartobliwym
14

Por. B. Mamoń, Strach przed drugim brzegiem, „Tygodnik Powszechny” 1961,

nr 31.
15

Por. J. Detka, Zofia Romanowiczowa [w:] Pisarze regionu świętokrzyskiego, J. Pacławski (red.), Kielce 1997, s. 185-224.
16
D. Mazurek, Kobieta i wojna. O twórczości Zofii Romanowiczowej [w:] Kobieta
w literaturze i kulturze, D. Mazurek (red.), Lublin 2004.
17
M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992, s. 190192.
18
J. Wittlin, Młoda proza emigracyjna, „Wiadomości” 1959, nr 34.
19
Niedoskonałość literatury i ułomność sztuki to również wyraz koncepcji światopoglądowej w humanistyce powojennej, którą trafnie wyraził w Kupcu łódzkim
Adolf Rudnicki: „Wszelkie sądy, widzenia płynące tylko z mózgu, mają w sobie natrętną nieprawdę, brak im błędu, bez którego nic nie żyje naprawdę. Błąd zbliża dzieło,
jak wada człowieka” (Idem, Kupiec łódzki, Warszawa 1969, s. 234). Sednem tej koncepcji jest silnie upodmiotowiona prezentacja, skoncentrowana na tych motywach,
które traumatyzują jednostkę.
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tonie o pisarskich poszukiwaniach Romanowiczowej pisała Stanisława Jazowna, tłumacząc nietrafione eksperymenty:
Nie jest żadną winą autorów, że własnej epoce spłacają długi i biorą z niej pełnymi rękami, obok rzeczy trwałych i jej dziwactwa. Dziwactwem kilku «nowych fal» był w powieści komentarz odautorski, nieraz długi jak legendarny
wąż morski, który tylu książkom zjadł nie tylko czytelność i dobrą budowę, ale
także cały smak literatury: artyzm. Romanowiczowa, choć kuszona przez węża nieco wyżej się wygrzewającego w zdaniu, strzegła się zawsze tego, by opowiadanie czy powieść nie zamieniło się w jeden pokraczny i zawiły margines
analityczny […]. Zbytnie jednak czasem pójście za „strumieniem świadomości”
rozluźniało w poprzednich książkach przelewającą się i nie mogącą okrzepnąć
semantycznie magmę słowną20.

2. Miejsce twórczości Zofii Romanowiczowej w polskim
literaturoznawstwie
Z pewnoscią Zofia Romanowiczowa nie jest pisarką doskonałą,
perfekcyjnie i bezbłędnie operującą tworzywem, z ktorym przyszło jej
przez ponad poł wieku pracowac. Mimo to, brak jej tworczosci w polskim literaturoznawstwie to wiele znaczące „puste miejsce”. We
wstępie do artykułu poswięconego jednej z najlepszych powiesci Romanowiczowej Iwona Gralewicz-Wolny stwierdza dobitnie:
Czytając Skrytki Zofii Romanowiczowej, nie sposób uciec od pytania, ile jest
jeszcze w polskiej literaturze utworów tak ciekawych i tak całkowicie zapomnianych? Skrytki z całą pewnością zasłużyły na coś więcej niż tylko jedno
emigracyjne wydanie, którego próżno szukać w bibliotekach21.

Powody tej niezwykłej absencji są roznorakie – poczynając od tych
związanych z wydarzeniami historycznymi i przewrotami politycznymi, a na najbardziej osobistych, psychologicznych koncząc. Delikatnie
i subtelnie odbiegające od głownego nurtu literatury, niesmiało ekspe20

S. Jazówna, O „Łagodnym oku błękitu” Zofii Romanowiczowej, „Kronika” 1968,
nr 49-50.
21
I. Gralewicz-Wolny, Skrytki w sercach. O jednej powieści Zofii Romanowiczowej,
[w:] Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku, K. Kralkowska-Gątkowska (red.), Katowice 2011, s. 218.
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rymentujące z formami narracyjnymi, sposobami przedstawiania czy
tematami i motywami literackimi pisarstwo Romanowiczowej pomijano w opracowaniach syntetyzujących literaturę polską XX wieku. Emigracyjna proza pisarki nie zasymilowała się do dzis z polską historią
literatury, choc byc moze własnie teraz – w horyzoncie terazniejszosci
historycznoliterackiej – chętniej wchodzi ona w dialog ze wspołczesnymi metodologiami analitycznymi. Tym bardziej dziwi brak Romanowiczowej w refleksji badaczek feministycznych.
Genologia feministyczna jest w swojej istocie mocno Foucaultowska, a więc nielinearna, niechronologiczna, nie dąząca do systematycznosci, a w zamian – oparta w głownej mierze na osobistych fascynacjach i poszukiwaniach badaczek. Nie raz naukowe interpretacje
ze szkoły studiow kobiecych wydobyły z niepamięci nazwiska, teksty,
zjawiska estetyczne oraz procesy społeczne warunkujące tworczosc
kobiet-autorek. Do najistotniejszych monograficznych prac historycznoliterackich polskich women studies nalezą dzis m.in. prace Krystyny
Kłosinskiej o Gabrieli Zapolskiej22, Izabeli Filipiak o Marii Komornickiej23 czy Agaty Araszkiewicz o Zuzannie Ginczance24. Wszystkie one
oparte są na empatycznym wspołodczuwaniu przez badaczki omawianych tekstow. Tak tez interpretuje pismiennictwo kobiet o innych
kobietach Inga Iwasiow w słynnym tekscie Gender dla średnio zaawansowanych:
Teksty Szczuki, Araszkiewicz, przede wszystkim zaś Kłosińskiej […] wychodząc od historii literatury, zmierzają do momentu lektury rozumianej jako
podmiotowy akt twórczy. Czerpiący inspirację z faktu istnienia babek, które
jednakże nie są już rozdziałami w sprawiedliwie skomponowanej przeszłości.
Są partnerkami wysiłku kreacyjnego, zwróconego ku teraźniejszości25.

22

K. Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie: o wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999.
23
I. Filipiak, Obszary odmienności: rzecz o Marii Komornickiej, Gdańsk 2006.
24
A. Araszkiewicz, Wypowiadam wam moje życie: melancholia Zuzanny Ginczanki,
Warszawa 2001.
25
I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa 2004, s. 35.
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Konstruktywistyczny charakter women studies jest charakterystyczny
nie tylko dla badan feministycznych, ale dla wszelkich teorii wywodzącym się z ducha nowego historyzmu i dekonstrukcji26. Impuls
teoretyczny ich załozen przeniosł punkt cięzkosci badan z opisu Systemu na systemy lokalne oraz z Historii na historie, odsłaniając interpretacyjny charakter dziejow. Idea tekstualnosci otworzyła drogę
nowemu rozumieniu historycznosci, włączając w obszar historii literatury takze te utwory, ktore były do tej pory pomijane bądz marginalizowane. Włodzimierz Bolecki w pracy Czym stała się dziś historia
literatury27 zwraca uwagę, ze skoro nie ma jednego rozumienia historycznosci, to nie moze byc tez mowy o jednej, obiektywnej prawdzie
na temat historii pismiennictwa. Profesor przyznaje, ze obowiązujący
przez lata normatywizm w syntezie historycznoliterackiej prowadził
do selektywnosci. Tymczasem, jak zauwaza Maria Janion, „znaczenia
zastygłe w dogmatach albo porzucone i opuszczone zaciemniają obraz
rzeczywistosci, obezwładniają i paralizują, uniemozliwiając tym samym nowe rozpoznania i przekształcenia”28. Dlatego czytanie autorek
mało znanych, nawet tych drugo- i trzeciorzędnych daje pełniejszy
obraz kazdej, w tym polskiej, historii literatury. Przy okazji, poszerzając wiedzę o sposobach pisania, odpowiada na pytanie o to, w jaki
sposob kobiece pisanie odnosi się do norm pisania – czy je znosi, czy
konserwuje oraz o to, jak pod wpływem literatury kobiecej zmienia
się kanon i norma oraz jak nalezy badac te zjawiska, mając do dyspozycji wspołczesne metodologie teoretycznoliterackie. Powstaje zatem
pytanie – dlaczego feminizujące badaczki nie znają Zofii Romanowiczowej? Dlaczego jej tworczosci nie ma nawet w stworzonym przez
nie alternatywnym, „kobiecym kanonie”? Wszak kanon to zbior dzieł,
o ktorych członkowie okreslonej grupy społecznej powinni cos wiedziec. Wiedza ta, według Andrzeja Szpocinskiego, stanowi upostacio26

T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 2003.
W. Bolecki, Czym stała się dziś historia literatury, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja Księga referatów Zjazdu Polonistów, T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński
(red.), Warszawa 1996, s. 44.
28
M. Janion, Czytać jeszcze raz, [w:] eadem, Odnawianie znaczeń, Kraków 1980, s 24.
27
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wanie idei, wartosci i wzorow zachowan oraz symbolizuje samą grupę29. Jak podkresla inny badacz – Jerzy Szacki: „kanon kultury jest koniecznie czyjs: pytanie o kanon jest ostatecznie pytaniem o wspolnotę,
ktora go wytworzyła i uwaza za własny”30. Kanon to takze – jak definiuje go Leszek Szaruga – przestrzen porozumienia:
Bez niego nie da się pomyslec wspolnego dyskursu, on bowiem ustala zrozumiały dla wszystkich jego uczestnikow idiom, bez ktorego wszelki dialog musi
się przekształcic w wygłaszane obok siebie i nie pozostające ze sobą w związku monologi31.

Pytanie o kanon ewokuje pytanie o tozsamosc oraz o relacje między
jednym a drugim. W tym kontekscie trzeba zastanowic się, czy utwory
Romanowiczowej nalezy probowac włączyc do kanonu literatury narodowej, posługując się przy tym kryterium języka32, w jakim ta literatura była tworzona, czy starac się pokazac ją w kontekscie geneologii
kobiecej, posługując się alternatywną dla języka kategorią płci (autora, tekstu, bohaterow). Syntezą tych dwoch propozycji wydaje się byc
stanowisko Germana Ritza, stwierdzające, iz polskie literaturoznawstwo rozpoczęło rekonstrukcję kobiecej geneologii w latach 90. XX
wieku nie tylko po to, aby ukazac zatarte slady obecnosci kobiet
w kulturze, ale przede wszystkim po to, aby „uzupełnic luki w wiedzy
29

A. Szpociński, Kanon kulturowy, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 2.
J. Szacki, O kanonie kultury europejskiej uwagi sceptyczne, „Znak” 1994, nr 7.
31
L. Szaruga, Kanon jako przestrzeń porozumienia, [w:] Kanon i obrzeża, I. Iwasiów, T. Czerska (red.), Kraków, 2005, s. 125.
32
O problemach w posługiwaniu się jednym tylko narodowym kanonem pisze,
posługując się obrazowymi przykładami, Leszek Szaruga: „Nie można sensownie czytać współczesnej polskiej powieści, jaką jest Odyseja, Odyseja... Mariana Grześczaka,
bez znajomości Odysei Homera. Nie można zrozumieć wierszy Tadeusza Różewicza
bez wiedzy o ich uwikłaniu w filozoficzne i poetyckie pisarstwo niemieckie. Nie da się
ze zrozumieniem przeczytać Wzlotu Jarosława Iwaszkiewicza bez znajomości Upadku
Alberta Camusa. Niemożliwa wreszcie jest interpretacja prozy Gustawa HerlingaGrudzińskiego bez odniesień do pisarstwa Dostojewskiego czy Kafki, tak samo, jak
w bełkot musi się przemienić interpretacja Traktatu moralnego Czesława Miłosza bez
znajomości Jądra ciemności Conrada. To, oczywiście, jedynie wybrane przykłady,
które kwestionują sensowność wyodrębniania «kanonu kultury narodowej» ograniczonego do dzieł tej właśnie kultury” (Ibidem, s. 128-129).
30
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historycznej i stworzyc kanon kultury obejmujący, juz nie tylko jedną,
ale dwie płcie”33.
Problem z umiejscowieniem pisarstwa Zofii Romanowiczowej
w rodzimej historii literatury polega rowniez na tym, ze jej tworczosc
nie nalezy wspołczesnie, ani nigdy nie nalezała, do literatury popularnej w znaczeniu gatunkowym, co mogłoby byc łatwą diagnozą przyczyn marginalizowania przez historykow i historyczki literatury.
Autorka Skrytek wybrała powiesc jako swoj sztandarowy gatunek literacki, jednak jej tworczosc daleka jest od XIX-wiecznej powiesci
kobiecej – skoncentrowanej głownie na opisie trosk dnia codziennego
i przezyc miłosnych bohaterek34. Perspektywa wykreowanych przez
Romanowiczową bohaterek nie jest perspektywą z horyzontu XIXwiecznej bawialni. Wręcz przeciwnie – nieraz jest to perspektywa
więznia czy wygnanca, a więc figur do niedawna niedostępnych doswiadczeniu kobiecemu, dalekiemu od spraw i zajęc publicznych czy
politycznych. Bohaterkom Romanowiczowej dostępne są wszystkie
rodzaje doznan, przez co ich horyzont myslowy zdaje się sięgac dalej,
a moze i głębiej niz męski logos. Jozef Wittlin w szkicu Pochwała
kobiety piszącej rozwaza:
Nie wiem, jaki to mędrzec przeciwstawił umysłowosc męską – kobiecej, oczywiscie na niekorzysc kobiecej. Ale fakt faktem, ze przywyklismy w tworczosci
kobiet upatrywac cechy rzekomo dla nich typowe, np. przewagę uczucia nad
intelektem lub nerwow nad wyobraznią. Moze okrutna smierc aleksandryjskiej Hypatii, słynnej filozofki neoplatonskiej i matematyczki na przełomie IV
i V w. po Chr., odstraszyła sredniowieczne niewiasty od zajmowania się filozofią […]. Ale z tych odległych czasow i obcych stron przeniesmy się na blizszy
nam teren polskiej emigracji, na progu siodmego dziesięciolecia XX w.
Ujrzymy tam wcale pokazną gromadkę dam piszących wierszem i prozą. I nie33

G. Ritz, Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, Warszawa 2002, s. 10.
34
Badania z dziedziny socjologii literatury pokazują, że wraz z pojawieniem się
publiczności kobiecej na przełomie XVIII i XIX wieku wzrosło zapotrzebowanie na
fabuły romansowe. Józef Bachórz zwraca uwagę, że zwrot w stronę romansu odnotowuje się od końca XVIII wieku nie tylko w powieściopisarstwie polskim, ale że jest to
zjawisko charakterystyczne dla literatur europejskich w ogóle. Por. J. Bachórz, Romans w powieści, [w:] Tekst i fabuła, Cz. Niedzielski, J. Sławiński (red.), Wrocław 1979.
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kiedy rozsądniej i przenikliwiej niz ich męscy koledzy. Co w tworczosci białogłowskiej od razu rzuca się w oczy, to – rownowaga ducha, umiar, przytomnosc, solidna obserwacja srodowiska, czasem wielka wiedza, no i rozległosc
widnokręgow35.

Faktycznie, Romanowiczowa dysponowała panoramiczną optyką postrzegania swiata. Na jej biografię składają się: rozłąka z matką i rodzenstwem, działalnosc podziemna, udział w tajnych kompletach,
aresztowanie, przesłuchania, więzienia, a w koncu – oswobodzenie
i dozywotnia emigracja. Te wszystkie doswiadczenia znajdują odbicie
w powiesciach i opowiadaniach Romanowiczowej. Wielogłos wojennej tragedii tworzy heterotopiczną, złozoną i niezwykle oryginalną,
w kontekscie dziejow polskiej literatury XX-wiecznej, przestrzen tekstow prozatorskich. Docenił to krytyk emigracyjny Tadeusz Nowakowski:
Jak to dobrze, że autorka Prób i zamiarów stroni od literackości, sentymentalizmu, tanich psychologizmów, filozofującego komentarza, liryzmów i innych
grzechów tzw. „literatury kobiecej”. Wczytując się w ten log podróży w głąb
okupacyjnej nocy, spostrzegamy, że ciężar przeżycia nie łamie słownego przęsła, nie zwęża myślowego horyzontu, nie zakłóca jasności widzenia. Ortega y
Gasset pisał, że „jedynie myśli rozbitków okrętowych wolne są od fałszu”.
W rzeczy samej ocaleni z pożogi wynoszą nieraz spod gruzów zdobycz niepospolitą; iście rentgenowskie spojrzenie na rzeczywistość, zmysł konfrontacji
przeszłości z teraźniejszością, swoisty aparat do wykrywania kłamstwa, błogosławioną alergię na punkcie „wielkich słów”36.

Ządanie prawdy, wywierane na autorach podejmujących tematykę
II wojny swiatowej, a w szczegolnosci holocaustu, skutkowało nieufnoscią wobec wszelkich prob estetyzowania zapisu37. Pisanie o wojnie

35

J. Wittlin, Pochwała kobiety piszącej, „Wiadomości”1961, nr 25.
T. Nowakowski, Przejście przez morze biało-czerwone, „Wiadomości” [Londyn]
1966, nr 26.
37
Warto przytoczyć tu słynne votum nieufności wobec określenia „literatura holocaustu”, które sformułował Elie Wiesel: „nie istnieje i nie może istnieć nic takiego jak
literatura holocaustu. Samo to pojęcie jest wewnętrznie sprzeczne. Auschwitz neguje
każdą formę literatury tak, jak opiera się wszelkim systemom, wszelkim doktrynom
[…]. Powieść o Auschwitz nie jest powieścią albo nie jest o Auschwitz. Sama próba
36
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wymagało nie tylko talentu, ale i taktu38. W orbicie pisarskiej uwagi
autorki Przejścia przez Morze Czerwone nie lezy jednak odkrywanie
uniwersalistycznych mechanizmow zbrodni, zła i okrucienstwa (jak
w tworczosci Zofii Nałkowskiej czy Tadeusza Borowskiego), a podązanie za ludzkim cierpieniem przybierającym roznorakie formy i wcielenia – głownie kobiece39. Romanowiczowa widzi na przykład i precyzyjnie odsłania mechanizmy winy i wspołodpowiedzialnosci40. Prowadzony z perspektywy zroznicowanych poziomow zagrozenia – od
mijania Niemca na ulicy po godzinie policyjnej czy uczęszczania na
tajne komplety (w Szklanej kuli), przez osadzenie w więzieniu (w Łagodnym oku błękitu), az po lęk przed demistyfikacją (w Na wyspie)
wielotekstualny zapis opowiada o ludzkich doswiadczeniach, posługując się wspomnieniami, narracją fikcjotworczą, elementami reportazu, poetyckimi metaforami czy eseistycznym komentarzem. Wszystko po to, aby pokazac podmiot uwikłany we wspołuczestnictwo,
napisania takiej powieści jest bluźnierstwem” (cyt. za: A. H. Rosenfeld, Podwójna
śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, Warszawa 2003).
38
Rozważając kwestie taktu w literaturze Hans Georg Gadamer zwracał uwagę na
niebezpieczeństwo koniecznych niedopowiedzeń oraz na to, w jaki sposób takt i niedopowiedzenie kształtują przedstawienie i opowiadanie: „Niewyrazistość i niewyrażalność przysługują taktowi z samej jego istoty. Można coś powiedzieć taktownie.
Zawsze jednak będzie to oznaczało, że coś się taktownie omija i się tego nie dopowiada. Pomijanie nie oznacza jednak odwracania spojrzenia od czegoś, lecz spoglądanie na coś tak, by się o to nie potknąć, lecz przejść obok. Dlatego takt dopomaga
w utrzymaniu dystansu, pozwala uniknąć przeszkody, zbytniego zbliżenia” (Idem,
Prawda i metoda, Warszawa 2004, s. 44).
39
O tym, w jaki sposób kategoria płci oddziałuje na teksty literackie, podejmujące
temat wojny i okupacji, oraz w jaki sposób przyczynia się do reinterpretacji tradycyjnych, uniwersalistycznych (a więc w istocie androcentrycznych) ujęć i koncepcji literaturoznawców i historyków czytamy m.in. tu: M. Bogucka, Kwestia kobieca okiem
historyka, „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6; J. W. Scott, Women`s History, [w:] eadem,
Gender and the Politics of History, Nowy Jork 1999; J. M. Ringelheim, The Unethical and
the Unspeakable: Women and the Holocaust, „Simon Wiesenthal Center Annual” 1984,
nr 1.
40
O kwestii reprezentacji winy i współodpowiedzialności Polaków i Polek za
zbrodnie II wojny światowej w literaturze polskiej czytamy m.in. tu: P. Czapliński,
Prześladowcy, pomocnicy, świadkowie. Zagłada i polska literatura późnej nowoczesności, [w:] Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, P. Czapliński,
E. Domańska (red.), Poznań 2009.
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z ktorego nie ma ucieczki – nawet po zakonczeniu wojny czy poza granicami kraju. Jak w Skrytkach, utworze pozornie nie odwołującym się
do wojennych doswiadczen, w ktorych para głownych bohaterow dotkniętych głębokim kalectwem jedynego dziecka pustkę po jego
„zywej” niegdys obecnosci wypełnia codziennymi, praktycznymi obowiązkami, pełniącymi funkcję kompensacyjną. Konkretnosc i koniecznosc domowej krzątaniny zdaje się chronic bohaterow przed ciągłym
doswiadczaniem tragedii, ktora ich dotknęła, odciąga ich uwagę od
tragedii. Choc małe, codzienne zwycięstwa są czyms niepodwazalnym,
znanym i oswojonym – w przeciwienstwie do katastrofy spadającej
nagle i niespodziewanie na szczęsliwy dotąd dom. Marta Wyka
twierdzi nawet, ze „tym własnie pasowaniem się z codziennoscią
chcieliby oni swoj los wyciszyc, czy nawet – zbuntowac się przeciw
niemu”41. Na gruncie poetyki opisy codziennych czynnosci, kobiecego
„krzątactwa” nie są zwyczajowym, pamiętnikarskim zycio-pisaniem.
Pełnią one wazną funkcję egzystencjalną. Według filozofki Jolanty
Brach Czainy stanowią podstawę istnienia, swiadczą o naszym
zakorzenieniu w codziennosci42. U Romanowiczowej opisy te pełnią
dodatkowo funkcję narracyjną – przemieszczają, odwlekają własciwe
opowiadanie. Jak zauwaza Alice Catherine Carls: „Szczegoły dotyczące
obowiązkow domowych, przygotowania posiłkow lub innych przyziemnych prac dostarczają parawanu, poza ktorym kulminacyjny
punkt historii moze byc wyrazony”43.
To, co stereotypowo bardziej „kobiece” w powiesciach Romanowiczowej, to konfesyjny charakter jej tworczosci, daleki jednak od naiwnych form pamiętnika czy dziennika intymnego, a więc form nalezących do literatury uzytkowej. Introspekcyjnosc omawianej prozy jest
funkcją poszukiwan dwudziestowiecznej powiesci, ktorej kierunek
wyznacza wyjscie od fabuły, przejscie przez niefabularnosc, az do
41

M. Wyka, Zapomniana sztuka fabuły, „Pismo” 1983, nr 1/2.
J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Kraków 1999.
43
A. C. Carls, Reżyser, filozof, świadek. Estetyka złamania w utworach Zofii Romanowiczowej „Archiwum Emigracji” 2001, z. 4.
42
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afabularnosci, w ktorej zdarzenie zastąpione jest opowiadaniem44.
Reguły narracyjnych rozwiązan quasi-autobiograficznych powiesci
Zofii Romanowiczowej ogniskują rozwoj fabuły wokoł losu głownej
bohaterki, rozumianej jako figura w pewnym stopniu uobecniająca nie
tylko implikowaną, ale i biograficzną autorkę45. Sama Romanowiczowa upatrywała zrodeł literackosci w szeroko rozumianym biografizmie własnie, twierdząc w wywiadzie udzielonym Stanisławowi
Beresiowi:
Oczywiscie, pisanie zawsze opiera się o biografię. Ale do tej biografii nalez ałoby przeciez włączyc rzeczy, o ktorych na ogoł się nie mysli: np. lektury, wysłu44

Taki kierunek przemian wyznaczył w swojej książce Bogdan Owczarek, podsumowując spostrzeżenia literaturoznawstwa dotyczące dwudziestowiecznej ewolucji
sztuki opowiadania. Doszedł do następujących wniosków: „Literatura jest szczególną
dziedziną funkcjonowania opowiadania. Demonstruje ona zazwyczaj jego stronę
niespokojną, innowacyjną i nieprzewidywalną, pozwala na dziwaczne z nim próby
i eksperymenty, nie wyklucza wreszcie rozwiązań chybionych i błędnych. Dzięki literaturze odradza się nieustannie właściwa sztuka opowiadania” (Idem, Poetyka powieści niefabularnej, Warszawa 1999, s. 10).
45
Henryk Markiewicz, przytaczając dwudziestowieczne rozważania teoretycznoliterackie nad identycznością bądź nieidentycznością autora i narratora, zwraca uwagę, jak opinie badaczy zatoczyły koło, wychodząc od stanowczej dezidentyfikacji z początku wieku (K. Friedemann), przez myśli mniej radykalne (F. Stanzel), aż do powrotu w latach siedemdziesiątych, kwestii związanych z podmiotowością w literaturze
i dowartościowaniem kategorii autora. Sam Markiewicz zajmuje, w tej swoiście niekonkluzywnej dyskusji, stanowisko pośrednie, rozdzielając wypowiedź narracyjną na
asertowaną i nieasertowaną: „Od autora zewnętrznego, który jest realnie istniejącą
osobą psychofizyczną, odróżniamy autora ujawniającego się w samej wypowiedzi,
a ściślej, ujawnianego w niej przez działania interpretacyjne czytelnika lub badacza.
Autor ten jest zazwyczaj na początku lub na końcu tekstu indywidualnie nazwany.
Traktować go można rozmaicie: czynnościowo – jako podmiot dokonywanych kolejno operacji tekstotwórczych, systemowo – jako korelat reguł urzeczywistnionych
w wypowiedzi, wreszcie personalnie – jako osobowość implikowaną przez właściwości tej wypowiedzi, a czasem także wprost charakteryzowaną przez informacje autoprezentacyjne. Osobowość ta ujmowana jest w powiązaniu z cechami znamionującymi autora wewnętrznego wcześniejszych utworów sygnowanych tym samym nazwiskiem – jako ich kontynuacja, modyfikacja lub zaprzeczenie. Może ona oczywiście
różnić się od osobowości autora zewnętrznego zrekonstruowanej na podstawie
innych manifestacji – np. zachowań w kontaktach osobistych czy korespondencji”
(Idem, Autor i narrator, [w:] Prace wybrane, S. Balbus (red.), t. 4, Kraków 1996, s. 92).
Por. też: H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku,
Warszawa 1995, s. 432 i nast.
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chane zwierzenia, itp. […]. W Łagodnym oku błękitu odnajdzie pan historię
autobiograficzną o tyle, ze w znanych mi z autopsji więzieniach umiesciłam
wydarzenia, ktore opowiedziała mi tutaj w Paryzu moja kolezanka z Ravensbruck – Aga Glinczanka46.

Najbardziej radykalnym jak dotąd sprzeciwem wobec konwencjonalnego pisarstwa kobiecego było – jak mozna się domyslac znane
Romanowiczowej47 – sformułowane w latach 70. przez Helen Cixous
écriture féminine, czyli pisarstwo utopijnie ujmowane przez pryzmat
seksualnosci i cielesnosci, ukształtowane pod wpływem owczesnej
mysli strukturalistycznej i feministycznej i wspołtworzone przez Julię
Kristevę i Lucy Irigaray. Znaczenia ich pracy nie wolno dzis kwestionowac, jednak potencjał innowacyjnosci kobiecego pisarstwa Romanowiczowej tkwi w czyms zupełnie innym. Po pierwsze, poetyka jej
powiesci wydaje się byc duzo bardziej niejednoznaczna, w sposob
tworczy przekraczająca kulturowo skonstruowany rozdzwięk między
abstrakcyjnym rozumem a somatycznym i zmysłowym doswiadczaniem. Po drugie, jesli mowic juz o ucielesnionym doswiadczeniu
w utworach Romanowiczowej, to jego realizacja przebiegałaby
wzdłuz osi wyznaczonej przez pamięc, przestrzen i czas, czego najjaskrawszym przykładem jest narkolepsja, w trakcie atakow ktorej
Maria, bohaterka Na wyspie przenosi się do odległych historycznie
i geograficznie miejsc.
Sama Romanowiczowa nie identyfikowała się z zadnym z nurtow
literackich czy filozoficznych, umiejscawiając się zwykle w pozycji
46

St. Bereś, Fałdy czasu, „Odra” 1990 nr 1, s. 12.
W rozmowie ze Stanisławem Beresiem pisarka kilkakrotnie posługuje się cielesną i seksualną retoryką spod znaku écriture féminine. Opowiadając o swoich inspiracjach mówi: „byłoby dla mnie rodzajem nieuczciwości pakowanie do moich książek
czegoś, czego nie znam, co nie wypisało się na mojej skórze [podkr. – N. K ]”. W dalszej części wywiadu znajdujemy też taką wypowiedź pisarki: „Ostatecznie rzeczywiście mogłabym kazać swojej bohaterce spotkać kogoś, kto właśnie przyjechał z Polski,
mogłabym wymyślić również jakieś inne sytuacje...ale czy to byłoby szczere? Jak by to
powiedzieć? Dla mnie byłoby to tak, jakbym zaczęła pisać swoje książki w rodzaju męskim [podkr. – N. K.]” (St. Bereś, Przypadek, czyli prawdziwa fikcja, „Fraza”
2002, nr 3, s. 113).
47
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konserwatystki, ktorej blizej do kanonu utworzonego przez Harolda
Blooma niz przez badaczki feministyczne. Włączanie Zofii Romanowiczowej w obręb pisarstwa kobiecego niesie więc ryzyko pewnego
upodrzędnienia jej pisarstwa względem pisarstwa w ogole. Nie wolno
jednak pomijac roli perspektywy kobiecej tej tworczosci, poniewaz
bez wątpienia jest ona strategicznie i epistemologicznie istotna. Fakt
odmiennosci (czy to płciowej, czy narodowej) jest zawsze upolityczniony (nawet wbrew wyraznym intencjom autorki), a w przypadku
Romanowiczowej takze – transgresyjny. Jej pisarstwo jest demistyfikacją i przekroczeniem tego, co nawykowo, bezwiednie i bezrefleksyjnie zwyklismy wiązac z pisarstwem kobiet. Dlatego konieczne jest
wyjscie poza stereotypizujące podejscie do jej tworczosci oraz do
stosowanych przez nią praktyk teoretycznoliterackich (w szczegolnosci tych, ktore oparte są na eksperymencie i innowacji), a takze dostrzezenie w nich potencjału znaczenia dla polskiego literaturoznawstwa. Dlatego trzeba znalezc estetyczne – a nie społeczne czy polityczne – uzasadnienie na powrot jej tworczosci do kanonu, uwzględniając
przy tym fakt, ze zarowno pojęcie wartosci literackiej jest relatywnym, zmiennym historycznie konstruktem kulturowym, jak i same
normy estetyczne wchodzą w dialektyczne relacje z wartosciami
społecznymi, politycznymi czy etycznymi. Trudno więc oddzielic immamentne cechy samego dzieła od powstających wokoł niego niezaleznych dyskursow. Wielokrotnie przytaczane przez literaturoznawcow zdanie Roberta Escrapita o tym, ze „literatura jest literaturą jedynie wtedy, gdy jest cytowana”48, jest szczegolnie wazne przy badaniu
tworczosci niegdys czytanej, recenzowanej, tłumaczonej na inne języki, pozniej niemal całkowicie zapomnianej, a obecnie – przywracanej
historii literatury.

48

R. Escrapit, Literatura a społeczeństwo [w:] W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych, wstęp i oprac. A. Mencwel, Warszawa 1977, t. 1, s. 222.
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3. Recepcja
Przesledzmy dzieje krytycznej recepcji utworow prozatorskich
Zofii Romanowiczowej, poczynając od jej debiutu w 1956 roku, a koncząc na pracach najnowszych. Jest to niezwykle ciekawe, poniewaz –
jak twierdzi Michał Głowinski:
Problemy, ktore powstają przy analizowaniu recepcji dotyczą w tym samym
stopniu struktury dzieła literackiego, co wyobrazen artystycznych odbiorcow,
systemu wyznawanych przez nich – swiadomie bądz nieswiadomie – wartosci49.

Artykuły krytyczne dotyczące tworczosci pisarki dzielą się na te synchroniczne – pisane w trakcie ukazywania się kolejnych tytułow i diachroniczne, pisane po zaprzestaniu przez Romanowiczową aktywnosci tworczej. Dominantą tekstow nalezących do grupy pierwszej jest
dyskurs, związany srodowiskowo z paryską emigracją, podejmowanymi przez nią tematami i podnoszonymi problemami. Dominantą
drugich, bardziej antropologicznych, a szerzej, humanistycznych, powoli dochodzący do głosu dyskurs kulturowy, badający zagadnienia
związane z tozsamoscią czy rodzajem dyskursu. Juz w 1975 roku Jozef
Wittlin ostrzegał przed zbyt upraszczającym szeregowaniem pisarzy,
zapewniając publicznosc zebraną na spotkaniu z autorką Sono felice
o tym, iz:
Zofia Romanowiczowa byłaby doskonałą powiesciopisarką nawet wowczas,
gdyby jako młodziutka Zosia Gorska spędziła lata ostatniej wojny na wolnosci,
w domu rodzicow, w Radomiu, a nie w Ravensbruck, oraz innych kacetach.
Podobnie jak Sołzenicyn byłby swietnym pisarzem nawet gdyby tylu lat zycia
nie spędził w sowieckich łagrach. Nie kazdy kacetnik czy łagiernik wychodzi
z obozu pisarzem. Trzeba to od razu powiedziec, zeby uniknąc nieporozumien.
A nieporozumienia powstają z naszych skłonnosci do ułatwien. Przylepi się do
pisarza jakas naprędce zrobiona etykietka – i to juz na amen. Trudno ją potem
odkleic [...]50.

49

M. M. Głowiński, Konstrukcja a recepcja. Wokół „Dziejów grzechu” Żeromskiego,
[w:] Idem, Gry powieściowe, Warszawa 1973, s. 215.
50
J. Wittlin, Sono felice..., „Wiadomości”1975, nr 73.
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W 1989 roku Wittlinowi wtorował Jozef Bujnowski, komentując przyznanie Romanowiczowej nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyznie następująco:
Dorobek ten [pisarski Romanowiczowej – N.K] stanowi głownie powiesciopisarstwo, zaliczane powierzchownie do tzw. literatury obozowej. Występują
niewątpliwie w tej bogatej tworczosci reminiscencje wojenne i obozowe
o większym lub mniejszym natęzeniu. Niektore urastają do pełnych kompozycji ksiązkowych i stają się dokumentarnym przekazem autentycznych przezyc.
Niektore biorą owe przezycia tylko za punkt wyjscia lub margines. Ponad nimi
wznosi się konstrukcja zagadnien ogolnoludzkich, wiecznych, ogarniających
całą sztukę pisarską wszystkich czasow51,52.

Doswiadczenie obozowe jest dla Romanowiczowej czyms więcej niz
doswiadczeniem historycznym, jest matrycą losu człowieka, modalnoscią wiszącej nad nim, nieuchronnej katastrofy, w przezyciu ktorej
tkwi siła i mądrosc istoty ludzkiej. Sama pisarka jasno wyjasniła to
przy okazji swojej wizyty w Nowym Jorku w rozmowie z Krystyną
Wojtasik:
Jesli jeszcze raz wspomniałysmy tematykę okupacyjną – mowi Romanowiczowa – to chciałabym zaznaczyc, ze mnie, jako pisarce, więzienie i oboz dały bar-

51

J. Bujnowski, Niektóre uwagi o piśmiennictwie Zofii Romanowiczowej, „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 14.
52
O tym, jak mocno upraszczająca etykieta literatury obozowej przylgnęła do
twórczości Romanowiczowej świadczy chociażby opublikowany w 2004 roku szkic
Doroty Mazurek, w którym autorka powiela schemat analityczny, funkcjonujący od
lat wśród badaczy, podejmujących temat twórczości Zofii Romanowiczowej. W artykule czytamy: „Twórczość Z. Romanowiczowej powstała na bazie jej biografii wojennej wpisuje się w bogaty nurt literatury lagrowej i więziennej, będącej świadectwem
okrucieństw totalitaryzmu czasów II wojny światowej. Teksty literackie pisarki bezpośrednio poświęcone tej problematyce mają formę fabularyzowanych dokumentów,
łącząc w sobie łatwo czytelne wątki autobiograficzne i dokumentalne z elementami
fikcji literackiej. Romanowiczowa buduje konwencję literacką, którą można określić
jako fabularyzowane świadectwo. Autobiografizm w twórczości Zofii Romanowiczowej jest silnie rozbudowany, a chociaż często bywa maskowany konwencją fikcji fabularnej, najbliższy jest w charakterze świadectwu” (eadem, Kobieta i wojna. O twórczości Zofii Romanowiczowej, [w:] Kobieta w literaturze i kulturze, D. Mazurek (red.),
Lublin 2004, s. 160).
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dzo wiele. To samo mogłoby dotyczyc kazdej innej katastrofy, np. trzęsienia
ziemi czy pozaru hotelu. Chodzi o sytuację […]53.

Dlatego tworczosc Romanowiczowej musi byc interpretowana w szerszym niz tylko wojennym kontekscie, ukazując dzieje jej bohaterek
jako jednostek ludzkich dotkniętych, bardziej uniwersalną niz wojna,
katastrofą. Romanowiczowa jest z pewnoscią orędowniczką nowego
humanizmu, dla ktorego katalizatorem stała się wojna. Dla niej samej,
a takze dla wielu jej bohaterek, czas spędzony w obozie był czasem
proby, z ktorego człowiek wyszedł zwycięsko. Doprowadzając swoich
bohaterow do sytuacji skrajnych, stawiając ich w połozeniu bez
wyjscia, Romanowiczowa dociera do ludzkich rezerw moralnych, jakie
pozostają człowiekowi nawet wowczas, kiedy wszystko wydaje się byc
stracone. Przykładem jest chociazby formuła „Pusc palce”, ktorej
pomysłodawczynią była Lucyna, bohaterka Przejscia przez Morze
Czerwone. Po raz pierwszy słowa te padły, kiedy jej młodsza, mniej
dojrzała i słabsza psychicznie przyjaciołka wdała się w bojkę o kawałek zgniłej brukwi. Od tej pory zasada „pusc palce” stała się metaforą
zachowania ludzkiej godnosci, niezaleznie od sytuacji. Reguła ta
została wyniesiona przez bohaterkę z obozu i stosowana rowniez
w swiecie powojennym, w relacjach z ludzmi „zza drutow”, niejednokrotnie przynosząc okaleczonej kobiecie ponizenie, wynikające z niezrozumienia oraz z nieprzystawalnosci reguł obozowych do zycia na
wolnosci.
Początek działalnosci literackiej Romanowiczowej nalezy bez wątpienia uznac za udany. Jej debiutancka powiesc (a moze raczej zbior
opowiadan?)54 Baśka i Barbara spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem krytyki – zarowno tej na wychodzstwie, jak i krajowej55. Emigra53

K. Wojtasik, Dama polskiej literatury, „Tydzień Polski” 1975, nr 215.
Kwestia gatunkowości Baśki i Barbary wymaga bardziej wnikliwego omówienia, które znajdzie się w kolejnych rozdziałach rozprawy.
55
Zygmunt Markiewicz nazwał książkę „prawdziwą niespodzianką”, a Zdzisław
Najder podniósł kwestie w niej poruszane do rangi zagadnień ogólnonarodowych
(por. Literatura polska na obczyźnie, T. Terlecki (red.), t. 1., s. 148; Z. Najder, Dziecko
i sprawa polska, „Twórczość” 1958, nr 4). W recenzjach krajowych znacznie bardziej
54
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cyjna rzeczywistosc została w niej ukazana w sposob umozliwiający
szeroką akceptację społeczną, będąc przy tym ideologicznym i srodowiskowym akcesem autorki. Zamysł konstrukcyjny oraz narracyjny
tego i kilku innych utworow Romanowiczowej uruchamia taki proces
lektury, ktory ewokuje ich odbior jako tekstow wiarygodnych i nie do
konca fikcyjnych. Baśka i Barbara to powiesc złozona z osiemnastu
rozdziałow, opisujących po kolei przyjscie na swiat corki bohaterki, jej
pierwsze miesiące zycia, az do – konczących utwor – szostych urodzin
Basi. Największym walorem tej ksiązki jest opisanie początku bytu
i formowania się podmiotu – począwszy od ciązy, przez porod, az po
przyjscie dziecka na swiat i jego pierwsze lata zycia. Jak pięknie
zauwazył Henryk Bereza: „Wokoł tajemnicy konca zamyka się połowa
wielkiej sztuki swiata, tajemnica początku jest do dzis w sztuce dziewiczym lądem, bo jest to ląd niedostępny dla męzczyzny”56. W pierwszym rozdziale, zatytułowanym Pąki na kasztanach, autorka probuje
zgłębic tajemnicę poczęcia i przyjscia na swiat nowej istoty. Metafora
zawarta w tytule rozdziału odwołuje się do pierwszych sygnałow
rodzącego się zycia w przyrodzie. Oczekiwanie na dziecko jest więc
oczekiwaniem na wiosnę, na przebudzenie się zycia po koszmarze
wojennej zimy. Jak zauwaza Irena Burzacka:
Dla Romanowiczowej, byłej więzniarki Ravensbruck i Neu Rohlau, macierzynstwo było sui generis powrotem do normalnosci i przyniosło tak duzą skalę
doznan, ze pisarka uczyniła je tematem swego debiutu ksiązkowego57.

Temat macierzynstwa jako pomostu przerzuconego przez zycie, wyprowadzającego z ciemnej nocy do jasnego poranka Romanowiczowa
koncentrowano się na językowo-wychowawczych aspektach utworu, niż jego walorach artystycznych (por. K. Nastulanka, Edukacja Barbary, „Nowa Kultura” 1958,
nr 20; R. Rosiak, Kto wygra: polska Baśka czy francuska Barbara?, „Kamena” 1958,
nr 5; T. M. Pasierbiński, Dzieci bez ojczyzny, „Życie Warszawy” 1956, nr 232). Wyjątkiem jest zaś recenzja Zbigniewa Pędzińskiego (Idem, Baśka i Barbara, „Nowiny Literackie i Wydawnicze” 1957, nr 10–11).
56
H. Bereza, W hołdzie marzeniom, „Twórczość” 1961, nr 8.
57
I. Burzacka, Macierzyństwo jako temat literacki. O „Baśce i Barbarze” Zofii Romanowiczowej, [w:] Modernizm. Zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje, A. Grzelak,
M. Kurkiewicz (red.), Bydgoszcz 2009, s. 523-540.
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zrealizuje rowniez w kolejnych powiesciach, Grobach Napoleona i Ruchomych schodach oraz (epizodycznie) w Łagodnym oku błękitu.
Niewątpliwa afirmacja zycia i wrazliwa percepcja swiata dominująca
w tych powiesciach ma rowniez swoj wynikający z matczynych obaw
i trosk narratorki rewers. Mimo ze wyczekiwane i jak najbardziej naturalne macierzynstwo, ktorego metaforą są tytułowe pąki na kasztanach, podszyte jest, jak kazde jeszcze nieprzezyte doswiadczenie,
olbrzymim lękiem. Jego obrazem staje się opis błądzącej po plątaninie
szyn lokomotywy, po odjezdzie ktorej ciemnieje niebo: „Niepokoj, jaki
wynika z tego obrazu, nocny, tajemniczy pejzaz korespondują z alarmem w organizmie matki. Pisarka ukazuje całą «maszynerię» bolu”58.
Pomimo ze tak rozna od kolejnych powiesci Baśka i Barbara, naleząca
według chronologii tworczosci Romanowiczowej zaproponowanej
przez Bielatowicza do okresu „odkrywania swiata i rysunku z przyrody”59, to i ona podszyta jest charakterystycznym dla całej tworczosci
Romanowiczowej niepokojem. Badacz dodaje, ze:
Opowiadania te nalezą wprawdzie do gatunku prozy realistycznej, ale nie konczą się na prostej afirmacji i opisie zycia. Kazde z nich to znak zapytania, więcej, niepokoju i trwogi, juz nie o siebie tylko, ale o zycie powiększone i przedłuzone, podwojone, o siebie i dziecko60.

Co ciekawe, Romanowiczowa antycypuje w swoich utworach poswięconych macierzynstwu temat drugiego pokolenia, czyli dzieci ocalonych z holocaustu, noszących obciązenia psychiczne swoich rodzicow,
a więc – mowiąc metaforycznie – naznaczonych „blizną bez rany”61.
58

Ibidem, s. 526.
J. Bielatowicz, op. cit.
60
Ibidem
61
W przełomowym studium dotyczącym tego zagadnienia jego autorka – Helena
Epstein uznała „drugie pokolenie” za odrębną grupę społeczną, naznaczoną nie tyle
przez znajomość tragicznych doświadczeń, jakich doznali ich rodzice, co przez brak
pamięci o traumatycznych przeżyciach. Opowieści dzieci ocalonych potwierdziły
przypuszczenia o tym, jak holocaust negatywnie odbił się na dynamice i życiu rodzin,
w których dzieci często doświadczały emocjonalnego dystansu i braku empatii ze
strony rodziców przy jednoczesnej nadopiekuńczości (por. H. Epstein, Children of the
Holocaust. Conversations with Sons and Daughters of Survivors, Nowy Jork 1988).
59
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W Grobach Napoleona pada zdanie powtorzone w pewnym sensie
w wymowie Skrytek: „Zmartwychwstancy nie powinni płodzic”.
Dlatego juz nawet Baśkę i Barbarę nazwac mozna „ksiązką trudnego
macierzynstwa”, bo jak zauwaza Bielatowicz:
Nie jest to dzieło, jakby mogły wskazywac pozory, o budzeniu i kształtowaniu
się swiadomosci dziecka, lecz o troskach matki, ktora w zyciu własnym przezyła grozę i matki wyrzuconej na obcy brzeg […]. Opowiadania te są, tedy zapowiedzią następnego okresu, w ktorym autorka juz wyzbędzie się naiwnego
realizmu i znajdzie takze własną formę62.

Przyjemnosc i radosc czytania dająca – jak to okreslił w jednej z recenzji Antoni Bogusławski – „odpoczynek od wynaturzen modernizmu”63 – czyli to, co udało się Romanowiczowej zbudowac w swiecie
przedstawionym Baśki i Barbary, nie mogło powtorzyc się w kolejnej
powiesci.
Przejście przez Morze Czerwone dalekie jest od prob ustabilizowania własnego horyzontu fikcji epickiej, kreując w zamian połamaną
rzeczywistosc swiata wewnętrznego bohaterki-narratorki. Pierwsi
krytycy i czytelnicy nazwali Przejście przez Morze Czerwone, to
„szczęsliwe zdarzenie literatury polskiej”64, nowoczesną antypowiescią, dostrzegając w niej walor nowatorskiej narracji oraz innowacyjnosc rozwiązan formalnych. Jedna z najwczesniejszych analiz
Przejścia..., autorstwa Bronisława Mamonia, lokuje je „na linii między
Marcelem Proustem (daleka miniatura cyklu W poszukiwaniu straconego czasu) a Nathalie Saurraute (powiązania w metodzie pisarW Polsce refleksję tę podjęła Barbara Engelking (por. eadem, Konsekwencje doświadczeń wojennych w drugim pokoleniu [w:] tejże Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa
2001, s. 252-267) oraz pisarze i pisarki, m.in. Mikołaj Grynberg w tomie złożonym
z przeprowadzonych przez siebie rozmów z dziećmi ocalałych, Agata Tuszyńska
w osobliwej sadze rodzinnej, Bożena Umińska-Keff w literackim rozrachunku z matką
oraz Magdalena Tulli (por. M. Grynberg, Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne,
Wołowiec 2014; A. Tuszyńska, Rodzinna historia lęku, Kraków 2008; B. Umińska-Keff,
Utwór o matce i ojczyźnie, Kraków 2008, M. Tulli, Włoskie szpilki, Warszawa 2011).
62
J. Bielatowicz, op. cit.
63
A. Bogusławski, Mądrze i ładnie, „Dziennik Polski” 1956, nr 157.
64
M. Czapska, Do samego dna doznań, „Tydzień Polski” 1961, nr 13.

– 59 –

Zbliżenia Cywilizacyjne

XII (1)/2016

skiej)”65. Mamoniowi zdaje się wtorowac Maria Czapska, tytułując
entuzjastyczną recenzję drugiej powiesci Romanowiczowej cytatem
z Prousta66. Niezwykła forma Przejścia przez Morze Czerwone oraz
poruszająca problematyka i sposob jej przedstawienia uczyniły z niej
„jedną z najbardziej interesujących powiesci ostatnich lat”67, a samą
Romanowiczową „pierwszą damą polskiej literatury”68. Przejście... jest
niewątpliwie jedną z bardziej udanych prob literackiego ujęcia tego,
czym było doswiadczenie obozowe, Agambenowska „aporia Auschwitz”69 w dziejach polskiego pismiennictwa, ktore (dzięki przekładom na język angielski, francuski i niemiecki) uzyskało rowniez duzy

65

B. Mamoń, Strach przed drugim brzegiem, „Tygodnik Powszechny” 1961, nr 31.
„Aller jusqu’au fond de sensation” („sięgnąć do samego dna doznań”) – zalecał
Proust. To sięganie dna wyczuwa czytelnik na własnej skórze. Nić pajęcza, drążenie
kornika – podobnie jak u Nathalie Sarraute. Coś jak wiercenie w bolącym zębie, rozdrapywanie, świerzbiącego liszaju – do krwi, do krwi” (M. Czapska, Do samego dna
doznań, „Tydzień Polski” 1961, nr 13).
67
Z. Kozarynowa, Udział Polaków w literaturach zachodnich, [w:] Literatura polska na obczyźnie, T. Terlecki (red.), t. 1, s. 516.
68
To określenie Józefa Wittlina, sformułowane w jednym z artykułów prasowych,
będącym zapisem wprowadzenia do spotkania z autorką w nowojorskim Instytucie
Naukowym (por. J. Wittlin, Młoda proza emigracyjna [w:] „Wiadomości” Londyn
1959, nr 34, s.1). Samo spotkanie amerykańskiej publiczności z Romanowiczową
opisała w „Tygodniu Polskim” Krystyna Wojtasik: „Zainteresowanie jej osobą było tak
duże, że nowojorski Instytut Naukowy «pękał w szwach», zabrakło krzeseł, niektórzy
siedzieli na schodkach lub po prostu na podłodze. Powitali ją prof. Tadeusz Gromada
i prof. Frank Mocha, przedstawił pisarz i poeta Józef Wittlin. Kiedy oficjalna część spotkania się skończyła, trudno było docisnąć się do pisarki, zamienić więcej niż kilka
słów” (K. Wojtasik, Dama polskiej literatury, „Tydzień Polski” 1975, nr 215).
69
Pomimo bogactwa literatury obozowej, mało jest tekstów w polskiej literaturze,
które posiadają, poza walorem dokumentarnym i faktograficznym, walor wysokoartystyczny. Ciężar problemu przedstawienia okrucieństw lagrowej rzeczywistości
wpływał zwykle na formę literacką, ponieważ w krytyce literackiej panowało przekonanie, iż – jak stwierdził Przemysław Czapliński – „teksty o holokauście są przekazami pełniącymi inne funkcje niż estetyczne” (Idem, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004, nr 5). Dlatego większość tekstów, dotyczących holocaustu oceniana była często tylko z „moralnej” perspektywy, wytykanie
braków warsztatowych w kontekście świadectw uważano za nieetyczne. Por. idem,
Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004, nr 5.
66
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rozgłos na Zachodzie70. Aileen Pippett w recenzji opublikowanej
w „New York Times Book Review” stwierdziła:
Although intensely introspective, deliberately introducing a confusion of superimposed images in broken time sequence, Passage Through the Red Sea is
full of sharp detail. There have been many firsthand accounts of concentration
camp life but none more cruelly clear than these recollections of a waif whose
only protection against the senseless, automatic brutality of her jailers is
a borrowed pride to endure. The long, sinuous rhytms of the prose, magnifi-

70

Europejskie sukcesy francuskiego przekładu pióra Jerzego Lisowskiego referowano obszernie m.in. w londyńskich „Wiadomościach”: „W «Figaro Littéraire» z 27
maja br., Luc Estang pisze: «Jeżeli nowość tematu, lub przynajmniej nowy sposób
przedstawienia go, jeżeli bogactwo wewnętrzne, złożone z licznych wątków wpływających na siebie wzajemnie, jeżeli mądrość analizy, subtelność spostrzeżeń, powściągliwość wyostrzonej wrażliwości, oszczędność w najbardziej patetycznych
opisach, jeżeli wreszcie rygorystyczne panowanie nad opowieścią są pewnymi kryteriami, nie ma obawy bym się mylił. Przejście przez Morze Czerwone jest małym arcydziełem”. W recenzji Alaina Bosquet («Combat» z 1 czerwca br.) czytamy: «Niemożności porozumienia się dwu kobiet, które przeżyły te same cierpienia, Zofia Romanowicz nadaje pozór poetyczny, pełen prawdziwego dźwięku.. Wszystko tu jest
w półcieniach, w aluzjach, w delikatnych gestach». W «Information» z 10 czerwca br.
M. P. C. nazywa Przejście przez Morze Czerwone jedną z «najdziwniejszych i najpiękniejszych książek», jakie się ukazały w ostatnim okresie, i dodaje że po autorce można
się wiele spodziewać. Noelle Loriot w «Nouveau Candide» z 8-15 czerwca br. zaznacza że «tych którzy we Francji zdążyli już przeczytać Przejście przez Morze Czerwone
przejęło do głębi oszczędne piękno tej książki». W antwerpskiej «Métropole» z 28
maja br. Frédéric Kiesel podnosi że «nieustanne manipulowanie flashbackiem, któremu oddaje się ta niezwykle kulturalna pisarka, jest rzeczą bardzo niebezpieczną,
a jednak ani na chwilę nie mamy wrażenia zbytecznej wirtuozerii technicznej. To dlatego, że wypływa ono z niczym innym nie dającego się zastąpić nacisku wewnętrznej
konieczności». W brukselskiej «Revue Nouvelle» z 15 lipca br. Franz Weyergans
podkreśla, że powieść Romanowiczowej świadomie «zrywa ze zwyczajami powieściopisarzy, którzy opowiadają jakąś fabułę. Nie brak w niej fabuły, wręcz przeciwnie.
Ale wprowadzona jest ona w opowieść w tak szczególny sposób, tak bardzo splątana
z życiem narratorki, że lektura musi być bezustannym odkrywaniem. Wszystkie
książki o pewnej wartości zakładają bezsprzecznie współudział czytelnika, ale dzieje
się to za pomocą wyraźnego założenia. Tutaj samo założenie jest sekretne, tak że
praca jest podwójna. Niechże czytelnik przyjmie to ostrzeżenie: będzie musiał czuwać, aby niczego nie uronić, niczemu nie dać się wymknąć. Za to nagroda jest wielka.
Na kartkach tej krótkiej powieści zbiera się materiał na trzy tomy. Myślę, że nie jest to
najmniejsza pochwała»„ (O powieści Zofii Romanowiczowej, „Wiadomości” 1961,
nr 33).
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cently translated by Virginia Peterson, carry the echoes of pain through corridors of receding time, giving the book a somber and melancholy beauty71.

Przejście przez Morze Czerwone daje, przy uzyciu eksperymentow
formalnych, kliniczny obraz egzystencji bezsensownej. Jest to portret
kobiety o pustym wnętrzu, opuszczonej i samotnej, kobiety w stanie
moralnej i emocjonalnej atrofii, ktora o popełnionej przez siebie
zbrodni mowi następująco:
To, co się stało, stało się przeze mnie, materialnie ja byłam tego sprawcą i gdyby ktos mnie sądził, zasądziłby mnie jako winowajcę, ale czy moze byc mowa
o winie, gdy winą jest gest, bezsilny sam w sobie, własciwie przypadkowy,
i gdy dysproporcja pomiędzy tym gestem a jego konsekwencjami jest tak olbrzymia, ze biorąc na siebie według zwykłego porządku rzeczy odpowiedzialnosc, utozsamiłabym się z siłą, ktora takze i mnie kiedys zgniecie72.

Romanowiczowa, podobnie jak przywoływany przez krytykow patron
jej tworczosci Albert Camus w kanonicznym dla egzystencjalizmu
Obcym, nie docieka przyczyn społecznych czy historycznych pojawienia się takiego stanu ducha i takich odczuc. Tak jak Camus „poswięci
się jedynie jego psychologicznej analizie, azeby stworzyc w rezultacie
nową postac literacką, nowy typ bohatera”73.
Strategię tę Romanowiczowa rozwinie w swojej kolejnej mikropowiesci pod tytułem Słońce dziesięciu linii. Jej głowna bohaterka,
podobnie jak narratorka Przejścia, jest osobą okaleczoną. Rana za
uchem jest skutkiem eksperymentow medycznych dokonywanych na
niej w obozie koncentracyjnym. Jej opowiesc krązy wokoł rany, ktora
nijak nie daje się zakryc. W tym sensie znamię Niny jest mitotworcze,
kreuje opowiesc zawartą w tej niedługiej powiesci. Temat rany jest
wielokrotnie powtarzany, wskutek czego rana się mnozy. Zwielokrotnienie rany nie przybliza jednak do jej oswojenia, do pogodzenia się
z nią, poniewaz jej istota tkwi w dwuznacznosci, polegającej na ustawicznej probie jej zakrycia przy jednoczesnej niemoznosci zapomnie71

A. Pippett, Faithless Lucile, „New York Times Book Review” 1962, nr 15, s. 53.
Przejście przez Morze Czerwone, s. 170.
73
J. Kossak , Wstęp [w:] A. Camus, Eseje, Warszawa 1971, s. 24.
72
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nia o niej. Krąząc wokoł rany, czyli wokoł tego, co najbardziej dolegliwe, co fizyczne, a przez to realne, Romanowiczowa powtarza katastrofę, ukazuje jej otwartosc, niemoznosc zakonczenia. Rana jest tez
obrazem-ekwiwalentem zdekomponowanej, uszkodzonej osobowosci.
Pisanie o ranie jest byc moze imaginacyjną probą zamknięcia tego,
czego zamknąc nie sposob. Rana jest symbolem ludzkiej ułomnej
i niedoskonałej cielesnosci. Jest tez sladem opresji, miejscem, przez
ktore w jednostkową i niezalezną podmiotowosc wkroczył drugi człowiek, sprawując nad nami władzę i raz na zawsze pozbawiając nas
swojej integralnosci tozsamej z zamknięciem w powłokach ciała. Rana
staje się znakiem reifikującym (w rozumieniu Sartre’a)74, wywłaszczającym z normalnosci na wieczne wygnanie innosci, wyrazone
sentencją narratorki Słońca dziesięciu linii: „Byłam jak oni ale byłam
rozna”75. Kiedy zrozumiemy ranę jako metonimię ciała, wszelkie
doswiadczanie, kazde „bycie w swiecie” (zarowno fizyczne, jak mentalne) okaze się bolesne, a sytuacja bohaterki – jak zauwaza Anna Łebkowska – „odbierana i ukazywana będzie poprzez ustawiczne
zderzenia ze swiatem, poprzez metafory przestrzenne i dotykowe
zarazem”76. Jak w przytoczonym dalej przez badaczkę początkowym
fragmencie Słońca dziesięciu linii: „Byle gdzie, byle kiedy, ta mysl mnie
dopada. Wciąz się o nią potykam, wciąz się o nią ranię”77. Swoją trzecią ksiązką Romanowiczowa utrwaliła zdobytą wczesniejszymi utworami renomę. Jak odnotował w jednej z pierwszych recenzji powiesci
Paweł Zaremba:
Pierwsza, Baśka i Barbara, była sensacją literacką, której znaczenia nawet
ckliwe pochwały nie zdołały osłabić. Widziałem w niej najlepsze dzieło literackie napisane po wojnie w języku polskim. Następna: Przejście przez Morze

74

Por. A. Drwięga, Trzy wymiary cielesności w myśli Jeana Paula-Sartre’a, [w:]
Idem, Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Kraków 2005.
75
Słońce dziesięciu linii, s. 118.
76
A. Łebkowska, Dotyk – piętno – ciało. O jednej powieści Zofii Romanowiczowej,
[w:] Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu, C. Zalewski
(red.), Kraków 2010, s. 240.
77
Słońce dziesięciu linii, s. 11.
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Czerwone wprowadziła Romanowiczową do literatury światowej [...]. Teraz
ukazało się Słońce. Książka krótka, napisana szybko, jednym ogromnym wyładowaniem talentu, w której każde zdanie drga wewnętrznym przeżyciem i koniecznością opowiedzenia przeżycia. W konstrukcji literackiej doskonała, pomimo tylu pułapek jakie pisarzowi stawia swobodna wędrówka po czasie
przeszłym, po wspomnieniach, kłócących się o lepsze z opisem teraźniejszości. I przede wszystkim ogromnie prawdziwa78.

Wydana rok pozniej powiesc Szklana kula nie spotkała się z tak
ciepłym przyjęciem krytyki. Włodzimierz Maciąg nazwał ją „elegią
o latach wojny”, ktorą „czyta się z sympatią”79, z kolei Karol Zbyszewski zaliczył ją do kategorii ksiązek, ktore „są chwalone, lecz są nie do
czytania”80. Faktycznie, opowiesc o umierającej Halinie jest w wielu
fragmentach nazbyt tkliwa, liryczna i patetyczna, a przy tym nadmiernie autotematyczna. Rację ma Witold Olszewski, gdy twierdzi: „Romanowiczowa zbyt dobrze włada skomplikowaną formą nowoczesnej
narracji, by w taki sposob przypominac czytelnikowi o formalnych
walorach swego pisarstwa”81. Oddzielenie, a nawet w kontekscie
powiesci poprzednich – rozszczepienie narratora od bohatera, a więc
przejscie od narracji autodiegetycznej do homodiegetycznej82, mozna
interpretowac jako eksperyment Romanowiczowej, probę dojrzałego
podmiotu do opisania samego siebie z poznawczego i emocjonalnego
dystansu, probę w tym przypadku niezbyt udaną. Interesujące jest to,
ze narratorka konstruuje „na oczach czytelnika” bohatera, konfrontując go z własnymi doznaniami. Przedmiot opisu narratorki (postac
78

P. Zaremba, Słońce dziesięciu linii, „Orzeł Biały – Syrena” 1963, nr 26.
W. Maciąg, Nowości prozy, „Życie literackie 1965, nr 9.
80
K. Zbyszewski, Nastrój nie bije ze „Szklanej kuli”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1964, nr 301.
81
W. Olszewski, Szklana kula, „Horyzonty” 1965, nr 104.
82
W odniesieniu do zastosowania przez narratora gramatycznej formy pierwszoosobowej Gerard Genette wyróżnia dwa typy narracji: autodiegetyczną i homodiegetyczną. Kiedy narrator jest tożsamy z głównym bohaterem, mówimy o narracji
autodiegetycznej, natomiast kiedy mimo zastosowania pierwszoosobowej formy gramatycznej narrator nie jest identyczny z bohaterem, wówczas mówimy o narracji
homodiegetycznej. Por. P. Lejeuene, Pakt autobiograficzny [w:] Idem, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001, s. 24.
79
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Haliny) wraz z rozwojem opowiadania coraz bardziej się upodmiotawia, a wyrazna na początku granica między bohaterką a narratorką
zaciera się:
Ten swiat, dostrzezony po raz ostatni w jednym ułamku sekundy przez szparę
płachty odwianej wiatrem, wydaje mi się czasem nowy, jakbym go sobie tylko
wymysliła lub swiezo wyczytała o nim w jakiejs monografii, a czasami moj
własny, tak zupełnie własny i moj, jakbym nigdy stamtąd nie była wywieziona,
jakbym to ja, a nie Halina, pozostała na ulicy zasypanej sniegiem, w kozuszku
przytupując butami o wysokich wojennych, cholewach. A potem jakby moje,
a nie jej ciało, ofiarowane w niebacznym, własciwie prowokującym slubie
(„Boga się nie boisz, dziewczyno” – powiedziałaby, gdyby o tym się dowiedziała, babka...) to ciało odrzucone, nasze ciało zaczęło najpierw powoli, a potem
z przerazającą szybkoscią psuc się i odpadac od kosci83.

Wszystko to jest jednak zbyt ckliwe i naiwne. Opowiedziane w sposob
zbyt nachalnie liryczny i wzruszający jak na autorkę genialnego Przejścia przez Morze Czerwone84.
Rehabilitacja pisarki nastąpiła jednak błyskawicznie. Opublikowany rok pozniej zbior opowiadan zatytułowany Próby i zamiary
otrzymał m.in. nagrodę „Wiadomosci” za najwybitniejszą ksiązkę pisarza polskiego wydaną na emigracji w roku 1965. Warto przypomniec, ze Romanowiczowa była jedyną kobietą wsrod nominowanych.
Jeden z członkow jury, Kazimierz Wierzynski, w następujący sposob
uzasadniał swoj wybor:
Fragmentaryczne, można by powiedzieć miniaturowe utwory Romanowiczowej, to jakby postrzępione nerwy nieszczęścia ludzkiego w kłębowisku ledwie
dyszącego życia, martwiejące szczątki słów, uczuć, nadziei […]. Wobec Przej83

Z. Romanowiczowa, Szklana kula, s. 150–151.
Warto zwrócić uwagę na opinię Konstantego Kota Jeleńskiego o czwartej powieści jego bliskiej przyjaciółki, który porównał Szklaną kulę do debiutu pisarki: „Dla
powierzchownego czytelnika, Szklana kula Zofii Romanowiczowej może się wydać
bliższa Baśki i Barbary niż jej obu poprzednich powieści” (K. A. Jeleński, Dwie szklane
kule, „Na antenie” 1964, nr 10). Faktycznie, głównym bohaterem czwartej powieści
pisarka ponownie uczyniła dziecko, ale dzieciństwo Haliny nie jest czasem beztroskiej zabawy małej Basieńki z słynnego debiutu, wyraźnie naznaczone jest już ono
symboliczną „linią cienia”, cierpieniem, które łączy młodą Radomiankę z dorosłymi
bohaterkami Przejścia przez Morze Czerwone i Słońca dziesięciu linii. Świat Basi to
szklana kula sprzed wstrząsu, rzeczywistość Haliny to czas po wstrząsie.
84
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ścia przez Morze Czerwone książeczka Romanowiczowej jest mikrokosmosem,
ale kondensacja tragedii ma siłę niebywałą. W niektórych miejscach nawet
większą niż w powieści. W skrótach tych tym jaśniej wyraża się także wielki,
mistrzowski artyzm pisarski Romanowiczowej, prawdziwa ozdoba naszej,
nieco zaniedbanej pod tym względem prozy85.

Wierzynskiemu wtorował Juliusz Sakowski, zaznaczając iz:
Mimo tytułu, który sugeruje, że chodzi o wątki do przyszłego dopiero rozwinięcia, o szkice które miały posłużyć do opracowania w większe całości, o zalążki przyszłych opowiadań czy powieści. Ta właśnie książka odbija od poprzednich i wznosi się ponad nie. W tamtych były próby nowych form, pomysłowość kompozycji, oryginalność wizji, niepokój twórczych poszukiwań. Tu,
w krótkich kilkustronicowych opowiadaniach – nieraz suchych, oszczędnych
relacjach – spokój spraw i rzeczy ostatecznych. Mówi się o nich w opanowanym artystycznie dojrzałym skrócie, z sugestywną siłą, świetnym językiem,
tonem przejmująco stłumionym86.

Zupełnie inny jest kolejny utwor w artystycznym dorobku Romanowiczowej, ktorej przeciez, jak twierdzi Olszewski:
Ambicja pisarska nie pozwala na formalny zastoj, w poszukiwaniu nowych
sposobow wyrazu dla tych samych przezyc zaczyna szukac obiektywnego
punktu obserwacyjnego, epickiego tonu narracji87.

Wielu krytykow uznało Łagodne oko błękitu za najlepsza powiesc
pisarki, okazała się ona rowniez największym sukcesem komercyjnym
autorki. Stanisława Jazowna stwierdziła:
Piętnascie rozdziałow tej fascynującej powiesci to piętnascie omal idealnie
obrysowanych wymiarow okupacyjnego koszmaru, ktoremu talent, duze juz
po eksperymentach doswiadczenie, piękna dojrzałosc pisarska i wielki artyzm
Romanowiczowej nadały cechy własnie wstrząsająco ludzkie. Humanizując
koszmar i dokonując przewrotu w dotychczasowej literaturze obozowej,
85

Nagroda „Wiadomości” za najwybitniejszą książkę pisarza polskiego wydaną na
emigracji w r. 1965. Laureatka: Zofia Romanowiczowa. Przebieg obrad jury, „Wiadomości” 1966, nr 30.
86
J. Sakowski, Rok 1966. „Próby i zamiary” Romanowiczowej, „Wojna i sezon”
Pawlikowskiego [w:] Idem, Dawne i nowe lata, Paryż 1970, s. 170.
87
W. Olszewski, Zofia Romanowiczowa. Łagodne oko błękitu, „Horyzonty” 1968,
nr 142.
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Romanowiczowa doszła do duzego odkrycia. I to jeszcze dało powiesci w podtekstach takie wysokie napięcie88.

Faktycznie, powiesc ta jest na swoj sposob przewrotna, tak na prawdę
nie opowiada o tym, o czym pozornie opowiada. Paradoks ten dostrzega rowniez Ewa Nowakowska:
Nie jest to powiesc o okupacji, martyrologii, tragicznej więziennej miłosci
i o tym wszystkim co na pozor wydaje się tak oczywiste i niepodwazalne. Albo
inaczej, juz łagodniej: owszem, ta ksiązka wyrasta z przezyc okupacyjnych i to,
o czym własnie wspominałam jest w niej wazne, ale – jako punkt wyjscia, najbardziej zewnętrzna i oczywista warstwa. Jezeli poprzestaniemy na niej, to
Łagodne oko błękitu okaze się dla nas niczym więcej jak kolejnym przypadkiem wpisanym w martyrologiczny paradygmat, innymi słowy: jeszcze jednym utworem „o wojnie”. Popełnimy w ten sposob błąd niedoczytania tekstu
i uronimy wiele sposrod kryjących się w nim wartosci89.

Narratorka Łagodnego oka błękitu pozornie całą uwagę skupia na
perypetiach wojennej miłosci Romea z Wehrmachtu i Julii z polskiej
organizacji podziemnej. Prawdziwym tematem ksiązki jest, pojęte
bardziej uniwersalnie, zakazane uczucie oraz, jak zauwaza Anna
Jamrozek-Sowa: „d z i w n o s c [podkr. A. Jamrozek-Sowa] osobynauczycielki”90, z perspektywy ktorej czytelnik „ogląda” wydarzenia.
Na czym polega owa „dziwnosc” bohaterki? Tego Jamrozek-Sowa nie
wyjasnia. Posługując się w dalszej częsci wywodu kolejnymi eufemizmami, typu „skaza” czy „wada genetyczna”, autorka monografii probuje zuniwersalizowac odmiennosc portretowanej narratorki-bohaterki91. Tymczasem panna Dominika w swoim nostalgicznym, mocno
88

S. Jazówna, O „Łagodnym oku błękitu” Zofii Romanowiczowej, „Kronika” 1968,
nr 49-50.
89
E. Nowakowska, Eksperymenty Zofii Romanowiczowej, „Tygodnik Powszechny”
1988, nr 24.
90
Ibidem
91
Badaczka posługuje się tu, mniej lub bardziej świadomie, strategią „czytania na
wskroś orientacji” (ang. reading across orientation – w skrócie cross-reading), polegającą na odczytywaniu wszelkiego typu znaków homoseksualności przez czytelnika
egzystującego poza homoseksualnymi/gejowskimi czy lesbijskimi modelami tożsamościowymi (straight reader). Procedura ta ma charakter normalizujący oparty na
„próbie neutralizacji «pozasystemowego» elementu znaczącego nienormatywnej sek-
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zsubiektywizowanym i osobistym, wręcz ekshibicjonistycznym wspomnieniu z pobytu w niemieckim więzieniu ewokuje dzieje swojego
poządania oraz satysfakcji erotycznej czerpanej z nawiązania pełnej
napięc gry między kochankami a samą sobą. Jak zauwaza Jozef Bujnowski: „tok opowiadania jest rowny, wyzuty z pasji, a przez to
własnie osiągający szczyty napięcia”92. Spojrzenie starej panny zawiera bowiem w sobie znacznie więcej niz tylko empatyczne zaangazowanie w losy wspołwięzniarki, posiada ono takze, a moze nawet
w większym stopniu, charakter inwigilująco-penetrujący, u zrodeł
ktorego stoi ogolnoludzkie pragnienie wszechwiedzy, ktore (w wyjątkowych okolicznosciach czy w skrajnych sytuacjach) moze zamienic
się w dązenie do stałej kontroli nad drugim człowiekiem.
Temat obsesji kontroli i władzy nad Innym, wywiedziony jak zawsze u Romanowiczowej z obozowych doswiadczen, rozwinięty został
w kolejnej powiesci. W Grobach Napoleona pisarka ponownie zawęza
epicki horyzont narracji, ograniczając go do jednej długiej nocy,
w trakcie ktorej bohaterka dokonuje rozrachunku z własnym zyciem.
Pozornie nic się nie dzieje, minuty oczekiwania na przyjazd corki
dłuzą się w nieskonczonosc, od jednej drobnej czynnosci do drugiej.
Niemalze cała akcja ksiązki zostaje ponownie – tak jak w Słońcu dziesięciu linii czy w jeszcze wczesniejszym Przejściu przez Morze Czerwone, przeniesiona do wewnątrz psychiki głownej postaci. Groby Napoleona opowiadają o czasie skonczonym, czasie „po”, w ktorym juz
nic się nie wydarza, mozna jedynie wspominac i analizowac minione
wypadki. W tym sensie jest to literacki przykład czasow wspołczesnych, czasow po koncu historii i wielkich narracji. W pisanym osiem
miesięcy przed smiercią wzruszającym liscie starego mistrza do byłej
uczennicy, proszącej o opinię o swojej najnowszej powiesci (Groby
sualności, wpisania go w heteropatriarchalną siatkę znaczeń” (W. Śmieja, Dlaczego
analiza zjawisk krytycznoliterackich wydaje się ważna i potrzebna przy opisie literatury homoseksualnej lat 80 [w:] Idem, Polska literatura homoseksualna po 1980, Katowice 2006).
92
J. Bujnowski, op. cit.
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Napoleona) Melchior Wankowicz dał swiadectwo zmieniającego się
wraz z przemijaniem kolejnych pokolen pisarzy paradygmatu:
Droga Moja Zosiu, strasznie mi przykro, ze z odpowiedzią zwlekałem tak długo, podczas kiedy pocztę załatwiam od ręki, wynikło to z jednej strony z chęci
odpowiedzenia Tobie najrzetelniej, z drugiej strony z poczucia własnej bezsilnosci w ocenie ksiązki. Mam juz 82 lata, jestem schorowany i z trudem widzę,
jak trudno mi jest nałamywac się do nowych konwencji. Z drugiej strony zostało mi poczucie pozwalające ocenic wartosc tych rzeczy pisanych i malowanych w nowych konwencjach. Jakos został mi nieomylny instynkt tego, czy
rzecz taka, jesli jej nawet nie obejmuję, jest wartosciowa. W twoim wypadku
zachodzi własnie ta okolicznosc (...)”93

Technika konstruowania wzrastającego napięcia oczekiwania zastosowana w Grobach Napoleona, nawiązuje niewątpliwie do Przejścia
przez Morze Czerwone.
Jest tu jednak element nowy – dodaje Bujnowski – natręctwo motywow językowych, utartych i zapamiętanych fragmentow wierszy, piesni, powiedzen,
wtrącanych jak gdyby siłą bezwładu, w normalny tok opowiadania, kojarzonych na nieraz bardzo odległych powiązaniach asocjacyjnych. Moze na gruncie
takich własnie doswiadczen językowych oparła głębokie spostrzezenie, ze
«Słowa zmieniają. Dobierając się, by przyblizyc prawdę, zwodzą 94.

To ciekawe spostrzezenie, szczegolnie kiedy wezmiemy pod uwagę, iz
Zofia Romanowiczowa nalezy do grona tworcow, ktorzy traumę
II wojny swiatowej odreagowywali aktywnoscią intelektualną i tworczą. Jednak jest to tworczosc szczegolna, będąca jak gdyby samej
tworczosci zaprzeczeniem, wynikającym z dojmującej niemoznosci
komunikacji i tekstowego ukształtowania relacji pomiędzy pamięcią
a inwencją95 – czego metaforą są tytułowe groby Napoleona, rodzaj
pasjansa uporczywie układanego przez głowną bohaterkę powiesci,
93

Cyt. za: Melchior M. Wańkowicz, List do Zofii Romanowiczowej z 25 I 1974, [w:]
A. A. Ziółkowska, Na tropach Wańkowicza, Warszawa 1989, s. 59.
94
J. Bujnowski, op. cit.
95
Twórczość Romanowiczowej jest ilustracją problemu natury estetycznej i epistemologicznej zarazem, znanego literaturze czasów wojny – w jaki sposób zwerbalizować niewyrażalne, ekstremalne i eschatologiczne doświadczenie. Por. Literatura
wobec niewyrażalnego, W. Bolecki, E. Kuźma (red.), Warszawa 1997.

– 69 –

Zbliżenia Cywilizacyjne

XII (1)/2016

odgradzające ją od przytłaczającej rzeczywistosci. Rozkładanie kart
staje się natręctwem Wandy, prostą drogą w otchłan szalenstwa. Spędzona samotnie noc oczekiwania na powrot corki uruchamia lawinę
wspomnien i rozrachunkow z własnym zyciem. Dzięki licznym reminiscencjom poznajemy dzieje Wandy – jej uwięzienie w obozie, ucieczkę, gwałt, pomoc Francuza, emigrację, macierzynstwo, smierc partnera, inne związki z męzczyznami. Eugeniusz Romiszewski podsumowuje:
Tak skomplikowane przezycia przewrazliwionej kobiety autorka ukazała
swoim wyprobowanym sposobem od jej wnętrza, przy pomocy monologu
wewnętrznego. I to moim zdaniem nie dało zamierzonego efektu. Jezeli miało
to byc studium psychologiczne, to wymagałoby ukazania wypaczonej psychiki
w przeciętnie normalnym a nie tak udziwnionym zyciu [...]. Ten sam swietny
warsztat pisarski, ale cos sztucznego zakradło się do tej powiesci. Dobrze jednak, ze Zofia Romanowiczowa dokonała jak gdyby eksperymentu. Mozna się
spodziewac, ze ta proba poprowadzi ku nowym osiągnięciom96.

Ludobojstwo i totalitaryzm pierwszej połowy XX wieku przesunęły
cięzar rozwazan humanistycznych ze zdewaluowanych autorytetow
w stronę prywatnych, spersonalizowanych, nieraz nawet intymnych
opowiadan. Taki sposob uspołecznienia najokrutniejszej nawet prawdy zobowiązywał wielu tworcow do dokumentalistycznych ujęc. Berel
Lang w pracy poswięconej problemowi przedstawiania zła zwraca
uwagę na przeniesienie punktu cięzkosci z opisu kategorii teoretycznoliterackich na kryteria prawdziwosci w kontekscie „literatury swiadectwa”:
Oprocz niezwykłego zaufania pisarstwa figuratywnego o nazistowskim ludobojstwie do rodzajow literackich wyraznie przywołujących konwencje historyczne (dzienniki, wspomnienia), rowniez strategie stosowane w bardziej
tradycyjnych rodzajach i gatunkach literackich (powiesc, poezja, dramat)
odzwierciedlają tę tendencję [...]. Wspomniane srodki literackie obejmują rewizję konwencji rodzajowych w kierunku dyskursu historycznego; autorskie
wypowiedzi w ramach tekstu i poza nim, potwierdzanie historycznej podsta96

E. Romiszewski, Groby Napoleona. Nowa powieść Zofii Romanowiczowej, „Na antenie” [Londyn] 1973, nr 121.
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wy dla fikcji, obecne w tekscie załozenia zarowno o okreslonej wiedzy historycznej jak i moralnym punkcie widzenia ze strony zakładanego odbiorcy.
Tego typu srodki zdają się miec tylko jeden cel: są nosnikiem autorytetu –
i przypuszczalnie realnosci – prawdy historycznej97.

W takim przypadku literatura staje się dłuzniczką historii. Dlatego
proba przekazania przez Romanowiczową osobistych doswiadczen
obozowych jest czyms więcej niz swiadectwem – jest probą zmiany
obowiązującego typu mowienia i opowiadania o wydarzeniach wojennych. Stary i nowy paradygmat swietnie ilustrują postaci Szymona
i Teresy z Sono felice. Swiadkiem, czyli tym, ktory ocalał, aby dawac
swiadectwo prawdzie, jest dokumentujący i wiecznie „chronometrujący”, Szymon98. Jednak to nie on jest głownym bohaterem czy narratorem tej powiesci. Protagonistką Sono felice jest niepisząca,
wstydząca się przed swoim mistrzem własnej biernosci, Teresa, symbol autentycznego podmiotu straumatyzowanego, ktorego doswiadczenia nie poddają się kreacji fikcjotworczej z dwoch powodow. Po
pierwsze, nie istnieją zadne wzorce zachowan, ktorymi moznaby te
doswiadczenia objasnic, ani zadna obiektywna i wspolna rzeczywistosc, do ktorej mozna by je odwołac. Po drugie, podmiot straumatyzowany nie opowiada. Andrzej Zieniewicz, analizując „pakt traumatyczny” jako jedną z odmian paktow autobiograficznych w dwudziestowiecznej literaturze, pisze:
Nawet gdy zaczyna mowic, nie stwarza opowiadania. Poniewaz rozbite ja ma
strukturę niezrealizowanej opowiesci. Własnie nie-zrealizowanej, gdyz rozgrywanej w działaniu (acting out), uwikłanej w melancholię (w sensie Freudowskim) to znaczy w przymusy powtorzen, we fragmentarycznosc i fantazmatycznosc relacji. Koszmar wypierany ze swiadomosci, tłumiony, nieopowiadalny ujawnia się w formach zastępczych, a ze one nie docierają do istoty
rzeczy, więc są obsesyjnie ponawiane. Strzępy, fragmenty, zautomatyzowane

97

B. Lang, Przedstawianie zła: etyczna treść a literacka forma [w:] Idem, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, Lublin 2006, s. 138.
98
Krytycy piszący o Sono felice zbyt mocno przykładali uwagę do faktu, że pod postaciami Szymona i Teresy Romanowiczowa opowiedziała część swojej biografii,
kiedy to ważną w niej rolę odgrywał Melchior Wańkowicz. Por. M. Orski, W pogoni za
szczęściem. Zofia Romanowiczowa „Sono felice”, „Przegląd powszechny” 1997, nr 1.
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repetycje, ktorymi mowią ocalency, są ponadto na antypodach elementarnej
motywacji epickiej. Poniewaz epika ma przedstawiac, przyblizac swiat, gdy
relacja traumatyczna, przeciwnie – pragnie przez opis uwolnic się od przedstawienia99. By jednak ow opis stał się mozliwy, rozgrywanie w działaniu musi
zostac zastąpione przepracowaniem (working through). Wysiłkiem autoterapeutycznym. Wysłowienie jest w nim walką o dostęp do siebie, o reintegrację
podmiotu100.

Dlatego narracja większosci utworow Romanowiczowej dokonywana
jest ex post. Ma słuzyc wyjasnieniu własnych i interpretacji cudzych
zachowan. Jest probą zracjonalizowania minionych zdarzen, opowiedzenia ich w celu intelektualnego ogarnięcia. Jak zaklina narratorka
Słońca dziesięciu linii: „to wszystko miało znaczenie, musiało miec
jakies wspolne, łączące znaczenie”101. W opracowaniach dzieł Romanowiczowej niemal wszyscy badacze podkreslają wywołany wojną,
traumatyczny charakter doswiadczenia kreowanych przez nią postaci.
Jednak trudno wskazac na jedno traumatyczne zdarzenie, ktore
stanęło u podstaw takiej kreacji bohatera. Większosc z nich jest jedynie suponowana czytelnikowi. Psychoanalityczna definicja traumy
głosi, ze jest ona wstrząsającym doswiadczeniem tego, co narusza
spojnosc egzystencji, w wyniku czego dochodzi do tymczasowego
zerwania więzi z sobą samym. Jak zauwaza Amelia Korzeniewska:
Co jednak w procesie tym najciekawsze – to swoisty paradoks związany
z traumą. Stanowi ona bowiem nie tylko tego rodzaju doswiadczenie, ktorego
nie da się zapomniec, lecz takze – i na ten aspekt szczegolnie chcę zwrocic
99

Opozycję tę najlepiej obrazują autotematyczne fragmenty Sono felice, w których
epicka strategia Szymona nie dociera do zamkniętej Teresy. Podobnie w perspektywie biografii pisarki, jej metoda różni się całkowicie od techniki, której próbował
nauczyć ją Melchior Wańkowicz, co skutkuje w jej prozie nieuniknionym powtarzaniem się. W rozmowie ze Stanisławem Beresiem Romanowiczowa przyznaje: „Gdybym słuchała Wańkowicza, musiałabym na wieki zastosować się do jego innego przepisu, który głosił: «Gospodaruj materiałami, nie ładuj wszystkiego do jednego tekstu». Nie posłuchałam tego nigdy, ale dopiero później zorientowałam się, iż pisząc
wszystko pakuję do jednej powieści. Wychodzę z założenia, że później będzie, co Bóg
da. Nie «gospodaruję»„.
100
A. Zieniewicz, Odmiany paktów autobiograficznych w literaturze XX wieku, [w:]
Dwudziestowieczność, M. Dąbrowski, T. Wójcik (red.), Warszawa 2004, s. 266-267.
101
Słońce dziesięciu linii, s. 22.
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uwagę – doswiadczenie, o ktorym się nie pamięta oraz ktorego nie daje się
adekwatnie ując w słowa102.

Podmiot straumatyzowany rozbija więc jedno z podstawowych załozen powiesciowego realizmu, czyli jak pisze dalej Zieniewicz: „przekonanie o mozliwosci wymierzenia sprawiedliwosci widzialnemu
swiatu”103. Efekt jest co najmniej dwuznaczny – autorka jest jednoczesnie obecna i nieobecna w utworze. Z jednej strony odnajdujemy
w utworach Romanowiczowej jej autorską manifestację (przypisując
autorce elementy powiesciowych swiatow przedstawionych czy
pewne opinie, konkluzje i sądy) z drugiej – pamiętamy o fikcjonalnej
konwencji odbioru prozy artystycznej. Wydaje się więc, ze zarowno
dla Teresy, jak i dla samej pisarki tworczosc nie istnieje na zewnątrz
tragedii, dlatego nie moze jej „po Szymonowemu” opisac. Teresa jest
dowodem obecnosci autora podczas samej katastrofy, milczącej z jej
wnętrza104. Niemoznosc komunikacji tematyzuje się z kolei w następnej powiesci w dorobku pisarskim Romanowiczowej, stanowiącej
punkt kulminacyjny jej tworczosci.
Skrytki znacząco roznią się od wczesniejszych powiesci Romanowiczowej. Głowną bohaterką ksiązki nie jest kobieta, a para – bezimienni mąz i zona, oboje naznaczeni traumą – tym razem jednak nie
wojenną – a najbardziej osobistą – chorobą i kalectwem własnego
102

A. Korzeniewska, Moc obrazów wobec braku słów. Rola mediów w przedstawieniach Holokaustu, [w:] Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania,
P. Czapliński, E. Domańska (red.), Poznań 2009, s. 233.
103
A. Zieniewicz, op. cit., s. 267.
104
W mówieniu o holocauście dominuje sformułowanie o niewypowiadalności
i unikatowości obozów koncentracyjnych, co prowokuje do pytania o wywyższenie,
związane z tajemnicą niemożliwą do opowiedzenia. Bożena Karwowska, analizująca
Przejście przez Morze Czerwone zauważyła, iż „w powieści Romanowiczowej dające
się opowiedzieć jest prawie wszystko, nawet miłość fizyczna […]. Opowiedzenie
pozwala na uwolnienie się od pamięci, na zmienienie jej w coś zewnętrznego, opowiadalnego. Pozwala na zdemistyfikowanie, odebranie prestiżu związanego z tajemnicą i pozbycie się tęsknoty, związanej z jej zagadkowością” (B. Karwowska, Redefiniowanie kategorii ciała. Doświadczenie nie/stawania się kobietą – świadectwo dojrzewania w obozie koncentracyjnym w „Przejściu przez Morze Czerwone” Zofii Romanowiczowej, [w:] Literackie reprezentacje doświadczenia, W. Bolecki, E. Nawrocka (red.),
Warszawa 2007, s. 295).
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dziecka. Odsunięci od wydarzen historycznych, politycznie niezaangazowani, społecznie przezroczysci, wspolnie doswiadczają najintymniejszych trosk egzystencji, trudow codziennosci ludzi dotkniętych osobistą tragedią, rzecz absolutnie wyjątkowa w pismiennictwie
polskim początku lat 80. XX wieku. Jak zauwazył Włodzimierz Odojewski:
Takich ksiązek w Polsce się nie pisze. Jest nie do pomyslenia, aby krajowy
autor nie rzucił spraw indywidualnych, zyciowych bohatera na szersze tło
społeczne, aby ludzkich nieszczęsc nie splotł z nieszczęsciami narodu, nie potraktował ich w kontekscie okupacji, masakrującego społeczenstwo walca
stalinizmu i owego falowania od nadziei do rozpaczy historii następnych dziesięcioleci. W tej uwadze nie ma pretensji, ani ironii, po prostu stwierdzenie
faktu. Bohaterowie krajowej powiesci nie mogą isc ze sobą do łozka nie uzgodniwszy wczesniej swych poglądow na swiat105.

Inna jest rowniez narracja Skrytek – juz nie pierwszoosobowa, sięgająca raz za razem do monologu wewnętrznego czy techniki „strumienia swiadomosci”. Trzecioosobowy narrator nie zajmuje jednak raz na
zawsze ustalonej i niezmiennej pozycji. Wręcz przeciwnie – raz za
razem dystans narratora zmniejsza się – co widoczne jest szczegolnie
w tych partiach utworu, w ktorych monolog narratora przechodzi
w mowę pozornie zalezną, wprowadzającą perspektywę bohaterow.
Następuje więc radykalna zmiana punktu widzenia narratora – od
boskiego i wszechogarniającego do podmiotowego i indywidualnego.
Po zupełnie wyjątkowych Skrytkach z ich niemal sensacyjną fabułą
(o czym pisała Marta Wyka)106 Romanowiczowa wraca do swoich
ulubionych dociekan natury psychologicznej i etycznej. Następna pozycja w jej dorobku pisarskim, powiesc Na wyspie jest – jak zauwaza
Ewa Nowakowska – „kolejnym rozdziałem wciąz tej samej opowiesci,
jednorodnej w swojej wielosci, rozwijanej i poszerzanej konsekwentnie i prowadzącej w stronę subtelnej, koronkowej analizy psycholo-

105

W. Odojewski, Czy powieść o ludziach bez narodowości? [w:] „Orzeł Biały” [Londyn] 1981, nr 201.
106
M. Wyka, Zapomniana sztuka fabuły [w:] „Pismo” 1983, nr 1/2.
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gicznej”107. Fabuła jest dosc pretekstowa, mało prawdopodobna i wątła. To, co faktycznie „wydarza się” w powiesci, zachodzi w psychice
cierpiącej na narkolepsję bohaterki, ktorą ataki choroby raz po raz
przenoszą do odległych w czasie i przestrzeni miejsc. Lektura pierwszych rozdziałow Na wyspie nie przynosi niczego nadzwyczajnego.
Rzecz dotyczy spotkania mieszkającej od wielu lat na Wyspie Swiętego Ludwika fryzjerki z tajemniczym obcym męzczyzną. Historia
zapowiada się banalnie – jak wiele tuzinkowych romansow. Nieznajomy jest jakby znajomy, przypomina kogos, ale nie wiadomo kogo.
W tych banalnych okolicznosciach jest jednak pewna osobliwosc,
sygnał tajemnicy, ktorej rozwikłanie nastąpi w dalszym ciągu powiesci. Jak zwykle u Romanowiczowej – przyroda zapowiada nadciągającą katastrofę:
Rzeka zalała nabrzeze, podeszła pod same schodki, trąca o kamien, lize go,
probuje. Szybko to się dzieje. Zaledwie wczoraj, nie dawniej niz wczoraj o tej
samej porze mogła sobie przysiąsc na tej oto ławce, o parę krokow stąd i tylko
wilgoc, ziąb, mząca mgła przepędziły ją szybciej niz zwykle[...]108.

Ostatnie dwie powiesci Romanowiczowej, wydane juz w kraju (Ruchome schody w 1995 roku w Panstwowym Instytucie Wydawniczym
oraz Trybulacje proboszcza P., wydane przez torunskie wydawnictwo
„Algo” w 2001 roku), choc z pewnoscią nie są dalszym ciągiem historii
opowiedzianej w Grobach Napoeleona czy Skrytkach, to powtarzają
(a tym samym przewartosciowują) te same wątki, motywy, zdarzenia.
Potwierdzają to słowa recenzenta, Rafała Moczkodana:
Lektura Trybulacji proboszcza P. dostarcza wielu przyjemnosci, choc osoby
znające jedną z wczesniejszych ksiązek Romanowiczowej – Ruchome schody –
doznają podczas czytania nieco irytującego literackiego déjà vu. Okazuje się
bowiem, ze w swej najnowszej powiesci pisarka sięgnęła po szereg chwytow
znanych z tej wczesniejszej. Przede wszystkim oba utwory zostały oparte na
podobnym schemacie: dom – dwie postaci szukające porozumienia – trzecia

107

E. Nowakowska, W galerii portretu psychologicznego, „Tygodnik Powszechny”
1985, nr 30.
108
Na wyspie, s. 7.
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postac przywoływana na rozne sposoby. Oba domy są zbudowane w duzej
częsci z kamienia. Narratorka Trybulacji szuka porozumienia ze znacznie starszą osobą, narratorka Ruchomych schodów ze znacznie młodszym Tomusiem,
obie – przywołują na pamięc ludzi w ich mniemaniu zasługujących na miano
wielkich – w Trybulacjach jest to ksiądz P., we wczesniejszej powiesci – brat
narratorki. W obu ksiązkach obecny jest motyw borykania się z wojennymi
wspomnieniami, w obu tez w pewnej chwili dochodzi do duchowego zespolenia ludzi nalezących do roznych pokolen [...]. Istotną rolę pełnią rękopisy –
tu kronika Tutejszych i odnalezione przez przypadek Trybulacje, tam listy oraz
ukryte w walizce dzieło brata [...] Obie narratorki (jak rowniez Ina) zdradzają
wiele podobienstw [...]. Wreszcie w obu utworach domy będące głownym
osrodkiem zdarzen «przepadają», co jest związane ze smiercią ich bohaterek
[...]109.

Faktycznie, nawet w kazdym z tekstow rozpatrywanym oddzielnie,
znajdują się powtarzające się ciągle elementy – nie tylko tematyczne
czy fabularne, ale takze narracyjne – w Trybulacjach proboszcza P. są
to historie proboszcza, Iny i narratorki, pobrzmiewające wzajemnym
echem. Dodatkowo, wszystkie te opowiesci poznajemy z fragmentow,
tajemnice losow bohaterow są więc jednoczesnie odsłaniane, jak
i zakrywane swoją niekompletnoscią. Narratorka wielokrotnie „zabiera się” do wywiadu z Iną, ale niemal za kazdym razem cos staje na
przeszkodzie. Opowiesc o eksperymentach medycznych w obozach
koncentracyjnych przechodzi na dalszy plan, a przedmiotem opisu
narratorki stają się codzienne, na pozor trywialne czynnosci, ktore
jednak poprzez swoją aluzyjnosc wprowadzają głowną historię. Taką
funkcję pełni chociazby nauka przycinania roz w ogrodzie Iny. Podobnie jest w Ruchomych schodach, gdzie największy sekret jednego
z bohaterow zamknięty jest w tajemniczej walizce, o otwarciu ktorej
dowiadujemy się na samym początku powiesci, ale ktorej otwarcie
jest nieustannie odkładane, aby dokonac się dopiero na samym koncu
utworu. Tajemnice, ktore skrywają bohaterowie Romanowiczowej,
separują ich od innych ludzi. Odmowa dzielenia się nimi alienuje
i zakłoca komunikację (takze tę ze zwodzonym raz za razem czytel109

R. Moczkodan, Literackie déjà vu, „Nowe Książki” 2001, nr 9.
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nikiem) – stąd tak wiele niedopowiedzen w powiesciach Romanowiczowej, miejsc ktorych – tak jak czyjejs tajemnicy – mozemy się jedynie domyslac. Jak zauwaza Alice Catherine Carls:
Napięcie jest wzmocnione poprzez zastosowanie metody kompozycji znanej
jako en abîme, ktora pozwala artyscie odtwarzac scenę głowną w mniejszej
skali, zwielokrotniając w ten sposob jej początkowy efekt110.

Romanowiczowa stosuje tę strategię w sposob innowacyjny i urozmaicony. W innych fragmentach poddaje narrację zabiegowi synkopowania, polegającemu na przerywaniu poetyckich fragmentow
i szczegołowych opisow powiedzeniami, zwrotami potocznymi, mentalnymi „skrotami” czy po prostu wykrzyknikami. Ten charakterystyczny dla całego pisarstwa Romanowiczowej styl, w ktorym realistyczne opisy inkrustowane są niekiedy ironią, a kiedy indziej liryzmem, zdaje się łączyc poszczegolnie utwory prozatorskie w jeden
wspolny nurt opowiesci-rzeki.
Jesli przyjmiemy, ze gra autobiograficzna jest zywiołem prozy Romanowiczowej, to oczywistą cechą wszystkich jej powiesci jest pewna
dająca się w nich zauwazyc powtarzalnosc – nie tylko osoby autora,
ale takze pewnych problemow, wątkow, a nawet fabuł. Kategoria powtorzenia, rozumiana nie tylko filozoficznie czy psychologicznie, ale
przede wszystkim jako dominanta kompozycyjno-fabularna, pozwala
mowic o powiesciach Romanowiczowej jako pewnego rodzaju ciągu
wariacji na zadany, niegdys biograficznie, temat. A więc powtorzenie,
odnoszące się zarowno do planu fabularnego, jak i do poziomu składniowego (tj. ram kompozycyjnych, zdan-kluczy, czy repetycji składniowych), podporządkowane jest wyrazeniu ludzkiej kondycji, egzystencji toczącej się na kształt błędnego koła, dojmującemu uczuciu
melancholii. Ponownie docieramy więc do zagadnien związanych
z postaciami bohaterek (a moze zasadniej byłoby mowic przy omawianiu tych powiesci o jednej i tej samej postaci, a nie o postaciach?)
kreowanych przez Romanowiczową, chciałoby się wręcz wskazac je
110

A. C. Carls, Reżyser, filozof, świadek. Estetyka złamania w utworach Zofii Romanowiczowej, „Archiwum Emigracji”, 2001, z. 4. s. 43.
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jako najistotniejsze zagadnienie poetyki tego pisarstwa. Mamy tu
bowiem do czynienia z wyjątkową konstrukcją bohaterek – bohaterek
negatywnych nie w sensie etycznym, a ontologicznym – biernych,
amorficznych, nieokreslonych, cierpiących, masochistycznych, absurdalnych w swoim bytowaniu, specyficznie rozerotyzowanych.
Zofia Romanowiczowa dała swiatu rzadki przykład dezercji,
ucieczki od istnienia. Brak jej pisarstwa w kanonie wydaje się nie byc
jedynie skutkiem procesow historycznoliterackich (takich jak np. powrot pisarzy emigracyjnych do kraju po 1989 roku)111 czy recepcji
(wszak jak wykazałam, ta była jak najlepsza!)112, ale postawy samej
111

Interesujące są uwagi redaktora naczelnego czasopisma „Odra”, Mieczysława
Orskiego, ubolewającego nad nieobecnością Romanowiczowej we współczesnym kanonie literackim. We wstępie do artykułu, którego pretekstem było ukazanie się na
polskim rynku wydawniczym ostatniej powieści pisarki, Trybulacji Proboszcza P.,
autor pisze: „Siedem lat temu, pisząc o jednej z wydanych w kraju powieści Zofii
Romanowiczowej, zadawałem sobie trud przybliżenia postaci świetnej, a wciąż u nas
niedocenianej pisarki emigracyjnej; od tego czasu zmieniło się tyle, że autorka najnowszych wydanych ostatnio «Trybulacji Proboszcza P.» (ALGO, Archiwum Emigracji, Toruń 2001) nadal pozostaje w gronie «niedocenianych» (mimo przyznanej
w tym roku Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która nie poskutkowała wysypem na rynek księgarski jej książek), choć już zapewne nie «emigracyjnych» pisarzy. Tak się bowiem – może trochę niepostrzeżenie, lecz chyba naturalnie –
stało, że emigracja literacka zasymilowała się z piśmiennictwem krajowym, co zawdzięczamy fundamentalnym zmianom politycznym, i faktom obiektywnym, takim
że np. Miłosz pół roku żyje w Krakowie, a kiedy robi się zimniej, wyjeżdża na następne pół roku do swojej Kaliforni […]. Książek Romanowiczowej trudno dziś uświadczyć nawet w bibliotekach, a przecież napisała i wydała ich sporo – i sądzę, że wiele
spośród nich stanowiłoby godną konkurencję na coraz skromniejszych półkach z beletrystyką współczesną w naszych księgarniach; rynek wznowień w Polsce regulują
dziś głównie układy towarzysko-środowiskowe, a autorka «Trybulacji Proboszcza P.»
mimo swych olbrzymich zasług dla sprawy polskiej w czasach reżimu […] nie dostąpiła szansy «awansu» ani do towarzystwa wzajemnej samopomocy wydawniczej, ani
do odpowiednio skutecznego środowiska literackiego” (idem, Romanowiczowa, „Arkusz” 2002, nr 1).
112
Marian Hemar, zaraz po ukazaniu się zbioru opowiadań Próby i zamiary pisał,
że jest to książka „z rzędu tych, których autorzy dostają Nagrodę Nobla” (Nowa laureatka, „Tydzień Polski” 1966, nr 14). Z kolei Jan Bielatowicz, jeden z większych admiratorów twórczości Romanowiczowej, we wstępie recenzji powieści Słońce Dziesięciu
linii twierdził, iż „Zofia Romanowiczowa stanęła w rzędzie pierwszych i znanych
w świecie pisarek polskich dzięki powieści Przejście przez Morze Czerwone, wydanej
na emigracji i przedrukowanej w Kraju, przełożonej na języki francuski, niemiecki,

– 78 –

Natalia Królikowska – Zofia Romanowiczowa. Zarys...

autorki, ktora nie zabiegała o atencję czytelnikow, krytykow i wydawcow, a takze wielokrotnie deprecjonowała swoją tworczosc. Nieobecnosc wiąze się wszak z nie-znaczeniem, jesli załozymy, ze obecnosc
ciązy ku znaczeniu i nie konczy się na samym utworze, pojmowanym
jako zamknięte i ukonczone dzieło, ale przemieszcza się w stronę
szerszej komunikacji literackiej, do ktorej zarowno osoba autora, jak
i czytelnika wydaje się konieczną113. W jednym ze swoich artykułow
Romanowiczowa porownała pisanie do budowania domu:
Skrytki pełne są najrozmaitszych, własnych i cudzych skrytek. Sądząc po reakcjach na nie, wydaje mi się czasem, ze zmiesciłam w nich nie jedną, a parę zupełnie rozmaitych ksiązek. W kazdej z nich tkwiłam, otwierały się przede mną
w momentach tworczej łaski, zatrzaskiwały się na długie okresy zwątpienia.
Dzis nie potrafiłabym juz ani ich zacząc, ani skonczyc. To tak jak z domem,
ktory się zbudowało. Przestaje nalezec do architekta, choc nadal nosi jego nazwisko. Nalezy do tych, co w nim zechcą zamieszkac, do tych, co go własnym
kluczem otworzą114.

holenderski i angielski” (idem, Słońce dziesięciu linii, „Na antenie” 1963, nr 6). Bielatowicz wyrażał pochwały pod adresem pisarki już dużo wcześniej, tuż po ukazaniu się
Baśki i Barbary. W 1957 roku w londyńskich „Wiadomościach” pisał o Romanowiczowej jako największej nadziei polskiego piśmiennictwa na obczyźnie w pokoleniu,
które zaczęło tworzyć po wojnie. Por. idem. Zofia Romanowiczowa, „Wiadomości”
1957, nr 35. [treść tego przypisu dałabym do tekstu głównego]
113
O tym, jak ważna dla Zofii Romanowiczowej była komunikacja, świadczą jej
wspomnienia o próbach poetyckich z czasów, kiedy więziona była przez niemieckich
okupantów w zakładach karnych czy obozach. W jednym z wywiadów na pytanie
dziennikarza, Henryka Horosza, o to, jakie jest dla niej najważniejsze wspomnienia
związane z twórczością, pisarka odpowiada: „Wojna była tuż i zarazem więzienie
i obóz w Ravensbrück. To punkt kulminacyjny w mojej twórczości poetyckiej, której
potem zaniechałam. Wiersze tam powstałe były słabe literacko, nawet całkiem marne, gdy je sądzić na chłodno. Ale w lagrowe niedziele, gdy je mówiłam głośno na
szczelnie zapełnionym «trzeciaku», wiedziałam, że mówię nie tylko dla wielu, a zamiast wielu, że wyrażam uczucia zbiorowe. Takiej atmosfery uniesienia, zespolenia
się nie sposób odtworzyć i wszelkie późniejsze satysfakcje czy nawet sukcesy są
niczym” (idem, Francja na co dzień. Wywiady i wizyty, „Panorama Północy”, Olsztyn
1965, nr 47). Przekonanie o wspólnotowym charakterze pisarstwa, o budowaniu
wokół utworu pewnej szczególnej międzyludzkiej więzi, swoje odbicie znalazło niewątpliwie w pracy zawodowej Zofii Romanowiczowej, czyli w prowadzeniu wydawnictwa oraz galerii, w których spotykała się polska, i nie tylko polska, elita ówczesnego Paryża.
114
Zofia Romanowiczowa o sobie, „Kultura” [Paryż] 1981, nr 12.
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Wycofanej Romanowiczowej, probującej zamknąc swoje doswiadczenie w formie powiesciowej – jednoczesnie ją przekraczając – szukac
nalezy więc w jej tekstach, w tych miejscach niedookreslonych, niedopowiedzianych, opierających się pełnej artykulacji. Czytając powiesci Romanowiczowej, ma się wrazenie, ze w duzym stopniu modeluje
je obawa przed pełną i otwartą autoprezentacją pisarki. Lęk przed
niewypowiedzeniem towarzyszy rowniez niektorym z jej bohaterek,
a zrodeł owego lęku doszukac mozna się juz w młodzienczych, obozowych poezjach Romanowiczowej115. Uzywając kryteriow proto-tekstualnych, wzorow literackosci, ktorymi posługiwała się autorka
Przejścia przez Morze Czerwone, wskazac mozemy tematy i problemy
mniej lub bardziej eksponowane, spisane i przemilczane anegdoty.
Myslę, ze jest to częsciowo związane ze srodowiskiem, w ktorym
przyszło tworzyc pisarce z Radomia. Paryska emigracja była z jednej
strony skostniała, tradycyjna, i bardzo wymagająca, z drugiej wesoła
i przesmiewcza. Symbolem pierwszej jest nobliwy i wymagający Jerzy
Giedroyc, symbolem drugiej – dusza towarzystwa Konstanty Kot Jelenski116. Pytanie więc dotykające nie tylko Romanowiczowej, rozdar115

Weźmy na przykład przytoczony przez Jana Bielatowicza, w jednym z jego
wielu artykułów poświęconych pisarce, wiersz, w którym podmiot liryczny mówi
o swoim lęku przed tym, że nie zdąży, bądź nie będzie potrafił wypowiedzieć swojego
doświadczenia. Pomimo, że w niniejszej pracy nie zajmuję się poezją Romanowiczowej, uważam, że fragment ten wart jest przytoczenia jako pewien kontekst dla twórczości prozatorskiej pisarki z Wyspy Świętego Ludwika:
„Najbardziej jest mi szkoda nie lat mych dziewczęcych,
Nie matki, ani ciebie, nie świata, nie wiosen,
Lecz pieśni, która we mnie niecierpliwie dźwięczy
I czeka, aż ją w górę, jak żagiew podniosę,
I najciężej mi będzie umrzeć z myślą ową,
Że ból, co ciałem moim śmiertelnie zatarga,
Zabije razem ze mną utajone słowo,
Zanim mi, niby płomień, zakwitnie na wargach”
(idem, Zofia Romanowiczowa, „Wiadomości”1957, nr 35).
116
Tak o Jeleńskim mówiła sama Romanowiczowa: „Był czarujący, o dużym poczuciu humoru. Wszystko brał, to nie to, że nie na poważnie, ale w takim świetle
wyzwalającego humoru. Był niesłychanie uczynny, jak to się mówi po francusku, był
niesłychanie «disponsible». Dla nas, ale nie tylko dla nas, był bardzo wiernym i dobrym przyjacielem. Zdawaliśmy sobie wszyscy sprawę w jak rozmaitych dziedzinach
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tej pomiędzy pragnieniem uzewnętrznienia na swoj sposob własnego,
indywidualnego doswiadczenia, a uległoscią wobec poetyki i społecznych obrządkow emigracji dotyczy własnie tego, co odsłaniac ma
proponowana przez pisarkę literackosc jej powiesci? Powszechnie
wiadomo, ze presja owych obrządkow była na tyle znaczna, ze Romanowiczowa, podobnie jak wielu innych, respektowała je z lęku nie
tylko o swoj prywatny, ale takze publiczny wizerunek (wszak była
zoną Kazimierza Romanowicza, waznej postaci paryskiej emigracji).
Całe pismiennictwo Romanowiczowej (nie tylko powiesci, ale rowniez
publikowane w prasie emigracyjnej wspomnienia i artykuły) charakteryzuje taka pełna obaw i zawstydzenia postawa – co odbija się nie
tyle w biograficznych, co stylistycznych perypetiach autorki Grobów
Napoeleona. O tym, jak pisac, jak notowac do krajobrazow i dawac
swiadectwo, uczy Teresę Szymon z Sono felice, stawiając jej wysokie
wymagania w dziedzinie chociazby języka literackiego, ktorym Teresa
musi sprostac, by moc w ogole identyfikowac siebie jako pisarkę117.
Umieszczając swoje bohaterki blizej czy dalej od Zagłady, Romanowiczowa nie moze uwolnic się z piekła, bo jak mowi Ina z Trybulacji
proboszcza P.: „nie da się wyjsc z obozu”118. Przyjęta przez pisarkę
strategia „trudnych zwierzen”, czyli opowiadania z głębokiej, wewnętrznej defensywy, jest probą ucieczki od nieuchronnej stereotypizacji przeciwko rzeczywistym bądz domyslnym głosom krytycznym.
Kot pomagał, wprowadzał, doradzał, ułatwiał, wykorzystując wszystkie swoje możliwości” (Rozmowa z Zofią Romanowiczową, „Obecność”, nr 21).
117
O tym, jak głęboko znajomość Teresy z Szymonem zaczerpnięta jest z biografią
Romanowiczowej świadczy ogromne podobieństwo jej opisu z opowiadaniem pisarki
o jej przyjaźni z Melchiorem Wańkowiczem, w cytowanym już wywiadzie udzielonym
Stanisławowi Beresiowi: „Wańkowicz przejrzał moje wiersze i powiedział: «Ty pisz
takie rzeczy, o których my tu jeszcze nic nie wiemy. Powinnaś to wszystko opisać
prozą». Wie pan przecież, że w tamtych czasach o obozach nie wiedziało się prawie
nic. I dał mi maszynę do pisania! Uczył mnie wszystkiego od zera: akapitów, interlinii.
Ciągle kreślił: «To nie tak! Musi być żywiej»! Nauczył mnie techniki pisania prozą.
Korektę mojego pierwszego opowiadania «Tomuś» on właśnie wykonał. Jak by to
było wypracowanie szkolne! No i tak się zaczęło” (St. Bereś, Fałdy czasu, „Odra” 1990
nr 1, s. 16).
118
Trybulacje Proboszcza P., s. 97.
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Autobiografizm Romanowiczowej mozemy nazwac, za Edwardem
Balcerzanem, „dzisiejszym”, czyli takim, ktory nie rezygnuje w sposob
mechaniczny z fikcji na rzecz dokumentu, w zamian – tworzy między
nimi coraz to nowe napięcia119. Czasami jest to umotywowane pewną
autorską intencją, innym razem predyspozycjami warsztatowymi
pisarza. I tak na przykład – Romanowiczowa nie czuła się dobrze
w kreowaniu teł, dlatego jak sama przyznaje „tła zawsze są u mnie
autentyczne”120. Autobiografia ciązy więc w powiesci do autoprezentacji121, czyli zdyskursyfikowanej opowiesci o figurze pewnego symbolopodobnego, aczkolwiek modalnego i zmiennego, roznoimiennego
„ja”. W opinii Ewy Nowakowskiej zadna z powiesci autorki Skrytek nie
jest autobiografią w sensie, w jakim definiuje ją Lejeune122, co nie
przeszkadza badaczce wykorzystywac definicji i rozroznien zaproponowanych przez autora koncepcji paktu autobiograficznego.
W przypadku pisarstwa Romanowiczowej mowic mozemy co najwyzej o «powiesci autobiograficznej», a scislej tylko o jej elementach,
jako ze podobienstwa lub powtorzenia, ktore skłaniają do postulowania tozsamosci autorki i jej bohaterek – zresztą przy braku potwier119

E. Balcerzan, Przygody człowieka książkowego (ogólne i szczególne), Warszawa
1990, s. 30.
120
Fałdy czasu. Z Zofią Romanowiczową rozmawia Stanisław Bereś, „Odra” 1990,
nr 1.
121
Za głównego teoretyka autoprezentacji uważa się Ervinga Goffmana, który
w swojej najsłynniejszej rozprawie Człowiek w teatrze życia codziennego, zdefiniował
występ (performance) jako rodzaj bezpośredniej interakcji w trakcie której jednostka
prezentuje swoją tożsamość w taki sposób, aby kontrolować wywieranie wrażenia na
innych (zob. E. Goffmann, Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. i wstęp J. Szacki, Warszawa 1981). Punktem wyjścia tej teorii jest przekonanie badacza o tym, że
kiedy jednostka znajduje się w obecności drugiego człowieka, modeluje swoje zachowanie w taki sposób, aby wejść w odpowiednią do danej sytuacji – rolę. Jednostka
zostaje więc w pewnym sensie rozbita na dwie osoby – na wykreowaną postać oraz
na reżysera tej kreacji, co znajduje oparcie w psychologicznym odróżnieniu „ja
przedmiotowego” i „ja intencjonalnego”, czyli w tzw. dynamicznej koncepcji selfu.
Por. K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993; P. Oleś, Dynamiczny self:
implikacje dla zjawiska autodestrukcji [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, pod red. idem, Lublin 1997.
122
P. Lejeune, Pakt autobiograficzny, „Teksty” 1975, nr 5.
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dzenia tej tozsamosci przez autorkę – dotyczą jedynie pewnych fragmentow powiesci. W tej sytuacji znacznie bardziej adekwatne wydaje
się pojęcie «przestrzeni autobiograficznej» (znowu zgodnie z poglądami Lejeune’a), ktora odsyła do autora i w ktorej weryfikowac się
mogą zawarte w utworze prawdy123. Skonstruowany w ten sposob akt
opowiadania przenosi uwagę czytelnika z poziomu opisu swiata
przedstawionego na samego sprawcę tekstu, czyniąc pozornie realistyczny opis zdarzenia autoprezentacją podmiotu. Zieniewicz rozwaza
takie działanie na dwa sposoby:
Albo, wedle wczorajszej konwencji odbioru fikcji realistycznej, „wyłączyc”
autora rzeczywistego, uznając, ze celowo kreuje tak własnie mowiącego
narratora, albo go „uobecnic”, załozywszy ze to on sam ujawnia się, odsłania,
zdradza, chocby jako uzytkownik repertuaru frazeologicznego – w wyborach
okreslen „z innej realnosci” [...]124.

Drugie, wyszczegolnione przez badacza, „anakolutyczne” ujęcie pyta,
w jaki sposob autor jest obecny w swojej opowiesci, czy potrafi się za
nią ukryc, czy wręcz przeciwnie – duzo ona o nim mowi. Z tej perspektywy opowiesc o Halinie ze Szklanej kuli jest nie tylko powołaniem fikcyjnego opowiadacza, lecz wykreowaniem przestrzeni niejednoznacznej narracyjnie, w ktorej zwracający się do czytelnika głos
musi zostac odniesiony potrojnie – zarowno do bohaterki, jak i do
narratorki, jak rowniez do autorki-Romanowiczowej jako dawczyni
opowiesci. Mimo tego nie mozna scisle wiązac autora rzeczywistego
z kolejnymi instancjami mowiącymi z wnętrza tekstow. Kategoria
„utozsamienia” jest w kontekscie prozy Romanowiczowej nieprawomocna, anachroniczna i niewystarczalna dla oddania zaleznosci pisarza i wykreowanych przez niego podmiotow125. Bohaterki oraz narra-

123

E. R. Nowakowska, O geście kreacyjnym w twórczości Zofii Romanowiczowej,
„Ruch Literacki”, 1989, z. 6.
124
A. Zieniewicz, op. cit., s. 43.
125
Przed pułapką „utożsamiania” przestrzegała sama Romanowiczowa, dostrzegając w analizach swojej twórczości, tendencję do zbytniego psychologizowania:
„Wszyscy krytycy okropnie psychologizują. Kiedy czytam ich teksty, widzę, że wycho-
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torki Romanowiczowej wyrazają więc Rimbaudowskie „ja to ktos
inny”, będąc fikcjonalną (aczkolwiek werystyczną) wersją tozsamosci
mozliwych autorki, wytwarzanych na kanwie nadinterpretowanych
jednych i niedointerpretowanych innych faktow o sobie. Za pierwsze
zaryzykowałabym uznanie doswiadczenia wojny i emigracji, za drugie
– relacji seksualnych i związkow emocjonalnych. W roznych powiesciach wątki te zajmują rozne pozycje w porządku istnienia bohaterek
– raz uwypuklane są np. kwestie ciała i płciowosci (jak w Przejściu
przez Morze Czerwone), zeby gdzie indziej zejsc na plan dalszy
(np. w Szklanej Kuli). Dlatego konieczne wydaje się ponawianie przez
interpretatorow owych rezyserskich zabiegow, w sytuacjach kiedy
dzieło wymaga, juz nie od autora, lecz od czytelnika, takiej autokorekty. Sam autor, wciągnięty w układ interpretacyjny umozliwiający
opisanie jednolitosci poetyki czy stylistyki staje się wowczas admonicją, czyli kulturową atrybucją dzieła126. Recenzujący Słońce dziesięciu
linii Jan Bielatowicz potwierdza moje przypuszczenia:
Bohaterem „nowej powiesci” jest pierwsza osoba, osoba narratora, z czego
bynajmniej nie wynika, ze musi to byc osoba tozsama z autorem. Tak tez
w Słońcu dziesięciu linii pierwsza osoba powiesci wyposazona jest w rysy
fizyczne i duchowe oraz ustawiona w takich sytuacjach, ze czytelnik nie moze
wątpic iz «ja» autorki jest tutaj tylko wcieleniem fikcyjnym127.

W przypadku paktu traumatycznego przedstawienie jest uwikłane
w autobiograficzny zwrot do przeszłosci jako zrodła wszelkiego doswiadczenia i przezycia ogniskującego. Podmiot straumatyzowany
rozdarty jest więc pomiędzy melancholijnym tu, a nieosiągalnym
i „nieopowiadalnym” tam. A ujawnienie autora staje się dramatycznym umiejscowieniem się po stronie tych, ktorzy przezyli. Siłą rzeczy
pisarz staje się waznym znakiem w kulturze, a jego biografia ewokuje
dzę na wszetecznicę, która ma tak zwane ukryte życie. Psychoanalizują bez przerwy.
Szalenie mnie to bawi” (St. Bereś, Fałdy czasu, „Odra” 1990 nr 1, s. 12).
126
W ten sposób kategorię autora rozpatruje m.in. Michael Foucault. Por. idem,
Kim jest autor [w:] Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999.
127
J. Bielatowicz, Słońce dziesięciu linii, „Na antenie”, Monachium 1963, nr 2.
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pewną mitologię, tworczosc natomiast ma funkcję nie tylko dokumentalistyczną, ale przede wszystkim etopojetyczną, tzn. umozliwiającą
zamianę prawdy w etos.
Takie przekształcenie ma charakter podwojny – pisze Zieniewicz – ukazuje
moment biogramu jako niewyrazalny poza autentykiem, ale słuzy takze terapeutycznemu, hermeneutycznemu odnowieniu relacji ze sobą. Wobec literackosci tak rozumiana biografia jest hipoteką. Pozwala pisarzowi otwierac rachunki, ktorych nie mozna spłacic zmysleniem128.

Za przykład niech posłuzy tematyka dzisiejszych wyborow moralnych
w kontekscie obozowych doswiadczen w Baśce i Barbarze czy samotnosci z wyboru bohaterki Na wyspie – to nie jest problematyka, ktorą
mozna rozpatrywac tylko dokumentalnie bądz tylko fikcjonalnie.
Podmiot – zdaniem Jean’a Starobinskiego:
(...) nie będzie opowiadac tylko, co mu się zdarzyło w innym czasie, lecz przede wszystkim – w jaki sposob będąc innym, stał się sobą […].. Łancuch przezytych epizodow wytycza drogę (niekiedy krętą), ktora prowadzi do aktualnego
stanu podsumowującego poznania129.

Opowiesc rozumiana w ten sposob dązy do odpowiedzi na pytania:
„Kim jest? Kim się stał?” podmiot wypowiedzi w kontekscie przezytych zdarzen organizujących terazniejsze „ja” narratora czy bohatera.
Ujawnienie przezycia ogniskującego jest mozliwe tylko w takiej – nie
będącej formułą, lecz reinterpretacją, powtornym zrozumieniem –
opowiesci, zbudowanej nie według wczesniejszego zyciowego i doznawanego scenariusza, lecz na kanwie rozjasnionego, zrozumianego
niegdys głębinowego doswiadczenia. Tekst powiesci staje się więc
pewną strategią autobiograficzną, porządkiem zsemiotyzowanym,
pisanym z perspektywy zycia ex post, na wzor utajonego logosu biogramu. W niektorych powiesciach Romanowiczowej w gruncie rzeczy
ten sam podmiot (jesli za takiego przyjąc straumatyzowanego ocalenca) zostaje rozszczepiony na dwie postaci – narratora, posiadającego wiedzę pełniejszą oraz na nieswiadomego bohatera. Tak jest np.
128
129

A. Zieniewicz, op. cit., s. 62.
J. Starobinski, Styl autobiografii, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1.
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w Łagodnym oku błękitu, gdzie głowną bohaterką jest naiwna i zamknięta w sobie Misia, ktora – jak mowi o niej w jednym z wywiadow
Romanowiczowa – „nie dozyła do przezycia”130 i ktorej losy poznajemy z perspektywy tej, ktora ocalała, czyli panny Dominiki131. Zrozumienie i refleksja nad tym, czego doswiadczyło się w obozie, mozliwa
jest tylko z pewnego oddalenia, bo jak mowi sama Romanowiczowa:
„Aby przezyc oboz fizycznie i psychicznie, nie mozna było dopuscic do
siebie wszystkiego. To zamknięcie w sobie było swoistym pancerzem
ochronnym”132.
Powiesci Zofii Romanowiczowej nie dają się pomyslec jako utwory
bezautorskie, wręcz przeciwnie – raz po raz dopominają się one
o swoją autorkę133. Całkowite wycofanie pisarki nie jest więc do konca
mozliwe, a jej nieobecnosc nieostateczna. W tekscie pozostaje bowiem
jej lepiej lub gorzej ukryty slad – czy to w postaci bohatera autorskiego, czy wnikliwie analizowanego przez Annę Jamrozek-Sowę –
sobowtora. W zdyskursyfikowanych wypowiedziach pozaliterackich
(wywiadach, wspomnieniach, artykułach) nie ma tej podwojnosci,
przez co są one ubozsze o swoj głębszy sens, bo własnie ze zderzenia
tych głosow powiesc czerpie energię uruchamiającą nowe, ciekawe
znaczenia. Oczekiwanie w lęku, tak mistrzowsko pokazane w Przejściu
przez Morze Czerwone jest typowe dla całego pisarstwa Romanowiczowej. Cała jej pozniejsza tworczosc jest pochodną doswiadczenia zawieszenia w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie.
Tworczosc Zofii Romanowiczowej z pewnoscią zasługuje na to, aby
zostac na nowo zbadana. Mimo ze jest to po trosze wiadome, to jednoczesnie jest to po trosze zaniechane. Jak pokazałam, powodow do
130

St. Bereś, Fałdy czasu, „Odra” 1990 nr 2, s. 20.
W tej podwójności manifestuje się jeden z największych problemów literatury
powojennej, tzw. „paradoks świadka”, sformułowany przez Primo Leviego. Por. idem,
Pogrążeni i ocaleni, Kraków 2007.
132
St. Bereś, Fałdy czasu, „Odra” 1990 nr 2, s. 21.
133
Mam tu na myśli funkcję autora, rozumianą przez Michaela Foucaulta jako instancję, do której tekst odsyła w trakcie lektury. Por. idem, Kim jest autor [w:] Idem,
Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999, s. 201.
131
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przemyslen, jak i do przemilczen nie brakuje. Jak podsumowuje Jan
Bielatowicz: „nie ma ucieczki od istnienia. Nie ma ucieczki od istnienia
w narodzie i dla narodu, jezeli tworczosc ma byc szczera i pełna”134.
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Streszczenie:
Początki rozwoju polityki młodzieżowej na poziomie centralnym przypadają na okres akcesji Polski do struktur unijnych, jednak po dzień dzisiejszy
polityka młodzieżowa nie nabrała znamion konsolidacji, ani nie stanowi
spójnego systemu planowanych działań strategicznych. Celem artykułu jest
analiza rozwoju polityki młodzieżowej, jej możliwości, spójności i sposobów
koordynacji, jak również wskazanie głównych przyczyn braku konsolidacji.
Artykuł przedstawia rozwój polityki młodzieżowej w Polsce, porusza kwestie przedstawicielstwa młodzieży i organizacji młodzieżowych, wskazuje
modele prowadzenia polityki młodzieżowej, sposoby jej koordynacji, podstawy prawne oraz przyjęte rozwiązania strategiczne.
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Abstract:
Beginnings of central level development of youth politics is a period of
Polish accession to the EU structures. Currently the youth politics is still not
consolidated, it can’t be described as a coherent system of planned strategic
measures. The aim of the article is to analyze the development of youth politics, its capabilities, coherence and coordination methods, identify the main
causes of low consolidation. The article presents the development of youth
politics in Poland, issues of representation of youth and youth organizations,
youth politics models, ways of coordination, legal bases and adopted strategic solutions .
Keywords: Poland, youth, youth politics, the National Strategy for Youth
2003-2012, report Young 2011

Rozwój społeczno-gospodarczy państwa, poziom jego konkurencyjności oraz możliwości zapewnienia standardu życia i bezpieczeństwa jest w dużej mierze uwarunkowany umiejętnym wykorzystaniem potencjału młodych ludzi. Pojawienie się problematyki młodzieży w dyskursie politycznym stanowi efekt uznania młodzieży za
specyficzną grupę społeczną o szczególnych cechach i właściwościach. Młodzież jest naturalnym zasobem nowoczesnego społeczeństwa. Postrzegana jest jako źródło potencjału i innowacji oraz katalizator wszelkich zmian, zarówno o charakterze społeczno-politycznym, jak i ekonomicznym. Wyodrębnienie w polityce tej grupy wiekowej jest uzasadnione szczególną rolą, jaką osoby młode odgrywają
w społeczeństwie. W związku z powyższym, podjęto próby określenia
miejsca i pozycji tej grupy w społeczeństwie, jej praw, obowiązków
i zakresu odpowiedzialności. W rezultacie powołano instytucje zajmujące się problematyką młodzieży, które mają spełniać funkcje pomocowe, informacyjne i kontrolne. Całość działań, mających wpływ
na funkcjonowanie tej grupy społecznej i określających miejsce młodzieży w społeczeństwie, podejmowanych przez różnego rodzaju
instytucje, takie jak rodzina, instytucje publiczne, wspólnoty religijne,
organizacje młodzieżowe czy subkultury, składa się na politykę mło– 93 –

Zbliżenia Cywilizacyjne

XII (1)/2016

dzieżową. Działania powyższych podmiotów, w skład których wchodzą zarówno instytucje sformalizowane, jak i niesformalizowane są
koordynowane i nadzorowane społecznie przez agendy państwowe,
w ramach realizacji polityki młodzieżowej2.
W przeciągu kilku ostatnich lat nastąpiła zmiana w postrzeganiu
polityki młodzieżowej. Przestała być ona traktowana jako działania
wyłącznie o charakterze wychowawczo-edukacyjnym, wchodzące
w obszary funkcjonowania państwa, tj. polityka edukacyjna, zdrowotna, opieka społeczna, kultura, zatrudnienie czy sport i rekreacja.
Aktualnie polityka młodzieżowa rozpatrywana jest w szerszym kontekście, jako aktywizacja młodzieży do podejmowania inicjatyw oddolnych, wejścia na rynek pracy. Wiąże się ją również z całym zaple2 M. Sińczuch, Polityka młodzieżowa jako odrębny obszar działania Unii Europejskiej, [w:] G. Zielińska (red.), Polityka młodzieżowa, Studia BAS, nr 2(18) 2009, Warszawa 2009, s. 148-149.
Zgodnie z podstawową definicją polityka młodzieżowa to celowe, spójne i zaplanowane działania skierowane do młodzieży, w postaci zespołu długofalowych działań, ustanowionych i realizowanych zarówno przez władze publiczne jak i organizacje pozarządowe, mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych i zaspokajanie potrzeb tej grupy społecznej. M. Skocz, K. Postawa, M. Prokopowicz, Czym jest
polityka młodzieżowa? Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, s. 7.
Powyższa definicja obejmuje swoim zakresem szeroki wachlarz działań, jest jednak krytykowana za brak precyzji i nieostrość terminu. W literaturze polityka młodzieżowa jest rozpatrywana w dwóch zakresach – w szerokim i wąskim. W szerokim
ujęciu polityka młodzieżowa analizowana jest jako zespół wszelkich działań, odnoszących się do młodzieży, podejmowanych w sposób świadomy przez różnego typu
wspólnoty, poczynając od rodziny a kończąc na państwie, przybierających charakter
regulacyjny, restrykcyjny bądź symboliczny. W wąskim ujęciu polityka młodzieżowa
to zbiór aktów prawnych i praktyk stosowanych przez instytucje publiczne i inne
podmioty na rzecz młodzieży, obejmujący wszystkie ważne dla tej grupy sfery funkcjonowania społecznego, takie jak edukacja, kultura, zabezpieczenie i pomoc społeczna, zdrowie, rynek pracy, uczestnictwo w życiu politycznym.
Polityka młodzieżowa w węższym ujęciu obejmuje sfery wspólne z obszarami
działania państwa, czyli politykę edukacyjną, zdrowotną, kulturę, sport i rekreację,
opiekę społeczną, zatrudnienie. Może również dotyczyć działań autonomicznych,
które nie są częścią polityk sektorowych. Do działań tego typu zalicza się promowanie i aktywizację uczestnictwa społecznego, politycznego, kształtowanie pożądanych
norm i nawyków, tożsamości. A. Wiktorska-Święcka, Polityka młodzieżowa państwa
polskiego a kreacja kapitału społecznego, http://www.dcie.pl/dokumenty/
AW_DSW.pdf, 30.08.2015; M. Sińczuch, op. cit., s. 150.
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czem instytucjonalnym, obejmującym dostosowanie systemu edukacji
do rynku pracy, wpływ na rozwój lokalny, kwestie mieszkalnictwa,
wpływ na kondycję gospodarki, migracje, czy funkcjonowanie młodzieży w sferze publicznej3.
Polityka młodzieżowa, w myśl założeń koncepcji governance, obejmuje działania na wszystkich poziomach zarządzania: lokalnym, regionalnym, narodowym oraz ponadnarodowym. W Polsce na poziomie centralnym pierwsze próby tworzenia podstaw polityki młodzieżowej i bazowej infrastruktury podjęte zostały stosunkowo późno,
w trakcie działań związanych z unijnym procesem akcesyjnym,
w efekcie czego powstała strategia państwa dla młodzieży. Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż nie znalazła ona jednak przełożenia
na wdrażanie programów europejskich ani na stan zintegrowania
środowiska organizacji młodzieżowych. Polska polityka młodzieżowa
nie posiada znamion rozwiązania systemowego, ze względu na brak
spójności działań i odgórnej koordynacji4.
Zarówno przed 1989 roku, jak również po zmianie systemu, w Polsce dominował model polityki młodzieżowej opartej na realizowaniu
tradycyjnych działań skierowanych do młodzieży, takich jak edukacja,
kultura, sport, turystyka. Działania te były podejmowane głównie
w ramach zadań wyznaczonych przez zakres polityk sektorowych.
Katalog działań adresowanych do młodzieży został poszerzony dopiero w okresie przedakcesyjnym, w ramach możliwości stworzonych
przez programy europejskie5.

3 A. Wiktorska-Święcka, Problematyka młodzieżowa na Dolnym Śląsku w kontekście
dostępnych opracowań naukowych jako bazy kształtowania polityki młodzieżowej samorządu województwa, [w:] Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne. Dobre praktyki na Dolnym Śląsku, D. Moroń, K. Zamorska (red.), Wrocław 2010, s. 245-258.
4 A. Wiktorska-Święcka, Polityka młodzieżowa państwa polskiego a kreacja kapitału społecznego, http://www.dcie.pl/dokumenty/AW_DSW.pdf, dostęp: 1.09.2015.
5 A. Kołomycew, Formalno-organizacyjne uwarunkowania polityki młodzieżowej
na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, „Polityka i społeczeństwo” 2013,
nr 4(11), http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/967, 30.08.2015., s. 38.
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W okresie PRL-u polityka młodzieżowa leżała w gestii Ministra do
Spraw Młodzieży. Urząd ten został powołany w 1982 roku przez sejm
PRL, a jego kompetencje regulowała uchwała nr 191 Rady Ministrów
z dnia 3 września 1982 roku w sprawie zakresu działania Ministra –
Członka Rady Ministrów do Spraw Młodzieży6. Minister do Spraw
Młodzieży miał współpracować z organami państwa, organizacjami
społecznymi i politycznymi w celu kształtowania warunków do
aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym i politycznym
państwa. Inicjował i współtworzył wraz z organami administracji
publicznej działania z zakresu wychowania, kształcenia, ochrony
zdrowia, kultury, działalności wydawniczej, polityki płac, polityki
kadrowej, świadczeń socjalnych, polityki mieszkaniowej, polityki rolnej i opieki społecznej w zakresie dotyczącym młodzieży. Współdziałał również z socjalistycznymi związkami młodzieżowymi. Wydzielony do dyspozycji ministra został fundusz na działania doraźne na
rzecz młodzieży, najczęściej w formie wspierania inicjatyw socjalistycznych organizacji społecznych. Jednostką pomocniczą było Biuro
ds. Młodzieży. Urząd Ministra do Spraw Młodzieży został zniesiony
w 1989 roku, uchwałę o powołaniu Ministra do Spraw Młodzieży
uchyliła uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1988
roku7.
Po zmianie ustrojowej, która miała miejsce w Polsce, nie powołano
już urzędu Ministra do Spraw Młodzieży, dlatego też młodzież nie
posiadała i nadal nie posiada swojego przedstawiciela w rządzie III
RP. Wielokrotnie podejmowano w Polsce próby utworzenia przedstawicielstwa młodzieży o wymiarze ogólnokrajowym. Już w 1989
roku utworzono Porozumienie Niezależnych Organizacji Młodzieżowych, w 1991 działalność rozpoczęła Polska Rada Młodzieży, w 1996
roku powołano do życia Forum Młodzieży Polskiej. Żadna z tych organizacji nie odznaczyła się jednak trwałością ani nie spełniała
M. P. 1982 nr 23, poz 195.
M. Raczek, Polityka na rzecz młodzieży w Polsce, [w:] Polityka młodzieżowa Unii
Europejskiej, M. Boryń, B. Dunaj, S. Mrozowska (red.), Toruń 2014, s. 142-144.
6
7
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wszystkich warunków formalnych. W 2002 roku z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, podjęto wraz z przedstawicielami organizacji młodzieżowych kolejną próbę stworzenia ogólnopolskiego
przedstawicielstwa. W rezultacie w 2003 roku powstała Polska Rada
Młodzieży, zrzeszająca prócz ogólnopolskich organizacji również
przedstawicieli regionalnych8.
Przez ponad roczny okres – od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego
2012 roku, działał Departament Młodzieży i Organizacji Pozarządowych DMOP, uchwalony na mocy zarządzenia nr 40 Ministerstwa
Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 roku9. Do głównych zadań departamentu należała realizacja wytycznych ministerstwa edukacji. Działania departamentu dotyczyły spraw z zakresu edukacji
globalnej, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwoju edukacji pozaformalnej, koordynacji informacyjnych programów europejskich skierowanych do młodzieży tj. EURODESK, wdrażania strategii
państwa dla młodzieży, współpracy z organizacjami młodzieżowymi
i inne. Po zlikwidowaniu departamentu powyższe zadania zostały podzielone między komórki organizacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie utworzono jednej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej
za kwestie młodzieży10.
Aktualnie funkcję ogólnopolskiego przedstawicielstwa organizacji
młodzieżowych pełni działająca od 2010 roku Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Rada formalnie jest związkiem stowarzyszeń i stanowi forum współpracy organizacji młodzieżowych. Rada ma rozbudowaną strukturę, tworzy ją 25 organizacji pozarządowych i dwie
fundacje, o różnej strukturze, liczbie członków i zasięgu terytorialnym. Zarządzanie radą należy do kompetencji Zarządu, w składzie
dziesięciu przedstawicieli wybieranych na dwuletnią kadencję podczas Walnego Zebrania Delegatów. Rada prowadzi działalność polegającą na upowszechnianiu idei partycypacji młodzieży w życiu publiczM. Raczek, op. cit. , s. 154-155.
Dz. Urz. MEN z 2011 roku Nr 1, poz. 20; M. Raczek, op. cit., s. 142-144.
10 Ibidem, s. 145-147.
8
9
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nym, przekazywaniu informacji o sytuacji młodzieży do wiadomości
publicznej. Rada reprezentuje również organizacje ją współtworzące
wobec sektora publicznego. Bierze również udział w współtworzeniu
polityki młodzieżowej. W Radzie powołano specjalne grupy robocze,
zajmujące się problematyką bezrobocia wśród młodzieży, polityki
młodzieżowej, współpracy międzynarodowej, usystematyzowanego
dialogu11.
Młodzi Polacy korzystali z europejskich programów młodzieżowych jeszcze przed 1989 rokiem. Również po zmianie systemowej
organy administracji publicznej wdrażały model polityki młodzieżowej zgodnej z rekomendacjami Rady Europy i agencji ONZ. Dodatkowe możliwości korzystania z programów unijnych adresowanych
do młodzieży pojawiły się wraz z rozpoczęciem procesu akcesji Polski
do Unii Europejskiej. Jeszcze przed wstąpieniem Polski do struktur
unijnych rozpoczęto prace nad dokumentem strategicznym regulującym politykę młodzieżową, która to strategia została ostatecznie
przyjęta w 2003 roku przez Radę Ministrów. Od 2004 roku Polska
jako pełnoprawny członek UE może korzystać z unijnego dorobku
w zakresie polityki młodzieżowej12.
Mimo powyższych możliwości, Polska nie posiada skonsolidowanej polityki młodzieżowej, postrzeganej jako spójny system planowanych działań strategicznych, realizowanych przez różne współdziałające podmioty. Młodzież nie uczestniczy w procesie kreowania
i wdrażania polityki młodzieżowej oraz polityk sektorowych w zakresie dotyczącym młodzieży, o czym świadczy również stosunkowo
niski stopień upodmiotowienia młodzieży. Powyższy problem jest
dostrzegany na szczeblu centralny, również ze względu na presję ze
strony instytucji europejskich13. Obszary polityki młodzieżowej wskazane w strategii mają charakter międzysektorowy, przekrojowy, nie
Ibidem, s. 154-155.
A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, B. Kotarba, Polityka młodzieżowa. Wymiar
krajowy i europejski, Rzeszów 2014,, s. 50-51.
13 Ibidem, s. 50-51.
11
12
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są integralną polityką młodzieżową. Działania w obszarach dotyczących młodzieży są podejmowane w ramach polityk sektorowych, które podlegają różnym resortom. Zgodnie z modelem dobrego rządzenia grono podmiotów realizujących te zadania stale się powiększa.
Są to podmioty publiczne, prywatne i społeczne. Jako główne problemy można wskazać na trudności z koordynacją tych działań oraz na
brak jednolitej podstawy prawnej dla polityki młodzieżowej14.
Jedną z głównych przyczyn braku koordynacji działań jest brak
głównego ośrodka na szczeblu centralnym, kompleksowo zarządzającego polityką młodzieżową. Po 1989 roku koordynacja działań wobec
młodzieży, zarówno tych w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym należała do kompetencji ministerstwa właściwego do spraw
oświaty i edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało wyposażone w specjalny departament ds. młodzieży i organizacji pozarządowych, lecz tylko na okres polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
W związku z problemami, z którymi borykają się kraje UE, punkt
ciężkości polityki młodzieżowej stopniowo przenoszony jest jednak
z MEN na ministerstwo właściwe do spraw pracy i polityki społecznej,
co jest również wynikiem wzrostu znaczenia na poziomie UE zatrudnienia i włączenia społecznego młodzieży. Największa ilość środków
finansowych przeznaczonych dla młodzieży znajduje się właśnie
w dyspozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. MPiPS odgrywa również wiodącą rolę we wdrażaniu programu unijnego Progress.
W realizacje polityki młodzieżowej włączone są również resorty zdrowia, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa, sportu i turystyki. Prócz wymienionych ministerstw, dla polityki młodzieżowej
realizowanej na szczeblu centralnym, istotne są również następujące
podmioty: Rzecznik Praw Dziecka, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro Zapobiegania Narkomanii oraz sejmowa komisja do spraw edukacji, nauki i młodzieży15.

14
15

Ibidem, s. 66.
Ibidem, s. 66-67.
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Podstawy prawne polityki młodzieżowej na szczeblu centralnym
w Polsce nie są jednolite. Problematyka młodzieży w Polsce na szczeblu centralnym pojawia się w wielu dokumentach strategicznych,
ustawach, rozporządzeniach itp., jednak młodzież nie jest w nich traktowana jako główny przedmiot działań i jedyny adresat. Dokumentami strategicznymi skoncentrowanymi na młodzieży są natomiast
strategia państwa dla młodzieży na lata 2003-2012 i raport Młodzi
2011.
Regulacje dotyczące młodzieży zawarte są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art. 31, 32, 47, 48, 53, 54,
58, 61, 63, 65, 68, 70, 71, 72, 146)16, Ustawie o działach administracji
rządowej z dnia 4 września 1997 roku (art. 1, 3, 4, 20, 31, 34, 148,
149, 152, 163, 166, 219)17, Ustawie o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 roku (art. 7, 12, 13, 33, 39)18, Ustawie o systemie oświaty
z 7 września 1991 roku (art. 1, 2, 21, 31, 91, 92), Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczególnego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 maja 2004 roku19, Zarządzeniu nr 18 Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu MENiS
z dnia 16 lutego 2005 roku20. Młodzież jest również wymieniana obok
innych grup społecznych w ustawach dotyczących promocji zatrudnienia, zatrudnienia socjalnego, pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego wspierania rozwoju
obszarów wiejskich, przemocy w rodzinie, działalności leczniczej,
rzecznika praw dziecka, działalności pożytku publicznego i wolontariatu, funkcjonowaniu administracji publicznej. Przykładowo kwestie
młodocianych pracowników są regulowane ustawą z 26 czerwca
Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
Dz. U. 1997 nr 141 poz. 943, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19
971410943, dostęp: 10.09.2015.
18 Dz. U. 1996 nr 106 poz. 492, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19
961060492, dostęp: 10.09.2015.
19 Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU199
10950425, dostęp: 10.09.2015.
20 M. P. 2005 nr 10 poz. 202, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP2005
0100202, dostęp: 10.09.2015.
16
17

– 100 –

Marta Rodziewicz – Proces kształtowania polityki...

1974 roku Kodeksu Pracy, praktyki absolwenckie ustawą z 17 lipca
2009 roku o praktykach absolwenckich, postępowanie w procesie
karnym z nieletnimi ustawą z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. Brak jest jednego aktu prawnego,
w sposób kompleksowo regulującego kwestie młodzieży. Występuje
brak jednolitości w definiowaniu samego pojęcia oraz konkretnych
zasad wdrażania polityki młodzieżowej, ani struktur określających
partycypację młodzieży w procesie decyzyjnym21.
Początki strategicznego myślenia o młodzieży w polskiej polityce
datuje się na rok 2003, kiedy przyjęta została strategia państwa na
rzecz młodzieży. Dokument, przyjęty przed akcesją Polski do struktur
unijnych, powstał w efekcie presji ze strony instytucji europejskich,
z konieczności dopasowania się do unijnych standardów i zaleceń Komisji Europejskiej zawartych w Białej Księdze. Na kształt dokumentu
wpływ miała również Rada Europy, a konkretnie jej zalecenia przyjęte w Rezolucji Rady Europy nr 98 (6)22.
Pierwsza polska strategia adresowana do młodzieży przyczyniła
się do wzmocnienia podmiotowości młodzieży jako grupy społecznej
oraz zwróciła uwagę na konieczność uwzględniania potrzeb młodzieży w ramach podejmowanych działań. Postulat brania pod uwagę opinii młodzieży pozostaje jednak ciągle w sferze deklaratywnej z uwagi
na brak powołania krajowego podmiotu, który reprezentowałby środowisko i interesy młodzieży. W pierwszy rządowym dokumencie
można wskazać wiele braków i słabości. Podstawową słabością jest
brak zawarcia w dokumencie definicji polityki młodzieżowej, która
odpowiadałaby polskim realiom. Sugerując się unijnymi realiami
przyjęto międzyresortowość polityki młodzieżowej, wprowadzając
tym samym podział zadań dla poszczególnych resortów, przy jednoczesnym braku ich koordynacji, co doprowadziło do usektorowienia
działań. Brak jest również wskazania źródeł finansowania zakładanych działań. Dodatkowo nie prowadzono monitoringu postępów
21
22

M. Raczek, op. cit., s. 148-149.
A. Kołomycew, op. cit., s. 38-39.
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w realizacji strategii ani ewaluacji strategii po zakończeniu okresu
realizacji, co jest niezwykle istotne w kontekście prac nad kolejnymi
dokumentami strategicznymi23.
Strategia państwa dla młodzieży na lata 2003-2012 została przyjęta przez Radę Ministrów 19 sierpnia 2003 roku. Za cel główny strategii przyjęto wyrównywanie szans młodego pokolenia i stworzenie
odpowiednich warunków dla młodzieży. Strategia wprowadza ramy
wiekowe dla grupy młodzieży, uznając za przynależnych do niej ludzi
w przedziale wiekowym 15-25 lat. Cele strategii zostały opracowane
na podstawie diagnozy zespołu ekspertów, powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, konsultacji z organizacjami młodzieżowymi, przedstawicielami administracji rządowej oraz polityki
młodzieżowej UE. W strategii wyszczególniono podstawowe zagadnienia do realizacji, do których zaliczono edukację młodzieży, zatrudnienie, uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, czas wolny, kulturę, sport i turystykę, zdrowie i profilaktykę24. Strategię oparto na
sześciu celach strategicznych:
 cel 1: tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju, samorealizacja
młodego pokolenia,
 cel 2: stworzenie szans dla rozwoju własnej aktywności młodego
pokolenia,
 cel 3: przeciwdziałanie marginalizacji młodego pokolenia,
 cel 4: rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży,
 cel 5: zbudowanie systemu informacji młodzieżowej,
 cel 6: kształcenie i doskonalenie zawodowe dorosłych pracujących z młodzieżą25.

Ibidem, s. 39-40.
G. Zielińska, Rola państwa w realizacji polityki dla młodzieży, [w:] Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (red.), Studia BAS, nr 2(18) 2009, s. 133; Strategia państwa dla
młodzieży na lata 2003-2012, MEN, Warszawa 2003; Działania Ministerstwa Edukacji
Narodowej w zakresie realizacji polityki państwa dla młodzieży, stan na 29 lipca
2008 r., MEN, Warszawa 2009.
25 Strategia państwa dla młodzieży..., op. cit.
23
24
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W 2005 roku nastąpiła redefinicja załozen strategii w związku
ze „Stanowiskiem rządu w sprawie wdrazania Europejskiego Paktu na
rzecz Młodziezy”. W „Stanowisku..” panstwo zobowiązało się do realizacji działan dodatkowych, harmonizujących zycie rodzinne i zawodowe młodziezy.
Wraz z przyjęciem strategii, Rada Ministrow powierzyła odpowiedzialnosc za realizację strategii ministrowi do spraw oswiaty. Inni
ministrowie zostali delegowani do wykonania zadan szczegołowych.
Wsrod głownych zadan Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie nalezy wskazac na szesc zagadnien: wyrownywanie szans edukacyjnych młodziezy w dostępie do edukacji, podniesienie poziomu
i jakosci wykształcenia głownie wsrod mieszkancow obszarow wiejskich, wzmacnianie powiązan edukacji młodziezy z potrzebami rynku
pracy, przeciwdziałanie marginalizacji młodego pokolenia, międzynarodową wspołpracę młodziezy, tworzenie warunkow do uczestnictwa
w zyciu publicznym i społecznym, budowanie systemu informacji
młodziezowej26. W związku z faktem, iz strategia dotyczy rowniez
zatrudnienia, wyznaczono rowniez zadania do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, polegające głownie na harmonizacji zycia zawodowego i rodzinnego. W tym celu zaproponowano
opracowanie modelu godzenia rol zawodowych i rodzinnych na poziomie centralnym regionalnym i lokalnym, poprzez zwiększenie aktywnosci zawodowej kobiet, włączanie tematyki godzenia rol do partnerstwa lokalnych, podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie
i swiadomosci z zakresu mozliwosci godzenia rol. Do zadan delegowanych resortowi nalezy rowniez podniesienie aktywnosci zawodowej
i zdolnosci do zatrudnienia osob bezrobotnych, w tym młodziezy27.
Raport Młodzi 2011 został opublikowany przez Kancelarię Prezesa
Rady Ministrow w sierpniu 2011 roku. Raport stanowi wielowymiarową diagnozę sytuacji zyciowej polskiej młodziezy, z uwzględnieniem
porownan w skali międzynarodowej. Głownym załozeniem raportu
26
27

G. Zielińska, op. cit., s. 136-138.
Ibidem, s. 138-139.
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jest uznanie młodziezy za jeden z podstawowych zasobow, na ktorym
powinno się oprzec budowę nowoczesnego panstwa oraz za grupę
o duzym potencjale innowacyjnym. Raport powstał w efekcie opracowania wynikow badan i analiz, dotyczących niemal wszystkich dziedzin zycia młodziezy28.
Raport składa się z dziesięciu rozdziałow, kompleksowo poruszających roznorodną tematykę dotycząca młodziezy. Pierwszy rozdział
wprowadzający „Czas na młodych. O koniecznosci wymiany pokoleniowej w Polsce” analizuje sytuację młodziezy, poczynając od okresu
transformacji systemowej i pokolenia solidarnosci oraz zasobow tego
pokolenia. W rozdziale tym sformułowano tezę o historycznej wyjątkowosci młodych, ktora jest bezcenna w projektach modernizacji
kraju. Wyjątkowosc pokolenia solidarnosci wynika z wyjątkowych
warunkow dorastania tej młodziezy oraz ze szczegolnego charakteru
socjalizacji rodzinnej. Transformacja systemowa i otwarcie się Polski
na swiat i zmiany przyczyniły się do socjalizacji politycznej młodego
pokolenia. W kolejnym rozdziale „Jacy są młodzi? Sprawy w zyciu
wazne, aspiracje, oczekiwania” raport porusza kwestie wspołczesnego
obrazu młodziezy. Wskazuje iz, potencjał innowacyjny młodziezy tkwi
w aspiracjach i dązeniach zyciowych młodych ludzi oraz ich oczekiwaniach i wyobrazeniach na temat dorosłego zycia. W rozdziale „Demografia” podkreslono pogłębiający się niedobor ludzi młodych, problem
starzenia się społeczenstwa. Mimo iz Polska nalezy do jednego z najmłodszych krajow UE, pojawiają się juz pierwsze wyrazne symptomy
nizu demograficznego, takie jak spadek przewagi ludzi młodych
w społeczenstwie, spadek urodzen, ujemne saldo wchodzących i wychodzących z rynku pracy. Nierownowaga procesow demograficznych
będzie miała swoje konsekwencje w roznych sektorach od 2015 roku.
W dalszej częsci „Edukacja i nowe wyzwania” przyjęto podstawowe
wyzwania dla Polski w tym obszarze. Są to gospodarka oparta na wiedzy i rozwoj kapitału intelektualnego. Tempo gospodarczego wzrostu
28 J. Odorzyńska-Kondek, „Młodzi 2011” – Raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, „Konsumpcja i rozwój”, 2011, Nr 1, s. 137-140.
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i trwałosc procesu konwergencji z krajami UE wykazuje duzą wspołzaleznosc z systemem edukacji i kapitałem intelektualnym młodego
pokolenia. W częsci poswięconej pracy podkreslono znaczenie przejscia od edukacji do zatrudnienia. Zwrocono uwagę, iz uwarunkowania
demograficzne i makroekonomiczne mogą zakłocac ten proces, co najbardziej dotyka własnie ludzi młodych. Kryzys ekonomiczny generuje
tzw. straconą generację, czyli młodziez dobrze wykształconą, ktora
mimo to pozostaje z dala rynku pracy. W Polsce młodziez pozniej niz
w pozostałych krajach UE wchodzi na rynek pracy, częsciej łączy
pracę ze studiami. Raport porusza rowniez kwestie „obszarow wspolnotowosci i intymnosci” do ktorych zalicza małzenstwo, rodzinę i alternatywne wybory. Podkreslone zostało zjawisko crowded nest, oznaczające zamieszkiwanie dorosłych dzieci wraz z rodzicami, z zaznaczeniem iz podłoze tego zjawiska nie jest psychologiczne, tylko
ekonomiczne. Tworcy raportu rekomendują redefinicję polityki prorodzinnej, z doraznych działan na dojrzałą i opartą na racjonalnych
przesłankach, uwzględniającą specyfikę młodziezy i realia społeczne.
Raport uwzględnia rowniez aspekty socjalizacji młodziezy związane
z „konsumpcją, czasem wolnym nowymi mediami – obszarami manifestacji statusu i kreacji własnego ja”. Poruszone zostały rowniez
kwestie socjalizacji politycznej w rozdziale „Młode pokolenie i nowy
ustroj – poglądy, postawy i obecnosc w publicznej sferze zycia”. Raport
konczą rozdziały „Zdrowie i zachowania ryzykowne młodziezy” oraz
„Młodosc i spojnosc społeczna”29.
Raport zawiera rowniez 35 rekomendacje dla polityki rządu, ktore
są wynikiem wnioskow i analiz przedstawionych w raporcie. Rekomendacje dotyczą edukacji (wyrownanie roznic srodowiskowych
w edukacji, poprawa jakosci studiow wyzszych, skuteczne doradztwo
zawodowe, nowe technologie, pomoc stypendialna, zniwelowanie
roznic w regionach), rynku pracy (promowanie przedsiębiorczosci,
zmniejszenie kosztow zatrudnienia, elastycznosc pracy, umozliwienie
29 Młodzi 2011. Streszczenie treści rozdziałów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Warszawa 2011.
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łączenia pracy z opieką nad dziecmi), zdrowia i opieki społecznej
(wspieranie dzietnosci, zasiłki rodzinne, opieka nad niepełnosprawnymi, mieszkania dla młodych rodzin), kultury, aktywizacji młodego
pokolenia (wprowadzenie mechanizmow udziału młodziezy w zyciu
społecznym i politycznym, w konsultacjach, aktywizacja działalnosci
obywatelskiej)30. Autorzy raportu uznali, iz powyzsze obszary powinny byc uwzględnione w dokumentach strategicznych i planistycznych, zarowno tych o charakterze ogolnym jak i sektorowym.
W związku z pogarszającą się sytuacją młodziezy, postanowiono
zredefiniowac załozenia polityki młodziezowej i rozpoczęto prace nad
nowym dokumentem strategicznym Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnosci. Nowa strategia ma przeformowac i uspojnic politykę młodziezową prowadzoną na szczeblu centralnym, zgodnie z unijnymi
dokumentami strategicznymi31. Wraz z zakonczeniem okresu realizacji strategii panstwa dla młodziezy na lata 2003-2018 rozpoczęto
prace nad nową strategią. Koordynacja prac została powierzona Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Dokument przyjął roboczą nazwę
Rządowy Program na Rzecz Młodziezy. Aktywna Młodziez.
Projekt nowego dokumentu powstał w MPiPS w 2013 roku. Głownym celem wskazanym w dokumencie, przewidzianym do osiągnięcia
do 2030 roku, jest „zwiększenie szans rozwojowych i poprawa warunkow startu młodych ludzi w zycie społeczne”. Cel ma zostac osiągnięty
poprzez wprowadzenie kompleksowego systemu działan, ktore
przygotują młodych ludzi do podejmowania rol społecznych, w tym
głownie aktywnosci zawodowej. Przy pracach nad nową strategią
wskazano osrodek koordynujący system działan – Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, powołano rowniez specjalne podmioty pomocnicze w postaci rady ds. młodziezy i sekretariatu ds. młodziezy, zajmujących się odpowiednio koordynacją działan i obsługą administracyjną32.
J. Odorzyńska-Kondek, op. cit., s. 137-140.
Ibidem, s. 51.
32 A. Kołomycew, op. cit., s. 40.
30
31
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Na podstawie zarządzenia nr 5 Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 lutego 2014 roku powołano zespoł do spraw aktywnosci społecznej młodziezy, będący organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej33. Zespoł został powołany w celu opracowania
programu aktywnosci społecznej. Do zadan zespołu nalezy dokonanie
przeglądu i analizy dokumentow strategicznych odnoszących się do
polityki młodziezowej, w szczegolnosci Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnosci, Strategii Rozwoju Kraju 2020, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, Strategii
Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 oraz unijnych dokumentow strategicznych dotyczących młodziezy34.
W ramach organu opiniodawczo-doradczego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rady Działalnosci Pozytku Publicznego, działa dorazny zespoł do spraw polityki na rzecz młodziezy. Z inicjatywy zespołu
podjęte zostały prace nad projektem Krajowego Programu na Rzecz
Młodziezy. Aktywna Młodziez.
Projekt ma na celu wyposazenie młodych ludzi w kompetencje
społeczne oraz kształtowanie aktywnych postaw społecznych. Ma
stanowic uzupełnienie oferty programowej adresowanej do organizacji trzeciego sektora. Ma odznaczac się komplementarnoscią wobec
działan prowadzonych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. W projekcie programu okreslono grupę
wiekową beneficjentow programu, ramy prawne, zgodnosc z dokumentami strategicznymi. Uwzględniono rowniez kompleksową diagnozę społeczną młodziezy i poziomu jej aktywnosci społecznej i politycznej. Celem programu jest stworzenie przestrzeni dla aktywnosci
33 W skład zespołu wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych MPiPS:
Departamentu Pożytku Publicznego, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej, Departamentu Polityki Rodzinnej, Departamentu Ubezpieczeń
Społecznych, Departamentu Polityki Senioralnej, Departamentu Prawnego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
34 Zarządzenie Nr 5 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw aktywności społecznej młodzieży, Dziennik
Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, dnia 11 luty 2014 r., poz. 6.
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młodziezy. Program nie okresla szczegołowych obszarow wsparcia,
tylko stanowi „mapę drogową”. Propozycje konkretnych działan będą
zalezec od beneficjentow programu, czyli od młodziezy i jej inwencji.
Cele szczegołowe programu wskazane w projekcie to rozwoj kompetencji społecznych, zwiększanie aktywnosci społecznej i obywatelskiej
młodziezy, zwiększanie uczestnictwa młodziezy w podejmowaniu
decyzji publicznych, rozwoj systemu wsparcia inicjatyw młodziezowych. Działania przewidziane zostały w pięciu priorytetach: Priorytet
I. Pasje i zainteresowania, Priorytet II. Aktywnosc społeczna i obywatelska, Priorytet III. Rozwijanie kompetencji i umiejętnosci przydatnych na rynku pracy, Priorytet IV. Infrastruktura wsparcia młodziezy,
Priorytet V. Pomoc techniczna35.
Projekt został złozony 19 maja 2014 roku, nie został jednak jeszcze
uruchomiony. 16 kwietnia 2015 roku została złozona interpelacja
poselska do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uruchomienia Rządowego Programu Aktywnosci Młodziezy na lata 20152016 „Aktywna Młodziez” w ramach programu wspołpracy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi. W interpelacji zawarto pytania o aktualny etap prac nad programem, powod
braku wiązących informacji na temat prac nad programem, termin
ogłoszenia ostatecznej wersji programu oraz przewidziane srodki finansowe na realizacje programu. Ostatnia informacja podana do wiadomosci publicznej przez Ministerstwo została opublikowana w listopadzie 2014 roku i dotyczyła raportu z konsultacji społecznych z młodziezą36.
35 Rządowy Program Aktywności Społecznej Młodzieży na lata 2015-2016 „Aktywna
Młodzież”, projekt z dnia 19 maja 2014 r., http://prom.info.pl/wp-content/uploads/
2014/03/PASM_19.05.2014.pdf, 10.09.2015.
36 Interpelacja nr 32531 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uruchomienia Rządowego Programu Aktywności Młodzieży na lata 2015-2016 „Aktywna
Młodzież” w ramach Programu Współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017, oficjalna
strona Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Prace Sejmu, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1A4B9529, dostęp: 10.09.2015.
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Odpowiedzi na interpelację udzielił 25 maja 2015 roku sekretarz
stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda.
W odpowiedzi zaznaczono, iz podstawą prac nad programem był projekt dokumentu, a obecnie trwają jeszcze negocjacje związane z ustaleniem wysokosci i zrodła pochodzenia srodkow finansowych, ktore
mają zostac przeznaczone na realizację programu. Po konsultacjach
międzyresortowych i społecznych oraz po przyjęciu programu planowane jest pilotazowe wdrozenie programu oraz ogłoszenie konkursu
dla organizacji pozarządowych37.
Zgodnie z wspomnianą wczesniej koncepcją dobrego zarządzania,
polityka młodziezowa realizowana przez panstwo na poziomie centralnym wykazuje silne powiązania z polityką młodziezową tworzoną
na poziomie ponadnarodowym – unijnym, jak rowniez na poziomie
regionalnym i lokalnym. W przypadku polityki młodziezowej realizowanej na poziomie Unii Europejskiej podkresla się, iz to własnie panstwa członkowskie oraz regiony są głownymi realizatorami polityki
europejskiej w tym zakresie. Głownym celem unijnej polityki młodziezowej jest wyznaczanie priorytetow działan i formułowanie zalecen
dla krajow członkowskich. Unijna polityka młodziezowa cechuje się
nizszym poziomem konkretyzacji od pozostałych polityk UE, w rezultacie czego za jej realizację odpowiedzialne są władze krajowe, regionalne i lokalne panstw unijnych. Komisja Europejska i pozostałe instytucje europejskie w swoich działaniach jedynie wyznaczają ogolne
ramy polityki młodziezowej, stanowią drogowskaz dla panstw członkowskich, wyznaczając preferowany kierunek działan i rozwiązywania problemow, udzielając niezbędnego wsparcia finansowego38. Dokumenty unijne podkreslają, iz głownymi realizatorami europejskiej
37 Odpowiedź na interpelację nr 32531 do ministra pracy i polityki społecznej
w sprawie uruchomienia Rządowego Programu Aktywności Młodzieży na lata 20152016 „Aktywna Młodzież” w ramach Programu Współpracy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017,
oficjalna strona Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Prace Sejmu, http://www.sejm.gov.
pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=06BE0314, dostęp: 10.09.2015.
38 M. Sińczuch, op. cit., s. 155.
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polityki młodziezowej są panstwa członkowskie, regiony oraz społecznosci lokalne. W Komunikatach Komisji Europejskiej wskazuje się,
iz za tradycyjną politykę młodziezową odpowiadają panstwa członkowskie, a czasami nawet instytucje na szczeblu lokalnym, w przypadku silnego stopnia regionalizacji, z podkresleniem, iz to własnie
działania na szczeblu lokalnym są najbardziej efektywne i wpływają
na młodych ludzi. Polityka młodziezowa na szczeblu europejskim
wzmacnia i uspojnia polityki krajowe, działając zgodnie z zasadą pomocniczosci i wzmocnionej wspołpracy39.
Polityka młodziezowa realizowana na poziomie regionalnym dopiero zaczyna się rozwijac, o czym mogą swiadczyc inicjatywy i programy
na rzecz młodziezy wdrazane w poszczegolnych wojewodztwach. Poziom realizacji polityki dla młodziezy jest jednak zroznicowany w poszczegolnych wojewodztwach pod względem wprowadzenia odrębnych programow na rzecz młodziezy, odwołan w strategiach rozwoju
wojewodztw, powołania komisji/organow doradczych ds. młodziezy,
przedstawicieli władz regionalnych ds. młodziezy, regionalnego
przedstawicielstwa młodziezy bądz organow młodziezowych przy
władzach wojewodztwa czy rad młodziezowych. Działaniami na rzecz
młodziezy zajmują się rowniez rozne departamenty urzędu marszałkowskiego, w zaleznosci od wojewodztwa.
Regionalne strategie i programy na rzecz młodziezy zostały wprowadzone tylko w niektorych regionach. W strategii rozwoju wojewodztwa wyodrębniono osobną częsc poswięconą młodziezy tylko
w wojewodztwie dolnosląskim (projekt wprowadzenia mikrosfery –
młodziez) i wielkopolskim (młodziez jako priorytet strategii Polityki
Społecznej dla Wojewodztwa Wielkopolskiego do 2020 r.). W przypadku pozostałych wojewodztw w strategiach umieszczono tylko
39 A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, B. Kotarba, op. cit. s. 28; Komunikat komisji
do Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Socjologicznego i Komitetu Regionów „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do
działania – strategia UE na rzecz młodzieży. Odnowiona otwarta metoda koordynacji
na potrzeby wyzwań i możliwości stojących przed młodzieżą”, KOM(2009)/200,
Bruksela 27.04.2009, s. 15.16.
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odwołania do młodziezy. Przedstawicielstwo władz regionalnych ds.
młodziezy najczęsciej przypada własciwym komisjom edukacji, sportu, nauki, kultury. Tylko niektore z wojewodztw posiadają odrębne
organy doradcze ds. młodziezy.
Polskie wojewodztwa wykazują duze zroznicowanie pod względem przyjmowanych dokumentow strategicznych, rozwiązan instytucjonalnych i organizacyjnych, będących częscią działan skierowanych
do młodziezy. Pozytywnym zjawiskiem jest pojawianie się w regionach coraz nowszych rozwiązan, adresowanych do młodych ludzi,
mających na celu ich aktywizację i włączenie społeczno-polityczne.
Niestety do chwili obecnej zaden samorząd regionalny nie podjął się
opracowania odrębnej strategii dotyczących polityki młodziezowej
ani nawet wyodrębnienia oddzielnej częsci dotyczącej młodziezy
w strategiach rozwoju wojewodztwa. W związku ze zmianą modelu
polityki regionalnej, wprowadzoną od 2011 roku oraz potrzebą
uaktualnienia dokumentow regionalnych i dostosowania do nowych
wytycznych, pojawiły się propozycje silniejszego podkreslenia roli
młodziezy i jej znaczenia w procesach rozwoju regionow40.
Z uwagi na rosnącą swiadomosc swojej podmiotowosci, coraz częsciej to własnie młodziez jest inicjatorem działan podejmowanych we
wspołpracy z władzami regionow. Powstają organizacje zrzeszające
młodziez, rady młodziezowe, sejmiki, sieci wspołpracy czy fora. Strategia panstwa dla młodziezy na lata 2003-2012 zobowiązała organy
administracji publicznej i jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia na szczeblu lokalnym działan aktywizujących młodziez pod
względem obywatelskim: „Mozliwosc wypowiadania opinii, podejmowania przez młodych ludzi decyzji w sprawach ich dotyczących czy
tez społecznosci, w ktorej zyją, to wazny element procesu kształtowania aktywnych postaw obywatelskich. Nalezy zachęcac młodziez do
uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji na roznych szczeblach
zarządzania społecznoscią i panstwem, ze szczegolnym uwzględnie-

40

A. Kołomycew, op. cit., s. 45.
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niem społecznosci lokalnych”41. Powyzszy fragment strategii podkresla istotne znaczenie lokalnych społecznosci i uczestnictwa na poziomie lokalnym młodziezy.
Podsumowanie
Polska polityka młodziezowa charakteryzuje się brakiem spojnosci
działan oraz odgornej koordynacji, co sprawia iz nie posiada znamion
rozwiązania systemowego. Obszary polityki młodziezowej są międzysektorowe, przekrojowe, nie stanowią więc integralnej polityki kierowej do młodziezy. Brak odgornej koordynacji działan, stale powiększające się grono podmiotow odpowiedzialnych za realizację tej polityki, brak przedstawicielstwa młodziezy w rządzie RP, jak rowniez
brak jednolitej podstawy prawnej dla polityki młodziezowej realizowanej na szczeblu centralnym sprawia, iz polityka ta jest nieefektywna, a Polska nie wykorzystuje w pełni mozliwosci wynikających
z członkostwa w strukturach unijnych, oferujących specjalne programy dla młodziezy.
Dopiero pierwsza polska strategia adresowana do młodziezy, ukierunkowana na wyrownywanie szans młodego pokolenia i tworzenie
odpowiednich warunkow do rozwoju, przyczyniła się do wzmocnienia podmiotowosci tej grupy społecznej oraz zwrociła uwagę na koniecznosc uwzględniania potrzeb młodziezy w ramach działan
realizowanych w ramach polityki panstwa. Mimo to postulat ten ciągle
pozostaje w sferze deklaratywnej, a działania adresowane do młodziezy są częsciej podejmowane na poziomie lokalnym niz centralnym. Brak rozwiązania systemowego na szczeblu centralnym sprawia,
iz poszczegolne wojewodztwa wykazują duze rozbieznosci w zakresie
prowadzonej polityki młodziezowej i realizowanych w tej sferze działan.

41 Strategia państwa dla młodzieży..., op. cit.; Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej..., op. cit.
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Kultura fizyczna a kultura – rozważania
teoretyczne
Physical culture and culture – theoretical considerations

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza terminu kultura fizyczna jako istotnego elementu szerszej kultury. W polskim piśmiennictwie naukowym pojęcie to nie
zawsze jest rozpatrywane z perspektywy jego związków z ogólną kulturą,
pojawiają się wręcz opinie, iż nie należy zaliczać go do kultury. Główną tezę
artykułu stanowi stwierdzenie, iż kultura fizyczna stanowi część ogólnej
kultury i w oparciu o nią powinna być rozpatrywana. Podjęta zostanie także
próba odpowiedzi na pytanie dotyczące powodów braku zgody odnośnie tak
fundamentalnego zagadnienia, jak związek pomiędzy kulturą fizyczną a kulturą.
Słowa kluczowe: kultura fizyczna, kultura, teoria kultury
Abstract:
The aim of the article is to analyze the term physical culture as an important element of culture in general. In Polish scientific literature the term
is not always considered from the perspective of its association with culture.
There are even views that it should not be regarded as a part of it. According
to the main hypothesis, physical culture is an element of culture in general.
An attempt to answer the question about the reasons for lack of consensus
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concerning such a fundamental issue as the association between culture and
physical culture will also be conducted.
Keywords: physical culture, culture, theory of culture

Wstęp
Niemal każdy człowiek ma w swoim życiu do czynienia z kulturą
fizyczną – uprawiając sport lub turystykę, uczęszczając na zajęcia wychowania fizycznego w szkole, aktywnie wypoczywając itp. Celem niniejszego artykułu jest analiza terminu kultura fizyczna jako istotnego
elementu szerszej kultury. Teza taka wydaje się być oczywista, jednak
w polskim piśmiennictwie naukowym pojęcie to nie zawsze było rozpatrywane z perspektywy jego związków z ogólną kulturą, przynajmniej w wymiarze funkcjonalnym. Co prawda znawcy tematu zdają
się potwierdzać wspomnianą relację pomiędzy kulturą a zawierającą
się w niej kulturą fizyczną, jednak zagadnienie to nie jest jednoznaczne.
Pierwsza część artykułu dotyczy ogólnych rozważań na temat znaczenia pojęcia kultura fizyczna. Wprowadzone zostaną definicje prezentujące różne ujęcia tego terminu oraz opisane zostaną krótko jego
elementy składowe, a także przybliżone zostanie zagadnienie związane z pojawiającą się niekiedy krytyką jego stosowania, co ma związek
z ideologicznym wykorzystywaniem kultury fizycznej w okresie funkcjonowania rządów komunistycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym także i w Polsce. Natomiast druga część pracy dotyczyć będzie głównej tematyki podjętej w artykule, mianowicie
miejsca kultury fizycznej w ogólnej kulturze. Przedstawione zostaną
zatem dominujące stanowiska w tej materii, prezentowane przez
teoretyków kultury fizycznej.
Główną tezę artykułu stanowi stwierdzenie, iż kultura fizyczna stanowi część ogólnej kultury i w oparciu o nią powinna być rozpatrywana. W ramach dywagacji podjęta zostanie także próba odpowiedzi
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na pytanie badawcze dotyczące powodów braku zgody odnośnie tak
fundamentalnego zagadnienia, jak związek pomiędzy kulturą fizyczną
a kulturą.
Badania podjęte w artykule zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody hermeneutycznej oraz komparatystycznej. Analiza
wymagała bowiem wyjaśnienia kontekstu znaczeniowego pojęcia kultura fizyczna, a po części także terminu kultura. Okazały się one niejednoznaczne, konieczne było zatem przyjrzenie się szeregowi ujęć,
jakie są im przypisywane przez czołowych naukowców zajmujących
się daną tematyką.
O pojęciu kultura fizyczna
Kultura fizyczna jest pojęciem bardzo dokładnie wytłumaczonym
i zdefiniowanym w piśmiennictwie naukowym. Mimo to można powiedzieć o nim, iż nie jest rozumiane w sposób jednoznaczny. Można
w związku z tym wskazać na cały szereg definicji prezentowanych
przez jej teoretyków. Jako sformułowanie słowne zestawiane jest
z kilkoma innymi określeniami, takimi mianowicie jak: kultura somatyczna czy kultura cielesna, które jednak nie są z nią w pełni tożsame.
Pojęcie kultura fizyczna można ujmować jako formę świadomości
społecznej – w tym sensie jest ona jednym z symboliczno-kulturowych
typów praktyki społecznej. W oparciu o opcję utrzymaną w duchu
socjobehawioryzmu i w nawiązaniu do antropologicznej koncepcję
kultury Antoniny Kłoskowskiej, definicję kultury fizycznej zaproponował Zbigniew Krawczyk, według którego jest to względnie zintegrowany i utrwalony system zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie, urodę, fizyczną doskonałość i ekspresję człowieka, przebiegających według przyjętych w danej zbiorowości
wzorów, a także rezultaty owych zachowań1. Kulturę fizyczną można
1 Z. Krawczyk, Od aksjologii ciała do koncepcji kultury fizycznej, [w:] Kultura fizyczna i sport w ujęciu socjologicznym. Wybór tekstów, H. Sekuła-Kwaśniewicz (red.),
Kraków 1985, s. 46.
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również rozpatrywać w ujęciu holistycznym. W tej perspektywie Jerzy Kosiewicz określił ją jako zespół form świadomości społecznej, które integrują i utrwalają związek wiedzy oraz zachowań stanowiących
podstawę dla harmonijnego rozwoju wszechstronnej, dojrzałej osobowości i zdrowia w płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i relacyjnej. Wreszcie, kultura fizyczna może być rozpatrywana w porównaniu z kulturą somatyczną – traktując te dwa terminy jako tożsame2.
Z pewnością warte przytoczenia jest ujęcie zawarte w polskiej
Ustawie o kulturze fizycznej z 1996 r. Kulturę fizyczną zdefiniowano
w tym akcie jako wiedza, wartości, zwyczaje, działania podejmowane
dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia
uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania
i przywracania jego zdrowia3. Jest to zatem definicja zbliżona nieco do
prezentowanego wyżej ujęcia socjobehawioralnego, zwracająca uwagę na zagadnienia prozdrowotne oraz zmierzające do powiększania
sprawności fizycznej.
Nawiązując do polskiego piśmiennictwa dotyczącego kultury fizycznej, należy zwrócić uwagę także na inne rozróżnienie jeśli chodzi
o koncepcje, zgodnie z którymi interpretuje się to pojęcie. Należą do
nich: indywidualistyczno-wartościująca, socjologizująco-uniwersalistyczna i holistyczna. Pierwsza z nich jest jednak na ogół krytykowana
za zbyt wąską interpretację słowa kultura. Zgodnie z koncepcją socjologizująco-uniwersalistyczną kulturę fizyczną postrzega się jako zjawisko o charakterze grupowym, obejmujące zarówno zachowania
związane z dbałością o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie
i piękno człowieka, jak i rezultaty tych zachowań. W ujęciu holistycznym natomiast kultura fizyczna to obiekt zewnętrzny wobec człowieka,
będący czynnikiem wyznaczającym na podstawie przyjętych w danej
zbiorowości systemów wartości określone schematy postępowania4.
2 J. Kosiewicz, Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, Warszawa 2000,
s. 17-25.
3 Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r., Dz. U. Nr 25, poz. 113.
4 M. Marcinkowski, M. Sokołowski, Aksjologiczne i funkcjonalne aspekty kultury fizycznej w wojsku, t. VII, Warszawa 2004, s. 47.
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Obok kultury fizycznej wyróżnia się niekiedy pojęcie body culture,
które uznaje się za szersze od niego jeśli chodzi o zakres. Obejmuje
ono wszystkie sportowe i pozasportowe zjawiska, zabiegi, teorie oraz
refleksje naukowe i pozanaukowe odnoszące się do uwarunkowanych
kulturowo aspektów ludzkiego ciała. Za odpowiednik body culture
uznaje się pojęcie kultury somatycznej5.
Powyżej wskazano jedynie niektóre definicje kultury fizycznej prezentowane przez polskich teoretyków tej sfery rzeczywistości. Jak widać, kulturę fizyczną można rozumieć na wiele sposobów, akcentowane są ponadtoróżne jej elementy. Z całą pewnością można jednak
stwierdzić, iż jako kategoria kultura fizyczna obejmuje liczne aspekty
związane z ruchem i dbaniem o ciało.
Kultura fizyczna i jej elementy składowe
Jak widać z przytoczonych wyżej definicji kultury fizycznej, jest to
pojęcie rozumiane na szereg sposobów, mniej lub bardziej zbliżonych
do siebie. Kultura fizyczna bywa jednak tłumaczona także w sposób
addytywny, a zatem poprzez wyliczenie jej elementów składowych,
mimo że niektórzy badacze krytykują taki sposób ujmowania tej kategorii twierdząc, iż nie można do kultury fizycznej czegoś włączyć
bądź czegoś z niej wykluczyć6. Jak można by się spodziewać biorąc
pod uwagę różne sposoby definiowania tego terminu, nie ma także
zgody jeśli chodzi o przedziały rzeczywistości, które można zaliczyć
jako jej elementy składowe. W związku z tym różni badacze wskazują
na różne nieco zakresy pojęcia kultura fizyczna. Poniżej przedstawione zostaną kluczowe stanowiska w tej kwestii.

5 J. Kosiewicz, Sport w perspektywie filozofii, [w:] Nauki społeczne wobec sportu
współczesnego, J. Kosiewicz, P. Bany, M. Piątkowska, J. Żyśko (red.), Warszawa 2010,
s. 37-38. Por.: H. Eichberg, Body Culture. Essays on sport, space and identity, J. Bale,
C. Philo (red.), London 1998.
6 B. Szczechowicz, Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego,
Warszawa 2012, s. 15.
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W nawiązaniu do powyższego, kulturę fizyczną można definiować
szeroko lub wąsko. W ujęciu szerokim termin ten obejmuje wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową i rehabilitację, a także turystykę, natomiast w wąskim zakres ten nie uwzględnia turystyki7. Na
właśnie takie elementy składowe kultury fizyczne zwrócił uwagę Zbigniew Krawczyk, uszczegółowiając je nieco. Wymienił on bowiem
następujące komponenty kultury fizycznej (rozumianej jako całość):
wychowanie fizyczne (szkolne, dzieci i młodzieży), sport (dla wszystkich, wyczynowy), rekreacja fizyczna (dorosłych i w wieku poprodukcyjnym) i rehabilitacja ruchowa. Jak stwierdził ów autor w odniesieniu do ewentualnego zaliczania turystyki do kultury fizycznej, uzależnione jest to od tego, czy instytucje państwowe zarządzające turystyką w danym kraju są zintegrowane z instytucjami odpowiedzialnymi
za inne sfery kultury fizycznej8.
Ujęcie addytywnej definicji kultury fizycznej zaprezentował także
Jerzy Kosiewicz, według którego do kultury fizycznej zaliczyć można
sport wyczynowy, sport masowy, sport powszechny, sport amatorski,
sport szkolny, sport osób niepełnosprawnych, wychowanie fizyczne,
gry i zabawy, rekreację ruchową, turystykę wyczynową, turystykę pątniczą oraz rekreacyjne formy turystyki9. Jak widać ponadto, powyższe
rozróżnienie także jest dalece bardziej uszczegółowione w porównaniu z najbardziej popularnym rozróżnieniem.
Na uwagę zasługuje przy tym fakt, iż w powyższej definicji nie została uwzględniona rehabilitacja. Jest to kolejny, obok turystyki komponent, który nie zawsze jest brany pod uwagę jako część składowa
pojęcia kultura fizyczna. Zdaniem Bogdana Kunickiego, w kulturze
fizycznej wyróżnia się trzy główne, przenikające się silnie segmenty,
mianowicie sport, wychowanie fizyczne i rekreację, natomiast wielu
7 A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce w latach 1944-2001. Studium historyczno-porównawcze, Rzeszów 2005, s. 13.
8 Z. Krawczyk, O kulturze fizycznej. Studia i szkice, Warszawa 1983, s. 13. Por.:
B. Ryby, Kultura fizyczna – ważna dziedzina życia społecznego, [w:] Księga sportu polskiego 1944-1974, J. Rajkowska (red.), Warszawa 1975, s. 9.
9 J. Kosiewicz, Sport w perspektywie…, op. cit., s. 29.
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autorów dodaje do tego również turystykę i rehabilitację ruchową. Co
do tych dwóch ostatnich elementów w środowisku naukowym nie ma
jednak zgody10. Co więcej, w Ustawie o sporcie z dn. 25.06.2010 r.
stwierdzono, iż sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją
ruchową składają się na kulturę fizyczną11, Zatem polski ustawodawca
także zaliczył do kultury fizycznej trzy elementy, przy czym zamiast
rekreacji fizycznej uwzględniona została rehabilitacja ruchowa. W niniejszym artykule przyjęte zostanie jednak w nawiązaniu do piśmiennictwa naukowego, iż to sport, wychowanie fizyczne i rekreacja fizyczna należą do form uczestnictwa w kulturze fizycznej, co do których panuje względna zgoda.
Konkludując powyższe rozważania, na kulturę fizyczną składają
się takie elementy, jak sport, wychowanie fizyczne oraz rekreacja fizyczna, a także w zależności od przyjętej orientacji, także rehabilitacja
oraz turystyka. W poszukiwaniu znaczenia pojęcia kultura fizyczna
zasadnym wydaje się zatem krótki przegląd znaczeń poszczególnych
jej komponentów. Zadanie to nie jest łatwe ze względu na zróżnicowane rozumienia także i tych terminów. W związku z tym przytoczone zostaną jedynie wybrane objaśnienia poszczególnych komponentów kultury fizycznej.
Sport rozumieć można jako kreatywną, świadomą i dobrowolną
działalność fizyczną, będącą wyspecjalizowaną grą, której celem jest
dążenie do jak najdoskonalszych wyników oraz wszechstronnego rozwoju człowieka. Istotą owej działalności jest współzawodnictwo i rywalizacja, które mają nieantagonistyczny charakter i odbywają się zgodnie z przyjętymi regułami, w tym także z normami prawnymi. Sport od
innych przejawów dobrowolnej aktywności fizycznej odróżnia stabilność instytucjonalna, powszechność oraz konieczność wykorzystywania
specjalistycznych obiektów i sprzętu. Na poziomie zawodowym sport

10 B. J. Kunicki, Społeczeństwo, kultura, kultura fizyczna, [w:] Socjologia kultury fizycznej, Z. Dziubiński, Z. Krawczyk (red.), Warszawa 2011, s. 59-60.
11 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, Dz. U. z 2010 r. Nr 127, s. 1.

– 122 –

Michał Marcin Kobierecki – Kultura fizyczna a kultura...

może mieć charakter pracy12. Niekiedy rozróżnia się ponadto sport
wyczynowy (kwalifikowany), masowy (powszechny), amatorski, zawodowy itp. W niniejszym artykule nie ma miejsca na rozwijanie tego
zagadnienia. Należy zatem przyjąć, iż sport stanowi najbardziej wyspecjalizowaną formę kultury fizycznej, a charakteryzuje go ukierunkowanie na rywalizację i zwyciężanie. Sport cieszy się niezwykłą
popularnością, a największe wydarzenia sportowe przyciągają przed
ekrany telewizorów wiele milionów widzów. W związku z tym rozpatrywany jest niekiedy jako element kultury masowej, o czym więcej
w dalszej części artykułu.
Zupełnie odmienny charakter można przypisać rekreacji fizycznej,
przy opisywaniu której przede wszystkim zwraca się uwagę na jej
opozycję wobec pracy13 oraz wykonywanie jej „dla samego wykonywania”, nie zaś dla jakiegoś głębszego celu14. Istotny jest tu także element odpoczynku jako jedna z głównych korzyści związanych z rekreacją fizyczną15. Termin ten można zatem zdefiniować za Teresą
Wolańską jako wszystkie zajęcia o treści ruchowo-sportowej lub turystycznej, którym człowiek oddaje się z własnych chęci w czasie wolnym
od obowiązków, dla wypoczynku, rozrywki i dla rozwoju własnej osobowości16. Spośród wszystkich form uczestnictwa w kulturze fizycznej
rekreacja ma z całą pewnością najbardziej autoteliczny charakter,
podczas gdy za jej przeciwieństwo pod tym względem można by uznać sport, w szczególności w jego elitarnej odmianie.
Trzecim z kluczowych komponentów kultury fizycznej jest wychowanie fizyczne. Za Zbigniewem Krawczykiem można je wyjaśnić
12 M. M. Kobierecki, Czym jest sport? Analiza wybranych definicji pojęcia „sport”
oraz pojęć zbliżonych, [w:] Z dziejów kultury fizycznej Polski oraz wybranych regionów
i mniejszości narodowych, J. Dżereń (red.), Płock 2011, s. 232.
13 Por. J. Kosiewicz, Free Time and Freedom of Choice, [w:] Movement Recreation
for All, J. Kosiewicz (red.), Legionowo 2006, s. 15-22, Idem, Spór o istnienie i wolność
wyboru, [w:] Sport jako kulturowa rzeczywistość, Z. Dziubiński (red.), Warszawa 2005,
s. 61-69.
14 L. Haywood et al., Understanding Leisure, Cheltenham 2002, s. 3-4.
15 J. Kosiewicz, Sport and Philosophy. From Methodology to Ethics, Warszawa 2009,
s. 192.
16 T. Wolańska, Rekreacja fizyczna, Warszawa 1971, s. 11.
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jako wprowadzenie człowieka w świat kultury fizycznej oraz kreacja jego ciała zgodnie z przyjętymi w danym społeczeństwie wzorami i ideałami wychowawczymi17. Jest to bardzo ogólne rozumienie, jednak wydaje się zarazem trafne. W potocznym znaczeniu wychowanie fizyczne kojarzy się na ogół z lekcjami „WF-u” w szkołach, których celem
jest poprawa i kształtowanie sprawności fizycznej wśród młodzieży.
W definiowaniu wychowania fizycznego zwraca się uwagę na jego
podwójną rolę – zaspokajanie doraźnych potrzeb jeśli chodzi o fizyczny rozwój oraz przygotowanie do dbałości o ciało po zakończeniu
procesu wychowawczego. Zdaniem Henryka Grabowskiego wychowanie fizyczne stanowi ponadto fundament kultury fizycznej, gdyż to
właśnie od niego zależy poziom innych form uczestnictwa w niej18.
Wśród teoretyków kultury fizycznej istnieje zgoda co do tego, iż
trzy powyższe komponenty: sport, rekreacja fizyczna i wychowanie
fizyczne składają się na pojęcie kultury fizycznej. Jak wspomniano, nie
ma zgody odnośnie tego, czy rehabilitację i turystykę także należałoby
uznać za jej komponenty. Dla dopełnienia rozważań stwierdzić trzeba, iż rehabilitacja ruchowa (cielesna) oznacza system normatywnie
uregulowanych czynności stosowany w znoszeniu problemów osoby
wykluczonej z kultury społecznej w następstwie utraty sprawności19,
podczas gdy turystyka dotyczy pobytu poza miejscem i środowiskiem
stałego zamieszkania, podczas którego turysta koncentruje się na „pokonywaniu trasy i delektowaniu się przebiegiem tej akcji20.
Ideologiczny wydźwięk pojęcia kultura fizyczna
Opisywane powyżej pojęcie kultury fizycznej jest niekiedy postrzegane w sposób pejoratywny, a to za sprawą wykorzystywania go
Z. Krawczyk, O kulturze fizycznej…, op. cit., s. 21.
H. Grabowski, Wychowanie fizyczne, [w:] Kultura fizyczna. Sport. Encyklopedia
kultury polskiej XX wieku, Z. Krawczyk (red.), Warszawa 1997, s. 45.
19 A. Pawłucki, Naukowa legitymizacja rehabilitacji cielesnej, [w:] „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2012, nr 39, s. 4.
20 B. Szczechowicz, Kultura fizyczna jako..., op. cit., s. 18, 23.
17
18
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w celach ideologicznych przez władze w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Co ciekawe, chociażby w Stanach Zjednoczonych pojęcie to jest mało znane i właściwie nie używane, w przeciwieństwie
do Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, państw skandynawskich oraz w szczególności państw Europy Środkowej i Wschodniej
oraz Rosji21. Popularność sformułowania kultura fizyczna między innymi w naszym kraju wynika po części przynajmniej właśnie z jego
znaczenia ideologicznego w okresie zimnej wojny.
Od początku istnienia PRL deprecjonowano częściej wykorzystywane uprzednio pojęcia jak wychowanie fizyczne i sport na rzecz właśnie kultury fizycznej22. Właśnie w okresie istnienia Polski Rzeczpospolitej Ludowej wystąpiła tendencja, co odzwierciedlone zostało
w oficjalnej i naukowej nomenklaturze, do częstego posługiwania się
pojęciem kultura fizyczna jako poniekąd synonimu terminów sport
oraz wychowanie fizyczne. Jak wynika z rozważań podjętych we
wcześniejszych fragmentach artykułu, jest to oczywiście błędne, ponieważ kultura fizyczna jest terminem o znacznie szerszym zakresie,
integrującym zarówno sport i wychowanie fizyczne, jak i szereg innych komponentów. Lektura literatury z początku lat pięćdziesiątych
wydaje się jednak potwierdzać powyższe stwierdzenie odnośnie takiego właśnie ujmowania znaczenia kultury fizycznej. Nie można
oczywiście stwierdzić, iż słowo sport zostało wyparte przez sformułowanie kultura fizyczna. Niejednokrotnie obydwa pojęcia były stosowane wspólnie np. jako kultura fizyczna i sport. Jednak stwierdzić
należy, iż kultura fizyczna była sformułowaniem dominującym jeżeli
chodzi o użycie23.
J. Kosiewicz, Sport w perspektywie…, op. cit., s. 11.
P. Godlewski, Nauki o kulturze fizycznej – proces autonomizacji i rozwoju (bardziej o społecznych i humanistycznych grupach tematycznych), [w:] Kultura fizyczna
w Polsce Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej, L. Nowak, P. Pieczyński, R. Urban (red.),
Gorzów Wielkopolski 2012, s. 30.
23 Por.: M. Segał, Święta kultury fizycznej, Warszawa 1951, s. 9; K. W. Jankowski,
J. Kosiewicz, S. Wanat, J. Żyśko, Przeobrażenia systemowo-strukturalne kultury fizycznej, [w:] Przeobrażenia kultury fizycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
K. W. Jankowski, Z. Krawczyk (red.), Warszawa 1997, s. 123.
21
22
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Od drugiej połowy lat czterdziestych w Polsce, a także innych krajach socjalistycznych, wprowadzano ukształtowany w Związku Radzieckim model kultury fizycznej. Miała ona na celu wspomaganie
psychofizycznej przebudowy społeczeństwa oraz stanowienie części
nadbudowy społeczeństwa socjalistycznego. Ową służebną rolę kultury fizycznej wobec socjalizmu podkreślano z resztą przez cały okres
istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej24. W 1948 roku, a więc 3 lata po zakończeniu wojny, w uchwale Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików kulturę fizyczną
określono jako jeden z najważniejszych środków wychowania komunistycznego, wzmocnienia zdrowia i sił pracujących mas oraz przygotowania ich do bardziej wydajnej pracy i obrony socjalistycznej ojczyzny25. Zgodnie z dyrektywami komunistycznymi kultura fizyczna posiadała znaczenie rangi państwowej jako część „nowej socjalistycznej
kultury”. Do jej celów zaliczano masowe uczestnictwo w wychowaniu
fizycznym i sporcie, propagując wychowanie w duchu kolektywnym26.
Rozwiązania radzieckie, jak wspomniano, były transmitowane do
państw satelickich, w tym do Polski. Najpierw w lutym 1948 roku
uchwalono w PRL ustawę „O powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu”,
następnie we wrześniu 1949 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PZPR przyjęło uchwałę, aby ostatecznie usankcjonować kształt
kultury fizycznej w Polsce ustawą z grudnia 1949 roku „o organizacji
spraw kultury fizycznej i sportu”27. Wówczas właśnie wprowadzono
w PRL nie tylko system organizacji kultury fizycznej zaczerpnięty
z ZSRR, ale także skopiowano radzieckie wzorce odnośnie nazewnictwa, o czym pisano już wcześniej.
P. Godlewski, Nauki o kulturze..., op. cit., s. 13-14, 16.
Sport w ZSRR, Biuro Propagandy i Agitacji GKKF, Warszawa 1954, s. 8.
26 A. Zagórska, A. Nowakowski, Ustawa o kulturze fizycznej w Polsce z 1949 roku,
[w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (1918-1989), B. Maksimowska,
A. Nowakowski, S. Podobiński (red.), Częstochowa 1999, s. 79.
27 Ibidem, s. 74-75.
24
25
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W związku z powyższym pojęcie kultury fizycznej określane jest
niekiedy jako spuścizna czasów stalinizmu i sowietyzacji Polski. Zdaniem Dobiesława Dudka pogląd taki jest błędny, ponieważ termin
w Polsce ma swój rodowód w czasach zaborów i II Rzeczpospolitej.
Według D. Dudka terminu zaczęto używać w XIX wieku28. Podobną
opinię zaprezentował Jerzy Kosiewicz, według którego termin kultura
fizyczna zaczął być w Polsce używany już w okresie przedwojennym.
Niektórzy przypisują jego upowszechnienie Józefowi Piłsudskiemu,
sam termin zaś miał zostać wyeksponowany w sensie teoretycznym
i praktycznym przez czasopismo „Wychowanie Fizyczne”, ukazujące
się od 1937 roku. Po II wojnie światowej termin miał zostać nasycony
właściwościami ideologicznymi mającymi na celu umocnienie władzy
socjalistycznej29.
Stwierdzić należy zatem, iż mimo że wiązanie terminu kultura
fizyczna z okresem komunizmu nie wydaje się być słuszne w sensie
genetycznym, to jednak właśnie wówczas jego stosowanie stało się
powszechniejsze. Mimo silnego ideologicznego wykorzystywania kultury fizycznej w okresie rządów komunistycznych nie wydaje się jednak słuszne postrzeganie tego pojęcia w sposób pejoratywny, a tak się
niekiedy dzieje. Termin ten nie jest bowiem wymysłem ideologów
komunistycznych, a został przez nich jedynie wykorzystany. Dodać
przy tym należy, iż kultura fizyczna była czasach PRL rozumiana nieco
odmiennie od jej obecnego znaczenia, co można zaobserwować chociażby w szczególnie często pojawiającej się wówczas konstrukcji
słownej kultura fizyczna i sport.

28 D. Dudek, Pojęcie kultury fizycznej w polskiej tradycji terminologicznej do 1939
roku, [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. Dzieje kultury
fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX wieku, t. 1, T. Drozdek-Małolepsza (red.),
Częstochowa 2011, s. 9, 14-15, 27.
29 J. Kosiewicz, Sport w perspektywie…, op. cit., s. 27-28.
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Kultura fizyczna jak część składowa kultury w ogóle
Zanim dokonany zostanie przegląd różnych stanowisk i koncepcji
dotyczących miejsca kultury fizycznej w ramach ogólnej kultury, niezbędne jest określenie czym owa kultura jest. Podobnie jak opisywana wcześniej kultura fizyczna, nie jest to pojęcie jednoznaczne. Dowodem na to jest wielość różnych definicji tego terminu – Alfred
Kroeber i Clyde Kluckhohn wyróżnili ich ponad 16030. Co więcej, według niektórych teoretyków kultury fizycznej, to właśnie z niejasnego
znaczenia pojęcia kultura wynikają problemy w objaśnianiu czym jest
kultura fizyczna.
O pojęciu kultura
W pierwotnym sensie terminem kultura określano sfery ludzkiego
bytu ontologicznie odrębne od sfery natury31. Kulturę ujmuje się niekiedy także jako synonim cywilizacji, a także jako kolektywny zespół
umiejętności i dzieło intelektualne każdego społeczeństwa oraz całościowy sposób życia ludzi32. Pojęcie to tłumaczy się także jako siłę
sprawczą, która czyni ludzkie zachowania widocznymi i wyróżnialnymi33. Mówiąc o kulturze można mieć na myśli normy, wartości, wierzenia albo symbole. Ujmuje się ją także w znaczeniu kultury wysokiej
(ujęcie humanistyczne), bądź też jako całościowy sposób życia danego
społeczeństwa (ujęcie nauk społecznych). Zgodnie z tym ostatnim

30 S. Bednarek, Kultura jako przedmiot poznania. O statusie kulturoznawstwa jako
odrębnej dyscypliny naukowej, [w:] O naturze i kulturze, J. Mozrzymas (red.), Wrocław
2005, s. 11; por. A. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture. A Critical Review of Concepts and
Definitions, Cambridge 1952.
31 Kulturę tradycyjnie odróżnia się od sfery zjawisk przynależnych naturze, mimo
że podział na rzeczywistość kulturową i naturalną może sprawiać wrażenie abstrakcyjnego. Z. Krawczyk, Kultura globalna a kultura fizyczna, [w:] Socjologia kultury
fizycznej, Z. Dziubiński i Z. Krawczyk (red.), Warszawa 2011, s. 67.
32 C. Jenks, Kultura, Poznań 1999, s. 16-17, 20.
33 F. Inglis, Kultura, Warszawa 2007, s. 16.
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sposobem rozumowania, nie powinno się mówić o kulturze, ale o kulturach34.
Jedną z definicji kultury zaprezentował Bronisław Malinowski, według ktorego jest to aparat instrumentalny, stawiający człowieka w położeniu, w którym lepiej radzi on sobie z konkretnymi, specyficznymi
problemami stojącymi przed nim w jego środowisku, w procesie zaspokajania swoich potrzeb35. Podobne ujęcie przedstawił Stefan Czarnowski, według ktorego kulturą okresla się dobro zbiorowe i zbiorowy
dorobek, owoc twórczego i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokoleń, przy czym wszelkie odkrycia i wynalazki aby stac się kulturą muszą zostac zachowane dla kolejnych pokolen36. Antonina Kłoskowska,
jeden z największych polskich autorytetow zajmujących się badaniami nad kulturą, dokonała przeglądu całego szeregu rozumien pojęcia
„kultura” prezentowanych przez przedstawicieli roznych orientacji,
stwierdzając przy tym, iz wszystkie zjawiska kultury odnoszą się do
człowieka jako uczestnika stosunków społecznych i wszystkie w jakimś
zakresie są wspólne zbiorowościom, grupom i kategoriom społecznym37.
Biorąc pod uwagę wielość definicji kultury, nie może dziwić, iż
termin ten występuje także w różnych zakresach znaczeniowych –
może obejmować dzieła Szekspira, ale także popularne komiksy, operę, futbol amerykański, kwestię kto zmywa naczynia w domu, strukturę urzędu prezydenta USA. Za brytyjskim kulturoznawcą Raymondem Williamsem można wyliczyć kulturę w znaczeniu sztuka i działalność artystyczna, wysublimowane, najczęściej symboliczne cechy
określonego sposobu życia oraz pewien proces rozwojowy. Wydaje
się jednak, iż obecnie raczej dominuje postrzeganie kultury w znaczeniu szerokim38.
34 W. Griswold, Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się
świecie, Warszawa 2013, s. 33, 37-38.
35 S. Jedynak, Kategorie kultury, Lublin 2011, s. 10.
36 S. Czarnowski, Kultura, Warszawa 2005, s. 9.
37 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 2007, s. 30.
38 E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracken, M. Ogborn I G. Smith, Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2004, s. 24-27.
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Warto wspomnieć także o podziałach terminu kultura. Teoretycy
dzielą ją na szereg sposobów, jednak w pracach naukowych najczęściej można napotkać podział na kulturę materialną, która dotyczy
aktywności materialno-produkcyjnej człowieka i jej produktów oraz
duchową, która z kolei obejmuje sferę ludzkiego ducha i jej produktów:
nauki, sztuki, literatury, religii, wychowania, polityki. Trudno jednak
wskazać fragmenty rzeczywistości, które można by zaliczyć wyłącznie
do kultury duchowej bądź materialnej39.
Jak widać, kultura należy do pojęć trudnych czy wręcz niemożliwych do precyzyjnego zdefiniowania i wytłumaczenia. Owa niejasność dotycząca znaczenia kultury zdaniem Zygmunta Baumana wynika nie tylko z wielości definicji, ale także z nieprzystawalności tradycji intelektualnych, które na skutek rozmaitych uwarunkowań historycznych zbiegły się w tym pojęciu40. Sytuacja ta sprawia, iż niezwykle
trudne może się okazać rozstrzygnięcie co do przynależności kultury
fizycznej do kultury w ogóle – biorąc pod uwagę brak zgody co do
znaczenia któregokolwiek z tych pojęć.
Miejsce kultury fizycznej w kulturze
Rozważając miejsce kultury fizycznej w kulturze niezbędne jest
przyjrzenie się najbardziej charakterystycznym stanowiskom w tej
kwestii. Mimo że obecnie wydaje się, iż większość znawców tematyki
opowiada się ze uznaniem kultury fizycznej za część kultury, w przeszłości wydawały się dominować stanowiska odwrotne41. Na problem
ten zwrócił uwagę Maciej Demel, według którego kultura fizyczna
najczęściej postrzegana jest jako historyczny proces dostosowywania
motoryczności do potrzeb zmieniającego się świata, harmonizowania
jej z całokształtem kultury materialnej i duchowej. Jednocześnie jak
S. Jedynak, op. cit., s. 12.
Z. Bauman, Kultura jako praxis, Warszawa 2012, s. 89.
41 Z. Krawczyk, Natura, kultura – sport. Kontrowersje teoretyczne w Polsce, Warszawa 1970, s. 24.
39
40
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stwierdził ten autor, kultura fizyczna mimo wielu umizgów nie może
się wprosić do kultury ogólnej42.
Poglądy o rozdziale pomiędzy kulturą fizyczną a kulturą wynikały
częściowo ze studium H. Steinitzera Sport und Kultur, w którym autor
ów głosił tezę, iż sport, a zatem jeden z kluczowych elementów kultury fizycznej, działa w sposób destruktywny na kulturę. Jak twierdzono, współzawodnictwo powoduje niezdrową ambicję; egotyczne
postawy sportowców nie wpływają na rozwój kultury duchowej i materialnej43. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż w stanowisku tym
dostrzec można w szczególności kontestowanie udziału sportu w kulturze, nie zaś kultury fizycznej rozumianej jako całość. W dawniejszych latach pojawiały się jednak także opinie, zgodnie z którymi kultura fizyczna powinna być rozpatrywana w związku z kulturą. I tak
Florian Znaniecki w odniesieniu do nauki wyróżniał nauki o kulturze
fizycznej spośród nauk o kulturze, a także twierdził, iż wartość ciała
jest dla podmiotu działającego przedmiotem jego zmiany, a owa wartość wchodzi do jego doświadczenia jako fakt kulturowy44.
Tymczasem w ostatnich latach w zdecydowanej większości wydają
się być teoretycy kultury fizycznej uznający ją za część kultury. Taki
właśnie zapis widnieje także w polskiej Ustawie o kulturze fizycznej
z 1996 roku, zgodnie z którą kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej45. I tak Stanisław Kowalczyk stwierdził, iż tak jak sport jest częścią kultury fizycznej, tak kultura fizyczna stanowi element ogólnej
kultury, będąc jej integralnym elementem. Aktywności obejmowane
przez kulturę co prawda bezpośrednio dotyczą aktywizacji ludzkiego
ciała, jednak są to aktywności całej osobowości człowieka – ciała i ducha. S. Kowalczyk postulował zatem, aby sport (jako jeden z najważ-

M. Demel, Szkice krytyczne o kulturze fizycznej, Kraków 1998, s. 10.
D. Dudek, Pojęcie kultury fizycznej..., op. cit., s. 20.
44 F. Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa 1992, s. 302, [za:] A. Pawłucki, Nauki
o kulturze fizycznej, [w:] Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych,
W. J. Cynarski, J. Kosiewicz, K. Obodyński (red.), Rzeszów 2012, s. 351.
45 Ustawa o kulturze fizycznej…, op. cit.
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niejszych elementów kultury fizycznej) eksplikowany był w kontekście
personalistycznie rozumianej kultury – w tym także kultury fizycznej46.
Podobną opinię zaprezentował Jerzy Świercz, według którego kultura fizyczna stanowi integralną część kultury i stanowi dorobek, jaki
stworzył człowiek we wszystkich dziedzinach życia, na przestrzeni wieków47. Kulturę fizyczną jako element szerszej kultury dostrzegła także
Teresa Żukowska, uznającą ją za część składową kultury globalnej48,
a także Piotr Godlewski, według którego kultura fizyczna jest zapewne
jednym ze składników kultury ogólnoludzkiej, rozumianej jako całokształt dóbr, a także wartości duchowych i materialnych, będących wytworem członków społeczeństw w rezultacie ich zbiorowej działalności.
Jest zatem częścią kultury analogicznie jak kultura języka, kultura polityczna itp49.
Kulturę fizyczną jako specyficzną dziedzinę kultury opisywał także
Zbigniew Krawczyk, według którego przejawy kultury fizycznej można ujmować jako uczestnictwo w kulturze. Aktywność ruchowa jest
bowiem instrumentem osiągania innych, pozacielesnych wartości.
Zatem zdaniem Z. Krawczyka kultura fizyczna funkcjonuje nie tylko
jako element zaspokajania potrzeb pierwotnych człowieka, ale także
w sferze wartości wtórnych wpływających na sposób i styl życia człowieka. Dotyczy to w szczególności sportu wyczynowego, który często
był krytykowany jako element kultury masowej, podczas gdy powinno się go zaliczać do kultury symbolicznej w związku z licznymi znakami towarzyszącymi widowiskom sportowym, jak hymny, flagi, em-

46 S. Kowalczyk, Sport w świetle personalistycznej koncepcji kultury, [w:] Sport jako
kulturowa rzeczywistość, S. Kowalczyk (red.), Warszawa 2005, s. 54, 56.
47 J. Świercz, Historia kultury fizycznej. Fakty i ciekawostki, Brzeście 2005, s. 7.
48 Z. Żukowska, Inspiracje humanistyczne dla rozwoju nauk o kulturze fizycznej,
[w:] Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Szkice z pedagogiki
kultury fizycznej, J. Nowocień (red.), t. II, Warszawa 2003, s. 11.
49 P. Godlewski, Współczesne heterogeniczne oblicze sportu – refleksja terminologiczna i metodologiczna, [w:] Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Historia kultury fizycznej, T. Rychta, J. Chełmecki (red.), t. I, Warszawa 2003,
s. 46.
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blematy. Symboliczne znaczenia można dostrzec także w zachowaniach samych sportowców50.
Do symboli związanych z kulturą fizyczną, chociaż w nieco inny
sposób, nawiązał także Jakub Mosz, według którego przedmioty związane ze światem sportu stają się częścią materialnego dziedzictwa
kulturowego i służą nabywania kulturowego kapitału. Chodzi tu
w szczególności o narzędzia rywalizacji, sportowe ubiory, pamiątki
czy przedmioty kolekcjonowania. Przechowują one pamięć o zdarzeniach i gwiazdach sportu51. Ten sam autor w innym dziele zwrócił
uwagę na fakt, iż sportowe zdarzenia, a zatem istotny element kultury
fizycznej, może być rozpatrywany jako zjawisko kulturowe52.
Zaliczanie kultury fizycznej do ogólnej kultury postulował także
Fred Gras, według którego kultura fizyczna i sport są elementami kultury społecznie determinowanym przez specyficzne cele sprawności
fizycznej. Czynią one bowiem człowieka zdolnym do udziału we
wszystkich dziedzinach życia. Gras stwierdził ponadto, iż kultura fizyczna jest integralnym aspektem kultury intelektualnej53, a także, iż
kontakty między ludźmi związane z kulturą fizyczną, takie jak aktywne uczestnictwo w sporcie czy kibicowanie, są kulturalnymi formami
życia społecznego54.
Opinię, iż kultura fizyczna należy do kultury w ogóle prezentował
także Andrzej Pawłucki, według którego mimo że jest ona systemem
społecznym samym w sobie, afirmującym wartość ciała jako dobro
50 Z. Krawczyk, O kulturze fizycznej…, op. cit., s. 21-22, Idem, Kultura fizyczna, [w:]
Kultura Fizyczna. Sport. Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Z. Krawczyk (red.),
Warszawa 1997, s. 11.
51 J. Mosz, Kulturowy status rzeczy w globalnym świecie sportu, [w:] Kultura fizyczna a globalizacja, Z. Dziubiński, P. Rymarczyk (red.), Warszawa 2010, s. 99.
52 J. Mosz, Sportowe zdarzenie jako widowisko kulturowe, [w:] Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej, J. Kosiewicz, T. Michaluk, K. Pezdek (red.), Wrocław
2013, s. 79.
53 F. Gras, Kultura fizyczna i sport jako komponenty kultury i sposobu życia w świetle analizy socjologicznej, [w:] Kulturowe wartości sportu. Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Socjologii Sportu, Cz. I, Z. Krawczyk (red.), Warszawa 1981, s. 170171.
54 Ibidem, s. 172.
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pożądane, to istnieje w zintegrowaniu z systemami uczestnictwa
w kulturze55. Ów autor stwierdził ponadto, iż z punktu widzenia antropologicznego antynaturalizmu, trzeba się uczyć uczestnictwa w życiu kulturowym. Wychowanie do wartości ciała jest więc systemem
społecznym, w którym nabywa się kulturowości stosownie do zakresu internalizacji wartości ciała56.
Zwolennikiem opcji zakładającej, iż kultura fizyczna jest częścią
kultury jest także Bogdan Kunicki. Jak argumentował ów autor, kultura fizyczna często rozpatrywana jest przez naukowców w kategoriach wartości. Analizuje się wówczas chociażby jej autoteliczność
bądź też instrumentalny charakter. Interpretacja kultury fizycznej
w kategoriach wartości dowodzi zaś, iż stanowi ona niezbywalną
część ogólnoludzkiej kultury57. B. Kunicki stwierdził ponadto, iż kultura fizyczna może być postrzegana także jako element kultury symbolicznej – w powiązaniu ze sztuką. Sport, który umożliwia ekspozycję
ludzkiej doskonałości był bowiem od dawna źródłem inspiracji artystycznej – w starożytnej Grecji sportowcy obok bogów byli najczęstszym przedmiotem uwieczniania przez artystów58.
Jak widać z krótkiej prezentacji stanowisk w badanej materii, nie
brakuje zwolenników tezy, iż kultura fizyczna jest częścią kultury.
Obecne są również jednak opinie przeciwne. Pojawia się w związku
z tym pytanie, z czego wynika brak zgody odnośnie tak fundamentalnego zagadnienia?
Można podjąć próbę odpowiedzi na powyższe pytanie w odniesieniu do różnych sposobów rozumienia pojęcia kultura fizyczna. I tak
Zbigniew Krawczyk wymienił w jednym ze swoich dzieł szereg jego
ujęć:

A. Pawłucki, Nauki o kulturze fizycznej, Wrocław 2013, s. 16.
A. Pawłucki, Nauki o kulturze fizycznej, [w:] Kultura fizyczna i sport…, op. cit.,
s. 350.
57 B. J. Kunicki, Społeczeństwo, kultura..., op. cit., s. 62-63.
58 Ibidem, s. 64-65.
55
56
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 jako całokształt materialnego środowiska, kształtowanego przez
człowieka zgodnie z jego możliwościami, potrzebami i wartościami.
Według Z. Krawczyka w tym okresleniu miesci się zarowno
kultura duchowa, jak i materialna.
 jako system wartości, działań oraz ich efektów w dziedzinie cielesnej
aktywności człowieka zależnych od zewnętrznych warunków i stymulowanych przez społeczne potrzeby.
 jako zespół form aktywności ruchowej człowieka, podejmowanych
świadomie i celowo dla pomnażania urody człowieka, podporządkowanych wzorowi osobowości wszechstronnej, harmonijnej i dynamicznej.
 jako synonim sportu, chociaz jest to ujęcie spotykane bardzo
rzadko i tylko w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej59.
Powyzsze ujęcia skupiają się na roznych elementach i zdają się obejmowac nieco inne zakresy. Z perspektywy niniejszych rozwazan
z pewnoscią najbardziej adekwatne wydaje się pierwsze z przytoczonych ujęc, ktore jest niekiedy okreslane jako „globalne”. Ich roznorodnosc moze natomiast tłumaczyc po częsci pewną niejednorodnosc
jesli chodzi o zaliczanie przez naukowcow, lub nie, kultury fizycznej
do kategorii ogolnej kultury.
Cytowany powyżej Z. Krawczyk jest autorem szeregu rozważań
odnośnie miejsca kultury fizycznej w kulturze. Jego zdaniem rozumując kulturę w ujęciu antropologicznym, wyróżnić można jej trzy
sfery: kulturę bytu, kulturę społeczną oraz kulturę symboliczną, przy
czym kultura fizyczna nie mieści się całkowicie w żadnej z nich, wręcz
przeciwnie – może być stosowana w każdej z nich. Zdaniem Z. Krawczyka najbardziej ugruntowane miejsce kultura fizyczna ma w ramach
kultury bytu, związanej z zaspokajaniem elementarnych potrzeb
człowieka, ponieważ czynności takie wymagają odpowiedniej kondycji fizycznej. Tymczasem kultura społeczna obejmuje normy, reguły
59 Z. Krawczyk, Kultura fizyczna, s. 11-12; Idem, Teoretyczne orientacje w socjologii kultury fizycznej, [w:] Socjologia kultury fizycznej, Z. Dziubiński i Z. Krawczyk
(red.), Warszawa 2011, s. 39-40.
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i standardy zachowań oraz role społeczne. Ma to związek z procesami
interakcyjnymi i integracyjnymi. Właśnie takie procesy związane są
także z uczestnictwem w kulturze fizycznej, np. prestiż osiągnięty
w zabawie ruchowej czy w sporcie u dzieci przekłada się często na
pozycję w grupie. Autor ów za nieco trudniejsze uznał umiejscowienie
kultury fizycznej w sferze kultury symbolicznej60, jednak jak wynika
z wcześniej przytoczonych rozważań, zagadnienia związane z kulturą
fizyczna noszą także znaczenie symboliczne.
Zbliżoną opinię zaprezentowali Bogdan Czabański i Czesław Makutynowicz. Autorzy ci nawiązali jednak do innego podziału kultury: na
materialną (rezultat przekształcania przyrody przez człowieka) i duchową (efekt przekształcania się samego człowieka w toku opanowywania przyrody). Ich zdaniem kultura fizyczna, będąca jednocześnie
swoistą formą kultury, nie mieści się w całości w żadnym z jej rodzajów, a jej odrębność w odniesieniu do innych sfer kultury polega przede wszystkim na odmienności jej podłoża, ale także środków i rezultatów. Chodzi tu o szczególne narzędzie – wyabstrahowany od użytkowej
celowości ruch ciała61.
Podobną opinię zaprezentował Andrzej Wohl, którego zdaniem badania cywilizacji pierwotnych wskazują, iż już w elementarnych fazach rozwoju społecznego pojawiły się czynności, które należałoby
określić jako ćwiczenia fizyczne. Co więcej, najbardziej pierwotna kultura w znacznym stopniu była kulturą polegającą na doskonaleniu
ciała, obejmującą chociażby tatuaże, ceremoniały taneczne i zabawowo-ruchowe, próby wytrzymałości fizycznej czy regularne ćwiczenia.
Wytworzony historycznie w ten sposób dorobek ludzkości w dziedzinie pielęgnacji ciała i rozwoju fizycznego stanowi nieodłączną część
kultury. Jednak zdaniem A. Wohla składowe kultury fizycznej wymykają się poza zarówno sferę kultury materialnej, jak i duchowej. Co
60

Z. Krawczyk, Kultura fizyczna, s. 15-17, Idem, Kultura globalna..., op. cit., s. 69-

71.
61 B. Czabański, C. Makutynowicz, Teoria wychowania fizycznego z elementami
teorii sportu, Zielona Góra 1996, s. 9-10.

– 136 –

Michał Marcin Kobierecki – Kultura fizyczna a kultura...

prawda sprzęt sportowy można by zaliczyć do kultury materialnej,
wiedzę w tym zakresie zaś do kultury duchowej, jednak zabiegi służące do pielęgnacji ciała, charakter widowisk sportowych czy wzory
zachowań ukształtowane przez sport nie mieszczą się w żadnej z tych
kategorii. A. Wohl stwierdził zatem, iż obok kultury materialnej i duchowej należałoby wskazać kulturę fizyczną jako swoistą trzecią
stronę kultury, zaś jej istotę stanowi przystosowanie rozwoju fizycznego ludzi do procesów wynikających z dwóch pozostałych jej stron62.
Co do tej opinii Andrzeja Wohla można mieć jednak pewne wątpliwości. O ile słuszne wydaje się stanowisko Bogdana Czabańskiego i Czesława Makutynowicza na temat swoistości kultury fizycznej jako elementu kultury, to trudno się zgodzić ze stwierdzeniem, iż należałoby
ją rozpatrywać jako trzecią sferę kultury, obok duchowej i materialnej.
Istnieje ponadto szereg rozważań poświęconych sportowi i jego
związków z kulturą. Jest on niekiedy interpretowany jako specyficzny
rodzaj gry, która z kolei zaliczana jest do dziedziny zabawy. Tymczasem trudno kwestionować wpływ zabawy na kształtowanie kultury.
Trzeba jednak zauważyć, iż obecny sport coraz silniej odchodzi od
oryginalnego dla siebie zabawowego wymiaru. Szczególnie w formie
wyczynowej sport współczesny stał się bowiem instrumentem osiągania innych niż autoteliczne wartości. Jak wynika z przytoczonych
wcześniej stanowisk, sport był pod tym względem krytykowany
w związku z ewentualnym destrukcyjnym wpływem na kulturę. Obecnie jednak głoszone są opinie, iż sport może być w znaczącym stopniu
elementem kultury masowej. Dotyczy to w szczególności sportu zawodowego, jak stwierdził Zbigniew Krawczyk63.
Kultura masowa to kultura rozpowszechniana za pomocą technicznych srodkow masowego przekazu, takich jak radio, telewizja czy

A. Wohl, Pojęcie kultury fizycznej, [w:] Kultura fizyczna i sport w ujęciu
socjologicznym. Wybór tekstów, H. Sekuła-Kwaśniewicz (red.), Kraków 1985, s. 24-27.
63 Z. Krawczyk, Sport i kultura, s. 18-19; J. Mosz, Sport w kontekście wartości
estetycznych, [w:] Aksjologia sportu, Z. Dziubiński (red.), Warszawa 2001, s. 106.
62
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gazety. Jej cechą charakterystyczną jest to, ze z niewielkiej liczby
zrodeł płynie do wielkich mas odbiorcow. Od swojego zarania była
ona silnie krytykowana. Sport – jeden z segmentow kultury fizycznej,
zaliczany jest często własnie do kultury masowej64. Traktowany jest
nie tylko jako jej element, ale i wytwor. Dzieje się tak za sprawą jego
wielkiej popularnosci. Ulega bowiem komercjalizacji oraz utowarowieniu, a produktami w swiecie sportu są zdarzenia sportowe, relacje
ze sportowych zdarzen, druzyny sportowe i sami sportowcy, a w sytuacjach patologicznych takze sama rywalizacja65. Trudno nie zgodzic
się z tym stanowiskiem. Wielka popularnosc sportu sprawiła, ze naturalnym jest zaliczanie go do spectrum kultury masowej, a swiadczą
o tym chociazby liczby widzow sledzących wydarzenia sportowe na
ekranach telewizorow, sięgające wielu milionow. Za nieco kontrowersyjne mozna uznac stanowisko, iz sport jest wytworem kultury masowej. Sport rozwijał się bowiem wczesniej. Stwierdzic jednak przy tym
trzeba, iz z pewnoscią kultura masowa wpłynęła na kształt wspołczesnego sportu elitarnego.
Konkluzje
Rozważaniom dotyczącym kultury towarzyszy nierzadko refleksja
dotycząca jej ujęć z określonym przymiotnikiem. Stąd też mówi się
np. o kulturze artystycznej, kulturze społecznej, kulturze politycznej
i kulturze historycznej. Traktowanie kultury fizycznej jako segmentu
kultury wydaje się w związku z tym czymś naturalnym, jednak jak
wynika z powyższych rozważań, nie zawsze jest ona w ten sposób
postrzegana.
Źródła problemu dotyczącego zaliczenia kultury fizycznej bądź nie
do kultury wydają się być oczywiste, mianowicie wynikają z niejasności terminologicznej żadnego z tych dwóch pojęć. W przypadku kultu64 P. Rymarczyk, Kultura masowa i kultura fizyczna, [w:] Socjologia kultury fizycznej, Z. Dziubiński i Z. Krawczyk (red.), Warszawa 2011, s. 84, 86-87.
65 J. Mosz, Kulturowy status rzeczy…, op. cit., s. 89-90, 98.
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ry wynikają one najpewniej z różnych tradycji naukowych, jakie reprezentują jej teoretycy, tymczasem nieścisłość terminologiczna kultury fizycznej wynika zapewne z niejednolitego postrzegania zakresu
tej kategorii, chociaż jak się zdaje, co do trzonu tego pojęcia panuje
względna zgoda. Decyzja, czy niejednoznaczną kategorię należy zaliczyć do innej, równie niejednoznacznej kategorii, może być w związku
z tym trudna.
Pomimo opisanych wyżej nieścisłości terminologicznych wydaje
się, iż znaczenie obu terminów jest zrozumiałe, rozbieżności zaś wynikają przede wszystkim z zakresu danego pojęcia przyjętego przez
danego teoretyka – węższego bądź szerszego. Przegląd charakterystycznych stanowisk karze sądzić, iż większość naukowców przychyla
się obecnie raczej do postrzegania przede wszystkim kultury w sposób szerszy, integrujący cały niemal dorobek ludzkości. Postrzeganie
kulturę w ten sposób nasuwa wniosek, iż kulturę fizyczną należy zaliczyć do jej zakresu. Nawet postrzegając kulturę fizyczną w sposób
najszerszy z możliwych – globalny, każdy z jej komponentów z powodzeniem zasługuje na miano fragmentu ogólnej kultury. Wydarzenie
sportowe odbywa się na różnorodnych obiektach przy użyciu mniej
lub bardziej specjalistycznego sprzętu sportowego; osoby uprawiające różne dyscypliny sportu czy też rekreację fizyczną zachowują się
według wytworzonych przez lata wzorców, czy to dotyczących techniki wykonywania poszczególnych czynności, czy też treningu przygotowującego do wykonywania go. Jeszcze bardziej oczywiste jest
miejsce w kulturze wychowania fizycznego, które podobnie jak inne
formy wychowania wprowadzają człowieka do kultury. To samo dotyczy turystyki i rehabilitacji fizycznej. Turystyka ma na celu najczęściej odwiedzenie konkretnych miejsc uznanych poniekąd „kulturowo” za interesujące i godne odwiedzenia (tyczy się to zarówno atrakcji turystycznych stworzonych przez człowieka, jak i naturalnych),
rehabilitacja zaś uwzględnia wytworzone przez lata i przekazywane
sposoby przywracania ludzi do stanu sprzed urazu fizycznego.

– 139 –

Zbliżenia Cywilizacyjne

XII (1)/2016

Uwzględniając to zasadnym wydaje się stwierdzenie, iż kultura fizyczna jest elementem ogólnej kultury.
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Samoocena dziecka – źródła i komunikaty
weryfikujące
Self-concept of the child versus verification messages
and their sources

Streszczenie:
W artykule zwrócono uwagę na źródła i mechanizmy kształtowania się
samooceny dziecka. Usłyszane komunikaty oceniające od osób znaczących,
zarówno ich treść jak i forma, przyczyniają się do kreacji wewnętrznego
obrazu siebie i świata. Badanie samooceny na poziomie jawnym, świadomym
jest obarczone istotnym błędem, dlatego warto poszukiwać sposobów weryfikacji poziomu samozadowolenia w sposób ukryty, poprzez pytania „nie
wprost”.
Słowa kluczowe: samoocena dziecka, poczucie wartości, styl wyjaśniania
Abstract:
The article points out the sources and mechanisms of the child’s self-concept formation. Evaluation messages heard from important people, both
their content and form, contribute to the creation of an internal image of
oneself and the world. Examining self-concept on a conscious level, is subject
to significant error; therefore, it is worth looking for ways of verifying the
level of complacency in a hidden manner, through “indirect” questions.
Keywords: child’s self-concept, self-esteem, style of explanation
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Osobowosc człowieka formuje się do około 18 roku zycia, powoli
kształtując obraz swiadomego Ja, składający się z dwoch aspektow:
samowiedzy – elementu poznawczego oraz samooceny – komponentu
emocjonalnego, wzajemnie na siebie wpływających1. Początki poznawania siebie, w znacznym stopniu pochodzą od informacji z otoczenia,
ktore tworzą tzw. ja odzwierciedlone2. Kolebką tej struktury jest rodzina, wraz jej członkami-wzorcami i relacjami między nimi. Z czasem, w zyciu dziecka pojawia się coraz więcej osob znaczących, ktore
wpływają na kształtowanie poczucia siebie. Są to nie tylko osoby
dorosłe, ale rowniez koledzy i kolezanki.
Poczucie własnej wartosci zaczynają dzieci tworzyc w wieku
przedszkolnym. Swoje zdolnosci i mozliwosci często oceniają bardzo
wysoko, nie doceniając stopnia trudnosci zadan. Koncząc edukację
przedszkolną zaczynają formułowac sądy wartosciujące o sobie i innych3. W okresie wczesnoszkolnym głownym zrodłem informacji o sobie samym w coraz większym stopniu staje się własna refleksja nad
sobą i swoimi działaniami, przez co samoocena staje się coraz bardziej realistyczna i niezalezna od zmiennych opinii otoczenia.
Według ojca wspołczesnej psychologii Williama Jamesa poczucie
własnej wartosci jest stanem uczuc takich jak zawstydzenie, zadowolenie, czy satysfakcja, powstające w odpowiedzi na doswiadczane sukcesy w stosunku do oczekiwan względem siebie4. Jest konsekwencją
całego zbioru sukcesow i porazek w relacjach ze swiatem. Wysoka samoocena napędza kolejne sukcesy dziecka, zas niska, będąca konsekwencją problemow domu i w szkole, przyczynia się do kolejnych trudnosci i niepowodzen5.
Samoocena jest ewaluacją własnej osoby. Moze dotyczyc poszczegolnych aspektow własnej osoby lub tworzyc ocenę ogolną, globalną
P. K. Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2003, s. 237.
P. K. Oleś, Wprowadzenie do psychologii..., op. cit., s. 235.
3 G. Rudkowska, Samooceny a oceny rówieśników dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, „Psychologia Rozwojowa” 2005, t. 10, nr 2, s. 61-71.
4 M. E. P. Seligman, W małym ciele duży zuch, Gliwice 2010, s. 43.
5 Ibidem, s. 47.
1
2

– 145 –

Zbliżenia Cywilizacyjne

XII (1)/2016

i jest jednym z najwazniejszych rezultatow rozwojowych w wieku
szkolnym. Częste sukcesy oraz pozytywne informacje zwrotne od
rodzicow, nauczycieli, trenerow i rowiesnikow przyczyniają się do
uformowania wysokiej, realistycznej samooceny, stanowiącej cenny
kapitał na przyszłosc, ktory zwiększa odpornosc na niepowodzenia
i efektywnosc w radzeniu sobie z trudnosciami. Kiedy zostanie
ukształtowana zachowuje względną trwałosc i znacznie trudniej ją
przeformułowac. Niemniej, na przestrzeni zycia w zakresie samooceny zachodzą zmiany: obnizenie w okresie dorastania, stopniowy
wzrost w trakcie dorosłosci i znow obnizenie u schyłku zycia6.
Realistyczna opinia o sobie adekwatnie okresla mozliwosci i daje
wgląd zarowno w mocne, jak i słabe strony dziecka, jest więc pomocna w wyznaczaniu celow, osiąganiu sukcesow i zmniejszaniu ryzyka
porazek. Przecenianie lub niedocenianie swoich mozliwosci utrudnia
dopasowanie zadan i zmniejsza szanse na kolejne sukcesy. Głownymi
mechanizmami kształtującymi nierealistyczną samoocenę jest brak
własciwych informacji zwrotnych, koncentracja na słabych stronach
dziecka, negowanie lub niedopuszczanie do jakiejkolwiek krytyki oraz
nieadekwatny system kar i nagrod7.
Szczegolne znaczenie dla dzieci w wieku szkolnym mają nauczyciele. Spojne i konsekwentne oddziaływania obojga rodzicow i nauczycieli umozliwiają budowanie, rozwijanie i utrwalanie własciwego
obrazu swiata dziecka. Poprzez posiadaną wiedzę i umiejętnosci nauczyciel jest traktowany jako zrodło kompetencji, ktorych opanowanie
przybliza dziecko do swiata dorosłych. Jego pochwała, nagana czy
ignorancja kształtuje samoocenę i poczucie własnej skutecznosci
dziecka. Doznawanie radosci ze swoich osiągnięc wraz z przychylną
oceną społeczną, staje się zrodłem wysokiej i realistycznej samooceny.
Sukces osiągany na drodze swiadomych i ponawianych wysiłkow uczy
wytrwałosci, odpornosci na niepowodzenia i przeszkody w działaniu
P. K. Oleś, Wprowadzenie do psychologii..., op. cit., s. 262.
K. Appelt, Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] Psychologiczne
portrety człowieka, A. I. Brzezińska (red.), GWP, Gdańsk 2005, s. 293-296.
6
7

– 146 –

Aleksandra Jędrzejewska – Samoocena dziecka...

oraz radzenia sobie z frustracją. Jest pomocny w trenowaniu mechanizmow samokontroli, rozwijaniu poczucia odpowiedzialnosci, pozwala tworzyc optymistyczny obraz rzeczywistosci, jako otoczenia
dającego się zrozumiec, kontrolowac i zmieniac, a siebie jako kogos,
kto moze osiągac upragnione cele, bez względu na trudnosci8. Kumulacja sukcesow czy porazek ulega generalizacji, wywiera wpływ na
przekonanie o własnej skutecznosci i kształtuje oczekiwanie skutecznosci osobistej w przyszłych sytuacjach9.
Brak sukcesow w okresie wczesnoszkolnym i nieradzenie sobie
z zadaniami, moze prowadzic do poczucia nieadekwatnosci wobec
oczekiwan społecznych oraz zahamowan w wykorzystywaniu swojego potencjału rozwojowego. Konsekwencją staje się wzrost niepowodzen w działaniu oraz utrata pozycji w grupie rowiesniczej, będące
bezposrednią przyczyną kształtowania poczucia nizszej wartosci.
Według autorow zachodnich na przełomie 11 i 12 r.z. następuje
gwałtowny spadek zaufania do siebie i swoich mozliwosci, wyrazony
silnie obnizoną oceną własnej skutecznosci, oczekiwaniem porazki
w działaniu oraz pesymistycznymi prognozami, co do poradzenia sobie z przyszłymi trudnosciami. Za przyczynę tego zjawiska upatruje
się rozpoczęcie okresu adolescencji oraz przejscie na wyzszy poziom
edukacyjny10.
Niskie poczucie własnej wartosci przejawia się w rozny sposob:
jako strach przed porazką, przechwałki, obawa przed zyciem, usuwanie się w cien, defetyzm (brak wiary w powodzenie), wyniosłosc, poczucie winy, naduzywanie szkodliwych substancji, agresywne zachowanie, kłopoty z układem trawiennym itd.11.
Ludzie posiadający negatywną samoocenę nie wykorzystują szans
na osiągnięcie sukcesow, tam gdzie mają ku temu obiektywne mozliwosci, poza tym często generalizują konsekwencje porazki na wszel8 R. Stefańska-Klar, Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), PWN, Warszawa 2010, s. 145.
9 P. K. Oleś, Wprowadzenie do psychologii..., op. cit., s. 214.
10 R. Stefańska-Klar, Późne dzieciństwo..., op. cit., s.146.
11 J. Juul, Twoje kompetentne dziecko, Podkowa Leśna 2011, s. 93.
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kie aspekty swego funkcjonowania. Co gorsza, pragnąc dobrze wypasc
w porownaniu z innymi, oczerniają ich i przypisują im negatywne
atrybuty12. Swoje porazki tłumaczą wrogoscią zewnętrznego swiata
społecznego, demonstrują negatywne postawy wobec innych ludzi
i zamykają się przed nimi13.
Wyraznie negatywna nie jest niska samoocena, lecz ambiwalentna,
niepewna i niespojna. Osoby o niskiej samoocenie odznaczają się
większą reaktywnoscią na informacje zwrotne, ale rowniez większą
plastycznoscią, gdyz łatwo przyjmują skrajne informacje, co stanowi
pewien element adaptacyjny niskiej samooceny. Niemniej, łatwiej
wierzą krytyce niz pochwałom. Sukcesy wydają im się nieosiągalne,
więc nie zabiegają o nie z przekonaniem i wytrwałoscią, raczej skupiają się na unikaniu porazek, ktore łatwiej przyjmują niz osoby o wysokiej samoocenie. Lepiej motywuje je lęk przed klęską niz pragnienie
chwały, odwrotnie niz osoby z wysoką samooceną, ktore skupione są
na umacnianiu siebie, a w działaniach – na swoich mocnych stronach.
Osoby z niską samooceną koncentrują się na ochranianiu siebie i nastawione są na wyrownywanie swoich „brakow”, unikają ryzyka,
zwracania na siebie uwagi i starają się ukrywac potencjalne wady.
Osoby z wysoką samooceną mając przekonanie o swoich zdolnosciach
eksponują swoje zalety, wykazują większą pewnosc siebie, chętnie
przyjmują pozytywne informacje zwrotne, a negatywne ignorują14.
Przyjęło się uwazac, ze nieustanne, szczodre pochwały wzmacniają
samoakceptację dziecka. J. Juul (2011) uwaza, ze takie postępowanie
rozwija u wielu osob „rozdęte ego będące marnym substytutem poczucia własnej wartosci”. Okazywanie dzieciom miłosci przez nadmierne pochwały lub krytykę ma długotrwały wpływ na rozwoj ich
osobowosci, bowiem kreuje się osobowosci zalezne, sterowane zewnętrznie. Dzieci wychowane tą metodą mają niskie poczucie własnej
M. Kofta, D. Doliński, Poznawcze podejście do osobowości, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, J. Strelau (red.), GWP, Gdańsk 2004, T. 2. s. 581.
13 Ibidem.
14 P. K. Oleś, Wprowadzenie do psychologii..., op. cit., s. 254-255.
12
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wartosci, brakuje im zdolnosci realnej samooceny, a dodatkowo marnują swoją zywotnosc na trwające czasem całe zycie, proby zdobycia
sympatii innych i działania w sposob, jaki wydaje się im własciwy.
Dodatkowo poprzez nieustanne dązenie do akceptacji mają tendencję
do nadmiernego egocentryzmu15.
To, jak zdolni się czujemy, nie podnosi przyjemnosci bycia ze sobą.
Na kształtowanie poczucia własnej wartosci wpływają dwa doswiadczenia: kiedy czujemy, ze osoby najwazniejsze w naszym zyciu dostrzegają nas i akceptują takimi, jacy jestesmy, a nie za to, co potrafimy
zrobic. Kolejnym warunkiem jest rozumienie i akceptowanie przezywanych uczuc i doswiadczen dziecka oraz wyrazanie odpowiednich,
zgodnych jego potrzebami informacji zwrotnych. Dzieci potrzebują
byc dostrzeganymi, a nie osądzanymi. A nadmierne pochwały mogą
byc rownie destrukcyjne dla poczucia własnej wartosci, jak krytycyzm16.
Ludzie mają względnie stałe skłonnosci do snucia okreslonego
typu ogolnych przewidywan, rozciągniętych na skali od pesymizmu
(oczekiwania tego, co najgorsze) do optymizmu (oczekiwania tego, co
najlepsze). Wybor sposobu reagowania na problem wynika zarowno
z sytuacji, jak i z osobowosci. Nastawienie na problem np. poprzez
proby usunięcia lub ominięcia zrodła stresu, są bardziej prawdopodobne w przypadkach wiary wpływu na sytuację. Reakcje skierowane
ku własnym emocjom, są bardziej prawdopodobne, gdy ludzie nie
sądzą, aby ich działania mogły cos zmienic. Optymisci mają większą
skłonnosc do reakcji nastawionych na problem, a pesymisci – skierowanych do wewnątrz. Optymisci przedkładają aktywne rozwiązywanie problemow poprzez konkretne, zaplanowane kroki zmierzające
do rozwiązania trudnosci, są bardziej skoncentrowani na swoich działaniach i elastyczni, co sprzyja skutecznej adaptacji. Dzięki optymizmowi pokonuje się wiele trudnosci i obaw, ktore pesymistom wydają
się nie do przebycia. Optymisci rowniez starają się dostrzec jasne
15
16

J. Juul, Twoje kompetentne dziecko, op. cit., s. 103.
Ibidem, s. 89-100.
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strony złych sytuacji. Pesymisci natomiast częsciej zaprzeczają problemom, uciekają od nich i poddają się im, co nie sprzyja zdrowiu
psychicznemu i fizycznemu17.
Z poczuciem własnej wartosci związany jest pewien stan umysłu,
nazywany stylem wyjasniania. Postrzeganie samego siebie w złym
swietle nie jest bezposrednią przyczyną porazki, lecz przekonanie, ze
problemy będą trwały wiecznie i uniemozliwią osiągnięcie czegokolwiek. To powoduje, ze przestaje się podejmowac jakiekolwiek starania, poddaje się losowi, kierując się ku kolejnym porazkom, obnizającym samoocenę18.
Większosc dzieci w wieku ponizej osmiu lat ma juz swoj styl wyjasniania. Dzieci, szczegolnie dziewczęta, przed okresem pokwitania są
wielkimi optymistami, pełnymi nadziei i uodpornionymi na bezradnosc. Większosc uwaza, ze pomyslne wydarzenia będą trwały zawsze,
będą dla nich korzystne we wszystkich sytuacjach i są ich zasługą.
Wydarzenia niepomyslne zdarzają się od czasu do czasu, niejako na
uboczu zycia, szybko przemijają i zawsze wynikają z winy innej osoby.
Wydaje się, ze zadna osoba dorosła nie ma takich pokładow nadziei
na pozytywną przyszłosc, jak dziecko. W okresie pokwitania dzieci
tracą znaczną częsc optymizmu i odpornosci na niepowodzenia. Te,
ktore uzyskują wyniki powyzej przeciętnej na skali optymizmu,
w przyszłosci rzadziej będą ulegac depresji, osiągną więcej i będą
zdrowsze, niz dzieci uzyskujące wyniki zdecydowanie nizsze19.
Na podstawie badan okazuje się, ze styl wyjasniania sukcesow i porazek przez dzieci, kształtowany jest przez trzy zrodła. Pierwszym są
wyjasnienia osoby wychowującej dziecko, zazwyczaj matki, ktora
okresla przyczyny zdarzen, mających miejsce w codziennych sytuacjach w dziecinstwie. Drugim zrodłem jest forma uwag krytycznych,
ktorych dziecko wysłuchuje, od roznych osob, w domu i w szkole,
kiedy mu się nie powiedzie. Jezeli przyczyny niepowodzen okreslane
L. A. Pervin, Psychologia osobowości, Gdańsk 2002. s. 330-334.
M. E. P. Seligman, W małym ciele..., op. cit., s. 48.
19 Ibidem, s. 191-193.
17
18
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są jako stałe i o zasięgu uniwersalnym, obraz własnej osoby staje się
pesymistyczny. Trzecim zrodłem są kryzysy, ktore mają miejsce
w dziecinstwie. Pokonane trudnosci kształtują optymizm i postrzeganie niepowodzen jako chwilowe i zmienne. Jesli pozostają stałe i o zasiągu uniwersalnym, są początkiem rodzącej się bezradnosci20.
Dziecko uczy się pesymizmu od dorosłych, ktorych darzy szacunkiem i z ktorymi spędza większosc czasu. Jest jak gąbka, ktora wchłania wszystko, „co się mowi wraz z tym jak się mowi”21. Wsłuchuje się
w interpretacje niepowodzen dorosłych i nasladuje ich tłumaczenia.
Głosna samokrytyka dorosłego w obecnosci dziecka kształtuje jego
samoobwiniający sposob wyjasniania zdarzen. Nadmierne samooskarzanie się wywołuje wysokie poczucie winy i wstydu, co zniechęca do podejmowania prob zmiany. Ciągłe obwinianie się za wszelkie
przydarzające się niepowodzenia zwiększa ryzyko depresji zarowno
u dzieci jak i dorosłych. Z kolei brak jakiegokolwiek krytyki osłabia
poczucie odpowiedzialnosci i utwierdza je przekonaniu, ze niczego
nie trzeba zmieniac.
Wazne jest by nauczyc się odpowiedniego podejscia do samego siebie, wziąc odpowiedzialnosc za własne czyny i naprawiac swoje niewłasciwe zachowanie, lecz z drugiej strony nie chcemy by dzieci
traciły poczucie własnej wartosci w sytuacjach, gdy nie są niczemu
winne22.
Niepochlebne komunikaty o trwałym i globalnym charakterze zaszczepiają w dziecku pesymistyczny styl wyjasniania. Negatywna
ocena charakteru lub zdolnosci dziecka przyczynia się do kształtowania poczucia bezradnosci wobec niemozliwych do zmiany cech, a tym
samym efektow jego działalnosci. Karcone za lenistwo, utwierdzane
jest w przekonaniu, ze jego porazki są skutkiem trwałych i niezmiennych czynnikow, z ktorymi nie da się walczyc i zmienic. Są skazywane
na niepowodzenia przy kazdej następnej probie. Gdy krytyka odnosi
M.E.P. Seligman, Optymizmu można się nauczyć, Poznań 1993, s. 193-205.
Ibidem, s. 185.
22 Ibidem, s. 76.
20
21
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się do konkretnych i tymczasowych czynnikow, dziecko uczone jest
optymizmu i wzmacniane jest jego poczucie kontroli nad przyszłymi
zdarzeniami23.
Jako przykłady pozytywnych i negatywnych komunikatow mogą
słuzyc wypowiedzi24:
KRYTYKA (OCENA) NEGATYWNA

KRYTYKA (OCENA) POZYTYWNA

Trwałe (pesymistyczne) podejście:
Nie posprzątałeś zabawek. Dlaczego
nigdy nie robisz tego, o co cię proszę?

Tymczasowe (optymistyczne)
podejście:
Nie posprzątałeś zabawek. Dlaczego nie
zrobiłeś tego, o co cię prosiłam?

Globalne podejście:
Ona jest nieśmiała. Nigdy nie bawi się z
innymi dziećmi.

Lokalne podejście:
Ona ma kłopot z dołączeniem się do
grupy bawiących się dzieci.

Podejście wewnętrzne, ogólne,
pasywne:
Kolejna dwójka? Nie należysz do
prymusów.

Podejście wewnętrzne, konkretne,
aktywne:
Kolejna dwójka? Musisz więcej czasu
poświęcić na naukę.

Oprocz rodzicow, bardzo istotny jest wpływ nauczycieli i trenerow,
poniewaz ich codzienną pracą jest ocenianie sukcesow i porazek
dziecka. Nieumiejętna krytyka mentorow kształtuje w dziecku negatywną teorię siebie i swiata. Ten sam nauczyciel potrafi ograniczyc się
tylko do stwierdzenia faktow, jak rowniez poprzez krytykę odzwierciedlic swoje uprzedzenia lub niewłasciwe nawyki komentowania.
Szczegolnie często zauwaza się roznice w sposobie oceniania dziewcząt i chłopcow. Wyjasnieniem przyczyn kłopotow w nauce u dziewcząt są zazwyczaj braki w umiejętnosciach („matematyka nie jest
twoją mocną stroną”), co daje informację o trwałym, niezmiennym
charakterze niepowodzen. Te stwierdzenia odwzorowują się w pozniejszych wyjasnieniach dziecka np.: „nie rozumiem matematyki”,
„mam to po mamie”. W przypadku występowania problemow z nauką
23
24

Ibidem, s. 81.
Ibidem, s. 81-82.
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u chłopcow, często obwiniane są czynniki tymczasowe i zmienne np.
słabe staranie się, nieuwaga, rozrabianie („gdybys się lepiej postarał,
to praca byłaby lepsza”, „nie uwazałes, gdy tłumaczyłam”)25.
Rozwiązaniem wcale nie jest pozbawianie dzieci problemow. Często rodzice myslą, ze szczęsliwe dzieci to dzieci bez trosk i kłopotow.
Interweniując w kazdej niekomfortowej dla dziecka sytuacji pozbawiają go opanowania niezbędnych umiejętnosci społecznych i wysyłają komunikat: „nie jestes sam sobie poradzic”. Takie dzieci szybko
zaczynają oczekiwac, ze rodzice, a potem rowniez inni ludzie rozwiązą
wszelkie ich problemy. W ten sposob dziecko pozbawiane jest odpowiedzialnosci za dokonywane wybory, jak rowniez pogłębia się jego
bezradnosc i obniza poczucie wartosci. W sytuacji problemowej będzie lepiej, gdy dorosły okaze wsparcie i pomoc w dojsciu do samodzielnego rozwiązania przez dziecko26.
Optymizm nie polega na obwinianiu innych za własne niepowodzenia. Uchylanie się od odpowiedzialnosci jedynie pogarsza sytuację.
Nie chodzi o unikanie smutku i złosci czy zaprzeczanie tychze uczuc,
bowiem one skłaniają nas do chęci zrozumienia problemu i zmiany
jego przyczyn. Optymizm wzbudza w dziecku ciekawosc swiata, uczy
stawiac czoła przeciwnosciom i skutecznie zwalczac problemy. Dlatego nalezy uczyc dzieci trafnego oceniania faktow. Kwestionując przekonania dziecka wazne jest, by pokrywały się z rzeczywistoscią.
Zaprzeczanie jednej nieprawdy inną, nie przynosi rezultatow. Gdy
dziecko mowi: „Nie nadaję się do druzyny, jestem fajtłapą”, proste
zaprzeczenie ”to nieprawda”, nie jest rozwiązaniem. Potrzebne jest
zwrocenie uwagi na konkretny problem i przypomnienie choc drobnego sukcesu związanego daną sytuacją, ktory kwestionowałby myslenie dziecka i dawał nadzieję na zmianę: „Moze rzeczywiscie miałes
gorszy dzien. Popracuj nad celnoscią strzału. Czy pamiętasz, jak swietna była twoja obrona podczas ostatniego meczu?”27.
M. E. P. Seligman, W małym ciele..., op. cit., s. 125.
Ibidem, s. 262.
27 Ibidem, s. 327-328.
25
26
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Brak zaleznosci (wpływu na sytuację) i poczucia kontroli wywołuje
chęc poddania się, pasywnosc i depresję, co potwierdziły setki eksperymentow na zwierzętach i ludziach. Dziecko staje się bezradne, gdy
nie obserwuje zaleznosci pomiędzy swoim działaniem a pojawiającymi się efektami. Zas poczucie kontroli wzmacnia samopoczucie i aktywnosc. To nie dzwięk grzechotki wywołuje smiech dziecka, lecz fakt,
ze to ono go wywołało28.
Popularnym narzędziem psychologicznym do badania samooceny
jest Skala Samooceny Rosenberga, gdzie oceniana jest względnie stała
i swiadoma postawa wobec Ja. Zadaniem badanego jest udzielenie
odpowiedzi na 10 pytan, dokonując wyboru na czterostopniowej skali,
w jakim stopniu zgadza się z kazdym z okreslonych stwierdzen. Pytania dotyczą ogolnego poziomu samopoczucia, zadowolenia z siebie
i swoich działan. Innym przykładem kwestionariusza samooceny jest
Kwestionariusz Samoopisu wg M. Dymkowskiego, ktory rowniez bazuje na swiadomej ocenie Ja.
W literaturze spotkac mozna postulaty dotyczące przejawow samooceny nie tylko w sferze swiadomosci jednostki, ale rowniez
w obrębie procesow nieswiadomych. Według Greenwalda pomiar samooceny oparty na samoopisie jest obciązony wpływem zmiennych
posredniczących: aprobaty społecznej, tendencji do robienia dobrego
wrazenia, obawy przed oceną, samooszukiwania i samowzmacniania.
Pomiar samooceny na poziomie jawnym moze byc nietrafny i dostarczac motywacji osobie badanej do prezentowania się w pozytywnym
swietle lub skłonnosci do stosowania mechanizmow obronnych. Na
globalną samoocenę jednostki według modelu dwuskładnikowego,
składają się oba poziomy samooceny: jawny – dostępny swiadomosci
i komunikowany wprost otoczeniu oraz utajony – poziom niedostępny
jednostce na poziomie swiadomym, ktorego weryfikacja jest mocno
utrudniona29.
Ibidem, s. 305-306.
M. I. Porębiak, Samoocena jawna i utajona: model dwuskładnikowy, „Nowiny
Psychologiczne” 2005, nr 2.
28
29
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Przeprowadzanie testow wsrod dzieci jest obarczone większymi
błędami niz w przypadku osob dorosłych. Dzieci starają się wypasc
lepiej niz rzeczywiscie o sobie myslą. Ukrywają swoje objawy i negatywne opinie, szczegolnie przed rodzicami. Innym błędem moze byc
nierzetelnie wykonanie testu, z powodu chociazby niechęci wobec
niego. Zmienny i tymczasowy nastoj dziecka moze rowniez znacząco
wpłynąc na wynik30.
W obliczu zdarzen wartosciowanych przez podmiot, jako sukces
lub porazka poziom samooceny wykazuje istotną tendencję do zmian,
szczegolnie u osob o niskim jej poziomie, zarowno na poziomie swiadomym jak i nieswiadomym, lecz samoocena utajona wykazuje większą stabilnosc31. W okresie rozwojowym, kiedy poczucie wartosci
dziecka kształtuje się, jest ono szczegolnie wrazliwe na fluktuacje pod
wpływem przezywanych doswiadczen.
W celu dokonania samooceny dziecka poprzez pytania „nie wprost”
mozna posłuzyc się Kwestionariuszem Atrybucyjnego Stylu u Dzieci –
CASQ M. Seligmana32. Wyniki uzyskane tym narzędziem wydają się
bardziej miarodajne i ukazujące blizszy rzeczywistosci obraz poczucia
wartosci dziecka. Kwestionariusz oparty jest na stylu wyjasniania niepomyslnych i pomyslnych wydarzen, ktore zdarzyły się lub mogłyby
się wydarzyc. Odwołuje się do sposobu myslenia, ktory wywodzi się
wprost z opinii, jaką mamy o sobie samym i o swoim miejscu na swiecie, i zalezy bezposrednio od tego, czy uwazamy się za osobę wartosciową. W kwestionariuszu oceniane są trzy istotne wymiary stylu
wyjasniana: stałosc, zasięg i personalizacja, ktore decydują o tym, czy
jestesmy optymistami czy pesymistami33.
W celu porownania dwoch roznych sposobow spojrzenia na poziom samooceny, przeprowadzono badanie chłopca w wieku 11 lat,
u ktorego z powodu problemow występujących w szkole pojawiły się

M. E. P. Seligman, W małym ciele..., op. cit., s. 105.
M. I. Porębiak, Samoocena jawna..., op., cit.
32 M. E. P. Seligman, Optymizmu można..., op. cit., s. 180-189.
33 Ibidem, s. 71-72.
30
31
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problemy emocjonalne (obnizony nastroj, niechęc do szkoły, niepokoj,
smutek, drazliwosc), potwierdzone badaniem psychologicznym. Badanie samooceny przeprowadzono po osmiu miesiącach wprowadzenia
korzystnych zmian zyciu szkolnym dziecka. Było to przejscie do klasy
czwartej, z czym wiązała się zamiana jednego nauczyciela na kilku
innych oraz okreslenie problemu dziecka, jakim było stwierdzenie
dysleksji i wprowadzenie srodkow pomocy (dostosowanie wymagan
edukacyjnych do mozliwosci psychofizycznych dziecka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).
Badanie chłopca za pomocą Kwestionariusza M. Dymkowskiego
(Karta Samoopisu34) wykonano w dwoch formach: jakim się czuje
oraz jakim chciałby byc (Ja idealne). W zakresie wszystkich wymienionych cech badany okresla siebie istotnie lepiej niz rowiesnikow.
W siedmiu cechach chłopiec ocenia się na maksymalnie wysokim poziomie, natomiast do osiągnięcia ideału w pozostałych siedmiu brakuje mu najwyzej 20%. Wyniki te przedstawiają zdecydowany, powyzej
przeciętnej poziom zadowolenia z siebie.
Drugim kwestionariuszem wykorzystanym w badaniu był opisany
powyzej Kwestionariusz Seligmana, odpowiednio przygotowany dla
dzieci w wieku 8-13 lat, w ktorym ocena wynikow następuje według
ponizszych poziomow:
1 - Wielki optymizm, myslenie optymistyczne
2 - Umiarkowany optymizm
3 - Przeciętny pesymizm, wynik przeciętny
4 - Umiarkowany pesymizm
5 - Wielki pesymizm

34 Kwestionariusz udostępniony został przez Instytut Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
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Badanie chłopca ujawniło następujące wyniki:
WYDARZENIA NIEPOMYŚLNE

WYDARZENIA POMYŚLNE

stały charakter niepowodzeń:
PRZECIĘTNY PESYMIZM

stały charakter pomyślnych wydarzeń:
PRZECIĘTNY PESYMIZM

zasięg niepowodzeń:
PRZECIĘTNY PESYMIZM

zasięg pomyślnych wydarzeń:
WIELKI OPTYMIZM

poziom nadziei:
PATRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ Z PEWNĄ NADZIEJĄ (wynik przeciętny)
personalizacja niepowodzeń:
PRZECIĘTNA SAMOOCENA

personalizacja powodzenia:
GŁĘBOKI PESYMIZM

Ogółem wydarzenia niepomyślne:
UMIARKOWANY OPTYMIZM

Ogółem wydarzenia pomyślne:
PRZECIĘTNY PESYMIZM

ogólny poziom optymizmu: UMIARKOWANY OPTYMIZM

Z powyzszego testu wynika, ze ogolne myslenie chłopca jest umiarkowanie optymistyczne, o poziom wyzej niz wartosc przeciętna. Według chłopca, wydarzenia pomyslne mają zarowno stały charakter
(z natury jestem wesoły), jak i chwilowy (czasami ludzie są mili). Przyczyny wydarzen pomyslnych mają zazwyczaj zasięg uniwersalny
(mam szczęście), co swiadczy o duzym optymizmie chłopca w tym
wymiarze. Niepowodzenia według chłopca, częsciej mają charakter
chwilowy (czasami jestem nieostrożny), ale mogą rowniez miec charakter stały (tramwaje zawsze się spóźniają), natomiast ich zasięg bywa zarowno ograniczony (tego dnia nie uważałem) jak i uniwersalny
(ta osoba jest nieuczciwa).
Na powyzsze wyniki, istotnym cieniem kładzie się kolejny aspekt
stylu wyjasniania, jakim jest personalizacja, ktora wpływa na to, co
mysli się o sobie i co wydaje się byc kluczowym elementem samooceny. Pod tym względem, w zakresie wiary w swoje mozliwosci i powodzenie, chłopiec osiągnął najnizszy poziom (głęboki pesymizm).
Badany nie ufa swoim umiejętnosciom i zdolnosciom, i nie jest skłon– 157 –
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ny przypisywac sobie sukcesow (mam dobre stopnie, bo nauka jest
łatwa).
Przeprowadzone badanie chłopca za pomocą dwoch odmiennych
kwestionariuszy wskazuje na istotne roznice w wyznaczonym poziomie samooceny. Karta Samoopisu M. Dymkowskiego badająca postrzeganie cech przez dziecko, pokazuje stosunkowo wysoką samoocenę, natomiast Kwestionariusz Atrybucyjnego Stylu u Dzieci M. Seligmana ujawnia, ze pomimo ogolnie optymistycznego myslenia, samoocena chłopca jest niepewna. Wydaje się, ze stałosc i zasięg wydarzen
są pochodną przede wszystkich stylu wyjasniania przejętego z domu
rodzinnego, natomiast personalizacja porazek i sukcesow kształtowana jest w znacznej mierze na arenie szkolnej, w obliczu porownan
i komentarzy ze strony nauczycieli i rowiesnikow.
Styl wyjasniania dziecka mozna rozpoznac wsłuchując się w jego
tłumaczenie przyczyn zaistniałych wydarzen. Dzieci posiadające wysoką samoocenę kompetencji szkolnych swoje sukcesy przypisują posiadanym zdolnosciom, natomiast porazki uzasadniają zewnętrznym
okolicznosciom, takim jak niewystarczające starania czy wyjątkowa
trudnosc. Taki rodzaj atrybucji jest motywujący do podejmowania
dalszych działan. Uczniowie z poczuciem niskiej skutecznosci, swoim
i najczęsciej stałym cechom przypisują porazki, zas sukcesy – wystąpieniu szczęsliwych okolicznosci. W ten sposob nie dostrzegają mozliwosci poprawy osiągnięc poprzez swoje działania, a w obliczu trudnosci doznają uczucia zagubienia, szybko się poddają, co prowadzi do
porazki i utwierdzenia o swojej nieporadnosci35. Dzieci te nie łączą
swoich wysiłkow z osiągnięciami, przez co nie rozwijają strategii
wspomagających efektywnosc swojej pracy intelektualnej. W konsekwencji skazuje to ucznia na regulatory zewnętrzne jako jedyny sposob motywowania do podjęcia pracy36.

35 A. Kołodziejczyk, Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia
rozwoju człowieka, J. Trempała (red.), PWN, Warszawa 2011, s. 252.
36 Ibidem.

– 158 –

Aleksandra Jędrzejewska – Samoocena dziecka...

Podsumowanie
To, w jakie komunikaty dziecko się wsłuchuje od najmłodszych lat,
przyczynia się do kształtowania jego wizji swiata i siebie. Rodzice,
nauczyciele, trenerzy okreslają, czy swiat dziecka jest bezpieczny i czy
nadarzające się sytuacje podlegają kontroli.
Juz w wieku dwoch lat dzieci zaczynają werbalizowac wyjasnienia
przyczynowe („mama jest niedobra”). Po ukonczeniu trzeciego roku
zycia dostrzegają związki przyczynowo-skutkowe rządzące swiatem
i poszukują odpowiedzi na pytania „dlaczego?”37. Usłyszane wowczas
wytyczne są kierunkowskazami na resztę zycia.
Szczegolną rolę w kształtowaniu poczucia własnej wartosci dziecka odgrywa szkoła, ze względu na okres rozwojowy, systematycznosc
i długotrwałosc oddziaływan oraz zakres wiedzy o sobie, ktorą uczen
w niej zdobywa.
W społeczenstwie osiągnięc wymaga się od dzieci sprostania wysokim wymaganiom, osiągania ambitnych celow, wygrywania w rywalizacji i kolekcjonowania sukcesow. Porazka jest czyms wstydliwym
i zagrazającym zyciowemu dobrostanowi. Oddziaływania wychowawcze prowadzone w duchu ideologii sukcesu, mogą prowadzic do lęku
przed pomyłką i perfekcjonizmu.
Kazde działanie wiąze się z ryzykiem błędu, a niepowodzenia dostarczają wyraznych informacji zwrotnych o niewłasciwie dokonanych wyborach. Wyciągając odpowiednie wnioski ustrzegamy się tych
pomyłek w przyszłosci. Umiejętnosc akceptacji niepowodzen wymaga
pokory, uznania własnej omylnosci oraz odwagi przyznania się do
błędow. Lęk przed porazką mozna zmniejszyc kształtując w dziecinstwie aktywną nadzieję na sukces czyli przekonanie, ze dzięki odpowiedniemu zaangazowaniu mozliwe jest osiągniecie celu. Wazna jest
postawa rodzicow wobec osiągnięc, styl przywiązania oraz dawanie
37

M. E. P. Seligman, W małym ciele..., op. cit., s. 320-321.

– 159 –

Zbliżenia Cywilizacyjne

XII (1)/2016

przykładu. Dorosli powinni kształtowac w dzieciach przekonanie, ze
kazdy ma prawo do błędow, bowiem są one naturalnym i nieuchronnym elementem aktywnosci i rozwoju. Kiedy dziecko jest kochane
niezaleznie od osiągnięc, czuje się bezpiecznie w obliczu niepowodzen
i łatwiej mu się z nimi zmierzyc38.
Wazne jest, by dziecko wiedziało, ze dany problem moze byc skutkiem wielu roznych przyczyn i umiało wziąc odpowiedzialnosc za
swoj wkład, nie obwiniając się za rzeczy, ktore nie są od niego zalezne39. Istotne jest nauczenie dzieci trafnego diagnozowania przyczyn
problemow i przekonania, ze kłopoty są przejsciowe i dają się pokonac poprzez odpowiednie działania. Własciwa interpretacja niepowodzenia nie spowoduje, ze trudnosci znikną, ale ułatwi dojscie do zrodła problemu i skupienie się na działaniach naprawczych40. Wypracowanie w dziecinstwie odpowiedzialnosci za swoje sukcesy i porazki
jest podstawą realnej, stabilnej i pozytywnej samooceny, decydującej
o jakosci zycia jednostki.
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Streszczenie:
W referacie omówiono koncepcję budowania marki poprzez storytelling.
Storytelling jest jedną kluczowych kompetencji w epoce kreatywnej. Wskazano elementy opowieści marki. Wskazano także przykłady marek posługujących się koncepcją storytellingu. Przedstawiono stan badań nad skutecznością koncepcji storytellingu.
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The aim of this article is to show the concept of branding through storytelling. The concept of storytelling as a key competence in the era of creativity. The article describes key components of brand story. It also indicated
examples of brands that use the concept of storytelling. The paper presents
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Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie mozliwosci zastosowania storytellingu w biznesie w czasie, kiedy zacierają się granice
pomiędzy PR-em, reklamą lub marketingiem. D. Pink stwierdza, iz era
dominacji umysłów ścisłych już przeminęła. Przyszłość należy do innego
rodzaju ludzi z innym rodzajem umysłu: do projektantów, wynalazców,
nauczycieli, gawędziarzy, czyli do kreatywnych i przepełnionych empatią prawopółkulowych myślicieli1. W epoce nawału informacji trudno
nam wyselekcjonowac najwazniejsze i kluczowe informacje. Dlatego
tez E. Mistewicz jeden ze swoich artykułow zatytułował: Milion dolarów za chwilę uwagi. Skoro kazdego miesiąca otrzymujemy tyle informacji ile nasi dziadkowie otrzymywali przez całe zycie a w kazdym
wydaniu „New York Timesa” zawarte jest więcej informacji, niz przeciętny mieszkaniec siedemnastowiecznej Anglii był stanie zgromadzic
w ciągu całego zycia2 , to pojawia się pytania, w jaki sposob zając
uwagę słuchaczy chociaz na parę chwil. Odpowiedzią na postawiony
problem jest własnie storytelling. Jest to sposob komunikowania swojej idei poprzez narrację. Narracja stosowana jest zarowno w komunikacji zewnętrznej przedsiębiorstwa, jak i w komunikacji wewnętrznej.
Komunikacja wewnętrzna ukierunkowana jest na klientow, natomiast
wewnętrzna dotyczy kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz
postaw pracownikow w nim zatrudnionych.
Storytelling moze byc wykorzystywany na kilku poziomach. Jednym z poziomow wykorzystania storytellingu jest niewątpliwie poziom strategiczny i w tym ujęciu storytelling moze byc wykorzystywany jako koncepcja brandingu. Moze byc rowniez wykorzystany na
D. Pink, Całkiem nowy umysł. Dlaczego przyszłość należy do prawopółkulowców?,
Brzezia Łąka, s. 54.
2 E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Gliwice 2011, s. 16.
1
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poziomie operacyjnym w codziennej komunikacji z pracownikami.
Takie holistyczne ujęcie storytellingu jest bliskie koncepcji prezentowanej w niniejszym artykule w oparciu o koncepcję storytellingu zaprezentowaną w ksiązce autorstwa K. Fog, Ch. Budtz, P. Munch oraz
S. Blanchette Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie3. Wskazując
ponizej mozliwosci zastosowania storytellingu, jego elementy, strukturę maksymalną opowiadania, nalezy podkreslic, iz nie badano do tej
pory tego zjawiska w aspekcie językoznawczym ze wskazaniem sposobu wyrazania poszczegolnych elementow opowiadania.
1. Możliwości zastosowania storytellingu
Mozna wyroznic trzy głowne zastosowania storytellingu:
 Stosowanie storytellingu w przywodztwie
 Stosowanie storytellingu w sprzedazy
 Stosowanie storytellingu w prezentacji.
Storytelling moze byc stosowany w przywodztwie w celu komunikowania się z tymi, ktorzy powinni zostac zainspirowani. Przekonywac mozna poprzez stosowanie odpowiednich argumentow, ale inaczej przekonuje się poprzez historie. Poprzez opowiadanie historii
przekonuje się innych na poziomie wyobrazen, a nie polemizując z nimi. Poprzez rozmowę przekonuje się rozmowcę o jego wartosci i podwyzsza jego samoocenę. Uznanie przywodca moze wyrazic poprzez
opowiesc o dokonania pracownika firmy4.
Zastosowanie storytellingu w sprzedazy prowadzi do wskazania
wyzszosci strategii konwersacyjnej opowiesci nad przekonywaniem
o wartosci sprzedawanego produktu. W tym kontekscie nalezy podkreslic trudnosc realizacji sekwencji otwarcia dialogu, a więc powitania, przedstawienia się, zanim nastąpi przejscie do oferowania proK. Fog, Ch. Budtz, P. Munch, S. Blanchette, Storytelling. Narracja w reklamie
i biznesie, Warszawa 2013.
4 M. Stączek, Storytelling. Sztuka opowiadania przekonujących i ciekawych historii
dla lidera, trenera, sprzedawcy, Warszawa 2014, s. 22.
3
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duktu, Zgodnie z regułami komunikowania się interpersonalnego, początek konwersacji stanowi wymiana aktow etykiety językowej. Brak
przekonywania klienta, a zastąpienie przekonywania do zakupu opowiedzeniem historii zmierza do spowodowania zaciekawienia klienta.
Temat zostaje rozwinięty poprzez narrację. Następuje wprowadzenie
do okreslonego zagadnienia, ukazanie tła, kontekstu danej rzeczy.
Klient słucha, będąc swiadomym, ze nie czuje się do niczego zobowiązany. Ta częsc dialogu z klientem nazwana jest w literaturze dotyczącej dyskursu jako tekst ekspozycyjny5. Zastosowanie tej strategii
komunikacyjnej ma na celu przekonanie odbiorcy, ze nadawcy nie
zalezy na przedstawieniu faktow w celu osiągnięcia własnych korzysci, lecz na obiektywnym przedstawieniu rzeczywistosci. Nadawca nie
tworzy zatem faktow poprzez dobor argumentow w celu obrony swego stanowiska, a tworzy swiat opowiesci w celu uswiadomienia potrzeby powiadania z uwzględnieniem wszystkich płynących z tego
korzysci. Słuchacz odbiera opowiadanie jako „mniej zagrazające” od
sytuacji podawania tych samych tresci wprost. Poprzez opowiadania
pewne tresci mozna przekazac w sposob posredni. M. Stączek6 opisuje
pewną historię sprzedawcy ze sklepu ze sprzętem AGD. Pewnego razu
w tym sklepie pojawiła się klientka z zamiarem kupienia pralki. Chciała kupic Boscha. Sprzedawca (miał na sprzedaz Whirlpoola) rozpoczął
rozmowę następująco: Powiem tylko, że ten model obok – tu wskazał
na pralkę Whirlpool – jest pod względem jakości identyczny, a jednak
różnica to głośność podczas prania. Bosch chodzi głośniej. Nie dalej jak
tydzień temu miałem sytuację, kiedy klientka wybierała między tymi
modelami. Wybrała sprzęt Boscha i proszę sobie wyobrazić, na drugi
dzień go odwiozła i mówi: „Proszę pana, ale ta pralka głośno chodzi!
Mam małe dziecko, proszę mi ją wymienić”. Zrobiłem to. Pani oczywiście
sama podejmie decyzję, którą pralkę wybrać.
Storytelling w prezentacji ma rowniez bardzo wielką rangę. Tabele
i wykresy w ramach prezentacji nie dają tak wiele, jak opowiesc ukie5
6

A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa 1998, s. 209.
M. Stączek, Storytelling…, op. cit., s. 24-25.
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runkowana na zainteresowanie słuchacza trescią prezentacji. Poprzez
storytelling zwiększa się siła perswazyjna narracji, gdyz opowiadając
historie zaczerpnięte z zycia, wykorzystuje się schemat przekazu,
w ktorym cos, co się wydarzyło, rowna się prawdzie7. Historia zwiększa zaangazowanie słuchacza, ze względu na funkcjonujące bodzce
emocjonalne poprzez opowiesc. Steve Jobs (Apple) powiedział, ze „Ludzie ktorzy mają cos do powiedzenia, nie potrzebują PowerPoint”.
Natomiast Volkswagen wprowadził regułę 3 stron w prezentacjach
i zakazał uzywania dłuzszych prezentacji w Firmie.
2. Rola historii powstania firmy w storytellingu
Wazne miejsce w storytellingu zajmuje historia powstania firmy.
Takie historie są wykorzystywane do pozycjonowania i promowania
marek. Jedna z takich historii mowi, jak firma typu Google narodziła
się „w garazu”. Historia powstania firmy Google sięga 1995 r. Dwaj
matematycy rozpoczęli pracę dotyczącą wyszukiwania informacji
w sięci WWW. Jeden z nich to Amerykanin Larry Page, a drugi – Rosjanin Sergey Brin. Owocem ich działan był system BackRub, ktory został
wzbogacony o algorytm PageRank, a ten z kolei został wykorzystany
w prototypie wyszukiwarki internetowej. Studenci przeniesli się z pokoju w akademiku Uniwersytetu Stanforda w Kaliforni do garazu
w miejscowosci Menlo Park w Kaliforni. Wyszukiwarce nadano nazwę
Google w 1997 r. Nazwa ta pochodzi od terminu matematycznego
googol, ktory oznacza cyfrę 1 i 100 zer. Termin ten odzwierciedla nieskonczoną ilosc informacji w Internecie.
3. Elementy storytellingu
Jak zaznaczają autorzy wskazanej powyzej ksiązki, storytelling słuzy opowiadaniu historii. „Firmy tworzą opowiesci w większosci po to,
7

Ibidem, s. 25-26.
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aby komunikowac przekaz, ktory odbije się pozytywnym echem dla
firmowego brandu”8. Od czasow Arystotelesa az do opowiesci Jana
Christiana Andersena opowiesci zawierają kilka niezbędnych i obligatoryjnych elementow. Niektore z nich mogą byc fakultatywne i tworzyc wraz z obligatoryjnymi elementami makrostrukturę opowiesci.
Obligatoryjne elementy storytellingu to: przekaz, konflikt, postacie
oraz fabuła9.
Przekaz wyznacza os tematyczną całej historii, a opowiesc staje się
potwierdzeniem głownego zrodła przekazu. Dzięki opowiesci przekaz
staje się zrozumiały. W jednej opowiesci, aby stała się zrozumiała powinien zawierac się tylko jeden przekaz, a jesli pojawi się kilka przekazow, to powinny zostac uporządkowane10.
Konflikt jest obligatoryjnym elementem opowiesci, wymusza akcję,
ktorą nalezy podjąc w celu przywrocenia harmonii i rownowagi.
W storytellingu pojęcie „konfliktowosci” jest stopniowalne i moze się
ujawniac z większą lub mniejszą intensywnoscią. Im większy konflikt,
tym historia ma bardziej dramatyczny charakter. Jednak istnieją granice, ktore nie mogą byc przekraczane, gdyz historia nie moze opierac
się wyłącznie na chaotycznych wątkach. Konflikt ma byc nazwany
wprost i powinna się pojawic propozycja rozwiązania konfliktu11.
Kampanie reklamowe poszczegolnych marek zawierają wyrazone nie
tylko w sposob eksplicytny, ale i implicytny elementy konfliktowe
(kontrastujące). Np. dla firmy Dove jest to skontrastowanie prawdziwego piękna ze stereotypami wykreowanymi przez media. Dla The
Economist jest skontrastowana ciekawosc swiata z obojętnoscią otoczenia. Dla firmy Logo jest to zestawienie dwoch typow rozrywki –
kreatywnej i zubozającej umysł12.
K. Fog, Ch. Budtz, P. Munch, S. Blanchette, Storytelling…, op. cit., s. 43.
Ibidem, s. 21.
10 Ibidem, s. 44.
11 Ibidem, s. 46-47.
12 M. Hajdas: Storytelling – nowa koncepcja budowania wizerunku marki w epoce
kreatywnej, „Współczesne Zarządzanie/Contemporary Management Quarterly” 2011,
nr 1, s. 116-123.
8
9
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Historia rozpoczyna się w tym momencie, kiedy głowny bohater
dązy do okreslonego celu. W historii pojawia się przeciwnik, ktory
probuje przeszkodzic bohaterowi. Bohater musi pokonac wiele przeszkod, a jedną z nich moze byc na przykład strach przed wspinaczką,
kiedy przeszkodą do pokonania jest przeszkoda statyczna w postaci
gory. Dla firmy przeszkodą mogą byc klienci, ktorym brak zaufania
wobec produktow firmy13.
Tradycyjna opowiesc ma składac się z trzech częsci: początek, rozwinięcie, zakonczenie. W tym miejscu podkreslic nalezy, iz analiza
struktur typowej narracji była przedmiotem zainteresowania zarowno psychologow poznawczych, jak i literaturoznawcow, semiotykow
i lingwistow. Uszczegoławiając elementy struktury narracyjnej, nalezałoby wymienic częsc wstępną, zawierającą krotkie streszczenie lub
zapowiedz tego, o czym będzie traktowac opowiesc. Po nim następuje
orientacja polegająca na podaniu ogolnych ram zdarzenia lub kilku
zdarzen. Podawanie samych zdarzen w kolejnosci ich przebiegu
stanowi akcję. Nalezy podkreslic, iz sama kolejnosc podawanych zdarzen jest stosowaniem perswazji. O wiele lepiej zapamiętujemy informacje, ktore podane są na początku lub na koncu, podawane są z informacjami juz znanymi, są powtarzane oraz są przekazywane z widocznym entuzjazmem. Po akcji następuje ewaluacja, w ktorej ramach
podaje się własną ocenę zdarzen, a po ewaluacji – wynik lub rozwiązanie. Całosc wienczy koda – zakonczenie, ktore moze zawierac np.
pytanie „Czy cos podobnego wam się przydarzyło?”14.
4. Modele strukturalne opowiadania
W rozwazaniach na temat storytellingu nalezy uwzględnic strukturę maksymalną opowiadania, wymienic jej elementy oraz opisac ich
zawartosc tresciową: wprowadzenie, orientacja, komplikacja, rozwiązanie oraz zakonczenie. Wprowadzenie stanowi początkowy element
13
14

K. Fog, Ch. Budtz, P. Munch, S. Blanchette, Storytelling…, op. cit., s. 50.
I. Kurcz, I., Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, s. 170.
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opowiadania i komunikuje początek zdarzen15. Zakreslona zostają
w ten sposob ramy tematyczne tekstu, zwięzłe streszczenie ma wzbudzic zainteresowanie odbiorcy. Aby opowiadanie zostało wydzielone
z całosci dialogu, nalezy w tekscie umiescic sygnały ramowe, tj. formuły wstępne, formuły przygotowujące. Rama taka zawiera wyrazone
eksplicytnie delimitatory, ktore dzielą się na sygnały (wyrazenia
leksykalne o charakterze metatekstowym przekazujące informację
o tym, ze tekst się rozpoczyna lub konczy (np. Swoją historię zacznę
od…) oraz symptomy delimitacyjne (np. a więc, z kolei, a zatem).
W ramach kolejnego etapu opowiadania, tj. orientacji nadawca informuje o sytuacji wyjsciowej, umiejscawia wydarzenia w czasie i przestrzeni, prezentuje cechy bohaterow, wskazuje punkty odniesienia,
ułatwiające odbiorcy rozpoznanie znanych przedmiotow lub osob,
tłumaczy sens zdarzen oraz zachowan bohaterow. Z kolei komplikacja
dotyczy zmian w działaniach lub stanach psychicznych bohaterow
spowodowanych nagłymi i nieoczekiwanymi wydarzeniami16. Komplikacja moze byc sygnalizowana poprzez wykładniki leksykalne (nagle,
zaraz, wtem, w pewnym momencie), wykładniki syntaktyczne (uzycie
konstrukcji przeciwstawnych), wykładniki fleksyjne (uzycie form
praesens historicum). W rozwiązaniu przedstawiane są efekty działan
opisanych wczesniej. Jest to składnik obligatoryjny opowiadania, poniewaz bez niego historia byłaby niepełna. W zakonczeniu wyraza się
w sposob eksplicytny sfinalizowanie czynnosci opowiadania. Analizując przykłady storytellingu, mozna będzie odpowiedziec na pytanie:
Czy w storytellingu wykorzystany jest schemat narracji amerykanskich socjolingwistow, czy uwzględniana specyfika polskich opowiadan z punktu widzenia ich struktury dostosowanej do naszego kręgu
kulturowego? Jaka jest tendencja w tym zakresie? Mam tutaj na uwadze prace W. Labova i J. Waletzky’ego: Narrative Analysis: Oral Version

W. Labov, Some Further Steps in Narrative Analysis, „Journal of Narrative and
Life History” 1997, nr 1-4, s. 207-215.
16 T. A. van Dijk, Działanie, opis działania a narracja, [w:] Narratologia, M. Głowiński (red.), Gdańsk 2004, s. 161.
15
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of Personal Experience17 oraz W. Labova: Some Further Steps in Narrative Analysis18; Uncovering the Event Structure of Narrative19; Narrative
Pre-construction20 i porownanie z badaniami tekstow polskich21.
5. Analiza opowieści skonstruowanej na podstawie własnych
doświadczeń
Jednym z przykładow, ktore stosuję w trakcie storytellingu jest
opowiesc o wybranym przypadku, ktorą wplatam w trakcie rozmowy
z potencjalnym klientem. Opowiesci staram się nadac odpowiednią
narrację przy wykorzystaniu metody greenlight. W opowiesci pojawiają się elementy, z ktorymi łatwo moze zidentyfikowac się moj rozmowca, tak jak identyfikuje się np. z hollywoodzką historią, ktorą
ogląda w na ekranie kina. Tymi elementami są:
 Bohater, ktory posiada cechy na tyle uniwersalne, ze moze się
z nimi identyfikowac osoba, do ktorej skierowana jest opowiesc.
 Katalizator to usługa, ktorą posiadam w swojej ofercie. W przypadku, ktory opisuję ponizej, jest to usługa „Google Zdjęcia” zintegrowana z usługą „Google Drive” (wirtualny dysk w chmurze obliczeniowej Google). Bohaterem opowiesci nie jestem ja.
 Konflikt – rozpoznanie wyzwania, z ktorym spotyka się moj bohater. Bohater uzywa katalizatora do rozwiązania problemu.
 Linia mety to punkt, w ktorym bohater mojego opowiadania dochodzi do rozwiązania problemu.

17 W. Labov, J. Waletzky, Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience
[w:] Essays on the Verbal and Visual Arts. Proceedings of the 1966 Annual Spring
Meeting of the American Ethnological Society, J. Helm (red.), Seattle-London, s. 12-44.
18 W. Labov, Some Further Steps…, op. cit., s. 207-215.
19 W. Labov, Uncovering the Event Structure of Narrative [w:] Linguistic, Language,
and Real World: Discourse and Beyond. Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics, D. Tannen, J. E. Alatis (red.), Washington 2001.
20 W. Labov, Narrative Pre-construction. „Narrative Inquiry” 2006, nr 16, s. 37-45.
21 J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs procesie komunikacji językowej, Kraków
2008.

– 170 –

Cezary Augustynowicz – Uwagi o storytellingu...

 Wnioski – nauka jaką wyciąga z zastosowania katalizatora nie tylko bohater ale rowniez moj rozmowca.
Ponizej zamieszczam informacje, ktore przekazuję czytelnikowi
niniejszego artykułu, zawierające historię opowiadaną klientowi.
W sposobie przekazywania informacji tworzy się opowiesc dotycząca
firmy jednego z moich klientow:
Przykładowa historia to pewna historia dotycząca firmy mojego
klienta zajmującej się instalacją stacji bazowych dla jednego z operatorów telefonii komórkowej na terenie Niemiec. Firma posiada monterów,
którzy w kilkuosobowych zespołach codziennie wyjeżdżają na montaż
anten do telefonii 4. generacji LTE. Firma mojego klienta posiada zobowiązania w stosunku do swojego zleceniodawcy w postaci odpowiednio
przygotowanej dokumentacji zawierającej zdjęcia z zamontowanych
stacji bazowych, z których w przypadku napraw gwarancyjnych korzystają operator, firma mojego klienta lub inni zleceniobiorcy. Montażyści
na różnych etapach wykonywanych prac wykonują zdjęcia za pomocą
aparatów cyfrowych. Po powrocie do bazy (firmy) podłączają swoje
aparaty cyfrowe za pomocą kabla USB do komputerów i przesyłają pliki
ze zdjęciami na dyski lokalnego serwera. Pliki zdjęciowe o dużej rozdzielczości zajmują jednak sporo miejsca na dyskach i co jakiś czas dział
IT musi dokonywać upgrade’u systemów o nowe pojemniejsze dyski. Do
tego firma ponosi spore koszty na licencje oprogramowania do zarządzania plikami. Wszystkie dane muszą być również zachowane w kopiach zapasowych na wypadek zhackowania lub awarii systemu. Wywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do operatora, wymaga ponoszenia co raz to wyższych nakładów pieniężnych jak również pracy
działu IT.
Mój klient zaczął się rozglądać za jakimś alternatywnym systemem,
rozwiązującym problem ciągłego powiększania własnej przestrzeni dyskowej oraz skomplikowanej i czasochłonnej procedury przenoszenia
zdjęć na dyski. W trakcie poszukiwań natknął się na usługę „Google
Zdjęcia”, która zintegrowana jest z każdym w miarę nowoczesnym
smartfonem, w który wyposażony jest każdy jego monter. Do tego
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smartfony posiadają również aparaty fotograficzne o bardzo dobrej
rozdzielczości, nie słabszej jak dotychczas stosowane w firmie dedykowane cyfrowe aparaty fotograficzne. Przy użyciu smartfonu i usługi
„Google Zdjęcia” oraz „Google Drive” (Dysk) zdjęcia po uprzedniej konfiguracji aplikacji aparatu na smartfonie kopiują się automatycznie na
Dysk Google. „Google Drive” oferuje w taryfie, którą posiada klient nieograniczoną przestrzeń dyskową i problem brakującej pamięci przestaje
w tym momencie istnieć. W trakcie wykonywanych zdjęć aparat
w smartfonie dodaje dodatkowe informacje meta do wykonanych zdjęć
takich jak data, czy GEO-Pozycja. Umożliwia to bardzo szybkie wyszukanie zdjęcia w przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej.
Również dostarczenie dokumentacji do operatora jest bardzo proste,
gdyż ogranicza się tylko do udostępniania mu dostępu do odpowiednich
plików zdjęciowych
Lekcją, jaką wyciąga mój rozmówca jest to, że za pośrednictwem
narzędzi, które posiadam w ofercie udaje się w prosty sposób rozwiązać
bardzo poważny problem mojego klienta. Podobna sytuacja może
istnieć lub istnieje również u mojego rozmówcy. Moja opowieść nie jest
fikcyjna i mój rozmówca może odbyć rozmowę referencyjną z moim
klientem, co podnosi wiarygodnosć mojej opowieści. Opowieść nie trwa
dłużej jak 3 do 4 minut.
Ponizszą opowiesc otwiera wprowadzenie, ktore – jako początkowy element opowiadania komunikuje początek zdarzen, odpowiada
na pytanie „o czym traktuje ta opowiesc”. Wprowadzenie ma przedstawic słuchaczowi temat opowiesci: Przykładowa historia to pewna
historia dotycząca firmy mojego klienta. Po krotkim wprowadzeniu
następuje orientacja, w ktorej na plan pierwszy wysuwa się funkcja
opisowa i identyfikacyjna. Opis dotyczy zakresu działalnosci firmy,
w ktorym pojawia się lokalizacja przestrzenna (na terenie Niemiec).
W częsci opisowej pojawia się charakterystyka działalnosci firmy
(monterzy w kilkuosobowych zespołach codziennie wyjeżdżają na montaż anten do telefonii 4. generacji LTE; zobowiązan firmy, charakterystyki działalnosci montazystow, ktorzy na różnych etapach wykonywa-
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nych prac wykonują zdjęcia za pomocą aparatów cyfrowych). W komplikacji wskazuje się na trudnosci spowodowane przez wydarzenia
niekorzystne dla firmy, co powoduje koniecznosc zwiększenia wydatkow przez firmę (Pliki zdjęciowe o dużej rozdzielczości zajmują jednak
sporo miejsca na dyskach i co jakiś czas dział IT musi dokonywać
upgrade’u systemów o nowe pojemniejsze dyski).
Jako kolejny element pojawia się rozwiązanie (co się ostatecznie
stało?). Jest to dla tego opowiadania kluczowy moment, gdyz przynosi
informacje o efektach przyjętych rozwiązan. Wyroznia się kilka typow
rozwiązania: niepowodzenie, powodzenie osiągnięte przez przypadek, a takze powodzenie osiągnięte dzięki podjęciu działan22. Klient
„zaczął się rozglądac za jakims alternatywnym systemem” w celu rozwiązania problemu, „w trakcie poszukiwan natknął się na usługę
„Google Zdjęcia”. W rezultacie poszukiwan dowiedział się, jak uzyskiwac nieograniczoną przestrzen dyskową „i problem brakującej pamięci
przestaje w tym momencie istnieć”. W zakonczeniu mogą pojawic się
elementy, za pomocą ktorych narrator powiadamia odbiorcę o zakonczeniu opowiesci, zamknięciu sytuacji narracyjnej i powrocie do
sytuacji „tu i teraz”. Koda w tym opowiadaniu to koncowy akapit,
w ktorym nawiązuję do sytuacji narracyjnej po zakonczeniu opowiadania. Po przejsciu do sytuacji „tu i teraz” następuje element aksjologiczny zawierający komponenty: „prostota oferowanych narzędzi –
rozwiązanie bardzo powaznego problemu”. Dzięki takiemu w sposob
maksymalnie skontrastowanemu zestawieniu, podwyzsza się poziom
wiarygodnosci przekazywanej historii. W częsci finalnej tekstu zawarty jest komentarz wskazujący sposob uwiarygodnienia opowiesci
i wskazanie na czas jej trwania w warunkach rozmowy z klientem.
Zakończenie
W zakonczeniu chciałbym zaproponowac realizację projektu badawczego, ktory dotyczyłby analizy elementow pojawiających się
22

T.A. van Dijk, Działanie, opis działania a narracja…, op. cit., s. 162.
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w storytellingu z perspektywy lingwistycznej. Mozna badac srodki językowe wykorzystywane w kazdej z częsci opowiadania, a storytelling
umiejscowic w roznych fazach rozmowy z klientem. Badania dotyczyłyby rowniez wyznaczenia prawidłowosci z jednej strony między stosowaniem roznorodnych srodkow językowych w storytellingu i umiejscowieniem go w fazach rozmowy, a skutecznoscią rozmowy z klientem przy analizie fazy otwarcia, oferowania oraz zamknięcia. Rozmowa z klientem to dynamiczny ciąg zachowan językowych, a stosowanie strategii komunikacyjnych w tej rozmowie uzaleznione jest od
kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i – co dla naszych rozwazan jest szczegolnie wazne – narracyjnych. W ramach realizacji wskazanego projektu mozna byłoby wskazac, jak kształtowac i doskonalic
kompetencje narracyjne storytellerow w celu zwiększenia skutecznosci ich działan. Prowadzone szkolenia w tym zakresie nie uwzględniają bardzo waznego aspektu w storytellingu, tj. aspektu lingwistycznego, ktory wskazuje na zasadnosc stosowania roznorodnych srodkow językowych w celu maksymalizacji sukcesu storytellerow.
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