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Jak mówią imperia, jak mówić o imperiach?

I
Gayatri Chakravorty Spivak w głośnym eseju Can the Subaltern speak? stwierdza:
Do bardzo niedawna najczystszym dostępnym przykładem takiej epistemicznej
przemocy był zarządzany z oddali, rozległy i heterogeniczny projekt polegający na
tworzeniu kolonialnego podmiotu jako Innego. Projekt ten jest też asymetryczną
formą zamazywania śladów tego Innego w jego niepewnej Podmiotowości1.

Michał Zięba
Sprawa Camusa Nawiązania intrasemiotyczne
w polskim przekładzie Meursault, contre-enquête Kamela Daouda 145
Bartosz Wieremiej
Deklarowane wartości i utwierdzanie dominacji
sportowych hegemonów w trybach fabularnych
w komputerowych grach sportowych 161
Rafał Kołsut
Kreski w kamasze –
rysunkowe przemiany wizerunku żołnierzy US Armed Forces 175
Indeks osób 197

Wśród pojęć pojawiających się w tym cytacie – a także w całym tekście
i w pracach innych badaczy postkolonializmu – kilka zwraca szczególną
uwagę. Najistotniejsze z punktu widzenia niniejszego tekstu są zdecydowanie „Podmiot” i „Inny”, a w tym przypadku konkretniej: tytułowy
podporządkowany Inny, subaltern. Ideowa bliskość myśli postkolonialnej
i filozofii inności nie budzi wątpliwości; postkolonializm w szczególny
sposób współbrzmiał zresztą w ogóle z postmodernizmem, wspierając
obalanie binarnych opozycji i przeświadczenie o słabej pozycji podmiotu w zachodnim rozumieniu, chociaż nie pozostając bezkrytycznym – ostatecznie Spivak nie bez słuszności konstatuje: „pozbawiony
1

Gayatri Chakravorty Spivak, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?,
przeł. Ewa Majewska, „Krytyka Polityczna” 2010, nr 24–25, s. 209.
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geopolitycznych zależności. Powszechnie znana krytyka suwerennej
podmiotowości stanowiła zatem w gruncie rzeczy inaugurację pewnego Podmiotu”2. Nicią porozumienia są też z pewnością pojęcia różnicy
i inności: subaltern wiele ma podobieństw z Levinasowskim Innym,
który „nie daje się posiąść, wymyka się mojej władzy”3. O ile jednak myśl
inności proponuje etyczny projekt oparty o podejście uważne i pełne
zrozumienia, z uwzględnieniem tego, że podmiot w każdej chwili w jakiś
sposób doświadcza Innego i jest odpowiedzialny za niego w każdym
momencie życia, o tyle równocześnie teoretycy tego nurtu nie pozostają,
rzecz jasna, nieświadomi faktu, że inność bywa postrzegana jako obcość
i może budzić agresję. Bernhard Waldenfels przestrzega, że nawet obcość niekoniecznie generuje automatyczną wrogość4, może jednak do
niej prowadzić, a także wywoływać chęć okiełznania i zawłaszczenia,
irytację, a nade wszystko lęk. Kiedy ten ostatni rośnie, „obce” może
przestać być po prostu „nie moje”, urastając do rangi czegoś potwornego,
utożsamianego z pogwałceniem praw świata i praw ludzkich, łączącego
to, co niemożliwe, z tym, co zabronione5. I filozofia inności, i myśl postkolonialna namawiają zatem do bliskiego spojrzenia, do przeglądania
się w oczach Innego oraz szanowania jego odmienności, a jednocześnie
mają świadomość, że jest ten etyczny postulat może zostać uznany za
utopijny. Spivak podkreśla, że chociaż kolonie formalnie już nie istnieją,
współczesny świat podporządkowany jest relacjom neokolonialnym,
które pojawiły się po nierównomiernym rozpadzie dawnych imperiów6.
Od tej sytuacji nie ma ucieczki; postkolonialność naznaczona jest
przez „trudny proces dekolonizacji, w wyniku którego kultura rodzima
odzyskuje panowanie po okresie kolonializmu, lecz musi zmagać się
2
3
4
5
6
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Ibidem, s. 196.
Emmanuel Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności,
przeł. Małgorzata Kowalska, Warszawa 2002, s. 232.
Por. Bernhard Waldenfels, op. cit., s. 43–47.
Zob. Michel Foucault, Abnormals, Lectures at the Collège de France 1974–1975,
eds. Valerio Marchetti, Antonella Salomoni, London 2003, s. 56.
Gayatri Chakravorty Spivak, Krytyka postkolonialnego rozumu. W stronę
historii zanikającej współczesności, przeł. Janusz Margański, [w:] Teorie
literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski,
Kraków 2006, s. 651.

dalej ze spuścizną pozostawioną przez minioną – choć niezupełnie minioną – kulturę kolonialną”7. Co więcej, za współczesnymi procesami
globalizacyjnymi kryje się tęsknota za unifikacją, a „marzenie o wiosce
globalnej jest swoistym powrotem do uniwersalizmu, tym razem opartym nie tyle na wspólnych wartościach, ile na automatycznym dążeniu
do homogenizacji”8. Aby to przełamać, konieczne jest zwrócenie uwagi
na Innego i danie mu przestrzeni do mówienia własnym głosem – chociaż i to, jak podkreśla Spivak, jest bardzo trudne, niemal niemożliwe
do osiągnięcia, bowiem subaltern zawsze przemawia z pozycji podporządkowanego, przez co potrzeba radykalnych zmian, by mógł zostać
usłyszany9. Ponadto – co chyba najistotniejsze – Inny pozostaje Innym
na zawsze, jego odmienność jest nieredukowalna, a przez to nie można
go w żaden sposób przyswoić; etyczny cel badań postkolonialnych jest
zatem tak naprawdę „doświadczaniem niemożliwego”10.

II
Nieuporządkowana i pozbawiona polecanej przez postkolonialistów
i teoretyków odmienności dozy szacunku relacja z Innym zawsze jest
relacją władzy. Imperializm nie wyłamuje się z tej zasady; co więcej, oparty
jest o szczególny rodzaj Foucaultowskiej wiedzy/władzy11, obudowanej
skomplikowanym aparatem ideowym. Jak podkreśla Edward W. Said:
7

8
9
10
11

Adam Sharman, Semicolonial Times. Vallejo and the Discourse of Modernity,
„Romance Quarterly” 2002, No. 3, s. 193, cyt i tłum. za: Dariusz Skórczewski,
Wobec eurocentryzmu, dekolonizacji i postmodernizmu: o niektórych problemach teorii postkolonialnej i jej polskich perspektywach, „Teksty Drugie” 2008,
nr 1/2: Somatoestetyka i inne przypadki, s. 37.
Maria Delaperrière, Gdzie są moje granice? O postkolonializmie w literaturze,
„Teksty Drugie” 2008, nr 6: Gdzie są moje granice?, s. 14–15.
Por. Gayatri Chakravorty Spivak, Czy podporządkowani Inni…, s. 196–259.
Por. eadem, Krytyka postkolonialnego rozumu…, s. 673.
„Wypada raczej uznać, że władza produkuje wiedzę (ale nie dlatego po prostu,
że faworyzuje ją, gdy ta jej służy lub wykorzystuje, gdy jest użyteczna); że
władza i wiedza wprost się ze sobą wiążą; że nie ma relacji władzy bez skorelowanego z nimi pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy
relacji władzy” –Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia,
przeł. Tadeusz Komendant, Warszawa 1993, s. 34.
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Ani imperializm, ani kolonializm nie są prostym aktem akumulacji i zdobycia władzy. Oba opierają się na imponujących rozmachem formacjach
ideologicznych oraz formach wiedzy związanych z dominacją, do których
zalicza się pogląd, że pewne terytoria i ludy wymagają dominacji, czy wręcz
poddają się jej z własnej woli. Słownik klasycznej kultury imperialnej
XIX wieku pełen jest takich słów i pojęć, jak „niższe” lub „poddane rasy”,
„podległe ludy”, „zależność”, „ekspansja” i „władza”12.

Działanie imperium jest zatem oparte nie tylko na przemocy, ale
również – a może przede wszystkim – na dużo bardziej subtelnych formach dominacji i uzależniania od siebie podporządkowanego; słowem:
na władzy, która „jest wszędzie – nie dlatego, że wszystko obejmuje, ale
dlatego, że zewsząd się wyłania”13.
Sprawne działanie struktur władzy uzależnione jest między innymi
od kapitału – tego rozumianego klasycznie, jako pieniądze i dobra materialne umożliwiające produkcję, ale także innych jego rodzajów, które
szczegółowo opisuje Pierre Bourdieu. Najistotniejszymi z nich są kapitał
społeczny – na który składa się sieć mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na zasadach znajomości i uznania –
oraz kapitał kulturowy, w obręb którego wchodzą idee, kompetencje
i umiejętności nabywane podczas uczestnictwa w życiu społecznym.
Wszystkie one mogą – i powinny, to jest bowiem ich ostatecznym celem –
być konwertowane na kapitał symboliczny, związany z umiejętnością
wykorzystywania symboli do uprawomocnienia posiadania pozostałych typów kapitału14. Umożliwia on również dominację jednej grupy
nad innymi – nie rzeczywistą, ale symboliczną, ustaloną arbitralnie. To
właśnie w tej sferze mieści się wspomniana wyżej dominacja imperiów:
oparta jest przede wszystkim o przemoc symboliczną i stanowi wyraz
12 Edward W. Said, Kultura i imperializm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska,
Kraków 2009, s. 7–8.
13 Michel Foucault, Wiedza i władza, przeł. Bogdan Banasiuk, Krzysztof
Matuszewski [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. I, oprac. Aleksandra
Jasińska-Kania et al., Warszawa 2006, s. 540.
14 Por. Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu,
Warszawa 2010, ss. 37−39.
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chęci zawłaszczenia, podporządkowania i wchłonięcia. Homi K. Bhabha
konstatuje, że: „Struktura dyskursu kolonialnego oparta jest […] na złożonej artykulacji tropów fetyszyzmu – metafory i metonimii – oraz form
narcystycznej i agresyjnej identyfikacji dostępnej Wyobrażonemu”15.
Wprowadzając kategorie inspirowane myślą Jacques’a Lacana, Bhabha
włącza w dyskurs o imperializmie i kolonializmie kwestię stereotypów
i przekonań, które wyrażają omawianą przez francuskiego psychoanalityka agresję podmiotu względem innego i nieustanną rywalizację z nim16.

III
Lacan zakładał, że sfera Wyobrażeniowego może zostać wyrażona jedynie poprzez Symboliczne, którego podstawowym narzędziem jest język.
Imperia zatem mówią – ale jak i za pomocą czego?
Nie bez przyczyny funkcjonuje powszechnie kategoria dyskursu imperialnego – najsilniej oddziałującym środkiem działania imperium jest
narracja, oparta z jednej strony o treści propagandowe, sankcjonujące
władzę, z drugiej zaś o stereotypy, pozwalające zdyskredytować Innego.
Mówiąc o tym ostatnim, Bhabha konstatuje:
[…] stereotyp jest obiektem „niemożliwym”. Dlatego też wysiłki „oficjalnych
form wiedzy” kolonializmu – pseudonaukowej, typologicznej, prawno-administracyjnej czy eugenicznej 0 zbliżają się w miejscu wytwarzania znaczenia i władzy do fantazji przedstawiającej niemożliwe pragnienie czystego,
nieobciążonego różnicą początku. […] Budowanie stereotypu nie polega na
tworzeniu fałszywego obrazu, na którym skupiają się praktyki dyskryminacji.
Mamy tu do czynienia z o wiele bardziej dwuznacznym tekstem stosującym
strategie projekcji i introjekcji, metafory i metonimii, naddeterminacji, winy,
agresji, maskującym i rozszczepiającym „oficjalne” i fantazmatyczne formy
wiedzy, aby utworzyć pozycje i opozycje dyskursu rasistowskiego17.

Prezentacji podporządkowanego innego uzasadniającej jego dyskryminowanie towarzyszy równie zestereotypizowany obraz dominującego.
15 Homi K. Bhabha, Miejsca kultury, przeł. Tomasz Dobrogoszcz, Kraków 2010.
16 Jacques Lacan, Encore. Le séminaire, livre XX, red. Jacques-Alain Miller,
Paris 1975, s. 91.
17 Homi K. Bhabha, op. cit., s. 75.
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Ukazywanie kolonializmu jako związanego z „brzemieniem białego
człowieka” i „misją cywilizacyjną”, a więc jako stanowiącego konieczność
dziejową i zobowiązanie kultury Zachodu względem nieoświeconych
„dzikich”, wiąże się przecież silnie z suponowaniem nie tylko bezwzględnej
wyższości Europejczyków, lecz również ich łaskawości i poświęcenia18.
Jednak nawet w obliczu dzisiejszego zupełnego zdyskredytowania narracji
kolonialnej w takim rozumieniu, imperia nadal budują własny dyskurs.
Said wskazuje w tym kontekście na globalną dominację Ameryki, ale to
oczywiście tylko jeden z obrazów dzisiejszego imperializmu.
Dyskursy imperiów opierają się jednak oczywiście nie tylko na słowie,
ale również na obrazie i generalnie na tekście kultury. Jak zauważa Said:
Postawy imperialne posiadają nie tylko zasięg i autorytet, ale również […]
wielką siłę twórczą. Mówię tu nie tylko o „wymyślaniu tradycji”, ale również
o zdolności do tworzenia dziwnie autonomicznych pojęć intelektualnych
i estetycznych. Dyskursy orientalistyczne, afrykanistyczne czy amerykanistyczne utkano w większym lub mniejszym stopniu z pism historycznych,
malarstwa, literatury pięknej i kultury popularnej19.

Również w tym względzie przejawia się skłonność imperiów do zawłaszczania: podporządkowując s narracji dzieła sztuki czy artefakty
historyczne, tworzą skomplikowaną sieć symboliczną, pozwalającą im
coraz bardziej umacniać swoją pozycję.
Jak już zostało podkreślone, reakcją na inność, zwłaszcza tę radykalną, bywa
często lęk. Narracja imperialna może wykorzystywać go do przedstawiania
Innego w jeszcze gorszym świetle, ale może też pomijać ten strach milczeniem i nie dopuszczać mówienia o nim. Nie zmienia to faktu, że dyskursy
imperiów pozwalają czasem myśleć o nich w proponowanych przez Lacana
kategoriach neurozy. Nieustannie rozdarte pomiędzy chęcią podkreślania
własnej potęgi a strachem przed jakimkolwiek tej potęgi zachwianiem, naznaczone ukazywanym przez Bhabhę „niemożliwym pragnieniem czystego,
nieobciążonego różnicą początku”, są czasem dramatycznie rozdwojone, narzędziami propagandy budując swój wyolbrzymiony, wyidealizowany obraz.
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Streszczenie
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, jak w świecie neokolonialnym mówić o imperializmie. Aby zbadać tę kwestię przywołane zostały prace teoretyków
postkolonializmu, elementy filozofii inności oraz kategorie zaczerpnięte z psychoanalizy Jacques’a Lacana.
Słowa kluczowe: imperia, postkolonializm, siła, psychoanaliza

Summary
How Do the Empires Speak?
How To Talk About the Empires?
The article tries to answer how to address the issue of imperialism in a neo-colonial world. To investigate into this problem, the author references post-colonial
theories, elements of the philosophy of otherness and categories stemming from
Jacques Lacan’s psychoanalysis.
Key words: empires, post-colonialism, power, psychoanalysis
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Czym Niemcy z niedźwiedziami walczyli,
czyli kulturowa historia przyrodzenia (i nie tylko)
feldmarszałka von Hindenburga
Propaganda państwowa okresu pierwszej wojny światowej przybierała
rozmaite formy; chodzi tu nie tylko o dość oczywisty fakt korzystania
twórców z mediów różnego typu, ale także o odwoływanie się do krańcowo odmiennych stylów i rejestrów. Szczególnym źródłem inspiracji
tego rodzaju działalności artystycznej były między innymi odwołania
do wzorców klasycznych – niniejsza praca będzie analizą tekstu kultury
z jednej strony bardzo silnie zakorzenionego właśnie w tradycjach epok
dawnych, z drugiej zaś stosunkowo charakterystycznego dla początków
XX wieku (choć z perspektywy dzisiejszego odbiorcy być może nieco
kuriozalnego): medalu pamiątkowego z 1914 roku, upamiętniającego
zwycięstwo sił niemieckich w bitwie pod Tannenbergiem (il. 1).
Zanim jednak przejdę do szczegółowej analizy medalu, chciałbym
poświęcić trochę miejsca niezbędnemu kontekstowi historycznemu,
uwypuklając przy tym najważniejsze wątki pomocne w zrozumieniu
jego propagandowego przesłania. Istotne są tu bowiem zarówno sama
postać Paula von Hindenburga, jak i fakt niemieckiego zwycięstwa nad
wojskami rosyjskimi; obydwa te motywy wpisują się bowiem w większe
państwowe narracje dotyczące nie tylko pierwszej wojny światowej,
ale także późniejszej niemieckiej polityki pamięci.
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Ilustracja 1 (na sąsiedniej stronie):
Medal pamiątkowy po bitwie pod Tannenbergiem,
August Hummel, Ludwig Christian Lauer, Norymberga 1914

Bitwa pod Tannenbergiem z pewnością należy (obok bitew takich jak
te pod Caporetto czy Gorlicami) do największych zwycięstw Niemców
podczas całej wojny. Wskutek kilkukrotnego przechwycenia rozkazów
i meldunków bojowych Rosjan ich 2. Armia pod dowództwem Aleksandra
Samsonowa została w ostatnich kilku dniach sierpnia 1914 roku (główne
walki toczyły się od 26 do 30 sierpnia) zaskoczona, a później rozbita przez
wojska Niemiec. Ojców tego sukcesu było wielu, a najważniejsze wydają
się trzy osoby: pułkownik Max Hoffmann, generał Erich Ludendorff oraz
właśnie feldmarszałek Paul von Hindenburg. Zasadniczo szczegółowy
plan rozgromienia Rosjan opracował ten pierwszy – a zarazem najniższy
stopniem – oficer, ekspert od spraw rosyjskich; także on dostarczył głównemu dowództwu wspomniane już wcześniej kluczowe informacje na
temat położenia żołnierzy nieprzyjaciela. Ludendorff był z kolei rzutkim
szefem sztabu von Hindenburga, odpowiedzialnym za większość dobrych
posunięć logistycznych, które pozwoliły otoczyć wojska Samsonowa, tym
bardziej zresztą istotnych w obliczu rosyjskiego kryzysu zaopatrzeniowego.
Sam feldmarszałek natomiast wykazał się pod Tannenbergiem wybitną
intuicją militarną, która pozwoliła mu wydawać odważne rozkazy, ostatecznie decydujące o niemieckim triumfie i jego skali1
1
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Por. np. Michael S. Neiberg, David Jordan, The Eastern Front, 1914–1920:
From Tannenberg to the Russo-Polish War, London 2009, s. 37–42. Warto
również w tym miejscu odnotować, że nie wszyscy badacze – a już na pewno

Wymiar militarny tego zwycięstwa był oczywisty: nie dość, że w jego
wyniku zniszczono rosyjską 2. Armię, to jeszcze umożliwiło ono niedługo
później pokonanie 1. Armii, dowodzonej przez Paula von Rennenkampfa,
w bitwie nad jeziorami mazurskimi w drugim tygodniu września tego
samego roku. Co jednak szczególnie ciekawe, Niemcy od samego początku
zdawali sobie sprawę także z ogromnego propagandowego potencjału
własnego sukcesu. Trzeba tu bowiem zaznaczyć, że gdyby szło o geograficzną precyzję, to bitwa pod Tannenbergiem powinna przejść do
historii raczej jako bitwa pod Olsztynem – dzisiejszy Stębark jest wszak
oddalony o aż 30 kilometrów od miejsca, w którym doszło do głównych
starć. Hindenburgowi i innym niemieckim dowódcom zależało jednak,
by nazwa starcia odwoływała się do innej bitwy pod Tannenbergiem,
mającej miejsce 504 lata wcześniej, a w polskiej historiografii znanej
jako bitwa pod Grunwaldem. Za ten istotny propagandowy zabieg
odpowiedzialność brali wszyscy trzej wymienieni wcześniej dowódcy,
ale jeśli wierzyć listom feldmarszałka, to właśnie on zasugerował ten
pomysł bezpośrednio samemu cesarzowi2. Chociaż ani Rzesza nie była
w prostej linii spadkobiercą Prus Zakonnych, ani tym bardziej nic nie
łączyło politycznie imperialnej Rosji ze średniowiecznym Królestwem
Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, to jednak Niemcom udało
się przedstawić Tannenberg jako zemstę na Słowianach za wydarzenia sprzed przeszło połowy milenium. Było to tym łatwiejsze, że
polskie i litewskie obchody pięćsetlecia zwycięstwa grunwaldzkiego
miały miejsce cztery lata wcześniej i głęboko poruszyły społeczeństwo
niemieckie, które (co zrozumiałe) w dobie wielkich nacjonalizmów
i projektów kolonizacyjnych gorączkowo reagowało na wspomnienie

2

nie wszyscy trzej wymienieni wojskowi – zaakceptowaliby taki podział odpowiedzialności, bowiem relacje dotyczące tego, co rzeczywiście miało miejsce
w niemieckim sztabie, bywają całkiem sprzeczne.
Por. Anna von der Goltz, Hindenburg. Power, Myth, and the Rise of the Nazis,
Oxford 2009, s. 18‒19.
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historycznych porażek – zwłaszcza tej, która kładła kres ekspansji kultury
germańskiej na ziemie bałtyckie i słowiańskie.
Ogromnie istotny jest w tym kontekście także fakt, że Prusy Wschodnie
zajmują szczególne miejsce w modernistycznym niemieckim dyskursie
narodowym, a bitwa pod Tannenbergiem oznaczała początek końca krótkiej rosyjskiej okupacji tego obszaru. Już w XIX wieku w historiografii
niemieckiej postrzegano Prusy – w sensie stricte nacjonalistycznym – jako
ostoję (germańskiej) cywilizacji w morzu wschodniej dziczy, a utracone
przez krzyżaków ziemie traktowano zasadniczo jak znajdujące się do
momentu rozbiorów pod polsko-litewską okupacją3. Wziąwszy przy
tym wszystkim pod uwagę tak rzeczywistą, jak i symboliczną rolę Prus
w procesie zjednoczenia Niemiec, łatwo można domniemywać, jak
wielkie znaczenie miało dla opinii publicznej powstrzymanie rosyjskiej
agresji i wyzwolenie tych najbardziej wysuniętych na wschód ziem
Rzeszy. Była to obrona jednocześnie pogranicza – symbolu niemieckiej
potęgi – jak i centrum, kolebki germańskości.
Warto w tym miejscu zasygnalizować ciekawy splot rzeczywistości
i mitu. Prusy Wschodnie od drugiej połowy XIX wieku do wybuchu
pierwszej wojny światowej były bowiem obszarem, z którego masowo
emigrowano; ten proces wyludniania się wschodnich terenów Rzeszy
nosi nazwę Ostflucht i w jego wyniku na zachód Niemiec do roku 1914
przeniosły się aż 2 miliony mieszkańców wschodnich obszarów państwa4, a do tej liczby należy jeszcze dołożyć tych emigrantów, którzy
wybierali inne kierunki świata, chociażby obie Ameryki. Ze względu na
fakt, że Polacy prawdopodobnie uczestniczyli w Ostfluchcie w mniejszym
stopniu, następowało niebezpieczeństwo (re)polonizacji części Prus
i zaboru pruskiego, czemu zapobiec miały kolejne akcje kolonizacyjne
przeprowadzane przez niemieckie organizacje państwowe5. Nie dziwi
zatem fakt, że pod koniec wieku XIX nacjonaliści niemieccy gorączkowo
3
4
5
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Por. np. Vejas Gabriel Liulevicius, The German Myth of the East. 1800 to the present,
Oxford 2009, s. 90.
Por. Adam Walaszek, Migracje Europejczyków 1650–1914, Kraków 2007, s. 149.
Por. Lech Trzeciakowski, Wpływ zaboru pruskiego na świadomość społeczeństwa
polskiego, „Dzieje Najnowsze” 1977, nr 4, s. 118.

nawoływali do wskrzeszenia idei Drang nach Osten6, u której podstaw stoi
cały szereg niemieckich mitów założycielskich – w tym i mit krzyżacki –
i która kształtowała zarówno politykę historyczną, jak i politykę realną
Rzeszy (czy może raczej: Rzesz) względem wschodnich sąsiadów. W obliczu tych nakładających się na siebie realiów społeczno-politycznych
oraz narracji symbolicznych łatwo zrozumieć, dlaczego wskrzeszany mit
podboju i powrotu potrzebował godnego bohatera.
Polityczne i wizerunkowe zwycięstwo feldmarszałka Paula von
Hindenburga w bitwie pod Tannenbergiem było chyba nawet bardziej
spektakularne (a z pewnością trwalsze) niż sukces armii niemieckiej.
Urodzony w 1847 roku pruski szlachcic tak naprawdę nazywał się Paul
Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg. Co ciekawe, do czasu swojego widowiskowego zwycięstwa, przez 46 lat kariery
wojskowej i 3 lata emerytury, był znany właśnie jako von Beneckendorff;
także pod tym nazwiskiem przywrócono go do służby w roku wybuchu
pierwszej wojny światowej i wysłano na front. Jako Prusak przez całe
swoje życie był związany ze wschodnimi ziemiami późniejszej Rzeszy:
urodził się w Poznaniu, uczęszczał do szkoły kadetów w Wahlstatt
(współcześnie Legnickie Pole, województwo dolnośląskie), zaś majątek
rodzinny Hindenburgów znajdował się w Neudeck (dziś Ogrodzieniec,
województwo warmińsko-mazurskie). Poza aktywnościami militarnymi
tylko krótki epizod w latach 1911–1914 spędził w północno-zachodnich
Niemczech, w Hanowerze, gdzie zaskoczyła go – bo chyba tak to należałoby ująć – mobilizacja. Naturalnym wydaje się natomiast umieszczenie
go na froncie wschodnim ze względu na wspomniane wcześniej związki
z tym regionem. Mimo to feldmarszałek w momencie przejmowania
od generała Maximiliana von Prittwitza komendy nad 8. Armią był dla
swoich podwładnych niemal obcy – po pierwsze przeszedł już na emeryturę, po drugie, mimo że osiągnął wysoką rangę, to jego wcześniejsza
kariera nie przyniosła mu powszechnej sławy, po trzecie zaś swojego
szefa sztabu, z którym późniejsza współpraca okazała się nader owocna,
poznał dopiero przy wyjeździe z Hanoweru.
6

Por. Wolfgang Wipperman, Der „deutsche Drang nach Osten“. Ideologie und
Wirklichkeit eines politischen Schlagwortes, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1981, s. 87.
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Jak już wspominałem, główna zasługa Hindenburga dla sukcesu odniesionego pod Tannenbergiem leży w jego odwadze i opanowaniu; feldmarszałek wykorzystał mistrzowsko otrzymane od Hoffmanna informacje
i powstrzymał groźny kryzys morale w niemieckim obozie. Nie pozwolił
na sugerowany chociażby przez Ludendorffa odwrót, konsekwentnie
realizując stosunkowo ryzykowne militarne założenia wypracowane
przez sztab. Rzeczywisty wkład Hindenburga w zwycięstwo bardzo
szybko jednak obrósł legendą – mawiało się, że plan bitwy feldmarszałek
miał już w głowie 25 lat wcześniej, że osobiście i w sekrecie zapobiegał
osuszaniu jezior czy wycince lasów na tym terenie, by zwiększyć jego
obronność, że jadąc specjalnym pociągiem z Hanoweru do Malborka
niestrudzenie wyczekiwał kolejnych meldunków i wydawał na bieżąco
błyskotliwe i trafne rozkazy. To wszystko jednak wymysły, którym zaprzeczają chociażby dzienniki Hindenburga, gdzie wprost przyznaje on,
że nigdy wcześniej nawet nie widział pola bitwy7.
Zwycięstwo tannenberskie miało dla feldmarszałka znaczenie osobiste;
nie tylko przez to, że w 1410 roku pod Grunwaldem walczyli i ginęli tak
von Beneckendorffowie, jak i von Hindenburgowie, ale również dlatego,
że – jak ujmuje to biograf John W. Wheeler-Bennett – ten tryumf oznaczał
drugie narodziny dowódcy 8. Armii8. Pierwszym zwiastunem tego niemal
mistycznego powrotu feldmarszałka do życia była zmiana jego „popularnego” nazwiska, sama w sobie postrzegana jako ruch propagandowy;
brzmienie tego drugiego i nieużywanego dotychczas poza oficjalnymi
sytuacjami zostało bowiem uznane za bardziej chwytliwe, a jednocześnie
ciemniejsze, cięższe i bardziej germańskie: mówiąc krótko – wiele obiecujące i godne herosa9. Po Tannenbergu Hindenburg zmartwychwstał
jako legenda: siedemnaście miast Rzeszy nadało mu tytuł obywatela
honorowego10, w całym kraju stawiano mu drewniane pomniki (ponad
700, z których najwyższy, berliński, mierzył aż 12 metrów), w które jego
7

Por. John W. Wheeler-Bennett, Hindenburg. The Wooden Titan, London et. al.1967, s. 18.
8 Por. ibidem, s. 3.
9 Por. Anna von der Goltz, op. cit., s. 20.
10 Co ciekawe, tylko dwa spośród nich leżą na terenie dzisiejszych Niemiec;
Zabrze zmieniło nawet nazwę na Hindenburg.
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wielbiciele wbijali wotywne gwoździe11, a kult wcześniej raczej nierozpoznawalnego wojskowego trafił pod niemal każdą niemiecką strzechę.
Pokochały go miliony, a co roku, zwłaszcza na szczególne okazje, spływały
do niego tysiące podarunków i listów od zwykłych obywateli, wiele z nich
adresowanych po prostu „Najpopularniejszy człowiek w Niemczech”;
prócz podarunków typowych i oficjalnych – cygar, fajek, alkoholi – znajdowały się także bardziej intymne, jak na przykład poduszeczki wypchane
włosami zakochanych w feldmarszałku dziewcząt12.
Naturalny w tej sytuacji duży popyt na wszelkiego rodzaju gadżety
i pamiątki związane z Hindenburgiem spowodował pojawianie się na
rynku tego typu artykułów na masową skalę. Podobiznę lub nazwisko
bohatera spod Tannenbergu można było znaleźć dosłownie wszędzie
i w każdym kontekście. Anna von der Goltz pisze:
Miniaturowe figurki Hindenburga sprzedawano w tysiącach. Wizerunek
Hindenburga można było znaleźć na wszelkiego rodzaju towarach – czy to
na dekoracjach, a więc produktach prawdopodobnie najczęściej trafiających
do kobiet z burżuazji, czy na przedmiotach codziennego użytku, włącznie
z takimi domowymi akcesoriami jak kubki, szklanki, talerze, imbryki, sztućce,
gry karciane, pudełka z zapałkami oraz inne produkty tytoniowe konsumowane w nieproporcjonalnie dużych ilościach przez Niemców z niższych klas.
Harmonijki ustne typu Hindenburg były wśród najpopularniejszych modeli
wysyłanych żołnierzom na froncie, a do roku 1915 stu pięćdziesięciu różnych
producentów cygar sprzedawało cygara marki Hindenburg. […] Zalew codziennego hindenburgowego kiczu kupowanego przez jego wyznawców sprawił, że
mit wtargnął do życia prywatnego Niemców i uczynił feldmarszałka fizyczną
realnością domowego sanktuarium. Ludzie wystawiali obrazy lub rysunki
feldmarszałka w swoich salonach, zastępując albo dopełniając wizerunki
religijne czy podobizny Kaisera13.
11 Por. Alexander Watson, Ring of steel. Germany and Austria-Hungary at war,
1914–1918, New York 2014 [e-book, brak paginacji].
12 Por. John W. Wheeler-Bennett, op. cit., s. 30‒31.
13 „Miniature statues of Hindenburg were sold by the thousands. Hindenburg’s
image could be found on all sorts of commercial articles – be they purely
decorative and thus probably most appealing to female bourgeois shoppers,
or objects of everyday use, including household goods such as cups, glasses,
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Właśnie na fali tego propagandowego kiczu, o którym mowa w powyższym cytacie, wypłynęło zilustrowane na początku niniejszej pracy dzieło.
Choć jest to numizmat stosunkowo rzadki i pozostający praktycznie poza
obiegiem14, to jednak uważam, że jego analiza pozwala zwrócić uwagę na
kilka bardzo istotnych aspektów niemieckiej propagandy doby drugiej
wojny światowej w ogóle.
Medal o średnicy 30,5 milimetra, wybity ze srebra wysokiej próby (990)
w 1914 roku w Norymberdze, w dużym warsztacie Ludwiga Christiana
Lauera, zaprojektował rytownik August Hummel. Awers przedstawia
realistyczne popiersie von Hindenburga; na obwodzie widoczny napis:
GENERALFELDM[ARSCHALL]vBENECKENDORFFvHINDENBURG.
Z kolei na rewersie widoczny jest nagi wojownik, wznoszący do góry
dwuręczny miecz i zadający cios leżącemu u jego stóp niedźwiedziowi;
podpis głosi: ZUR BEFREIUNG OSTPREUSSENS, wybito także datę
roczną 1914.
Propagandowe przesłanie medalu jest w wielu aspektach raczej oczywiste, niemniej warto omówić tu wszystkie jego elementy. Awers to typowe
wojskowe popiersie, skomponowane tak, by w jak najbardziej szczegółowy
sposób oddać twarz przedstawianej osoby, charakterystyczne fragmenty
jej umundurowania oraz ewentualne odznaczenia. Surowa i poważna
twarz Hindenburga została tu ujęta niemal fotorealistycznie, wraz ze
zmarszczkami i znamionami; ukazana lekko od dołu miała z pewnością
budzić respekt patrzącego. Taki sposób prezentacji tej postaci nie był
plates, teapots, cutlery, card games, boxes of matches and other tobacco
products consumed disproportionately by lower class Germans. Mouth
organs with Hindenburg design were among the most popular models sent
to soldiers at the front and by 1915, 150 different cigar makers sold the
brand ‘Hindenburg Cigar’. […] The flood of everyday Hindenburg kitsch
bought by his devotees caused the myth to penetrate people’s private lives
and made the Field Marshal a physical reality in the sanctuary of the home.
People put up pictures or drawings of the Field Marshal in their living rooms,
replacing or complementing religious images or depictions of the Kaiser”
(Anna von der Goltz, op. cit., ss. 25‒26).
14 Por. opis aukcyjny [on-line:] https://www.numisor.ch/coins-auctions/online-auction-9/world-coins/438/germany-1914-ag-medallion-liberation-of-east-pruss/ [dostęp: 19.09.2017].
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zresztą odosobnionym przypadkiem – jak żartobliwie pisał o doświadczeniach swojego małego syna pewien Niemiec, Peter Eck:
Trzeba sobie wyobrazić, że kiedy malec wstaje rano, to pierwszą rzeczą, którą
widzi, jest oprawiony szkic feldmarszałka, który patrzy nań karcąco. Potem
wystraszony chłopiec gorączkowo domaga się swojego porannego mleka.
Naturalnie porcelanowy kubek zdobi pełen wizerunek Hindenburga. Obok
łóżka wartę trzyma Hindenburg naturalnej wielkości15.

Z charakterystycznego munduru na medalu widać prawie wyłącznie kołnierz i epolety, ale to wystarczyło, by wyeksponować najwyższe
do 1918 roku pruskie i niemieckie odznaczenie wojskowe – order Pour le
Mérite (z francuskiego ‘za zasługę’). Jest to o tyle istotne, że feldmarszałek
otrzymał krzyż właśnie po zwycięstwie tanennberskim, we wrześniu
1914 roku. Napis, oprócz funkcji informacyjnej, podkreśla zarówno wysoki
stopień Hindenburga, jak i jego szlacheckie pochodzenie.
Znacznie ciekawsze pod względem interpretacyjnym (choć także
dobitne) przedstawienie znajduje się na rewersie. Podstawą jego kompozycji jest bowiem dość zaskakująca alegoria – germański wojownik,
wyobrażający naród niemiecki, zadaje miażdżący cios niedźwiedziowi,
czyli bardzo popularnemu, zwłaszcza wówczas, symbolowi Rosji. Wyidealizowana nagość i dostojna, wertykalna poza tej postaci silnie kontrastują z nieforemną, ułożoną horyzontalnie w dolnej części medalu bryłą
wyobrażającą dziką bestię. Rysująca się tu opozycja kultura–natura, lub
innymi słowy: cywilizacja–dzikość, doskonale oddaje charakterystyczny
dla niemieckiego mitu narodowego i wzmiankowany już tutaj pogląd
o niższości kulturowej Słowian. Trudno nie zauważyć, że centralne
miejsce tego przedstawienia zajmuje przyrodzenie rycerza, symbol męskości, siły i witalności; tym sposobem ukazano modernistyczny ideał
człowieka naturalnie mocnego, ale jednocześnie ujmującego przyrodzone
15 „One has to imagine, when the little boy wakes up in the morning, the first
thing he sees is a framed etching of the Field Marshal, who looks at him
admonishingly. Then the frightened boy frantically demands his morning
milk. Naturally, the porcelain mug is decorated with the full-body image
of Hindenburg. Next to the bed, a real-size Hindenburg is keeping guard”
(cyt. za: Anna von der Goltz, op. cit., s. 26, tłum. filolog. moje – M.N.).
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instynkty i popędy w ramy kultury. Najbardziej zaskakujący dla współczesnego odbiorcy jest fakt, że postać wojownika bardzo przypomina
samego feldmarszałka, wyobrażonego na awersie – charakterystyczna
fryzura, zarost i dojrzały wiek herosa dość jednoznacznie odsyłają do
popularnego wizerunku von Hindenburga. Wśród popularnych przydomków, które nadawano zwycięzcy spod Tannenbergu, był zresztą także
„pogromca rosyjskiego niedźwiedzia”16. Podpis, mówiący o wyzwoleniu Prus Wschodnich, w obliczu wcześniejszych ustaleń nie wymaga
większego komentarza – każda słowiańska obecność na tych ziemiach
była w niemieckim dyskursie narodowym postrzegana jako okupacja,
nawet jeśli (jak w tym przypadku) bardzo krótka.
Mimo że jakość artystyczna omawianego dzieła raczej nie jest wysoka, to jednak z perspektywy historii kultury wydaje się ono bardzo
interesujące, nie tylko ze względu na swój aspekt propagandowy. Reprezentuje bowiem typowy dla sztuki popularnej modernizmu eklektyczny i synkretyczny klasycyzm, odwołujący się do różnych porządków
stylistycznych, charakterystycznych dla kultur dawnych.
Najbardziej oczywiste wydają się tu nawiązania do antyku. Przede
wszystkim sam wybór medium propagandowego – bity medal o rozmiarach
monety – odsyła zwłaszcza do tradycji rzymskiej, w której umieszczanie
wizerunków cesarskich na pieniądzach było jednym z podstawowych
sposobów utrwalenia obrazu władcy w świadomości zbiorowej17. Ponadto idealizacja postaci wojownika została dokonana na wzór starożytny,
poprzez podkreślenie mięśni, harmonijność budowy ciała, jego zupełną
nagość oraz dynamiczną pozycję. Heros pokonujący dziką bestię to także jeden z podstawowych mitemów18 cywilizacji śródziemnomorskich,
reprodukowany jako zarówno podstawa alegorii, jak i obraz kultowy.
Na całą tę antyczną podstawę nałożono silnie zakorzeniony w średniowieczu mit germański, przeżywający swój rozkwit (oraz szereg
16 Ibidem, s. 20.
17 Por. np. Michael Grant, Roman Coins as Propaganda, „Archaeology”1952,
No. 2, ss. 79‒85.
18 W antropologii strukturalnej mitem to jednostka konstrukcji mitu,
por. np. Claude Lévi-Strauss, Struktura mitów, przeł. Władysław Kwiatkowski,
„Pamiętnik Literacki” 1968, z. 59, s. 243–266.
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przemian) właśnie podczas podczas wojny światowej. Nakreśliłem już
wcześniej dość konkretne historyczne podłoże mitu tannenberskiego,
ale w tym przypadku należy je także uzupełnić o warstwę bardziej legendarną, bowiem wielka Germania czasów Hindenburga upatrywała
swoich korzeni właśnie we wczesnym średniowieczu. Archetyp potomka
Nordów, Teutonów i Nibelungów – dumnego i wojowniczego, mężniejszego od dawnych Rzymian, a bardziej cywilizowanego niż dzikie ludy
koczownicze – to stały element niemieckiej popkultury XIX i XX wieku.
Najważniejszym z emblematów tego mitu jest niewątpliwie miecz, zwykle
prosty, ciężki i dwuręczny, widziany często przecież nie tylko w rękach
przedstawionego tu super-Hindenburga, ale także na przykład kanclerza Ottona von Bismarcka, którego słynny pomnik stojący w Hamburgu
wydaje się tu dość oczywistym kontekstem.
Średniowieczny sztafaż jest jeszcze bardziej widoczny na innym niemieckim medalu, wydanym z tej samej okazji i w tym samym roku (il. 2).
W tym szkicu przytaczam go jedynie jako kontekst, wydaje mi się bowiem mniej interesujący kompozycyjnie; niemniej na jego przykładzie
bardzo dobrze widać zarówno podobieństwo formalne, jak i treściowe
propagandowych dzieł sztuki dedykowanych Hindenburgowi. Nagiego
germańskiego woja zastępuje tu rycerz w pełnej zbroi i ze znacznie
mniejszym mieczem; zwycięstwo nad Rosjanami sygnalizowane jest tylko
w bordiurze rewersu, nie zaś poprzez wizerunek pokonanej bestii. W tle
za rycerzem znajduje się płonące miasto – to prawdopodobnie nawiązanie do spalonego przez wojska rosyjskie Szczytna, którego niemiecka
nazwa (Ortelsburg) także widnieje na rewersie medalu. Ten numizmat
wydaje się w pewnym sensie bardziej subtelny pod względem narracyjnym od dzieła Hummela i Lauera, jednak liczba powtarzających się
w obu medalach wątków narracyjnych i kompozycyjnych sprawia, że na
pierwszy rzut oka można by uznać jeden z nich za jakąś wersję drugiego.
Trudno ustalić tu dokładny stosunek uprzedniości i następstwa, w jakim
wobec siebie pozostają te dwa teksty kultury, niemniej ich zestawienie
pozwala jasno wyobrazić sobie po pierwsze to, jak wiele było na ówczesnym rynku tego rodzaju artefaktów, a po drugie to, jak bardzo korzystały
z tego samego rezerwuaru środków przekazu.
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Ilustracja 2 (na sąsiedniej stronie):
Medal pamiątkowy poświęcony
Paulowi von Hindenburgowi,
Hugo Grünthal, Arthur Löwental,
Berlin 1914

Ilustracja 3:
Medal pamiątkowy
poświęcony Władysławowi IV,
Jan Höhn, Gdańsk 1637

Najciekawszym kontekstem interpretacyjnym wydaje mi się jednak
wielka tradycja medalierska nowożytności, której wytwory prawie do
złudzenia przypominają analizowane dzieło. Zaprezentowany obok (il. 3)
medal został wykonany w pracowni Jana Höhna w 1637 roku i jest
darem miasta Gdańsk dla Władysława IV, który w piątym roku panowania miał za sobą już trzy większe konflikty zbrojne – z Moskwą,
Turcją i Szwecją. Król przedstawiany był w propagandzie jako z jednej
strony wytrawny wojownik i dowódca, a z drugiej ten, który przyniósł
upragniony pokój krajowi znajdującemu się w nieustannym zagrożeniu
ze strony państw ościennych.
Władca został ukazany jako mityczny heros (Herakles), który walczy
z trójgłową bestią (Cerberem), wyobrażającą trzy wrogie kraje. Awers tego
medalu przedstawia zatem sytuację prawie identyczną do tej z rewersu
dzieła omawianego wcześniej. Oczywiście w tym wypadku w miejscu
surowszej estetyki modernistycznej pojawia się barokowa obfitość, ale
pozostałe elementy przedstawienia są zasadniczo te same; co więcej,
obydwa dzieła spełniają podwójną funkcję propagandową – jednocześnie
wychwalają władcę/dowódcę i poniżają nieprzyjaciela. Mimo że te teksty
kultury oddziela od siebie niemal trzysta lat, to sposób obrazowania
(poza drobnymi kwestiami stylistycznymi) pozostał taki sam, tymczasem
dzieło poświęcone Hindenburgowi nieco ponad wiek od jego stworzenia
wydaje się nieprzenoszalne na współczesne realia.
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Właśnie ten rozdźwięk pomiędzy światem roku 2017 a 1914 uważam za najciekawszy aspekt wynikający z analizy medalu poświęconego Hindenburgowi. Dowiadujemy się z niej nie tylko jakie były
poszczególne elementy estetyki modernizmu, ale też, że trudno nam
tę estetykę zrozumieć (w znaczeniu: zinternalizować). Wszechobecna
ironia, charakteryzująca artystyczny dyskurs ponowoczesności, raczej
znieczula na tego rodzaju monumentalność i powagę, rozbraja także
popularne wówczas wielkie narracje historyczne.
Maciej Janowski o sztuce pierwszej wojny światowej pisze następująco:
Jakiekolwiek byłoby zresztą pochodzenie tych motywów, jedno jest charakterystyczne: nie ma w nich najmniejszej nawet aluzji do tradycji grecko-rzymskiej
i tradycji gotyckiej – dwóch języków architektonicznych, które do tej pory
kształtowały wrażliwość estetyczną Zachodu. Taki pomnik na człowieku
wychowanym w owej klasycznej (traktujemy to słowo szeroko, aby włączyć
w nie również wszelkie odmiany gotyku) tradycji estetycznej musiał wywrzeć
jedno nieprzeparte wrażenie: zasadniczej, fundamentalnej obcości19.

Niniejszy tekst chciałbym traktować jako swoiste uzupełnienie tych słów
oraz przyczynek do dyskusji. Jak, mam nadzieję, udało mi się wykazać,
19 Maciej Janowski, 1914: Śmierć naszej epoki, „Znak” 2008, nr 11: I wojna
światowa. Koniec czy początek Europy?, s. 21.
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relacja sztuki tego okresu z tradycją (tym bardziej w ujęciu Janowskiego)
klasyczną jest znacznie bardziej skomplikowana, niż wynika to z przytaczanego fragmentu i to nie tylko ze względu na ewidentne palimpsesty
kultur dawnej Europy przebijające spod nowej estetyki modernizmu.
Nie może bowiem być mowy o fundamentalnej obcości wtedy, kiedy
strukturą danego tekstu rządzi mit – oczywiście, warstwa estetyczna
może szokować, ale podstawą modernizmu, odwołującego się wszakże
często do form popularnych i bardzo silnie utrwalonych w kulturze, jest
przecież umotywowana historycznie i kulturowo wspólnota.
To, że świat pierwszej wojny światowej jest przestrzenią nasyconą
mitem, wykazywał już ponad czterdzieści lat temu Paul Fussell w książce
The Great War and Modern Memory20. Szczególnie zwracał uwagę na to, jak
w tej rzekomo nowoczesnej, zmechanizowanej i racjonalnej rzeczywistości z powodzeniem funkcjonowały „bardzo nie-nowoczesne przesądy,
talizmany, cuda, relikwie, legendy i pogłoski” 21, co w pewnym sensie
można by rozumieć jako powrót do czasów sprzed ery rozumu. Jak się
wydaje, świat ogarnięty wojną żywił się wszelkiego rodzaju mitami – tymi
w skali mikro i tymi w skali makro, historiami o pojedynczych bohaterach
i rozpędzonych duchach całych narodów. Ich wzajemne przeplatanie
się jest fascynującym zjawiskiem, którego dogłębna analiza stawia pod
znakiem zapytania wiele spośród obiegowych cezur dziejów ludzkości.
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Streszczenie
Artykuł jest próbą analizy medalu pamiątkowego z 1914 roku, dedykowanego
Paulowi von Hindenburgowi i upamiętniającego zwycięstwo sił niemieckich
w bitwie pod Tannenbergiem, przez pryzmat propagandy państwowej. Bitwa pod
Tannenbergiem stanowiła jedno z największych niemieckich zwycięstw pierwszej
wojny światowej, a także spektakularnym zwycięstwem wizerunkowym feldmarszałka Hindenburga. Omówienie medalu przedstawiającego marszałka pozwala
zauważyć, w jaki sposób i w oparciu o co budowany jest mit tej postaci.
Słowa kluczowe: Tannenberg, Hindenburg, propaganda, medal

Summary
What Did Germans Fight Bears With or, the Cultural History
of Field Marshall Hindenburg’s Genitalia (and Other Features)
The article is an analysis of a commemorative medal from 1914, dedicated to Field
Marshal Paul von Hindenburg and the victory of German forces in the battle of
Tannenberg, in context of German national propaganda. The Battle of Tannenberg
was one of the biggest German victories during World War I but also a spectacular
political victory of the Field Marshal. The study of the medal enables to show how
the myth of Hindenburg came to existence and what is its cultural background.
Keywords: Tannenberg, Hindenburg, propaganda, medal
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Pół wieku potęgi – japońskie próby
budowy imperium kolonialnego

Koniec XIX wieku bezsprzecznie należał do Wielkiej Brytanii – potężnego
kolonialnego imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce. Także inne
kraje europejskie dążyły do zbudowania własnych mocarstw1. Co ciekawe,
w tym samym czasie, w którym kraj Ottona von Bismarcka zaczął wyrastać na
militarną potęgę Europy, w Azji Wschodniej z ponaddwuwiekowego letargu
przebudziło się niewielkie wyspiarskie państwo. Japonia, do 1868 roku znajdująca się pod władzą siogunów z rodu Tokugawów, zmuszona do żywszej
interakcji z krajami Zachodu przez tak zwaną dyplomację kanonierek Stanów
Zjednoczonych w 1854 roku, pod wpływem wewnętrznego fermentu zmieniła rząd i weszła na drogę gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego, czerpiąc
pełnymi garściami z dorobku i praktyk Europejczyków oraz Amerykanów.
Dzięki szybkim przemianom Japonii udało się uniknąć losu słabszych
państw kolonizowanych przez Zachód. W ciągu kilku dekad epoki Meiji ten
stosunkowo niewielki feudalny kraj nie tylko wyrósł na lokalną azjatycką
potęgę, ale także rzucił na kolana rosyjskiego molocha. Mocarstwowe ambicje kierujących wyspiarskim cesarstwem w ciągu kolejnych czterech dekad
doprowadziły jednak Japonię na skraj totalnego unicestwienia.
1

Stosunkowo późno do tego wyścigu dołączyły się również świeżo zjednoczone
w drugiej połowie tegoż stulecia Włochy i Niemcy, z którymi Japonia sprzymierzyła się w czasie drugiej wojny światowej.
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Imperium to termin wieloznaczny, który może się kojarzyć z wyzyskiem
i niewolnictwem, ale także z postępem i wielokulturowością. Robocza
definicja imperium zaproponowana przez Alejandro Colása mówi, iż jest
ono „bytem politycznym, który, przy pomocy instrumentów militarnych,
ekonomicznych i kulturowych, podporządkowuje i wyzyskuje z metropolitalnego centrum poddaną mu ludność”2. Według tego autora imperium zasadza się na dominacji, co współgra z łacińskim źródłosłowem,
„imperium” bowiem to ‘rozkaz, rządzenie, autorytet, władza’3. Imperium
japońskie wpasowało się w powyższą definicję, jednak było też tworem
specyficznym – nie powstało w sposób spontaniczny, jak na przykład
idące w ślad za działalnością handlarzy instytucje imperialne Wielkiej
Brytanii, ale było tworzone świadomie przez polityków na wzór już istniejących potęg światowych4. „Imperia, co oczywiste, powstają poprzez
ekspansję”5, toteż w niniejszym artykule chciałabym się pochylić nad
procesem budowania mocarstwowego statusu przez Japonię, która od
lat 80. XIX wieku nosiła oficjalnie nazwę Cesarstwa Wielkiej Japonii –
Dai-Nippon Teikoku6. Chodzi tu przede wszystkim o aneksję ziem, konflikty
zbrojne oraz ideologiczne uzasadnienie polityki tego wyspiarskiego państwa.

Zmiana władzy
Japonia weszła w wiek XIX, znajdując się wciąż pod rządami dynastii
siogunów z rodu Tokugawów (1600‒1868). Ich władza sięgała począt�
ków XVII stulecia, kiedy to Tokugawa Ieyasu i jego bezpośredni następcy zbudowali nowy ład w zjednoczonym po okresie wieloletnich
wojen domowych kraju. Pragnienie utrzymania spokoju wewnętrznego pchnęło samurajów między innymi na drogę izolacjonizmu.
Od lat 30. XVII wieku Japonia utrzymywała bardzo ograniczone
2
3
4
5
6
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Alejandro Colás, Imperium, przeł. Jacek Dobrowolski, Warszawa 2008, s. 30.
Por. ibidem, s. 196, 14.
Por. Niall Ferguson, Imperium. Jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat,
przeł. Beata Wilga, Wołomin 2007, s. 15; The Cambridge History of Japan,
Vol. 6: The Twentieth Century, ed. Peter Duus, Cambridge 2005, s. 218.
Alejandro Colás, op. cit., s. 15.
Por. David Earhart, Certain Victory. Images of World War II in the Japanese
Media, New York 2008, s. 46.

kontakty z kontynentem azjatyckim7 i Europą8, zaś mieszkańcom kraju
nie wolno było Japonii opuszczać pod groźbą śmierci9.
Ten stan siłą rzeczy nie mógł trwać wiecznie. W XIX wieku coraz więcej
państw, w tym mocarstwa takie jak Wielka Brytania i Rosja, próbowało
nawiązać stosunki handlowe i dyplomatyczne z Japonią10. Udało się to
dopiero Amerykanom, i to bynajmniej nie przy pierwszej próbie. Przedstawiciele rządu USA odwołali się do argumentu siły, prezentując w 1854
roku11 zacofanym technologicznie Japończykom osiągnięcia najnowszej
zachodniej nauki, czyli okręty o napędzie parowo-żaglowym, uzbrojone w potężną, jak na owe czasy, artylerię. Eskadra komodora Matthew
Perry’ego osiągnęła swój cel, zmuszając Japończyków do podpisania
umowy z USA, która w kolejnych latach przyczyniła się do wdrożenia
serii nierównoprawnych traktatów z krajami Zachodu, wprowadzających
eksterytorialność cudzoziemców, ustalone stawki celne, zezwolenie na
utrzymywanie placówek handlowych i otwarcie kilku portów dla międzynarodowego handlu. „Bramy do zamkniętego kraju zostały otwarte siłą”12.
Oczywiście ta demonstracja słabości władz siogunatu wobec żądań
obcokrajowców nie pozostała niezauważoną przez społeczeństwo Japonii
tym bardziej, że dopływ towarów z zagranicy wpłynął znacząco na stosunki
ekonomiczne w zamkniętym dotąd kraju. Japończycy z zaniepokojeniem
obserwowali także wydarzenia związane z wojnami opiumowymi w Chinach i stopniowy rozkład cesarstwa Qingów. W latach 60. XIX wieku
Japonia wrzała, dochodziło do zabójstw politycznych i ataków na cudzoziemców. W peryferyjnych księstwach, głównie Satsumie i Chōshū, do
głosu zaczęli dochodzić samurajowie domagający się zmian. Ostatecznie
w 1868 roku proklamowano restaurację cesarstwa13 – monarchą został
7
8
9
10
11
12
13

Utrzymywano regularny kontakt z Koreą (przez Tsushimę) i z Chinami (przez Riukiu).
Tylko z Holendrami (poprzez placówkę na sztucznej wyspie Dejima w Nagasaki).
Por. Kenneth Henshall, Historia Japonii, przeł. Karolina Wiśniewska,
Warszawa 2011, s. 76.
Por. Jolanta Tubielewicz, Historia Japonii, Wrocław et al. 1984, s. 326–328.
Pierwszy raz komodor Matthew Perry przybył do Japonii z żądaniami otwarcia
portów w 1853 roku i zapowiedział, że po odpowiedź wróci za rok.
Kenneth Henshall, op. cit., s. 85.
Warto pamiętać o tym, że cesarze wstępowali na japoński tron nieprzerwanie od stuleci,
mimo ustanowienia siogunatu przez Minamoto no Yoritomo pod koniec XII wieku.
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młody Mutsuhito (1852–1912), a Tokugawę Yoshinobu odsunięto od
władzy. Ster przeszedł w ręce reformatorów z kręgu lojalistów cesarskich,
wywodzących się głównie ze wspomnianych buntowniczych księstw.
W kolejnych latach doszło do bezprecedensowej w skali światowej
modernizacji kraju – między innymi zarzucono dotychczasowy podział
społeczny i administracyjny, wprowadzono nowy kalendarz, powołano do istnienia nowoczesne siły zbrojne, pocztę, system szkolnictwa,
prasę, służbę zdrowia, budowano zakłady przemysłowe, rozwijano
sieć kolei żelaznej, tworzono partie polityczne i chłonięto rozmaite
idee płynące z Europy oraz Ameryki Północnej. Popularnym sloganem
stało się hasło „naśladować Zachód, aby mu dorównać”14, zastąpione
wkrótce nowym – „dogonić, przegonić”15. Obsesją nowego rządu była
idea państwa pierwszej rangi – ittō koku16. Japończycy zapragnęli stworzyć mocarstwo dorównujące potęgom Europy, aby nie stać się kolejną
ofiarą zachodniego kolonializmu, a tym samym sięgnęli po te same
środki, którymi posługiwały się inne ówczesne imperia, łaknęli zatem
nowych ziem i nowych poddanych cesarza.

Ekspansja terytorialna
Na terytorium Japonii składa się łańcuch wielu wysp leżących na Pacyfiku, rozciągających się wzdłuż wschodniego wybrzeża Azji. Cztery
główne wyspy to Honsiu, Kiusiu, Sikoku i Hokkaido. Ta ostatnia, choć
zasiedlona od stuleci, nie była kontrolowana przez Japończyków
w zasadzie aż do XIX wieku. W epoce Tokugawa rósł jednak ich na�cisk na lokalną ludność, dochodziło nawet do powstań autochtonów.
Ostatecznie w roku 1869, po tym jak podczas wojny boshin zdławiono
ostatnich broniących się na Ezo – jak wówczas zwano Hokkaido – zwolenników starego reżimu Tokugawów, kontrolę nad wyspą przejęła administracja cesarska. W epoce Meiji (1868-1912) nowa prefektura Hokkaido
14 Louis Frédéric, Życie codzienne w Japonii u progu nowoczesności (1868–1912),
przeł. Eligia Bąkowska, Warszawa 1988, s. 7.
15 Kenneth Henshall, op. cit., s. 97.
16 Por. John Dower, Embracing Defeat. Japan in the Wake of World War II,
New York 1999, s. 44.
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poddana została akcji kolonizacyjnej i Japończycy zaczęli wykorzystywać
ten rejon rolniczo, obok wcześniejszej eksploatacji okolicznych mórz17.
Inną wyspą wchodzącą w skład dzisiejszej Japonii jest położona na
południe od zasadniczej części tego kraju Okinawa. To największa wyspa
archipelagu Riukiu, którego historia i kultura znacząco odbiegają od
japońskiej. Chociaż w początkach XVII wieku lokalna ludność została
najechana przez samurajów, a Królestwo Riukiu podporządkowano
księstwu Satsuma, to tereny te dalej utrzymywały handlowo-dyplomatyczne relacje z Chinami. Riukiu zostało oficjalnie zaanektowane przez
Japonię, i to nie bez pewnych perturbacji, dopiero w 1879 roku, kiedy to
proklamowano powstanie prefektury Okinawa18.
Na tym jednakże nie zakończyły się pretensje terytorialne i polityczne
ambicje Japonii. W latach 70, i 80. XIX wieku kraj ten powiększył swój
areał nie tylko o Hokkaido i Riukiu, ale także o pomniejsze wyspy niczyje
oraz nieco większe obszary archipelagu Ogasawara, czyli Wyspy Bonin,
leżące około tysiąca kilometrów na południe od Tokio, oraz Kuryle, rozciągające się od Hokkaido w kierunku północno-wschodnim19. Z kolei
w 1874 roku Japończycy wysłali wojskową ekspedycję karną na Tajwan
w odwecie za zgładzenie przez autochtonów grupy rozbitków z Riukiu.
Akcją tą wymusili wówczas na rządzie Chin odszkodowanie pieniężne20.
Na formalną aneksję Tajwanu przyszło Japonii poczekać jeszcze dwie dekady.
W roku 1876 rząd Meiji, kopiując niejako zachowanie amerykańskiego
komodora Perry’ego wobec Japonii, wymusił na Korei otwarcie dla handlu trzech portów, zrzeczenie się trybutarnego statusu względem Chin
oraz wyłączenie Japończyków spod miejscowej jurysdykcji21. Od tej pory
Korea stała się areną politycznych i gospodarczych starć między Japonią,
Chinami i Rosją. Doprowadziło to do wybuchu wojny japońsko-chińskiej
17 Por. Conrad Totman, Historia Japonii, przeł. Justyn Hunia, Kraków 2009,
s. 401, 337.
18 Por. Stanisław Meyer, Historia Okinawy, Kraków 2018, s. 122.
19 Por. The Cambridge History of Japan, Vol. 6, s. 223.
20 Por. Andrew Gordon, Nowożytna historia Japonii, przeł. Iwona Merklejn,
Warszawa 2010, s. 112–113.
21 Por. The Cambridge History of Japan, Vol. 5: The Nineteenth Century,
ed. Marius Jansen, Cambridge 2007, s. 746.
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w latach 1894–1895. Z konfliktu zwycięsko wyszła Japonia, rozgromiwszy
wojsko chińskie. Nie tylko podniosło to prestiż Japonii na arenie międzynarodowej – nie spodziewano się jej zwycięstwa – ale i zaostrzyło
apetyty Japończyków, jako że konflikt okazał się dla nich zyskowny
gospodarczo oraz politycznie22. Ojczyzna cywilizacji konfucjańskiej,
dawna nauczycielka wyspiarzy, musiała ugiąć się przed ich nowym
potencjałem militarnym23. Kończący wojnę traktat z Shimonoseki nie
tylko zmusił Chiny do zrzeczenia się wszelkich wpływów w Korei oraz
wypłaty wysokich reparacji, ale także oddawał w ręce Japończyków
Peskadory i Tajwan, które stały się pierwszym pełnoprawnym kolonialnym nabytkiem Japonii, oraz półwysep Liaodong, leżący w południowej
Mandżurii. Jeśli chodzi o Liaodong, to Zachód w szybkim tempie zmusił
Japonię do zrzeczenia się tych ziem, jednakże w krótkim czasie przypadły
one Rosji, co wywołało oburzenie Japończyków. Niemniej w tych samych
latach następowało również stopniowe zrzucanie przez Japonię jarzma
niekorzystnych traktatów zawartych jeszcze za czasów Tokugawów24.
Wszelako napięć między Rosją i Japonią nie udawało się załagodzić.
Chociaż w czasie powstania bokserów w Chinach w 1900 roku siły mię�dzynarodowe, w tym pochodzące z obu powyższych krajów, walczyły
ramię w ramię z buntownikami, to po stłumieniu powstania Rosja
odmówiła wycofania swych sił z Mandżurii. Stało się to zarzewiem
wojny, gdyż Rosjanie nie chcieli pójść na kompromis i uznać propozycji
dyplomatycznych Japończyków, oferujących akceptację rosyjskich wpływów w Mandżurii w zamian za pozostawienie im wolnej ręki w Korei.
W 1904 roku Japonia uciekła się do użycia siły militarnej, chociaż było to
ryzykowne posunięcie. Armia cesarska poniosła duże straty w walkach
o Port Artur, jednak miażdżące zwycięstwo cesarskiej floty nad marynarką cara w bitwie cuszimskiej w 1905 roku ostatecznie przyniosło
Japonii tryumf. Zgodnie z literą traktatu z Portsmouth Japończycy przejęli kontrolę nad półwyspem Liaodong, rosyjskimi liniami kolejowymi
22 Por. Andrew Gordon, op. cit., s. 168–169.
23 Japończycy właściwie „wyzbyli się wobec Chin kompleksu młodszego brata”
już w XVII wieku, kiedy to Chiny zostały podbite przez Mandżurów – por.
Stanisław Meyer, op. cit., s. 78.
24 Por. Kenneth Henshall, op. cit., s. 112–113.
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i dzierżawą portów w Mandżurii, zyskali także południową część Sachalinu i uznanie swoich wyłącznych praw w Korei25. Japonii nie udało się
jednak uzyskać odszkodowań, a wojna japońsko-rosyjska była niezwykle
kosztowna zarówno pod względem ofiar w ludziach, jak i strat w sprzęcie.
Z tego powodu opinia publiczna w kraju nie była usatysfakcjonowa�na wynikami konfliktu. Politycznie jednak Japonia znacznie na nim
zyskała, zwłaszcza w oczach mieszkańców wielu azjatyckich państw
skolonizowanych przez Europejczyków – była bowiem pierwszym niezachodnim pogromcą państwa zaliczanego do mocarstw europejskich –
a jej prestiż wzrósł także na Zachodzie.
Po zwycięstwie nad Rosją Japonia rychło roztoczyła kontrolę
nad Koreą, zamieniając ją – jeszcze w 1905 roku – w swój protektorat.
Dokonało się to za zgodą koreańskiego rządu, wymuszoną obecnością
japońskich żołnierzy w stolicy ich kraju26. W ciągu kilku lat, mimo protestów społecznych w Korei, Japończycy zdemobilizowali koreańską
armię oraz przejęli funkcje urzędnicze, policyjne i sądownicze w tym
państwie. Ostatecznie w roku 191027 dokonali oficjalnej aneksji Korei.
Czyn ten nie wzbudził sensacji na arenie międzynarodowej28.
Nie był to koniec terytorialnego rozwoju japońskiego imperium. Wielka
wojna, która uczyniła tak wielkie spustoszenie na Starym Kontynencie, dla
Japończyków okazała się wielce opłacalna. Japonia oficjalnie przystąpiła
do niej jako sojuszniczka Wielkiej Brytanii, a jej działania ograniczyły się
właściwie do przejęcia kontroli nad wszelkimi niemieckimi terytoriami
leżącymi nad Pacyfikiem na północ od równika. Dotyczyło to półwyspu
Shandong (co prawda wskutek postanowień konferencji waszyngtońskiej w 1922 roku Japonia była zmuszona zwrócić ten teren Chinom29)
25 Por. Andrew Gordon, op. cit., s. 172–173.
26 Por. Kenneth Henshall, op. cit., s. 116.
27 Na co wpływ miało też zamordowanie w 1909 roku przez Koreańczyka gubernatora generalnego Korei Itō Hirobumiego (skądinąd przychylnego Koreańczykom).
28 „Amerykanie dali Japonii wolna rękę w Korei w zamian za swobodę działania na Filipinach, z kolei Brytyjczycy przehandlowali Koreę za Indie”
(Conrad Totman, op. cit., s. 429).
29 Por. The Washington Naval Conference, 1921‒1922, U.S. Department
of State Archive [on-line:] https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/id/88313.
htm [dostęp: 08.08.2018].
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oraz Wysp Marshalla, Karolin i Marianów (bez Guam)30. Najwyraźniej
jednak i te nowe nabytki nie wyczerpały apetytu wyspiarzy. W 1915 roku
Japonia wystosowała bowiem dwadzieścia jeden żądań, które przedstawiła
Chińczykom. Należały do nich między innymi postulaty posiadania praw
do ziem i eksploatacji bogactw naturalnych w Mandżurii, ustanowienia
doradców japońskich przy rządzie chińskim i chińskiej armii czy wspólnej
kontroli policyjnej nad kluczowymi miejscami w Chinach31. Nic dziwnego,
że mieszkańcy Kraju Środka poczuli się oburzeni32, mimo to zmuszono
ich do zaakceptowania poprawionej, łagodniejszej wersję owych żądań33.
Jeszcze w 1918 roku Japonia zdecydowała się wysłać na Syberię wsparcie
„białym” Rosjanom walczącym z bolszewikami, jednak jej żołnierze ostatecznie wycofali się z północnego Sachalinu w 1925 roku. Ta interwencja
nie przyczyniła się więc do zdobycia przez cesarstwo nowych terenów34.
Nowa fala japońskiej ekspansji rozpoczęła się w latach 30. XX wieku.
Był to czas światowego kryzysu oraz rozwoju reżimów nacjonalistycznych,
które doprowadziły ostatecznie do wybuchu drugiej wojny światowej.
W przypadku Azji Wschodniej zarzewiem konfliktu była agresywna
polityka Japonii, a właściwie działania stacjonującej na kontynencie
Armii Kwantuńskiej, gdyż rząd japoński nie zawsze był świadomy planów swoich wojskowych. Już w 1928 roku ekstremistyczni oficerowie
tejże armii zamordowali chińskiego watażkę Zhanga Zuolina, co miało
być pretekstem do rozpoczęcia japońskiej interwencji zbrojnej w celu
zwalczania „chińskich bandytów” rzekomo odpowiedzialnych za ten atak.
Sytuację udało się załagodzić. Inaczej miała się sprawa z tak zwanym
incydentem mandżurskim trzy lata później. W 1931 roku Armia Kwantuńska wysadziła fragment linii kolejowej, obwiniając o to działanie
„chińskich bandytów”. Tym razem doszło do wkroczenia armii japońskiej
na terytorium Chin. Inwazja doprowadziła do utworzenia na terytorium
30 Por. The Cambridge History of Japan, Vol. 6, s. 227.
31 Por. Scott Morton, Charlton Lewis, Chiny. Historia i kultura, przeł. Bogdan
Zemanek, Kraków 2007, s. 209.
32 Bardzo negatywnie zareagowały na japońskie postulaty także Stany Zjednoczone.
33 Por. Kenneth Henshall, op. cit., s. 132.
34 Por. Jacek Solarz, Armia Japońska 1873–1945, Warszawa 2011, s. 84.
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Mandżurii marionetkowego państwa Mandżukuo w kolejnym roku35.
Wywołało to reakcję Ligi Narodów, która potępiła działania japońskie –
Japonia wystąpiła więc z tej organizacji, co zresztą nie pociągnęło za sobą
żadnych sankcji36. W 1936 roku Japonia utworzyła kolejne marionetkowe
państwo – Mengjiang – tym razem na terytorium Mongolii Wewnętrznej37.
W 1937 roku miał miejsce kolejny incydent – dość przypadkowa
strzelanina między żołnierzami japońskimi i chińskimi – przy moście
Marco Polo w okolicach Pekinu. Był to początek nowej wojny między
Chinami a Japonią38. Wyspiarze wkroczyli do północnych Chin i zajęli
duże obszary kraju – najbardziej znana jest dokonana przez nich wów�czas masakra ludności cywilnej w Nankinie, która przyniosła dziesiątki
tysięcy ofiar39. Jednak ze względu na dysproporcje ludnościowe i ogrom
obszaru Chin Japończycy de facto nie mieli szans na podporządkowanie
sobie całości najechanego państwa. Konflikt sączył się więc latami – nacjonaliści chińscy Czang Kaj-Szeka stosowali strategię wojny podjazdowej, powodując drenaż japońskich sił. Brutalne działania Japończyków
podczas wojny w Chinach doprowadziły do ostracyzmu Japonii na
arenie międzynarodowej, co ostatecznie poskutkowało nałożeniem
sankcji ekonomicznych na ten kraj przez USA i przyczyniło się do przyspieszenia wybuchu wojny z Amerykanami40.
Co więcej, w latach 1937–1939 doszło do poważnych starć z wojskami
ZSRR na pograniczu mongolsko-mandżurskim, z których największe
miały miejsce w rejonie rzeki Chałchyn-Goł w lecie 1939 roku i okazały
się dla Japończyków niezwykle kosztowne41. Porażka na tym froncie oraz
35 Por. Kenneth Henshall, op. cit., s. 136–137.
36 Por. Jacek Solarz, op. cit., s. 166,
37 Por. Mengkukuo/Mengjiang, GlobalSecurity.org [on-line:] https://www.globalsecurity.org/military/world/mongolia/mengkukuo.htm [dostęp: 09.08.2018].
38 Wojna ta nie została jednak nigdy wypowiedziana.
39 Por. Antony Beevor, Druga wojna światowa, przeł. Grzegorz Siwek,
Kraków 2013, s. 78–79, 84.
40 Szczególnie bolesne były dla Japonii embarga na żelazo, stal i paliwa. O sankcjach ekonomicznych i znaczeniu ropy – por. Samuel Eliot Morison, Wschodzące
słońce na Pacyfiku, przeł. Marek Perzyński, Gdańsk 2014, s. 82–89.
41 Por. Jacek Solarz, op. cit., s. 181, 186.
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radziecko-nazistowski pakt o nieagresji42 sprawiły, że w Japonii doszli
do głosu zwolennicy ekspansji kraju na południe, a nie na północ. Miało
to decydujące znaczenie dla późniejszego wybuchu wojny na Pacyfiku,
gdyż mimo niemieckich sukcesów w pierwszych miesiącach inwazji
na ZSRR w 1941 roku Japończycy uparcie odmawiali ataku na ten kraj
z flanki wschodniej43. Niemniej w lipcu tego roku Japonia rozciągnęła
swoją kontrolę na całe Indochiny – tereny należące do Francji Vichy –
szykując się do grudniowego uderzenia na morską bazę Amerykanów
w Pearl Harbor na Hawajach, Brytyjczyków na Malajach i na Holenderskie Indie Wschodnie44. Atak na USA okazał się początkiem końca
japońskiego imperium. Japończycy żywili złudną nadzieję, że w krótkim
czasie Amerykanie zechcą podpisać zawieszenie broni45. W 1942 Japończycy odnosili co prawda spektakularne sukcesy – przykładowo wyrwali
z rąk Brytyjczyków potężną bazę w Singapurze, zajmując olbrzymie
obszary Azji Południowo-Wschodniej oraz liczne wyspy środkowego
i południowego Pacyfiku46, a nawet zagrażając Australii. Jednak już
bitwa pod Midway w połowie 1942 roku okazała się wielką klęską imperialnej marynarki, a od roku kolejnego podbity przez Japonię obszar
miał się stopniowo lecz nieubłaganie kurczyć, aż po ostateczną klęskę
Japonii w lecie 1945 roku. Cesarstwu nie udało się nawet utrzymać
nabytków z końca XIX i początków XX wieku – tylko Hokkaido i Okinawa47 ostatecznie zostały przy Japonii. Kiedy Amerykanie wylądowali
42 Japonia wraz z Trzecią Rzeszą w roku 1936 sygnowała pakt antykominternowski. Kiedy Niemcy podpisali pakt z Sowietami, Japończycy
poczuli się zdradzeni.
43 Por. Antony Beevor, op. cit., s. 28.
44 Por. Andrew Gordon, op. cit., s. 286, 288.
45 Japończycy nie docenili amerykańskiej wściekłości i chęci zemsty za na atak
na Pearl Harbor.
46 Spis terytoriów zajmowanych przez Japonię: Index of Possessions and Colonies,
WorldStatesmen.org [on-line:] http://www.worldstatesmen.org/COLONIES.
html#Japanese [dostęp: 09.08.2018].
47 Okinawę zwrócono Japonii dopiero w 1972 roku, jednak do dnia dzisiejszego
sporą część jej obszaru zajmują bazy wojskowe USA. W skład tej prefektury
wchodzą też wyspy Senkaku, o które od wielu lat toczą z Japonią spory Chińska
Republika Ludowa i Republika Chińska.
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w Japonii po kapitulacji byli zadziwieni, że kraj tak długo stawiał opór,
mimo wszechobecnej dewastacji i zamętu gospodarczego48.
Ekspansja terytorialna Japonii nie mogłaby jednak mieć miejsca,
gdyby nie powstanie nowoczesnych japońskich sił zbrojnych służących
projekcji siły i urzeczywistnianiu politycznych ambicji.

Siły zbrojne
Jakkolwiek siogunat Tokugawów przed swym upadkiem, a po wizycie
Perry’ego, próbował modernizować armię, zakupując nowoczesny sprzęt
i szkoląc drobną część samurajów w nowej taktyce, to wysiłki te nie
wystarczyły do podtrzymania status quo. Lojaliści cesarscy dysponowali
większą ilością nowoczesnego uzbrojenia i większymi zasobami ludzkimi,
włączając w swe szeregi także ludzi spoza warstwy samurajskiej. Początki
epoki Meiji oznaczały dla samurajów deklasację i zrównanie ich statusu
z innymi mieszkańcami kraju. Co prawda w 1871 roku powołano do istnienia
Gwardię Cesarską rekrutującą się jeszcze z samurajów z lojalistycznych
księstw, jednak była to ostatnia formacja tego typu. W 1872 roku powstały
dwa odrębne ministerstwa – wojsk lądowych i marynarki wojennej49,
zaś w roku kolejnym edykt cesarski wprowadzał powszechny obowiązek
służby wojskowej. Tym samym powstała w Japonii nowoczesna armia
z poboru, składająca się z mężczyzn z wszystkich klas społecznych50.
Samurajowie przestali być jedynymi japońskimi wojownikami, a od tej
pory ich tradycje – zwykle zresztą wypaczane przez cesarską propagandę – miały stać się zwyczajami wszystkich japońskich żołnierzy51.
Z powodu braku specjalistów w kraju Japończycy zatrudnili początkowo –
w przypadku sił lądowych – francuskich doradców wojskowych, wkrótce
jednak przerzucili się na specjalistów niemieckich. Z kolei marynarka
48 Por. John Dower, op. cit., s. 44.
49 Por. Edward Drea, Cesarska armia Japonii 1853-1945, przeł. Tomasz Tesznar,
Kraków 2012, s. 30.
50 Por. Jacek Solarz, op. cit., s. 15.
51 Więcej na ten temat – por. Joanna Katarzyna Puchalska, Krwawe Hinomaru.
Specyfika cesarskich wojsk Japonii oraz ich działań w wojnie w Azji
i na Pacyfiku, [w:] eadem, Bushidō. Ethos samurajów od opowieści wojennych
do wojny na Pacyfiku, Bydgoszcz 2016, s. 258‒313.
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wojenna polegała na wzorcach najsilniejszej wówczas marynarki brytyjskiej52. Prowadzono zakupy nowoczesnego uzbrojenia – w pierwszych
dekadach epoki Meiji dotyczyło to zwłaszcza okrętów – oraz, w miarę
możliwości, opracowywano i wdrażano do produkcji broń rodzimą,
zwłaszcza nowe wzory karabinów i artylerii. Nowa cesarska armia zdała
egzamin podczas tłumienia rebelii samurajów w 1877 roku, sprawdziła
się też, wraz z marynarką wojenną, w konfliktach z Chinami i Rosją.
Rozbudowa sił zbrojnych nie mogłaby mieć miejsca, gdyby nie sukcesy
gospodarcze, intensywna industrializacja oraz wielkie poświęcenie
obywateli na rzecz służby krajowi, podtrzymywane silnym pragnieniem
utrzymania suwerenności Japonii. W końcu jednym z najbardziej rozpoznawalnych sloganów czasów Meiji były słowa fukoku kyōhei – „zamożny
naród, silna armia”53. Nie można tez zapominać o tym, że posiadanie
silnej armii i marynarki było postrzegane jako niezbędny składnik
nowoczesnego państwa, symbol postępu i witalności narodu54.
Zastanawiającym rysem cesarskich sił zbrojnych była zaciekła rywalizacja między armią lądową a marynarką wojenną. Dotyczyło to nie tylko
wpływów w rządzie czy protekcji cesarskiej, ale i intensywnych starań
o dotacje z budżetu państwa, które były niezbędne dla rozbudowy personelu oraz zakupów uzbrojenia. Tylko po pierwszej wojnie światowej
doszło do czasowej redukcji liczebności sił zbrojnych, ale za to w tym
okresie obie gałęzie wojsk zaczęły inwestować w swoje siły powietrzne55.
Japończycy byli też jednymi z pierwszych, którzy dostrzegli potencjał
lotnictwa pokładowego i już w początkach lat 20. zaczęli budować
specjalnie projektowane lotniskowce56.
52 Por. Jarosław Jastrzębski, Wprowadzenie do japońskich sztuk walki,
Kraków 2008, s. 65.
53 Por. Kenneth Henshall, op. cit., s. 102.
54 Por. The Cambridge History of Japan, Vol. 6, s. 222.
55 Aż do końca wojny na Pacyfiku Japończycy nie wydzielili lotnictwa jako samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, chociaż rozważano taką opcję w 1944 roku.
Por. Grzegorz Barciszewski, Okręty lotnicze Japonii, Warszawa 2010, s. 35.
56 W tym celu znowu zwrócili się do ówczesnego sojusznika – Wielkiej Brytanii
i jej Royal Navy. Por. Mark Stille, Marynarka wojenna Cesarstwa Japonii
w wojnie na Pacyfiku, przeł. Tomasz Szlagor, Poznań 2015, s. 54.
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Rywalizacja między armią a marynarką przekładała się także na
możliwe kierunki ekspansji. Jak można się spodziewać, armia preferowała kierunek północny – sam kontynent azjatycki, na którym to
wojska lądowe mogłyby się wykazać. Z kolei marynarka zdecydowanie
opowiadała się za zwrotem na południe, dla którego koniecznym warunkiem było utrzymywanie potężnej floty wojennej. Nie tylko wojskowi
włączali się w ekspansjonistyczne dyskusje w początkach XX wieku –
wpływowy dziennikarz Takeyoshi Yosaburō także zauważał, że dla wy�spiarskiego kraju niekorzystnym jest użycie siły na kontynencie57. Po
wspomnianej wyżej klęsce Japończyków w starciach nad Chałchyn-Goł
w 1939 roku, mimo uwikłania w wojnę z Chinami, ostatecznie przeważyło
zdanie zwolenników południowego kierunku ekspansji58.
Od lat 30. XX wieku militaryści mieli coraz większy wpływ na politykę Japonii. Co prawda nie zawsze ultranacjonalistyczne poglądy części
wojskowych zyskiwały poparcie rządu59, niemniej ich wpływy rosły,
a przeciwnicy sił zbrojnych byli zastraszani. Kolejnymi gabinetami
kierowali admirałowie albo arystokraci zaakceptowani przez generałów60, a większość tek ministerialnych otrzymywali wojskowi61. Sam
cesarz Hirohito (1901‒1989), będący oczywiście najwyższym dowódcą
sił zbrojnych, od lat pokazywał się publicznie w mundurze, przy szabli, dosiadając białego wierzchowca62. Monarcha była zresztą jednym
z kluczowych punktów ówczesnej japońskiej ideologii.
57 Por. The Cambridge History of Japan, Vol. 6, s. 273.
58 W istocie był to jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w historii drugiej
wojny światowej, który mógł zaważyć na jej wyniku nie tylko w Azji, ale i w Europie.
59 Przykładem odżegnania się od ekstremistów jest skazanie na śmierć lub
uwięzienie zamachowców, którzy usiłowali wywołać przewrót wojskowy
w 1936 roku – por. Kenneth Henshall, op. cit., s. 137–138.
60 Por. Conrad Totman, op. cit., s. 484.
61 Por. Andrew Gordon, op. cit., s. 272.
62 Przed atakiem na Pearl Harbor cesarz zdobył się co prawda na przytoczenie
podczas obrad pacyfistycznego w wydźwięku wiersza swojego dziadka, cesarza Mutsuhito – który ten napisał w przededniu wojny rosyjsko-japońskiej –
jednak nie wydaje się, aby rzeczywiście stawiał opór ekspansjonistycznym
zakusom swojego rządu, pchającego kraj w objęcia wojny z USA. Por. Sources
of Japanese tradition, Vol. 2: 1600 to 2000, Part 2: 1868 to 2000, eds.
Theodore de Bary, Carol Gluck, Arthur Tiedemann, New York 2006, s. 29.
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Wizja
Od początków epoki Meiji władze Japonii prowadziły intensywne
działania w celu wywyższenia osoby cesarza. Powoływano się przy
tym na starożytne kroniki Kojiki i Nihongi, zgodnie z którymi cesarz był
w prostej linii potomkiem bogini słońca Amaterasu63. Kult cesarza był
zresztą wpisany w konstytucję z 1889 roku, która otwarcie w artykule
trzecim głosiła, iż jest on święty64. Wszyscy Japończycy mieli stanowić
jedną wielką rodzinę pod zwierzchnictwem swego ojca, cesarza, a śmierć
za władcę wychwalano jako najwyższy możliwy honor, i to nie tylko
w Cesarskim reskrypcie do żołnierzy i marynarzy (1882), ale i w skierowanym
do wszystkich uczniów Cesarskim dekrecie o wychowaniu (1890). Oba te
pisma traktowane były jako swego rodzaju teksty święte odczytywane
przy okazji różnych uroczystości. W roku 1937 opublikowano Kokutai no
hongi65, które jeszcze mocniej podkreślało boskość cesarza i znaczenie
całkowitego podporządkowania się poddanych jego woli66. Co ciekawe,
znalazła się tam również uwaga o tym, że bojowy duch narodu daje życie,
a wojna nie jest narzędziem destrukcji i ujarzmiania innych, tylko kreatywną drogą przynoszącą pokój i wielką harmonię67, co dobrze wpisuje
się w usprawiedliwianie zaborczej polityki kraju. Zgodnie z popularnym
wówczas sloganem hakkō ichiu („osiem stron świata pod jednym dachem”)68, cesarz powinien rozciągnąć swe błogosławione zwierzchnictwo
nad całym światem69. Krzewieniem kultu cesarza, umiłowania ojczyzny
i nacjonalizmu zajmowały się nie tylko szkoły czy wojsko, ale także
63 Zgodnie z japońską mitologią cesarstwo miało powstać w 660 roku p.n.e.,
podczas gdy w rzeczywistości jest ono o ponad tysiąc lat młodsze.
64 Por. Sources of Japanese tradition…, s. 77.
65 Co można tłumaczyć m.in. jako „Podstawy charakteru narodowego” lub „Podstawy państwa/ustroju politycznego”, gdyż termin kokutai jest wieloznaczny.
Słowo kokutai regularnie przewijało się w japońskim dyskursie nacjonalistycznym
i zwykle rozumiano je w kategoriach specyficznych cech japońskiego ustroju,
świętości osoby cesarza oraz jego więzi z poddanymi.
66 W rozdziale Lojalność i patriotyzm znalazły się nawet słowa o tym, że jednostka należy do państwa – por. Sources of Japanese tradition…, s. 279.
67 Por. ibidem, s. 281.
68 Zaczerpniętym ze słów legendarnego pierwszego cesarza Jinmu z Nihonshoki.
69 David Earhart, op. cit., s. 63.
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chramy państwowego shintō70, które zresztą były budowane również
na obszarach terytoriów zdobytych, takich jak Korea czy Tajwan71, a lokalna ludność była zobowiązana do uczestnictwa w kulcie72. Mitologii
shintō, wywiedzionej ze wspomnianych wyżej ksiąg, uczono w szkołach
jak historii. Z shintō państwowym związany był też nowo powstały kult
poległych w imię cesarza i cesarstwa, zinstytucjonalizowany pod postacią
tokijskiej świątyni Yasukuni73.
Wydaje się, że za wyborem drogi agresywnej ekspansji terytorialnej przez Japonię – przynajmniej w epoce Meiji – stał przede
wszystkim strach wyspiarzy przed skolonizowaniem przez państwa
Zachodu oraz swoiste poczucie niższości74. Od początków tej epoki
starano się więc świadomie rozwijać buforową strefę bezpieczeństwa.
Już w latach 80. XIX wieku mąż stanu Yamagata Aritomo mówił
o koncentrycznych strefach otaczających Japonię: od rodzimych Wysp, czyli
kręgu „suwerenności”, po obszar „przewagi”, zabezpieczający cesarstwo,
ale znajdujący się poza jego granicami. W miarę rozwoju terytorialnego
Japonii te kręgi rosły, a wyspiarze coraz większą strefę postrzegali jako
obszar „przewagi”, nad którym należało rozciągnąć kontrolę w celach
bezpieczeństwa75. Po wojnie rosyjsko-japońskiej Japończycy toczyli
dyskusje nie tylko nad potencjalnymi kierunkami ekspansji, o czym
wspomniałam powyżej, ale także nad samą jej potrzebą. Niektórzy postulowali pozostanie przy wywalczonym status quo, inni jednak z czasem
przeforsowali wizję „większej Japonii”76. Oczywiście podnoszono przy
tym kwestie związane z gospodarką, kolonie miały przecież zapewniać
surowce, żywność i rynki zbytu, oraz przestrzeń życiową dla rosnącej
70 Shintō państwowe nie było naturalną ewolucją rodzimych wierzeń japońskich,
tylko tworem ze wszech miar politycznym, wspieranym z kasy państwowej.
71 Warto jednak pamiętać, że skolonizowani zostawali obywatelami
cesarstwa, chociaż bez pełnych praw.
72 Oficjalnie udział w uroczystościach postrzegany był jako patriotyczny
obowiązek, a nie cześć religijna.
73 Por. Sources of Japanese tradition…, s. 117–119.
74 Któremu zaprzeczały liczne teksty publicystyczne i oficjalne o wyższości Japończyków, powodowanej ich boskim pochodzeniem i samą instytucją cesarstwa.
75 Por. The Cambridge History of Japan, Vol. 6, s. 219–220.
76 Por. ibidem, s. 271.
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populacji samej Japonii. Z wieloma zajmowanymi krajami łączyła
Japończyków wspólnota kulturowa, zwłaszcza wspólne dziedzictwo
filozoficzne, a czasem nawet pokrewieństwo77. Lądy te były też zwykle
gęsto zaludnione. Kolonializm japoński różnił się więc od europejskiego.
Chociaż stosunki Japonii z Wielką Brytanią na przełomie wieków
układały się raczej pomyślnie78, o tyle nie można zapominać, że nie�chęć Japończyków do krajów Zachodu miewała również uzasadnione
powody. Wyspiarze poczuli się bardzo dotknięci wspomnianym już
odebraniem im Liaodongu po wojnie japońsko-chińskiej. Równie moc�no w ich dumę uderzyła dyskryminacja emigrantów mająca miejsce na
terytorium USA oraz nowe prawo antyimigracyjne wprowadzone przez
ten kraj w latach 20. XX wieku, które całkowicie zakazywało imigracji
z Japonii79. Te działania Amerykanów napędzane były rasistowskimi
sloganami o „żółtym niebezpieczeństwie”80. Za kolejny przejaw dyskryminacji uznano w cesarstwie ustalenia konferencji waszyngtońskiej z 1922 roku, według których Wielkiej Brytanii i USA przyznano
maksymalny tonaż flot liniowych wynoszący 500 000 ton, zaś Japonii
300 000 ton81. Oczywiście wszystkie te ustalenia zostały poczynione
już po pierwszych japońskich podbojach na kontynencie i Pacyfiku, ale
przyczyniły się do rozwoju retoryki antykolonialnej (antyeuropejskiej
i antyamerykańskiej) w cesarstwie i promowania hasła „Azja dla Azjatów” –
oczywiście pod japońskim przewodnictwem.
Co ciekawe, wydaje się, iż przynajmniej część Japończyków szczerze
wierzyła w dziejową misję swego kraju. Już w 1895 roku dziennikarz i historyk Tokutomi Sohō mówił, że Japonia powinna roztoczyć dobrodziejstwa
swoich rządów nad Azją Wschodnią i południowym Pacyfikiem na wzór
Cesarstwa Rzymskiego w starożytnej Europie82. Zaś w dokumencie cesarskim ogłoszonym po podpisaniu porozumienia z Niemcami i Włochami
77 Jak miało to miejsce w przypadku Koreańczyków.
78 Od 1902 roku kraje te wiązał sojusz.
79 Już od I dekady XX wieku obowiązywały obostrzenia względem przyjazdu
Japończyków do USA.
80 Por. Andrew Gordon, op. cit., 245.
81 Por. Grzegorz Barciszewski, op. cit., s. 23.
82 Por. The Cambridge History of Japan, Vol. 6, 221.
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w 1940 roku można znaleźć słowa: „Sprawić, by nasze wielkie cnoty
promieniowały na całą ziemię, uczynić cały świat jedną rodziną – oto
misja, którą powierzyli nam nasi cesarscy przodkowie i którą bierzemy
sobie do serca”83. Wojnę z Chinami nazywano „świętą”, gdyż Japończycy mieli w Chinach do spełnienia „niebiańską misję” – zaprowadzenie
porządku. Uważano, że Chińczycy sami nie potrafią sobą rządzić84.
Japończycy właściwie często przejmowali zachodnie teorie rasistowskie
i dostosowywali je do swoich potrzeb. Nie tylko Chińczycy mieli być
niezdolni do samodzielnego stanowienia o sobie – tą samą cechą miały
się wykazywać społeczności krajów tropikalnych, czyli mieszkańcy wysp
na Pacyfiku85. Japonia miała tutaj pełnić rolę „cywilizatora” jako kraj
nowoczesny, który jest w stanie poprowadzić innych drogą rozwoju86.
Celem Japonii miało być wyzwolenie Azji Południowo-Wschodniej
spod jarzma „białego imperializmu”87 i utworzenie „Wielkiej Strefy
Dobrobytu Azji Wschodniej”. Region ten miały łączyć zasady wzajemnego
szacunku, współpracy i pomocy, „suwerenna niepodległość” oraz odrzucenie rasowych uprzedzeń88. Zgodnie z wytycznymi Shinmin no michi
(‘Droga poddanych’), podręcznika japońskiego ministerstwa edukacji
wydanego w 1941, cesarstwo miało zbudować nowy porządek świata
w oparciu nie o indywidualizm, liberalizm i materializm, ale bazując
na zasadach moralnych, takich jak lojalność i nabożność synowska89.
Miliony ofiar drugiej wojny światowej zapewne tej wspaniałej pokojowej
panazjatyckiej koegzystencji nie dostrzegły.
83 Ruth Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, przeł. Ewa
Klekot, Warszawa 2003, s. 42.
84 Por. David Earhart, op. cit., s. xi, 44.
85 Por. Stanisław Meyer, op. cit., s. 21.
86 Trzeba przyznać, że na części zajętych terytoriów Japończycy rozwijali rozmaite gałęzie przemysłu czy inwestowali w infrastrukturę. Niemniej jednak
terytoria te miały przynosić korzyści metropolii.
87 Jak na ironię działania Japonii podczas wojny na Pacyfiku rzeczywiście
doprowadziły do zrzucenia zachodniego zwierzchnictwa przez liczne
kraje regionu po tym konflikcie.
88 Por. Sources of Japanese tradition…, op. cit., s. 291.
89 Jak widać Japończycy nie byli się w stanie wyzwolić od chińskich koncepcji –
por. ibidem, s. 304–305.
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Podsumowanie
Japonia w niezwykle krótkim czasie przeistoczyła się z kraju feudalnego w nowoczesne państwo. Już w pierwszej dekadzie modernizacji
przystąpiła do „otwierania” siłą Korei, w trzeciej była w stanie wygrać
wojnę z Chinami, w czwartej pokonać mocarstwo europejskie. Inspiracją
dla Japończyków były imperia Zachodu – zgodnie z ustaloną przez nie
praktyką przystąpili oni do wzmacniania prestiżu własnego państwa
między innymi za pomocą rozbudowy sił zbrojnych, które umożliwiały
ekspansję terytorialną, zaś na zdobytych ziemiach wprowadzali nowe
porządki czerpiąc z nich zyski ekonomiczne i narzucając lokalnej ludności
własną wizję świata. Zgodnie z nią Cesarstwo Wielkiej Japonii miało do
spełnienia misję oswobodzenia Azji z jarzma białego kolonializmu i wprowadzenie w niej dobrobytu, gdzie poszczególne ludy żyłyby w harmonii
na przynależnym im miejscu pod błogosławionym zwierzchnictwem
boskiego mikada. Klęska w drugiej wojnie światowej zniweczyła imperialne osiągnięcia Japonii. Jak się z czasem okazało, posiadanie kolonii
nie było koniecznym warunkiem rozkwitu gospodarczego i cieszenia się
szacunkiem na arenie międzynarodowej. Zgodnie z artykułem 9. nowej
konstytucji z 1947 roku Japonia wyrzekła się też wojen i wojska90, jednak
nie przeszkadza jej to dzisiaj w byciu światowym mocarstwem.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia proces budowania mocarstwowego statusu przez Japonię od
drugiej połowy XIX wieku, aż do klęski tego państwa w wojnie na Pacyfiku. Autorka omawia najważniejsze zagadnienia związane z powstawaniem japońskiego
imperium w Azji, zaczynając od „otwarcia” Japonii przez Amerykanów w połowie
wieku XIX i wynikłej z tego faktu zmiany władz w tym kraju, co doprowadziło do
przekształcenia się zacofanego technologicznie feudalnego państwa w nowoczesną gospodarczą i militarną potęgę Azji Wschodniej. Następnie omówiona jest
stopniowa ekspansja terytorialna Japonii, od zajmowania ziem „niczyich” lub
od dłuższego czasu związanych z tym państwem, aż po zdobycze na kontynencie azjatyckim i odległych wodach Pacyfiku, przyłączone w wyniku zwycięskich
konfliktów zbrojnych z sąsiadami lub aneksji. Później autorka przechodzi do
omówienia genezy i wpływów armii oraz marynarki wojennej na rząd Japonii
w pierwszej połowie XX wieku, kończąc na przedstawieniu ideologii, nasyconej
mitologią, stojącej za agresywną polityką cesarstwa.
Słowa kluczowe: imperializm, ekspansja terytorialna, wojna, siły zbrojne, cesarz
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Summary
Half a century of might –
Japanese attempts to build a colonial empire
The article presents the process of building a superpower status by Japan from
the second half of the 19th century until the Japanese defeat in the war on the
Pacific. The author depicts the most important issues concerning the creation of
the Japanese Empire in Asia, including the “opening” of Japan by the Americans
in the middle of the 19th century and the consequent changes in the Japanese
government, which led to the transformation of the technologically backward
feudal state into the modern economic and military power of Eastern Asia.
Subsequently, the article discusses the gradual territorial expansion of Japan:
from occupying either “no man’s” lands or those associated with this country for
a longer time to the conquests on the Asian continent and the distant waters of
the Pacific acquired through the victorious armed conflicts with the neighbors
or through annexations. Afterwards, the author discusses the origins of army
and navy and their influence on the Japanese government in the first half of the
20th century. The article ends with the presentation of the mythology-infused
ideology standing behind the aggressive polity of the empire.
Key words: imperialism, territorial expansion, war, armed forces, emperor
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ŁUKASZ BYRSKI
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Wydział Filoloficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inskrypcje monumentalne w kręgu kulturowym
pisma klinowego i ich „propagandowe” oddziaływanie

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o to, czy
w starożytnej Mezopotamii istniała propaganda w sensie politycznym.
Propaganda w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia jest pewnym zabiegiem
socjotechnicznym mającym znaczące oddziaływanie w społeczeństwie.
Nieodłącznie z tym związane są treści przekazywane za pomocą słowa
pisanego. Tymczasem na starożytnym Bliskim Wschodzie trudno mówić
o tego rodzaju zjawisku, szczególnie ze względu na dość powszechny
brak znajomości pisma. Zamiast typowych zabiegów propagandowych
pojawiają się więc nieznane we współczesnym świecie zachodnim i służące utrwalaniu władzy sankcjonowanej przez bogów – przy czym nie
wszystkie teksty ujawniają taki charakter wprost. Jeżeli zatem mówimy
o propagandzie na tym obszarze w epoce starożytnej, należy ją rozumieć
inaczej niż tę znaną zachodnim odbiorcom.
Dla lepszego zilustrowania charakteru oficjalnej kultury piśmienniczej starożytnej Mezopotamii i jej oddziaływania dokonałem typologicznej klasyfikacji tekstów, które prezentowane są tu w chronologicznym porządku oraz zgodnie z geografią historyczną regionu. Z tego
względu posłużyłem się w niniejszym artykule metodą historyczno-filologiczną (historyczna analiza tekstów) oraz w wymiarze
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religioznawczym metodą historyczno-kulturową Wilhelma Schmidta
(analiza specyfiki kręgów kulturowych)1.
Najwcześniejsze inskrypcje monumentalne w Mezopotamii pojawiają
się w tak zwanym okresie przedsargonicznym (2650–2340 p.n.e.), będącym
częścią szerszej epoki zwanej starosumeryjską bądź wczesnodynastyczną (około 2800–2340 p.n.e.). Są to przede wszystkim napisy fundacyjne
o charakterze wotywnym umieszczone na cegłach czy kamiennych
zawiasach2. W tym też okresie pojawiają się pierwsze stele, jak wystawiona z polecenia króla Eannatuma z Lagasz tak zwana Stela Sępów, od
której pochodzi rodzaj inskrypcji o treści historycznej (historiografia)3.
Inskrypcje królewskie można podzielić na dwa gatunki tematyczne:
teksty o czasie pokoju i czasie wojny4. Pierwszy odnosi się głównie do
tematyki budowlanej, drugi do działań militarnych5, przy czym Asyryjczycy, począwszy od panowania władcy Adad-nirariego I (około 1300 p.n.e.),
nawet pomniki upamiętniające wznoszenie budowli datują względem
kampanii wojennych – a więc tematyka militarna wkracza na „pokojowe
inskrypcje” – podczas gdy Sumerowie i Babilończycy wydarzenia związane z wojną w tego typu tekstach pomijają6. Oprócz tego stele czy inne
kamienne formy pomników, które nazywane są obeliskami i pryzmami,
czyli ośmiobocznymi kolumnami, były używane do zapisu kodeksów
prawnych. Za panowania Kasytów w Babilonii w XV wieku p.n.e. wprowadzono zwyczaj wystawiania tak zwanych kudurru, czyli „kamieni
granicznych” poświadczających królewskie akty nadania ziemi, który
ostatecznie zaniknął w VII wieku p.n.e.7 W czasach panowania perskich
1

2
3
4
5
6
7
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Por. Zygmunt Poniatowski, Wstęp do religioznawstwa, Warszawa 1962, s. 99;
Henryk Zimoń, Monoteizm pierwotny Wilhelma Schmidta teoria i jej krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicznej, Katowice 1989; Wilhelm Schmidt, Der Ursprung der
Gottesidee. Eine historisch-kritische und positive Studie, Münster 1926–1955.
Por. Antoni Mierzejewski, Zapisane na glinie, Warszawa 1979, s. 132.
Por. ibidem, s. 134.
Por. idem, Sztuka starożytnego Wschodu I, Warszawa 1983, s. 79.
Por. Marc Van De Mieroop, Historia ukryta w tekstach klinowych, przeł. Ewa
Dzierżanowska, Dorota Rdest, Warszawa 2012, s. 46–47.
Por. ibidem, s. 47, 63.
Por. Jeremy Black, Anthony Green, Słownik mitologii Mezopotamii,
przeł. Andrzej Reiche, Katowice 2006, s. 102–103.

Achemenidów oprócz inskrypcji na elementach pałacowej architektury
wykuwano również napisy monumentalne na klifach skalnych.
W przypadku Mezopotamii podziały tekstów na tematykę, rodzaj i kształt
kamiennego pomnika są całkowicie wytworem klasyfikacji współczesnych
badaczy. W rzeczywistości wszystkie nośniki zawierające inskrypcje monumentalne były określane sumeryjskim terminem na-rú-a (narúa lub
narú)8. Słowo to składa się z dwóch elementów: na lub na4 (akadyjskie:
abnum) – ‘kamień’ – oraz rú (akadyjskie: banûm) – ‘podnosić’, ‘ustawiać’9.
Nawet w języku akadyjskim i jego późniejszych dialektach, babilońskim
i asyryjskim, termin ten nie został przełożony i występuje pod postacią
narû (narûm), co po sumeryjsku oznacza dosłownie ‘wzniesiony kamień’
lub ‘ustawiony kamień’10. Świadczy to o przejęciu zwyczaju ustawiania
kamiennych stel bezpośrednio od Sumerów. Czasami nazwa ta skracana
jest także do samego na4 (‘kamień’) lub w liczbie mnogiej na4-na4 (‘kamienie’), jak na przykład w dokumentach z Ebli11. Chociaż preferowano zapis
przez klinogram na4, pierwotnie kamień wyobrażony był znakiem na12.
Z obszaru Syrii znane są inne określenia pochodzenia semickiego
zapisywane za pomocą pisma klinowego: maš-ar-tum albo maš-ar-du-um
tłumaczone jako ‘stela’, si-dù uważane za rodzaj ustawionego betylu
oraz (na4)sí-kà-na odczytywane jako sikkānu (ugaryckie: skn ‘stela kultowa’) – ‘stela’, ‘betyl’13. Sikkānu może odróżniać się od narú tym, że jest to
stela, która jest mieszkaniem bóstwa, jako że rdzeń czasownikowy skn
znany z Mari oznacza: ‘mieszkać’, ‘rezydować’14. Sądzi się, że jest to słowo
amoryckie, które pierwotnie odnosiło się do „stojących kamieni o świętej
8
9
10
11
12
13
14

Por. The Pennsylvania Sumerian Dictionary [on-line:] http://psd.museum.
upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html [dostęp: 16.08.2018].
Por. Konrad Volk, A Sumerian Reader, Roma 1999, s. 90–92.
Por. ibidem, s. 90.
Por. Alfonso Archi, The Stele (na-rú) in the Ebla Documents, [w:] Written on Clay
and Stone. Ancient Near Eastern Studies Presented to Krystyna Szarzyńska on
the Occasion of her 80th Birthday, eds. Jan Braun et al., Warsaw 1998, s. 20 i 24.
Por. Konrad Volk, op. cit., s. 90.
Por. Alfonso Archi, op. cit., s. 16, 20, 23; Antoni Tronina, Podstawy gramatyki
języka ugaryckiego, Kielce 2006, s. 115.
Por. Benjamin D. Sommer, The Bodies of God and the World of Ancient Izrael,
Cambridge 2009, s. 29.
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naturze”15. Niektórzy badacze uważają, że stele w Ugarit należy wiązać
z kultem śmierci, ale z pewnością mają one związek ze składaniem ofiar
ze względu na kontekst w jakim występuje słowo skn16. W ugaryckim poemacie mitologicznym o Aqhacie znajduje się zdanie: „Powinien ustawić
stelę (nṣb skn) dla boga swoich przodków, w sanktuarium […]”17, a inskrypcja
na jednej ze stel głosi: „Święta stela (skn), którą Tarriyelli ofiarowała Daganowi: ofiara grobowa”18. Natomiast w kontrakcie z Emar można przeczytać
zdanie o ewidentnie negatywnym wydźwięku, mające charakter groźby:
Ktokolwiek zmieni słowa (tej umowy), niech Dagan, Ninurta i Išḫara zniszczą
jego potomków i jego imię! Niechaj stela zostanie wzniesiona na jego domu19.

Z kolei kasyckie kudurru, co oznacza w języku akadyjskim tyle, co
‘granica’, w rzeczywistości nie stanowiło dla Babilończyków osobnej
kategorii kamiennych stel, o czym świadczy odnoszenie się w samej
inskrypcji do tych obiektów jako (na4)narû. Do stworzenia wcześniejszej
klasyfikacji doprowadziło badaczy przeświadczenie o ich funkcji jako
kamieni granicznych z powodu występowania w treści terminu kudurru
i domniemania, że faktycznie niegdyś były ustawione na granicach
własności ziemskiej. Jednak wszystkie tego typu zabytki odnalezione
in situ znajdowały się w świątyniach20. Tak samo kodeksy prawne były
nazywane po prostu narû, i to nie tylko w samych inskrypcjach – również
na tabliczkach glinianych używano sformułowania awāt naruāim („słowa
steli”), kiedy chciano się odwołać do przepisu prawnego21.
15 Por. Dennis Pardee, Ritual and Cult at Ugarit, Atlanta 2002, s. 272.
16 Por. Alfonso Archi, op. cit., s. 20.
17 Aqhat, 1,17, kol. 1, w. 26–27; Simon B. Parker, Aqhat, [w:] Ugaritic Narrative
Poetry, eds. Mark S. Smith, Simon B. Parker, Atlanta (Georgia) 1997, s. 53.
18 Por. Dennis Pardee, Ritual and Cult at Ugarit, Atlanta 2002, s. 124.
19 Por. Alfonso Archi, The Stele (na-rú) in the Ebla Documents, [w:] Written on
Clay…, s. 20.
20 Por. Kathryn E. Slanski, Classification, Historiography and Monumental
Authority: The Babylonian Entitlement “narûs (kudurrus)”, „Journal of
Cuneiform Studies” 2000, Vol. 52, s. 95–96.
21 Por. Klaas R. Veenhof, In Accordance with the Words of the Stele: Evidence
for Old Assyrian Legislation, „Chicago-Kent Law Review” 1995, Vol. 70,
Iss. 4 (June), s. 1720–1721.
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Stele zwycięstwa
Najstarszym przykładem steli z informacjami, które można uznać za
historyczne, a z pewnością ważnymi dla historii militarnej, jest „Stela
Sępów”, ukazująca dzieje konfliktu pomiędzy miastami-państwami Lagasz
i Umma. Została ona ustawiona około roku 2525 p.n.e. dla upamiętnienia
zwycięstwa króla Eannatuma z Lagasz w tej wojnie22. Niezależnie od tego
jak błahą mogłaby się nam wydawać przyczyna utarczki pomiędzy władcami Ummy i Lagasz – jak głosi inskrypcja, chodziło o jeden kanał i jedno
pole uprawne – ówcześnie uznano to za wydarzenie na tyle znaczące, aby
je utrwalić w kamieniu, a więc w materiale, którego w Sumerze nie było
zbyt wiele23. Uznaje się, że istniało o wiele więcej tego typu zabytków,
które nie przetrwały do naszych czasów. inne jednak znane są jedynie ze
skąpych fragmentów. „Stela Sępów” Eannatuma miała więcej szczęścia:
chociaż nie jest idealnie zachowana, to większe jej części zawierające
przedstawienia figuralne pozwalają na rekonstrukcje znacznej partii reliefu. Górna część przedstawia króla Eannatuma na czele ciężkozbrojnej
piechoty uformowanej w podobny do greckiej falangi szyk bojowy, która
przemaszerowuje po ciałach pokonanych wrogów24. Swą współczesną
nazwę stela zawdzięcza obrazowi sępów, które pożerają ciała martwych
wojowników25. Poniżej głównej sceny, w kolejnym pasie znajduje się
wyobrażenie władcy (na rydwanie bojowym zaprzęgniętym w dwa osły)
z włócznią w dłoni wymierzoną zapewne we wroga. Niższa część jest
niestety zachowana znacznie gorzej i badacze mogą jedynie domyślać się,
że znajduje się tam scena pochówku wojowników z Lagasz, którzy polegli
w bitwie, i scena składania przez króla ofiary bogom w formie libacji26.
Dwie trzecie powierzchni drugiej strony pomnika zajmuje przedstawienie
boga Ningirsu, który złapał wrogów Lagasz do sieci zamkniętej boskim
symbolem Imdugudem (czyli inaczej Anzu) – orłem o lwiej głowie z dwoma
22 Por. Don Nardo, The Greenhaven Encyclopedia of Ancient Mesopotamia,
Detroit 2007, s. 272.
23 Por. Antoni Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu…, s. 82.
24 Por. Henri Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient,
London 1958, s. 33.
25 Por. Don Nardo, op. cit, s. 272.
26 Por. Henri Frankfort, op. cit., s. 34.
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innymi łbami lwów w szponach. Podobne zwierzę unosi się nad mniejszą
postacią krocząca za bogiem27. Pozostałą jedna trzecia wypełnia scena,
w której bóg Ningirsu ukazany jest na rydwanie bojowym zaprzęgniętym
w lwa z orlimi skrzydłami28. Jedna strona przedstawia więc historyczne
treści, przeciwna zawiera wątki nadprzyrodzone. Zgodnie z inskrypcją
Ningirsu, bóg wojny i patron miasta Lagasz, objawia się królowi Eannatumowi we śnie i sugeruje rozpoczęcie działań zbrojnych przeciwko
Ummie, zapewniając zwycięstwo. Zatem władca Lagasz jest wspierany
przez siły nadprzyrodzone. Ningirsu zapewnia także, że bóg słońca Utu
również będzie po jego stronie. Eannatum na końcu każe królowi Ummy
złożyć przysięgę, że nie naruszy ponownie granic miedzy państwami
i zmusza go do powtórzenia tej przysięgi skierowanej kolejno do Enlila, Ninhursag, Enkiego, Sina, Utu i Ninki. Ciekawa jest treść przysięgi:
„przez granice terytorium Ningirsu, nie przekroczę […] jego stele (na-rú-a)
nie strzaskam w drobiny […]”29. Może to świadczyć o istnieniu zwyczaju
ustawiania kamieni granicznych na krańcach terenów należących do
poszczególnych organizmów politycznych już w tak wczesnym okresie.
„Stela Sępów” jest istotna również z tego powodu, że zawiera najstarsze
przedstawienie militarnego zastosowania koła (rydwan bojowy) i żołnierzy
ochraniających głowy za pomocą metalowych hełmów30.
„Stela Sępów” zapoczątkowała cały typ monumentów poświęconych
działaniom militarnym. Określane są one zbiorczym terminem „Stele
Zwycięstwa”. W Okresie Akadyjskim (około 2340‒2200 p.n.e.) następują
pewne zmiany koncepcyjne w zakresie kompozycji i ideologii działań
zbrojnych. Akadyjczycy rezygnują z prezentacji scen przedstawianych
na reliefach za pomocą pasowego układu narracji na rzecz bardziej dynamicznego obrazu akcji31. Istoty boskie nie są już przedstawiane jako
bezpośrednio interweniujące w konflikt, ale udzielają błogosławieństwa
27 Por. ibidem, s. 34.
28 Por. ibidem, s. 34.
29 Por. Translations of the Vulture Stele and Eannatum Boulder, Sumerian Shakespeare
[on-line:] http://sumerianshakespeare.com/38801.html [dostęp: 16.08.2018].
30 Por. Don Nardo, op. cit. 2007, s. 272.
31 Por. Antoni Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu…, s. 104.
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swojemu „wybrańcowi”, czyli królowi, który pomnik ufundował32. Dobrym
tego przykładem jest zachowana praktycznie w całości „Stela Zwycięstwa”
Naram-Sina powstała około 2250 p.n.e., która została wyciosana z różowego piaskowca w trójkątny, przypominający górę kształt, doskonale
komponujący się z treścią inskrypcji i ikonografią33. Relief przedstawia
toczącą się w górzystej scenerii bitwę pomiędzy wojskiem prowadzonym
przez Naram-Sina i wrogimi oddziałami. Żołnierze maszerują ku górze
steli po postrzępionych szczytach górskich. U góry władca przedstawiony
jako znacznie większy od swojej piechoty, depcze wrogów, na głowie zaś
ma hełm z rogami świadczący o jego boskości34. Za nim umieszczono
postacie niosące sztandary, na jednym z nich ukazany Anzu (Imdugud)
symbol boga burzy i wojny, co miało zapewniać przychylność bóstwa.
Nad całą sceną natomiast umieszczone są trzy gwiazdy (jedna zatarta)
symbolizujące triadę bóstw astralnych Nannę, Isztar i Szamasza35.
Stele akadyjskie odróżnia od wcześniejszych sumeryjskich jeszcze jedna
cecha. Narracja za pomocą pisma klinowego jest na nich bardzo oszczędna i sprowadzona do niezbędnego minimum. Pierwotna inskrypcja, dziś
bardzo zatarta, znajdowała się w prostokątnym polu nad głową władcy
przedstawionego na reliefie, a na podstawie tego, co udało się odczytać,
można powiedzieć, że zawierała imię i tytulaturę władcy, zwięzły opis
zwycięstwa nad ludem Lulubejów z gór Zagros oraz dedykację dla boga
Szamasza36. Na steli znajduje się także druga inskrypcja dopisana znacznie
później, w XII wieku p.n.e. przez władcę elamickiego Szutruka-Nahhuntę
II (około 1185‒1155 p.n.e.), który najechał miasto Sippar. Głosi ona:
Kiedy bóg Inszuszinak wydał mi rozkaz, pokonałem Sippar, wziąłem stelę
Naram-Sina i wywiozłem, zabierając ją na ziemię Elamu. Dla Inszuszinaka,
mojego boga, ustawiłem jako ofiarę37.
32 Por. Henri Frankfort, op. cit, s. 43.
33 Por. Antoni Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu…, s. 104.
34 Por. Luca Bachechi, Stela zwycięstwa Naram-Sina, [w:] Wielkie muzea: Luwr-Starożytność,
Paryż, red. Filippo Melli, przeł. Krzysztof Gołębiowski, Warszawa 2007, s. 20.
35 Por. ibidem, s. 23; Antoni Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu…, s. 106.
36 Por. Luca Bachechi, Stela zwycięstwa Naram-Sina, [w:] Wielkie muzea, Luwr…, s. 20.
37 Por. Marc Van De Mieroop, The Eastern Mediterranean in the Age of Ramesses II,
Oxford 2007, s. 184.
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Przedstawienia związane z tematyką wojenną zostały szczególnie
rozwinięte w okresie rozkwitu imperium asyryjskiego. Głównie one
zdobiły ściany pałaców królewskich. Pojawiła się również szczególna
forma steli określana w literaturze przedmiotu jako „obelisk”38. Nazwę swoją zawdzięcza kształtowi w formie ostrosłupa zwężającego
się ku górze zwieńczonego miniaturowym trójpoziomowym zigguratem39. Za przykład tego typu zabytku może posłużyć „Czarny Obelisk”
Salmanasara III. Został on znaleziony w środkowej części akropolu
w pobliżu tak zwanego Środkowego Pałacu w mieście Nimrud (starożytne
Kalchu), a więc w miejscu, w którym miał być widoczny, a datowany jest
na lata 858‒824 p.n.e.40 Pomnik zdobiony jest na wszystkich czterech
bokach zarówno reliefami ułożonym w pięć pasów narracji, z których
każdy opatrzony jest legendą w piśmie klinowym, jak i dłuższą inskrypcją
umieszczoną pod najniższą sceną ikonograficzną. Również wierzchołek
w formie zigguratu pokryty jest napisem. Jak widać na tym przykładzie,
sztukę asyryjską cechuje powrót do układu pasowego znanego z zabytków sumeryjskich oraz dłuższych inskrypcji zajmujących porównywalną
z przedstawieniami płaskorzeźbionymi powierzchnię na monumentach.
Sceny ukazują kajających się władców podbitych ludów lub ich przedstawicieli oddających hołd asyryjskiemu imperatorowi41. W reliefie
ukazującym króla ponad głowami postaci unoszą się symbole dwóch
bóstw: uskrzydlona – wyobrażająca naczelne asyryjskie bóstwo – Aszura
oraz sześcioramienna gwiazda bogini Isztar. Sama inskrypcja rozpoczyna
się od dedykacji dla bogów w następującej kolejności: Aszura, Anu, Bela,
Ea, Rimmona, Marduka, Adara, Nergala, Nebu, Beltis i Isztar42.

38 Por. Henri Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient,
London 1958, s. 84.
39 Por. Tatiana Pedrazzi, Czarny obelisk Salmanasara III, [w:] Wielkie
muzea. British Museum, Londyn, red. Filippo Melli, przeł. Anna Niebielska,
Warszawa 2007, s. 28.
40 Por. ibidem, s. 26.
41 Por. Antoni Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu…, s. 239
42 Por. Archibald Henry Sayce, Black Obelisk of Shalmaneser, [w:] Babylonian
and Assyrian Literature, ed. Epiphanius Wilson, New York 1901, s. 238.
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Pomniki fundacyjne
W okresie wczesnodynastycznym (starosumeryjskim) pojawia się osobliwy
rodzaj kamiennych zabytków. Są to wapienne prostokątne płytki z otworem
pośrodku43. Istnieje wiele hipotez dotyczących funkcji tego otworu. Zgodnie
z jedną z nich miano przetykać przez niego drzewca bereł lub maczug, gdy
płytka stała w świątyni, a innym razem przywiązywano je do żerdzi i noszono podczas procesji44. Według kolejnej hipotezy były one przytwierdzone
do ścian świątyni za pomocą kołków. Żadna z tych koncepcji nie została
potwierdzona, gdyż nie znaleziono dotychczas żadnej płytki z otworem
w oryginalnym kontekście45. Jeden z takich zabytków wykonany z białego
wapienia odnaleziono w Tello (starożytne Girsu). Zawiera on inskrypcję
króla Lagasz Ur-Nansze (dawniej znanego pod imieniem Ur-Ninâ) i czas
jego powstania, określony na lata 2550‒2500 p.n.e.46. Dekoracja przedstawia
dwie sceny rozdzielone środkowym otworem. Na górnej Ur-Nansze niesie
na głowie kosz wypełniony zapewne cegłami mułowymi, rozpoczynając
w ten sposób budowę świątyni; towarzyszy mu jego rodzina i dostojnicy,
których postacie są podpisane na ubraniach imionami47. Scena poniżej
ukazuje bankiet z okazji ufundowania świątyni, w której również biorą
udział osoby z poprzedniego przedstawienia, a władca siedzi na tronie
z kielichem w dłoni48. Inskrypcja głosi, że król Ur-Nansze wzniósł świątynię
boga Ningirsu, świątynię bogini Nansze, świątynię bogini Gatumdug oraz
pałac w Lagasz, wylicza również dary dla świątyń i mówi, że drewno pod ich
budowę zostało przywiezione aż z krainy Dilmun49. Z napisu zatem można
wywnioskować, że jest to inskrypcja wotywna skierowana do tych bóstw.
43
44
45
46

Por. Henri Frankfort, op. cit., s. 32.
Por. Antoni Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu…, s. 80.
Por. Henri Frankfort, op. cit., s. 33.
Por. Luca Bachechi, Płaskorzeźba Ur-Nansze, króla Lagasz, [w:] Wielkie
muzea. Luwr…, s. 12
47 Por. Henri Frankfort, op. cit., s. 33.
48 Por. Luca Bachechi, Płaskorzeźba Ur-Nansze…, s. 12.
49 Por. Records of the Past, 2nd series, Vol. I, ed. Archibald Henry Sayce,
London 1888, [on-line:] http://www.sacred-texts.com/ane/rp/rp201/rp20113.
htm#fn_139 [dostęp: 16.08.2018]; Patrick Pouysségur, Perforated Relief
of King Ur-Nanshe, [on-line:] http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/
perforated-relief-king-ur-nanshe [dostęp: 16.08.2018].
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Innym przykładem tej tradycji jest inskrypcja na zachowanej
fragmentarycznie steli Ur-Nammu (około 2111‒2094 p.n.e.), władcy
z III dynastii z Ur. Zrekonstruowana stela ma około 3 metrów wysokości,
a jej fragmenty odnaleziono rozproszone w warstwach z okresu kasyckiego
(około 1594-1157 p.n.e.), co sugeruje jej zniszczenie przed tą epoką, być może
w czasie najazdu Elamitów. Jednak znaczna ilość fragmentów znajdowała
się na terenie okręgu świątynnego poświęconego bogowi Księżyca – Nannie oraz Ningal – a to pozwala sądzić, że stela była ustawiona w pobliżu
przybytku tych bóstw50. Tradycyjnie ikonografia ułożona jest w tym przypadku w układzie pasowym, składającym się prawdopodobnie z 5 rejestrów z osobnymi scenami. Najwyższa ukazuje króla w towarzystwie boga
Nanny siedzącego na tronie w tiarze z rogami, zaś ponad nimi unoszą się
symbole Księżyca (Nanny) i Słońca (Szamasza)51. W trzecim pasie od góry
znajduje się przedstawienie króla niosącego tobołek na plecach, natomiast
w niższym widać robotników z koszami na głowach. Po odwrotnej stronie
znajdują się sceny składania ofiary ze zwierząt i obmywania posągów
bóstw oraz wytarta inskrypcja mówiąca o budowie kanałów, z których
pierwszy nazywa się „Nanna jest nadzorcą kanału”52.
Tego typu pomniki fundacyjne dotyczące budownictwa były stawiane
również w późniejszych czasach, o czym świadczą stele króla asyryjskiego
Assurbanipala znalezione na terenie Babilonii, przedstawiające go jako budowniczego z koszem na głowie, a pochodzące z okresu 668‒625 p.n.e. Jedna
z takich stel mówi o odnowieniu kaplicy Ea w świątyni Marduka w Babilonie53.

Pomniki o tematyce prawnej
Charakterystycznym wyłącznie dla Mezopotamii typem pomnika z napisami są tak zwane kodeksy prawne. Najsłynniejszym takim zabytkiem
50 Por. Jeanny Vorys Canby, A Monumental Puzzle. Reconstructing the Ur-Nammu
Stela, „Expedition” 1987, No. 1, s. 55–56.
51 Por. Antoni Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu I, Warszawa 1983, s. 133.
52 Por. Jeanny Vorys Canby, op. cit., s. 63.
53 Por. Tatiana Pedrazzi, Stela Assurbanipala, [w:] Wielkie muzea. British
Museum… s. 30; Stela of Ashurbanipal, „The British Museum [on-line:] http://
www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.
aspx?objectId=369186&partId=1&images=true [dostęp: 16.08.2018].
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jest stela praw Hammurabiego mająca formę owalnego słupa z czarnego
bazaltu, która pierwotnie znajdowała się w mieście Sippar i datowana
jest na I połowę XVIII wieku p.n.e.54 Tekst składa się z 3 części: preambuły, tekstu głównego, w którym zapisane są 282 paragrafy z zakresu
prawa karnego i cywilnego, oraz zakończenia55. W preambule znalazło
się odwołanie do boskich konotacji miasta Babilon, którego władcą jest
bóg Marduk, a jego namiestnikiem jest Hammurabi, „król pobożny”,
„pierwszy wśród królów”, „mądry zarządca”, „wybranek Enlila”, „oblubieniec Telitum”, „ulubieniec Isztar”56. W taki sposób prezentuje się władca,
posługując się przydomkami, które ukazują jego zażyły stosunek z bogami,
a nawet tytułując się „bogiem królów”57.
W ostatnim zdaniu tego wprowadzenia do właściwej treści „kodeksu” Hammurabi mówi: „Gdy Marduk, ład zaprowadzić (wśród) ludu
i krajowi dobre obyczaje dać poznać, polecił mi, prawo i sprawiedliwość
w usta kraju włożyłem (oraz) dobrobyt ludowi zapewniłem”58. Ponad
inskrypcją znajduje się pojedyncza scena, w której król Hammurabi
na stojąco pozdrawia siedzącego na tronie solarnego boga Szamasza,
trzymającego w dłoni narzędzia miernicze odnoszące się do prawości
i uczciwości, co ma oddawać symbolicznie idee komunikacji pomiędzy
„panem sprawiedliwości” a właściwym prawodawcą59.
Innym rodzajem zabytków odnoszących się do dziedziny prawa
są wspomniane już kudurru, stanowiące akty własności ziemskiej. Mają
nietypowy owalny, a wręcz czasami jajowaty kształt, są nieco szersze u podstawy i bardziej spiczaste u góry60. Wykonywano je głównie z twardego,
czarnego kamienia, na przykład bazaltu61. Wywodzą się one być może od
54 Por. Luca Bachechi, Stela praw Hammurabiego, [w:] Wielkie muzea. Luwr…, s. 26.
55 Por. ibidem, s. 26.
56 Kodeks Hammurabiego, przeł. Marek Stępień, s. 9–13 [on-line:] http://www
.pistis.pl/biblioteka/Hammurabiego%20kodeks.pdf [dostęp: 16.08.2018].
57 Ibidem, s. 11
58 Ibidem, s. 13.
59 Por. Antoni Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu…, s. 161; Luca
Bachechi, Stela praw Hammurabiego…, s. 29; Henri Frankfort, The Art and
Architecture of the Ancient Orient, London 1958, s. 59.
60 Por. Antoni Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu…, s. 180.
61 Por. Jeremy Black, Anthony Green, op. cit., s. 102.
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kamieni granicznych znanych co najmniej od czasów króla Eannatuma
z Lagasz, o którym wspomniano przy opisie „Steli Sępów”62. Niektóre
kudurra odnaleziono w Suzie, dokąd wywieźli je Elamici, co zdaniem
części badaczy świadczy o tym, że były one czymś znacznie więcej niż
kamieniami granicznymi, ponieważ napastników plądrujących miasto
raczej nie zainteresowałyby leżące na polach obiekty dotyczące własności
ziemskiej63. Część z kudurru wywiezionych do Elamu, zawiera podpisy
symboli mezopotamskich bóstw, które się na nich znajdują, co interpretuje się jako celowe działanie Elamitów ułatwiające identyfikację obcych
bogów64. Trochę odbiega od tego schematu pochodzące z Sippar kudurru
Nabuchodonozora I (ok. 1126‒1105 p.n.e.) wykonane z białego wapienia65.
Podobnie jak na innych tego rodzaju zabytkach ikonografia wykonana
jest w kompozycji pasowej, w tym wypadku w sześciu rejestrach. Symbole najważniejszych bóstw umieszczono w najwyższym paśmie. Byli
to bogowie astralni: Isztar, Sin i Szamasz, poniżej znajdują się ołtarze
Enlila, Anu i Ea, zaś trzeci od góry rejestr wypełniają atrybuty Marduka
i Nabu, czyli odpowiednio łopata i rylec66. Pozostałe trzy pasy wypełniają
fantastyczne, hybrydalne stwory oraz na piątym od góry poziomie bogini
medycyny Gula, przedstawiona w pozycji siedzącej z psem przy boku67.
Inskrypcja znajdująca się na odwrocie składa się z historycznego wprowadzenia, które opowiada o czynach Ritti-Marduka na służbie u Nabuchodonozora I podczas kampanii odwetowej przeciwko Elamitom, „aby
pomścić Akad”, następnie tekst nadania, szczegółowe warunki umowy,
imiona świadków obecnych przy nadaniu oraz na końcu konsekwencje
zerwania zasad układu68. Strzec przestrzegania warunków nadania
opisanych w dokumencie mają przywołane bóstwa: Ninib i Gula, Adad,
Szumalia, Nergal i Nana, „bogowie Namar”, Siru, „syn świątyni Dera”, Sin
62 Por. Henri Frankfort, op. cit., s. 64.
63 Por. Tatiana Pedrazzi, Kudurru Nabuchodonozora I, [w:] Wielkie muzea:
British Museum…, Warszawa 2007, s. 18
64 Por. Jeremy Black, Anthony Green, op. cit., s. 103
65 Por. Tatiana Pedrazzi, Kudurru…, s. 18
66 Por. ibidem, s. 20.
67 Por. ibidem, s. 21.
68 Por. Babylonian Boundary-Stones and Memorial-Tablets in the British Museum,
ed. Leonard William King, London 1912, s. 29-30.
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i „Pani Akkadu”, „bogowie Bit-Chabban” oraz „wszyscy wielcy bogowie,
których imiona są wzmiankowane w niebie i na ziemi”69.

Perskie inskrypcje imperialne
Sposób przedstawienia zwycięstwa, jaki znany jest z omawianej wcześniej
steli Naram-Sina, zapoczątkował pewien nurt w obrębie militarnych
pomników monumentalnych, który był rozwijany w nowych kierunkach
przez imperialną sztukę asyryjską, obejmując między innymi dekoracje
pałaców dziełami o tematyce batalistycznej70. W 539 lub 538 roku p.n.e.
Persowie podbijają Mezopotamię i wprowadzają sztukę imperialną wywodzącą się z tego terenu na nowe tory. Jako przykłady tego typu przedstawień z okresu panowania dynastii Achemenidów (ok. 550‒330 p.n.e.)
mogą posłużyć gigantyczne, wykute w skałach grobowce czy kolosalnych
rozmiarów budynki miasta Persepolis (staroperskie: Parsa), o którym ze
względu na zdobienie pałacu reliefami ze scenami poddańczości mówi
się czasem, że służyło wyłącznie przyjmowaniu hołdu od pokonanych
lub uznających perską zwierzchność ludów. Najbardziej interesującym
przykładem, jedynym w swoim rodzaju, jest jednak inskrypcja wykuta
w skale w górze Bisitun należącej do pasma górskiego zamykającego
od północy równinę Kermanszah71. Znajduje się na szlaku karawan do
Ekbatany (obecnie Hamadan) około 60 metrów ponad źródłem świeżej
wody, co oznacza, że miała być widoczna z daleka, ale jednocześnie niedostępna72. Sama nazwa góry Bisitun, czy też, jak tradycyjnie się ją zapisuje, Behistun, ma pochodzenie starożytne poświadczone przez Diodora
Sycylijczyka (Βαγιστανον): rekonstruuje się je dla języka staroperskiego
jako *Bagastāna, co oznacza „miejsce bogów”73. Relief ukazuje króla
Dariusza I w pozie tryumfalnej, czyli depczącego największego wroga
Gaumatę, nazywanego fałszywym Smerdisem, ponieważ, według inskrypcji
69 Por. ibidem, s. 30.
70 Por. Henri Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient, London
1958, s. 227.
71 Por. Rüdiger Schmitt, The Bisitun Inscriptions of Darius the Great – Old Persian
Text. Inscriptions of Ancient Iran: Old Persian Inscriptions, London 1991, s. 17.
72 Por. ibidem, s. 17; Henri Frankfort, op. cit., s. 227.
73 Por. Rüdiger Schmitt, op. cit., s. 17.
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na tej skale, był to uzurpator podający się za młodszego syna króla Cyrusa
i brata Kambyzesa, który miał wcześniej zginąć74. Część historyków uznaje,
że nie było żadnego Gaumaty, a Dariusz zmyślił całą opowieść, aby uzasadnić morderstwo prawowitego dziedzica tronu i legitymizować swoje
panowanie75. Naprzeciw Dariusza kroczą jeńcy ze związanymi na plecach
rękami, wleczeni za pomocą liny przywiązanej do szyi. Jest to dziewiątka
innych uzurpatorów (w kolejności chronologicznej według inskrypcji):
Haszszina – który obwołał się królem Elamu; Nidintu-Bel, twierdzący,
że jest synem Nabonida, króla Babilonii – Nabuchodonozorem [III];
Martiya, który ogłosił się królem Elamu – Ummaniszem; Phraortes –
przywódca Medów; wódz Sagartiów – Tritantaechmes; Frâda kierujący
buntem w Margianie; Vahyazdata, także podający się za Smerdisa;
Aracha – Ormianin, również mówiący, że jest synem Nabonida, przybrawszy imię Nabuchodonozora [IV]76. Za Dariuszem stoją jego generałowie:
Intaphrenes, niosący łuk króla, oraz Gobryas, dzierżący jego włócznię77.
Ponad sceną widoczny jest bóg Ahura Mazda na uskrzydlonym dysku,
unoszący dłoń w geście błogosławieństwa78. W treści inskrypcji powtarza się wielokrotnie sformułowanie vašna Auramazdāh (‘z łaski Ahura
Mazdy’), używane, aby pokazać wsparcie bóstwa dla czynów władcy79.
Te dwa elementy nie pozwalają wątpić, do kogo skierowana jest całość
monumentu. Pierwotnie tekst był zapisany jedynie po elamicku, po
prawej stronie reliefu, potem dodano wersję babilońską po stronie
lewej i na końcu zapis w nowopowstałym piśmie staroperskim pod
spodem80. Konieczność dodania wyobrażenia scytyjskiego wodza Skunchy
74 Por. Henri Frankfort, op. cit, s. 227; historię Smerdisa opisuje szczegółowo
Herodot (III, 30).
75 Albert T. Olmstead, History of the Persian Empire, Chicago–London 1948,
s. 93 i 109.
76 Por. inskrypcja Dariusza I w Behistun, kol. IV, l. 52 [w:] Behistun (3) [on-line:]
http://www.livius.org/articles/place/behistun/behistun-3 [dostęp: 16.08.2018].
77 Por. Jona Lendering, Intaphrenes [on-line:] http://www.livius.org/ia-in/
intaphrenes/intaphrenes.html [dostęp: 16.08.2018].
78 Por. Henri Frankfort, op. cit., s. 227.
79 Por. Rüdiger Schmitt, op. cit., s. 21.
80 Por. Lesley Adkins, Runą mury Babilonu, przeł. Agnieszka Kowalska, Kamil
Kuraszkiewicz, Warszawa 2005, s. 78.
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spowodowała, że zatarty fragment inskrypcji elamickiej przeniesiono
pod przedstawienie ikonograficzne na lewo od napisu staroperskiego81.
Tekst opisuje wydarzenia dosyć dokładnie, jednak oczywiście przesadnie
na korzyść władcy perskiego, zgodnie ze starą mezopotamską tradycją.
Również końcowe przekleństwa rzucane na tego, kto zniszczyłby lub ukrył
inskrypcję, przypominają zabytki z Międzyrzecza. Ciekawe jest zdanie,
w którym Dariusz zwraca się bezpośrednio do przyszłego czytelnika:
„Ktokolwiek będzie czytał tę inskrypcję później, niech okaże wiarę dla
mych czynów. Nie możesz brać tego za kłamstwa”82.

Podsumowanie
W kulturze starożytnej Mezopotamii i jej spadkobierców kamienia używano oszczędnie ze względu na jego trudnodostępność, za wyjątkiem
Iranu, gdzie łatwiej było znaleźć ten materiał. Pomimo to tematyka
napisów nie rozszerzyła w Persji swojego zasięgu na treści inne niż
reprezentowane przez przedstawione powyżej przykłady. Inskrypcje
monumentalne służyły projekcji potęgi władcy i podkreśleniu jego
związku z bogami, tworząc całość z pomnikiem, na którym były zamieszczone, oraz ikonografią im towarzyszącą. W ten sposób oddziaływały,
niekoniecznie będąc w pełni zrozumiane i odczytane.
Na obszarze kręgu kulturowego pisma klinowego stele traktowano w specjalny sposób. Świadczą o tym umieszczane na nich klątwy
z przywołaniem bóstw mających ukarać występek przeciwko inskrypcji
monumentalnej. Takie zjawisko nie ogranicza się do kudurru: jak można
było zaobserwować, również napis naskalny Dariusza I w Behistun rzuca
podobne groźby pod adresem wandali. To, że stele były niszczone, widać
na przykładzie steli Ur-Nammu, połamanej, wyrzuconej na gruzowisko
i użytej wtórnie jako budulec w późniejszych domostwach. Co robiono
niekiedy z takimi monumentami, można się również dowiedzieć z samych
gróźb, które dokładnie precyzują, czego nie wolno czynić – w przypadku
cytowanego wcześniej fragmentu „Steli Sępów”: „[…] przez granice terytorium Ningirsu, nie przekroczę […] jego stele (na-rú-a) nie strzaskam
81 Por. ibidem, s. 78.
82 Inskrypcja Dariusza I w Behistun, kol. IV, l. 56, [w:] Behistun (3), [on-line:]
http://www.livius.org/articles/place/behistun/behistun-3 [dostęp: 16.08.2018].
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w drobiny […]”83. Można pomyśleć, że kamienie te kryły w sobie jakąś
potęgę. Za istotne można uznać to, że kiedy Elamici napadli na miasta
Mezopotamii, wywieźli monumentalne obiekty z inskrypcjami do swojej
stolicy w Suzie i złożyli swoim bogom w ofierze, jak głosi dodany napis
na „Steli Zwycięstwa” Naram-Sina. Marc Van De Mieroop uważa, że
zabieranie tych pomników powodowało, iż drzemiąca w nich magiczna
moc przechodziła na nowego ich właściciela, który sobie je przywłaszczał,
dopisując na nich swoją inskrypcję lub przerabiając wizerunek innego
władcy na swój własny, w ten sposób zyskując cechy okradzionego „króla
sprawiedliwości” Hammurabiego czy wielkiego wojownika i przywódcy
Naram-Sina84. Przykłady takie jak kudurru, ale też inne teksty monumentalne zawierające złorzeczenie wobec osób, które popełnią występek
przeciw umowie lub pomnikowi kamiennemu, są w istocie rodzajem
aktu prawnego pomiędzy fundatorem obiektu a bogami przywołanymi
z imienia. Wszędzie tam, gdzie zapisane są w kamieniu imiona bóstw
i skierowane do nich pochlebstwa, wyrażona jest chęć komunikacji
z nimi. W opracowaniach często znajduje się sformułowanie, że dana
inskrypcja ma charakter „propagandowy”, ale w starożytności nie może
być mowy o tym zjawisku w podobnym do współczesnego rozumieniu,
choćby dlatego, że sam napis nie znajdzie wielu czytelników, którzy by
w niego uwierzyli, a zdarza się, że ikonografia w ogóle mu nie towarzyszy. Kiedy jednak przedstawienia płaskorzeźbione dominują nad treścią
zapisaną, możemy mówić o propagandzie, w której chodzi nie tyle o rozumienie jej przekazu, ile o oddziaływanie na wyobraźnię wzbudzając
poczucie respektu dla władzy. W tym miejscu można dodać uprzednio
przytaczaną propozycję Marca Van De Mieroopa. Można też domniemywać, że adresatem tej „propagandy” są w istocie bogowie, ale nie ma
na celu ona ich wprowadzać w błąd (bo czyż bogów można oszukać?),
lecz jest to próba zdobycia ich przychylności.

83 Por. Translations of the Vulture Stele and Eannatum Boulder, [w:] Sumerian
Shakespeare [on-line:] http://sumerianshakespeare.com/38801.html [dostęp:
16.08.2018].
84 Por. Marc Van De Mieroop, op. cit., s. 184.
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Streszczenie
Starożytna Mezopotamia jest jednym z miejsc, w których narodziła się monumentalna sztuka i piśmiennictwo. To właśnie pismo ma znaczenie szczególne w tym
przypadku. W niniejszym opracowaniu została dokonana klasyfikacja typologiczna
względem treści inskrypcji podparta przykładami pochodzącymi z całej rozpiętości
chronologicznej tego obszaru cywilizacyjnego: od starożytnego Sumeru po panowanie perskich Achemenidów, które ukazują jego niezwykłą ciągłość kulturową.
Głównym jednak problemem tu sformułowanym jest pytanie o możliwość „propagandowego” oddziaływania słowa pisanego na społeczności, w których większość
ludzi pozbawiona jest umiejętności czytania.
Słowa kluczowe: inskrypcje monumentalne, stele, starożytność, Mezopotamia,
Syria, Iran, Dariusz I, propaganda

Summary
Monumental Inscriptions in the Cuneiform Cultural
Circle and Their “Propaganda” Influence
Ancient Mesopotamia is one of the places where monumental art and writing
were born. It is the latter that has special meaning in that case. In this study
a typological classification was made based on the content of the inscription
supported by examples from the entire chronological span of this civilization:
from ancient Sumer to the Persian Achaemenid domination, which show its
extraordinary cultural continuity. The main problem here, however, is the question
about the possibility of a “propagandistic” impact of the written word on communities in which most people are deprived of reading skills.
Key words: monumental inscriptions, stelae, ancient, Mesopotamia, Syria, Iran,
Darius I, propaganda

Dyskursy imperiów

red. Maciej Nawrocki
Kraków 2018, s. 73–90

FILIP RYBA
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy obraz zbyt zimny?
Stambuł w ujęciu Edwarda Raczyńskiego –
postkolonialne (re)interpretacje
Latem 1814 roku na pokład okrętu towarowego w odeskim porcie wsiada
dwudziestoośmioletni Wielkopolanin, Edward Raczyński. Po trzech dniach
żeglugi po raz pierwszy ogląda północne brzegi cieśniny Bosfor i pisze
kolejny rozdział Dziennika podróży do Turcyi odbytey w roku 1814, będący
obszernym opisem przeżyć, doświadczeń i refleksji, które przyniosła mu
wizyta w Konstantynopolu. Fakt ten jest o tyle interesujący, że Stambuł nie
był głównym celem podróżnika. Jego wyprawa wpisywała się raczej w nurt
„hellenofilskich” poszukiwań końca osiemnastego stulecia i całego wieku
dziewiętnastego1. Większa część Dziennika… skupia się na antycznych
zabytkach Azji Mniejszej i wysp Morza Egejskiego. Nie sposób jednak
nie zauważyć dużego zainteresowania, jakie w Raczyńskim wzbudziła
stolica Imperium Osmańskiego. Kwestia ta może dziwić, ponieważ pobyt
w tym mieście wiązał się z dużym ryzykiem. Zarówno w roku 1814, jak
i w latach poprzednich Konstantynopol był siedliskiem śmiercionośnej
zarazy, która zbierała ogromne żniwo także wśród zagranicznych gości.
Tak o wspomnianej sytuacji pisze sam autor: „Dnia 27. sierpnia pokazało

1

Por. Jan Reychman, Podróżnicy Polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w.,
Warszawa 1972, s. 10–11.
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się powietrze w Pera, i w przeciągu dwudziestu czterech godzin, kilka
osób w iednym domu zarażonych umarło”2.
Autor w Stambule jednak pozostał. Mimo że Turcja3 nie była oczywistym kierunkiem dla poszukiwaczy Orientu – wybierali oni częśćiej
Egipt czy Palestynę – twórca Dziennika… wydaje się z czasem zatracać
w tej nieco mniej egzotycznej orientalności i poświęcać jej coraz większe passusy. Choć, jak już wspomniałem, głównym celem podobnych
wypraw było dotarcie do „ziem homerowych”, omawiane zapiski zdają
się dowodzić, że także „wschodniość” Turcji, a co za tym idzie – Stambułu,
stawała się obiektem zainteresowania podróżnych.
Turcja nie była postrzegana przez autora Dziennika… wyłącznie jako
swoista deponentka antycznego dziedzictwa Greków i Rzymian, ale
także jako przestrzeń interesująca ze względu na jej przynależność do
kultury szeroko pojętego Wschodu. Gestem zatem zupełnie naturalnym
dla badacza w wieku XXI, zaznajomionego z Saidowską koncepcją relacji
władzy w stosunkach z Innym oraz z teoriami krytycznymi (choćby takich
badaczy jak Michel Foucault czy Jacques Derrida), wydaje się spojrzenie
na uwagi i wnioski dziewiętnastowiecznego autora – białego mężczyzny z klas wyższych – przez soczewkę postkolonializmu. Czym jednak
ów postkolonializm jest? Od wydania Orientalizmu Edwarda W. Saida4,
2

Edward Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytey w roku 1814,
Wrocław 1823, s. 102 [on-line:] http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docme�
tadata?id=316233&from=publication [dostęp: 30.03.2018]. Dalej cytaty
z tego dzieła lokalizuję bezpośrednio w tekście, podając jedynie numer
stronicy w nawiasie kwadratowym.
3 Na użytek artykułu, jako swoisty skrót myślowy, będę wykorzystywał formy:
„Turcja” i „tureckość”, choć ich współczesne znaczenie w XIX wieku dopiero
zaczynało się kształtować. Należy pamiętać o multikulturowym charakterze
Imperium Osmańskiego i specyficznej tożsamości, która opierała się na fun�
damencie wspólnotowym i poddańczym, nie zaś narodowym czy etnicznym.
4 Edward W. Said, Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2018.
W dziele tym Said wykazuje, że Orient został niejako wynaleziony przez badaczy,
nie stanowi więc obiektywnej i naturalnej rzeczywistości. Orientalizm (nauka
zajmująca się opisem i analizą Orientu) jest więc narzędziem sprawowania
symbolicznej władzy nad światem Innego. Por. Anna Burzyńska, Postkolonializm,
[w:] Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku.
Podręcznik, Kraków 2006, s. 551–560.
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dzieła w pewnym sensie fundacyjnego dla studiów postkolonialnych,
na temat tej niedookreślonej strategii badawczej i krytycznej napisano
dziesiątki książek. Nigdy nie wytworzono jednak jednolitej strategii
badań epoki pokolonialnej czy kolonialnej, nie ustalono żadnego creda
ani nie skonstruowano jednoznacznych i powszechnie uznanych
narzędzi. Wobec tego bliskie tej pracy będzie ujęcie postkolonializmu, jakie prezentuje Robert J. C. Young w rozdziale otwierającym
jego rozprawę pt. Postkolonializm. Wprowadzenie:
Teoria postkolonialna nie jest teorią w sensie naukowym. Nie stanowi ona
spójnie opracowanego zbioru zasad, na którego podstawie można przewidywać
następstwa określonego zespołu zjawisk. Jest to raczej zespół powiązanych
perspektyw, często stanowiących wzajemne przeciwieństwo5.

Postkolonializm zostanie więc przeze mnie wykorzystany w sensie
czysto pragmatycznym. Będę go rozumiał zawsze jako pewną „metodę patrzenia”, specyficzny rodzaj epistemologii, pozwalający wykazać
dominujący charakter wybranych kultur oraz ich protekcjonalność
wobec kultur podległych. Postaram się także ujawnić konsekwentnie
budowany przez grupę panującą balans między obcością, podległością
i wyższością (umożliwiający utrzymanie kontroli – zarówno w sensie
symbolicznym, jak i politycznym). W toku postkolonialnej lektury
unaocznię także ogólne cechy dystynktywne habitusu6, rozumianego
za Pierre’em Bourdieu jako zobiektywizowany na poziomie podświadomym stan rzeczy, społecznie usankcjonowany i przyswojony, który ma
charakter bazowy dla uwag i odczuć autora dziennika (w tym wypadku
Edwarda Raczyńskiego)7. W trakcie analizy poszczególnych elementów
konstruowanego przez polskiego podróżnika obrazu miasta będę sięgał
do działań i strategii wykorzystywanych przez badaczy postkolonialnych, takich jak wspomniany Edward W. Said, Robert J. C. Young, a także
5
6
7

Robert J.C. Young, Postkolonializm. Wprowadzenie, przeł. Marek Król,
Kraków 2012, s. 19.
Por. Pierre Bourdieu, Zmysł praktyczny, przeł. Maciej Falski, Kraków 2008.
Por. Jerzy Franczak, Literatura i władza, [w:] Kulturowa teoria literatury 2.
Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz,
Kraków 2012, s. 439–492.

75

Ania Loomba. Ponadto wykorzystam elementy współczesnego językoznawstwa oraz historii – zarówno politycznej, jak i społecznej. Wątki te
wprowadzę jednak wybiórczo, unikając przywoływania całościowych
konstruktów teoretycznych. Nierzadko opierał się będę wyłącznie na
własnych „postkolonialnych intuicjach”, podobnie jak postuluje to
Young. Ma to na celu unaocznienie faktu, iż postkolonializm ma charakter zgoła odmienny od większości dziedzin akademickich i może też
podlegać odmiennym prawom, nie tracąc statusu naukowości. Bliskie
będzie mi również ujęcie „oddolne”, postulowane przez kilkukrotnie
przywoływanego Younga. Spojrzenie to zakłada nową strategię studiów
po epoce kolonialnej. Bazy nie stanowią już abstrakcyjne pojęcia teorii
akademickiej i ilustrowane wątłymi przykładami ogólniki, lecz raczej
pojedyncze aspekty, rzeczywiste problemy samych „podległych”, których
status i jego rewizja stają się axis mundi postkolonializmu, a także realnym gruntem do artykułowania kolejnych koncepcji.
Wykorzystując tak rozumianą siatkę teoretyczną, poddam analizie
i interpretacji fragmenty dziennika Edwarda Raczyńskiego skupione
wokół obrazu stolicy Imperium Osmańskiego, częściowo odnosząc się
także do ustępów skoncentrowanych wokół stambulskich przedmieść.
Zanim jednak przystąpię do opracowywania wybranych fragmentów
tekstu, postaram się zarysować ogólny portret postaci autora, a następnie
zajmę się kwestią realiów historycznych oraz nastrojów politycznych
i społecznych, panujących w ówczesnym Imperium. Takie ujęcie dzieła
wydaje się konieczne do podjęcia dalszych rozważań w kluczu postkolonialnym. Celem tej pracy jest więc wykazanie przy pomocy szeroko
pojętych strategii postkolonialnych, że tekst Dziennika… Edwarda Raczyńskiego obarczony jest specyficznym spojrzeniem kolonizatora, ale
także unaocznienie ambiwalentnego charakteru owego spojrzenia – jego
zbalansowania i wielopoziomowych kontekstów. Zadaniem pośrednim
staje się wobec tego wykazanie dużej użyteczności narzędzi postkolonialnych w interpretacji tekstów (auto)biograficznych.
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Autor. Figura, biografia, znaczenie
Edward Raczyński urodził się prawdopodobnie 2 kwietnia 1786 roku
w Poznaniu8. Jego matka zmarła młodo; po jej śmierci trafił pod opiekę
niezwykle surowego ojca, który także niebawem odszedł. Znaczącą rolę
w wychowaniu młodego Edwarda odegrał konserwatywny dziadek –
Kazimierz Raczyński. Był to niewątpliwie zwolennik i beneficjent zastanego porządku klasowego i agresywnej hegemonii arystokracji, a w konsekwencji wróg wszelkich ruchów reformatorskich i proliberalnych. Zasilał
także szeregi stronnictw przywiązanych do klasycznej idei rządzenia
(głównie monarchii) i przeświadczonych o konieczności uległości i lojalności wobec majestatu władzy9. Po śmierci rodziców największy wpływ
na młodego hrabiego miała jednak ciotka – Estera, której dedykowany
jest Dziennik… Edward, dzięki wysokiej pozycji swojej rodziny, podjął
naukę najpierw we Frankfurcie nad Odrą, a następnie w Berlinie. Jego
edukację przerwały jednak gwałtowne wydarzenia wojenne roku 1806,
a życie Raczyńskiego na jakiś czas związane zostało ze sferą militarną.
Po klęsce Wielkiej Armii Napoleona udał się w podróż po Szwecji, której
nie udokumentował jednak wyczerpująco10. Niedługo później wyruszył
do Turcji, a wszelkie przemyślenia odnoszące się do tej wyprawy zawarł
w dziele: Dziennik podróży do Turcyi odbytey w roku 1814. Tekst ten został
wydany w roku 1821 wraz z ilustracjami autorstwa Ludwika Fuhrmanna11,
który także uczestniczył w opisywanej eskapadzie. Na uwagę zasługuje
fakt, iż były to wspomnienia zapisane w języku polskim, a nie, jak to
często miało miejsce w owym czasie, w języku francuskim12.
Czas. Historia, polityka, społeczeństwo
Próbując zarysować historyczno-społeczne okoliczności panujące w Turcji
w roku 1814, należałoby zacząć od najwyższych struktur władzy i stopniowo oceniać kondycję różnych sektorów funkcjonowania państwa.
8
9
10
11

Por. Lech Słowiński, Edward Raczyński 1786–1845, Poznań 1983, s. 5.
Por. ibidem, s. 5–6.
Por. ibidem, s. 7.
Por. Bogumiła Kosmanowa, Edward Raczyński. Człowiek i dzieło,
Bydgoszcz 1997, s. 68.
12 Por. ibidem, s. 69–71.
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W roku 1808, po licznych roszadach na najwyższych szczeblach władzy –
między rokiem 1807 a 1808 panował Mustafa IV, następca zdetronizowanego i brutalnie zamordowanego Selima III, na tronie sułtańskim
zasiadł Mahmud II. Jego pozycja polityczna była bardzo słaba, dlatego
pierwsze kilkanaście lat swego panowania poświęcił on na wzmacnianie władzy i obsadzanie kluczowych pozycji w państwie stronnikami13.
Z czasem siła jego rządów była tak wielka, że przeszedł on do historii
jako Piotr Wielki Imperium Osmańskiego14. Początkowo jednak władca
nie mógł sobie pozwolić na gesty szczególnie gwałtowne. W 1812 roku
zakończona została wojna z Rosją, a Mahmud skupił się na ustabilizowaniu sytuacji wewnętrznej – głównie na zdyscyplinowaniu ayanów
i derebeyów15. Dopiero późniejszy okres jego rządów przyniósł tak rewolucyjne zmiany, jak wprowadzenie w latach 1828–1829 nowego nakrycia
głowy (fezu), reformy szkolnictwa, administracji, a przede wszystkim –
armii. To za jego panowania rozwiązany został słynny korpus janczarów,
który od wielu lat blokował ruchy reformatorskie w państwie. Doszło
do tego jednak w roku 1826, a więc dwanaście lat po wizycie Raczyńskiego w Stambule. Dopiero ten gest umożliwił największą od czasów
Ery Tulipanów westernizację Imperium Osmańskiego.
Edward Raczyński przybył do Stambułu w roku 1814, a sułtan
w tym czasie zajęty był podporządkowywaniem sobie przywódców
w na wpół autonomicznych prowincjach Anatolii i Bałkanów. Warto
zauważyć, że zmiany z okresu Nızam-ı Cedid, takie jak reorganizacja
armii czy modernizacja systemu podatkowego i finansowego, zostały
w większości cofnięte w wyniku buntów i politycznych przetasowań.
Ulicami nadal kroczyli Turcy w tradycyjnych strojach i nakryciach głowy,
a o polityce państwa w dużej mierze decydowali janczarzy. Nie sposób
jednak przeoczyć oszałamiającego rozwoju gospodarczego w kraju. Jak
pokazują obliczenia z roku 1816, Stambuł był wtedy zamieszkiwany przez
400 tysięcy osób, rozwijał się przemysł, a głosy stronnictw religijnych
13 Por. ibidem, s. 29.
14 Por. Bernard Lewis, Narodziny nowoczesnej Turcji, przeł. Kazimierz Dorosz,
Warszawa 1972, s. 104.
15 Por. ibidem, s. 107.
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coraz przychylniej odnosiły się do możliwych reform16. Władca częściej
prezentował się także jako zwolennik centralizacji i wzmocnienia władzy sułtańskiej. Co istotne, nie miały jeszcze miejsca daleko posunięte
zmiany na terenie prowincji północnoafrykańskich (szczególnie Egiptu), które w późniejszym okresie miały duży wpływ na ukształtowanie
nastrojów społecznych i politycznych w Stambule17.
Należy więc skonstatować, iż sytuacja w państwie Osmanów w czasie przybycia Raczyńskiego sprawiała wrażenie stabilnej, a utrzymujący się status quo nie był jeszcze jawnie podważany przez widmo
nadchodzących reform. Co ważne, autor miał możliwość zaobserwowania tradycyjnych elementów kultury tureckiej, które niedługo
potem zostały zastąpione przez ich zwesternizowane odpowiedniki.
W czasie jego wizyty ulemowie nie głosili radykalnych idei religijnych,
a islam prezentował swoje raczej łagodne oblicze.

Analiza. Cechy, tendencje, intuicje
Omówiwszy już założenia metodologiczne oraz tło historyczne, można
przejść do bardziej wnikliwej analizy fragmentów samego Dziennika…
Zostały one pogrupowane w kategorie tematyczne (Język i tłumaczenie,
Architektura i urbanistyka, Społeczeństwo i obyczaje) i w takim kontekście
będą opracowywane. Rezygnując z ujęcia chronologicznego, pragnę zwrócić uwagę czytelnika na powracające w tekście motywy i wyłaniające się
z nich problemy o bardziej ogólnym charakterze. Wypracowane przeze
mnie w toku pracy nad tekstem podziały w sposób zupełnie naturalny
będą się przenikać i nakładać, co nie powinno jednak w sposób znaczący
rozmyć konkluzji poszczególnych wywodów.
Język i tłumaczenie
Kwestie językowe są integralną częścią badań nad tekstami literackimi.
Nie podlega dyskusji fakt, że odmienność kulturowa niemal zawsze łączy się z odmiennością języka. Powstała w ten sposób bariera staje się
nierzadko nieprzepuszczalną granicą pomiędzy podmiotami. Nie będzie
16 Por. Jan Reychman, Historia Turcji, Wrocław 1973, s. 207–209.
17 Por. Bernard Lewis, op. cit., s. 150–155.
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również zadziwiającym stwierdzenie, iż odkrycie odmienności języków
jest odkryciem odmienności per se. Jako teoretyczny grunt takiego
rozumowania można przywołać choćby rozważania Edwarda Sapira
i Benjamina Lee Whorfa na temat językowego obrazu świata18 czy całą
późniejszą lingwistykę kognitywną19. Fakt ten nie umyka także samemu
Raczyńskiemu, który po dotarciu do tureckich brzegów, natychmiast
odnotowuje: „Dnia 9. po północy spostrzeżono z okrętu latarnie palące
się nad uyściem ciaśniny z morza czarnego do Stambułu prowadzącéy,
którą dawniéy Bosforem a dziś Bogazem zowią” [33] Pierwsze zdanie
Dziennika… odnoszące się bezpośrednio do tureckiej rzeczywistości jest
też pierwszym jawnym wskazaniem odmienności. Ukazuje ono ponadto
historyczną zmienność i dynamikę terminów, która jest projektowana
na język i przestrzeń. Ma to jasne odzwierciedlenie w sferze leksykalnej.
Odnosząc się do etymologii nazwy tureckiej cieśniny, należy zauważyć,
że słowo Bosfor wywodzi się od greckiego Βόσπορος, oznaczającego
przejście lub przeprawę dla bydła20. Pierwotnie ogólne pojęcie zostało
zatem przekształcone w nazwę własną. Tureckie słowo boğaz (którego
spolszczoną wersję przywołuje w swoim dzienniku Raczyński) to zaś
wyraz o szerokim polu semantycznym, odnoszący się do wszelkich
bytów cechujących się pewną „wąskością”, mających także charakter
przejściowy czy mediacyjny – gardło, gardziel, szyjka butelki, cieśnina21.
Raczyński, zauważając różnice w nazewnictwie, zaznacza jednocześnie
transformację samej natury przestrzeni. To, co podróżnikowi wydawało
się w pewnym sensie oswojone (nazwane), w rzeczywistości okazuje się
radykalnie obce, bo opisane w nieznanym mu systemie znakowym.
Uwaga, jaką autor poświęca kwestiom języka, wydaje się nader interesująca. Dalsza interpretacja fragmentów dotyczących tej problematyki daje
18 Por. Andrzej Klimczuk, Hipoteza Sapira–Whorfa – Przegląd argumentów
zwolenników i przeciwników, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2013,
nr 1, s. 165–181.
19 Por. Olga Sokołowska, Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, Językoznawstwo kognitywne. 3: Kognitywizm w świetle innych teorii, Gdańsk 2006.
20 Por. Βόσπορος, [w:] Wiktionary. The free dictionary, https://en.wiktionary.
org/wiki/Βόσπορος#Ancient_Greek, [dostęp: 8.04.2018].
21 Por. Lucyna Antonowicz-Bauer, Aleksander Dubiński, Słownik turecko-polski
polsko-turecki, red. Stanisława Płaskowicka-Rymkiewicz, Warszawa 1997, s. 47.
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możliwość wykazania zupełnie odmiennych od intuicyjnych tendencji
w relacjach władzy, języka i inności. Kiedy Raczyński opisuje wyposażenie stambulskich meczetów, bierze pod uwagę takie ich rozróżnienie:
„Wyraz polski Meczet, pochodzi od słowa Tureckiego Meszyd, znaczącego
mniyszy kościół czyli kaplicę. Obszerne zaś kościoły, Turcy Dziamiami
zowią” [84, przypis].
Pochodzenie owego zróżnicowania jest oczywiście arabskie – należy
odróżnić ( مسجدmasjíd)22, miano określające każdy meczet, od ( جامعǧāmī’)23,
czyli słowa oznaczającego meczet, w którym odbywa się piątkowa modli�
twa, w konsekwencji nierzadko bogatszy i bardziej ozdobny. Raczyński,
zwracając uwagę na tę dosyć drobną różnicę, wykazuje pewną językową
świadomość, a także zainteresowanie problematyką lingwistycznych
subtelności. Może to stanowić istotny argument podczas próby wykazania niejednoznacznego statusu owego kolonizatora i jego opresyjnego
spojrzenia na obcą kulturę.
Dalsza analiza tego fragmentu ujawnia jednak znaczącą nieścisłość.
Chcąc przybliżyć polskiemu czytelnikowi tureckie imaginarium, Raczyński przyrównuje meczet do kościoła. Jak wiadomo status teologiczny
obydwu przestrzeni jest całkiem różny: kościół stanowi siedzibę bóstwa,
meczet zaś wyłącznie salę modlitw lub zebrań polityczno-społecznych.
Obydwie przestrzenie mają zatem zupełnie odmienny charakter oraz
są rozbieżnie usytuowane na planie sacrum24. Zrównanie, którego dokonuje Raczyński, jest jawnym aktem zawłaszczającym. Element obcy
zostaje zasymilowany i oswojony, mimo że jego rzeczywiste znaczenie
pozostaje nieznane. Na podobną kwestię zwraca uwagę przywoływany
już wielokrotnie Edward W. Said, omawiając szczegółowo problematykę
komparatystyczną w jednym z rozdziałów Orientalizmu25. Zauważa on,
jakie efekty może nieść ze sobą dosyć naiwne włączanie niezrozumiałych
elementów obcej kultury w dyskurs naukowy: „szybko spostrzegamy,
22 Por. Janusz Danecki, Jolanta Kozłowska, Słownik arabsko-polski,
Warszawa 1996, s. 692.
23 Por. ibidem, s. 243.
24 Więcej o funkcji meczetu i jego charakterze symbolicznym – por. Janusz
Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie I, Warszawa 1997, s. 139–141.
25 Por. Edward W. Said, op. cit., s. 190–210.
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w jaki sposób kulturowe uogólnienie zaczynało przywdziewać zbroję
naukowej wypowiedzi oraz roztaczać atmosferę krytycznych badań”26.
Ponadto badacz podkreśla problem dalszego zrównywania wytworzonych i wykorzystywanych kategorii w obrębie badań porównawczych:
„komparatywizm rzadko bywa opisowy; częściej wartościujący i informacyjny”27. Fragmenty te wskazują na istotne mechanizmy uruchamiane
w procesie upraszczania obcych kategorii na użytek prowadzonych badań czy wyjaśniania zjawiska. Akt, jakiego dokonał Raczyński, jest pewnym gestem budowy „naszego Wschodu”, Orientu. Taki sąd należałoby
wygłosić, opierając się na tekście Saida.

Architektura i urbanistyka
Raczyński poświęcał architekturze niemałe passusy swojego dziennika.
Jako człowiek wykształcony, posiadał podstawową znajomość prawi�deł rządzących tą sztuką w europejskiej kulturze od stuleci. Wiedza ta
zbudowana była wokół kanonu, rozumianego jako zestaw pożądanych
stylów, praktyk i rozwiązań, uchodzących za harmonijne i poprawne. Tak
rozumiany zbiór zasad pozwalał na ocenę danego obiektu w procesie
prostego porównania go z kanonicznym wzorcem. Wobec tego Raczyński
posiadał stosowne narzędzia do wartościującego opisu napotkanych
gmachów. Nie znaczy to jednak, że zawsze krytycznie odnosił się do dzieł
tureckich budowniczych, jednocześnie wywyższając choćby te bizantyńskie. Wystarczy zwrócić uwagę, jak komentuje on bryłę Błękitnego
Meczetu: „Architekt stawiaiący meczet Sułtana Achmeta szczęśliwie
bardzo uniknął błędu, który wiele uymuie piękności słynącéy od tylu
wieków Świątyni przez Justyniana założonéy” [49].
Niewątpliwy jest jednak sam fakt wykorzystania przez autora dziennika specyficznych narzędzi wartościujących. Raczyński krytykuje
dzieła, opierając się na kanonie kultury europejskiej, a w konsekwencji
zawłaszcza je i czyni sobie podległymi. Co jednak zasługuje na szczególną uwagę: zdaje się, że autor ma świadomość pewnej ograniczoności
własnych ocen. Tak oto wypowiada się na temat typowej stambulskiej
26 Ibidem, s. 190.
27 Ibidem, s. 191.
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zabudowy, opisując Pałac Kiahathane: „Architektura iego nie zdawała mi
się piękną, gdyż drugie piętro, stosownie do powszechnego w Stambule
zwyczaiu, bardziéy iest naprzód wysunięte iak dolne, co nieprzyuczone
oko Europeyczyka razi” [98]. Wygłoszona tutaj przez Raczyńskiego myśl
burzy skrajny wizerunek autora-dominatora. Przede wszystkim piszący
deklaruje relatywizm wpisany w naturę sądów estetycznych, które zawsze warunkowane są prywatnym doświadczeniem (wykształceniem,
preferencjami) tego, kto je wydaje. W domyśle zawarł także twierdzenie,
że człowiek wtórnie przyzwyczajony do odmiennego kanonu może
zmienić swoje narzędzia, a w konsekwencji także optykę.
Ocena wartości estetycznej budynku nierzadko łączy się także z pewną etyczną czy moralną oceną Innego. Tak Raczyński wypowiada się na
temat stambulskich praktyk zdobniczych:
Gmach ten […] z kamienia […] zbudowany, pięknym nazwałbym, gdyby ozdoby
Architektury iakoto gzemsy i kapitele również były kamienne. Turcy atoli
sądzą, że takowy wydatek wcale iest niepotrzebny i wszystkie te ozdoby raczéy
malować każą [82].
Gmach ten […] pięknym nazwaćby można, gdyby ozdoby Architektury były
z kamienia a nie malowane. Nikczemny ten sposób przyozdabiania domów
[…] upowszechnił się od wielu lat w Stambule [108].

Opis ten wskazuje nie tylko na subiektywność wpisaną w oceny
wartości estetycznej oglądanych budowli, która w dzienniku zdecydowanie dziwić nie powinna, ale ukazuje także problem, o którym
wspomniałem powyżej. Raczyński pisząc o praktyce malowania elementów architektonicznych, łączy ją z pewnymi cechami charakteru
czy zachowaniami opisywanych społeczności.
Uwadze autora nie umyka także kwestia urbanistyki. Tak o praktykach
mieszkańców Stambułu pisze sam Raczyński: „Turcy […] w miastach
każdéy piędzi ziemi oszczędzaią, i gdzie tylko mogą, nikczemne domy,
a raczéy chaty swoie klecą” [66]. Działania w zakresie urbanistyki w tym
wypadku zaświadczają nie tylko o kondycji Turków w ogóle, ale także
o ich naturze. Po raz kolejny matryca miasta zostaje zaczerpnięta z europejskiego wzoru i przyłożona do bliskowschodniego metropolii, która
w konsekwencji ulega symbolicznemu zawłaszczeniu i zlekceważeniu.
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Częścią miejskiej tkanki są również ruiny, resztki i pozostałości po poprzednikach. Sposób obchodzenia się z nimi stanowił
dla Raczyńskiego ważny symptom do diagnozy, a w rezultacie poznania
i oswojenia Innego. Argument ten wydaje się tym bardziej trafny, że celem
autora jest odnalezienie śladów antycznej cywilizacji (naturalnie jak
najlepiej zachowanych), co zaznaczałem już we wstępie. Odnosząc się do
pozostałości dawnego akweduktu, Raczyński wspomina o zaniedbywaniu
zabytków [65–67], choć nie jest względem tego procederu szczególnie krytyczny. Co zadziwia, traktuje on Turków pobłażliwie i raczej protekcjonalnie.
W oczach Raczyńskiego Inni stają się nieświadomymi pewnych wartości
ignorantami. O stosunkach wiedzy i myślenia kolonialnego wypowiada
się Ania Loomba w swoim dziele Kolonializm/Postkolonializm28. Podkreśla
ona, że podobna retoryka, która sytuuje obcego w pozycji nierówności,
nieprzystawalności, a w konsekwencji – niemożności przyswojenia
podstawowych wartości, sprzyja budowaniu nieprzekraczalnej granicy
pomiędzy podmiotem kolonizującym a kolonizowanym.
Pomimo przytoczonych tu argumentów na ambiwalentny stosunek
autora do poruszanej problematyki, cały obraz miasta zostaje ostatecznie
przypisany do porządku baśniowego Orientu, a w ten sposób zupełnie
zneutralizowany. Inny nie zostaje w żadnym stopniu wyemancypowany,
pozostaje malowniczym dzikim w swoim dziwnym, acz uroczym świecie:
Szczególniéy pięknym iest widok Konstantynopola z morza w czasie Ramazanu w nocy. […] Wszystko to razem składa illuminacyą przypominaiącą pałace
czarodzieyskie w powieściach Arabskich [149].

Społeczeństwo i obyczaje
Kluczowym aspektem w moich rozważaniach na temat Dziennika…
będzie problematyka obyczajów i stosunków społecznych. Zanim
jednak przejdę do omówienia wybranych przykładów, poruszę kwestię, której dotychczas unikałem. Ważny element postkolonialnej
analizy tekstu powinny stanowić nie tylko integralne części dzieła, ale,
28 Por. Ania Loomba, Kolonializm/Postkolonializm, przeł. Natalia Bloch,
Poznań 2011, s. 73–85.
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co nader istotne, problemy pominięte i przemilczane. Owe białe plamy
mogą wskazać na twierdzenia, paradoksalnie, wpisane w strukturę tekstu,
choć niewidoczne podczas pobieżnej lektury.
Odnosząc się zatem do tematu tego podrozdziału, należy na wstępie
zaznaczyć, że lokalna kultura stanowi raczej w Dzienniku… element
nieobecny, który jedynie chwilami ujawnia się w obrębie rozbudowanej
narracji. U Raczyńskiego naturalnie występują omówienia tureckich
relacji społecznych, tradycji czy zwyczajów, jednak z łatwością można
zauważyć niemałe dysproporcje między wspomnianymi fragmentami,
a chociażby kontekstem polityczno-historycznym.
Jako jeden z nielicznych przykładów bezpośredniego zwrócenia uwagi przez autora na lokalną obyczajowość jest opis
zaobserwowanych w parku praktyk społecznych:
Schadzka ta kilku tysięcy osób, ważną wskazywała różnicę obyczaiów naszych, od obyczaiów wschodnich narodów. Chęć wzaiemnego podobania
się wzbudza w Europie w osobach oboiéy płci ponętę zbliżenia się ku sobie.
Turkom powab takowy obcym być zdaie się” [100].

Ten krótki fragment jasno pokazuje, że obszary interakcji i specyficznej
obyczajowości będą stanowiły u Raczyńskiego grunt najbardziej podatny
dla rozwoju narracji wskazującej na zupełną odmienność – pewnego
schematu myślowego, opartego na radykalnym oddzieleniu podmiotu
od Innego, między innymi w celu wypracowania bardziej spójnej tożsamości tego pierwszego. Łatwo zauważyć, że obserwacje podróżnika
nie są zbyt wnikliwe. To jedynie wrażenia, rozumiane jako podstawowy
epistemiczny akt, niezwiązany z pogłębioną refleksją. Jasnym jest, że
uwaga poczyniona przez Raczyńskiego wynika raczej z nieznajomości
tureckiej, a co ważniejsze – muzułmańskiej, obyczajowości, a w konsekwencji prowadzi do wytworzenia błędnej różnicy – istniejącej nie tylko
na poziomie kultury, ale także na poziomie natury. Fragment ten jasno
odnosi się również do sytuacji kobiet i ich postrzegania w Dzienniku…,
jest to jednak temat na tyle złożony, że wymaga obszernego omówienia
w odrębnej publikacji. Pozwolę go sobie tutaj jedynie zaznaczyć.
Płynnie należałoby więc przejść do problematyki religii, stanowiącej
zasadniczy element rzeczywistości opisywanej przez Raczyńskiego
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i jawnie wpływającej na turecką mentalność. W tym temacie niezwykle interesujący wydaje się fragment omawiający stosunek Innego do
przeznaczenia. Autor pokrótce omawia „turecką metafizykę”, a w konsekwencji wskazuje na kolejną barierę w stosunkach z przedstawicielami
odmiennej kultury. Bardzo silna wiara w moc przeznaczenia i wyroków
boskich staje się w retoryce Raczyńskiego dziwactwem, zabobonem, ale
także podstawą zupełnie odmiennej ontologicznej wizji świata: „Turczyn
czy zdrowie straci, czy maiątek, czy się widzi dotknięty zarazą, która mu
i nadzi ocalenia nie zostawia, sądzi że naywyższa mądrość od wieków tak
zarządziła, że modlitwa wyroku iéy odmienić nie zdoła…” [104]. Do dzisiaj
zresztą reporterzy29, dziennikarze i zwykli turyści spoza kręgu kultury islamu
dziwią się podczas konfrontacji z radykalnym muzułmańskim determinizmem – rzeczywistość w tym poglądzie zostaje w sposób absolutny sprzężona
z wyrokami boskimi, a wszelkie działanie wynika z woli Najwyższego. Taki
sposób opisu pióra Europejczyka sprzyja konstruowaniu wizji Innego jako
dewocyjnego antyintelektualisty lub/i utrwalaniu lęku przed nim.
Religijność muzułmańska w ogóle budzi u Raczyńskiego niepokój,
choć nie podlega szczegółowemu opisowi. Skwitowana zostaje jedynie
w następujący sposób: „Godną iest zastanowienia gorliwość religiyna tego
narodu” [68]. Po raz kolejny element lokalnej kultury staje się wyłącznie
obiektem protekcjonalnej oceny, a nie pogłębionej analizy. Zyskuje status
dziwu – choć autor deklaruje konieczność namysłu, w rzeczywistości
zdaje się raczej uciekać do ironicznego spuentowania.
Pomimo wszystkich powyższych uwag dotyczących ignorancji, sam
autor z otwartością deklarował chęć poznania obcej kultury. Tak oto
pisze podczas pierwszych dni swojej wizyty: „W krótce przekonawszy
się, że chcąc poznać stan kraiu i obyczaie tego narodu, niepodobna było
uniknąć niebezpieczeństw…” [46]
Wszystkie przytoczone przeze mnie przykłady ukazują napięcie
występujące pomiędzy dwoma biegunami kolonialnej epistemologii.
Pierwszy z nich zostaje ufundowany na kanwie absolutnej odmienności
i nieusuwalnej różnicy, drugi zaś konsoliduje się wokół doktryny uniwersalizmu – praktyki zrównywania i zawłaszczania. Ujęcie narracji osadzone
29 Por. Piotr Ibrahim Kalwas, Egipt: haram halal, Warszawa 2015.
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we wspominanym stosunku dwóch odmiennych strategii, typowym dla
tego opresywnego schematu epistemicznego, powoduje wytworzenie bardzo specyficznej retoryki w tekście Raczyńskiego, w której obie tendencje
występują niejako równolegle, pozostając ze sobą w równowadze. Ma to
zdecydowanie znaczący wpływ dla samych studiów postkolonialnych,
ponieważ wskazuje na złożoność i wysubtelnienie kolonialnego dyskursu.
Każe także na nowo przemyśleć wszelkie krańcowe wnioski i uproszczenia.

Podsumowanie
Przechodząc do próby zebrania wszystkich wniosków, jakie mogła przynieść
ta niezbyt długa przeprawa przez stambulskie wspomnienia Raczyńskiego,
właściwym wydawałoby się odniesienie do niewyjaśnionego jeszcze tytułu
pracy. Tak oto autor dziennika opisuje swoje pierwsze wrażenia z pobytu
w Konstantynopolu: „Przybyłem do Konstantynopola w tém mniemaniu,
iż podróżni zbytnie przechwalali położenie téy stolicy; teraz z własnego
uczułem doświadczenia, że albo bardzo zimno obraz ten wystawili, albo
raczéy że się opisać nie da” [37–38]. Czy Raczyński także uległ wspomnianej
niemocy? Czy zdołał na kartach swojego dziennika odmalować stosowny
obraz osmańskiej stolicy? Te pytania pozostawię bez odpowiedzi, ponieważ
nie są one w żadnym względzie użyteczne w moich rozważaniach. Czy obraz
jest jednak zbyt zimny? Czy Raczyński – mówiąc metaforycznie – dostarcza
pejzażu bez sztafażu? Czy wizją, która wyłania się z tekstu, jest struktura bez
życia? Podczas próby odpowiedzi nie sposób uciec od znacznego subiektywizmu. Czy jednak sama natura studiów postkolonialnych nie jest w dużej
mierze oparta na rozbudowanej wrażeniowości i wrażliwości subiektywnego
podmiotu? Pozwolę sobie zatem na wypowiedź w dużej mierze osobistą,
jakkolwiek enigmatycznie by ona nie wybrzmiała. Świat, jaki prezentuje Raczyński, jest w mojej opinii światem raczej widmowym. To makieta głęboko
zanurzona w historii, obudowana kontekstami, lecz tylko fragmentarycznie
napełniona żywotną energią. Obraz Raczyńskiego zdaje się chłodny sam
w sobie. Swoistej energii nie są jednak pozbawione opisy i oceny autora.
Powyższy wywód zwraca jednak uwagę na istotny element. Autor
(przypomnę – biały mężczyzna z klas wyższych) podejmuje próbę zmierzenia się z obcą kulturą. Wobec tego pragnę podkreślić, że Raczyński
wykonuje nie tylko gest kolonizatora (bo ten jest niewątpliwy), ale także
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ruch bardziej ludzki: porywa się bowiem na opis aktu poznawczego, który
niewątpliwie wymaga specyficznej wrażliwości i subtelności.
Powracając jednak do zasadniczej problematyki pracy, nie należy zapominać o postawionych na początku moich rozważań hipotezach. Czy zatem
Raczyński w swoich wspomnieniach występuje w roli mentalnego kolonizatora? Zdaje się, że niemal każdy przytoczony w trakcie analizy argument
dowodzi tej hipotezy. Jego postawa epistemologiczna jest ufundowana na
bazie poczucia wyższości i zostaje obudowana aparatem wartościującym,
wypracowanym przez lata w systemie hegemonii. Raczyński w pewien
sposób kolonizuje opisywany świat – neutralizuje go, zawłaszcza poprzez
zrównanie elementów rzeczywistości lub / i bagatelizację zauważonych
różnic. Kolonizator musi ustosunkować się do obcości, z jaką się styka.
Postawy tej nie cechuje jedna reakcja, lecz cały wachlarz rozmaitych rozwiązań. Raczyński bez wątpienia wykorzystuje w swoim tekście liczne
strategie uznane przez studia postkolonialne za opresyjne. Można określić
je także, wraz z większością wypracowanych w trakcie analizy konstatacji,
za integralne cechy odpowiadającego autorowi habitusu.
Pośrednim celem mojej pracy było wykazanie dużej użyteczności
strategii, jakie proponują studia postkolonialne oraz żywotności, jaka
je cechuje. Co nader istotne, dekonstrukcja, która staje się efektem lektury w tym kluczu, nie ma znaczenia czysto teoretycznego, lecz staje się
praktycznym przyczynkiem do zmiany zastanej rzeczywistości.

Bibliografia
Antonowicz-Bauer Lucyna, Dubiński Aleksander, Słownik turecko-polski,
polsko-turecki, red. Stanisława Płaskowicka-Rymkiewicz, Warszawa 1997.
Bourdieu Pierre, Zmysł praktyczny, przeł. Maciej Falski, Kraków 2008.
Burzyńska Anna, Postkolonializm, [w:] Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski,
Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006, s. 551–560.
Danecki Janusz, Kozłowska Jolanta, Słownik arabsko-polski, Warszawa 1996.
Danecki Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie I, Warszawa 1997.
Franczak Jerzy, Literatura i władza, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Kraków 2012, s. 439–492.
Kalwas Piotr Ibrahim, Egipt: haram halal, Warszawa 2015.
Kosmanowa Bogumiła, Edward Raczyński. Człowiek i dzieło, Bydgoszcz 1997.

88

Lewis Bernard, Narodziny nowoczesnej Turcji, przeł. Kazimierz Dorosz, Warszawa 1972.
Loomba Ania, Kolonializm/Postkolonializm, przeł. Natalia Bloch, Poznań 2011.
Raczyński Edward, Dziennik podróży do Turcyi odbytey w roku 1814, Wrocław 1823
[on-line:] http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=316233&from=publication, [dostęp: 30.03.2018].
Reychman Jan, Historia Turcji, Wrocław 1973.
Reychman Jan, Podróżnicy Polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w., Warszawa 1972.
Said Edward W., Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2018.
Słowiński Lech, Edward Raczyński 1786–1845, Poznań 1983.
Sokołowska Olga, Stanulewicz-Skrzypiec Danuta, Językoznawstwo kognitywne.
3: Kognitywizm w świetle innych teorii, Gdańsk 2006.
Young Robert J.C., Postkolonializm. Wprowadzenie, przeł. Marek Król, Kraków 2012.
Βόσπορος, [w:] Wikitionary. The free dictionary [on-line:] https://en.wiktionary
.org/wiki/Βόσπορος#Ancient_Greek, [dostęp: 8.04.2018].

Streszszenie
Praca stanowi próbę interpretacji fragmentów Dziennika podróży do Turcyi odbytey
w roku 1814 Edwarda Raczyńskiego w kluczu szeroko rozumianego postkolonializmu.
Jej celem jest omówienie natury kolonialnego spojrzenia, jakie cechuje Raczyńskiego,
a pośrednio wykazanie dużej użyteczności postkolonializmu w badaniach nad tekstami (auto)biograficznymi. Obszar zainteresowania tworzą ustępy skonsolidowane
wokół Stambułu i jego okolic, które to należy postrzegać jako „tereny orientu”. Tak
określona optyka pozwala na wykorzystanie narzędzi studiów postkolonialnych
i teorii krytycznych. Teoretyczną bazę dla pracy stanowią w szczególności koncepcje
Roberta J. C. Younga, Edwarda W. Saida i Ani Loomby. W celu ukazania odpowiedniego
kontekstu dla analizowanego problemu prezentowane są także realia historyczne
epoki (Imperium Osmańskie w XIX wieku) oraz uwarunkowania biograficzne twórcy
dziennika. Bezpośredniej analizie podlegają fragmenty skondensowane wokół trzech
kategorii tematycznych (Język i tłumaczenie; Architektura i urbanistyka; Społeczeństwo
i obyczaje). Wynikiem dociekań jest znaczące sproblematyzowanie wspomnianego
„spojrzenia kolonizatora”, a także wykazanie białych plam w strukturze dziennika.
W efekcie ukazana zostaje duża/ciągła użyteczność narzędzi postkolonialnych
w obszarze badań literackich i kulturowych.
Słowa kluczowe: dziennik, geopoetyka, Imperium Osmańskie, kolonizator, Orient,
postkolonializm, Raczyński Edward, Stambuł
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Summary
The Picture Too Cold? Edward Raczyński’s
Istanbul – Postcolonial (Re)interpretations
This paper constitutes an attempt to interpret fragments of Dziennik podróży do
Turcyi odbytey w roku 1814 by Edward Raczyński with a view to postcolonialism in
the broad sense. The purpose of the paper is to discuss the nature of the colonial
view which characterises Raczyński and, indirectly, to demonstrate the significant
usability of postcolonialism in (auto)biographical texts studies. The field of interest
is established by passages concentrating on Istanbul and its surroundings which
are to be seen as “oriental grounds”. The adopted perspective allows the use of the
tools of postcolonial studies and critical theories. The theoretical bases of the paper constitute in particular the conceptions of Robert J.C. Young, Edward W. Said
and Ania Loomba. In order to portray the proper context for the analysed issue the
historical actuality of the epoch (the Ottoman Empire of the 19th century) and the
biographical consideration of the diary’s creator are presented. A direct analysis
is performed on fragments focusing on three thematic categories (Language and
Translation; Architecture and Urban Planning; Society and Custom). The findings
of the investigation are a considerable problematisation of the aforementioned
“coloniser’s view” and a display of gaps within the diary’s structure. As a result
a significant/continued usability of the tools of postcolonial studies in the field
of literary and cultural studies is demonstrated.
Key words: coloniser, diary, geopoetics, Istanbul, Ottoman Empire, Orient, postcolonialism, Raczyński Edward

Dyskursy imperiów

red. Maciej Nawrocki
Kraków 2018, s. 91–108

AGNIESZKA URBAŃCZYK
Uniwersytet Jagielloński

„Wzniecimy wielką zarazę idei”
Fantazmat rozszerzania się rewolucji francuskiej
na przykładzie twórczości Brunona Jasieńskiego
Michael Rothberg, problematyzując pojęcie pamięci, linearność i następstwo powiązanych przyczynowo faktów zastępuje kategorią wielokierunkowości, postulując odrzucenie wyobrażenia o wydarzeniach jako
statycznych i zamkniętych modelach, które funkcjonują w społecznej
świadomości równolegle, nieraz konkurując ze sobą bądź wykluczając
się nawzajem1. W proponowanym przez badacza ujęciu pamięć miałaby
opierać się na „interferencjach, nakładaniu się na siebie i wspólnym konstytuowaniu pozornie osobnych pamięci zbiorowych”2; dyskursy aktualne
1

Por. Michael Rothberg, Między Auschwitz a Algierią, przeł. Katarzyna Bojarska,
„Teksty Drugie” 2012, nr 4 Realizm (post)traumatyczny, s. 160–185. Rothberg
w swoim tekście podejmuje problem Holocaustu i sposobu, w jaki pamięć
o nim manifestuje się w opisach wydarzeń znacznie późniejszych, jednak
proponowany przez badacza model jest uniwersalny. Znamienny jest tu dobór
tematu i sposób, w jaki wywód zostaje przeprowadzony. Autor stara się ukazać
pokrewieństwo narracji dotyczących przemocy z tymi poświęconymi Zagładzie –
niejednokrotnie dobiera jednak przykłady, które nie są oczywiste i które można
by wiązać chociażby z kolonializmem. Sama metoda Rothberga pokazuje
coś, czego badacz zdaje się nie dostrzegać – fakt, że konkretne wydarzenia,
jako bardziej utrwalone w pamięci, stają się pars pro toto im podobnych,
by ostatecznie niemal wyprzeć pozostałe ze zbiorowej świadomości.
2 Ibidem, s. 163.
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mogą pozostawać pod wpływem przenikających je innych, właściwych
wcześniejszym wydarzeniom paradygmatów, a ten proces konstytuuje
sferę publiczną. Pamięć zbiorowa staje się tu swoistym palimpsestem,
w obrębie którego regularnie ujawniają się wydarzenia nieprzynależące
do rozważanej epoki. Sądzę, że koncepcja pamięci wielokierunkowej może
wyjaśnić fenomen ciągłej obecności Wielkiej Rewolucji Francuskiej – bądź
specyficznych dla refleksji nad nią form dyskursywizacji – w narracjach
dotyczących czy to konkretnych przewrotów, czy rewolucji jako takiej.
Wpływ rewolucji francuskiej na następną epokę jest rzeczą niewątpliwą, dość przywołać tu postaci Georga Wilhelma Friedricha
Hegla, Percy’ego Shelleya, George Sand, Honoré de Balzaca, Stendhala,
Victora Hugo, Georga Büchnera czy – w literaturze polskiej – choćby
Zygmunta Krasińskiego czy Adama Mickiewicza3. To nie dziwi, zważywszy że romantyzm wyrósł na gruncie osiemnastowiecznego zrywu i nie
był od niego odległy czasowo. Zainteresowanie tematyką rewolucyjną
nie zmalało jednak w następnych epokach ani na zachodzie Europy, ani
w Polsce. W dwudziestoleciu międzywojennym rewolucja francuska wciąż
była obecna w literaturze polskiej. Stanisława Przybyszewska jako jedyna
poświęciła jej całą swoją twórczość, jednak odniesienia do wydarzeń końca
osiemnastego wieku i próby rozrachunku z nimi pojawiają się również
u Juliana Tuwima (Quatorze Juillet) czy u futurystów – na przykład u Tytusa
Czyżewskiego (Robespierre. Rapsod). W niniejszym artykule chciałabym
zająć się jednak Brunonem Jasieńskim, poetą, w którego twórczości
rewolucja francuska odgrywa zaskakująco istotną rolę4.
3
4
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Por. Izabela Jarosińska, Topos rewolucji w literaturze polskiej, [w:] Literatura
polska wobec rewolucji, red. Maria Janion, Warszawa 1971; Zygmunt Ziątek,
„Za wolność waszą i naszą”. Literacka historia idei, [w:] ibidem.
Zamierzam skupić się tutaj na tekstach Jasieńskiego powstałych przed
etapem socrealistycznym. Ten wybór wydaje mi się uzasadniony z dwóch
względów. Po pierwsze, co szczegółowo starałam się ukazać w artykule
Od nomadyzmu do mocnej podmiotowości. Wielojęzyczność Brunona
Jasieńskiego („Maska” 2018, nr 2 (38): Tożsamość – Podmiotowość, s. 227–243),
autor Palę Paryż wyjeżdżając do Związku Radzieckiego, zdecydował się na
radykalną zmianę poetyki; utwory powstałe w ostatnim okresie życia Jasieńskiego
w większości spełniają wszystkie postulaty realizmu socjalistycznego. Mało tego,
twórca Pieśni o głodzie sam dokonuje tłumaczeń swoich utworów na rosyjski,

Przedmiotem mojej refleksji będą dwie pokrewne formy rozprzestrzeniania się rewolucji francuskiej. Pierwsza z nich, rozumiana mniej dosłownie,
związana jest z formą dyskursywizacji wydarzeń i zawłaszczaniem przez
rewolucję francuską wszystkich następujących po niej przewrotów. To,
jak zaważyła ona na opisach kolejnych wydarzeń i fikcyjnych buntów,
szczególnie ciekawe wydaje mi się w przypadku skupionej wokół idei
rewolucji twórczości Jasieńskiego, od którego – jako komunisty – można by oczekiwać położenia nacisku na wydarzenia roku 1917 i opisów
przewrotu zgodnych z doktryną historycznego materializmu. Rewolucja
prezentowana jest przez autora Palę Paryż nie tyle jako skomplikowany
proces i kulminacja walki klas, ile jako fantastyczna kontynuacja zdobycia
Bastylii. Czerpiąc z osiemnastowiecznych wyobrażeń o automatycznej
ekspansji raz wznieconego buntu, Jasieński wizję rewolucji światowej dzieli
nie z Karlem Marksem, a z hrabią Mirabeau czy Camille’em Desmoulinsem.
Druga forma ekspansji, choć w dużej mierze pozostała niezrealizowanym fantazmatem, wiąże się już nie z zawłaszczeniem reprezentacji
przewrotów, a z dosłownie rozumianym terytorialnym rozszerzaniem
się rewolucji. Ma ona źródło w zapoczątkowanym w ostatnim dziesięcioleciu osiemnastego wieku przeświadczeniu, że rewolucja – raz rozpoczęta – musi się niemal mechanicznie rozprzestrzeniać i nieodwołalnie
ogarniać kolejne obszary geograficzne. Zgodnie z takim wyobrażeniem,
wywodzącym się od samych uczestników wydarzeń, we Francji powołano do istnienia Republikę jako nowy porządek polityczny, który ze
swojej natury obejmować miał kolejne tereny, aż cały świat przyjmie
demokrację – i wtedy dopiero rewolucja francuska zostanie zakończona.
Miałoby to, według początkowych wyobrażeń rewolucjonistów, nastąpić
nie w wyniku ekspansji militarnej bądź kolonialnej, a poprzez suwerenne
i dobrowolne decyzje ludności kolejnych państw. Jeszcze w 1792 roku,
gdy trwała już wojna, francuski minister spraw zagranicznych zapewniał,
w których zmienia metaforykę i omija niektóre epizody, by całość stała się
zgodna z komunistycznymi wzorcami. Po drugie – Jasieński wraz z językiem
rosyjskim i poetyką socrealistyczną przejmie materialistyczną wizję historii,
a jego ujęcia rewolucji staną się w pełni zgodne z wytycznymi marksistowskimi.
Nim to jednak nastąpi, Jasieński wielokrotnie w swojej twórczości ukaże
rewolucję, której motorem nie jest racjonalistycznie pojmowana walka klas.
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że „Jest rzeczą zupełnie pewną, że nasze zasady przenikną wszędzie
same przez się… właśnie dlatego, że są to zasady prawego Rozumu”5.
Jan Baszkiewicz stawia dość ryzykowną tezę, że
[m]amy wówczas do czynienia ze swoistym ideałem narodowo-uniwersalnym. Jest on patriotyczny, narodowy, ale nie nacjonalistyczny. Jest zakrojony
uniwersalnie, ale nie ma jakiegoś imperialistycznego piętna6.

Polski historyk odnosi się tu do wczesnych etapów rewolucji, jednak
niewątpliwie epoka napoleońska pokazała, że idea Wolności miała w sobie
co najmniej zalążki myśli imperialnej. To z okresem postthermidoriańskim,
władzą Dyrektoriatu i Napoleonem Bonaparte historycy wiążą imperialny
charakter rewolucji francuskiej7, jednak w „uniwersalizmie” Baszkiewicza
tkwią już pewne zalążki imperializmu. Szybko zaczęto postulować zbrojną
interwencję Francuzów, która miała pozwolić kolejnym państwom przyjąć
nowy porządek demokratyczny jako lepszy. Każda polityczna zmiana stanowiłaby w świetle tej retoryki pochodną decyzji francuskich rewolucjonistów, kontynuację procesu rozpoczętego w Paryżu. Jak będę starała się
pokazać, wyobrażenie to miało wpływ nawet na postacie tak od rewolucji
odległe – czasowo i ideologicznie – jak Bruno Jasieński.
W moim wywodzie chciałabym podjąć zatem kwestie kolejno: widocznego w twórczości Jasieńskiego utożsamiania wszystkich rewolucji
z rewolucją francuską, tkwiącego u jej podstaw przekonania o konieczności naturalnej ekspansji nowego porządku politycznego na cały świat
i sposobu, w jaki ten sam fantazmat przejawia się w odniesieniu do
rewolucji proletariackiej.

Jedna i ta sama rewolucja
Mit rewolucji francuskiej stale uwidaczniał się w twórczości Brunona
Jasieńskiego, choć – poza kluczowym dla mojego wywodu Palę Paryż – nie
5
6
7
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Pierre-Henri-Hélène-Marie Lebrun-Tondu, cyt. za Jan Baszkiewicz, Nowy
człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji
francuskiej, Warszawa 1993, s. 350.
Ibidem.
Por. Naomi J. Andrews, Jennifer E. Sessions, The Politics of Empire in Post-Revolutionary
France, „French Politics, Culture & Society” 2015, Vol. 33, Iss. 1, s. 1–10.

w sposób eksplicytny. Były futurysta nie tylko stosował wywodzącą
się z osiemnastego wieku apokaliptyczną i sakralizującą rozlew krwi
metaforykę, ale też sięgał po zaczerpnięte z francuskiego imaginarium
rewolucyjnego obrazy, czy to opisując „odświętnie ubranych rykszów”,
którzy „obnosili triumfalnie na odłamanych dyszelkach nadziane na nie
głowy wczorajszych pasażerów”8, czy to ukazując głównego bohatera Nóg
Izoldy Morgan zwisającego z latarni9. W rozgrywającym się w świętującym
karnawał Paryżu Balu manekinów opisana zostaje egzekucja dokonana
przez zaimprowizowaną gilotynę10, zaś apel Do futurystów pisany jest
„rytmicznym szczękiem wszystkich gilotyn”11. W manifeście Awangarda –
swoim przyjaciołom wśród „przyjaciół”, obok studenta, motorniczego czy
rzeźnika, wymieniony zostaje przywodzący na myśl postać Maximiliena
Robespierre’a „maksymilian”12 (jest to jedyne imię padające w tekście,
może zatem być potraktowane jako znaczące). W ostatnich strofach poematu Słowo o Jakubie Szeli pojawia się zapowiedź: „Sielne zboże wzejdzie
latoś, / pańską krwią rumiane”13, stanowiąca dość czytelne nawiązanie
do Marsylianki i jej wezwania, by „ziemię krwią napoić”. Trudno też nie
dostrzec podobieństwa wykrzyknienia „Braterstwo i pokój lepiankom
i chatom! Zagłada pałacom i dworom”14 do haseł jakobińskich.
Choć, jak będę starała się wykazać, dopiero w ostatnich scenach Palę
Paryż rewolucja francuska staje się projektem spełnionym, przejawia
się ona w każdym opisywanym przez Jasieńskiego przewrocie. Nie jest
to, niewątpliwie, strategia nieuświadomiona. W jednym z najbardziej
znanych utworów poety podmiot zapowiada:
nie będę więcej sławił żadnej z dam
ani jej imię w śpiewnych strofach pieścił
8
9
10
11
12
13
14

Bruno Jasieński, Palę Paryż, Warszawa 1974, s. 107.
Por. idem, Nogi Izoldy Morgan, [w:] idem, Nogi Izoldy Morgan i inne utwory,
oprac. Grzegorz Lasota, Warszawa 1966, s. 35.
Por. idem, Bal manekinów, przeł. Anatol Stern, Warszawa 2006, s. 139–140.
Idem, Do futurystów, [w:] idem, Poezje zebrane, Kraków 2008, s. 248.
Por. idem, Awangarda – swoim przyjaciołom, [w:] Krzysztof Jaworski, Dandys.
Słowo o Brunonie Jasieńskim, Warszawa 2009, s. 111–112.
Bruno Jasieński, Słowo o Jakubie Szeli, [w:] idem, Poezje zebrane, s. 191.
Idem, Marsz powstańców krakowskich, [w:] idem, Poezje zebrane, s. 390.
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odkąd ujrzałem cię raz pierwszy tam
w tym dziwnym nigdy nie widzianym mieście
[…]
nie wiem czy znajdę gdzie o tobie wieść
czy mi się tylko cała wśnisz w legendę –
wiem że cię zawsze muszę w sobie nieść
i w każdej twarzy już cię szukać będę15.

Jego fantazji o wybuchu rewolucji nie zamyka opis zwycięskiego pochodu, lecz ujawnienie adresatki utworu: „klękniesz i z twarzy mi obetrzesz
krew – / kochanko moja smukła marsylianko!”16. Jasieński, szukając
„w każdej twarzy” obrazu rewolucji francuskiej niby Rothbergowskiej
„interferencji”, reprezentuje znacznie szerszy trend.
Hannah Arendt wskazuje:
Utarło się już, że od czasów rewolucji francuskiej każdy gwałtowniejszy wstrząs,
czy to rewolucyjny, czy kontrrewolucyjny, interpretujemy w kategoriach ruchu
zapoczątkowanego w 1789 roku, tak jakby chwile spokoju i odbudowy były tylko
pauzami, w których strumień spływał pod ziemię, aby nabrać mocy i znów wytrysnąć na powierzchnię […]. Jeśli prawdą jest, że – jak powiedział Marks – rewolucję francuską odegrano w rzymskim przebraniu, to prawdą jest także, że każdą
kolejną rewolucję, do październikowej włącznie, rozgrywano zgodnie z regułami
i wydarzeniami, które wiodły od 14 lipca do 9 thermidora i 18 brumaire’a17.

Ta koncepcja stanowi w pewnym sensie odbicie słów niechętnego
opisywanym procesom Alexisa de Tocqueville’a:
Lecz oto rewolucja francuska zaczyna się wciąż na nowo, bo wciąż mamy
do czynienia z jedną i tą samą rewolucją. W miarę jak posuwamy się przed
15 Idem, Marsylianka, [w:] idem, Poezje zebrane, s. 126 [podkreślenie moje –
A.U.]. Gdyby zaryzykować biografizm, można by zinterpretować „dziwne
nigdy nie widziane miasto” jako Paryż, którego wówczas Jasieński jeszcze nie
miał możliwości odwiedzić. Jest to oczywiście odczytanie dyskusyjne, jednak
w świetle persony poety, który regularnie obarczał swoje podmioty bądź
narratorów epizodami z własnego życia, nie aż tak bardzo nieprawdopodobne.
16 Ibidem, s. 127 [podkreślenie moje – A.U.].
17 Hannah Arendt, O rewolucji, przeł. Mieczysław Godyń, Warszawa 2003, s. 58–59.
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siebie, jej finał oddala się i gnie w mroku… Zmęczyło mnie ciągłe branie za
port tego, co okazuje się zwodniczą mgłą, i często zapytuję siebie, czy rzeczywiście istnieje ów stały ląd, którego tak długo poszukujemy, czy naszym
przeznaczeniem nie jest raczej nieskończone żeglowanie po morzu!18

W przytoczonych tekstach zwraca uwagę nie tylko pokrewieństwo
akwatycznej metaforyki, ale przede wszystkim – przywodzące na myśl
Rothbergowską koncepcję pamięci wielokierunkowej – przekonanie, że
projekt rewolucji francuskiej nigdy nie został domknięty i aktualizuje
się ona w kolejnych wydarzeniach. Idea permanentnej rewolucji jest
w pewnym stopniu pochodną właśnie tego fantazmatu. Jej twórcą nie
jest wszak ani Lew Dawidowicz Trocki, ani Karl Marks, ale – w najbardziej pierwotnym sensie – Pierre-Joseph Proudhon, głoszący, że „nie
było nigdy czegoś takiego jak »rewolucje«, lecz jedna tylko rewolucja, ta
sama i nieustająca”19.

Konieczność ekspansji Wolności
Zawłaszczenie kolejnych przewrotów przez rewolucję francuską i jej
imaginarium w dużej mierze było pochodną obrazu misji swojego narodu, jaki wytworzyli Francuzi po 1789 roku. Hrabia Mirabeau deklarował, że „[n]ie jest już może odległa ta chwila, w której Wolność […]
urzeczywistni życzenia filozofii, uwolni rodzaj ludzki od zbrodni wojen
i proklamuje powszechny pokój”20. Rzeczona „Wolność”, według wyobrażeń polityka, przypaść miała w udziale nie Francuzom, a całości
ludzkości; pokój, którego oczekiwał Mirabeau, miał objąć cały świat.
Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego dowodził:
Prędzej lub później okaże się nieodparty wpływ narodu w sile dwudziestu
czterech milionów ludzi, mówiących tym samym językiem i sprowadzających sztukę społeczną do prostych zasad wolności i sprawiedliwości.
Te zasady, mające dla ludzkich serc nieprzezwyciężony urok, znajdą we
18 Alexis de Tocqueville, Wspomnienia, przeł. Aleksander W. Labuda, Wrocław 1987,
s. 79 [podkreślenie moje – A.U.].
19 Pierre-Joseph Proudhon, cyt. za: Hannah Arendt, op. cit., s. 59.
20 Mirabeau, cyt. za: Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy…, s. 349.
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wszystkich zakątkach ziemi swych misjonarzy i swych gorliwych wyznawców. Wpływ takiego narodu zdobędzie bez wątpienia całą Europę dla prawdy,
dla rozwagi, dla sprawiedliwości21.

Stałym elementem popularnych w ostatniej dekadzie osiemnastego
wieku symbolicznych przedstawień rewolucji francuskiej jako dnia sądu22
było przekonanie o powszechnym wymiarze nadchodzących wydarzeń.
Anonimowy pamflet Wielkie przybycie Nostradamusa do Paryża ukazywał
proroka odwiedzającego uwięzionego obywatela Capeta i przepowiadającego mu koniec panowania „wszystkich tyranów”23. W tytule dramatu Sąd
ostateczny nad królami Sylvaina Maréchala nie bez przyczyny pojawia się liczba
mnoga; ukazuje on zwycięstwo „rewolucji światowej” i zesłanie – z wyroku
„ogólnoeuropejskiej Konwencji” – wszystkich monarchów na wulkaniczną wyspę, która w finale wybucha. Wśród tyranów znajdują się zarówno
Ludwik XVI, papież czy Katarzyna II, jak i Stanisław August Poniatowski24.
Przemiany polityczne we Francji postrzegane zresztą były w podobnych kategoriach przez zewnętrznych obserwatorów. Thomas Jefferson
w korespondencji z George’em Masonem wyrażał w 1791 roku przekonanie
o nieuniknionych konsekwencjach rewolucji: „Z niepokojem wyczekuję
ustanowienia nowego ustroju we Francji, będąc święcie przekonany, że jeśli
tam to nastąpi, prędzej czy później rozprzestrzeni się na całą Europę”25.
Często zapomina się o pełnym tytule wydawanej przez Camille’a Desmoulinsa gazety: „Rewolucje Francji i Brabantu oraz królestw, które
żądając Zgromadzenia Narodowego i przybierając kokardę, zasłużą
21 Ibidem.
22 Szerzej o tym fantazmacie – por. Agnieszka Urbańczyk, Dzień gniewu. Wielka
Rewolucja Francuska jako projekt eschatologiczny, „Maska” 2017, nr 35:
Zagłada – Apokalipsa, s. 203–212).
23 Por. Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy, s. 21.
24 Por. ibidem, s. 22.
25 Przekład filologiczny według: „I look with great anxiety for the firm establishment
of the new government in France, being perfectly convinced that if it takes
place there, it will spread sooner or later all over Europe” (Thomas Jefferson,
list do George’a Masona z 4 lutego 1791, transkrypt [on-line:] http://www.let.
rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl87.
php [dostęp 30.08.2018]).
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sobie na miejsce w tych annałach Wolności” [podkreślenie moje – A.U.],
zwyczajowo skracanym do „Rewolucji Francji i Brabantu”. Dziennikarz,
nawołując do „otwarcia niebiańskich katarakt”, dowodził:
To jeszcze nic, że rozum utopił despotyzm we Francji; musi on zalać cały nasz
glob, tak, aby trony królów i dalajlamów, wyrwane ze swych podstaw, popłynęły razem z tym potopem… Cóż za perspektywy, od Szwecji aż po Japonię!26

Warto zwrócić tu uwagę na metaforykę akwatyczną, która – jak już
wskazywałam – jest częstym elementem dyskursywizacji rewolucji
francuskiej. Ukazywanie jej jako powodzi i nieopanowanego żywiołu
wyraźnie konotuje zarazem niemożliwość jej powstrzymania i przekonanie, że ekspansja francuskich ideałów jest zjawiskiem naturalnym.
To właśnie przekonanie o konieczności i nieodpartości następujących
wydarzeń Arendt uzna za kluczowe dla zrozumienia rewolucjonistów27.
Desmoulins nie był w swoich wyobrażeniach osamotniony. Choć wielu sceptyków – z Robespierre’em na czele – nie podzielało optymizmu
dziennikarza, szybko zaczęły podnosić się głosy o militarnej ekspansji,
która zostałaby z radością powitana przez wyzwalane ludy. Jacques
Brissot, nawołując do wojny, wieszczył zatknięcie sztandarów Wolności „na pałacach królów, serajach sułtanów, na zamkach feudalnych
małych tyranów, na świątyniach papieży i muftich”28. Te imperialne
fantazje od pierwszych lat były podsycane przez fenomen tak zwanych
„pielgrzymów Wolności”, czyli przedstawicieli różnych narodów, którzy
przybywali do Paryża na własne oczy zobaczyć narodziny nowego ustroju,
jednocześnie zdając sprawę z ucisku we własnych krajach i deklarując
w imieniu wszystkich ich mieszkańców wolę przewrotu29. Choć, jak
ostrzegał Robespierre, „nikt nie kocha uzbrojonych misjonarzy”30, rolę
rewolucji zaczęto postrzegać właśnie w quasi-religijnych kategoriach misji,
26
27
28
29

Camille Desmoulins, cyt. za: Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy…, s. 354.
Por. Hannah Arendt, op. cit., s. 67, 70, 75, 135 i 142.
Jacques Brissot, cyt. za: Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy…, s. 355.
Por. Walter Markov, Albert Soboul, Wielka Rewolucja Francuzów 1789,
przeł. Elke Morciniec, Wrocław 1984, s. 155–156.
30 Przemówienie Robespierre’a w Konwencji z 2 stycznia 1792, cyt. za Jan
Baszkiewicz, Robespierre, Wrocław 1976, s. 115.
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a rozprzestrzenienie się ideałów demokratycznych miało nastąpić szybko
i płynnie. Clément Gonchon zapowiadał w 1792 roku: „Nasze piki i nasze
sztandary okrążą cały świat! Wystarczą nam one do obalenia wszystkich
tronów”31, a jeden z posłów zapewniał Konwencję, że decydując o wojnie,
„dekretuje Wolność dla całego świata”32.
Jest rzeczą oczywistą, że rewolucja francuska odbiła się w Europie
szerokim echem i doprowadziła w wielu państwach do buntów bądź
reform na różną skalę33. Z perspektywy Paryża nietrudno było przyjąć
kolejne wydarzenia jako kontynuację tego samego procesu, który rozpoczęty został w 1789 roku w sali do gry w piłkę. Paryż w wyobrażeniach
rewolucjonistów był miejscem, w którym źródło miał mieć nowy porządek, rozwijający się nie tylko w czasie, ale i przestrzeni, obejmując coraz
dalsze obszary, niepowstrzymanie opanowując cały świat.

Palę Paryż jako dopełnienie rewolucji
Rewolucja francuska, obecna w całej twórczości Jasieńskiego, jest głównym tematem Palę Paryż, powstałej w 1928 roku powieści katastroficznej
ukazującej wybuch zarazy i rozpad porządku kapitalistycznego w odciętej
od reszty świata kordonem sanitarnym metropolii. Wraz z rozwojem
wywołanej przez zrozpaczonego robotnika epidemii Paryż dzieli się na
kolejne państewka o różnych – karykaturalnie przerysowanych – ustrojach
politycznych, wśród których powstają również, opisywane z nieukrywaną
sympatią, robotnicze republiki azjatycka i francuska. Dżuma nie jest tu
przedstawiana jako choroba o określonych objawach – symptomy opisywane przez Jasieńskiego mają się nijak do tych faktycznie występujących
u zarażonych. Wątpliwe, by był to wynik ignorancji pisarza; zaraza jest
w powieści umowna, sprowadza się do przenośni. Dżuma nie tylko staje
się katalizatorem przyspieszającym postulowane przez Jasieńskiego
przemiany polityczne – okazuje się metaforą rewolucji francuskiej, która
zniosła stary porządek, ale musi dopiero zyskać dopełnienie na gruzach
ancien régime’u, obejmując po blisko półtora wieku cały świat.
31 Clément Gonchon, cyt. za: Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy…, s. 356.
32 Jean-Baptiste Mailhe, cyt. za: ibidem.
33 Zagadnienie to szczegółowo omawiają Walter Markov i Albert Soboul –
por. Walter Markov, Albert Soboul, op. cit., s. 155–174.
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Nie jest przypadkowa data wybuchu zarazy – czternasty lipca, gdy
„udekorowany od stóp do głów szarfami trójkolorowych wstążek, Paryż
wyglądał jak podstarzała aktorka przebrana za naiwną wieśniaczkę
z odpustu w ludowej szmirze”34. Znamienna wydaje się również rola
odgrywana przez więzienia – bowiem właśnie od nich, zniekształconych
odbić Bastylii, zaczyna się finalny akord rewolucji.
W Palę Paryż Jasieński explicite odnosi się do dziedzictwa Wielkiej
Rewolucji Francuskiej, która według niego zatraciła swoją moc symboliczną i potencjał (uznawanej przez pisarza za konieczną i pełniącą
funkcję soteriologiczną) przemocy. Poeta rewolucję francuską ukazuje
jako oswojoną, przejętą przez burżuazję i skapitalizowaną:
Raz po raz, odgarniając tłum wiosłem chrapliwej syreny, przepływały ulicami
naładowane po brzegi arki przedsiębiorstw turystycznych, unoszące na falach
tego potopu demokracji wybrane pary czystych i nieczystych — przeważnie
z jednego i tego samego gatunku Anglosasów — obserwujące z ciekawością
przez lorgnony i lornetki dobrze odżywionych, obłaskawionych i dobrodusznych zdobywców Bastylii, w milczącym, choć głębokim przeświadczeniu, że
cała sławetna Rewolucja Francuska nie była w gruncie rzeczy niczym innym,
jak […] pretekstem do dorocznych wystawnych obchodów, obliczonych na cudzoziemców i wkalkulowanych z procentem w koszty autokarowego biletu35.

Rewolucja, która miała zburzyć stary porządek na całym świecie, staje
się dla obcokrajowców wyłącznie atrakcją turystyczną. Hasło „Wolność – Równość – Braterstwo” Jasieński nazywa „wypłowiałą żałobną
wstęgą na zapuszczonej mogile Wielkiej Rewolucji Francuskiej”36. Rewolucja w powieści jest projektem niedokończonym, a jednocześnie
wykorzystywanym do legitymizacji obecnej władzy. Podobnie zresztą
w rozgrywającym się w Paryżu Balu manekinów – „Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela”37 firmuje degenerację elit, które, deklarując się jako
34 Bruno Jasieński, Palę Paryż, s. 55.
35 Ibidem, s. 56 i 57. Warto tu zwrócić uwagę na frazę „fale potopu demokracji”,
która wyraźnie kojarzy się z retoryką okresu rewolucji francuskiej.
36 Ibidem, s. 57.
37 Warto zauważyć, że we Francji nie działała organizacja o takiej nazwie –
Jasieński przeniósł ją na grunt francuski z II Rzeczypospolitej.
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socjaldemokratyczne, wchodzą bez chwili wahania w mariaż z kapitałem.
Jeden z bohaterów Palę Paryż dowodzi:
Dotychczas [demokracja francuska] trzymała się u steru jednie mocą inercji, dawno już roztrwoniwszy swój kapitał moralny; skoro zaś wypadło jej
przystąpić do reorganizacji mocno okrojonego gospodarstwa, w momencie
licytacji między komunizmem i monarchią z bożej łaski – bez namysłu i bez
walki oddała poniżej ceny kosztu miejsce zajmowane przez nią od czasów
Wielkiej Rewolucji w ręce najczarniejszej, ukoronowanej reakcji38.

Wybuchająca czternastego lipca zaraza nie jest wyczekiwaną przez
Jasieńskiego rewolucją proletariacką – jest natomiast metaforą rewolucji
francuskiej. Eskalująca przemoc, wznoszone barykady, anomia i kolejne zgony przygotowują jedynie grunt pod faktyczną przemianę, która
dokonuje się, gdy cała populacja miasta wymarła. Choć bohaterowie
powieści przewidują, że „z Paryża dżuma musi rozlać się nieuchronnie
po całym kontynencie”39, zaraza, powstrzymana przez kordon sanitarny,
nie rozszerza się – podobnie jak rewolucja francuska, wbrew oczekiwaniom uczestników, nie rozprzestrzeniła się i nie ogarnęła świata. Bez
ostatniej części powieść prezentowałaby tylko katastrofę, po której wciąż
nie nadchodzi postulowany przez poetę nowy porządek.
Ten jednak zostaje wyraźnie ukazany. Czerpiąc z akwatycznej metaforyki rewolucji francuskiej, Jasieński nazywa przepełnione uczestnikami
robotniczych strajków więzienia, które przetrwały epidemię, „mimowolnymi arkami Noego na falach powszechnego potopu”40. To właśnie
proletariat w nich zgromadzony, wydostając się i przeprowadzając szturm
na kolejne twierdze, przystępuje do tworzenia nowego świata.
Opis Paryża, który po kilku latach ujrzał z góry zabłąkany brytyjski
lotnik, jest skrajnie utopijny i wręcz umowny.
Minąwszy Łuk Triumfalny, pilot leciał dalej, wzdłuż alei Pól Elizejskich. To,
co ujrzał, przekraczało wszelkie granice prawdopodobieństwa. […] Gdzie niegdyś niezmierzoną taflą wyślizganego asfaltu rozpościerał się plac Zgody, od
38 Bruno Jasieński, Palę Paryż, s. 163.
39 Ibidem, s. 120.
40 Ibidem, s. 264.

102

Madeleine do Izby Deputowanych i od Pól Elizejskich do Tuilleryj, pod lekkim
podmuchem południowego wietrzyka falował teraz łan dojrzałego zboża.
Zboże to żęły właśnie motorowe żniwiarki, prowadzone przez barczystych
ogorzałych ludzi w białych koszulach. Mężczyźni i kobiety, w takich samych
lekkich ubraniach żniwiarzy, zwinnie podawali gotowe snopy na oczekujące
auta ciężarowe. Gdzieniegdzie, na skraju ścierniska, odpoczywające kobiety
karmiły piersią niemowlęta. […] Przelatując dalej nad parkiem Tuilleryjskim,
pilot zauważył w nim kolonię, złożoną z paru tysięcy bawiących się dzieci,
w jednakowych ubrankach, fartuszkach i maleńkich, czerwonych czapeczkach,
przypominającą pole makowe o miedzę z polem pszenicznym41.

Istotny jest dobór miejsc, które Jasieński ukazuje jako zagospodarowane na nowo. Działania komunistów w Palę Paryż nie są aktem zerwania
z tradycją, a stanowią kontynuację procesu rozpoczętego w osiemnastym
wieku. Widać to nawet w obrazie miasta: „Gmachy, pałace, posągi –
wszystko na pozór stało na swoim miejscu, a jednak wszędzie dawała się
zauważyć bijąca w oczy zmiana”42. Robotnicy zawłaszczają przestrzeń
i symbole rewolucji francuskiej. Proces ten znajduje swoją prefigurację
jeszcze w trakcie trwania zarazy. W gorączkowych wizjach umierającego na dżumę przywódcy „autonomicznej republiki żółtych” komuniści
wdzierają się do Panteonu, by wywieźć rewolucyjne relikwie do Chin43
jako prawowicie należące do kontynuatorów osiemnastowiecznych
ideałów, którzy zdecydowali się na dokonanie rewolucji światowej. Rzeczywiście, w tym właśnie mauzoleum, obok Jeana-Jacques’a Rousseau
i Woltera, spoczną ostatecznie zwłoki komunistycznego przywódcy44.
Na obraz rewolucji proletariackiej nakładają się elementy pochodzące
z innej epoki i innego porządku.
Rewolucję francuską u Jasieńskiego przejmują jej prawowici
spadkobiercy. Zaraza – jej analogon – zostaje zastąpiona przez
komunizm, którego nie może powstrzymać kordon sanitarny.
Jeden z robotników zapowiada:
41
42
43
44

Ibidem, s. 290–291.
Ibidem, s. 290.
Por. ibidem, s. 193.
Por. ibidem, s. 197.
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W miejsce dżumy, co zalać miała cały świat, a oczyściła tylko plac pod nasza
budowlę, wzniecimy wielką zarazę idei, która morzem oczyszczającego ognia
rozleje się po starym kontynencie, drwiąc z armii, kordonów i granic45.

Wyzwoleni dzięki kataklizmowi więźniowie polityczni zamierzają „w środku Francji, w sercu Europy, metropolię świata zamienić na
olbrzymie miasto komunistyczne, ognisko i komórkę, której ustrój rozpromieniuje na cały kontynent”46. Paryż ma się stać wzorcową komuną,
„która jak słup ognia rozświeci drogę proletariatowi wszystkich krajów,
stanie się zarzewiem, pierwszą głownią rewolucji światowej”47, a jako
taka – dodajmy – w oczywisty sposób jest predysponowana do zajęcia
uprzywilejowanej pozycji w nowym porządku.
Tr u d n o n i e d o s t r z e c p o k r e w i e ń s t w a te g o w y o b r a ż e n i a
z imperialistycznymi przekonaniami na temat roli Pierwszej Republiki w Europie, które stają się tu formą stałej interferencji. Anacharsis
Cloots, próbujący od samego początku rewolucji przekonać Francuzów
do ekspansji ideałów Wolności, dowodził:
To tutaj [w Paryżu] zbiorą się Stany Generalne Świata. […] Niechże tylko londyński Tower padnie, tak jak paryska Bastylia, a nastąpi kres tyranów. Francuski
proporzec powiewający nad Londynem i Paryżem musi wnet dopełnić swój
pochód przez cały świat. […] Światowe Zgromadzenie, z siedzibą w Paryżu,
będzie kierować rydwanem całej ludzkości48.

Rewolucja światowa
Rewolucja francuska miała, od zdobycia Bastylii, rozprzestrzeniać się
niemal mechanicznie, po drodze wyzwalając kolejnych więźniów. Wbrew
nadziejom zatrzymała się jednak w pół drogi. U Jasieńskiego „zaraza idei”
– w przeciwieństwie do dżumy, o której sądzono to samo – roznosi się natychmiastowo, gdy tylko świat dowiaduje się o wydarzeniach za kordonem
sanitarnym. Wraz z pierwszą radiową odezwą komunistów z Paryża
45
46
47
48
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Ibidem, s. 277.
Ibidem, s. 270.
Ibidem, s. 276.
Anacharsis Cloots, cyt. za: Jan Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy…, s. 353.

[w]ypadki […] potoczyły się już z prawdziwie zawrotną szybkością […]. Tłumy,
zdawało się, ogarnął jakiś szał. Ludzie biegli, gniotąc i tratując się nawzajem.
Tysiące rozwartych ust pochwyciły cichnący refren Międzynarodówki.
I pod wzdętym żaglem pieśni masy drgnęły, jak tytaniczne okręty trzeszcząc
w spojeniach, zakołysały się na mieliznach jezdni i ciężko ruszyły49.

Ostatnie zdania powieści jednoznacznie sugerują dalszy ciąg wydarzeń,
które toczą się już same, niepowstrzymane. Nie ma tu jednak procesu,
widać tylko momentalnie wybuchającą rewolucję, a jej rozpoczęcie jest
równoznaczne ze zburzeniem starego porządku w sposób tak oczywisty,
że nie trzeba już o konsekwencjach buntu mas proletariackich wspominać. Rewolucja wybucha w Paryżu i jest rzeczą naturalną, że rozlewa
się na cały świat, „sama przez się”, jak to ujmował cytowany we wstępie
minister Pierre-Henri-Hélène-Marie Lebrun-Tondu.
Materializm dialektyczny zakładał procesualność przemian, te zaś u Jasieńskiego przybierają postać gwałtownej i jednorazowej katastrofy. Poeta nie
tylko zdecydował się ukazać Paryż, a nie Moskwę, jako zarzewie światowej
rewolucji, ale też ją samą ukazał jako dopełnienie procesów osiemnastowiecznych. Interesujący jest wybór pisarza, który z dżumy uczynił metaforę
rewolucji francuskiej, choć obrazem bardziej zakorzenionym w ówczesnej
polskiej retoryce była pochodząca z Rosji „czerwona zaraza”. Rewolucja
komunistyczna w wyobrażeniach Jasieńskiego nie była rewolucją październikową – która przecież faktycznie doprowadziła do imperialnej ekspansji
ideologii i powstania Związku Radzieckiego – a ostatnim akordem rewolucji
francuskiej. Choć można wskazać wiele podobieństw w retorykach przywódców obu rewolucji50 i dla uczestników obu niewątpliwie rozszerzenie nowego
porządku politycznego było kwestią kluczową, to za dwudziestowiecznym
eksportem rewolucji stały mechanizmy racjonalistyczne, a sam materializm
dialektyczny wyrastał ze światopoglądu naukowego i uwzględniał wiele
czynników ignorowanych przez osiemnastowiecznych zapaleńców.
49 Bruno Jasieński, Palę Paryż, op. cit., s. 292 i 295.
50 Niemal do manipulacji w rysowanych paralelach posuwa się Jean-François Fayard,
zestawiając całkowicie arbitralnie fragmenty przemówień i dekretów z okresu
rewolucji francuskiej z ustawodawstwem stalinowskim. Por. Jean-François
Fayard, 100 dni Robespierre’a, przeł. Beata Spieralska, Warszawa 2006, s. 65.
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Palę Paryż spotkało się w Związku Radzieckim z ostrą krytyką właśnie
z powodu „pominięcia walki klas” i wyjęcia fabuły „spod praw socjologii marksistowskiej”. Mało tego, zarzucono Jasieńskiemu szerzenie
wrogiej ideologii apokaliptycznej51. Fantastyczna powieść, choć ukazywała rewolucję światową jako nieuniknioną, czerpała zbyt wyraźnie
z ambicji imperialnych pierwszej Republiki. W ujęciu Jasieńskiego
komunizm musi się rozprzestrzenić i rewolucja światowa musi nastąpić, a jedynym – i koniecznym – warunkiem okazuje się tu sygnał
z Paryża, który nadszedł z ponad stuletnim opóźnieniem. Twórczość
Jasieńskiego stanowi niezmiernie interesujący dokument pozycji, jaką
w dyskursie rewolucyjnym na stałe zajęła rewolucja francuska i tego,
jak – choć nie rozprzestrzeniła się na kolejne państwa – skolonizowała ona wyobrażenia o buncie, manifestując się w obrębie narracji
dotyczących zupełnie odmiennych wydarzeń.
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Streszczenie
Przedmiotem tego artykułu są dwie, pokrewne sobie formy ekspansji rewolucji
francuskiej i sposób, w jaki następnie ujawniły się one w twórczości Brunona
Jasieńskiego. Pierwsza z nich, rozumiana mniej dosłownie, związana jest z formą
dyskursywizacji wydarzeń. Zawłaszczanie przez rewolucję francuską wszystkich
następujących po niej przewrotów stanowi pochodną przekonania o istnieniu jednej
rewolucji, która swą tożsamość zachowuje we wszystkich przejawach. Rewolucja
francuska zaważyła na formach opisu kolejnych wydarzeń i fikcyjnych buntów, co
uwidacznia się w twórczości Jasieńskiego, od którego – jako komunisty – można
by oczekiwać położenia nacisku na wydarzenia roku 1917 i opisów przewrotu zgodnych z doktryną historycznego materializmu. Rewolucja jednak prezentowana
jest przez autora Palę Paryż nie tyle jako skomplikowany proces i kulminacja walki
klas, co jako fantastyczna kontynuacja zdobycia Bastylii. Jasieński, odrzucając
teorię walki klas na rzecz wyobrażenia rewolucji jako kataklizmu, jednocześnie
powtarza osiemnastowieczny schemat myślowy, w ramach którego nastąpić ma
druga z interesujących mnie ekspansji – szybkie i niemal automatyczne rozlanie
się rewolucji z Paryża na cały świat.
Słowa kluczowe: Bruno Jasieński, rewolucja francuska, Palę Paryż
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Summary
„We’ll Start a Great Plague of the Idea”
The Phantasm of the Expansion of the French Revolution
as Exemplified by Works of Bruno Jasieński
This paper deals with two related forms of expansion of the French Revolution and
the way they both manifest in works of Bruno Jasieński. The first one, less literal,
is tied to the way the events were discoursified over the years. The appropriation
of all of the next political overturns by the French Revolution stems from the belief that there is only one revolution which maintains its identity through all of
its manifestations. French Revolution determined the way the future or fictional
rebellions were presented and this phenomenon is very noticeable in works of
Jasieński, who as a communist was supposed to focus on the events of 1917 and
describe upheaval from the perspective of historical materialism. The revolution,
though, is presented by the writer not as a complicated process or a climax of the
class struggle but as a fantastic follow-up to the storming of the Bastille. Jasieński,
who discards the theory of class struggle and chooses to present the revolution as
a natural disaster, follows the 18th Century paradigm of the revolution spreading
from Paris all over the world quickly and almost automatically.
Key words: Bruno Jasieński, French Revolution, I Burn Paris
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Krytyka czy naturalizacja?
Brytyjski imperializm
w Trylogii Bartimaeusa Jonathana Strouda
Choć przeprowadzona przez Helen Young analiza problematyki rasowej w fantasy jest mocno wobec tego ostatniego krytyczna, badaczka
przypisuje tekstom należącym do gatunku „znaczną siłę wydobywania od dawna pogrzebanych historii kolonizacji i imperializmu oraz
kwestionowania założeń, na których opierały się ich struktury władzy,
poprzez proponowanie nowych perspektyw”, obecną w nim „pomimo,
a może nawet ze względu na jego długotrwałą recepcję jako […] zaprojektowanego, by »raczej służyć dominującej ideologii, niż ją obalać«”1. Na
rozległość zmiany w politycznej wymowie nurtu zwraca uwagę także
William J. Burling, dla określenia jego najbardziej zaangażowanych reprezentantów wyróżniający kategorię radykalnego fantasy [Radical Fantasy],
mającego „na poziomie manifestacyjnej treści” prezentować „zainteresowanie gwałtownymi, materialnymi walkami o postępową sprawiedliwość
1

„Fantasy – despite, or even perhaps because of, its long reception as a genre
designed to ‘serve rather than subvert the dominant ideology’ – has considerable power to dig up long-buried histories of colonisation and imperialism and
to challenge the assumptions on which their power structures rely by offering
new perspectives” (Helen Young, Race and Popular Fantasy Literature. Habits
of Whiteness, New York 2015, s. 114). Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie
przekłady z języka angielskiego stanowią tłumaczenia filologiczne Autorki.
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społeczną i ekonomiczną równość”2. Wśród jego przykładów wymienia
między innymi młodzieżową Trylogię Bartimaeusa autorstwa Jonathana
Strouda (na którą składają się tomy Amulet z Samarkandy, Oko golema oraz
Wrota Ptolemeusza) – i rzeczywiście, osadzona w fikcyjnym odpowiedniku imperium brytyjskiego i skupiająca się przede wszystkim wokół
rozmaitych aspektów jego funkcjonowania oraz zachodzących w ich
obrębie przemian akcja owego cyklu zdaje się przystawać do założeń
teoretyka, a zarazem spełniać przywołany postulat Young. Zgodność ta,
jak mam nadzieję uda mi się dowieść, przy bliższej analizie okazuje się
jednak tylko pozorna, a stosunek powieści do polityki mocarstwowej
nie daje się sprowadzić do jej jednoznacznego potępienia.
Gestem ułatwiającym wprowadzenie imperialnej tematyki jest fakt,
iż choć z wyjątkiem okazjonalnych retrospekcji fabuła powieści rozgrywa się w XXI wieku, znaczna część przedstawionych w nich obyczajów
i artefaktów codzienności wydaje się łudząco dziewiętnastowieczna. Już
krytyka owego wątku przeprowadzana jest jednak za pomocą środków
odbiegających od podobnego mimetyzmu – najważniejszym z nich
jest zaś istnienie magii, a umiejętność jej używania decyduje w społeczeństwie świata przedstawionego o przynależności klasowej. Władzę
sprawują właśnie magowie (odkąd w drugiej połowie dziewiętnastego
wieku przejął ją jeden z nich, Gladstone), reszta obywateli nazywana
jest zaś „plebejuszami” (commoners) i podlega ścisłej rządowej kontroli.
Ich możliwości w zakresie edukacji są ograniczone3, co skutkuje gorszą
sytuacją ekonomiczną: „jak na stolicę imperium przystało”4 wyglądają
2

3

4
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„On the level of manifest content Radical Fantasy evinces an interest in
the militant, material struggles for progressive social justice and economic
equality” (William J. Burling, Periodizing the Postmodern: China Miéville’s
Perdido Street Station and the Dynamics of Radical Fantasy, „Extrapolation”
2009, No. 2, s. 330 [on-line:] https://online.liverpooluniversitypress.co.uk/
doi/abs/10.3828/extr.2009.50.2.11 [dostęp: 30.08.2018.
„Zachęcano ich do nauki konkretnego rzemiosła, gdyż ich przyszłością były
fabryki i warsztaty. […] takich […], którzy uwielbiali słowa, nauczono też czy�tania i pisania, z założeniem, że wykorzystają kiedyś te umiejętności. Może
nawet pracując w jakimś biurze” (Jonathan Stroud, Oko golema, przeł. Maciej
Nowak-Kreyer, Warszawa 2005, s. 49).
Idem, Amulet z Samarkandy, przeł. Maciej Nowak-Kreyer, Warszawa 2004, s. 143.

jedynie zamieszkane przez magów centrum i przedmieścia Londynu;
pozostawione pospólstwu „przemysłowe dzielnice, pełne ceglanych zabudowań i alchemicznych fabryk”5 zabudowane są domami „znacznie
mniejsz[ymi], skromniejsz[ymi], bardziej stłoczon[ymi]”6. Jak pokazuje
historia jednej z bohaterek cyklu, Kitty (której przyjaciel został w dzieciństwie trwale oszpecony przez maga), istnienie powszechnie obowiązującego prawa stanowi tylko jeden z elementów rządowej propagandy –
w rzeczywistości przewinienia wobec plebejuszy pozostają bezkarne.
Obywatele występujący przeciwko władzy narażeni są jednak na tortury
i karę śmierci, stosowane zupełnie oficjalnie, wręcz pokazowo7. Wreszcie,
umieszczone w całym mieście kule strażnicze oraz patrole przyzywanych
przez magów demonów mają zapobiegać buntom rządzonych.
Jednym z głównych bohaterów cyklu jest Nathaniel (później przybierający imię John Mandrake), chłopiec szkolony na maga, który z czasem
staje się coraz bardziej potężny i obejmuje kolejne ministerialne stanowiska – ta niecodzienna w fantasy perspektywa przedstawiciela strony
konfliktu identyfikowanej jako niemoralna umożliwia zaś Stroudowi
prezentację jej wewnętrznych stosunków. Magowie nieustannie walczą
między sobą: w powieściach powracają wzmianki o obsesyjnym lęku
pierwszego mistrza Nathaniela przed bliżej niezidentyfikowanymi
wrogami, agresywnych metodach utrzymywania władzy przez obecnego
premiera, a także próbach zamachów na samego Mandrake’a. Fabuła każdego z tomów trylogii zogniskowana jest wokół kolejnej próby zamachu
stanu, inicjator pierwszej z nich tak zaś normalizuje swoje postępowanie:
Wierzyłeś w opowieści o honorowych magach, którzy biorą na siebie odpo�
wiedzialność za swe czyny. Czysta propaganda. […] Każdy mag działa tylko we
5
6
7

Idem, Oko golema, s. 313.
Idem, Amulet z Samarkandy, s. 142.
„[J]eśli przyjrzało się złamanemu słupowi, wystającemu ze środka trawnika, można było się domyślić jego pierwotnego przeznaczenia. […] Nazwa
ulicy, Gibbet Street (ulica Szubieniczna), też wiele mówiła. Władze Londynu
zawsze były chętne, żeby dać przykład pospólstwu, chociaż w ostatnich
latach ciała przestępców wywieszano wyłącznie w dzielnicy więziennej,
wokół Tower. Gdzie indziej tego nie robiono, żeby nie płoszyć turystów”
(idem, Oko golema, s. 149).
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własnym interesie i zawsze wykorzystuje sytuację. […] Jak myślisz, jak Rupert
Devereaux doszedł do władzy? Jego mistrz zabił poprzedniego premiera w zamachu, dwadzieścia lat temu, a on odziedziczył tytuł. Taka jest prawda. To
tak się właśnie dzieje. Kiedy w przyszłym tygodniu użyję amuletu, postąpię
zgodnie z chwalebną tradycją sięgającą czasów Gladstone’a8.

Owa „propaganda” dotycząca magów znajduje swoje odbicie także na
poziomie funkcjonowania całego imperium, które – podobnie jak grupa
nim rządząca – jest przedstawiane obywatelom jako sprawiedliwe i zawsze stojące po stronie słuszności moralnej. Najszerzej dyskutowanymi
w cyklu wydarzeniami z historii tamtejszej Wielkiej Brytanii są trwające
w czasie akcji walki z buntującymi się kolonistami w Ameryce Północnej
(czytelna paralela do rewolucji amerykańskiej), a także pokonanie przez
jej wojska pod dowództwem Gladstone’a Wielkiego Cesarstwa Czeskiego
w 1868 roku. Drugie z wydarzeń stanowi fundament mitu założycielskiego
imperium, wcześniej bowiem to właśnie Praga dominowała w Europie.
W czasie trwania akcji trylogii Czesi wciąż są najważniejszymi przeciwnikami Brytyjczyków; oba państwa nawzajem szpiegują swoje ruchy, a Czesi
w Londynie podlegają nieustannym szykanom. Takie podtrzymywanie
wrogości pozwala rządowi na zarządzanie strachem: rzekome nieustanne
zagrożenie służy za usprawiedliwienie dla władzy magów (jako jedynej
zdolnej się mu oprzeć) oraz wspomnianej już inwigilacji obywateli.
O konflikcie z Czechami przypomina też gloryfikacja Gladstone’a. Gdy
grupa członków ruchu oporu włamała się do jego grobowca w poszukiwaniu artefaktów mogących pomóc im w przeciwstawieniu się magom, jego maska pośmiertna zrobiła na nich ogromne wrażenie:
Każdy z nich znał tę twarz tak jak własną. To wokół niej kręciło się całe
życie Londynu, pojawiała się w każdym publicznym miejscu. […] Ten profil
widniał w szkolnych podręcznikach, na rządowych papierach, na plakatach
i posterach, które przyczepiano wysoko, na tablicach wznoszących się nad
każdym targiem. To oblicze spoglądało surowo i władczo z cokołów ustawio�nych chyba na połowie wszystkich skwerów. Patrzyło na nich z banknotów,
które zmięte wyciągali z kieszeni. Przy całej codziennej bieganinie, przy
8
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Idem, Amulet z Samarkandy, s. 230.

wszystkich nadziejach i wszystkich obawach stale towarzyszyła im twarz
Gladstone’a, bacznie przyglądająca się życiu maluczkich9.

Sztuczność tego kultu jednostki szybko zostaje przez Strouda ośmieszona. Włamanie do grobowca obudziło demona pozostawionego przez
Gladstone’a na straży, który – po zamordowaniu złodziei – uciekł i zaczął
pustoszyć ulice Londynu, wcielony w szkielet słynnego maga. „Pośmiertna maska godna założyciela imperium”10 sprawiła zaś, że Gladstone był
doskonale rozpoznawalny, co przyczyniło się do jego kompromitacji.
Krytyce poddane zostają tu także inne zapoznane strategie imperialne. W czasie zaostrzenia konfliktu z amerykańskimi koloniami
Nathaniel jako minister informacji odpowiadał za wizerunkową stronę
kampanii oraz rekrutacji żołnierzy. Opisy jego działań, ramowanych
wyraźnie krytycznie i przy zaznaczaniu jego cynicznych motywacji,
zawierają w sobie swoisty minikatalog retoryki propagandowej 11:
kreowanie schematycznych, spolaryzowanych wizerunków żołnierzy
własnych i wroga12; przedstawianie wspólnoty narodowej jako wartości
samej w sobie13; gloryfikowanie męskości walczących14.
9 Idem, Oko golema, s. 296.
10 Ibidem.
11 Por. Robert H. McDonald, The Language of Empire. Myths and Metaphors
of Popular Imperialism, 1880‒1918, Manchester 1994.
12 W broszurkach propagandowych „amerykańscy magowie byli […] dzicy i okrutni,
używali najczarniejszej magii i najkoszmarniejszych demonów. I na odwrót,
Brytyjczycy o kwadratowych szczękach zawsze zachowywali dobre maniery,
grali uczciwie i zawsze wychodzili obronną ręką z opresji” (Jonathan Stroud,
Wrota Ptolemeusza, przeł. Radosław Januszewski, Warszawa 2005, s. 75).
13 „– Napisz »Walka o wolność i brytyjski styl życia«. Nic nie znaczy, ale brzmi dobrze.
		 Panna Piper [asystentka Mandrake’a – przyp. A. Ł.] się zastanowiła.
		 – Myślę, że to głębokie, sir.
		 – Wyśmienicie. Zatem plebejusze to podchwycą” (ibidem, s. 26).
14 „[…] tylko najlepsi młodzi ludzie zaciągają się do wojska, […] to męska rzecz
popłynąć do Ameryki i walczyć za wolność i bezpieczeństwo” (ibidem). Jak
pisze John Tosh, udział w wojnach imperium brytyjskiego pozwalał uciec przed
zarzutem nadmiernej kobiecości w społeczeństwie wyjątkowo skupionym na
binarnej różnicy genderowej – por. John Tosh, Masculinities in an Industrializing
Society. Britain, 1800‒1914, „Journal of British Studies” 2005, No. 2, s. 330.
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Imperium służą także inne artefakty kulturowe. Spiskowcy próbujący
podważyć wiarygodność rządu w Oku golema uderzyli między innymi
w londyńskie symbole brytyjskiej wielkości: National Gallery i British
Museum. Zwłaszcza imperialna historia tego drugiego krytykowana jest
w sposób znany z rzeczywistości empirycznej15:
W British Museum znajdowało się milion eksponatów, z których ledwie
kilkadziesiąt przewieziono tu zgodnie z prawem. […] wystawiano je z jasny�mi opisami w wielu językach tak, żeby zagraniczny turysta mógł przyjechać
i zobaczyć utracone przez jego kraj klejnoty, i nie natrudził się zbytnio, szu�kając ich. Później magowie złupili z muzeum przedmioty magiczne, ale i tak
pozostało ono imponującą kostnicą kultury16.

Muzeum zostało zdewastowane przez tytułowego golema z powodu
rządzy władzy jego twórcy. Zniszczone zostało również wnętrze opactwa
westminsterskiego, zdemolowane przez ducha strzegącego grobowca
Gladstone’a, a także odpowiednik Kryształowego Pałacu, w trylogii wybudowany podczas wojny z Ameryką jako centrum atrakcji mających łagodzić
nastroje wśród plebejuszy – a zatem swoją rolą przy podtrzymywaniu
imperium mogący przywodzić na myśl tak pierwotną funkcję oryginalnego Pałacu, zbudowanego na potrzeby Wielkiej Wystawy Światowej17,
jak i mowę The Maintenance of Empire wygłoszoną tamże przez Benjamina
Disraeliego18. Zniszczenie owego budynku stanowiło skutek ostatniego,
tym razem skutecznego, zamachu na rząd brytyjski. Przeprowadzająca
go grupa magów zamierzała przyjąć demony do swoich ciał, a następnie
wykorzystać ich moc. Okazało się jednak, że zostali oni oszukani: demony przejęły nad nimi kontrolę, a następnie wezwały swoich towarzyszy
do ciał członków prawomocnego rządu. Bohaterom cyklu udało się je
15 Por. np. Michael Bachmann, Ambivalent Pasts. Colonial History and the Theatricalities of Ethnographic Display, „Theatre Journal” 2017, No. 3, s. 299
[on-line:] http://eprints.gla.ac.uk/144278/7/144278.pdf [dostęp 31.08.2018].
16 Jonathan Stroud, Oko golema, s. 150.
17 O roli wystaw światowych w utwierdzaniu imperialnej perspektywy –
por. Anna Wieczorkiewicz, Dzikość opanowana [w:] eadem, Monstruarium,
Gdańsk 2009, s. 193‒199.
18 Por. Benjamin Disraeli, The Maintenance of Empire, witryna Wikisource, [on-line:]
https://en.wikisource.org/wiki/The_Maintenance_of_Empire [dostęp 31.08.2018].
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unicestwić, przy okazji zniszczony zaś został właśnie Kryształowy Pałac.
Kolejne emblematy brytyjskiej wielkości ulegają zatem destrukcji z powodu
samej klasy rządzącej imperium: jej chciwości i żądzy władzy.
Stroud odnosi się wreszcie i do dyskursu egzotyzującego Innych imperium. Postacią przewijającą się we wszystkich trzech powieściach jest
Quentin Makpeace, znany autor sztuk teatralnych i ulubieniec brytyjskiego premiera. Jego najbardziej znane dzieło nosi tytuł Łabędzie Arabii
i stanowi znakomity przykład orientalizmu19, którego sztuczność oraz
propagandową rolę wprost demaskuje perspektywa oglądającej spektakl
Kitty: „Złe impy… nikczemny czarownik… Cóż za subtelne dzieło […], ide�alna propaganda łagodnie wykorzystująca masowe lęki, zamiast wprost
im przeczyć”20. Inne sztuki Makepeace’a, Miłość to dziewica Wschodu oraz
Halki i karabiny osadzone w Ameryce (opisywanej przez dramaturga jako
„Mroczny kontynent, o którym bardzo niewiele wiemy”21), wydają się
dzielić tę charakterystykę. Makepeace ostatecznie okazuje się zaś stać
za wszystkimi próbami zamachu stanu opisywanymi w trylogii; takie
autorstwo egzotyzujących narracji można zatem potraktować jako czynnik ostatecznie je dyskredytujący. Gest krytyczny wobec nich można zaś
interpretować nie tylko w kontekście imperialnej konstrukcji Innych, ale
także jej nierzadkiego utwierdzania w fantastyce: o problemie orientalizmu
w heroicznej fantasy, w której „połączenie [zachodnich – przyp. A. Ł.] »nas«
i »dobra« często okazuje się potwierdzać poczucie moralnej i kulturowej
wyższości”22 czytelników pisze na przykład Myles Balfe.
Takie zacięcie krytyczne nie znaczy jednak, że samemu Stroudowi udaje
się uniknąć reprezentowania Brytyjczyków jako kulturowo stojących
19 Przypominającego zwłaszcza brytyjskie sheik romance epoki kolonialnej, opisywane np. przez Hsu-Ming Teo – por. Hsu-Ming Teo, Imperial Affairs. The British
Empire and the Romantic Novel, 1890–1939, [w:] New Directions in Popular
Fiction. Genre, Distribution, Reproduction, ed. Ken Gelder, London 2016, s. 104.
20 Jonathan Stroud, Oko golema, s. 43.
21 Ibidem, s. 362.
22 „[T]he conflation of ‘us’ and ‘good’ often appears to confirm feelings of moral
and cultural superiority” – Myles Balfe, Incredible geographies? Orientalism
and Genre Fantasy, „Social & Cultural Geography”, 2004, nr 1, [on-line:]
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1464936042000181326
[dostęp: 31.08.2018], s. 76, przekład własny.
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wyżej od innych narodowości. Marek Oziewicz wskazuje na kontrast
pomiędzy powieściowymi stolicami imperium brytyjskiego i Czech:
„[p]odczas gdy Londyn opisywany jest jako »Wielka i dostatnia stolica
licząca dwa tysiące lat, która, znajdując się w rękach magów, aspiruje do
miana centrum świata«, Praga jest charakteryzowana jako »dziwna« ze
zdolnością sprawiania, »że każdy, choćby nie wiem jak zwyczajny przed�miot, od razu nasuwa makabryczne skojarzenia«”23. Kreacja tej ostatniej
na „miejsce pogrążone w nostalgii” i „chorobliwie skupione na tym, co
martwe i odeszło: magach, alchemikach, wielkim Cesarstwie Czeskim”24
sprawia, że choć jej mieszkańcy zostali skrzywdzeni przez Brytyjczyków,
który to fakt szczególnie podkreśla retrospekcja przedstawiająca zdobywanie miasta25, oni sami również są winni imperialnych ambicji – po
prostu nie mają dość siły, by je realizować.
Jak pisze Young, nawet w obrębie fantastyki historycznej wprowadzającej dodatkowe czynniki decydujące o przebiegu wydarzeń
[a]lternatywne historie niezmiernie rzadko zmieniają dzieje europejskiego
imperializmu i kolonizacji, dziedzictwa których wciąż wpływają na życia
narodów i jednostek na całym świecie. […] Wiele serii zmienia to, która potęga
buduje imperium […], ale sama dominacja pozostaje stałą. Skrajny niedostatek utworów wyobrażających świat bez historii europejskiej dominacji

23 „While London is spoken of as ‘a great and prosperous capital, two thousand
years old, which in the hands of the magicians aspired to be the centre of
the world’, Prague is characterised as ‘odd’ in its capacity to ‘bring out the
macabre potential of every object, no matter how mundane’” (Marek Oziewicz,
Representations of Eastern Europe in Philip Pullman’s His Dark Materials,
Jonathan Stroud’s The Bartimaeus Trilogy, and J. K. Rowling’s Harry Potter
Series, „International Research in Children’s Literature” 2010, No. 1 [on-line:]
https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/ircl.2010.0002 [dostęp:
31.08.2018])/. Przekład filologiczny własny, fragmenty Oka golema według
cytowanego tu wydania, s. 25 i 223.
24 Jonathan Stroud, Oko golema, s. 221.
25 „[…] spojrzałem w dół, na płonące miasto, maszerujących żołnierzy, zawodzące
dzieci, pohukujące impy. na śmiertelne drgawki cesarstwa i krwawy chrzest
następnego imperium, i muszę powiedzieć, że nie czułem szczególnego triumfu”
(ibidem, s. 21).
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pokazuje jak bardzo ideologie, które ją podtrzymywały, są umocowane
we współczesnym świecie26.

Trylogia Bartimaeusa nie tylko wpisuje się w zidentyfikowany przez
badaczkę problem, lecz także wydaje się jednocześnie usuwać z dyskusji o imperializmie kwestię rasy. Choć brytyjskie elity to u Strouda
„najbardziej wpływowi ludzie Londynu – czyli, tym samym, świata”27,
jako terytoria bezpośrednio pod ich władzą wymieniane są tylko kolonie
w Ameryce Północnej, Prusy i Indie; mowa jest też o bliżej nieokreślonym
konflikcie z Francuzami i Hiszpanami, przede wszystkim Innymi są zaś
Czesi. Jako że sytuacja w Ameryce odpowiada wojnie o niepodległość,
można założyć, że walki tam odbywają się przede wszystkim z białymi
osadnikami – a tym samym jedynym opanowanym przez Brytyjczyków
terytorium zamieszkanym w większości przez nie-białych ludzi są jednokrotnie wspomniane Indie. Żaden z bohaterów także nie jest w ten
sposób charakteryzowany etnicznie; problem dyskryminacji rasowej nie
jest więc podejmowany ani w obszarze funkcjonowania powieści w realnym świecie28, ani w obszarze krytyki historycznego imperializmu29.
Za figury definiowanej rasowo Inności w cyklu można by ewentualnie
26 „It is extremely rare for Alternate Histories to change the history of European
imperialism and colonisation, the legacies of which continue to affect the lives
of nations and individuals around the globe. […] Multiple series change which
power builds an empire, […], but the domination itself remains constant. The
extreme paucity of works which imagine the world without a history of European
domination shows just how firmly entrenched the ideologies which underpinned
it remain in the modern day world” (Helen Young, op. cit., s. 124–125).
27 Jonathan Stroud, Amulet z Samarkandy, s. 148.
28 W którym, zgodnie z postulatem Young, mogłaby ona „wyobrazić przeszłość na
nowo nie tylko żeby odzwierciedlić jej brutalne niesprawiedliwości, ale by tym
samym zrobić gest w stronę bardziej sprawiedliwej przyszłości” („re-imagi[n]
the past not only to reflect on its violent injustices, but to gesture towards
a more equitable future in the proces” – Helen Young, op. cit., s. 135).
29 Choć ściśle ze sobą związanem „imperializm i wynalazek rasy były fundamentalnymi aspektami zachodniej, industrialnej nowoczesności” („imperialism
and the invention of race were fundamental aspects of Western, industrial
modernity” – Anne McClintock, Imperial Leather. Race, Gender, and Sexuality
in the Colonial Contest, New York 1995, s. 5).
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uznać odgrywające w nim niebagatelną rolę demony. Stanowią one fundament potęgi magów, ci bowiem potrafią tylko wzywać duchy z innego
planu egzystencji i zmuszać je do wykonywania poleceń. Wielokrotnie
są określane jako niewolnicy, często podkreśla się też ich cierpienia:
przebywanie w ludzkim świecie sprawia im ból, za nieposłuszeństwo
karane są torturami. Nathaniel dopiero pod wpływem Kitty zaczął kwestionować ich przedmiotowe postrzeganie:
– Wasza moc oparta jest na niewolnictwie! Jak możecie czynić dobro?
Mag był autentycznie zszokowany.
– To nie ludzie są niewolnikami – rzekł – ale demony30

Interpretacja demonów w perspektywie rasowej stawia jednak ich
wątek w problematycznym świetle. Tytułowy Bartimaeus – który też
jest demonem – przyznaje, że większość duchów internalizuje swoją
służebną rolę31; dla niego samego kluczowym doświadczeniem była
zaś dodatkowo relacja z Egipcjaninem Ptolemeuszem w II wieku p.n.e.
Wezwał on Bartimaeusa, zamiast jednak korzystać z jego służby, chciał
dowiedzieć się jak najwięcej o świecie demonów, gdzie w końcu sam się
udał pomimo świadomości, iż w konsekwencji zostanie wyniszczony
fizyczne. Podróż tę demon odebrał jako dowód ostatecznego zaufania
i w konsekwencji równościowego traktowania z jego strony przywiązał
się do Ptolemeusza tak bardzo, że służył mu z własnej woli, zaś po tragicznej śmierci chłopca przybierał jego postać jako swoją ulubioną aż
do czasu akcji trylogii – a więc przez ponad dwa tysiące lat. Taka wiara
w ideały Ptolemeusza w końcu okazała się zaś słuszna: w finale cyklu
Kitty również udała się do świata duchów, zaś Nathaniel, powoli przechodzący przemianę od chorobliwie ambitnego admiratora imperium do
krytycznego wobec niego altruisty, tuż przed swoją śmiercią w walce ze
wspomnianymi już demonami próbującymi przejąć władzę w Londynie
wyzwolił Bartimaeusa z towarzyszenia mu.
30 Jonathan Stroud, Wrota Ptolemeusza, s. 205.
31 „Dziwne, ale mimo wściekłości, jaką czujemy, gdy wzywa się nas z Zaświatów,
po jakimś czasie demony mają sporo satysfakcji ze swoich dokonań. Kiedy
narzuca się nam zadania, robimy, co w naszej mocy, żeby ich nie wykonać,
ale potem często z dumą wspominamy nasze […] czyny” (ibidem, s. 35).
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Bezinteresowność tych relacji jest jednak tylko pozorna: Ptolemeuszem powodowała ogromna badawcza ciekawość świata demonów,
Kitty zaś udała się tam, by udowodnić Bartimaeusowi, że mu ufa – po
to, by on zechciał pomóc jej uratować Wielką Brytanię. Żadne z nich nie
myślało też o tym, by po prostu zostawić duchy nieprzyzywane w miejscu, w którym – jak tłumaczył Kitty Bartimaeus – były one szczęśliwe.
Wielkoduszność Nathaniela natomiast ograniczyła się do niezmuszania
sługi do śmierci u swojego boku.
Demony, które buntują się przeciw tysiącom lat niewolenia przez magów,
są natomiast przedstawione jako – częściowo z powodu opresji, niemniej
jednak niewątpliwie – zupełnie zwyrodniałe32. Opętawszy członków
rządu zaczynają siać spustoszenie i mordować mieszkańców Londynu;
przy tym zaś nie zdawały sobie nawet sprawy, że taka droga buntu nie
jest dla nich dobra – okazuje się bowiem, że ludzkie ciała nie są w stanie
pomieścić esencji ich bytów, przez co demony cierpią nawet bardziej, niż
podczas zwyczajnych przyzwań przez magów. Wzorzec stanowi więc ten
uciśniony, który czeka (choćby przez kilka tysięcy lat), aż jego opresorzy
(a w każdym razie dwoje spośród nich wszystkich) zechcą dostrzec w nim
człowieczeństwo i – choć może nie pozwolą mu wrócić do dawnego sposobu życia – przynajmniej przestaną być wobec niego okrutni.
Problematyczna w cyklu Strouda jest również kreacja plebejuszy. Jak
już pisałam, konflikt klasowy stanowi jeden z najostrzej zarysowanych
elementów świata przedstawionego w powieściach, zaś magowie charakteryzowani są niemal jednoznacznie negatywnie – nie oznacza to
jednak, iż opór przeciw nim jest powszechny. Powracają obrazy obywateli
skwapliwie uczestniczących w propagandowych uroczystościach, czy to
z okazji wojny, czy Dnia Założyciela:
Whitehall wypełnione było tłumkami podekscytowanych plebejuszy spieszą�
cych nad rzekę na wieczorną paradę żeglarską i pokaz sztucznych ogni. […]
32 „Faquarl i Nouda są chorzy. Tak się dzieje z niektórymi z nas, jeśli za często
jesteśmy wywoływani. Niewolnictwo nas upadla. Nasze osobowości stają się
brutalne, nudne, mściwe. Bardziej nas obchodzą trywialne niedogodności
waszego świata niż cuda i przyjemności naszego. Trudno w to uwierzyć, ale
tak jest” (ibidem, s. 323).
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Wszędzie wokół siebie widział zaczerwienione, błyszczące twarze i szczęśliwe
uśmiechy. Pospólstwo od wielu godzin korzystało z darmowych poczęstunków
i napoi, wydawanych na specjalnych stoiskach rozstawionych po całej stolicy,
i oglądało przedstawienia zaaranżowane przez Ministerstwo Rozrywki33.

Bardziej szczegółowo opisywana jest tylko niewielka grupa plebejuszy.
Należą do nich bezkrytycznie wierzący rządowej propagandzie rodzice
Kitty34 (odrzucili ją, kiedy w wyniku antyrządowych działań popadła
w konflikt z prawem); przyjaciel dziewczyny z dzieciństwa, który, oszpecony przez maga, zupełnie zrezygnował z życia poza domem – choć, jak
tłumaczył mu Bartimaeus, nie było to oszpecenie drastyczne – a w końcu wyjechał za granicę i regularnie prosił Kitty, by do niego dołączyła,
bojąc się o jej życie; a także jego podobnie słabi rodzice, po ataku maga
zupełnie niepróbujący walczyć o sprawiedliwość dla syna.
Prócz nich ważną rolę w trylogii odgrywają jeszcze członkowie antyrządowego ruchu oporu, do którego należała Kitty. Przez kilka lat dokonywali
oni drobnych aktów dywersji, spośród których najpoważniejszym był
przeprowadzony przez jednego z buntowników samobójczy zamach na
rządowym przyjęciu. W końcu zaś, jak już pisałam, włamali się do grobowca Gladstone’a – i wtedy, widząc ich chciwość w obliczu magicznych
artefaktów, Kitty ostatecznie pozbyła się złudzeń na ich temat:
Wydarzenia w opactwie zmieniły nie tylko jej przyszłość, ale i odczucia na
temat przeszłości. Daremność ich działań wydawała się teraz oczywista. Da�remność – i głupota. Kiedy próbowała przywołać w pamięci pana Pennyfeathera,
widziała nie walczącego dla idei przywódcę, za którym tak długo podążała,
ale nieomal złodziejaszka, wyszczerzonego w uśmiechu, o czerwonej twarzy,
pocącego się w świetle latarń i grzebiącego w najwstrętniejszych miejscach
w poszukiwaniu rzeczy służących złu35.
33 Jonathan Stroud, Oko golema, s. 85.
34 Obojętni na jej przerażenie inwigilacją obywateli: „Jej rodzice nie mieli takich
lęków, żadne z nich nie wykazywało się nadmiarem wyobraźni. Byli święcie
przekonani o wielkości Londynu i o tym, że mają swoje miejsce w tym mieście.
Wyższość magów uważali za rzecz oczywistą i w pełni akceptowali ich władzę.
Uważali, że zapewnia im bezpieczeństwo” (ibidem, s. 45).
35 Ibidem, s. 348.
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Po śmierci towarzyszy dziewczyna znalazła niezaangażowanego w politykę maga, który zgodził się ją uczyć. Zrobił to przede wszystkim na
złość innym, skonfliktowanym z nim magom, sam bowiem także gardził
plebejuszami36; Kitty jednak traktowała go w związku z tym tylko z lekkim
pobłażaniem. Do działań rewolucyjnych powróciła zaś na dobre, gdy na
sile przybrały zamieszki wywoływane przez plebejuszy niezadowolonych
z wojny z Ameryką, a ośmielonych faktem, iż od dłuższego czasu coraz
więcej dzieci rodziło się z wrodzoną odpornością na magię (jak wyjaśnił
Bartimaeus, nieuchronną w środowisku, w którym jest jej tak wiele). Na
owe zamieszki nałożył się atak ze strony demonów, Kitty pomogła więc
w ich pokonaniu, a następnie wzięła udział w tworzeniu nowego rządu,
tym razem złożonego z magów oraz członków „pospólstwa” – i zarekomendowała do niego właśnie swojego nauczyciela magii:
Poprzedniego ranka odrzuciła propozycję […], żeby zająć fotel członka rady.
Pomijając niestosowność pomysłu, że usiądzie razem z magami jak równa
z równymi, brakowało jej sił. […] Ale zaproponowała kandydaturę pana Buttona,
maga, który miał szersze horyzonty niż wielu jego kolegów. Dzięki kontaktom
nawiązanym Pod Żabą mogła również wskazać kilku liczących się plebejuszy,
których obecność dodałaby radzie autorytetu37.

Pomimo więc ich zupełnej klęski tak w zarządzaniu imperium (wojska
brytyjskie zostały ostatecznie wycofane z Ameryki), jak i osobistych dążeniach
politycznych, całkowita utrata władzy przez magów była zupełnie nie do pomyślenia, nawet, jeśli można było liczyć z ich strony na horyzonty zaledwie
akceptowalnie „szersze”. Włączenie plebejuszy do rządu zostaje tu natomiast
sproblematyzowane bardziej jako konieczne, by lud znowu się przeciw niemu
nie zbuntował, niż oczywiste. Przy tym zaś wzorcową postawę ponownie
prezentuje postać, która – rezygnując z gwałtownych działań – czeka, aż sytuacja sama dojrzeje do zmiany, a następnie pomaga w jej przeprowadzeniu
(korzystnym także dla dotychczasowych opresorów) i wycofuje się.
36 „Mówisz, że plebejusze protestowali? Co będzie potem? Konie zrzucą wędzidła? Krowy nie pozwolą się doić? Ci nędznicy muszą znać swoje miejsce”
(Jonathan Stroud, Wrota Ptolemeusza, s. 112).
37 Ibidem, s. 399. Pod Żabą to nazwa karczmy, w której spotykali się członkowie
ruchu oporu.
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Owo oczekiwanie na właściwy moment ma zaś w trylogii jeszcze jeden wymiar: zaangażowanie Bartimaeusa w tysiące lat ludzkiej historii
zapewnia mu wyjątkową – oraz niekwestionowaną, bo niezapośredniczoną – wiedzę na jej temat. Ta zaś podpowiada, iż światowe imperia
powstają i upadają w nieustannym cyklu. Nie zmieniają się korupcja
rządu38, ludzka „łatwowierność i chciwość”39, sposoby szkolenia magów40,
budowanie łuków triumfalnych41, pojawianie się odporności na czary
wśród nie-magów42, niezadowolenie kolonii z rządów centrum43, propagandowe teksty44 i działania rządu45. Wzmianki o stałości wszystkich tych
elementów pojawiają się przy okazji zauważania ich przez Bartimaeusa
w imperium brytyjskim – i najczęściej komentowane są jako zwiastuny
jego nieuchronnego upadku. Choć jednak traci ono przynajmniej część
kolonii (nie wiadomo bowiem, co stało się na przykład z Indiami – pewne
wyzwolenie przypada w udziale tylko powieściowemu odpowiednikowi
współczesnego zachodniego mocarstwa), nie znika; zostaje wszak uratowane przed zbuntowanymi demonami.
Ostatecznie rozwiązanie fabuły cyklu, zwłaszcza z perspektywy Nathaniela, odpowiada zatem nie tyle rewolucji, co cytowanym przez Balfe
słowom bohatera orientalizującego Mistrza magii Raymonda E. Feista:
„jeśli mym podstawowym obowiązkiem jest służba Imperium, a porządek
społeczny tego Cesarstwa jest przyczyną jego wewnętrznej stagnacji,
zatem zobowiązany jestem zmienić ten porządek, nawet gdybym musiał
go zniszczyć”46. Bohaterowie buntują się w momencie, gdy obecny układ
sił politycznych niemal doprowadza imperium do upadku; wystarczy
jednak odpowiednio (choć nie radykalnie) go skorygować, by imperium
brytyjskiemu udało się wyłamać z trwającego tysiące lat cyklu wielkości
i upadku. Nic wszak nie wiadomo o tym, by w wyniku przedstawionych
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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Por. Jonathan Stroud, Amulet z Samarkandy, s. 18.
Ibidem, s. 36.
Por. ibidem, s. 70–71.
Por. ibidem, s. 288.
Por. Jonathan Stroud, Oko golema, s. 412.
Por. idem, Wrota Ptolemeusza, s. 38.
Por. ibidem, s. 75.
Por. ibidem, s. 108.
Raymond E. Feist, Mistrz magii, przeł. Mariusz Terlak, za: „If my duty is to

w trylogii wydarzeń podupadło ono tak jak Praga – jest więc wyjątkowe,
podobnie jak wtedy, gdy jego obywatelka dokonuje drugiego zaledwie
w dziejach ludzkości zjednoczenia z demonem. Wyjątkowość ta paradoksalnie łączy się zaś przy tym z typowością, widoczną w samym fakcie
prowadzenia imperialnej polityki. Skoro imperia powstają od zawsze,
fakt, że akurat Wielka Brytania stała się jednym z nich, nie obciąża jej
szczególnie; za zasługę można jej natomiast poczytywać, iż, inaczej niż
Cesarstwo Czeskie, zmieniła się sama, nie pod wpływem zewnętrznej
siły. Tym samym Stroud, choć powierzchniowo zdecydowanie krytykuje
politykę imperialną, w ostatecznym rozrachunku ją naturalizuje.

serve the Empire, and the social order of the Empire is responsible for its
own stagnation, then it is my duty to change that social order, even if I must
destroy it” (Myles Balfe, op. cit., s. 83).
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Tekst poświęcony jest przedstawieniu brytyjskiego imperializmu w Trylogii Bartimaeusa Jonathana Strouda. Analizie poddane zostają sposoby problematyzowania
poszczególnych aspektów polityki mocarstwowej: struktury społecznej prowadzącego ją kraju, wytwarzania przez niego Innych, propagandy, kultury symbolicznej.
Pozornie powieści w dużej mierze poświęcone są właśnie krytyce imperializmu –
przeprowadzona interpretacja stanowi jednak propozycję odczytania ich jako
imperializm naturalizujących.
Słowa kluczowe: imperializm, imperium brytyjskie, Jonathan Stroud, fantasy,
literatura dla dzieci i młodzieży

Summary
Criticism or Naturalisation? British Imperialism
in Jonathan Stroud’s Bartimaeus Trilogy
Article is dedicated to the depiction of british imperialism in Jonathan Stroud’s
Bartimaeus Trilogy. Subject to analisis are the ways of problematisation of the
superpower politics aspects: social structure of the country running it, creation of
Others, propaganda and symbolic culture. At first glance the novels are dedicated
in great deal to criticism of said imperialism – conducted interpretation however
is a proposal of reading them as normalising it.
Key words: imperialism, British Empire, Jonathan Stroud, fantasy, young adult
literature

Dyskursy imperiów

red. Maciej Nawrocki
Kraków 2018, s. 127–144

MARTA BŁASZKOWSKA
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kolosy na glinianych nogach
Imperialne fantazje w polskiej prozie
postapokaliptycznej i historiach alternatywnych
Znacząca większość tekstów fantastycznych, zwłaszcza tych pisanych od
końcówki XX wieku, ewidentnie wymyka się klasyfikacjom, zawierając
w sobie różne elementy i operując różną motywacją. Podział na science
fiction, fantasy i horror wydaje się anachronizmem; badacze próbują
jeszcze wyróżniać w fantastycznej literaturze podtypy, dzielić ją według
tematów czy przyjmować inne arbitralne kryteria. Podziałom tym w szczególny sposób wymyka się pewna grupa, w której skład wchodzą przede
wszystkim utwory określane jako historie alternatywne i, poniekąd im
pokrewne, teksty postapokaliptyczne. Te pierwsze postrzegane często
jako efekt zmieszania mniej lub bardziej konwencjonalnie pojmowanej
powieści historycznej z szeroko rozumianą fantastyką; stanowią niewątpliwie gatunek popularny i, wbrew pozorom, nienowy. Refleksje tego typu,
wywodzące się z ludzkiej skłonności do tworzenia narracji kontrfaktycznych1, pojawiają się w historiografii już od starożytności i przewijają się
przez nią aż do czasów nowożytnych2, chociaż upowszechniony model
1

2

Por. np. Hilary Dannenberg, Fleshing Out the Blend. The Representation
of Counterfactuals in Alternate History in Print, Film, and Television Narratives, [w:] Blending and the Study of Narrative. Approaches and Applications,
eds. Ralf Schneider, Marcus Hartner, Berlin–Boston 2012, s. 121.
Por. np. Andrzej Feliks Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003, s. 467‒477.
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mówienia o historii najczęściej nie dopuszczał ich do oficjalnego obiegu3. Teksty postapokaliptyczne łączy z tymi typami opowieści skłonność
do operowania eksperymentem myślowym – skłaniająca zresztą część
badaczy do postrzegania historii alternatywnych jako podgatunku science
fiction4 – a często również do uzasadniania tych eksperymentów za pomocą
argumentów naukowych czy na przykład opierania się na różnego rodzaju
danych historiograficznych5. Oczywiście w praktyce bywa z tym różnie;
przede wszystkim są to przecież utwory fantastyczne, a więc rządzące
się swoimi prawami – ze względu na zakres tematyczny i objętościowy
niniejszego tekstu nie ma możliwości omówienia tu dokładnie wszystkich cech historii alternatywnej czy postapokaliptycznej oraz kwestii ich
przynależnych do fantastyki. Należy jednak w tym kontekście podkreślić,
że chociaż dla omawianych typów tekstów istotny jest moment rozdzielenia się osi czasu na faktyczną i alternatywną (punkt ten określa się jako
POD – point of divergence), to samo to wydarzenie często poprzedza czas
akcji i bywa tylko wspominane, w przeciwieństwie do eksponujących je
narracji historycznych opartych na myśleniu kontrfaktycznym. Kładzenie większego nacisku na – nawet bardzo długofalowe – konsekwencje
3

Dla przykładu: założyciel tak zwanej krakowskiej szkoły historycznej, Michał
Bobrzyński, zasadniczo uznaje operacje kontrfaktyczne za jałowe, ale formułuje
warunki, po których uwzględnieniu mogłyby ukazać się pożyteczne; zwraca
uwagę przede wszystkim na konieczność zachowania prawdopodobieństwa
(poprzez odwołanie się do prawdziwego lub możliwie prawdziwego wydarzenia) i wyprowadzenie uzasadnionych wniosków. Por. Michał Bobrzyński,
Przedmowa [w:] Janusz Osica, Andrzej Sowa, Alternatywna historia: Co by
było, gdyby…, Warszawa 2005, passim. Więcej informacji na temat historii
alternatywnych, myślenia kontrfaktycznego i jego miejsca w literaturze znaleźć można w licznych opracowaniach – por. np.: Natalia Lemann, Czy można
uchronić się od przeszłości? Historie alternatywne i uchronie jako literackie
aporie polityki i wiedzy historycznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011,
z. 2, s. 19–41; Hillary Dannenberg, op. cit., s. 121–145; Magdalena Wąsowicz,
Historie alternatywne w literaturze polskiej: typologia, tematyka, funkcje,
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, z. 2, s. 91–105.
4 Por. np. Natalia Lemann, op. cit., s. 381; Karen Hellekson, The Alternate History.
Refiguring Historical Time, Kent 2001.
5 Por. Geoffrey Winthrop-Young, Fallacies and Thresholds. Notes on the Early Evolution
of Alternate History, „Historical Social Research” 2009, Vol. 34, No. 2, s. 110
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pewnych niekoniecznie wyraźnie opisanych wydarzeń jest zresztą kolejną
cechą łączącą historie alternatywne i teksty postapokaliptyczne.
Chociaż historie alternatywne mają się szczególnie dobrze na rynku
amerykańskim6, lata 90. wraz z zanikiem cenzury przyniosły ich intensywny rozwój również w Polsce7. Zarówno te utwory, jak i teksty postapokaliptyczne mogą zawierać w sobie rozmyślania historiozoficzne czy
na przykład elementy powieści o ideach, przez co szczególnie chętnie
interpretowane są one przez pryzmat dyskursu narodowego. Potwierdzają to liczne przykłady, które analizuje szczegółowo właśnie w takim
kluczu chociażby Magdalena Górecka8. Niezwykle istotnym elementem
fabuły tego rodzaju utworów stają intrygi polityczne, geostrategia i fakty
historyczne zaczerpnięte ze świata rzeczywistego. Mimo fantastycznego
sztafażu dużą wagę przywiązuje się też do zgodności z prawdą historyczną i zasadami prawdopodobieństwa – stąd liczne polemiki, jak na
przykład ta, którą toczyli Jacek Dukaj i Tadeusz A. Olszański na łamach
„Miesięcznika” Śląskiego Klubu Fantastyki po wydaniu Xavrasa Wyżryna9.
Wśród funkcji, jakie spełniają historie alternatywne, oprócz tych dotyczących rozrywki i edukacji, wskazuje się przede wszystkim kompensacyjną,
6

Por. Matthew Schneider-Mayerson, What Almost Was. The Politics of the Contemporary Alternate History Novel, „American Studies” 2009, No. 3/4, s. 65.
7 Chociaż przykłady tekstów tego typu pojawiały się także dużo wcześniej, chociażby w dwudziestoleciu międzywojennym, o czym piszą Agnieszka Haska
i Jerzy Stachowicz, łącząc opracowanie z antologią utworów. Por. Agnieszka
Haska, Jerzy Stachowicz, Śniąc o potędze, Warszawa 2012.
8 Por. Magdalena Górecka, Przeszłość ideologicznie zaprojektowana. Historie alternatywne w służbie prawicowej utopii, „Estetyka i Krytyka” 2014, nr 4, s. 11–28.
9 Początkiem dyskusji była recenzja, w której Olszański zarzucał Dukajowi nieznajomość faktów i praw rządzących historią, pisząc: „Xawras Wyżryn [sic!]
jest kompletną porażką. Dukaj zaryzykował tworzenie historii alternatywnej,
a jest to jeden z najtrudniejszych gatunków fantastyki, wymagający nie tylko
rozległej wiedzy historycznej, ale też – historiozoficznej, nie da się bowiem
konstruować alternatywnego biegu dziejów bez jakiegoś poglądu na prawa,
dziejami rządzące. Naszemu autorowi brak i jednego, i drugiego”, i wymieniając szereg uchybień. Por. Tadeusz A. Olszański, Dukaj na manowcach,
„Miesięcznik” 1997, nr 97 [on-line:] http://skf.org.pl/monthly/pdf/m097.
pdf [01.06.2015]; Xavras Wyżryn – dyskusja, „Miesięcznik” 1998, nr 100
[on-line:] http://skf.org.pl/monthly/pdf/m100.pdf [01.06.2015].
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historiozoficzną i rewizyjną10. Już sama ta lista pokazuje, jak mocno
literatura tego typu uwikłana jest w sieć kontekstów społeczno-politycznych i że zazwyczaj trudno mówić o niej bez odniesienia się do nich
oraz do proponowanej w danym utworze wizji historii, w której zawsze
zawiera się przecież jakaś forma oceny: „historie alternatywne traktują
przeszłość w sposób instrumentalny – używają jej do komentowania
teraźniejszości, odzwierciedlając tym samym współczesne nadzieje
i obawy”11, konkluduje Natalia Lemann za Gavrielem D. Rosenfeldem.
Funkcja kompensacyjna, choć bywa uznawana za najistotniejszą
i w powszechnym odbiorze to z nią kojarzy się narracje omawianego
typu, pozostaje zasadniczo równorzędna z rewizyjną. Teksty opisujące
błyskotliwe zwycięstwa polskiej polityki i armii doprowadzające do
utworzenia z kraju imperialnej potęgi – takie jak choćby Mocarstwo
Marcina Wolskiego (2009) czy dużo wcześniejsze Rok 1974. Powieść
z czasów przyszłych Bolesława Żarnowieckiego (1927) lub nawet nieopublikowana nigdy monumentalna Historia przyszłości Adama Mickiewicza – sąsiadują z tymi, w których Polska została podbita lub zniszczona –
by wskazać chociażby Xavrasa Wyżryna Jacka Dukaja (1996), a także szereg
dawniejszych utworów wyrażających społeczny lęk przed konkretnymi
grupami politycznymi lub etnicznymi (Bolszewikami, Azjatami, Żydami):
Po czerwonym zwycięstwie Teodora Jeske-Choińskiego (1909), Triumf żółtych (1927)
czy Zamach Jędrzeja Giertycha (pseudonim J. Mariański, 1938).
Chociaż o historiach alternatywnych i postapokaliptycznych napisano
już sporo, wciąż interesujące może być przyjrzenie się im z perspektywy
tego, co mówią o idei państwowości i samych organizmach państwowych.
Nawet jeżeli faktycznie, jak sugeruje Jacek Dukaj, polska fantastyka jest
zdominowana przez dyskurs prawicowo-konserwatywny12, to z pewnością
10 Por. Magdalena Wąsowicz, op. cit., s. 98‒102.
11 Natalia Lemann, op. cit., s. 15.
12 Por. Jacek Dukaj, Wyobraźnia po prawej stronie – część pierwsza [online:] https://ksiazki.wp.pl/wyobraznia-po-prawej-stronie-czesc-pierwsza-6146197796046465a [dostęp: 20.09.2018]. Dukaj wiąże to z faktem, że
w czasach PRL literatura fantastyczna (głównie science fiction) przyciągała
pisarzy antykomunistycznych, mogących wykorzystać ją jako alegorię, by
wyrazić krytykę systemu.
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nie dotyczy to wszystkich autorów, a niezależnie od orientacji politycznej twórców przedstawianie tak zwanych imperialnych fantazji równie
często oznaczać może chęć stworzenia prawicowej utopii, jak i wizji
pesymistyczno-krytycznej. Niejednokrotnie mocarstwa pokazane są bowiem jako słabe, chwiejne a czasem nawet wprost w stanie rozpadu. Dla
zobrazowania tej tezy w niniejszym tekście omówione pokrótce zostaną dwa utwory: Apokalipsa według Pana Jana Roberta J. Szmidta oraz
Autobahn nach Poznań Andrzeja Ziemiańskiego. Chociaż wątki imperialne
obecne są w wielu tekstach tego typu, wybór akurat tych utworów nie jest
przypadkowy. Po pierwsze oba odwołują się konkretnie do losów Polski
w zmienionych warunkach historycznych. Po drugie każdy z nich w innym
stopniu operuje narzędziami fantastyki. Powieść Szmidta stara się mocno
opierać na elementach przewidywania i dyskursie realistycznym – nie
pojawiają się w niej elementy spoza takiego porządku, abstrahując od
samego konceptu przedstawienia świata po apokalipsie. W opowiadaniu
Ziemiańskiego z kolei występują wątki zdecydowanie mocniej zakorzenione w tradycyjnej literaturze fantastycznej, takie jak chociażby motyw
podróży w czasie czy poddane ewolucji mówiące zwierzęta. Przyjrzenie
się tekstom silnie ze sobą powiązanym – Apokalipsa według Pana Jana
bywa nawet uznawana za nieoficjalny prequel Autobahn nach Poznań –
a równocześnie różniących się w kwestii podejścia do fantastyki umożliwi szersze zbadanie zasygnalizowanych wyżej imperialnych wątków.
Apokalipsa według Pana Jana, wydana w roku 2003, skupia się na
genezie globalnej katastrofy i zdarzeniach tuż po niej. Prolog obejmuje
wydarzenia dziejące się w chwilach tuż przed rozpoczęciem apokalipsy:
Punkt pierwszy, konflikt atomowy na Półwyspie Koreańskim. Z danych wywiadu NATO wynika, iż Północ przeprowadziła zmasowane uderzenie na
strefę zdemilitaryzowaną, niszcząc przy okazji największe miasta południa
i Ósmą flotę. Pół godziny później Indie i Pakistan dokonały wymiany uderzeń
nuklearnych. […] Liczby ofiar nie sposób obliczyć, ale szacujemy, że śmierć
poniosło do tej chwili nie mniej niż pięćset pięćdziesiąt milionów ludzi. Co
więcej, wojna ta spowodowała już następstwa w innych regionach świata.
[…] Hekatomba azjatycka rozpętała reakcję łańcuchową. I tu dochodzimy do
sedna sprawy. Rząd Rzeczpospolitej od dawna wyczekiwał odpowiedniego
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momentu, w którym oczy świata zostaną zwrócone w innym kierunku, by
przywrócić zagarnięte ziemie wschodnie do macierzy. Od wielu miesięcy siły
zbrojne były rozlokowywane na ścianie wschodniej pod pozorem manewrów
i przegrupowań zgodnych z oczekiwaniami naszych sojuszników. W tej chwili
agencje prasowe zostały poinformowane o naruszeniu granicy Polski przez
zmotoryzowane oddziały ukraińskie. To oczywiście chwyt propagandowy.
W ramach kontrataku za kilkanaście minut nasze doborowe dywizje przekroczą granicę z Ukrainą i rozpoczną operację wyzwalania świętych miejsc
naszej ojczyzny. Ponad sto tysięcy żołnierzy, dwa tysiące czołgów i wozów
bojowych, dwieście samolotów. Ta masa sprzętu i wojska powinna zmiażdżyć
opór niczego nie spodziewającego się wroga. Polska znów stanie się mocarstwem Europy. Da Bóg, będzie sięgać od morza do morza13.

Już te kilka zdań wypowiedzianych przez majora do żołnierzy wskazuje
na stojącą za planem operacji ideę budowy polskiego imperium, stworzonego choćby za najwyższą cenę. W tle pojawiają się momentalnie
odniesienia do polskiego kolonializmu kresowego: pierwszym celem
misji, nazwanej – nomen omen – Orlęta, ma być przecież „wyzwalanie
świętych miejsc naszej ojczyzny”, przywrócenie do Polski Ziem Wschodnich. Sprawy przybierają jednak obrót inny od planowanego: Ukraina
odpala głowice nuklearne, a potem wybucha wojna atomowa na skalę
całego globu. W konsekwencji znaczna część ludzkości ginie, niedobitki cierpią na chorobę popromienną, w miastach i wsiach znajdują się
śmiertelnie niebezpieczne skażone obszary, po zbombardowaniu bunkrów w Radzyminie umierają władze państwowe, a bez szwanku udaje
się przetrwać jedynie wybranej grupie żołnierzy, która na czas została
przewieziona do schronu ukrytego w Ślęży, nazywanego Bastionem. Gdy
po trzech latach oczekiwania wychodzą oni na zewnątrz, wbrew początkowym oczekiwaniom nie napotykają jednak wyłącznie na wyludnioną
ziemię – okazuje się, że pobliski Wrocław zdążył wzmocnić się i zgromadzić ocaleńców, odbudowujących i fortyfikujących miasto pod przewodnictwem burmistrza określanego jako Pan Jan. To właśnie Wrocław
13 Robert J. Szmidt, Apokalipsa według Pana Jana, Poznań 2016, s. 14‒15.
Wszystkie cytaty z tej pozycji pochodzą ze wskazanego wydania; dalej lokalizowane będą bezpośrednio w tekście przy pomocy skrótu „APJ” i numeru strony.
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aspiruje do miana stolicy nowej Polski, którą władca chce rozciągnąć
właśnie „od morza do morza”, jako wielkie europejskie imperium, wykorzystując to, że większość kontynentu jest w ruinie.
Jakie jednak jest to nowe mocarstwo? Śledząc jego historię, trudno
nie zauważyć, że zbudowano je niedopowiedzeniu i odpowiednio wykorzystanym kłamstwie. Byli mieszkańcy Bastionu prędko orientują
się, że Pan Jan to w rzeczywistości dawny wysoki urzędnik państwowy,
który okazał się współodpowiedzialny za fatalną w skutkach decyzję
o ataku na Ukrainę. Co więcej, sam burmistrz przyznaje się im, że
niszczył raporty ostrzegające przed konsekwencjami takiej wojny,
zdając z nich sobie doskonale sprawę i doprowadzając do zbombardowania Radzymina, by zyskać władzę. Tłumaczy jednak to wszystko
nie chęcią osobistego zysku, ale wyższą ideą:
– Dlaczego…? Dlaczego pan…?
– Bo miałem wizję, bo nie chciałem dopuścić do tego, żeby Polska znów zniknęła z mapy, a przy naszych elitach rządzących mogło do tego dojść. Sześć
milionów bezrobotnych, dalsze trzy na wylocie. Czy te liczby coś panu mówią?
– To niczego nie tłumaczy… To szaleństwo popchnęło pana do tego
czynu… Żądza władzy…
– Nie, Grzegorzu, nie szaleństwo – przerwał mu Burmistrz, zanosząc się
śmiechem. – Zimna kalkulacja. I coś jeszcze. Całe życie miałem szczęście.
O takich ludziach jak ja mówi się, że są w czepku urodzeni. Brałem udział
w kilku naprawdę poważnych wypadkach samochodowych, z których
wyszedłem bez szwanku, bez draśnięcia nawet. Jeśli postanawiałem, że
czegoś dokonam, zawsze mi to wychodziło. Postanowiłem więc, że dojdę do
najwyższych stanowisk w naszym kraju, a może nawet w Europie. I konsekwentnie zmierzałem do celu, można nawet powiedzieć, że po trupach. Bo
byłem lepszy od innych, mądrzejszy, widziałem dalej, rozumiałem więcej.
W polityce jednak mierny ale wierny znaczy więcej od rzutkiego i zdolnego.
Dlatego musiałem wziąć sprawy w swoje ręce. [APJ 109].

Oczywiście wszystkie te fakty nie są znane ani mieszkańcom Wrocławia, ani innym ocaleńcom, którzy chcą pod wodzą burmistrza budować
nowe imperium. Pan Jan jest mistrzem oszustw i tworzenia piętrowych,
bardzo rozbudowanych narracji złożonych z elementów prawdziwych
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i fałszywych. Nie wiadomo na przykład ostatecznie, ile prawdy jest w jego
opowieści o wyzwoleniu Wrocławia spod władzy gangów byłych więźniów
przez niego i jego sojuszników. Pewne jest jednak, że zarówno ta historia,
jak i wiele innych, które powtarzane są przez burmistrza i przychylne mu
osoby, pełnią rolę mitów założycielskich, sankcjonujących władzę Pana Jana
i pełniących funkcję ideologiczną14. Przywódca staje się zatem podobny
do bohatera epopei, który „jest niejako desygnowany do wykonywania
zadań wpisanych w wyższy porządek czystych jakości, hieratycznych
gestów wzorcowych rozstrzygnięć”15, nie mając nigdy wątpliwości co do
słuszności podejmowanych przez siebie działań16. Sam o sobie mówi:
„Jestem okrutny, ale sprawiedliwy” [APJ 49] – niejednokrotnie podkreśla, jak wielki wpływ na dobrostan wrocławian mają jego rządy. Wolne
Miasto Wrocław jest niewątpliwie zbudowane na krwi wielu ofiar, ale
mimo to okres władzy Pana Jana to czas porządku i względnej stabilizacji, którą docenia z pewnością znaczna część mieszkańców. Ocena
postępowania burmistrza musi być uzależniona od przyjętych założeń
etycznych – co jest lepsze: sprawiedliwe rządy twardej ręki, odcinające
się jednak od „demokracji, wolności i innych dupereli” [APJ 110], czy też
zachowanie swobód obywatelskich przy jednoczesnym przymykaniu
oka na chaos i bezprawie? Powieść Szmidta zdaje się nie udzielać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wprawdzie Pan Jan prezentowany
jest w większości sytuacji raczej jako szaleniec opętany żądzą władzy,
jednak jego działania są skuteczne i przede wszystkim faktycznie cieszą
się poparciem znacznej części społeczeństwa. Może zatem należałoby
rzeczywiście postrzegać go w kategoriach heroicznych – jako bohatera,
który „ucieleśnia mniej lub bardziej świadome pragnienia jakiegoś pokolenia czy społeczności”17, współtworzącego mit ustalający poniekąd
14 Por. Marcin Klik, Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie
(1969‒2012), Warszawa 2016, s. 161‒166. Klik analizuje różne koncepcje
mitu polityczno-historycznego, pokazując ich podobieństwa i różnice.
15 Bogusław Bednarek, Epos europejski, Wrocław 2001, s. 372.
16 Por. Roman Dąbrowski, Epopeja w literaturze polskiego oświecenia,
Kraków 2015, s. 11.
17 Marcin Klik, op. cit., s. 164; por. Marie-Catherine Huet-Brichard, Littérature
et mythe, Paris 2001, s. 31‒34.
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porządek świata18, być może bezwzględnego, ale dającego ludziom to,
czego im potrzeba? Sam burmistrz jest o tym niewątpliwie przekonany:
– Wiesz, dlaczego ci ludzie mnie uwielbiają? Gdybym był pozbawionym
mózgu tyranem, jak mnie przedstawiacie, to by mnie znienawidzono, a oni
są gotowi pójść za mną w ogień. Ciekawe, nieprawdaż?
– Socjotechniczne sztuczki…
– Twarda ale sprawiedliwa ręka władcy. Tylko to się liczy dla normalnego
człowieka. Wolność to same zagrożenia. Spójrz na Murzynów po wojnie secesyjnej. Z deszczu pod rynnę… A co się stało po rewolucji? I tej francuskiej,
i tej rosyjskiej? A co wywalczyła Solidarność? Demokracja to równanie w dół…
do najsłabszego… Dekadencja! [APJ 110‒111].

Problem nowego polskiego imperium tkwi jednak nawet nie tyle w tym,
że zbudowano je na kłamstwie i twardych, bezwzględnych zasadach.
Dużo gorsza okazuje się jego fasadowość, która stopniowo wychodzi na
jaw i staje się coraz trudniejsza do opanowania. Początkowo wszystko
wydaje się iść zgodnie z planem Pana Jana: Wrocław rośnie w siłę, podbija okoliczne tereny, zyskuje kontrolę nad kolejnymi miejscowościami
i obszarami. Ostatecznie nawet drugie wolne miasto – Poznań – stanowiące głównego przeciwnika na arenie walki o dominację nad terytorium
Polski, ulega i zgadza się na współpracę. Jednak w miarę rozszerzania
się ze skali mikro do makro – a więc od walk o sam Wrocław i bieżących
problemów, takich jak konieczność zdobycia paliwa do samolotów, do
prób stworzenia faktycznego organizmu państwowego – przed władzami
nowego kraju piętrzą się bardzo poważne problemy. Po pierwsze okazuje
się, że globalna katastrofa nie pozostała bez wpływu na klimat: terytorium
lądowe dawnej Polski drastycznie się zmniejszyło, odkąd wzrósł poziom
wody w Bałtyku i morze wchodzi coraz bardziej w głąb lądu. Drugie
zagrożenie jest jeszcze gorsze: ze wschodu nadciągają fale azjatyckich
uchodźców, poprzedzane przez dobrze zorganizowaną i wyposażoną oraz
przerażająco liczną armię. Ten wątek w powieści Szmidta to oczywiście
bardzo czytelne nawiązanie do lęku przed „żółtym niebezpieczeństwem”
(yellow perril), paraliżującego opinię społeczną w końcówce XIX wieku
18 Por. ibidem, s. 163.
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i aż do drugiej wojny światowej, gdzie znalazł on swoją kulminację.
Według ówczesnych koncepcji Europie, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii
(i jej indyjskim koloniom) zagrażać miał zalew azjatyckich – głównie
chińskich i japońskich – robotników, reprezentujących wprawdzie rasę
niższą, ale za to wyposażoną w kulturę nastawioną na dążenie do dobrobytu i promującą determinację, a także cechującą się spokojem obcym
Europejczykom. Jeszcze w styczniu 1938 roku „Śląski Kurjer Poranny”
w dość sensacyjnym tonie donosił o wypowiedzi „ministra Japonii”, który
„o pokonaniu białych, a także złamaniu potęgi brytyjskiej i amerykańskiej,
mówi […] w takim tonie, jakby chodziło o spożycie śniadania lub rozegranie
partii golfa”19. Agresywne wypowiedzi Japończyków ujmowane są automatycznie w ramy konfliktu rasowego, którego celem jest „wojna ogólna
i panowanie żółtych nad światem”20, przy równoczesnym podkreślaniu,
że kultura azjatycka (zwłaszcza japońska) „cały postęp cywilizacyjny, jaki
dzisiaj posiada, zawdzięcza właśnie kulturze europejskiej”21.
W Apokalipsie Pana Jana ten wątek ma oczywiście – jak trafnie zauważa
Adam Mazurkiewicz22 – funkcję dużo bardziej rozrywkową i w przeciwieństwie do na przykład powieści z dwudziestolecia międzywojennego
raczej nie ma służyć wyrażaniu aktualnych społecznych lęków. Dużo
jednak mówi o kreacji fikcyjnego imperium polskiego w powieściowym świecie. Najbardziej wyraziste w tym kontekście są sceny związane z próbami znalezienia „najlepszego z możliwych planów obrony”
[APJ 251]. Milionowa armia Chińczyków wydaje się niepokonana: przypomina
przemieszczającą się powoli, ale konsekwentnie falę, która może zmieść
odradzającą się Polskę z powierzchni ziemi bez większego trudu. W obliczu
tego Pan Jan decyduje się na oszustwo: pod pozorem spotkania dyplomatycznego zabiera przedstawiciela chińskiej delegacji do kompleksu
19 en-em, Żółte niebezpieczeństwo. Groźba dla cywilizacji europejskiej, „Śląski
Kurjer Poranny” 1938, nr z 06.01., s. 2.
20 Ibidem, s. 1.
21 Ibidem.
22 Por. Adam Mazurkiewicz, Spojrzenie w przeszłość. O nurcie tzw. „późnej
narracji archeologicznej” [sic!] w dwudziestowiecznej polskiej literaturze fantastycznonaukowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria
Polonica” 2005, nr 7, s. 482.
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wojskowego, w którym odnaleziono najnowocześniejsze samoloty (pozostawione tam w przeddzień katastrofy przez Amerykanów mających
zaprezentować je na targach broni) i głowice atomowe pozostałe po
rosyjskich wojskach przebywających jeszcze w latach 90. na ziemiach
Rzeczypospolitej. Chociaż dowódcy wrocławsko-poznańskich wojsk wiedzą, że żołnierze nie będą w stanie wykorzystać tej broni z powodu braku
paliwa i przeszkolenia, Pan Jan zarządza zaprezentowanie jej wrogowi
w taki sposób, żeby dał się omamić ogromowi rzekomej polskiej potęgi.
Jednak nie do końca przynosi to spodziewany efekt – Chińczycy wprawdzie negocjują, ale ich wojska wciąż posuwają się na zachód. Dlatego Pan
Jan decyduje się na ostateczny krok: zużycie wszystkich zapasów mieszanki paliwowo-powietrznej i wysłanie większości samolotów w celu
zbombardowania wrogiej armii. W ostatniej scenie powieści obserwuje
paniczną reakcję strony chińskiej, równocześnie ustalając nową granicę
własnego imperium, która sięgać ma aż po Moskwę.
Chociaż burmistrz Wrocławia – i być może przyszły przywódca Wielkiej
Polski – osiąga swój cel, nie wiadomo, na jak długo. Imperium przez niego
budowane nie ma mocnych podstaw, a przeciwnie, stoi na fundamencie
kłamstwa i ułudy, rządzone jest twardą ręką tyrana i nie dysponuje de
facto żadną większą siłą, pozwalającą mu przetrwać. Cała nadzieja na
jego potęgę opiera się na przekonaniu, że to właśnie terytorium Polski
najlepiej przetrwało globalną katastrofę. W świetle informacji o tym, że
ze wschodu nadciąga znacznie liczniejsza i lepiej zorganizowana grupa
ludności prowadzona w dodatku przez nieźle uzbrojone wojsko, oznacza
właściwie koniec nadziei na sukces. Oczywiście działania Pana Jana
pozwalają tymczasowo zażegnać kryzys, jednak nie ma żadnej pewności,
że wkrótce się on nie powtórzy. Budowane na gruzach polskie imperium
to w rzeczywistości kolos na glinianych nogach. Głównym narzędziem
walki z wrogiem i umacniania pozycji władzy okazuje się propaganda
oparta na iluzji i wychwalaniu rzekomej własnej potęgi.
Wydane po raz pierwszy w magazynie „Science Fiction” w 2001 roku
opowiadanie Andrzeja Ziemiańskiego Autobahn nach Poznań jest pod
wieloma względami pokrewne wobec Apokalipsy według Pana Jana. Intrygujące, że choć powieść Szmidta ukazała się drukiem w roku 2003,
to jej prolog, zatytułowany Ognie w ruinach, został opublikowany w tym
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samym numerze „Science Fiction”. Oba teksty zostały zresztą opisane
przez samego Szmidta we wstępie jako „dyptyk wrocławski. Dwa, jakże
różne, opowiadania połączone kilkoma wątkami, z Wrocławiem w tle”23.
W obu pojawia się postać Pana Jana (chociaż u Ziemiańskiego zostaje
on tylko wspomniany), oba zawierają wątki postapokaliptyczne i podobną nieco konstrukcję świata; jak już zaznaczono wcześniej, część
fanów uznaje Apokalipsę… za nieoficjalny prequel Autobahn nach Poznań,
chociaż nie wiadomo, czy taka była intencja autora.
W opowiadaniu Ziemiańskiego próżno jednak szukać polskiego imperium, jakie obiecywał mieszkańcom Wrocławia Pan Jan. Jeżeli uznawać
oba utwory za rozgrywające się we wspólnym uniwersum, należałoby
stwierdzić, że faktycznie wspomniana wyżej fasadowość powstającego
polskiego mocarstwa oraz jego niewielka rzeczywista siła militarna
i techniczna poskutkowały może nie tyle zupełną klęską, ile po prostu
ponownym spadkiem znaczenia kraju na arenie międzynarodowej. Tym
razem jako bezpośredni powód globalnej katastrofy wskazane zostaje
użycie przez Chińczyków tak zwanej Bomby Szen, czyli niewiadomej
substancji („Jakieś bakterie? Nanomechanizmy? Drobinki wywołujące
promieniowanie jonizujące?”24), która zmieniła wszystkie izolatory
w przewodniki, uniemożliwiając używanie elektryczności. Kilka razy
zostaje jednak zasygnalizowane, że i przed wybuchem Bomby Szen świat
nie przypominał tego znanego czytelnikowi z empirii: mowa jest o zmianach genetycznych, które spowodowały na przykład ewolucję wielkich
kotów i częściowe upodobnienie ich do człowieka.
W takiej rzeczywistości marzenia o imperialnej potędze muszą wyglądać zupełnie inaczej. Polska, słynąca w rzeczywistości Autobahn…
jako światowa stolica przemytu, jest bowiem krajem pełnym kontrastów: miasta są wysoko rozwinięte, natomiast między Wrocławiem
i Poznaniem rozciąga się tytułowa autostrada, stanowiąca pole walk
między regularnymi wojskami wspieranymi przez drużyny bezlitosnych
najemników a grupami mutantów organizujących własne społeczności
23 Robert J. Szmidt, Wstęp, „Science Fiction” 2001, nr 2, brak paginacji [s. 2].
24 Andrzej Ziemiański, Autobachn [sic!] nach Poznań, „Science Fiction” 2001, nr 2,
[s. 53]. Wszystkie cytaty z tej pozycji pochodzą ze wskazanego wydania; dalej lokalizowane będą bezpośrednio w tekście przy pomocy skrótu „ANP” i numeru strony.
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pośród postapokaliptycznej pustyni. Dumą państwa jest jednak Wrocław,
który ze względu na położenie geograficzne pełni istotną rolę gospodarczo-polityczną. Ukryte pod kopułą fullerowską miasto stanowi swego
rodzaju oazę pośród pustyni i równocześnie manifestację rzekomej
potęgi i domniemanego dobrobytu kraju. Rosną tam prawdziwe drzewa
i trawa, funkcjonują kawiarnie i restauracje, a mieszkańcy toczą spokojni,
sielskie niemal życie przypominające to znane z filmów o amerykańskiej prowincji: mają duże, piękne domy, w których urządzają grillowe
przyjęcia, dbają o ogrody i dekoracje, wychowują dzieci. Wrocław jest
utrzymywany, chociaż generuje ogromne koszty – wymaga ciągłych dostaw produktów z Poznania, który znajduje się w dużo gorszej sytuacji.
Cel istnienia Festung Breslau jest oczywiście propagandowy:
Tu Wojsko Polskie to jedynie pełni honorowe warty przy pomnikach, przy
wejściach do urzędów. Walczą najemnicy. Polscy to mogą być co najwyżej
wyżsi oficerowie. Ale takiego najemnika musisz czymś skusić. Na przykład
wizja raju. Wiesz, jakie legendy krążą o Festung Breslau w Reichu albo w Rosji?
Ludzie tracą całe swoje rodziny, żeby dojść do krainy marzeń. Widziałaś Iwana
Dołgorukowa? Był księgowym w Moskwie. Przelazł sam jeden całą pustynię,
bez broni i bez zapasów. Jak tu dotarł, to mimo że nie miał pojęcia o wojsku,
od razu zrobiliśmy go porucznikiem. Jeśli ktoś wie, jak przeżyć i jak zabijać
gołymi rękami, to znaczy, że jest urodzonym żołnierzem i niepotrzebne mu
żadne akademie. […] Chcę ci powiedzieć tylko, że najemnik może walczyć
za żołd, ale pieniądze nic nie znaczą. Najemnicy walczą za prawo do życia
w raju. Nikt nie będzie narażał tyłka codziennie, nikt nie będzie się narażał
na zjedzenie, nawet posmarowany trucizną, wyłącznie za forsę. Oni dokonują cudów, bo mogą wrócić tutaj. Mają swoje żony, dupy, kochanków… Mają
perspektywę normalnego życia, o której reszta świata może jedynie czytać
w starych powieściach [ANP 56].

Jednak, podobnie jak w Apokalipsie…, ostatecznym celem polskich przywódców jest nie utrzymanie status quo, a „Rzeczpospolita
uber [sic!] alles. Od morza do morza, jak nasi ojcowie kazali” [ANP 67].
Doprowadzenie do tego jest niemożliwe w panujących warunkach, jednak
pojawia się szansa na zmianę tej sytuacji: okazuje się, że Amerykanie
przed wybuchem Bomby Szen skonstruowali maszynę do przenoszenia
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się w czasie, która została odgórnie zaprogramowana, by uruchomić się
w określonym momencie – wprawdzie jedynie na nanosekundę, ale to
miałoby wystarczyć, by przetransportować ludzi i sprzęt umieszczony
w zasięgu specjalnych emiterów do przypadkowego momentu w dziejach. Na skutek intrygi szpiegowskiej emitery zostają przechwycone
przez Polaków, którzy przy ich pomocy faktycznie przenoszą się w czasie.
Jednak to nie wystarcza: zgodnie z planem generała Rafała Baryły wypuszczone zostają przetransportowane w przeszłość szeny, aby polskie
wojsko, wyposażone w zabraną z przyszłości udoskonaloną technologię
parową, mogło bez trudu podbić świat ogarnięty paniką po zniknięciu
elektryczności. Generał Baryła pełni w Autobahn… funkcję podobną, co
Pan Jan w Apokalipsie…: jest tyranem, przywódcą lubującym się w torturach psychicznych i fizycznych (co uwidacznia się podczas sceny
przesłuchania amerykańskiej tajnej agentki) i nie zwraca uwagi na fakt,
że wypuszczenie szenów spowoduje masowy głód i wyginięcie znacznej
części ludności. Czyni to jednak, podobnie jak burmistrz Wrocławia
w Apokalipsie…, w imię wyższej idei:
– Jezus Maria… Dlaczego pan to zrobił? Pan zabił parę miliardów ludzi jednym pociągnięciem za dwa spusty tego kontenera! Oni sobie nie poradzą bez
sztucznych nawozów!
– Owszem. Zabiłem. – Baryła uśmiechnął się dobrodusznie. – Rzeczpospolita
liber [sic!] alles. Rzeczpospolita rulez. Od morza do morza, kurwa jej mać! Panu
Janowi się nie udało, bo miał za mało sprzętu, ale ja to zrobię!!! […] Amerykanie
też się przenieśli w czasie. […] Oni mają niesamowicie dobrze zorganizowane
państwo, z jakimś cholernym potencjałem produkcyjnym. Ja mam malutkie,
europejskie państewko. Ale… No i gówno im z tych tysięcy kontenerów! Ja
przywiozłem szeny. Przywiozłem nowoczesne maszyny parowe, ekstrachemię, superlekarstwa i nasiona, o jakich im się tu nie śniło. Zobaczymy, czyje
będzie na wierzchu. Zobaczymy, czy Amerykanie zdołają zbudować tysiące
żaglowców, żeby przewieźć wojsko przez ocean, zanim Rzeczpospolita rozciągnie się od Atlantyku do Oceanu Spokojnego! Od kręgu polarnego do Morza
Śródziemnego! Zobaczymy… [ANP 68].

Baryła przywołuje postać Pana Jana, który pojawia się zresztą już
wcześniej – opisany jest jego wrocławski pomnik, opatrzony hasłem
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„Przechodniu, powiedz Polsce, że zrobiłem to dla swojego Narodu. Musicie
przetrwać za wszelką cenę!” [ANP 57]. Ten tekst, stanowiący zresztą dość
czytelne nawiązanie do epigramu na nagrobku Leonidasa, zdaje się stanowić motto generała Baryły. Konsekwencje nie są ważne, jeżeli istnieje
realna szansa budowy polskiego mocarstwa. Nie jest jednak pewne, czy
plan przywódcy będzie miał możliwość się spełnić: liczne kłopoty, na jakie
natrafiają przybysze z przyszłości, gdy lądują w roku 2001, na czele z silnym
oporem miejscowej ludności, pozwalają wątpić w to, czy cel rzeczywiście
zostanie osiągnięty. Jednak nawet jeśli, to pewne jest, że plan Baryły zakłada ogromne straty w ludziach – nie tylko z powodu widma głodu, ale
również z uwagi na konieczność przeprowadzenia wielu walk. Imperium
być może zostanie więc zbudowane, jednak dopiero na skutek wielu poświęceń i z kładącym się na jego historii cieniem śmierci licznych osób:
sam generał Baryła mówi, że jest w stanie wyżywić „nawet pięćdziesiąt
procent Polaków” [ANP 67]. Nie ma też w Autobahn… mowy o społecznym
poparciu dla działań przywódcy. W przeciwieństwie do Pana Jana nie jest
on raczej samotnym bojownikiem, epickim herosem, choć być może za
takiego się uważa; planuje sukces za wszelką cenę, nie wykorzystuje nawet
elementów propagandy ani nie próbuje zyskać poparcia dla swoich działań.
Niezależnie od tego, w jaki sposób interpretować się będzie postaci
Pana Jana i generała Rafała Baryły – czy jako bohaterów o potęgę Polski,
czy też jako szaleńców opętanych żądzą władzy – należy zauważyć, że
oba kreowane w powyżej omówionych utworach imperia trudno nazwać bliskimi wizji utopijnej. Powstanie polskiego mocarstwa zarówno
w Apokalipsie…, jak i w Autobahn… zakłada poświęcenie mnóstwa ofiar:
zabicie niewinnych, ale przeszkadzających w realizacji celu mieszkańców,
posłanie na śmierć żołnierzy czy pozbycie się przeciwników politycznych.
Ponadto w każdym z przypadków samo planowane bądź już budowane
państwo jawi się jako twór słaby, zbudowany na chwiejnym fundamencie, jakby projekt imperialny zakładał jedynie powołanie mocarstwa do
życia, nie zaś późniejsze jego rozwijanie i utrzymywanie. To obrazy raczej
pesymistyczne, dalekie od faktycznych snów o potędze, a za to mające
charakter raczej krytyczny i rewizyjny.
Próbując zastanowić się nad przyczynami takiego ukazania wizji
przyszłości, warto przyjrzeć się uwagom Przemysława Czaplińskiego,
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który stwierdza, że po roku 1989 społeczeństwo polskie weszło w okres
postutopijny, co ma związek z dyskredytacją komunizmu – ostatniej uznanej utopii25. Postutopijna postawa zakłada „nieufność wobec wszelkich
projektów »lepszego jutra«”26 i zwątpienie w sens tworzenia pozytywnych
wizji przyszłości. Być może obrazy budowy polskiego imperium zawarte
w Autobahn nach Poznań Ziemiańskiego i Apokalipsie według Pana Jana
Szmidta są wyrazem takiego właśnie myślenia i dowodem na wyczerpanie
się lub chwilową niewystarczalność jakiegoś rodzaju dyskursu. Wizja
imperiów jako kolosów na glinianych nogach, sprawiających wrażenie
potężnych i dostojnych, a w rzeczywistości kruchych i łatwych do obalenia, która obecna jest również w innych polskich tekstach kultury27,
z całą pewnością wpisuje się w rewizyjną funkcję literackich historii
alternatywnych i utworów postapokaliptycznych. Eksperyment myślowy
służy w tym wypadku obaleniu mitów i odniesieniu się zarówno do myśli
filozoficzno-etycznej, jak i do szerszych kontekstów historyczno-społecznych.
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Streszczenie
Artykuł stanowi próbę analizy wątków imperialnych w dwóch polskich utworach: Apokalipsa według Pana Jana Roberta J. Szmidta oraz Autobahn nach Poznań
Andrzeja Ziemiańskiego, z równoczesnym uwzględnieniem innych powieści
postapokaliptycznych i historii alternatywnych. Celem jest ukazanie funkcji krytycznej i rewizyjnej stojącej za wykreowanymi przez autorów wizjami Wielkiej Polski.
Słowa kluczowe: imperializm, postapokalipsa, historia alternatywna

Summary
The Colossus With Feet of Clay
Imperial Fantasies in Polish Post-Apocalyptic Prose
and Alternative Histories.
The article analyzes imperial themes in two Polish literary works: Robert J. Szmidt’s
Apokalipsa według Pana Jana and Andrzej Zieliński’s Autobahn nach Poznań, placing
them in the context of other post-apocalyptic novels and alternative histories.
The aim of the text is to show the critical and revisionist functions of the visions
of Great Poland created by the authors.
Key words: imperialism, post-apocalyptic literature, alternative history
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Sprawa Camusa
Nawiązania intrasemiotyczne w polskim przekładzie
Meursault, contre-enquête Kamela Daouda
Powieść Sprawa Meursaulta (Meursault, contre-enquête, 2014) autorstwa
algierskiego dziennikarza i pisarza Kamela Daouda stanowi wielopoziomową, nasyconą intertekstualnymi odwołaniami literacką odpowiedź na
Obcego (fr. L’Étranger) Alberta Camusa. Jej narrator, Harun, przedstawiający
się jako brat Araba zamordowanego na algierskiej plaży przez powieściowego Meursaulta, opisuje w niej swoje prywatne śledztwo prowadzone
w sprawie tego zabójstwa. Rozwinięcie historii morderstwa z jego perspektywy tylko pozornie stanowi jednak próbę rewindykacji pamięci
o ofiarach francuskiego kolonializmu. Powrót do tego epizodu staje się
bowiem pretekstem do złożenia hołdu Camusowi oraz potwierdzeniem
zakorzenienia francuskiej kultury i języka we współczesnej Algierii.
Wielość oraz różnorodność nawiązań intertekstualnych w Meursault,
contre-enquête pozwala poddać je kategoryzacji, przyporządkowując je
różnym „polom intertekstualności”. Zgodnie z podziałem Ryszarda Nycza wyróżnia się przy tym relacje intrasemiotyczne (tekst–tekst), relacje
między teksami kultury (tekst–rzeczywistość) oraz relacje architekstualne
(tekst–gatunek)1. Podział ten wpisuje się w szerokie rozumienie zjawiska

1

Ryszard Nycz, Tekstowy świat, Warszawa 1993, s. 65.
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intertekstu, które postulował Marc Eigeldinger2 i które rozwinął Gérard
Genette, posługując się pojęciem „transtekstualności”3. Sam Nycz definiował intertekstualność jako: „kategorię obejmującą ten aspekt ogółu
własności i relacji tekstu, który wskazuje na uzależnienie jego wytwarzania i odbioru od znajomości innych intertekstów oraz „architekstów”
[…] przez uczestników procesu komunikacyjnego”4.
W niniejszym artykule skoncentruję się jednak wyłącznie na relacjach
intrasemiotycznych, które stanowią moim zdaniem dominantę przekładową5Sprawy Meursaulta. Choć niepozbawiona nawiązań intersemiotycznych i architekstualnych, powieść Daouda powinna być odczytywana
przede wszystkim w relacji do twórczości literackiej Camusa. Relacje
intrasemiotyczne odpowiadają pierwotnej definicji intertekstualności,
zgodnie z ideą Julii Kristevej, która wdziała tekst jako „mozaikę cytatów”,
opartą na „wchłanianiu i przekształceniu innych tekstów”6. Żaden tekst
nie znajduje się zatem w próżni i nie można czytać go poza literacką tradycją, w którą się wpisuje. W przypadku Sprawy Meursaulta nierozpoznanie
nawiązań znacząco ogranicza możliwość interpretacji tej powieści. Jak
wskazywał bowiem Nycz, od znajomości „intertekstów” i „architekstów”
uzależnione jest nie tylko wytwarzanie, ale i odbiór tekstu7.
2

3
4
5

6
7
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„Moim zamiarem nie jest ograniczenie pojęcie intertekstualności wyłącznie
do literatury, lecz rozszerzenie go na różne dziedziny kultury” („Mon projet
est de ne pas limiter la notion d’intertextualité à la seule littérature, mais de
l’étendre aux divers domaines de la culture” – Marc Eigeldinger, Mythologie
et intertextualité, Genève 1987, s. 15.). Jeśli nie podano inaczej – wszystkie
tłumaczenia stanowią przekłady filologiczne Autora.
Obejmującej relacje intertekstualne, paratekstualne, metatekstualne, archi�
tekstualne i hiperektstualne – por. Gérard Genette, Palimpsestes, Paris 1982,
s. 317‒366.
Ryszard Nycz, op. cit., s. 62.
Zgodnie z definicją Stanisława Barańczaka, który dominantą przekładową
określał najistotniejszą cechę stylistyczną tekstu mającą w procesie tłumacze�
nia pierwszeństwo nad innymi cechami – por. Stanisław Barańczak, Ocalone
w tłumaczeniu, Poznań 1992, s. 21.
„[T]out texte se construit comme mosaique de citations, tout texte est absorption
et transformation d’un autre texte” (Julia Kristeva, Sèméiôtikè – Recherches
pour une sémanalyse, Paris 1969, s. 145).
Na nierozerwalny związek intertekstualności z odbiorem dzieła zwracał uwagę

Anna Majkiewicz, pisząc o intertekstualności w kontekście teorii
i praktyki przekładu, proponuje, by rozróżniać nawiązania międzytekstowe eksplicytne i implicytne8. Te pierwsze charakteryzować się będą
dużą klarownością, osiągniętą na przykład przez wyróżnienia graficzne
(oznaczenie cytatu nawiasem lub kursywą) czy poprzez jawnie bliską
pre-tekstowi9parafrazę. Nawiązania implicytne będą z kolei odwoływać
się do pre-tekstu w sposób mniej jawny, przez co będą trudniejsze do
zidentyfikowania. Podział ten, jak wskazuje Majkiewicz, ma znaczenie
z punktu widzenia tłumacza, dla którego nawiązania eksplicytne, a więc
ujawnione w tekście, nie powinny stanowić problemu przekładowego.
Nie tylko są one łatwo identyfikowalne, ale również często wymagają
jedynie sięgnięcia po istniejące już tłumaczenie danego pre-tekstu.
Z kolei nawiązania implicytne uruchamiają szersze kompetencje literaturoznawcze ze względu zarówno na konieczność ich rozpoznania, jak
i na ich dekontekstualizację i rekontekstualizację w odrębnej kulturze
języka docelowego przekładu. Jak pisze Majkiewicz:
Zdarza się również, że dzieło literackie jest podwójnie uwikłane w kontekst
kulturowy (macierzysty i przywołany), a jego przekład uaktywnia dodatkowo
kulturę trzecią (docelową, języka przekładu), stającą się również rodzajem
soczewki, przez którą „oglądana” jest kultura przywołana. Wówczas na tłumaczu spoczywa zadanie wejścia w rolę badacza i znawcy trzech kultur10.
również Lawrence Venuti: „Co więcej, w odniesieniu do intetekstualności, odbiór
stanowi czynnik decydujący” („De plus, en ce qui concerne l’intertextualité, la
réception est un facteur décisif”, [cyt. za:] Lawrence Venuti, Traduction, intertextualité, interprétation, „Palimpsestes” 2006, no 18, Traduire l’intertextualité
[on-line:] https://journals.openedition.org/palimpsestes/542 [dostęp: 30.08.2018]).
8 Anna Majkiewicz, Intertekstualność jako nowe (stare) wyzwanie w teorii
i praktyce przekładu literackiego, „Rocznik Przekładoznawczy” 2009, nr 5,
[on-line:] http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RP/article/view/947 [dostęp: 29.08.2018]. s. 124; por. również eadem, Intertekstualność - implikacje
dla teorii przekładu, Warszawa 2008.
9 Pojęcie „pre-tekst” rozumieć będę w ograniczonym ujęciu, jako indywidualny
przedmiot odniesienia tekstu literackiego, por. Manfred Pfister, Koncepcje
intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 4, s. 199.
10 Anna Majkiewicz, Intertekstualność jako nowe…, s. 125.
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Sprawa Meursaulta, czyli polski przekład powieści należącej do współczesnej francuskojęzycznej literatury Maghrebu, jest z pewnością dziełem
co najmniej potrójnie uwikłanym. Jej macierzysty kontekst kulturowy
stanowi współczesna narratorowi niepodległa Algieria. Kontekstem
przywołanym jest natomiast Algieria skolonizowana, stanowiąca tło parabolicznego dzieła Camusa i przedstawiona u niego z punktu widzenia
dominującego imperium francuskiego. Trzecią kulturą (docelową, kulturą przekładu) jest ta związana z językiem polskim, a więc zewnętrzna
wobec binarnej opozycji centrum i peryferii, w której pojęcia opisujące
kulturę Francji i Algierii brzmią obco (oczywiście w różnym stopniu, gdyż
kultura algierska jest dla Polaków zdecydowanie bardziej egzotyczna).
Choć związek między powieścią Daouda a dziełami Camusa jest oczywisty, nazwisko tego drugiego ani raz nie pojawia się w Sprawie Meursaulta.
Znajdujemy je natomiast w paratekście francuskiego wydania, na drugiej
stronie okładki: „Autor cytuje, niekiedy dokonując ich adaptacji, fragmenty
Obcego Alberta Camusa (wyd. Gallimard, 1942)”11. Francuski wydawca,
prawdopodobnie ze względu na konieczność respektowania autorskich
praw majątkowych spadkobierców12, informuje nie tylko o cytowaniu
fragmentu pre-tekstu przez autora, ale również ich adaptacji. Wydawca
polskiego przekładu zastrzega natomiast: „Cytaty z Obcego Alberta Camusa
w przekładzie Marii Zenowicz”13, zastępując adres bibliograficzny (wydawnictwo i rok wydania w edycji francuskiej) nazwiskiem polskiej tłumaczki.
Już ta zawarta w paratekście informacja powiadamia nas o przyjętej
w polskim przekładzie Meursault, contre-enquête strategii odwoływania
się do istniejącego już tłumaczenia Obcego. Należy przy tym zaznaczyć,
że tłumaczenie Zenowicz jest do dzisiaj jedynym oficjalnym polskim
przekładem tej powieści. Biorąc pod uwagę silną intertekstualną relację
intrasemiotyczną między dziełami Camusa i Daouda, strategia sięgnięcia
po istniejące tłumaczenie wydaje się najlepsza. Zrekontekstualizowana
11 „L’auteur a cité, parfois les adaptant, certains passages de L’Étranger d’Albert
Camus (éd. Gallimard, 1942)” – Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête,
Arles 2014.
12 Prawa te wygasną dopiero w 2021 roku, czyli po upływie siedemdziesięciu lat
od śmierci autora.
13 Kamel Daoud, Sprawa Meursaulta, przeł. Małgorzata Szczurek, Kraków 2015.
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relacja intertekstualna w języku docelowym ma bowiem być analogiczna
do tej, którą posiada oryginał w stosunku do pre-tekstu.
Jak zaznaczyłem wcześniej, intertekstualność jest w dużej mierze
zjawiskiem recepcyjnym, zależnym od kompetencji odbiorcy, który ma
możliwość jej rozpoznania i zinterpretowania. Zadanie tłumacza ma
zatem polegać na umożliwieniu odbiorcy przekładu recepcji intertekstu
w warunkach analogicznych do tych, w których znajduje się odbiorca
oryginału – a zatem odnosząc się do tekstu już istniejącego w literaturze
danego języka. Jeżeli natomiast przekład pre-tekstu nie jest dostępny
w języku docelowym, rekontekstualizacja relacji intertekstualnej zmieni
jej sposób funkcjonowania w tekście. Relacja ta będzie bowiem trudna
do rozpoznania dla przeciętnego odbiorcy, a jej rozpoznanie może być
uzależnione jedynie od wprowadzenia w paratekście informacji w formie przypisu tłumacza lub wydawcy. W polskim przekładzie Meursault,
contre-enquête spotykamy obie praktyki, zarówno w przypadku relacji
eksplicytnych i implicytnych. Jak będzie można zauważyć, nawet subtelne nawiązania do twórczości Camusa (a zatem kultury francuskiej)
pozostawione zostaną do rozpoznania odbiorcy, w zależności od jego
kompetencji. Z kolei intrasemiotyczne nawiązania do kultury arabskiej
krajów Maghrebu – traktowanej jako kultura całkowicie obca, egzotyczna
i nieznana modelowemu odbiorcy, będą niejednokrotnie przedmiotem
wyjaśnienia w parakteście.
Analizując obecność w tekście nawiązań intrasemiotycznych w postaci cytatów z Obcego, można zauważyć przy tym zmieniającą się ich
rolę, paralelną wobec ewolucji postawy Haruna, prowadzącego śledztwo
w sprawie zabójstwa brata. Pierwsze odwołania wprowadzają bowiem
relację opozycji między wypowiedzią narratora a pre-tekstem:
Donc l’histoire de ce meurtre ne commence pas avec la fameuse phrase, «Aujourd’hui, maman est morte», mais avec ce que personne n’a jamais entendu,
c’st-à-dire ce que mon frère Moussa a dit à ma mère avant de sortir ce jour-là:
«Je rentrerai plus tôt que d’habitude»14.

14 Idem, Meursault…, s. 20.
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Zatem historia tego morderstwa nie zaczyna się od słynnego zdania „Dzisiaj
umarła mama”, lecz od słów, których nikt dotąd nie słyszał, a które mój brat
Musa rzucił tego dnia matce przed wyjściem „Wrócę wcześniej niż zwykle”15.

Zawarty w przytoczonym fragmencie cytat stanowi nawiązanie eksplicytne, choć doprecyzowany jest jedynie określeniem „słynne zdanie”.
W istocie, incipit Obcego pozostaje jednym z najsłynniejszych zdań francuskiej literatury XX wieku16. Uważa się je przy tym za pierwsze użycie
w języku literackim czasu przeszłego złożonego (passé composé), w miejsce
tradycyjnie używanego czasu przeszłego prostego (passé simple). Jego
negacja w narracji Haruna („nie zaczyna ono historii tego morderstwa”)
jest znakiem odwrócenia punktu widzenia w opowieści o morderstwie
na plaży, przeniesionego z perspektywy sprawcy na perspektywę ofiary.
Opozycja ta osiągnięta została zresztą już w pierwszym zdaniu powieści
przez następujące nawiązanie: „Aujourd’hui, M’ma est encore vivante”17,
w polskim przekładzie: „Mama żyje do dziś”18. W tym jednak wypadku
negacja została skonstruowana w inny sposób, to jest poprzez modyfikację zasadniczego sensu pre-tekstu, przy zachowaniu syntaksy w oryginale i jej wymuszonej zasadami polskiej składni zmianie w przekładzie.
Choć pary opozycyjnych określeń „umarła” – „żyje” oraz morte – vivante
są wobec siebie ekwiwalentne znaczeniowo, to w polskim tłumaczeniu
bezpośredniość nawiązania intrasemiotycznego jest niejako osłabiona
poprzez przeniesienie przysłówka czasu „dzisiaj” („dziś”) na koniec zdania.
Wzmacnia je jednak brak ekwiwalentnego przekładu stylizowanego na
język mówiony terminu M’ma (odpowiadającego fonetycznie francuskiemu maman, to jest określeniu używanemu przez dzieci, również dorosłe,
w stosunku do matki19). Zastąpiło je słowo „mama”, którego użyła również
15 Idem, Sprawa…, s. 19.
16 Jak wskazuje Ryan Bloom, zdanie to silnie rezonuje również w kulturze ame�
rykańskiej – por. Ryan Bloom, Lost in translation: what the first line of „The
Stranger” should be, „New Yorker” 2012, numer z 11.05. [on-line:] https://
www.newyorker.com/books/page-turner/lost-in-translation-what-the-firstline-of-the-stranger-should-be [dostęp: 29.08.2018].
17 Kamel Daoud, Meursault…, s. 11
18 Idem, Sprawa…, s. 9.
19 Por. hasło maman w słowniku Trésor de la Langue Française informatisé na
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tłumaczka pre-tekstu. Choć w języku polskim istnieje wiele synonimów rzeczownika „matka” (w szczególności deminutywów) użycie
jednego z nich nie odtworzyłoby specyficznej stylistycznej i fonetycznej relacji między m’ma i maman, osłabiłoby natomiast referencyjną więź między dwoma przekładami20. W rezultacie, stwierdzenie
otwierające Sprawę Meursaulta pozostaje w relacji podobieństwa do
„słynnego zdania” z Obcego naprowadzając (analogicznie do oryginału)
na to dzieło pomimo syntaktycznych i semantycznych różnic.
Wraz z ewolucją narratora powieści, który odmawia odbycia służby
wojskowej, sprzeciwiając się tym samym zasadom społecznym panującym w ogarniętej wojną Algierii, a wreszcie sam morduje przypadkowego
przechodnia, upodabniając się w ten sposób do bohatera Obcego, następuje zmiana charakteru relacji intrasemiotycznej między jego narracją
a pre-tekstem. Relacja ta przestaje być opozycyjna, czego przykładem jest
następująca parafraza: „Je voudrais, moi aussi, qu’ils soient nombreux, mes
spectateurs, et que leur haine soit sauvage”21, w polskim przekładzie: „Ja
też chciałbym, żeby u mnie widzów było wielu i żeby ich nienawiść stała
się dzika”22. Nawiązuje ona oczywiście do zadania zamykającego powieść
Camusa: „[…]il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le
jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec de cris de haine”23, zaś
w polskim przekładzie „[…] pozostało mi jeszcze pragnąć, by w dniu mojej
egzekucji było dużo widzów i by mnie powitali okrzykami nienawiści”24.
Jak można zauważyć, cytowana wyżej parafraza nie tylko powtarza
sens pre-tekstu, ale również wzmacnia go poprzez użycie sformułowań

20

21
22
23
24

stronach Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales [on-line:]
http://www.cnrtl.fr/definition/maman [dostęp: 29.08.2018].
Warto wspomnieć, że rzeczownik maman wzbudził kontrowersje, gdy w drugim
amerykańskim wydaniu Obcego zastąpił pierwotnie użyty, neutralny rzeczow�nik mother – por. Herbert Mitgang, Classic French Novel is Americanized,
„The New York Times” 1988, nr z 18.04. [on-line:] https://www.nytimes.
com/1988/04/18/books/classic-french-novel-is-americanized.html [dostęp:
29.08.2018].
Kamel Daoud, Meursault…, s. 153.
Idem, Sprawa…, s. 154.
Albert Camus, L’Étranger, Paris 1991, s. 186.
Idem, Obcy, Upadek, przeł. Maria Zenowicz, Joanna Guze, Warszawa 1975, s. 98.
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o silniejszym nacechowaniu. Narrator oczekuje bowiem „dzikiej nienawiści”, a zatem ogólnego uczucia towarzyszącego tłumowi wydającemu
„okrzyk nienawiści”. Oba określenia pozostają ze sobą w relacji, którą można nazwać metonimiczną, co osłabia możliwość identyfikacji intertekstu.
Parafraza ta pozostaje jednak nawiązaniem eksplicytnym, gdyż narrator
sam przytacza bezpośrednio cytowany wyżej ustęp z Obcego, komentując
swoją lekturę powieści (której autorstwo przypisuje samemu Meursaultowi):
Te ostatnie linijki mną wstrząsnęły. To arcydzieło, przyjacielu. Lustro,
w którym widzę swoją duszę i to, czym miałem stać się w tym kraju,
między Allahem a znudzeniem25.

Sprzeciw Haruna wobec słów zabójcy swojego brata zamienia się zatem w podziw, rodzaj hołdu złożonego Meursaultowi, z którym zaczyna
się nawet utożsamiać. Rozpoznanie nawiązania ułatwia fakt, iż narrator
wprost podaje tytuł cytowanego dzieła:
Potem […] pokazała mi książkę. Była niewielka. […] Tytuł brzmiał
Obcy 26. Nazwisko zabójcy było napisane prostymi czarnymi literami
po prawej stronie u góry: Meursault27.

Następująca na koniec powieści parafraza staje się w tym kontekście
czytelna, mimo że powtarza jedynie sformułowania o wielości „widzów”
i ich „nienawiści”. Z punktu widzenia przekładu i tu należało odnieść
się do istniejącego już tłumaczenia Obcego, nawet jeśli trzeba było zaczerpnąć z niego tylko te dwa słowa. W efekcie ostatnie życzenie Haruna
(parafraza życzenia Meursaulta) w języku docelowym musiało spełniać
warunek spójności zarówno z cytatem przytoczonym wcześniej przez
narratora, jak i z kanonicznym przekładem Zenowicz.
25 Kamel Daoud, Sprawa…, s. 138.
26 W pierwszym, algierskim wydaniu powieści na okładce czytanej przez Ha�runa książki widnieje tytuł L’Étranger wraz z imieniem i nazwiskiem „Albert
Meursault”, imię to zostało jednak usunięte w wydaniu francuskim, zaś tytuł
zmieniono na L’Autre („inny”) – polski przekład jest zatem kombinacją obu wersji,
naprowadzającą odbiorcę na para-tekst, por. Alice Kaplan, «Meursault, contre��
-enquête» de Kamel Daoud, [on-line:] http://www.contreligne.eu/2014/06/
kamel-daoud-meursault-contre-enquete/ [dostęp: 29.08.2018].
27 Kamel Daoud, Sprawa.., s. 136.
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Inna adaptacja fragmentu powieści Camusa dotyczy rozbudowanego
opisu sceny, w której Harun, podobnie jak Meursault, określa swój wrogi
stosunek wobec religii. Choć wywód narratora Obcego jest tu zaadaptowany do odrębnych realiów kulturowych, jego budowa i sens pozostają
przy tym niezmienione. Co więcej, jest on zaznaczony w tekście kursywą,
tak jakby stanowił cytat, a nie parafrazę pre-tekstu.
Un jour, l’imam a essayé de parler de Dieu […] et j’ai tenté de lui expliquer qu’il
me restait si peu de temps que je ne voulais pas le perdre avec Dieu. Il a essayé de
changer le sujet en me demandant pourquoi je l’appelais „Monsieur” et non pas
„El-Cheikh”. Cela m’a énervé je lui a répondu qu’il n’était pas mon guide, qu’il était
avec les autres28.
Pewnego dnia, imam próbował mówić mi o Bogu, ale […] usiłowałem mu wytłumaczyć,
że zostało mi tak niewiele czasu, że nie chciałem go tracić z Bogiem. Próbował zmienić
temat, pytając, dlaczego mówię do niego „proszę pana”, a nie „szajchu”. To mnie zdenerwowało, powiedziałem, że nie jest moim przewodnikiem, jest po stronie innych29.

W istocie, przytoczony fragment różni się od pre-tekstu zastąpieniem
księdza (l’aumônier) imamem oraz niechęcią tytułowania go szajchem,
a nie „moim ojcem” (mon père). Należy przy tym zaznaczyć, że w polskim
wydaniu powieści Daouda znajduje się wytłumaczenie terminologii
związanej z kulturą islamu w formie przypisów na dole strony, inaczej
niż w wydaniu oryginału. Okazuje się zatem, iż terminy związane z tą
kulturą mogą być łatwiej pojmowalne dla odbiorcy francuskojęzycznego, którego kompetencje uważane są za wystarczające, by zrozumiał on
tekst bez dodatkowych wyjaśnień. W ostatnim zdaniu przytoczonego
fragmentu narrator objaśnia określenie „szajch”, dopełniając go, zgodnie
z arabską etymologią, słowem „przewodnik” (analogicznie, w oryginale
El-Cheikch wyjaśnia rzeczownik guide). Tym samym, adaptując fragment
Obcego w swoim kontekście kulturowym, rezygnuje on z zastosowanej
u Camusa gry słów opartej na podwójnym znaczeniu słowa „ojciec”30.
28 Idem, Meursault…, s. 150.
29 Idem, Sprawa…, s. 151.
30 „Próbował zmienić temat, pytając, dlaczego mówię do niego »proszę pana«,
a nie »mój ojcze«. To mnie zdenerwowało, powiedziałem, że nie jest moim
ojcem, jest po stronie innych…” (Albert Camus, Obcy…, s. 86).
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Można zatem zauważyć, iż tłumaczenie tego rodzaju relacji intrasemiotycznej, polegającej na sparafrazowaniu pre-tekstu wymaga odwołania się do przekładu kanonicznego, a następnie jego adekwatnego
zaadaptowania. W cytowanym fragmencie adaptacja ta dokonuje się
za pomocą zapożyczeń z języka arabskiego: „imam” i „szajch”. Ponieważ
są to zapożyczenia przyswojone (podlegają odmianie oraz, jak w przypadku „szajcha” mają spolszczoną formę), ulega złagodzeniu efekt
egzotyzacji wynikający z użycia pojęć obcych kulturowo.
Relacje intrasemiotyczne mogą przybrać kształt nawiązań implicytnych,
to jest nieoczywistych i trudniejszych do rozpoznania przez odbiorcę.
Przykładem ich zastosowania w powieści Daouda są imiona występujących
w niej postaci, a mianowicie pierwoosobowego narratora Haruna oraz
jego zamordowanego brata Musy. Nadanie imienia nienazwanej dotąd
ofierze Meursaulta jest o tyle istotne, iż może być interpretowane jako
symbol wyzwolenia się z francuskiego kolonializmu, traktującego arabską ludność Algierii bezosobowo. Przywracanie pamięci o swoim bracie
i tytułowe „powtórne śledztwo” (contre-enquête) w sprawie jego śmierci
zaczyna się właśnie od nazwania go po imieniu, czyli jego indywidualizacji spośród masy zabitych przez Francuzów Algierczyków. Imiona te nie
są jednak przypadkowe, gdyż w sposób implicytny nawiązują do biblijnych
i koranicznych postaci Mojżesza i Aarona. Podczas gdy przewijające się
w powieści imię „Meursault” stanowiło nawiązanie eksplicytne (również
wobec przekładu Zenowicz, która zostawiła je w wersji oryginalnej), tak
„Harun” (Haroun) i „Musa” (Moussa) nawiązują do imion proroków nie
wprost, lecz za pośrednictwem dwóch języków: algierskiego dialektu
języka arabskiego oraz języka francuskiego. Identyfikacja nawiązań
w tych imionach jest utrudniona zarówno w oryginale (porównując
z fr. Moïse i Aaron), jak i w polskim tłumaczeniu, wymaga bowiem znajomości języka arabskiego lub rozpoznania podobieństwa fonetycznego
między odpowiednikami arabskimi i rodzimymi. Na właściwy trop
w odczytaniu tych imion naprowadza z pewnością mitologizacja postaci
Musy przez jego bliskich, według których musiał on „przejść morze sam,
pozbawiony ludu i cudownej laski”31. Hiperbolizacja jego cnót i zasług
31 Kamel Daoud, Sprawa…, s. 12.
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rozmywa jednak ostatecznie skojarzenie z prorokiem, gdyż w oczach
narratora i jego matki anonimowy dotąd Arab przypomina herosa:
I tak na przykład wyobrażaliśmy sobie, że mój brata Musa dokonuje najróżniejszych czynów: oddaje komuś policzek, mści zniewagę, odbiera zagrabioną ziemię, odzyskuje zapłatę. Według tej legendy Musa posiadał konia i
szablę, i miał powracać jako duch wyrównujący krzywdy32.

Z punktu widzenia przekładoznawstwa tłumaczenie nazw własnych
pozostaje w kręgu zagadnień związanych z udomowieniem i egzotyzacją
przekładu. Do możliwych działań tłumacza skonfrontowanego z tymi
nazwami można zaliczyć użycie ekwiwalentu w języku docelowym, pozostawienie nazwy bez tłumaczenia, zastąpienie nazwy własnej opisem
lub nazwą o znaczeniu ogólnym czy zastosowanie apozycji33. W przypadku antroponimów, dwie pierwsze operacje wydają się najczęstsze.
W Sprawie Meursaulta arabskie imiona biblijno –koranicznych proroków
(„ – هارونharun” i „ – موسىmusa”) zostały zaadaptowane do zasad wymowy
w języku polskim, analogicznie do ich francuskiej adaptacji w oryginale.
Uległy one zatem w pewnym stopniu udomowieniu, zachowując jednak
swój egzotyczny charakter, który utrudnia natychmiastowe rozpoznanie
ich referencyjności względem Starego Testamentu i Koranu.
L’Étranger nie jest jedynym dziełem Camusa, z którym Meursault, contre-enquête nawiązuje relację intertekstualną. Powieść Daouda odwołuje
się bowiem niejednokrotnie do Upadku (La Chute) – odwołania te mają
jednak charakter implicytny, wymagający od tłumacza i odbiorcy krytycznoliterackiego porównania obu dzieł. Odmiennie niż w stosunku do
Obcego, narrator nie nawiązuje bowiem w żadnym momencie do tytułu
czy treści ostatniej książki Camusa. Zarówno oryginał, jak i przekład
nie posiadają również żadnej wzmianki w paratekście (od tłumacza
czy wydawcy) informującej o tej relacji. Bliski związek między Sprawą
i Upadkiem polega przede wszystkim na adaptacji formy monologu
Jeana-Baptiste’a Clamence’a, dzieleniu wypowiedzi na kolejne wieczory,
32 Ibidem, s. 24.
33 Por. Emeline Lecuit, Denis Maurel, Duško Vitas, La traduction de noms propres.
Une étude en corpus, „Corpus” 2011, no 10, s. 201 [on-line:] https://journals.
openedition.org/corpus/2086 [dostęp: 29.08.2018].
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w trakcie których narrator, znajdujący się w portowym barze, mówi do
nieznajomego (lecz nie rozmawia z nim), a w jego wypowiedź dominują
dygresyjność i retrospektywność. Imitowany w Sprawie monolog Clamence’a porównywany był przez krytyków do solilokwium34, rozmowy
z samym sobą, „wewnętrznej dyskusji” pozwalającej podmiotowi zrozumieć i określić swój światopogląd czy zachowanie35. Należy przy tym
zaznaczyć, że tak stylizowana narracja nawiązuje jednocześnie do oralnej
tradycji Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, mającej również znaczący
wpływ na twórczość najważniejszych autorów współczesnej literatury
Maghrebu: Assii Djebar, Tahara Ben Jellouna czy Abdelkebira Katibiego.
Jak zaznacza John Erickson, literatura tego kręgu kulturowego oparta
jest na przeplataniu się gatunków, słowa mówionego i pisanego36. Tego
rodzaju nawiązania należą jednak do relacji nazywanych architekstualnymi (tekst – gatunek) i ich opis wykracza poza temat niniejszego artykułu.
Paralelizmy między Obcym i Upadkiem występują również na planie
treści. Niejednokrotnie Harun „mówi Clamencem”, posługując się podobną metaforyką – jak wtedy, gdy z dekadencją wypowiada się o Oranie,
w którym mieszka:
Przyjrzyj się temu miastu, można by powiedzieć, że to coś w rodzaju walącego
się, daremnego piekła. Jest zbudowane z kręgów. W środku twardy rdzeń:
hiszpańskie frontony, otomańskie mury, budynki postawione przez kolonizatorów, instytucje i drogi zbudowane po niepodległości; za nimi wieżowce
powstałe za pieniądze z ropy, chaotyczne konstrukcje dla przesiedlonych,
wreszcie slumsy. A dalej? Ja wyobrażam sobie czyściec. Miliony ludzi zmarłych w tym kraju, za ten kraj, z jego powodu, przeciwko niemu, gdy usiłowali
stąd uciec albo tu wrócić37.
Czy zauważył pan, że koncentryczne kanały Amsterdamu przypominają
kręgi piekła? Mieszczańskiego piekła, oczywiście, zaludnionego złymi
snami. Kiedy przybywa się z zewnątrz, w miarę przechodzenia przez
34 Roger Quillot, La Chute. Présentation [w:] Albert Camus. Théâtre – Récits et
nouvelles, éd. idem, Paris 1981, s. 2010.
35 [Janusz Sławiński] js, Soliloquium, [w:] Michał Głowiński et al., Słownik ter�
minów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1988.
36 John Erickson, Islam and Postcolonial Narrative, Cambridge 1998, s. 13.
37 Kamel Daoud, Sprawa…, s. 127.

156

te kręgi, życie, a więc i jego zbrodnie stają się gęstsze, bardziej ciemne.
Tu jesteśmy w ostatnim kręgu. W kręgu… Ach, pan to wie38.

Oczywiście koncepcja koncentrycznej konstrukcji miasta inspirowana jest Dantejską wizją piekła, ta z kolei w sposób synkretyczny łączyła
tradycje antyczne (zwłaszcza Arystotelesowskie) i biblijne. W oczach
Clamence’a, kanały Amsterdamu przypominają kręgi budujące burżuazyjne piekło. Wizja Haruna jest jeszcze bardziej rozbudowana – opisuje
on kolejne, wielokulturowe obszary Oranu nawarstwiające się przez lata
francuskiej kolonizacji. W ten sposób pole referencyjne ulega rozdwojeniu na dwustopniową relację intrasemiotyczną oraz relację intersemiotyczną (tekst – rzeczywistość, czyli „hiszpańskie frontony, otomańskie
mury…” odzwierciedlające historię Algierii). Implicytny charakter relacji
intrasemiotycznej polega natomiast właśnie na jej dwustopniowości –
miasto jako cyrkularne piekło zapożyczone zostało z Boskiej Komedii za
pośrednictwem Upadku. Kręgi (cercles) stanowią tu słowo klucz, które służy
nawiązaniu tej relacji i którego tłumaczenie powinno być spójne z obydwoma pre-tekstami. Dzieło Dantego, nienależące do kultury ani oryginału, ani
przekładu, staje się elementem łączącym, wspólnym punktem odniesienia.
Analiza nawiązań intrasemiotycznych w polskim przekładzie Meursault,
contre-enquête Kamela Daouda pozwala zauważyć, iż intertekstualność
nie jest zjawiskiem neutralnym z punktu widzenia teorii i praktyki
przekładu. Jej obecność w oryginale wymaga od tłumacza uruchomienia
kompetencji literaturoznawczych nierzadko w obrębie więcej niż dwóch
kultur. Nie bez znaczenia jest przy tym umiejętność zaprojektowania
modelowego odbiorcy i dostosowanie do niego tłumaczenia nawiązań
intertekstualnych. Wreszcie: sam proces przekładu intertekstualności,
często z wykorzystaniem istniejących już tłumaczeń pre-tekstów, stanowi
zagadnienie, które nie zostało jeszcze usystematyzowane. Magdalena
Heydel na pytanie o to, jak tłumaczyć intertekstualność, odpowiada: „nie
ma gotowych odpowiedzi, jest za to wiele problemów związanych z ich
brakiem”39, zaś Ewa Kraskowska dodaje, iż „poszukiwanie mechanizmów
38 Albert Camus, Upadek…, s. 108.
39 Magdalena Heydel, Jak tłumaczyć intertekstualność, „Między oryginałem
a przekładem” 1995, t. 1, s. 75.

157

czy reguł w tej dziedzinie skazane jest na porażkę”40. Zarysowany problem jest szczególnie aktualny w kontekście tłumaczenia współczesnej francuskojęzycznej literatury Maghrebu, która – jak pisał Charles
Bonn – w znacznej mierze przegląda się w lustrze Zachodu, jednocześnie
pożądając jego śmierci i szukając w nim miłości i uznania41. Przekład
powieści Daouda, podwójnie uwikłanej we wspólną kulturę i historię
Algierii i Francji, pokazuje, że w tłumaczeniu dyskursów postkolonialnych
zagadnienie przekładu intertekstualności pozostaje kluczowe.
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest intertekstualnym i intrasemiotycznym odwołaniom w polskim przekładzie Meursault, contre-enquête algierskiego pisarza i dziennikarza Kamela
Daouda. Zaprezentowane związki między powieścią Daouda a Obcym i Upadkiem
Alberta Camusa wskazują na skomplikowany splot francuskiej i algierskiej kultury
w postkolonialnej rzeczywistości. Ów splot, związany z nieodłączną obecnością
intertekstualności we francuskojęzycznej literaturze Maghrebu, nie jest w żadnym
stopniu neutralny z punktu widzenia przekładu i powinien być brany pod uwagę
przez tłumaczy i odbiorców tej literatury.
Słowa kluczowe: intertekstualność, Kamel Daoud, Albert Camus, nawiązania
intrasemiotyczne, przekład

Summary
The Camus Investigation. Intrasemiotic References in the Polish
Translation of Meursault, contre-enquête by Kamel Daoud
The article deals with intertextual and intrasemiotic references in the Polish
translation of Meursault, contre-enquête by Algerian novelist and journalist Kamel
Daoud. Depicted connections between Daoud’s novel and Albert Camus’ The Stanger
and The Fall demonstrate complicate interlace of French and Algerian culture in
the postcolonial context. Such interlace, connected with an inherent presence of
intertextuality in the francophone literature of the Maghreb, is not to any extent
neutral from the point of view of translation and should be taken into consideration by translators and readers of this literature.
Key words: intertextuality, Kamel Daoud, Albert Camus, intrasemiotic references,
translation

Dyskursy imperiów

red. Maciej Nawrocki
Kraków 2018, s. 161–174

BARTOSZ WIEREMIEJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Deklarowane wartości i utwierdzanie dominacji
sportowych hegemonów w trybach fabularnych
w komputerowych grach sportowych
Poniższy artykuł dotyczy profesjonalnego sportu i komputerowych gier
sportowych – trudno pisać o tym drugim bez wspominania pierwszego.
Tematem są sposoby, w jaki deklarowane wartości1 związane z daną
1

Istnieje kłopot z dokładnym określeniem, co można zaliczyć do tzw. wartości w sporcie. Z pozoru wydaje się, że najprościej byłoby odwołać się do
fair play, jednak oparcie się tylko na tej idei, często funkcjonującej w sferze
niepisanych reguł, mogłoby uczynić ten tekst znacznie mniej czytelnym,
dlatego też na potrzeby artykułu odwołuję się do wartości deklarowanych – zbioru, z którym można się spotkać np. na stronach internetowych
federacji, w wypowiedziach przedstawicieli organizacji zarządzających daną
dyscypliną czy samych zawodników (wynikających z fair play będącego, jak
to można przytoczyć i przetłumaczyć z witryny Międzynarodowego Komitetu Fair Play, „zbiorem wartości reprezentującym istotę sportu”, jak i np.
z chęci zysku, poszerzenia wpływów danego sportu. Por. History of Fair
Play [on-line:] http://www.fairplayinternational.org/history-of-fair-play
[dostęp:28.09.2018]; What Living Football means [on-line:] https://www.
fifa.com/livingfootball [dostęp: 28.09.2018]). W przypadku samych wartości,
niejako na marginesie, chciałbym przytoczyć definicję Mary Flanagan i Helen
Nissenbaum. Uznają one wartości za właściwości czy stany rzeczy, o które
dbamy i na osiągnięciu których nam zależy. Autorki dodają, że wartości są podobne do celów, jednak trwalsze i bardziej abstrakcyjne. Por. Mary Flanagan,
Helen Nissenbaum, Values at Play in Digital Games, Cambridge 2014, s. 5.
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dyscypliną sportu egzekwuje się w trybach fabularnych, jak na przykład
w grach The Longshot2 lub Droga do sławy: Powrót Huntera3, oraz w fabularnych częściach trybów tworzenia własnych zawodników i zawodniczek.
Celem takiego zabiegu wydaje się potwierdzanie dominacji i centralnej
roli danej dyscypliny sportu lub jej wariantu, co też zostanie rozpatrzone na kolejnych stronach. Same tryby gry wybrano ze względu na ich
specyfikę, czasem odrębny charakter zadań stawianych przed graczem
oraz ograniczenia, z jakimi musi się on zmierzyć.
Żyjemy w czasach sportowych imperiów, lig o globalnym zasięgu
i klubów przynoszących zyski liczone w milionach czy miliardach
w dowolnej walucie, w erze, w której wręcz nie sposób uciec przed cią�głym napływem nowych informacji – sportowych newsów, przewidywań,
polemik, skrótów spotkań czy po prostu specyficznej krytyki, zwanej
hejtem. Nie dotyczy to jedynie zdobywców pucharów i mistrzów – sama
przynależność do sportowej elity zobowiązuje do wygrywania i przegrywania w określony sposób; do funkcjonowania w odgórnie wyznaczonym
punkcie na osi między eksperymentem a spektaklem, z dopuszczalną
(lub nie) dozą przypadku czy szczęścia, by na moment odwołać się do
terminów wykorzystywanych przez Gunnara Breivika4.
Owo zaliczanie się do elity oznacza równocześnie poddanie się określonemu nadzorowi i oddanie kontroli nad sposobem uprawiania danej
dyscypliny. Miguel Sicart zauważa, że federacje (takie jak FIFA) czy profesjonalne ligi (jak koszykarska NBA) mają pieczę właśnie nad formą gry,
a właśnie formę (w jego przekonaniu zazwyczaj reguły gry) uznaje za punkt
wyjścia. Sicart pisze o graniu jako o na przykład dobrowolnym poddaniu
się formie, byciu przez nią uwiedzionym lub przeciwnie, o rozgrywce
jako ingerencji w formę. Dodaje, że forma jest językiem pozwalającym
na dzielenie się grą i na jej projektowanie.Zauważa też, że może być ona
2 Por. Madden NFL 18, EA Tiburon, [PS4], 2017.
3		 Por. FIFA 18, EA Vancouver, [PC], 2017.
4		 Nawet jeśli sam Breivik wolałby, aby ów przypadek się nie pojawiał się
wcale. Por. Gunnar Breivik, Against chance. A casual theory of winning in
sport, [w:] Values in Sport. Elitism, nationalism, gender equality and the
scientific manufacture of winners, eds. Torbön Tännsjö, Claudi Tamburrini,
London–New York 2000, s. 141‒156.
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komunikowana, naprawiana, modyfikowana czy przetwarzana. Równocześnie rozpoznaje obsesję świata na jej punkcie i uznaje ją za błędną5..
Równocześnie nietrudno zauważyć, że z perspektywy wyżej wymienionych organizacji, ale także innych o podobnym charakterze, owo
umiejscowienie w samym centrum rozwoju dyscypliny oznacza monopol
na dzierżenie ogromnej władzy ze wszystkimi jej przywilejami, szczególnie w czasach groźnej zdaniem Sicarta zapatrzenia w formę Co więcej,
w różnych sferach życia wciąż powszechnie funkcjonuje przekonanie, że
prężnie działający sport elitarny wprost przekłada się na rekreacyjne jego
uprawianie, a więc prowadzi do ogólnej poprawy zdrowia i potencjalnie
większej puli wyczynowych zawodników6.
Zauważyć można także element stałości, trwania, przekładający się
również na prestiż. Nietrudno na przykład zaakceptować stwierdzenie, że
zupełnie nowe rozgrywki będą traktowane dużo gorzej niż te z długą tradycją,
historią pełną rekordowych występów i niezapomnianych pojedynków.
Utrzymanie tego prestiżu i wrażenia ciągłości ma swoje konsekwencje.
Czasem wiązać się będzie z ciągłą potrzebą przejmowania, podporządkowania sobie czy zagarniania dorobku konkurencji na danym terenie.
Innym razem przełoży się na zacieranie w pamięci, pomniejszanie wagi
czy też wręcz na nierozpoznawanie triumfatorów pozostałych rozgrywek
czy mistrzowskich walk pod auspicjami innych federacji7. Niezbędnym
elementem utrzymywania owego wrażenia wydaje się za to cykliczne
utrzymanie pewnych zdarzeń w określonym czasie i miejscu. Przykładowo
w epoce wiktoriańskiej jedną z najtrwalszych zmian w kalendarzu pracy
okazało się wydzielenie sobotniego popołudnia na czas wolny i szybkie
przejęcie tych godzin przez wydarzenia sportowe – w tym mecze piłkarskie. Wynikało to między innymi z możliwości przyciągnięcia na stadiony
większej liczby widzów i w efekcie generowania większych zysków8. Mimo
5
6

Por. Miguel Sicart, Play Matters, Cambridge 2014, s. 83‒84.
Por. Por. Dave Collins, Richard Bailey, A sporting utopia. Easing the essential
tension in sport policy, [w:] Elite Sport and Sport-for-All. Bridging the Two
Cultures?, eds. Richard Bailey, Margaret Talbot, London–New York 2015, s. 135.
7		 Jest to charakterystyczne np. dla profesjonalnego boksu.
8 Por. Dennis Brailsford, Sport, Time, And Society. The British at Play,
London 1991, s. 105‒110.
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upływu czasu do dzisiaj sobota jest bardzo ważnym dniem dla
wszystkich fanów ligowej piłki nożnej. Innym przykładem
niech będzie obecny od przeszło 70 lat we wspomnianej już
lidze NBA zwyczaj rozgrywania meczów 25 grudnia9.
Równocześnie w profesjonalnym sporcie wiele elementów w rzeczywistości jest nieco mniej stałych, niż może się wydawać. Liczba
zmian zachodzących rokrocznie w regułach takich dyscyplin, jak na
przykład koszykówka czy piłka nożna, często umyka obserwatorom.
Owszem, z pola widzenia nie znikają najważniejsze nowinki, jednak
szybko przestaje się pamiętać o wielu pomniejszych. Niekiedy pomija
się też to, jak duże możliwości interpretacji dają niektóre postanowienia.
Nawet podstawowy przepis dotyczący wielkości boiska piłkarskiego
uwzględnia pewien margines, podając zakres, a nie stałe wymiary10.
Z drugiej strony zapomina się, że przepisy gier zawierają postanowienia tak niezwiązane z bezpośrednią rywalizacją, jak na przykład opis
stosownego ubioru przed rozpoczęciem spotkania11.
Równocześnie tak zwane reguły danego sportu zawierać będą bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do wspomianych na początku
pożądanych czy deklarowanych wartości. Przykładem niech będzie chociażby penalizacja zachowań uznawanych za niesportowe. Na liście fauli
w regulaminie federacji UFC wśród przewinień znaleźć można zarówno
kary za spowodowanie kontuzji z powodu unsportsmanlike conduct, jak
i kary za działania potocznie uznawane za niesportowe, jak uderzenie
przeciwnika po gongu lub wyrzucenie go poza klatkę12.
W przywołanej już wcześniej pracy, Values at Play in Digital Games, Mary
Flanagan i Helen Nissenbaum zauważają, że dużym ułatwieniem jest
rozpatrywanie wartości z dwóch perspektyw: designer understandings
9

Por. NBA celebrates 70h edition of Christmas Day games, [on-line:] http://pr.nba.
com/nba-celebrates-70th-edition-christmas-day-games/ [dostęp: 06.09.2018].
10 Por. Laws of the Game. Law 1.3. Dimensions, [on-line] http://www.theifab.com/
laws/the-field-of-play-2018/chapters/dimensions-2018 [dostęp: 6.09.2018].
11 Por. Official Rules of the National Basketball Association 2013-2014 [online:] https://www.nba.com/media/dleague/1314-nba-rule-book.pdf, s.60
[dostęp: 06.09.2018].
12 Por. Rules and Regulations. 15. Fouls. [on-line:] http://www.ufc.com/discover/
sport/rules-and-regulations#15 [dostęp:28.09.2018].
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i player perceptions13. Do pierwszej z kategorii należą wszystkie przekonania pojawiające się w tracie tworzenia danej gry – związane nie tylko
z potencjalnym odbiorem danego tytułu przez graczy, ale również z polityką,
regulacjami, kontekstem kulturowym czy też założeniami samych twórców
lub innych osób: zarządzających, akcjonariuszy i tym podobnych. Druga
grupa obejmuje to, co wnoszą sami gracze w trakcie rozgrywki.
Jednak już na etapie rozpatrywania tego rozróżnienia w odniesieniu
do wybranych przez autorki gier niecyfrowych pojawiają się problemy,
ujawniające się już na przykładzie futbolu amerykańskiego. O ile na
pierwszy rzut oka podsumowanie tej gry za pomocą zestawu takich
określeń, jak „przemoc, antagonizm, terytorialność, współpraca, praca
zespołowa”14 wydaje się zasadne, to próby kategoryzowania owych wartości w sposób proponowany przez autorki jest problematyczny. Przede
wszystkim zastanawia w ogóle wykorzystanie owej dyscypliny sportu
w takiej formie. Początki futbolu amerykańskiego wiążą się ze skrajnym
niedoprecyzowaniem reguł, zakazem uprawiania na terenach niektórych
uniwersytetów15, a także licznymi zgonami. Jak pisze Wojciech Lipoński:
W 1905 r. odnotowano w futbolu amerykańskim 18 wypadków śmiertelnych
i 159 poważnych kontuzji. W tej sytuacji gwałtownie narastała publiczna
kampania przeciw temu sportowi, której przewodził prezydent USA Theodore
Roosevelt. W jej wyniku zebrała się konferencja przedstawicieli 62 uniwersytetów, która wprowadziła dodatkowe ochraniacze i kaski i obostrzyła przepisy,
co poprawiło sytuację16.

Biorąc pod uwagę powyższy cytat, interpretacja wartości, która zdaniem
Flanagan i Nissenbaum byłaby niedopuszczalna17, to jest powiązanie futbolu
amerykańskiego z brakiem przemocy, mogłaby w ograniczonym stopniu
zostać przyjęta. Szereg reguł i mechanik w futbolu amerykańskim potencjalnie
można rozpatrywać jako celowe ograniczenie niektórych form przemocy.
13 Por. Mary Flanagan, Helen Nissenbaum, op. cit., s. 15‒16.
14 Ibidem, s. 16‒17
15 Por. Wojciech Lipoński, Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej,
Warszawa 2012, s. 524.
16 Ibidem, s. 525.
17 Por. Mary Flanagan, Helen Nissenbaum, op. cit., s. 16
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Jednak większym kłopotem okazuje postulowane przez autorki dość
proste przełożenie wybranych przez nie metod opisu wartości na dowolne gry, zwłaszcza wtedy, gdy próbuje się je zastosować w odniesieniu do
komputerowych gier sportowych18. Ograniczenie się do wspomnianych
dwóch kategorii powoduje, że w przypadku sportowych gier wideo
pominięte zostają źródła kontroli nad formą danej dyscypliny oraz
wszystkie wartości powiązane z jej przedstawieniami, czyli źródła i przyczyny jej trwałości.Dlatego właśnie warto się przyjrzeć, w jaki sposób
w sportowych grach komputerowych zajmujących się zorganizowanym
czy profesjonalnym sportem, wybrzmiewają owe deklaratywne wartości
i rozwiązania podtrzymujące centralną rolę danej dyscypliny, powiązane
z właściwym podejściem do uprawiania danego sportu, odpowiednią
waloryzacją przestrzeni i troską o stosowność czasu.

Ograniczenia i egzaminy
Zanim przejdę dalej, chciałbym na moment powrócić do jednego z powo�dów, dla których tekst ten dotyczy akurat fabularnych i fabularyzowanych
trybów tworzenia własnego zawodnika. Mam na myśli ograniczenia,
z jakimi można się w tychtrybach zetknąć. Jak zauważają na przykład
Steven Conway i Mark Finn, wiele gier sportowych opisuje się jako dokładne i całościowe, a co więcej – niefabularne wizje danej dyscypliny19.
Tymczasem fabularne ramy drastycznie ograniczają szereg dostępnych
możliwości w porównaniu do innych trybów danej gry. Przykładowo
w NBA 2K1620 tryb MyCareer rozpoczyna się od Livin’ Da Dream Spike’a Lee,
w którym to znacząco zmniejszono liczbę spotkań, jakie w trakcie tego roku
może rozegrać gracz. Z 82 meczów, które czekają na każdą drużynę w sezonie
zasadniczym, gracz ma okazję poprowadzić swoją postać raptem w ośmiu.
Użycie terminu „swoja postać” należałoby jednak uściślić. Niezależnie od swobodnego wyboru praktycznie wszystkiego, począwszy
od imienia i nazwiska, przez wzrost i budowę ciała, kierowany przez
18 Por. ibidem, s. 19‒31.
19 Por. Steven Conway, Mark Finn, Carnival Mirrors Sport and Digital Games,
[w:] Digital Media Sport Technology, Power and Culture in the Network
Society, eds. Brett Hutchins, David Rowe, New York–London 2013, s. 219.
20 Por. NBA 2K16, Visual Concepts, [PC], 2015
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gracza bohater ma w ostatnich grach z serii NBA 2K pseudonim – „Freq”
w NBA 2K16, „Pres’” w NBA 2K1721 i „DJ” w NBA 2K1822 – a także określony
typ emocjonalności, rodzinę, przyjaciół i niewielkie pole działania czy
szansę na zmianę. Może tylko osiągnąć sportowy sukces w dozwolonych
ramach – niekiedy bardzo ograniczonych. Niemniej jednak nie ma możliwości funkcjonowania w świecie poza określonymi rolami na boisku
czy parkiecie – świat wewnątrz tych trybów nie ulega znaczącym zmianom pod wpływem działań gracza. Podobnie jest zresztą z postaciami
konstruowanymi w trybach tworzenia własnych zawodników.
W artykule poświęconym podmiotowości i utożsamieniu z kontrolowanymi przez graczy postaciami Piotr Sterczewski zauważa:
W narracyjnych grach komputerowych protagonistą sterowanym przez gracza
(ang. playable character) jest prawie zawsze silna, aktywna, wyrazista postać,
wyposażona w ponadprzeciętne cechy i umiejętności.[…] Tak skonstruowana
postać gracza jest osią całej fabuły, jej działania zmieniają fikcyjny świat we�wnątrz gry, a historie innych postaci są z nią związane i jej podporządkowane23.

W dalszej części artykułu Sterczewski interpretuje relację między
troską o kierowaną postać a nastawieniem na zwiększenie skuteczności
w ramach foucaultowskich „technik siebie”. Zauważa też, że kontrola
doświadczenia gracza znajduje się między technikami siebie a tech�nikami władzy24, co stanowi podstawę jego dalszej refleksji na temat
środków używanych do osłabiania podmiotowości bohaterów. Wśród
nich wymienia on obecność zwrotów akcji, uniemożliwianie niektórych
działań i celową nieprzejrzystość zasad25.
Jednak ewidentnie widoczna bezradność i ubezwłasnowolnienie
kierowanych przez gracza postaci w komputerowych grach sportowych
wynika z innego źródła. Owszem, w pojawiających się dotychczas
21 Por. NBA 2K17, Visual Concepts, [PC], 2016.
22 Por. NBA 2K18, Visual Concepts, [PS4], 2017.
23 Piotr Sterczewski, Gra w utratę kontroli. Słaba podmiotowość, kwestionowanie
racjonalności i problematyzowanie utożsamienia w narracyjnych grach komputerowych, „Replay. The Polish Journal of Game Studies” 2014, nr 1, s. 49‒50.
24 Por. ibidem, s. 52‒53.
25 Por. ibidem, s. 53‒57.
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przykładach, jak i w grach, o których wspomnę poniżej, można dostrzec
wszystkie wymienione przez Sterczewskiego środki. W Livin’ Da Dream
źródłem większości zwrotów akcji, dramatycznych sytuacji i decyzji
podejmowanych za głównego bohatera często będzie jego przyjaciel Vic
Van Lier. W Drodze do sławy: Powrocie Huntera, z powodu kontuzji tracimy
możliwość kontroli nad Aleksem Hunterem przez znaczną część piątego
rozdziału. Z kolei na potrzeby The Longshot, fabularnego trybu Madden
NFL 18, drastycznie zmieniono mechaniki treningu głównego bohatera.
Jednak w każdym w tych przypadków status quo zostaje bardzo szybko
przywrócony, a niedogodności wynagrodzone. Zgon Vica kończy fabularną część trybu i pozwala graczowi na rozegranie pełnego sezonu. Z kolei
w Powrocie Huntera kontuzja pozwala na przejście do ligi angielskiej i rozegranie kilku kolejek Dannym Williamsem. W The Longshot natomiast
ostatecznie następuje powrót do rozwiązań znanych z innych trybów,
szczególnie w zakresie wyboru rozwiązań taktycznych.
W tych trybach rozgrywki pozycję podmiotu osłabia forma danej
dyscypliny sportu i deklarowane wartości. Bohaterem The Longshtot
jest Devin Wade, którego droga do największej ligi futbolowej wiedzie
przez tytułowe reality show. Skutkuje to tym, że w gruncie rzeczy każda
akcja, zagranie czy decyzja gracza zostaje poddana ocenie. Zadania
często nie mają wiele wspólnego z rozgrywką w innych trybach lub
odwołują się do ogólnej wiedzy dotyczącej poszczególnych pozycji
i formacji w ataku i obronie – z czym ktoś kompletnie nieznający się
na futbolu amerykańskim może mieć kłopot. Wszystko to składa się
później na raport skauta, w którym zastosowano podział na zalety, wady,
cechy charakteru i inne. Ostatecznie nawet decyzja o zrobieniu selfie
może gracza przybliżyć do draftu lub od niego oddalić.
Innym przykładem, do którego można się odwołać w tym miejscu,
jest G.O.A.T. Career Mode w UFC 326. W trybie tym tworzona przez gracza
postać może reagować wewnątrz oktagonu tak samo, jak ktoś z zakontraktowanych zawodników i zawodniczek27. Poza tym liczy się stopień
przygotowania do danej walki, poziom jej promocji i ostateczny wynik.
26 Por.UFC 3, EA Canada, [PS4], 2018
27 Jak również postaci takich jak Bruce Lee.
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Kariera sprowadzona zostaje do promowania i wygrywania dobrze
wypromowanych pojedynków. Nie ma miejsca na inne interakcje.
Wszystko odbywa się w zaaprobowany przez organizację sposób,
a sama kariera przebiega w określonych ramach z formami motywacji
do treningu włącznie. Co więcej, aby ostatecznie zasłużyć na tytułowy
status G.O.A.T. (greatest of all time) bardzo szybko należy rozpocząć
zdobywanie odpowiedniej liczby nokautów i bonusów za najlepsze występy, wygrywanie walk wieczoru czy sprzedanie odpowiedniej liczby
pakietów transmisji w systemie PPV (pay-per-view).
Powyższe przykłady pokazują, że na każdym kroku zachodzi potrzeba
weryfikacji świadomości i wiedzy dotyczącej właśnie formy danej dyscypliny sportu. By pozostać w sferze myśli Michela Foucaulta, skuteczne utrzymanie stałego odniesienia do wartości deklarowanych przez
określoną dyscyplinę sportu wymaga nieprzerwanego egzaminowania
gracza i ciągłego sprawdzania, czy aby na pewno w trakcie rozgrywki
zostają wdrożone i podtrzymane odpowiednie reguły i wartości. Jeżeli
przyjrzeć się powyższym przykładom, od razu narzuca się odwołanie
do Foucaultowskiego egzaminu, „w którym władza nie chełpi się już
oznakami swojej potęgi, nie naznacza swym piętnem poddanych, lecz
wciąga ich w tryby swego obiektywizującego mechanizmu”28.
W przypadku wyżej wymienionych przykładów sportowa opowieść
staje się właśnie historią dotyczącą wejścia i funkcjonowania w owym
mechanizmie – i to w sytuacji, gdy nie do końca wierzy się graczowi,
że jest w stanie podtrzymywać owe deklarowane wartości. Możliwość
zmiany tego stanu czy wpłynięcia na świat nie tylko jest poza zasięgiem,
ale nie została w żadnym stopniu przewidziana.

W stronę centrum i właściwości czasu
Odwołanie się do G.O.A.T. Career Mode prowadzi także do drugiej grupy tematów, czyli do ujęć przestrzeni. W opisywanym trybie bardzo klarownie
widać podział na sportowe centrum i peryferia. Postać stworzona przez

28 Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. Tadeusz
Komendant, Warszawa 2009, s. 183.
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gracza rozpoczyna swoją przygodę z MMA w marginalnej federacji
WFA29, w niewielkiej sali i na uboczu. Dopiero później postać kiero�
wana przez gracza zostaje odkryta i zakontraktowana w federacji UFC.
Zanim to jednak nastąpi, grający wielokrotnie musi dowieść swojego
zaangażowania i szacunku do reguł.
Ten przestrzenny podział na peryferia i centrum będzie widoczny
szczególnie tam, gdzie na samym szczycie znajduje się jedna federacja czy liga. W NBA 2K17 rolę peryferii pełni namiastka rozgrywek
uniwersyteckich, w których postać kierowana przez gracza – Pres’ –
w ograniczonej liczbie spotkań stara się wypaść na tyle dobrze, aby
znaleźć się na najwyższym możliwym miejscu w drafcie – na które trzeba zapracować i z czasem za nie zapłacić wirtualną walutą.
Z kolei w kolejnej edycji – NBA 2K18 – podobną funkcję pełni rozpoczynający rozgrywkę turniej streetballowy. W obu jednak przypadkach
dodatkowe rozgrywki pojawiają się jedynie w bardzo sprecyzowanym
celu – jako wprowadzenie do prawdziwej koszykówki.
Marginalizacja odrębnych źródeł i form uprawiania danej dyscypliny jest
obecna w szczególny sposób w trybie The One w NBA Live 1830, którego cześć
offline podzielona została na części The Streets i The League. O ile na pozór
wydawać by się mogło, że istnieje równowaga między oboma elementami,
to jednak bardzo szybko owe złudzenia zostają rozwiane. Legendarne miejsca (takie jak Rucker czy Dyckman Park) i ligi (na przykład Drew League
w Kalifornii) stają się tylko jednym z etapów; źródłem wiedzy niezbędnej do
przetrwania w lidze NBA przez postać stworzoną i kierowaną przez gracza.
Pomimo podkreślania ich wyjątkowości na koszykarskiej mapie Stanów
Zjednoczonych, ich legenda rozwijana zostaje przez wspominanie sławnych
koszykarzy NBA, a ostatecznym celem obecności w wyżej wymienionym
trybie jest skrócenie czasu, jaki potrzebny jest graczowi, aby poprawić
umiejętności i pozycję w jednej z drużyn NBA w The League.
Jednak – co może nawet ważniejsze – w NBA Live 18 przestrzenna dominacja zaznaczona zostaje w jeszcze jeden sposób. Postać kierowana
przez gracza staje się aktywnym reprezentantem największej ligi

koszykarskiej, wysłannikiem koszykarskiego centrum świata. Jeśli
grający dokona błędnych wyborów w dialogach, kierowana przez niego
postać zostaje za to upominana i pouczona o tym, w jaki sposób powinien się w okresie przerwy letniej zachowywać zawodnik NBA będący
w podróży po streetballowym świecie. Bohater nie tylko jest więc egzaminowany, ale też sam ma za zadanie otwarcie potwierdzać wartości
reprezentowane przez ligę na każdym kroku i w każdym miejscu.
Chociaż można by przypuszczać, że w przypadku piłki nożnej sytuacja
prezentować się będzie inaczej, to również w przywoływanej Drodze
do sławy: Powrocie Huntera31 – rozpoznawalny jest podział na centrum
piłkarskiego świata i jego peryferia. Dlatego właśnie swoiste zesłanie
Aleksa Huntera z angielskiej Premier League do amerykańskiej MLS
(Major League Soccer) wydaje się tak drastycznym krokiem w tył dla bohatera i wiąże z osobistą transferową klęską jego, a także jego menadżera.
Równocześnie jednak odwołanie się do tego przykładu pozwala
odnieść się do ostatniego już zagadnienia, czyli problemu czasu.
Jak wspomniałem w pierwszych akapitach, cykliczna i przewidywalna
obecność sportowych wydarzeń w określonym czasie jest bardzo ważna
dla utrzymania dominującej pozycji danego sportu, ligi, pucharu. Nie
chodzi tylko o dni tygodnia, ale i na przykład o to, co ile lat rozgrywane
są niektóre zawody i czego można się spodziewać w określonej porze
roku. W trakcie Drogi do sławy: Powrotu Huntera protagonista na przestrzeni sezonu gra w trzech ligach: rozpoczyna sezon w Premier League,
a następnie przechodzi do amerykańskiej MLS, z kolei wiosną wraca
do Europy i dogrywa sezon, walcząc przy okazji o mistrzostwo w jednej
z czołowych lig europejskich: hiszpańskiej, niemieckiej lub francuskiej.
Tu właśnie szczególnej roli nabiera zagadnienie czasu. Z jednej strony
wewnątrz tego trybu pora roku rozgraniczać będzie status konkretnych rozgrywek – czas najważniejszych rozstrzygnięć w największych
ligach przypada wiosną. Z drugiej jednak podróż Aleksa staje się ważna, ponieważ na każdym etapie zmuszony jest do walki o najwyższe
cele w stosownym czasie, charakterystycznym dla danych rozgrywek.

29 W rzeczywistości wykorzystano znaki graficzne niefunkcjonującej od 2006 roku
federacji World Fighting Alliance.
30 Por. NBA Live 18, EA Tiburon, [PS4] 2017.

31 Dodać należy, że jest to kontynuacja przygód Aleksa Huntera w grze FIFA 17.
Co więcej, gracz może kontynuować przygodę (jeśli sobie tego życzy), grając
wariantem postaci stworzonej przez siebie we wspomnianej poprzedniej części.
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Jakiekolwiek inne rozwiązanie – nieosadzone w odpowiednim czasie i przestrzeni – prowadziłoby do zakłócenia wizji piłki nożnej jako
sportu prawdziwie globalnego, w którym każdy moment, pora roku,
gdzieś na świecie jest bardzo istotna lub też najważniejsza.
Powyższe rozpoznanie zamyka grupę zagadnień wybraną na potrzeby
niniejszego artykułu. Wykorzystane przykłady ukazują z jednej strony,
jak istotnym elementem, przynajmniej w fabularyzowanych trybach
komputerowych gier sportowych, wydają się wartości czy też forma gry
deklarowana przez daną federację lub ligę. Hegemonia zostaje w ten
sposób potwierdzona, a jakakolwiek możliwość trwałej zmiany znajduje
się poza możliwościami bohatera. Równocześnie jednak najmocniej
zwraca uwagę potrzeba ciągłego potwierdzania tej normy, weryfikacji
wartości reprezentowanych przez postać gracza w adekwatnym czasie
i miejscu, tak aby możliwości odchylenia były jak najmniejsze.
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Streszczenie
Tematem są sposoby, w jaki deklarowane prawdy danej dyscypliny sportu egzekwuje się w trybach fabularnych oraz w fabularnych częściach trybów tworzenia
własnych zawodników i zawodniczek w komputerowych grach sportowych. Celem
takiego zabiegu wydaje się potwierdzanie dominacji i centralnej roli danej dyscypliny sportu lub jej wariantu.
Słowa kluczowe: komputerowe gry sportowe, kontrola, centrum, egzamin

Summary
Declared Values and Affirming the Dominance of Sports
Hegemons in Story Modes in Sports Video Games
This article examines ways in which the declared truths of a given sport are enforced in story modes and in the plot elements of career modes in sports video
games. The aim of such phenomenon seems to be to confirm the dominance and
central role of a given sport.
Key words: sports videgogames, control, center, exam
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Kreski w kamasze – rysunkowe przemiany wizerunku
żołnierzy US Armed Forces

Sekretarz obrony USA Caspar W. Weinberger 28 listopada 1984 roku
przekonywał:
Na siłę państwa składa się wiele elementów. Niektóre z nich są zupełnie
konkretne, jak bogactwo czy przewaga techniczna. Inne, jak siła moralna czy
wola narodu, są nieuchwytne. Siły zbrojne, jeśli są silne, gotowe i nowoczesne,
są konkretnym, uchwytnym uzupełnieniem siły państwa. Kiedy nieuchwytna
wola narodu i takie właśnie siły zbrojne zostaną przekute w jeden instrument,
siła państwa staje się skuteczna1.

Przebieg zimnej wojny z ZSRR rzeczywiście nauczył Stany Zjednoczone
Ameryki, jak istotnym czynnikiem skuteczności armii jest „nieuchwytna
wola narodu”. Prowadzenie niekończących się bitew z radzieckim supermocarstwem zaczęło wymagać od dowódców ostrożności w zakresie nie
tylko dążenia do militarnych zwycięstw, ale także utrzymywania społecznego poparcia Amerykanów dla działań wojska i pielęgnacji dogmatu
wiecznej niewinności, dającego „moralne prawo” do prowadzenia akcji
zbrojnych poza granicami USA. Weinberger tłumaczył:
1

Wystąpienie sekretarza obrony Caspara W. Weinbergera w National Press Club 28
listopada 1984 roku, [cyt. za:] Caspar W. Weinberger, Zmagania o pokój. Siedem
krytycznych lat w Pentagonie, przeł. Marek Rudowski, Warszawa 1994, s. 341.
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Podczas gdy wykorzystanie sił zbrojnych do obrony własnego terytorium, kiedy
demokracja została zaatakowana, a samo jej istnienie zagrożone, nigdy nie było
kwestionowane, to większość demokracji odrzuciła jednostronne, agresywne
użycie siły do inwazji, podboju i podporządkowania sobie innych narodów.
Problem zakresu użycia siły nie został jednak rozwiązany dla całej gamy
innych sytuacji pośrednich między obronnym a agresywnym użyciem siły2.

Granica między patriotycznym bohaterem a oportunistycznym zbrodniarzem w miarę trwania konfliktu między Wschodem a Zachodem
stawała się niebezpiecznie płynna. Nic więc dziwnego, że stopniowe
przemiany w postrzeganiu przez amerykańskie społeczeństwo reprezentatów sił zbrojnych zaczęły odbijać się w tekstach kultury popularnej.
Celem niniejszego szkicu jest próba uchwycenia tychże przemian na
łamach wybranych publikacji komiksowych oraz seriali animowanych,
przede wszystkim kierowanych pierwotnie do dzieci i młodzieży. Postanowiłem skupić się na okresie szczególnie obfitym w różnorodne
przedstawienia żołnierzy US Armed Forces, trwającym od rozpoczęcia
drugiej wojny światowej do lat 90. XX wieku, kończąc rozważania na
momencie przed zaangażowaniem się Ameryki we współcześnie trwający
konflikt – wojnę z terroryzmem. Badanie (w kluczu chronologicznym)
metod i form prezentacji fikcyjnych żołnierzy biorących udział w autentycznych działaniach wojennych pozwala ponadto dostrzec przekształcenia funkcji i technik propagandowych, mających ukierunkować
małoletniego odbiorcę zgodnie z obowiązującą doktryną militarną USA.

Za mundurem nadludzie sznurem
Najliczniejsze zastępy rysunkowych żołnierzy Sił Zbrojnych Stanów
Zjednoczonych Ameryki brały udział w drugiej wojnie światowej. Walka z Państwami Osi angażowała bohaterów komiksów jeszcze przed
oficjalnym przystąpieniem USA do konfliktu. Najbardziej znanym
rekrutem alianckich sił zbrojnych jest debiutujący w marcu 1941 roku3
2
3
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Ibidem, s. 342.
W „Captain America Comics” 1941, No. 1.

w wydawnictwie Timely Comics4, Steven Rogers – chuderlawy ochotnik, odrzucony przez komisję poborową z powodu stanu zdrowia. Jego
zaangażowanie, chęć służenia krajowi oraz duch bojowy robią jednak
na oficerach tak duże wrażenie, że proponują oni młodzieńcowi udział
w tajnym eksperymencie naukowym, mającym na celu wypróbowanie
farmakologicznego specyfiku zwanego „serum superżołnierza” (supersoldier serum). Dzięki wynalazkowi genialnego chemika istota ludzka
poddana działaniu substancji ma błyskawicznie osiągnąć maksymalny
stopień fizycznego rozwoju. Eksperyment przebiega zgodnie z planem,
czyniąc z Rogersa bojowego nadczłowieka. Niestety wynalazca specyfiku zostaje zamordowany przez nazistowskiego agenta piątej kolumny,
zanim zdąży wdrożyć program seryjnych transformacji amerykańskich
wojaków. Ponieważ formuła przepada wraz z nim, Steve jako pierwszy
i jedyny superżołnierz zostaje wysłany na front, jednak nie tylko walczy
z Trzecią Rzeszą w mundurze szeregowca pod własnym nazwiskiem, ale
także, obleczony w trójkolorowy trykot w gwiazdy i pasy w barwach flagi
USA, sieje postrach wśród nazistowskich żołdaków jako zamaskowany
aliant Kapitan Ameryka, uzbrojony w niezniszczalną tarczę. Już na okładce
pierwszego zeszytu z jego przygodami, stworzonego przez Joego Simona
i Jacka Kirby’ego, nieustraszony wojownik wdziera się do kwatery głównej
Adolfa Hitlera, by zamaszystym prawym sierpowym zdzielić zaskoczonego Führera prosto w szczękę. Co prawda, grafika obiecywała więcej, niż
czytelnicy mogli znaleźć na łamach magazynu, bo Kapitan w historiach
publikowanych przed 1945 rokiem nie pobił dyktatora osobiście5, tępił
jednak bez litości wszelkiej maści hitlerowców – od najpośledniejszych
szeregowców po generałów Wehrmachtu, zagrzewając amerykańskich
żołnierzy do walki, cywili zaś do zakupu obligacji wojennych.
Połączenie kulturowych figur żołnierza i superbohatera stało się gwarantem popularności tytułu wśród czytelników. Obok realistycznych
historii przedstawiających walkę „amerykańskich chłopców” z krwi
i kości (jak Boy Commandos – również Simona i Kirby’ego), rysunkowe magazyny zaludniała coraz większa populacja nadludzi, którzy postanowili
4
5

Późniejsze Marvel Comics.
Udało się to za to m.in. Supermanowi w historii How Superman would end
the war, scen. Jerry Siegel, rys. Joe Shuster, „Look” 1940, 27 lutego.
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wykorzystać swe umiejętności nie tylko do walki z przestępczością
w ojczyźnie, ale również na froncie. Jednym z przedstawicieli tej drugiej grupy jest Shock Gibson, czyli Robert Charles Gibson6 – wynalazca
chemicznej formuły, umożliwiającej organizmom żywym świadome
magazynowanie, wytwarzanie i kontrolowanie energii elektrycznej.
Po przetestowaniu substancji na własnym ciele nie tylko posiadł
ogromną siłę i zdolność ciskania błyskawic, ale także wykształcił
umiejętność unoszenia się w powietrzu dzięki elektryczności statycznej. Po ataku na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku naukowiec zgłasza
się na ochotnika do wojska i od tej pory zarówno jako prosty żołnierz,
jak i jako mściciel w kostiumie ściera się z Japończykami.
Warto odnotować, że protagonistami amerykańskich komiksów
wojennych nie byli wyłącznie żołnierze US Armed Forces. Jednym
z ciekawszych przykładów może być tutaj Blackhawk Squadron (Eskadra
Czarnych Jastrzębi)7. Komiks opowiadał o grupie asów lotnictwa z różnych krajów – Polski, Norwegii, Francji, Danii i Chin – znajdujących
się pod nazistowską i japońską okupacją. Drużynie przewodzi polski [!]
pilot, bezimienny kapitan Polskiego Lotnictwa Wojskowego, który – zestrzelony podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku przez specjalny
oddział Luftwaffe (Butcher Squadron, dosł. ‘Eskadra Rzeźników’) – poprzysiągł hitlerowcom zemstę za atak na jego kraj i śmierć rodzeństwa
w wyniku bombardowania. Wraz z ekspansją Trzeciej Rzeszy do zespołu dołączali kolejni lotnicy-mściciele (oraz, rzecz jasna, amerykańscy
i angielscy ochotnicy). Cała eskadra, wyposażona w pomalowane na
czarno (niewidoczne nocą oraz niewykrywalne dla radarów) myśliwce,
niezmordowanie dziesiątkowała siły powietrzne Hitlera. Po zakończeniu
wojny lotnicy nie zrezygnowali ze swojej działalności i, pozostając niezależnymi od wojska, angażowali się ochoczo w kolejne misje i starcia –
zwłaszcza z siłami powietrznymi Armii Czerwonej.

6
7
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Debiutujący w historii Shock Gibson, scen. NN, rys. Maurice Scott, „Speed
Comics” 1939, No. 1.
Debiutujący w historii Blackhawk, scen. Chuck Cuidera, Will Eisner, Bob
Powell, rys. Chuck Cuidera, „Military Comics” 1941, No. 1.

A my na tej wojnie ładnych parę lat
Prawdziwy wysyp historii wojennych opowiadających o żołnierzach pozbawionych nadludzkich zdolności i barwnych kostiumów nastąpił po
zakończeniu drugiej wojny światowej. Żarliwy patriotyzm, reprezentowany
przez uśmiechniętego (i niezniszczalnego) Kapitana Amerykę, zastąpił
powszechny dla lat 50. strach przed widmem wojny atomowej. Strony
komiksów zaludnili podobni do autentycznych weteranów śmiertelnicy –
krwawiący, wątpiący i odczuwający ból. W dalszym ciągu najczęstszym
tematem pozostawały dawne bitwy z nazistami i Japończykami – nawet
wtedy, gdy w realnym świecie armia angażowała się w kolejne wojny.
Mimo tego, gdy w tytule magazynu lub antologii padało słowo „War”,
wciąż chodziło wyłącznie o drugą wojnę światową. Wybór był duży: All
American Men of War, Our Army on War, Our Fighting Forces, Star Spangled
War Stories (DC Comics), Battlefield Action, Fightin’ Army, Fightin’ Marines
(Charlton Comics), G.I. Combat (Quality Comics) i wiele innych. Powojenni
czytelnicy byli zmęczeni czarno-białą moralnością superbohaterów, wykrzykujących hasła o służbie dobru podczas okładania pięściami jednoznacznie zdeprawowanych łotrów, dlatego chętnie sięgali po dojrzalsze
historie o bardziej złożonych psychologicznie bohaterach, postawionych
w ekstremalnych sytuacjach frontowych8. Mimo konieczności podejmowania trudnych wyborów, nieustannego ryzyka śmierci i momentów
zwątpienia w niemal wszystkich wymienionych tytułach „amerykańscy
chłopcy” w ostatecznym rozrachunku pozostają dzielnymi wojownikami,
stającymi na wysokości zadania, gdy sytuacja wymaga przeciwstawienia
się barbarzyńskim hordom Osi9. Nic więc dziwnego, że mimo upływu
lat przeciętny amerykański rysunkowy wiarus nie trafiał nigdy do Korei
lub Wietnamu – druga wojna światowa paradoksalnie jawiła się Amerykanom jako symbol prostszych, niewinnych, bohaterskich czasów.
Walka przeciwko Hitlerowi i Hirohito nie tylko była postrzegana jako
8
9

Por. George Kovacs, C. W. Marshall, Classics and Comics. New York 2011, s. 109.
Szczególnym wyjątkiem pozostają budzące liczne kontrowersje publikacje
wydawnictwa EC Comics, takie jak Frontline Combat lub Two-Fisted Tales,
w których z założenia przedstawiony miał być dobitnie cały koszmar wojny,
zaś żołnierze w obliczu wszechobecnej rzezi zatracali zasady moralne,
mordując, rabując i gwałcąc.
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bezsprzecznie słuszna z moralnego punktu widzenia, ale także służyła
przedłużeniu żywotności mitu o niezwyciężoności USA10, który w 1953
roku po raz pierwszy zachwiał się w posadach.

Skaza
Paweł Zaremba w swej Historii Stanów Zjednoczonych z 1957 roku pisze:
W czerwcu 1950 roku wola wstrzymywania się Stanów Zjednoczonych przed
agresją i ich przywództwo nad wolnym światem zostały wystawione na ciężką
próbę. Stany Zjednoczone pogodziły się już ze swą rolą przywódcy i stróża ładu światowego, zapomniały też o złudzeniach, że współpraca z Sowietami jest możliwa11.

Tymczasem wojska Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
(wspierane militarnie i wyszkolone przez ZSRR) zaatakowały Koreę
Południową – niepodległe państwo, które po kapitulacji Japonii dostało
się pod czasową okupacją amerykańską. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych został skierowany apel o pomoc. Za najtrudniejszą decyzję
swego urzędowania na stanowisku Prezydenta Stanów Zjednoczonych,
Harry S. Truman uważał interwencję zbrojną w Korei. Zaangażowanie Ameryki w konflikt uzasadniał pewnością o absolutnym braku innego wyboru:
Komunizm postępuje w Korei tak samo jak Hitler, Mussolini i feudalni panowie Japonii postępowali przed dziesięcioma, piętnastoma czy dwudziestoma
laty. Gdybyśmy dopuścili do upadku Korei Południowej, to zachęciłoby to
przywódców komunistycznych, byłem o tym święcie przekonany, do zajmowania krajów, które leżą o wiele bliżej naszych brzegów. Gdybyśmy pozwolili
komunistom, bez sprzeciwu wolnego świata, zagarnąć Koreę Południową,
żaden mały kraj w przyszłości nie miałby odwagi przeciwstawić się atakom
silniejszego, komunistycznego sąsiada. Gdybyśmy nie odpowiedzieli na to
wyzwanie, wówczas doszłoby do trzeciej wojny światowej, tak jak druga wojna
światowa wyrodziła się z podobnych przygrywek12.
10 Por. Comer Vann Woodward, Ameryka się starzeje, przeł. Ewa Woydyłło,
[w:] Dwieście lat USA. Ideały i paradoksy historii amerykańskiej, oprac.
Lawrence D. Orton, Warszawa 1984, s 378.
11 Paweł Zaremba, Historia Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1992, s. 328.
12 Harry S. Truman, Wspomnienia II, [cyt. za:] Peter Bender, Ameryka – nowy
Rzym, przeł. Adam Krzemiński i Agnieszka Krzemińska, Warszawa 2004, s. 136.
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Peter Bender w analizie historycznej Ameryka – nowy Rzym zauważa:
Truman prowadził najpierw wojnę koreańską z najwyższą ostrożnością. Zapewnił
sobie mandat Narodów Zjednoczonych, co dało mu polityczne i moralne wsparcie
organizacji światowych i pomoc zbrojną od piętnastu krajów, które wysłały swe
kontyngenty. Równocześnie prezydent starał się uniknąć rozszerzenia konfliktu13.

Oddziały amerykańskie dostały absolutny zakaz przekraczania na lądzie i w powietrzu granicznego równoleżnika 38.,
obawiając się włączenia się w wojnę Chin.
Pycha jednak zgubiła USA. Gdy Amerykanie zapewnili sobie wystarczające wsparcie, by nie obawiać się ewentualnego kontrataku
komunistów, przekroczyli równoleżnik i rozpoczęli okupację Korei
Północnej. Potrwała ona tylko kilkadziesiąt godzin – 26 listopada 1950 roku armia chińska zmusiła Amerykę i sprzymierzone siły
ONZ do odwrotu. Front na 38. równoleżniku utrzymał się przez trzy
lata – aż do zawieszenia broni, przywracającego status quo. Armia
amerykańska, co prawda nie przegrała wojny, ale także jej nie wygrała.
Po raz pierwszy od czasu istnienia supermocarstwa.

Przyjedź, mamo, na przysięgę
Zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w wojnę koreańską odczuli
na własnej skórze bohaterowie historyjek obrazkowych. Beetle Bailey,
student Rockview University i tytułowa postać paska komiksowego
autorstwa Morta Walkera, po pierwszym roku swoich występów na
łamach prasy w charakterze żaka porzucił karierę naukową z powodu
powołania do armii w marcu 1951 roku. Jako rekrut trafił do ośrodka szkoleniowo-kondycyjnego, gdzie miał popracować nad tężyzną, opanować
musztrę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do rychłego wyruszenia na
front. System poniósł jednak sromotną porażkę w starciu z wrodzonym
lenistwem i niezdarnością Beetle’a. Fajtłapowaty szeregowiec okazał się
wyjątkowo oporny w przyswajaniu zasad wojskowego życia, czym od dziesięcioleci doprowadza do wściekłości sadystycznego sierżanta Snorkela14,
13 Peter Bender, op. cit., s. 139.
14 Nazwisko ma kojarzyć się z onomatopeją „snork”, oznaczającą chrumkanie
lub siąkanie nosem.
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usiłującego zrobić z niego żołnierza. Sportretowana przez Walkera armia
amerykańska to komiczna zbieranina groteskowych postaci, które do tego
stopnia zatraciły się w nieustannym powtarzaniu tych samych czynności, rytuałów i ćwiczeń, że nie zdają sobie sprawy z własnej śmieszności.
Na dodatek gnębiący poborowych oficerowie sami nie stanowią wzorów
do naśladowania – dowodzący ośrodkiem brygadier to sfrustrowany
alkoholik, romansujący ze swoją ponętną młodą sekretarką, zaś szkolący Beetle’a sierżant-okrutnik nie umie poradzić sobie z łakomstwem.
Do wzrostu popularności paska wśród czytelników przyczyniła się
zresztą krytyka wyrażana przez oburzonych wojskowych. Jak zauważa
Jerzy Szyłak: „źródło jego [Walkera – przyp. R. K.] powodzenia kryje się
w tym, że czyni on przedmiotem swych żartów instytucję szacowną, lecz
z racji panujących w niej zasad i dyscypliny chętnie wyśmiewaną”15.
Gdy po kilku latach niekończącego się okresu unitarnego autor postanowił
zwolnić Baileya ze służby, listownie zaprotestowali fani – za ich sprawą
nieszczęsny rekrut próbuje zostać żołnierzem aż do dzisiaj.
Najczarniejsze dni dla armii miały dopiero nadejść.
Razem z zapachem napalmu.

Czas apokalipsy
Na początku lat 60. Indochiny stały się kolejnym punktem zapalnym
w amerykańsko-radzieckim wyścigu o globalną dominację. By zabezpieczyć południowy Wietnam przed przejęciem przez komunistów, Stany
Zjednoczone jeszcze przed rozpoczęciem działań zbrojnych umieściły
na miejscu ponad szesnaście tysięcy żołnierzy. Atak proradzieckich
północnych Wietnamczyków na amerykański niszczyciel w Zatoce Tonkińskiej w sierpniu 1964 roku stał się dla supermocarstwa pretekstem
do ataku odwetowego o szokującej skali. USA bez ogłoszenia deklaracji
wojny rozpoczęły bombardowania komunistycznego terytorium. Kongres
dał prezydentowi wolną rękę do użycia absolutnie wszelkich środków,
by wyplenić komunizm z południowo-wschodniej Azji16.
Wojna w Wietnamie była najdotkliwszą amerykańską porażką
15 Jerzy Szyłak, Komiks. Świat przerysowany, Gdańsk 2009, s. 79.
16 Por. Martin McCauley, Rosja, Ameryka i Zimna Wojna 1949–1991,
przeł. Rafał Albert Galos, Wrocław 2001, s. 54.
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militarną w dziejach. Nie tylko dlatego, że był to najdłuższy konflikt zbrojny, w jakim USA dotychczas brały udział, a także niezwykle kosztowny
(tylko do 1968 roku przeznaczano na niego około 3 miliardów dolarów
miesięcznie)17. Paradoksalnie o porażce nie świadczyła również liczba
ofiar po stronie USA (58 tysięcy żołnierzy)18. Najgłębsze rany zadano amerykańskim dogmatom: o roli niezwyciężonej globalnej potęgi i wiecznej
niewinności narodu. Jak pisze politolog Martin McCauley:
Na całym świecie Amerykę postrzegano jako agresora, narzucającego swoją
wolę biednemu i zacofanemu Wietnamowi. W 1968 r. większość obywateli
Stanów Zjednoczonych uważała konflikt za błąd19.

Chociaż wojna w Wietnamie zakończyła się formalnie zawieszeniem
broni, dla Amerykanów była to oczywista bolesna przegrana. „Syndrom
wietnamski” przez wiele kolejnych lat kładł się cieniem na polityce
zagranicznej USA, a autorytet supermocarstwa na arenie międzynarodowej został nieodwracalnie nadszarpnięty. Odpowiedzialni za masakry cywilów i palenie wiosek miotaczami ognia żołnierze nie byli już
„naszymi chłopcami”, walczącymi z barbarzyńcami w słusznej sprawie.
Wojna przestała być romantyczną przygodą, zmieniła się, spotworniała.
W jej nowym obliczu Ameryka rozpaczliwie potrzebowała rozgrzeszenia.

Żyj i pozwól umrzeć
Sierżant Nick Fury20, przywódca plutonu znanego jako „Howling Commandos” (dosłownie: ‘wyjący komandosi’ lub ‘wyjce’), był jednym z bohaterów powojennych komiksów, których akcję osadzano na europejskich
polach bitew drugiej wojny światowej. Debiutujący w roku 196321, szorstki
w obyciu podoficer z nieodłącznym cygarem w ustach został stworzony
przez Jacka Kirby’ego, ojca Kapitana Ameryki i Stana Lee. Dowodząc
barwną drużyną awaturniczych amerykańskich patriotów (zresztą bardzo
17 Por. Włodzimierz Malendowski, Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty
kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994, s. 98.
18 Por. Peter Bender, op. cit., s. 143.
19 Martin McCauley, op. cit., s. 55.
20 Nazwisko znaczące – dosł. Furia.
21 W „Sgt. Fury and his Howling Commandos” 1963, No. 1.
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mocno zróżnicowaną pod względem etnicznym i rasowym), niezłomny
sierżant dokonuje cudów waleczności na tyłach wroga, wspomagając
francuski ruch oporu, odbijając jeńców oraz psując krew nazistowskim
generałom i psychopatycznym zbrodniarzom. Równolegle z jego perypetiami z lat 40. czytelnicy mogli śledzić karierę Fury’ego jako agenta
CIA, prowadzącego sprawy z udziałem superbohaterów. Weteran, już
w stopniu pułkownika, zamienił mundur na czarny garnitur, zaś oślepione odłamkiem szrapnela oko zakrywał charakterystyczną opaską.
Charyzmatycznego komandosa spotkał niebawem spektakularny awans:
z szeregowego pracownika Centralnej Agencji Wywiadowczej w 1965 roku
stał się dyrektorem wykonawczym tajnej organizacji rządowej, znanej
pod kryptonimem S.H.I.E.L.D.22 (‘tarcza’). Komiks wykorzystywał popyt
na dreszczowce szpiegowskie, poświęcone działaniom ściśle tajnych
agencji o nazwach będących akronimami23, dlatego też skrótowiec nowego stanowiska pracy jednookiego wiarusa rozwijano jako Supreme
Headquarters, International Espionage, Law-Enforcement Division24
(‘Najwyższa Kwatera Główna Dywizji Międzynarodowego Wywiadu na
Straży Prawa’25). Fury jako superszpieg posługiwał się już nie poczciwym
karabinem i granatami, ale owocami najnowszej technologii wojskowej
i rozmaitymi gadżetami. Przysługiwał mu nawet osobisty latający samochód odrzutowy – kwatera główna S.H.I.E.L.D. mieściła się bowiem na
statku powietrznym gargantuicznych rozmiarów, ukrytym pomiędzy
22 W historii Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., scen. Stan Lee, rys. Jack Kirby,
„Strange Tales” 1965, No. 135.
23 Trend zapoczątkował prawdopodobnie Ian Fleming w powieściach o Jamesie
Bondzie, w których agent 007 musi mierzyć się z wysłannikami radzieckiego
kontrwywiadu o nazwie SMERSZ, co stanowi połączenie wyrazów „smiert’
szpionom” (смерть шпионам), czyli „śmierć szpiegom”. Co ciekawe, Fleming
oparł nazwę fikcyjnej organizacji na autentycznym akronimie zjednoczonych
struktur organizacyjnych kontrwywiadu wojskowego ZSRR z czasu drugiej
wojny światowej – por. Piotr Kołakowski, NKWD i GRU na Ziemiach Polskich
(Kulisy wywiadu i kontrwywiadu), Warszawa 2002.
24 Rozwinięcie skrótu było wielokrotnie modyfikowane na przestrzeni lat.
25 W Polsce funkcjonuje także dosłowne tłumaczenie akronimu jako T.A.R.C.Z.A.
(wówczas skrót rozwijany jest jako Tajna Agencja Rozwoju Cybernetycznych
Zastosowań Antyterrorystycznych).
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chmurami nad terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie zmienił jedynie swojego frontowego nawyku nieustannego żucia krótkiego,
kopcącego cygara.
Chociaż organizacja S.H.I.E.L.D angażowała się w operacje wojskowe
i rozwiązywała międzynarodowe kryzysy militarne z zachowaniem
najwyższego stopnia tajności, podstawowym polem działań agentów
w biało-granatowych kombinezonach była sekretna wojna z terroryzmem.
Głównym przeciwnikiem w walce o światowy pokój stały się, o dziwo, nie
siły Związku Radzieckiego, ale niedobitki armii hitlerowskiej. To właśnie
z nich wyrosła Hydra – działająca globalnie organizacja przestępcza,
ufundowana przez nazistowskiego zbrodniarza barona Wolfganga von
Struckera dzięki kosztownościom zrabowanym przez żołnierzy Trzeciej
Rzeszy na terenach okupowanych. Odwołanie do mitycznego potwora
miała uzasadniać liczebność oddziałów terrorystów (jak głosi zawołanie
rekrutów: „Gdy odetniesz jedną głowę, dwie wyrosną na jej miejsce!”)
i faktycznie, ciągnąca się przez wiele dekad walka z tym przeciwnikiem
stanowiła dla S.H.I.E.L.D. zadanie iście heraklesowe.
Nick Fury to wieczny weteran. W komiksach z lat 60., przedstawiających go jako głównodowodzącego siłami S.H.I.E.L.D., zbliża się do
czterdziestego roku życia, o czym świadczą posiwiałe skronie. W żaden
sposób jednak nie ogranicza to jego aktywności na niezliczonych polach
bitew – zarówno w znanych opinii publicznej wojnach, jak i starciach
utajnionych. Fury z bronią w ręku walczy między innymi w okupowanej przez nazistów Europie, przeprowadza akcje zwiadowcze podczas
wojny w Korei, szkoli rekrutów we francuskich Indochinach i przelewa
krew w starciach z Wietkongem. W linii wydawniczej Ultimate Marvel
alternatywne wcielenie dyrektora S.H.I.E.L.D26 angażuje się również
w pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej oraz – jako przedstawiciel Sojuszu
Północnoatlantydzkiego – w wojnę domową w Kosowie. Nadludzką żywotność i wigor wiarusa mimo kolejnych dekad na karku scenarzyści jego
przygód tłumaczyli zażywaniem tajemniczego „serum nieskończoności”
(infinity serum), którego dobroczynne działanie ma nie tylko całkowicie
26 Obdarzone nie tylko zmodyfikowaną biografią, ale również twarzą aktora
Samuela L. Jacksona.

185

hamować procesy starzenia, ale także utrzymywać zahartowane w ogniu
bitew ciało pułkownika w doskonałej kondycji fizycznej. Dzięki swoistemu zatrzymaniu w czasie Nick Fury staje się żywym pomnikiem
amerykańskiej historii – naocznym świadkiem militarnych wzlotów
i upadków USA XX wieku.

Wojny akronimów
Jeszcze w 1964 roku firma zabawkarska Hassenfeld Brothers (dziś znana
jako Hasbro, Inc.) wypuściła na rynek cztery figurki z ruchomymi częściami
(tak zwane action figures), przedstawiające reprezentantów amerykańskich sił zbrojnych: piechoty, lotnictwa, marynarki wojennej i piechoty
morskiej. Zapoczątkowaną wówczas linię militarnych zabawek kilka
lat później ochrzczono mianem G. I. Joe27, nawiązując do słów generała
Dwighta D. Eisenhowera (późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych)
z kroniki filmowej z 10 maja 1945 roku: „Prawdziwie heroiczną postacią
tej wojny był G. I. Joe [‘żołnierz Ziutek’, czyli amerykański everyman z sił
lądowych – przyp. R. K.] i jego odpowiednicy w powietrzu, flocie wojennej i handlowej każdego z Narodów Zjednoczonych”28. Realistycznie
odziani i uzbrojeni wojacy z plastiku znikali ze sklepowych półek, jednak
zarząd Hasbro wiedział, że bez wprowadzania innowacji taka sytuacja
nie będzie trwała wiecznie. Dlatego też na początku lat 80. firma podjęła współpracę z wydawnictwem Marvel Comics w celu stworzenia
reklamującej G. I. Joe serii komiksowej. Na potrzeby nowego projektu
wykorzystano niezrealizowany pomysł scenarzysty Larry’ego Hamy29,
27 Akronim pochodzi od potocznego określenia amerykańskich żołnierzy,
odnoszącego się do skrótu umieszczanego podczas drugiej wojny światowej
na elementach wojskowego wyposażenia i opakowaniach dostaw (rozwijano
go zarówno jako „government issue”, czyli „rządowy”, ale też „galvanised
iron” – „żelazo galwanizowane”, używane wówczas powszechnie przez siły
logistyczne) – por. Elizabeth Nix, Why are American soldiers called GIs?,
[on-line:] https://www.history.com/news/ask-history/why-are-americansoldiers-called-gis, [dostęp: 30.09.2018].
28 Funeral Pyres of Nazidom, USA 1945. Wszystkie nazwy i cytaty, o ile nie
zaznaczono inaczej, w tłumaczeniu autora.
29 Dzięki temu Hamie został przydzielony cały projekt G. I. Joe, w którym piastował
stanowisko głównego scenarzysty przez dwanaście lat publikacji (do 1994 roku).
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opowiadający o grupie komandosów pod wodzą syna Nicka Fury’ego,
walczącej w misjach desantowych z oddziałami Hydry30. Określenie
„G. I. Joe” nie miało już oznaczać przypadkowego żołnierza bez indywidualnych właściwości: tytuł komiksu stał się akronimem nazwy Global
Integrated Joint Operating Entity ( ‘Jednostka Globalnie Zintegrowanych
Działań Operacyjnych’), do którego dołączono wymowny podtytuł A Real
American Hero (Prawdziwy amerykański Bohater). Od tej pory marka miała
być kojarzona z komandem niepokonanych żołnierzy armii USA, wyposażonych nie tylko w unikalne zdolności bojowe, ale także futurystyczne
uzbrojenie i pojazdy, dalece wykraczające poza standardowy poziom
autentycznego rynsztunku sił zbrojnych.
Na podstawie komiksów, ledwie rok po premierze cyklu, powstał także
telewizyjny serial animowany pod tym samym tytułem31, prezentujący
niezliczone, lecz zawsze zakończone sukcesami misje oddziału na całym
świecie. Główne założenia obu serii najlepiej prezentuje krótka narracja
lektora, stanowiąca część introdukcji kreskówki:
G. I. Joe to kryptonim śmiałej, wysoce wyszkolonej amerykańskiej jednostki
operacyjnej. Jej cel: obrona ludzkiej wolności przed Kobrą – bezwzględną
organizacją terrorystyczną, zdeterminowaną, by rządzić światem!

Obdarzeni indywidualnymi cechami, zróżnicowanym umundurowaniem i akcesoriami członkowie kilkunastoosobowej drużyny ścierali
się z dziesiątkami zamaskowanych i ubranych w identyczne mundury
z emblematem jadowitego węża sługusów makiawelicznego Komandora
Kobry, kryjącego oszpeconą twarz za lustrzaną przyłbicą hełmu. W próbach przejmowania władzy nad światem wspierał go egocentryczny
wytwórca broni Destro (nazwisko pochodzące od destruction ‘zniszczenie’),
występujący zawsze w stalowym kapturze – pamiątce symbolizującej
hańbę jego zdradzieckiego rodu. W odróżnieniu od przeciwników amerykańscy żołnierze walczyli zawsze z odsłoniętym obliczem (wyjątkiem
potwierdzającym regułę był wojownik ninja Snake Eyes) i, niezależnie
30 Wspomina o tym Jim Shooter, ówczesny redaktor naczelny wydawnictwa Marvel –
por. Jim Shooter, Secret parts of origin of G.I. JOE, [on-line:] http://jimshooter.
com/2011/07/secret-parts-of-origin-of-gi-joe.html, [dostęp: 30.09.2018].
31 G. I. Joe [G. I. Joe: A Real American Hero], reż. Ron Friedman, USA 1983–1986.
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od rozmachu planów Kobry, doprowadzając do jej porażki. Niestety
tchórzliwym przywódcom terrorystów zawsze udawało się uciec, by po
odbudowaniu nadwątlonych sił uderzeniowych podejmować kolejne
próby „kąsania” prawdziwych amerykańskich bohaterów.
Jednym z licznych seriali opartych na wypracowanym przez G. I.
Joe schemacie była kreskówka stworzona na fali popularności cyklu
filmowego32 o weteranie wojny w Wietnamie – Johnie Rambo. Animowana inkarnacja bohatera stworzonego przez Davida Morrella
w powieści Rambo. Pierwsza krew, chociaż miała twarz (i muskulaturę)
znanego z filmowych wcieleń Sylvestra Stallone’a, pozbawiona była
jednak niezabliźnionych ran psychicznych pierwowzoru oraz jego
bezwględności w zwalczaniu przeciwników. Jako lider niewielkiej
jednostki do zadań specjalnych – tytułowego „Oddziału Wolności” (The
Force of Freedom33) – nieśmiertelny komandos ściga po całym świecie
paramilitarną organizację terrorystyczną S.A.V.A.G.E. (kolejny akronim:
Specialist-Administrators of Vengeance, Anarchy and Global Extortion,
czyli ‘Wyspecjalizowani Administratorzy ds. Zemsty, Anarchii i Globalnych
Wymuszeń’ – i zarazem skrótowiec znaczący: savage tłumaczy się jako
‘dzikus’ lub ‘agresor’). Przywódcą krwiożerczej bandy jest żołnierz-renegat w stopniu kapitana, każący tytułować się Generałem Warhawkiem
(dosł. ‘jastrzębiem wojny’; ten angielski idiom używany jest do opisu
przywódców dążących do wywołania lub eskalacji konfliktu zbrojnego
dla własnych celów34), który został wydalony z armii oraz ojczystego kraju
(niedookreślonego państwa w Europie) za zdradę stanu i szpiegostwo na
rzecz wroga. Wraz z dawnymi wiernymi towarzyszami broni (podobnie
jak on moralnie upadłymi) postanawia przejąć władzę nad światem, zyskując dzięki akcjom terrorystycznym potęgę i bogactwo. Jednak czeka
nań rzecz jasna nieuchronna klęska w osobie półnagiego komandosa.
Jak bowiem informują słowa lektora z sekwencji otwierającej:
32 Wówczas zaledwie dylogii Rambo: Pierwsza krew [First Blood],
reż. Ted Kotcheff , USA 1982 i Rambo II [Rambo: First Blood part II],
reż. George P. Cosmatos, USA 1985.
33 Rambo: The Force of Freedom, reż. John Kimball i Charles A. Nichols, USA 1986.
34 Podkreślając przeciwieństwo w stosunku do szukających pacyfistycznych
rozwiązań „gołąbków pokoju”.

188

Gdziekolwiek i wszędzie, gdzie siły S.A.V.A.G.E.35 generała Warhawka zagrażają
miłującym pokój ludziom na świecie, jest tylko jeden człowiek, którego możesz wezwać… Od kanionów drapaczy chmur po kaniony górskich szczytów,
czempion wolności jest niepowstrzymany!

Chociaż oczywiście mógł liczyć na pomoc swych oddanych przyjaciół
z Oddziału, wietnamski weteran najlepiej radził sobie z zagrożeniem
w pojedynkę, realizując znany ze swoich filmowych wcieleń motyw
jednoosobowej machiny wojennej (one-man army). Jako doskonale wyszkolony komandos amerykańskiej armii, Rambo prowadzi rozmaite
pojazdy bojowe, strzela z broni wielu kalibrów (jedynie w celu dywersji
lub rozbrojenia przeciwnika, nigdy zaś zabicia go) i nie rozstaje się
z wiernym nożem taktycznym o charakterystycznej ząbkowanej klindze;
przede wszystkim jednak w swej misji posługuje się nadludzko sprawnym,
wygimnastykowanym ciałem, dającym mu większą przewagę nad siłami
S.A.V.A.G.E. niż jakikolwiek podręczny arsenał. Dzięki wszechstronnemu wojskowemu treningowi prostoduszny i pogodny John, w wolnym
czasie pomagający dzieciom i opiekujący się małymi zwierzątkami,
może w momencie zagrożenia przeciwstawić się zakusom odrażających
duchowo i fizycznie podkomendnych Warhawka.
Zaskakujący jest rozdźwięk między kreskówkowym wizerunkiem
Rambo a jego odpowiednikami w powieści36 i filmach. David Morrell,
twórca literackiego pierwowzoru „czempiona wolności”, wspomina:
Wietnam podzielił społeczeństwo Stanów Zjednoczonych na dwa obozy, więc
może nadszedł czas, by napisać powieść, która udramatyzowałaby ten filozoficzny rozłam i pokazała amerykanom, co znaczy prawdziwa wojna – wojna za
oknami ich własnych domów. Zdecydowałem, że katalizatorem mojej książki
będzie weteran z Wietnamu, żołnierz z Zielonych Beretów, który po wielu
niebezpiecznych misjach bojowych trafia do niewoli, ucieka i wraca do domu,
35 Gra słów, można tłumaczyć także jako „dzikie hordy.
36 Mam tu na myśli wyłącznie oryginalną First Blood, opublikowaną w 1972 roku.
David Morrell napisał również powieści na podstawie scenariuszy filmowych
Rambo II i Rambo III (tzw. nowelizacje), wymagało to jednak kompletnej zmiany
zakończenia Pierwszej krwi, w którym ścigany Rambo zostaje uśmiercony
przez swego dawnego szkoleniowca, pułkownika Trautmana.
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by otrzymać najwyższe amerykańskie odznaczenie: Congressional Medal
of Honor. Wraca, ale przywozi z Wietnamu coś, co dziś nazywamy psychicznym
syndromem pourazowym. Na wojnie przeżył piekło, nawiedzają go straszliwe
koszmary, jest rozgoryczony, bo choć tyle poświęcił dla ojczyzny, ludzie traktują go obojętnie, niekiedy nawet wrogo. Postanawia więc wyjść poza nawias
społeczeństwa i chadzać bocznymi ścieżkami kraju, który ukochał. Zapuszcza
długie włosy, przestaje się golić, skromny dobytek dźwiga w przerzuconym
przez ramię śpiworze i wygląda jak ci, których wówczas nazywaliśmy hipisami. W tej luźno pomyślanej alegorii miał być typem autsajdera […] Finałowa
konfrontacja między Rambo a Teasle’m [deuteragonista powieści, ścigający
opętanego morderczym szałem Rambo komendant policji – przyp. R. K.]
miała pokazać, że w tej mikrowersji wojny wietnamskiej i postaw, jakie
przyjmują wobec niej Amerykanie, eskalacja siły prowadzi tylko do jednego:
do klęski. Nie ma ani zwycięzców, ani zwyciężonych37.

Złamany przez doświadczone cierpienie i niezdolny do funkcjonowania w społeczeństwie komandos jest ofiarą własnych zdolności: wojna
nieustannie za nim podąża, przypominając, że tylko do walki się nadaje
i tylko na polu bitwy jego życie ma sens. Takiego odczytania próżno jednak szukać w serialu animowanym, gdzie Rambo stanowi ucieleśnienie
pogodnego patrioty. Jako bohater i wielokrotny zbawca świata cieszy się
poważaniem i szacunkiem zarówno wojskowych, jak i ludności cywilnej, pozostając przy tym wcieleniem skromności i pokory. Nadrzędną
wartością pozostaje dlań służba „miłującym pokój ludziom na świecie”.
Jedyną pozostałością pierwotnego zamysłu Morrella dotyczącego outsiderskiej postawy żołnierza jest urokliwa drewniana chata w leśnej
głuszy, gdzie bojownik o wolność odnajduje radość w obcowaniu z naturą
w krótkich przerwach pomiędzy alarmami bojowymi.
S.H.I.E.L.D., G. I. Joe i Force of Freedom łączy kilka cech: pierwszą jest
ich niebywała skuteczność w reagowaniu na zagrożenia przy równoczesnej niezdolności do eliminacji źródła problemu (chociaż pokonani,
przywódcy wrogich komórek terrorystycznych i tak zawsze uciekają),
37 David Morrell, Od Autora, [w:] idem, Rambo. Pierwsza krew, przeł. Jan Kraśko,
Warszawa 2001, s. 14.
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drugą zaś możliwość prowadzenia akcji w każdym zakątku świata. Dla
amerykańskich sił specjalnych nie istnieją żadne ograniczenia wojskowe ani polityczne – pojawiają się zawsze tam, gdzie jest potrzeba (czyli
przypisani im terroryści ze znanych organizacji) i przeprowadzają misję
na swoich zasadach, bez konieczności respektowania uwarunkowań
lokalnych i umów międzynarodowych. W ich działaniach odzwierciedla
się militarna doktryna USA jako „globalnego policjanta” (lub „światowego
żandarma”), reagującego wszędzie, gdzie bezpieczeństwo państwa jest
zagrożone. To, co Ameryka przedstawiała jako swą dziejową misję, w propagandzie komunistycznej przybierało formę „imperialistycznego ucisku”.
Amerykańskie wojska stacjonują w 100 różnych krajach i rejonach świata.
Jak wynika z doniesień prasy zagranicznej, USA posiadają na obcych
terytoriach (w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej) ponad 2200 różnorodnych obiektów wojskowych, wliczając w to bazy lotnicze i morskie,
poligony, magazyny, radiostacje itd. 38 –

alarmował w 1967 roku „Biuletyn Informacyjny”, wydawany przez Zarząd
Propagandy Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. Podsumowanie danych było złowrogie: „Imperializm amerykański niesie ludziom
biedę i cierpienie, a siły zbrojne USA są narzędziem w jego rękach”39.

Blizny
Prowadzone przez Stany Zjednoczone wojny w Korei, Wietnamie i Afganistanie odcisnęły swoje piętno na rysunkowych żołnierzach. Chociaż
Kapitanowi Ameryce udało się wyrwać z objęć śmierci i niespodziewanie
powrócić do służby40 (wskutek niebywałego zbiegu okoliczności nie zginął w katastrofie lotniczej, ale zamarzł w bryle lodu, co zahibernowało
jego ciało41 ), prędko zrozumiał, że świat od 1945 roku stał się bardziej
38 Tom Kiryłowicz Biełaszenko, I. Zagorodnyj, W. Zawiałow, Jaki jest korpus oficerski
USA?, przeł. Czesław Czarnogórski, „Biuletyn Informacyjny” 1967, nr 21, s. 9.
39 Ibidem, s. 13.
40 W „Avengers” 1964, No. 4.
41 Taka historia została zaprezentowana przy okazji powrotu postaci na karty
komiksów wydawnictwa Marvel i traktowana jest jako kanoniczna – w rzeczywistości
czytelnicy mogli śledzić na bieżąco przygody Kapitana Ameryki do roku 1949,
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skomplikowany, a sam płomienny patriotyzm już nie wystarcza, by zapewnić zwycięstwo. Chociaż na pozór podział na siły dobra i zła wciąż
był jasny i czytelny, bo w dalszym ciągu po stronie USA stali piękni
i dzielni wojacy, po drugiej zaś ideologicznie spaczone zastępy służące
oszpeconym megalomaniakom, prowadzenie wojen stało się bardziej
złożone, wymagające większej bezwględności i działań w strefie cienia.
Nie z każdej bitwy udawało się już wychodzić zwycięsko, z promiennym
uśmiechem i rozgrzewającym serca sloganem.
W opublikowanej w 1995 roku powieści graficznej Dropsie Avenue Will
Eisner opowiada dzieje tytułowej fikcyjnej ulicy na nowojorskim Bronxie
na przestrzeni ponad stu lat jej istnienia. W jednym z ukazanych w komiksie epizodów młody sierżant, dumny ze swego przydziału do Zielonych
Beretów, tłumaczy prostestującym przeciw poborowi równieśnikom,
dlaczego chce wziąć udział w wojnie wietnamskiej: „Wiem, że mój kraj
mnie potrzebuje! Wszyscy mamy swój patriotyczny obowiązek!”42. „To
będzie szybka wojna” – dodaje, prosząc dziewczynę, by na niego czekała – „Mamy najpotężniejszą machinę wojenną na świecie… Raz-dwa
zmieciemy tych obdartych żółtków!”43. Jednak gdy wiele lat później
ponownie pojawia się w swoich rodzinnych stronach, jest zmieniony
nie do poznania. Zarośnięty, z długimi włosami wychodzącymi spod
beretu, z którego był niegdyś tak dumny i poruszający się na drewnianej
platformie z małymi kółkami. Jego nogi zostały amputowane w połowie
ud. Nie powraca do domu jako bohater – robi to tylko po to, by zarobić
pieniądze, kontrolując na prośbę znajomego gangstera lokalny rynek
sprzedaży narkotyków. Jakiś czas później ginie przysypany gruzami
kamienicy, pod którą przed laty przekonywał przyjaciół z sąsiedztwa
o konieczności zaciągnięcia się do armii.
zaś pierwsza próba przywrócenia postaci na rynek miała miejsce w magazynie
„Young Men” (1953, No. 24). Kapitan tym razem walczył nie z Trzecią Rzeszą,
ale z ukrywającymi się w Ameryce komunistami. Powrót nie był udany – na
kolejną szansę weteran musiał czekać przez dziesięć lat, zaś jego działalność
w czasie antykomunistycznego polowania na czarownice usunięto z kanonu.
42 Will Eisner, Dropsie Avenue, [w:] idem, Trylogia „Umowa z Bogiem”. Życie
na Dropsie Avenue, przeł. Jacek Drewnowski, Warszawa 2007, s. 443.
43 Ibidem, s. 444.
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Streszczenie
Głównym celem artykułu jest analiza różnorodnych przedstawień reprezentatów
Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na łamach wybranych publikacji
komiksowych oraz seriali animowanych, przede wszystkim kierowanych do dzieci
i młodzieży. Badanie (w kluczu chronologicznym) metod prezentacji fikcyjnych
żołnierzy od okresu drugiej wojny światowej do końca wieku XX pozwala dostrzec
nie tylko przekształcenia funkcji i technik propagandowych, ale również zmiany
w postrzeganiu armii przez amerykańskie społeczeństwo wraz z rozwojem kolejnych konfliktów zbrojnych (wojny koreańskiej, wojny wietnamskiej, pierwsza
wojna w Zatoce Perskiej).
Słowa kluczowe: siły zbrojne, USA, komiks, animacja, wojna, cartoon

Summary
You’re in the Army now, Cartoon – Changes in the Image of US
Armed Forces Soldiers in Comic Books and Animated Series
The main purpose of the article is to analyse of various presentations of representatives of the United States Armed Forces in selected comic books and animated
series, mainly addressed to children and teenagers. Research (in the chronological
key) into methods of presenting fictitious soldiers from the period of World War II
to the end of the 20th century allows us to see not only the transformation of functions and propaganda techniques, but also changes in the perception of the army
by American society along with the development of subsequent armed conflicts
(Korean War, Vietnam War, Gulf War I).
Key words: armed forces, USA, comic book, animation, war, cartoon

194

Indeks osób

Achemenidzi, dynastia 55, 65
Adad-nirari I, władca Asyrii 54
Adkins Lesley 66
Andrews Naomi J. 94
Antonowicz-Bauer Lucyna 80
Archi Alfonso 55, 56
Arendt Hannah 96, 97, 99
Aszurbanipal, Aszur-bani-apli,
król Asyrii 62
Bachechi Luca 59, 61, 63
Bachmann Michael 114
Bailey Richard 163
Bąkowska Eligia 34
Balfe Myles 115, 122, 123
Balzac Honoré de 92
Barańczak Stanisław 146
Barciszewski Grzegorz 42, 46
Bardija ☞ Smerdis
Bary Theodore de 43
Baszkiewicz Jan 94, 97, 98, 99, 100, 104
Bednarek Bogusław 134

Beevor Antony 39, 40
Bender Peter 180, 181, 183
Beneckendorffowie von, ród 20
Benedict Ruth 47
Ben Jelloun Tahar 156
Bhabha Homi K. 11, 12
Biełaszenko Tom Kiryłowicz 191
Bismarck Otto von
(właśc. Otto Eduard Leopold
von Bismarck-Schönhausen) 25, 31
Black Jeremy 54, 63, 64
Błaszkowska Marta 142
Bloch Natalia 84
Bloom Ryan 150
Bobrzyński Michał 128
Bolecki Włodzimierz 158
Bonaparte Napoleon (Napoleon I,
cesarz Francuzów) 94
Bonn Charles 158
Bourdieu Pierre 10, 75
Brailsford Dennis 163
Braun Jan 55

197

Breivik Gunnar 162
Brissot Jacques Pierre 99
Büchner Georg 92
Burling William J. 109, 110
Burzyńska Anna 8, 74

Dobrowolski Jacek 32
Dorosz Kazimierz 78
Dower John 34, 41
Drea Edward 41
Drewnowski Jacek 192
Dubiński Aleksander 80
Dukaj Jacek 129, 130, 142
Duus Peter 32
Dzierżanowska Ewa 54

Camus Albert 145–158
Cloots Anacharsis
(właśc. Jean-Baptiste du Val-de-Grâce, baron de Cloots) 104
Colás Alejandro 32
Eannatum I, władca
Collins Dave 163
sumeryjski 54, 57, 58, 64
Conway Steven 166
Earhart David 32, 44, 47
Cosmatos George P. 188
Eck Peter 23
Cuidera Chuck 178
Eigeldinger Marc 146
Cyrus I, władca perski 66
Eisenhowera Dwight D. 186
Czang Kaj-Szek 39
Eisner Will 178, 192
Czapliński Przemysław 141, 142
en-em [kryptonim nierozwiązany] 136
Czarnogórski Czesław 191
Erickson John 156
Czyżewski Tytus 92
D
Falski Maciej 75
Dąbrowski Roman 134
Fayard Jean-François 105
Danecki Janusz 81
Feist Raymond Elias 122
Dannenberg Hilary 127, 128
Ferguson Niall 32
Dante Alighieri,
Finn Mark 166
Durantedegli Alighieri 157
Flanagan Mary 161, 164, 165
Daoud Kamel 145–158
Fleming Ian Lancaster 184
Dariusz I Wielki,
Foucault Michel (właśc. Paul Michel
władca perski 65, 66, 67
Foucault) 8, 9, 10, 74, 169
Delaperrière Maria 9
Frâda, przywódca
Derrida Jacques 74
buntu w Margianie 66
Desmoulins Camille
Franczak Jerzy 75
(właśc. Lucie Simplice Camille
Frankfort Henri 57, 59, 60, 61,
Benoit Desmoulins) 93, 98, 99
63, 64, 65, 66
Diodor Sycylijczyk 65
Fraortes, Phraortes,
Disraeli Benjamin, 1. hrabia
władca medyjski 66
Beaconsfield (również D’Israeli) 114 Frédéric Louis 34
Djebar Assia 156
Fuhrmann Ludwik 77
Dobrogoszcz Tomasz 11
Fussell Paul, jun. 28

198

G
Galos Rafał Albert 182
Gaumata, król perski 65, 66
Gelder Ken 115
Genette Gérard 146
Giertych Jędrzej
(pseud. J. Mariański) 130
Głowiński Michał 156
Gluck Carol 43
Gobryas, generał perski 66
Godyń Mieczysław 96
Gołębiowski Krzysztof 59
Goltz Anna von der 17, 20, 21, 22
Gonchon Clément 100
Gordon Andrew 35, 36, 37, 43, 46
Górecka Magdalena 129, 142
Gosk Hanna 142
Grabski Andrzej Feliks 127
Grant Michael 24
Green Anthony 54, 63, 64
Guze Joanna 151
Hama Larry 186
Hammurabi, król Babilonii 63, 68
Hartner Marcus 127
Haska Agnieszka 129
Haszszina, samozwańczy
król Elamu 66
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 92
Hellekson Karen 128
Henshall Kenneth 33, 34, 36, 37,
38, 39, 42, 43
Herodot z Halikarnasu 66
Heydel Magdalena 157
Hindenburgowie von, ród 20
Hindenburg Paul von
(właśc. Paul Ludwig Hans Anton
von Beneckendorff
und von Hindenburg) 15, 28

Hirohito, cesarz Japonii 43, 179
Hitler Adolf 179, 180
Hoffmann Max 16, 20
Höhn Jan 26
Huet-Brichard Marie-Catherine 134
Hugo Victor 92
Hummel August 22, 25
Hunia Justyn 35
Hutchins Brett 166
Intaphrenes, generał perski 66
Itō Hirobumi 37
Jackson Samuel Leroy 185
Janowski Maciej 27, 28
Jansen Marius 35
Januszewski Radosław 113
Jasieński Bruno (właśc. Wiktor
Zysman) 92–97, 100–106
Jasińska-Kania Aleksandra 10
Jastrzębski Jarosław 42
Jaworski Krzysztof 95
Jefferson Thomas 98
Jeske-Choiński Teodor 130
Jordan David 16
Kalwas Piotr Ibrahim 86
Kambyzes, władca perski 66
Kaplan Alice 152
Katarzyna II Aleksiejewna Wielka,
caryca Rosji 98
Katibi Abdelkebir 156
Kimball John 188
King Leonard William 64
Kirby Jack 177, 183, 184
Klekot Ewa 47
Klik Marcin 134
Klimczuk Andrzej 80
Kołakowski Piotr 184

199

Komendant Tadeusz 9, 169
Kosmanowa Bogumiła 77
Kotcheff Ted 188
Kovacs George 179
Kowalska Agnieszka 66
Kowalska Małgorzata 8
Kozłowska Jolanta 81
Krasiński Zygmunt 92
Kraskowska Ewa 157, 158
Kristeva Julia 146
Król Marek 75
Krzemińska Agnieszka 180
Krzemiński Adam 180
Kuraszkiewicz Kamil 66
Kwiatkowski Władysław 24
Labuda Aleksander Wit 97
Lacan Jacques-Marie-Émile 11, 12
Lasota Grzegorz 95, 106
Lauer Ludwig Christian 22, 25
Lebrun-Tondu
Pierre-Henri-Hélène-Marie 94, 105
Lecuit Emeline 155
Lee Spike
(właśc. Shelton Jackson Lee) 166
Lee Stan (właśc. Stanley Martin
Lieber) 183, 184
Lemann Natalia 128, 130
Lendering Jona 66
Levinas Emmanuel 8
Lévi-Strauss Claude 24
Lewis Bernard 78, 79
Lewis Charlton 38
Lipoński Wojciech 165
Liulevicius Vejas Gabriel 18
Loomba Ania 76, 84
Ludendorff Erich 16, 20

200

Ludwik XVI, król Francji i Francuzów
(właśc. Louis August de Bourbon) 98
Lulubejowie, plemię z Zagros 59
Mahmud II, sułtan z dynastii
Osmanów 78
Mailhe Jean-Baptiste 100
Majewska Ewa 7
Majkiewicz Anna 147
Malendowski Włodzimierz 183
Marchetti Valerio 8
Maréchal Pierre Sylvain 98
Margański Janusz 8
Mariański J. ☞ Giertych Jędrzej
Markov Walter 99, 100
Markowski Michał Paweł 8, 74
Marshall C. W. 179
Martiya, samozwańczy król Elamu 66
Marx Karl 93, 97
Mason George 98
Matuchniak-Krasuska Anna 10
Maurel Danis 155
Mazurkiewicz Adam 136
McCauley Martin 182, 183
McClintock Anne 117
McDonald Robert H. 113
Melli Filippo 59, 60
Merklejn Iwona 35
Meyer Stanisław 35, 36, 47
Mickiewicz Adam 92, 130
Mieroop Marc Van De 54, 59, 68
Mierzejewski Antoni 54, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63
Miller Jacques-Alain 11
Minamoto no Yoritomo 33
Mirabeau, hrabia (właśc. Honoré
Gabriel Riqueti de Mirabeau) 93, 97

Mitgang Herbert 151
Pardee Denis 56
Morciniec Elke 99
Parker Simon B. 56
Morison Samuel Eliot 39
Pedrazzi Tatiana 60, 62, 64
Morrell David 188, 189
Perry Matthew 33, 35, 41
Morton Scott 38
Perzyński Marek 39
Mussolini Benito Amilcare Andrea 180 Pfister Manfred 147
Mustafa IV, sułtan
Płaskowicka-Rymkiewicz
z dynastii Osmanów 78
Stanisława 80
Mutsuhito, cesarz Japonii 34, 43
Poniatowski Stanisław August,
herbu Ciołek, król Polski 98
Nabonid, Nabu-na’id, władca
Poniatowski Zygmunt 54
nowobabiloński 66
Pouysségur Patrick 61
Nabuchodonozor III
Powell Bob 178
(właśc. Nidintu-Bel),
Prittwitz Maximilian
samozwańczy władca Babilonii 66
(właśc. Maximilian
Nabuchodonozor I, Nabu-kudurrivon Prittwitz und Gaffron) 19
-usur I, król Babilonii 64
Proudhon Pierre-Joseph 97
Nabuchodonozor IV (właśc. Arach),
Przybyszewska Stanisława 92
samozwańczy władca perski 66
Puchalska Joanna Katarzyna 41
Napoleon I, cesarz Francuzów
☞ Bonaparte Napoleon
Qing, dynastia 33
Naram-Sin z Akadu,
Quillot Roger 156
władca akadyjski 59, 65, 68
Nardo Don 57, 58
Raczyński Edward 73, 88
Neiberg Michael S. 16
Raczyński Kazimierz 77
Nichols Charles A. 188
Rdest Dorota 54
Niebielska Anna 60
Reiche Andrzej 54
Nissenbaum Helen 161, 164, 165
Rennenkampf Paul von (alias Pawieł
Nix Elizabeth 186
Karlowicz Rennenkampf) 17
Nowak-Kreyer Maciej 110
Reychman Jan 73, 79
Nycz Ryszard 75, 145, 146
Robespierre Maximilien Marie
Isidore de 95, 99
Olmstead Albert T. 66
Rogers Steven 177
Olszański Tadeusz A. 129
Rosenfeld Gavriel David 130
Orbitowski Łukasz 142
Rothberg Michael 91
Orton Lawrence D. 180
Rousseau Jean-Jacques 103
Osica Janusz 128
Rowe David 166
Oziewicz Marek 116
Rudowski Marek 175

201

Said Edward Wadie 9, 10, 12, 74,
75, 81, 82
Salmanasar III, Salmanu-aszared III,
król Asyrii 60
Salomoni Antonella 8
Samsonow Aleksander Wasiliewicz 16
Sand George (właśc. Amantine Aurore
Lucile Dupin, 1° v. Dudevant 92
Sapir Edward 80
Sayce Archibald Henry 60, 61
Schmidt Wilhelm 54
Schmitt Rüdiger 65, 66
Schneider-Mayerson Matthew 129
Schneider Ralf 127
Scott Maurice 178
Selim III, sułtan
z dynastii Osmanów 78
Sessions Jennifer E. 94
Sharman Adam 9
Shelley Percy 92
Shooter Jim 187
Shuster Joe 177
Sicart Miguel 162, 163
Sidorek Janusz 13
Siegel Jerry 177
Simon Joe 177
Siwek Grzegorz 39
Skórczewski Dariusz 9
Skuncha, władca Saków 66
Slanski Kathryn E. 56
Sławiński Janusz 156, 158
Słowiński Lech 77
Smerdis, Bardija, książę perski 66
Smith Mark S. 56
Soboul Albert 99, 100
Sokołowska Olga 80
Solarz Jacek 38, 39, 41
Sommer Benjamin D. 55
Sowa Andrzej 128

202

Spieralska Beata 105
Spivak Gayatri Chakravorty 7, 8, 9
Stachowicz Jerzy 129
Stallone Sylvester (właśc. Michael
Sylvester Gardenzio Stallone) 188
Stanulewicz-Skrzypiec Dnauta 80
Stendhal (właśc. Marie-Henri Beyle) 92
Stępień Marek 63
Sterczewski Piotr 167, 168
Stern Anatol 95, 106
Stille Mark 42
Stroud Jonathan 109–123
Szczurek Małgorzata 148
Szlagor Tomasz 42
Szmidt Robert Jerzy 131–138, 142
Szutruk-Nahhunta II,
władca Elamu 59
Szyłak Jerzy 182
Takeyoshi Yosaburō 43
Talbot Margaret 163
Tamburrini Claudio 162
Tännsjö Torbjörn 162
Teo Hsu-Ming 115
Terlak Mariusz 122
Tesznar Tomasz 41
Tiedemann Arthur 43
Tocqueville Alexis Henri Charles
Clérelde de 96, 97
Tokugawa, dynastia 31, 32, 34, 36, 41
Tokugawa Ieyasu 32
Tokugawa Yoshinobu 34
Tokutomi Sohō 46
Tosh John 113
Totman Conrad 35, 37, 43
Tritantaechmes, władca sagarcki 66
Trocki Lew Dawidowicz (właśc. Lejba
Dawidowicz Bronsztejn) 97
Tronina Antoni 55

Truman Harry S. 180
Trzeciakowski Lech 18
Tubielewicz Jolanta 33
Tuwim Julian 92
Urbańczyk Agnieszka 98
Ur-Nammu, władca sumeryjski 62, 67
Ur-Nansze, władca sumeryjski 61
Vahyazdata, samozwańczy
władca perski 66
Veenhof Klaas R. 56
Venuti Lawrence 147
Vitas Duško 155
Volk Konrad 55
Vorys Canby Jeanny 62
Walas Teresa 75
Walaszek Adam 18
Waldenfels Bernhard 8
Wąsowicz Magdalena 128, 130
Weinberger Caspar W. 175
Wheeler-Bennett John W. 20, 21
Whorf Benjamin Lee 80
Wieczorkiewicz Anna 114
Wilga Beata 32
Wilson Epiphanius 60

Winthrop-Young Geoffrey 128
Wipperman Wolfgang 19
Wiśniewska Karolina 33
Władysław IV Waza, król Polski, wielki
książę litewski, tytularny król
Szwecji, formalny car Rosji 26
Wolski Marcin 130
Woodward Comer Vann 180
Woydyłło Ewa 180
Wyrwas-Wiśniewska Monika 10, 74
Yamagata Aritomo 45
Young Helen 109, 110, 116, 117
Young Robert J. C. 75, 76
Zagorodnyj I. 191
Zaremba Paweł 180
Zawiałow W. 191
Zemanek Bogdan 38
Zenowicz Maria 148, 151, 152
Zhang Zuolin 38
Ziemiański Andrzej 131, 137–142
Zimoń Henryk 54
Ziomek Jerzy 158
Żarnowiecki Bolesław 130

Wydanie pierwsze, opublikowane we wrześniu 2018 roku w referencyjnej
wersji cyfrowej przez pracownię i wydawnictwo WIELE KROPEK. Układ
typograficzny zaprojektował Tomasz P. Bocheński. Monografię zredagował naukowo Maciej Nawrocki. Redakcję językową przeprowadzili
Marta Błaszkowska, Maciej Nawrocki i Tomasz P. Bocheński. Złożono
w pracowni WIELE KROPEK w programie Adobe® InDesign® CC
krojami HK Grotesk (Hanken Design Co.) oraz Faustina (Omnibus Type).
Okładkę zaprojektowała Marta Błaszkowska. Wydawca dziękuje
za konsultację Joannie Malicie-Król.

