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Wobec kryzysu wyobraźni
Słowem wstępu

Niniejsza publikacja składa się z dziesięciu autorskich rozdziałów poświęconych utopijnym koncepcjom powstałym w ostatnim stuleciu. Jest owocem
projektu badawczego „Nowa kultura dla nowego człowieka”, realizowanego
w ramach koła naukowego o tej samej nazwie, działającego przy Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Naszym
celem było stworzenie interdycyplinarnej platformy wymiany myśli, otwartej
na dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w ramach różnych gałęzi humanistyki. Projekt kierowany był przede wszystkim do studentek i studentów oraz
doktorantek i doktorantów, zainteresowanych oddziaływaniem utopijnych
idei poprzedniego wieku na współczesną kulturę i myśl społeczno-polityczną. Inicjatywa ta była odpowiedzią na dyskutowany od lat w humanistyce
„kryzys wyobraźni” – sytuację bezradności wobec złożonych realiów późnego
kapitalizmu i towarzyszącą jej niezdolność przekroczenia ideologicznego i gospodarczego status quo. Kwestii tej dotykały między innymi żywo komentowane publikacje Marka Fischera Realizm kapitalistyczny i Ghosts Of My Life:
Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures oraz Franco “Bifo” Berardiego After the future i Futurability. The Age of Impotence and the Horizon of
Possibility. Zachęcając do spojrzenia w przeszłość, chciałyśmy skłonić młodych
badaczy i badaczki do refleksji nad tym, co idee, które niegdyś miały rewolucjonizować porządek społeczny, wniosły w dzisiejszą rzeczywistość i jakie
lekcje na przyszłość można z nich wyciągnąć.
Naszym pierwszym krokiem była organizacja studencko-doktoranckiej
konferencji naukowej w marcu 2020 roku. Hasło „utopia” stało się dla nas
punktem wyjścia do dyskusji o rozmaitych nowoczesnych i ponowoczesnych
wizjach człowieka i kultury. Prelegenci i prelegentki z kilku polskich ośrodków akademickich zmierzyli się krytycznie z pojęciem utopii w szerokim spektrum tematycznym, obejmującym zagadnienia z dziedzin kulturoznawstwa,
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literaturoznawstwa, filmoznawstwa, historii sztuki, badań nad kulturą wizualną,
urbanistyki i studiów miejskich. Wysoki poziom wystąpień zainspirował nas
do rozwinięcia projektu i stworzenia monografii. Grono autorów poszerzone
o kolejne badaczki i badaczy w drugim otwartym naborze, przygotowało studia przypadków, skupione na analizie wybranych zagadnień w obrębie kultury
i sztuki. Tak powstała niniejsza książka – zbiór spojrzeń na modernistyczne
i postmodernistyczne utopie w perspektywie ich długiego trwania.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że publikacja nie ma na celu zaprezentowania wyczerpującego studium rozwoju myśli utopijnej w dwudziestym
stuleciu. Takie przekrojowe prace już powstały – można wymienić wśród nich
chociażby wydane w latach 90. Voyages aux pays de nulle part: histoire littéraire
de la pensée utopique Raymonda Troussona czy The Faber Book of Utopias pod
redakcją Johna Carey’a. Zamiast tego, chcemy zaproponować Czytelnikom
podróż przez archipelag myśli: rejs w poszukiwaniu szczęśliwego miejsca (gr.
εὖ τόπος). Może okazać się jednak, że będzie to podróż bez namacalnego celu
– utopia to bowiem również nie-miejsce (gr. οὐ τόπος), miejsce nieistniejące,
a raczej istniejące jedynie w społecznych wyobrażeniach. Mimo to, postaramy
się ominąć mielizny zwątpienia i spojrzeć za horyzont z ufnością. Naszym
celem nie będzie odkrycie utopii, ale samo poszukiwanie. Wierzymy, że już
sam ten wysiłek daje nadzieję na zmianę perspektywy i – być może – przekroczenie impasu, w którym się znaleźliśmy. Mamy nadzieję, że ta wyprawa
– krytyczna analiza różnych wizji społeczeństwa, projektowanych w ostatnim
stuleciu – zainspiruje Czytelników do postawienia kluczowych pytań w dobie
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości: kim jesteśmy i kim chcemy być
dzisiaj, tu i teraz, oraz jutro?
Zanim przejdziemy do rzeczy...
Potocznie utopia to zamiar niemożliwy do zrealizowania – fantastyczna
wizja, mrzonka, chimera. Utopistą zaś nazywamy kogoś, kto myśli niepraktycznie, żyje fikcjami własnej wyobraźni1. Przez lata neologizm zaczerpnięty od
nazwy idealnej wyspy, wykreowanej przez Thomasa Moore’a, nabrał wyraźnie
negatywnych konotacji. Jednak – przynajmniej na czas czytania niniejszego
tomu – proponujemy odsunąć na bok językowe nawyki, które wymuszają rozumienie tych terminów, narzucające z góry krytyczną ocenę. Zachęcamy, aby
Czytelnicy spojrzeli na utopię jako na określenie drogi wyobraźni i praktyki
1
Zob. hasła “utopia” i “utopista” w słowniku PWN. https://sjp.pwn.pl/szukaj/utopista.html
(dostęp: 10.11.2021).
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wytwarzania radykalnej zmiany, a nie jako na termin wartościujący konkretne projekty. Takie chwilowe zawieszenie własnych sądów będzie niezbędnym
punktem wyjścia dla rozważenia potencjalnych szans i niebezpieczeństw, które niosą w sobie te wizje.
Jak zauważył autor jednego z najpopularniejszych polskich opracowań
na temat utopii, Jerzy Szacki, cokolwiek, co uda nam się powiedzieć o niej
jako ogólnym pojęciu, może okazać się niewystarczające do opisania konkretnych koncepcji, jakie powstały w historii myśli społecznej. Utopijne idee każdej epoki mają swoje cechy charakterystyczne – noszą w sobie ślad miejsca
i czasu, w którym powstały, przez co stają się jak gdyby świadkami swojej doby.
Są nie tylko próbami odpowiedzi na uniwersalne pytania dotyczące ludzkiej
kondycji, ale również na wyzwania stojące przed konkretnymi historycznymi społeczeństwami. W myśleniu utopijnym dostrzegamy aktywną metodę
badania warunków rzeczywistostości i granic tego, co może zostać wyobrażone. Utopie dokonują diagnozy otaczających realiów i szukają dróg społecznej
zmiany, wskazują źródła problemów i proponują radykalne, niesztampowe
rozwiązania. Z perspektywy czasu, jako zespół idei i praktyk, których bazą
są tęsknoty i pragnienia, mogą być dla badacza istotnym źródłem wiedzy nie
tylko o warunkach socjopolitycznych, ale również o afektywnej atmosferze
epoki (Szacki 2000, s. 49-52).
Najbardziej oczywiste wydaje się opowiadanie o utopiach w porządku
chronologicznym: w ten sposób pisali o nich tacy klasycy jak Lewis Mumford, Jean Servier i Raymond Trousson2. Bynajmniej nie jest to jedyny sposób.
Koncepcje utopijne można przyporządkować do grup społecznych, których
interesy reprezentują, klasyfikować ze względu na wektor postępowości lub
reakcyjności, czy prospektywności lub retrospektywności (Szacki 2000, s. 5255). Dla nas inspirujące było podejście Jerzego Szackiego, który nawiązując do
myśli Mumforda, zaproponował podział na utopie eskapistyczne i heroiczne.
Do pierwszej grupy badacz zaliczył te wizje lepszego świata, które nie nakazują
walki, ale proponują ucieczkę w świat fantazji. Nie nawołują do transformacji
niekorzystnej rzeczywistości, ale znalezienia dla niej alternatywy. Utopie eskapistyczne mogą inspirować walkę, ale nie oferują programu naprawy świata –
pokazują czym jest dobro i szczęście, ale nie wyjaśniają jak je osiągnąć (Szacki
2000, s. 55-56). Utopie heroiczne, z kolei, obok marzenia o lepszym świecie
podpowiadają taktykę i nakazują działanie. Działaniem zaś może być zarówno
Zob. L. Mumford, The Story of Utopias, Boni and Liveright, Nowy Jork 1922; J. Servier,
Histoire de l'utopie, Gallimard, Paryż 1967; R. Trousson, D'utopie et d'utopistes, L'Harmattan,
Paryż-Montreal 1998.
2
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rewolucyjny gest jak i ucieczka – najważniejsze jest to, że utopia heroiczna
angażuje człowieka fizycznie, w całości, nie zaś samą jego wyobraźnię (Szacki
2000, s. 57). Podział na wizje heroiczne i eskapistyczne pozwala spojrzeć na
projekty bez wartościowania, zwracając uwagę na motywacje twórców i nasuwając pytania o afektywne tło ich działań. Jest to z pewnością obiecująca
przestrzeń do dalszych badań, ledwie zarysowana w tym tomie.
Przeszłe wizje przyszłości
Pierwszą część zbioru poświęcono wybranym utopijnym impulsom ubiegłego stulecia. Dominują w niej wizje, które za Szackim można nazwać heroicznymi: to historie i herstorie działaczy i działaczek, którzy nie poprzestali
na projektowaniu lepszej przyszłości, ale poświęcili się faktycznej realizacji
swoich pragnień. Zbiór otwiera artykuł Amel Many Kobiece utopie w polskim
teatrze międzywojennym: „Milcząca siła” Marii Morozowicz Szczepkowskiej.
Punktem wyjścia dla autorki jest tekst dramatu, jego warstwa ideowa i usytuowanie w ówczesnym dyskursie feministycznym. Przesłanie analizowanego
tekstu wykracza poza krytykę zastanego patriarchalnego porządku. Proponuje wizję nowej kobiety i przyszłości społecznej, w której kobiety zrzeszone
w wielomilionowej międzynarodowej organizacji stają się sprawczym motorem dziejów. Milcząca siła nie wskazuje utopijnej wizji przyszłości jako celu
ostatecznego, ale proponuje go jako jedną z dróg kobiecej emancypacji.
Tematykę utopi feministycznej porusza także Magdalena Dziurzyńska.
W tekście XX-wieczne utopijne kobiece społeczeństwa jednopłciowe: Joanna Russ
i jej wizja separatystycznej przyszłości, jako drogi do emancypacji i feministycznego wyzwolenia autorka opisuje utopijne i dystopijne społeczeństwa jednopłciowe przedstawione w powieści The Female Man oraz wskazuje wpływ tych
koncepcji na myśl drugiej fali feminizmu. Prezentuje świat bez patriarchalnego ucisku, świat kobiet nieograniczonych presją społeczną, różnorodne typy
kobiecości oraz możliwe rozwiązania na drodze ku emancypacji. Za autorką
powieści zwraca uwagę na istotną kwestię dotyczącą utopii jako takiej: utopia jako projekt totalny nie zawsze stwarza dogodne warunki do życia każdej
grupy społecznej, więc to, co jest nią dla mężczyzn, niekoniecznie będzie dla
kobiet.
Zofia Rohozińska w artykule Socrealizm Heleny Krajewskiej w czterech
momentach powojennej historii plastyki polskiej – analiza dyskursu przedstawia zmiany recepcji socrealizmu na przykładzie życiorysu Heleny Krajewskiej. Krajewska była gorliwą zwolenniczką wprowadzenia socrealizmu jako
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doktryny, artystką zaangażowaną, redaktorką naczelną “Przeglądu Artystycznego”. Inaczej niż większość twórców decyzję o przynależności do nurtu podjęła jeszcze przed wojną, jako jedna z niewielu broniła go przez kolejne lata
i nigdy się go nie wyparła. Autorka analizuje artykuły prasowe z lat: 1944,
1949, 1976 i 1995. Opis zmieniającego się stosunku środkowiska artystycznego do Krajewskiej, pozwala jej prześledzić zmieniający się dyskurs na temat
doktryny realizmu socjalistycznego.
Aleksandra Siemieniuk w tekście Wcielanie utopii – realizacja wczesnych
projektów socjalistycznych w pismach Stanisława Brzozowskiego i Ludwika Krzywickiego zajmuje się problemem utopii dokonanej, utopii socjalizmu. Bada
i opisuje wcielanie idei socjalistycznych do polskiej struktury społecznej na
przykładzie projektów Stanisława Brzozowskiego i Ludwika Krzywickiego
z początku XX wieku. Przez analizę korespondencji Brzozowskiego z socjalistką Salomeą Perlmutter, artykułów prasowych i tekstów Krzywickiego, autorka rekonstruuje tło społeczne opisywanych projektów. Wskazuje na znaczącą
rolę języka religijnego, zapożyczonego z dawnego porządku, w tworzeniu narracji o nowej socjalistycznej przyszłości.
Otwarte perspektywy
W drugiej części zbioru autorzy i autorki przyglądają się najnowszym wizjom przyszłości – propozycjom, które powstały w ostatnim dwudziestoleciu
i dopiero czekają na historyczną weryfikację. Na podstawie różnorodnych tekstów kultury – od filmów i seriali, przez literaturę i poezję, po treści umieszczane w mediach społecznościowych – rozważą, jakiego rodzaju diagnozy
stawiają rzeczywistości współczesne utopijne i quazi-utopijne projekty, oraz
jakie warunki zaistnienia potencjalnych przemian społecznych wskazują ich
twórcy. Czy jesteśmy w stanie wierzyć w utopie jako możliwe wprowadzenia
rozwiązania? Czy pociąga nas jeszcze siła wielkich narracji? A może jedyne, co
potrafimy sobie wyobrazić to drobne enklawy w obrębie już funkcjonującego
systemu?
O mikroutopiach, drobnych wyłomach w rzeczywistości istniejących jedynie w przestrzeni afektywnej pisze Paweł Binkowski. W swoim artykule podejmuje próbę zrozumienia relacji, jaka zachodzi między wizjami przyszłości
a afektami. Wiodącym pytaniem jest dla autora możliwość realizacji potencjału afektywnego w dziełach literackich, których celem – nieraz zawoalowanym – jest projektowanie innej, lepszej rzeczywistości. W centrum jego zainteresowań znalazł się ulotny moment kontaktu myśli o przyszłości i afektu,
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z natury zawieszony jest między teraźniejszością a przeszłością. Analizując
wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Binkowski dowodzi, że poezja może stać się źródłem i nośnikiem afektywnych mikroutopii, których efemeryczność i indywidualność daleka jest
wielkim modernistycznym projektom.
Widoczne w analizie Pawła Binkowskiego skupienie na jednostkowym
przeżyciu, oddanie głosu indywidualnej historii, a także dowartościowanie
tego, co wydaje się w niej niedoskonałe, jest charakterystyczne dla punktu
widzenia badaczy i badaczek w tym tomie. Badane przez nich utopie okazują
się interesującym probierzem tęsknot i lęków współczesnego społeczeństwa.
W swoim artykule Łukasz Kiełpiński analizuje, jak bohaterowie filmów mierzą
się z wyzwaniami, które stawia przed nimi kapitalizm: wykluczeniem ekonomicznym, wyzyskiem, prekarną sytuacją pracowników, ciągłą niepewnością.
Porównując dwa nagrodzone Złotymi Palmami obrazy, Klasa robotnicza idzie
do raju (La Classe operaia Va In Paradiso, reż Elio Petri, 1971) oraz Parasite (reż. Bong Joon-ho, 2019), autor rozważa możliwość odnowienia marksistowskiej idei „nieuchronnego komunizmu”. Czy współczesne kino proponuje drogi rozwoju innego systemu, alternatywnego wobec kapitalizmu? Czy
twórcy i odbiorcy są gotowi poszukiwać innych opcji?
Pytania te zadaje sobie również Ewa Stasierska. Podejmuje analizę symbolicznej i rzeczywistej niewoli pracownic, ograniczanych przez system oparty
na ciągłej kontroli i wyzysku, który niepokojąco przypomina obóz koncentracyjny. Przyglądając się bohaterkom dwóch tekstów kultury końca XX wieku,
kurze Ginger, przywódczyni drobiowej rewolty w filmie Uciekające kurczaki (reż. Nick Park, Peter Lord, 2000) oraz bezimiennej, homodiagetycznej
narratorce powieści Marie Darriesecq Świństwa (Truizmy), autorka pochyla
się nad przykładami poszukiwania alternatywnego porządku, który uwzględniałby potrzeby kobiet i umożliwiał im godne życie. W swoich rozważaniach
wskazuje na możliwość wyboru drogi, która uniknie powielania hierarchicznego układu pan-niewolnik – drogi stawania się niezależnymi podmiotami
w społeczeństwie kapitalistycznym, która odrzuca relacje oparte na wyzysku.
W publikacji nie mogłoby zabraknąć rozdziału poświęconego mrocznej
doppelgängerce utopii, ulubionej konwencji współczesnej kultury popularnej
– dystopii. Izabella Tyborowicz analizuje hotelowy mikroświat wykreowany
w filmie Monument (2018) Jagody Szelc. Sięgając do klasycznych tekstów antropologicznych autorka bada zagadnienia związane z terminem communitas,
przede wszystkim w kontekście obrzędów przejścia oraz transu. W swoim tekście zastanawia się w jaki sposób wykreowana została dystopijna wizja trwania
12
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w liminalności i jakie może nieść znaczenia dla recepcji dzieła. Jak wskazuje
autorka, dyplomowy obraz Jagody Szelc można interpretować również biorąc pod uwagę powracające w ostatnich latach doniesienia o mobbingu na
wydziałach aktorskich. Przestrzeń społeczna przedstawiona w filmie, choć
wydaje się wyjęta z koszmarnego snu, może stanowić zawoalowaną opowieść
o rzeczywistej przemocy i poniżeniu, których doświadczali studenci i studentki.
Rozczarowanie rzeczywistością, poczucie braku kontroli nad codziennością i towarzyszący temu lęk, mogą skłaniać do ucieczki w sferę marzeń
o lepszej wersji przyszłości. Część współczesnych koncepcji analizowanych
w tym tomie ma charakter eskapistyczny – obrazuje współczesność w alternatywnym kształcie, nieraz dokonując jej krytycznej oceny, jednak nie proponuje konkretnego programu zmian, które można byłoby implementować
w rzeczywistości. Jedną z odsłon tego typu myślenia utopijnego, funkcjonującego we współczesnych wirtualnych społecznościach analizuje Jakub Zduński.
W swoim eseju poświęconemu cottagecore, estetyce czerpiącej z pastoralnych,
bukolicznych fantazji na temat wsi, diagnozuje znurzenie późno-kapitalistycznego społeczeństwa paradygmatem niepohamowanego wzrostu, postępu
i modernizacji. Zdaniem autora, estetyka cottagecore jest jednym z przykładów
specyficznego rodzaju eskapizmu, opartego na kreacji Innego-Ja istniejącego
w alternatywnym świecie poza ustrojem kapitalistycznym. Marzenia o powrocie do tradycyjnych wartości, budowaniu lokalnych społeczności i życiu
w bliskości natury manifestujące się w cottagecore, okazują się żywić osoby
o radykalnie odmiennych poglądach politycznych: od progresywnej lewicy
i środowisk LGBTQIA+, przez środowiska konserwatywne, aż po neo- i eko-faszystowskie. Ta tożsamościowa mikroutopia, pozostaje jednak poza sferą
polityki: oparta jest na uciecze Ja od rzeczywistości późnego kapitalizmu, postrzeganego jako źródło opresji.
Zbiór zamyka artykuł poświęcony ideom cyfrowej przyszłości człowieka:
transferowaniu świadomości do cyberprzestrzeni oraz rozwojowi wirtualnej
rzeczywistości i sztucznej inteligencji. Zuzanna Pytkowski krytycznie analizuje wizje kontynuowania życia w bezcielesnej, wirtualnej formie, potencjalnie
umożliwiające osiągnięcie życia wiecznego i zwraca uwagę na bliskość tych
koncepcji wyobrażeniom, jakie spełniają zaświaty w różnych religiach. Autor konfrontuje postulaty transhumanistów z ich interpretacjami zawartymi
w wybranych filmach i serialach. Jak podkreśla, skrajnie antropocentryczne,
skupione na rozwoju technologicznym wizje przyszłości znacznie częściej spotykają się ze sceptycyzmem i krytyką twórców filmowych, niż z ich entuzjazmem i aprobatą.
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*
Piszemy te słowa jesienią 2021 roku. Obserwując wydarzenia ostatnich
miesięcy – zaostrzający się kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej,
kolejną falę pandemii koronawirusa, gęstniejące widmo katastrofy klimatycznej – nabrałyśmy wątpliwości, czy projekt badawczy skupiony na myśleniu
utopijnym ma jeszcze rację bytu. Czy w momencie, w którym tak potrzebne jest działanie, warto proponować Czytelnikowi ucieczkę w sferę fantazji
o przyszłości? Czemu w tej sytuacji może służyć? Bez wątpienia, nasze działanie nie zmieni świata. Niemniej, jesteśmy zdania, że podjęcie próby myślenia
utopijnego – oderwanego od rzeczywistości i nie liczącego się z jej obecnym
kształtem – można postrzegać jako anarchistyczny gest odmowy uznania status quo. Utopia to medytacja nad radykalną różnicą i radykalną odmiennością. Jak pisał Frederic Jameson, „nie sposób wyobrazić sobie fundamentalnej
zmiany w życiu społecznym, która nie spadłaby z utopijnej wizji jak iskra
z komety” (Jameson 2007, s. XII). Nawet jeśli utopia bierze na warsztat jedynie drobne elementy codzienności, nie roszcząc sobie prawa do proponowania
całościowych zmian, nawet jeśli okaże się ułomna, badanie jej może służyć
„uświadamianiu nam naszych myślowych i ideologicznych zniewoleń” (Tamże). Chociaż nasze wyobrażenia istotnie ogranicza aktualna ideologia, na pewno powinniśmy im się przyglądać i zadawać sobie pytania o naszą sprawczość
i ograniczenia. To szansa na przekroczenie „kryzysu wyobraźni”, który ujawnia się nie tylko w niezdolności do proponowania nowych wizji jutra, ale
również generalnej w utracie wiary w dobrą przyszłość. Mamy nadzieję, że
krytyczne spojrzenie na wybrane utopie opisane w tym tomie pozwoli Czytelnikom spojrzeć na współczesne realia z innej perspektywy. Być może dzisiaj szczególnie potrzebujemy odwagi utopistów, aby uwierzyć w możliwość
zmiany.
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Kobiece utopie w polskim
teatrze międzywojennym:
„Milcząca Siła”
Marii Morozowicz-Szczepkowskiej.

Abstrakt PL
Emancypacja kobiet po I Wojnie Światowej miała swój wyraz także w polskim teatrze. Deski
międzywojennego teatru stały się przestrzenią do twórczego wyrażania postulatywnej wizji roli
kobiety w nowym porządku społecznym. Lata 20. i 30. XX wieku to również moment nieformalnej „zmowy kobiet” polskiej sceny teatralnej – ścisłej współpracy reżyserek, aktorek, dramaturżek i scenografek, podejmowanej w celu szerzenia wspólnych poglądów na kwestię kobiecą.
W tych warunkach powstała sztuka Marii Morozowicz-Szczepkowskiej Milcząca Siła, której
przesłanie znacznie wykracza poza krytykę zastanego patriarchalnego porządku. Trzyaktówka
ukazuje wizję nowej kobiety, kreśląc utopijny projekt przyszłości społecznej, w której kobiety zrzeszone w wielomilionowej międzynarodowej organizacji stają się sprawczym motorem
dziejów. Postulatywna treść sztuki przekracza ramy ideowe nurtu określanego, jako feminizm
pierwszej fali, wyprzedzając tym samym swoją epokę. W artykule dokonano analizy scenariusza
i inscenizacji Milczącej Siły w kontekście pozostałej twórczości Morozowicz-Szczepkowskiej
oraz niektórych prądów ideowych epoki.
Słowa kluczowe: teatr, dramat, międzywojnie, feminizm, utopia, internacjonalizm, teatr feministyczny, teatr w Polsce
Woman’s utopias in Polish interwar theatre: “Milcząca Siła” by Maria
Morozowicz-Szczepkowska

Abstract ENG
The emancipation of women after the World War I was reflected in Polish theatre as well. The
interwar theatre became a space for the creative expression of postulate visions of the role of
women in the new social order. The 1920s and 1930s were also a moment of informal "conspiracy of women" on the Polish theatre scene - close cooperation of female directors, actresses,
playwrights and set designers, undertaken to spread shared views on the women's issue. Under
these conditions, Maria Morozowicz-Szczepkowska's play Milcząca Siła (The Silent Power) was
created, the message of which goes far beyond criticism of the existing patriarchal order. The
three-act play carries a vision of a new woman, drawing a utopian project of a social future in
which women united in an international organization of many millions become the driving
force behind history. The postulated content of art far exceeds the ideological framework of the
current defined as first-wave feminism, thus preceding its era. This article analyzes the script
and staging of Milcząca Siła in the context of the remaining works of Morozowicz-Szczepkowska and some ideological currents of the era.
Keywords: theatre, drama, interwar era, feminism, utopia, internationalism, feminist theatre,
theatre in Poland

1

Uniwersytet Warszawski; ORCID: 0000-0003-2813-6914

21

AMEL MANA

Postrzeganie dramatu Milcząca Siła Marii Morozowicz-Szczepkowskiej
w kategoriach utopii może się wydawać na pierwszy rzut oka nieoczywiste.
Nie mamy w tym przypadku do czynienia z klasycznym przykładem utopii
rozumianej jako kompletnej, rozbudowanej i wszechstronnej wizji nowego
systemu społecznego na miarę Utopii Tomasza More’a, który ukuł interesujące nas pojęcie utopii z jego intrygującą semantyczną dwuznacznością, czyniąc
etymologiczne referencje do „nie-miejsca” jak i „dobrego miejsca”. Istnieje
jednak wiele innych zróżnicowanych definicji tego terminu. W niniejszym
artykule przyjęto takie rozumienie utopii, które nie tyle odnosi się do konkretnej wizji systemowej, ile traktuje ją jako „pewien sposób myślenia, pewną
postawę wobec świata, która nie musi wcale przybierać kształtu »mówiących
obrazów«” (Szacki 2000, s. 15). W podobny sposób utopię postrzega Karl
Mannheim, definiując ją jako „taką »transcendentną wobec rzeczywistości«
orientację, która przechodząc do działania jednocześnie, częściowo lub całkowicie rozsadzać będzie istniejący w danym czasie porządek bytu” (Mannheim 1992, s. 159). Dla Mannheima utopia była antycypacją, wyrazem idei
zwiastujących przyszły ruch masowy, który je urzeczywistni (Szacki 2000,
s. 29). W tym ujęciu Milcząca Siła jest dziełem stricte utopijnym – jako ideowy projekt przyszłego ruchu masowego kobiet, stanowiącego faktyczną alternatywę dla świata męskiej dominacji, i jednocześnie jako gest sprzeciwu
wobec patriarchalnego porządku – gest, którym z pewnością było napisanie
i wystawienie tej sztuki. Analizując Milczącą Siłę z takiej perspektywy kluczowe będą obie te płaszczyzny – ideowa warstwa dramatu oraz jego usytuowanie
w ówczesnym dyskursie feministycznym. Punktem odniesienia analizy będzie
więc tekst dramatu oraz jego inscenizacja jako wydarzenie społeczne. Szerszym
horyzontem podjętych rozważań jest pytanie o aktualność dzieła – zarówno
w odniesieniu do okresu międzywojennego, jak i czasów nam współczesnych.
Dwudziestolecie międzywojenne jest dla historii polskiego ruchu kobiecego okresem przełomowym. To moment, w którym kobiety masowo wkraczają w życie publiczne jako pełnoprawne orędowniczki swojej sprawy. Zdobycze XIX-wiecznych działań emancypacyjnych, zwieńczone zrównaniem
praw politycznych kobiet i mężczyzn w ramach nowego państwa narodowego,
znajdują wówczas swoje odzwierciedlenie w silnej reprezentacji kobiet w różnych obszarach życia społecznego. Z drugiej strony, transformacja wywołana
ukonstytuowaniem się młodego państwa i konieczność stworzenia jego nowych ram ekonomicznych, politycznych i moralnych, otwierają przestrzeń do
kreowania nowych wizji organizacji społecznej, odmiennych od przedwojennych wzorców. Z okazji tej skorzystały działaczki kobiece. Teatr i literatura
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stały się jednym z obszarów krytyki patriarchalnych wzorców i wnoszenia
wizji nowego porządku w sferę debaty publicznej, a polskie feministki były
pod tym względem szczególnie aktywne – jak wskazuje Jagoda Hernik Spalińska: „Polska niewątpliwie wyróżniała się w Europie szczególnie bogatą dramaturgią feministyczną. Podobnie było w beletrystyce. Dochodziło nawet do
konfiskaty powieści napisanych przez kobiety ze względu na nieobyczajność”
(Hernik Spalińska 1996, s. 150). Teatr międzywojenny również cechował się
wysoką i wzmożoną aktywnością kobiet-artystek zaangażowanych w walkę na
rzecz równouprawnienia kobiet. Walka ta odbywała się nie tylko na scenie, ale
także w sferze wewnątrz-instytucjonalnej. Poziom wyemancypowania twórczyń nie licował bowiem z poziomem równości w sferze zarządzania instytucjami teatralnymi – dyrektorami teatrów i producentami wciąż przeważnie
byli mężczyźni. To oni podejmowali decyzje o programie, o tym, czy dana
sztuka zostanie wystawiona i przez kogo. W odpowiedzi na tę hegemonię z
jednej strony, oraz na zainteresowanie publiczności postępowymi sztukami
z drugiej, wytworzył się oddolny i niezależny obieg produkcji teatralnej, na
każdym etapie obsadzony przez kobiety. Jak zauważa Diana Poskuta-Włodek:
„Doszło przy tym do swoistej «zmowy kobiet» – szeregu wspólnie podejmowanych przez autorki, reżyserki, aktorki, tłumaczki i scenografki działań w celu
zamanifestowania w teatrze podobnych poglądów” (Poskuta-Włodek 2015,
s. 107). Dzięki temu teatr stał się przestrzenią dyskusji o takich kwestiach jak
aborcja, macierzyństwo, miłość lesbijska, patriarchat, rola kobiety w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie. Tematy te podejmowane były wprost i bez
zbędnych ogródek, nierzadko wywołując skandal. Jak podsumowuje Poskuta-Włodek: „Otwartość wypowiadania poglądów była wspólna dla wszystkich
autorek teatru kobiecego. Do ich strategii należało zamieszczanie w tekstach
dobitnie brzmiących ze sceny wypowiedzi o charakterze feministycznych manifestów, haseł i deklaracji” (Poskuta-Włodek 2015, s. 118).
Jedną z prekursorek owej kobiecej zmowy była Maria Morozowicz-Szczepkowska – aktorka, dramaturżka, pisarka, reżyserka, z teatrem związana
od dziecka (głównie za sprawą ojca, znanego aktora komediowego Rufina Morozowicza). Morozowicz-Szczepkowska otworzyła epokę feministycznej sztuki w polskim teatrze (Hernik Spalińska 1996, s. 151). Swoje zaangażowanie
w emancypację mas kobiecych realizowała również poza życiem artystycznym,
jako członkini Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. W ramach współpracy
kobiecych twórczyń powstało większość dramatów Morozowicz-Szczepkowskiej okresu międzywojennego, w tym omawiana Milcząca Siła. Jest to druga
feministyczna sztuka w dorobku autorki. Pierwsza, będąca w pełni kobiecą
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produkcją Sprawa Moniki odniosła ogromny sukces i stała się sztandarowym
dziełem jej twórczości. W Polsce sztukę zagrano ponad 300 razy, przetłumaczono ją na kilka języków i wystawiano w innych krajach – m.in. w Niemczech, Czechosłowacji, Jugosławii i USA (Poskuta-Włodek 2015, s. 111).
Sprawa Moniki ukazuje historię trzech kobiet – lekarki Moniki, architektki
Anny i służącej Antosi. Losy kobiet splatają się za sprawą tego samego mężczyzny, który skrzywdził każdą z nich, co bohaterki odkrywają wraz z rozwojem
akcji. Mężczyzna jest tu „wielkim nieobecnym” – nie pojawia się na scenie ani
razu, poznajemy go jedynie z rozmów pomiędzy kobietami. Sprawa Moniki
miała stanowić odpowiedź na inną sztukę kobiecą – Dom Kobiet Zofii Nałkowskiej. Morozowicz-Szczepkowską oburzył sposób przedstawienia kobiet
przez Nałkowską – wspomina o tym w swojej autobiografii:
Z tej sztuki wyszłam wyjątkowo wzburzona. Jak to? Ta galeria kwękających, niedołężnych, bezapelacyjnie poddanych supremacji męskiej
bab ma reprezentować tak przecież silny genetycznie świat kobiet?
Czyż mają one być tylko narzędziem do płodzenia, niczym więcej?
Zerwał się we mnie protest, któremu dałam nazwę: Sprawa Moniki
(cyt. za Wiatrzyk-Iwaniec 2015, s. 167).

Wystawiona rok później w 1933 roku Milcząca Siła stanowi rozwinięcie poglądów autorki na sprawę kobiecą. Sama Morozowicz-Szczepkowska
traktowała tę sztukę jako kontynuację losów tytułowej Moniki – główna bohaterka Milczącej Siły, Ewa, miała według Morozowicz-Szczepkowskiej uosabiać postawę Moniki po latach, jako kobiety bardziej świadomej, na bazie
wcześniejszych doświadczeń (Hernik Spalińska 1996, s. 152). Nie wiadomo
na ile autorka z zamysłem tworzyła Milczącą Siłę jako pewnego rodzaju rozwinięcie Sprawy Moniki, a na ile dostrzegła ten związek już po jej napisaniu. Jasne jest jednak, że związek między obiema sztukami można odnaleźć
w poruszanych wątkach problemowych. To co w Sprawie Moniki jest ujęte
w sferze relacji osobistych (małżeństwo, relacje intymne, ciąża) w Milczącej
Sile znajduje odzwierciedlenie w sferze systemowej. Już na początku dramatu
w części ekspozycji dowiadujemy się, że rzecz dzieje się w bliżej niedookreślonej przyszłości. Akcja dramatu rozgrywa się w redakcji pisma wielomilionowej międzynarodowej Organizacji Skonsolidowanej Pracy Kobiet na dzień
przed światowym kongresem. W przeciwieństwie do Sprawy Moniki mamy
tu postaci męskie, jednak ich obecność jest wyraźnie zmarginalizowana do
roli intruza (Wiatrzyk-Iwaniec 2015, s. 167). Jedynym wyjątkiem jest tu postać dorosłego syna głównej bohaterki Ewy, którego łączy silna więź z matką.
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Oś fabuły wyznaczają dialogi Ewy, redaktor naczelnej organizacyjnej gazety,
wydawanej w wielu językach i krajach. Tłem jest atmosfera pośpiechu, wzmożonej pracy w redakcji i wszechobecnego napięcia związanego ze zbliżającym
się kongresem. Uwagę zwraca wysoce przemyślana struktura dramatu, w którym każdy fragment zdaje się pełnić odpowiednią funkcję w kontekście całości. Można przez to odnieść uzasadnione wrażenie, że głównym celem tekstu
jest jak najpełniejsze wyłożenie politycznej wizji organizacji i upodmiotowienia mas kobiecych, a nie walory artystyczne czy literackie. Każda sekwencja
dialogiczna odpowiada pewnej wiązce problemowej, które wspólnie tworzą
swoisty manifest polityczny.
Drogę do upodmiotowienia kobiet poprzez pracę, Morozowicz-Szczepkowska wyznacza już w Sprawie Moniki. W Milczącej Sile wizja ta ulega doprecyzowaniu. Oprócz niezależności ekonomicznej, braku przymusu zamążpójścia, czy możliwości pełnej realizacji swojego potencjału poprzez podjęcie
pracy zawodowej, tekst problematyzuje również kwestię nierówności płci
wewnątrz samego rynku pracy. Był to istotny problem w okresie II Rzeczpospolitej – w latach 1930-1933 kobiety zarabiały niewiele ponad połowę
wynagrodzenia mężczyzny (zob. Bartnicki i Czajkowski 1936, s. 129). Obecny w sztuce afirmatywny stosunek do pracy zawodowej kobiet nie jest przy
tym bojętny na kwestie sprawiedliwej pracy i sprawiedliwej płacy. Dlatego
Organizacja Skonsolidowanej Pracy Kobiet posiada, obok środków masowego przekazu w wielu językach, także międzynarodową spółdzielnię pracy dla
kobiet (opartą na sprawiedliwych i równych udziałach w zyskach) w postaci
trustu lnianego oraz kieruje własnymi instytucjami finansowymi i szkołami.
Walka masowego ruchu kobiecego przyszłości opiera się więc nie tyle na antagonistycznej walce politycznej, ile przede wszystkim na stwarzaniu realnej
alternatywy wobec systemu ekonomiczno-społecznego zarządzanego przez
mężczyzn. Kobiety zrzeszone w ruchu już nie poprzestają na domaganiu się
dopuszczenia do męskich instytucji, ale tworzą własne – bez męża i bez szefa.
Ponadto, model pracy oparty na spółdzielczych kolektywach rolniczych i chałupniczej produkcji przedstawiony jest jako konkurencyjny również w sensie
rynkowym – stanowi realne zagrożenie dla męskich przedsiębiorstw opartych
na przestarzałych formach organizacji pracy. Teza ta silnie wybrzmiewa w dialogu Ewy z mężczyzną reprezentującym trust bawełniany, który przyszedł do
redakcji z ofertą „pojednania”. Mężczyzna żali się Ewie, że zarządzany przez
kobiety trust lniany oferuje znacznie niższe ceny zbytu, obniżając przez to
pozycję trustu bawełnianego na rynku. Jako rozwiązanie proponuje konsolidację obu przedsiębiorstw z równym podziałem zarządu i pracy pomiędzy
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mężczyznami i kobietami. Ewa stanowczo odrzuca jego propozycję. Widzi
w niej zawoalowaną próbę podporządkowania kobiecych sił wytwórczych poprzez rezygnację z modelu spółdzielczego i konieczność redukcji zatrudnienia
kobiet o połowę, przy jednoczesnym wyeliminowaniu kobiecego trustu jako
rynkowej konkurencji. Niechęć Ewy wobec tej propozycji motywowana jest
również tym, że konsolidacja na poziomie formalnym w praktyce oznaczałaby wewnętrzną rywalizację pomiędzy robotnikami i robotnicami w zakładach
pracy. Zamiast tego postuluje w duchu separatystycznym, by męskie i kobiece
przedsiębiorstwa rozwijały się niezależnie od siebie i konkurowały na poziomie rynkowym, a nie na poziomie pracowniczym – ma to w jej mniemaniu
służyć rozładowaniu antagonizmu pomiędzy kobietami i mężczyznami:
Stwórzcie sobie nowe warsztaty! Wprowadźcie nowe pomysły, my
wam nie zajdziemy drogi [...], a zresztą zwińcie fabryki, zabierzcie się
o osuszania błot, kopania kanałów, do bicia szos, zaczynajcie od
podstaw. Wszystko woła o ręce i o inicjatywę! Gdy będziemy robili
różne rzeczy, wiele spraw będzie miało swoje spełnienie! Rywalizując
będziemy się gnębić, bo przecież nie wątpicie ani na chwilę, abyśmy
dla waszych urojeń wchodziły w kompromis z naszymi zasadniczymi
wskazaniami i w jakikolwiek sposób pozwoliły aby zachwiać się mogło
choćby tylko na chwilę zaufanie naszych kobiet (Morozowicz-Szczepkowska b.r., s. 45).

Wraz z rozwojem fabuły przedstawiciel bawełnianego trustu okazuje się
być byłym kochankiem Ewy – który w przeszłości ją wykorzystał i porzucił
– oraz ojcem jej dorosłego już syna. Rozpoznając w kobiecie swoją partnerkę
z przeszłości składa jej propozycję małżeństwa. Ewa stanowczo odrzuca jego
propozycję matrymonialną, podobnie jak biznesową.
Co istotne, kwestia niezależności ekonomicznej kobiet ujęta jest tu
w perspektywie kolektywnej, nie indywidualistycznej – by kobiety mogły
w pełni uniezależnić się od mężczyzn muszą to osiągnąć jako ruch masowy,
a nie wyłącznie jako jednostki w drodze indywidualnego awansu społecznego.
Widoczna jest w tym potrzeba poszukiwania przestrzeni dla takiej działalności
emancypacyjnej, która wybiega politycznie zarówno poza model kapitalistyczny, jak i państwowy socjalizm:
Dziesięć milionów zorganizowanych ekonomicznie i ideowo kobiet
pracuje wydajnie. Dziesięć milionów kobiet to już pewna siła. Oczekiwano naszego załamania. Krytykowano założenia ani kapitalistyczne, ani komunistyczne. Wybrałyśmy ostrożnie drogę pośrednią. Każda pracownica może być kooperantką, może otrzymać świadczenie
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w naturze, może być udziałowcem. Pytano nas czego chcemy. Dajmy
odpowiedź czynną: pracy, pokoju! Organizować i tworzyć jest naszym
zadaniem. Kiedy odpychano nas od męskich warsztatów pracy potrafiłyśmy stworzyć własne. Dziś można nas krytykować, ale trzeba się już
z nami liczyć (Morozowicz-Szczepkowska b.r., s. 11).

Na poziomie politycznego usytuowania wobec nurtów epoki, wizja sieci
kolektywów opartych o wspólnotę pracy, które miałyby przerastać stare społeczeństwo, koresponduje z myślą ruchu spółdzielczego, wyrażaną m.in. przez
Marię Orsetti, prekursorkę wizji spółdzielczości jako frontu emancypacji kobiet. W latach 30. XX wieku idea spółdzielczości przeżywała swój rozkwit
i choć wciąż była domeną przeważnie męską, w ruchu kobiecym istniał silny nurt propagujący udział kobiet w ruchu spółdzielczym. Taką perspektywę kobiecej spółdzielczości promowała przede wszystkim Liga Kooperatystek
w Polsce (stanowiąca część Międzynarodowej Ligii Kooperatystek) założona
w 1935 r. – dwa lat po premierze Milczącej Siły – a także Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, do którego należała Morozowicz-Szczepkowska. Organizacje te propagowały rozwijanie kobiecych kooperatyw uprawy warzyw, lnu czy
hodowli jedwabników i zachęcały do podejmowania pracy chałupniczej celem
uzyskania dodatkowych dochodów (Chyra-Rolicz 2014, s. 150).
Międzynarodowy charakter opisywanego ruchu kobiecego przyszłości
wyraża nie tylko atrakcyjną możliwość ekspansji, ale przedstawiony jest także
jako warunek sukcesu walki kobiecej. Upodmiotowienie kobiet w Milczącej
Sile ma wymiar globalny, a masowa organizacja odpowiada na potrzeby kobiet
z różnych regionów świata i kontekstów kulturowych:
Kiedy odbywał się pierwszy światowy Kongres skonsolidowanej pracy
kobiet, w skład jego wchodziły przedstawicielki narodów europejskich
i Ameryki. Obecne obrady w Londynie są manifestacją i zbiorowiskiem
przedstawicielek niemal wszystkich narodów: Rosjanki, Turczynki,
Chinki, Egipcjanki, Hinduski, Tatarki, Kirgiski, Murzynki, rozwijać
będą dalszy program pracy ekonomicznej, rozbudowę warsztatów już
funkcjonujących i założenie nowych, jak wielkie kolonie rolnicze na
niewykorzystanych obszarach Brazylii, Kanady i innych. Pięć naszych
Banków w Europie, Ameryce, Australii rozrasta się w nowe filie (Morozowicz-Szczepkowska b.r., s. 10-11).

Widoczna jest w tym pewna próba uniwersalizacji losu i interesu kobiecego oraz poszukiwanie drogi wychodzącej poza wąskie ramy perspektywy
narodowej, obywatelskiej czy kulturowej. Internacjonalistyczny charakter cytowanego fragmentu współgra z pacyfistycznym wydźwiękiem sceny dialogu
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Ewy z Rut Barckley, amerykańską Żydówką, która przyjechała namówić Ewę,
by ta wezwała ruch kobiecy podczas kongresu do jednoznacznego opowiedzenia się przeciwko wojnie. Rut powiada Ewie o tym jak straciła syna, który
miał możliwość uniknąć wojny, ale z własnej woli poszedł na front i zginął,
gdyż męski honor nie pozwolił mu inaczej. Istotną część dialogu zajmuje opis
społecznej presji (reprodukowanej tak samo przez obie płcie), której poddawani są mężczyźni, by zasilać armię. Kwestią problemową jest tu rozumienie
honoru mężczyzny, polegającego na tym, żeby zabić wroga albo zginąć próbując – w innym wypadku karą jest nieznośna dla większości mężczyzn łatka
tchórza. Dialog kreśli silny związek patriarchalnej męskości z kapitalistycznym
wyzyskiem. Wypowiedź Rut stanowi również krytyczną analizę wpływu, jaki
wojna wywiera na pozycję kobiet, które choć nie idą na front, to z powodu
braku męskich rąk do pracy w produkcji, zaprzęgane są do pracy w przemyśle
wojennym. W ten sposób, niezależnie od ich chęci czy woli, wpędzane są
w spiralę machiny wojennej, która nierzadko stanowi warunek ekonomicznego przetrwania ich rodzin w czasie wojny, ale sprawia zarazem że zmuszone są
wytwarzać sprzęt, który zabija ich mężów i synów. Stąd kreślona przez Rut konieczność wzięcia na sztandary przez ruch kobiecy postulatów antywojennych:
Wy kobiety musicie walczyć o sens życia, który zagubił się w taplaninie
krwi i stosunkach gnijących trupów, musicie z serca swego wyrwać
krzyk protestu, musicie upewnić się, że wydając na świat człowieka nie
będzie on traktowany jako cyfra dla brudnych kalkulacji. Wy, twórczynie życia, dla życia tego wywalczcie miejsce! (Morozowicz-Szczepkowska b.r., s. 38).

Postawa antywojenna nie była w realiach II Rzeczpospolitej niczym
nowym – po I Wojnie Światowej idee pacyfistyczne zyskały sobie wielu popleczników wśród progresywnych intelektualistów. Doświadczenie brutalnej
wojny sprzyjało propagowaniu antymilitarnych idei, które jednak dość skutecznie gasiła powszechna niepewność statusu młodego państwa i perspektywy utrzymania jego granic. Włączenie pacyfizmu w poczet postulatów
walki feministycznej nie było więc wówczas powszechne w rodzimym ruchu
kobiecym. Takie podejście propagowała Międzynarodowa Liga Kobiet na
rzecz Pokoju i Wolności, powołana w 1915 r. podczas międzynarodowego
kongresu kobiet w Hadze. W Polsce z Ligą współpracował Klub Polityczny
Kobiet Postępowych – wąska, elitarna i apartyjna organizacja kobieca. Pacyfistyczny wydźwięk Milczącej Siły zdaje się być aprobatą dla tego kierunku.
Dialog Ewy z Rut Barckley sugeruje jeszcze jedno, tym razem znacznie mniej
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oczywiste nawiązanie. Bardziej dociekliwy czytelnik zauważyć może, że postać
Rut Barckley jest jedyną postacią w sztuce, która została określona z imienia
i nazwiska. Jest to tym bardziej znaczące, że niewiele postaci w dramacie występuje nawet pod imieniem – z imienia zostają wymienione tylko tytułowa
Ewa, jej pracownica Teresa (obie jednak bez nazwiska) i właśnie Rut. Nazwisko bohaterki, podobnie jak charakter obecnej w dialogu krytyki wojny
i poruszanych problemów nasuwają skojarzenie ze słynną powieścią Ernesta
Hemingway’a Pożegnanie z bronią, w której występuje bohaterka o tożsamym
nazwisku – angielska sanitariuszka wojenna Catherine Barkley. Pożegnanie
z bronią ma wydźwięk wyraźnie pacyfistyczny, ukazuje zdemitologizowany
i znaturalizowany obraz wojny. Główny bohater jest amerykańskim żołnierzem wysłanym na front włoski, który w skutek rozwoju wypadków i po długim namyśle etycznym dokonuje dezercji. Jego ukochana Catherine umiera wraz z ich wspólnym dzieckiem przy porodzie. Polski przekład powieści
ukazał się w 1931 r., na rok przed premierą Milczącej Siły. Postać Rut może
nawiązywać do Pożegnania z bronią, choć rzecz jasna nie sposób tego dostatecznie zweryfikować, a zbieżność nazwisk bohaterek i tematyki może być
równie dobrze przypadkowa.
Kolejnym wątkiem Milczącej Siły, który konstytuuje dzieło pod kątem
ideowym jest kwestia stosunku do patriarchatu i związanego z nim podziału
ról płciowych i tradycyjnego modelu rodziny. Zagadnienia te najsilniej wybrzmiewają w rozmowie Ewy z trzema kobietami, które przyszły pod redakcję oprotestować nadchodzący kongres. Przeciwniczki polityczne w trakcie
swojej pikiety wybijają szybę w siedzibie redakcji (twierdząc przy tym, że była
to przypadkowa eskalacja) i stanowczo domagają się spotkania z redaktor naczelną pisma. Ewa przyjmuje delegację kobiet w zaskakująco przyjazny sposób,
widząc w nich raczej sojuszniczki niż wrogów:
Może zbiłyście szybę, która nas dzieliła? W każdym razie zaczynamy rozmawiać ze sobą. Dotąd miałam z waszej strony tylko zasadzki
z opłotków. Na naszą pracę i jej wyniki byłyście głuche!
[...]
Nie umiem paniom powiedzieć, jak się cieszę, że nareszcie stanęłyśmy
oko w oko. Kapitalnie. Tylko boleję, że mam przed sobą tylko was,
istoty myślące, a nie mam wielkiego, nieruchomego zbiorowiska kobiet, tej masy, co nie chce niczego żądać, co nie rozmyśla i nie wnioskuje. Och, gdyby ta masa ożyła, gdyby wypowiedziała się na moją czy
waszą stronę! Taki dopływ żywej energii kobiecej, jak transfuzja krwi
odświeżyłaby anemiczny i wyczerpany organizm świata [...] Dlatego
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witam w paniach towarzyszki walki o nowe wartości. Że dzielą nas
uchylenia, to jest bez znaczenia. Najważniejsze stało się – przyszłyście
do mnie. Z pięścią, czy z wyciągniętą ręką, nieistotne (Morozowicz-Szczepkowska b.r., s. 20).

Dialog ten wyraźnie przeciwstawia sobie dwie postawy kobiet, ale przeciwstawieniu ulegają tu nie emancypantki i tradycjonalistki, ale kobiety aktywne i bierne społecznie. To właśnie bierność jest ukazana jako największe zagrożenie dla kobiecej sprawy, które pacyfikuje kobiety i umożliwia
męską dominację. Kobiety, które oprotestowują kongres uosabiają postawę
obrończyń tradycyjnej wizji rodziny, w której mężczyzna pracuje zarobkowo,
a kobieta zajmuje się dziećmi i domem. W oczach tych kobiet Organizacja
Skonsolidowanej Pracy Kobiet stanowi zagrożenie dla tego ładu poprzez
wprowadzanie wojny płci w przestrzeń domową, a przez to pogłębienie
przepaści pomiędzy kobietami i mężczyznami w życiu prywatnym i społecznym. Sprzeciw oponentek jest skierowany również wobec separatystycznego charakteru organizacji, wprowadzania konkurencji pomiędzy kobietami
i mężczyznami na rynku pracy oraz propagowania pracy zarobkowej kobiet:
„Nie wszystkie chcemy być amazonkami, większość kobiet znajduje szczęście
w cichym domu, a nie na burzliwej arenie walki!” (Morozowicz-Szczepkowska
b.r., s. 24). Ewa zręcznie odpiera argumenty adwersarek. Wskazuje, że przepaść dzieląca mężczyzn i kobiety ma źródło w patriarchacie, który poprzez
nierówność płci generuje konflikt – tak w sferze prywatnej, jak i publicznej
czy zawodowej – a harmonia relacji damsko-męskich, wynikająca z tradycyjnego podziału ról jest w rzeczywistości fikcją, służącą jedynie ograniczeniu
potencjału i możliwości kobiet:
Porozumienie? Czy istniało, gdy strona wyzyskiwana marnowała
swoje życie? Czy zawsze ktoś na kimś musi żerować? Porozumienie
jest w uścisku miłosnym, a potem... potem idzie życie. Jakże zmusić
w kobiecie SIŁĘ, jeśli ją ma? Jakże ją sztucznie umniejszyć? Jakże ją
przystosować do wzrostu małego /jeśli jest mały/ mężczyzny i jakiż
w tym cel? Słońce świeci dla obojga, czary życia są jednakowo ponętne,
owoce pracy jednakowo słodkie. Jakże zdusić w kobiecie siłę, talentu,
czy geniuszu, jeśli ją posiada? (Morozowicz-Szczepkowska b.r., s. 24).

To właśnie rażąca nierówność płci, kontynuuje Ewa, odpowiada za konkurencję w zakładach pracy i wprowadza konflikt w przestrzeń rodziny, dopuszczając jednocześnie przemoc domową i zależność ekonomiczną kobiet od
mężów. Celem Organizacji Skonsolidowanej pracy kobiet jest położyć kres tej
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niesprawiedliwości i faktycznie zażegnać konflikt poprzez stworzenie nowego
społeczeństwa opartego na faktycznej równości i zgodzie:
Czymże nam mężczyzna imponował? Organizacją. Budując społeczeństwa i prawa, sobie oczywiście przydzielił pierwsze miejsce i przywileje. A teraz zorganizowanie się kobiet było największym wysiłkiem
i największą odwagą. A wypłynęło z konieczności. Stało się. Ale my nie
chcemy uzyskać nad wyczerpanym mężczyzną supremacji, nie marzymy, jak panie błędnie sądzą, o rozbijaniu jego czy wspólnego domu,
odwrotnie, wzięłyśmy się do odbudowania świata na nowej płaszczyźnie równania we wszystkim (Morozowicz-Szczepkowska b.r., s. 26).

Powyższy dialog można traktować jako dyskusję autorki z silnie zakorzenionymi w kulturze przekonaniami, które podzielało wiele kobiet okresu
międzywojennego – w tym także działaczki zrzeszone w organizacjach promujących aktywną postawę kobiet w życiu społecznym. Podobna oś konfliktu
zaznaczała się na różnych płaszczyznach życia politycznego II Rzeczpospolitej
pomiędzy propagatorkami aktywności politycznej kobiet i zwolenniczkami
wycofania się kobiet ze sfery publicznej. W dialogu można również odnaleźć
echa dyskusji, która toczyła się wewnątrz samego ruchu emancypacyjnego.
W obronie patriarchalnej rodziny, tradycyjnego podziału ról w małżeństwie
opowiadały się konserwatywne działaczki kobiece, które aktywność kobiety
widziały głównie w domu i charytatywnej pracy społecznej (w przeciwieństwie do pracy stricte politycznej) oraz w zaangażowaniu na rzecz dobra narodowej wspólnoty. Wzorzec kobiety organizatorki, odpowiedzialnej za rodzinę,
wychowanie i kształcenie młodszych pokoleń oraz przekazywanie tradycji,
a także afirmatywny stosunek wobec znaczenia stereotypowo rozumianej roli
kobiety w zapewnianiu harmonii społeczeństwa i rodziny, silnie wybrzmiewał
w agendzie takich organizacji jak Narodowa Organizacja Kobiet (Maj 2016,
s. 158) czy Katolicki Związek Kobiet Polskich. Idea emancypacji w duchu
separatystycznej walki kobiet stała zaś w jawnej sprzeczności wobec zwolenniczek obozu narodowego, jak i socjalistycznego. Obóz narodowy postrzegał
upodmiotowienie kobiet w ramach upodmiotowienia narodu jako całości,
a sprawa kobieca – podobnie jak inne kwestie – była podporządkowana tej
naczelnej wartości. Z kolei wizja socjalistyczna umiejscawiała walkę kobiet
w obrębie walki klas, a wyzwolenie kobiet możliwe było tylko w ramach wyzwolenia całej klasy pracującej. Omawiana sytuacja dialogiczna wchodzi więc
w polemikę polityczną z różnymi nurtami i poglądami na sprawę kobiecą,
obecnymi w ruchu kobiecym okresu międzywojennego, przecinając zarazem
osie utartych sporów i kreśląc własną drogę.
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Wyrażona w Milczącej Sile wizja ideowa masowego ruchu kobiecego
przyszłości nie przypadła jednak do gustu krytykom. Premiera sztuki odbyła
się w warszawskiej Reducie, a kolejne odsłony miały miejsce na scenie poznańskiej. Reżyserką była Zofia Modrzewska, scenografię powierzono Zofii
Ruszkowskiej. Powiedzieć, że dzieło nie odniosło sukcesu na miarę Sprawy
Moniki to mało. O Milczącej Sile negatywnie wypowiadali się nawet Ci, którzy uznawani byli za sojuszników sprawy kobiecej. Przedmiotem krytyki nie
były jednak najczęściej walory artystyczne dzieła (tutaj nie sposób się nie zgodzić, że zeszły one na dalszy plan, oddając miejsce politycznej agitacji), ale
przede wszystkim jego treść. Witold Noskowski ubolewał na łamach Kurjera
Poznańskiego, że sztuka tak wielką uwagę poświęca wątkom ekonomicznym
i walce kobiet, a tak małą relacjom damsko-męskim. Z całej sztuki najwartościowszym wątkiem dla Noskowskiego jest relacja Ewy z jej byłym kochankiem, przedstawicielem bawełnianego trustu:
Ten pojedynek na dusze, w jakim Ewa zwycięża swego eks-kochanka,
jest bez porównania bardziej życiowy, niż tamte gazety, weksle i kongresy. Sprawy serca są istotne i wieczne, zawsze łączyły ze sobą ludzi różnej
płci, albo ich rozdzielały. Gdy po tej scenie sztuka kończy się bezpośrednio wyjazdem Ewy na kongres, jesteśmy o krok od zniecierpliwienia.
Po co każą nam zajmować się sprawami tak nieistotnemi, podczas gdy
chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o Ewie i jej synu, o tem co
myślą, co czują i jak się ich życie potoczy, naprawdę, nie w sferze tekturowych kooperatyw i kongresów (Noskowski 1933, s. 3).

Wtóruje mu sceniczny kolega z kabaretu Zielonego Balonika i zadeklarowany zwolennik sprawy kobiecej – Tadeusz Boy-Żeleński. On również za najistotniejszą część sztuki uznał relację Ewy z byłym kochankiem, zaś całą swą
krytykę skierował wobec politycznej warstwy sztuki. Na łamach Ilustrowanego Kuryera Codziennego zarzuca autorce zbytnie odrealnienie w ideowym
rysie sztuki, krytykuje internacjonalistyczne założenia oraz fakt, że wizja przyszłości Milczącej Siły nie uwzględnia zagrożenia faszyzmem (odczuwanego
wówczas silnie wśród środowisk postępowych po niemieckim przewrocie i
objęciu przez Adolfa Hitlera funkcji kanclerza), przez co jest zbyt abstrakcyjna,
zbyt oderwana od ówczesnej rzeczywistości politycznej:
W dniu kongresu numer jej pisma ukazuje się równocześnie w pięciu językach; na pięć języków przełożono komunały, których próbkę
daje nam pani Ewa, dyktując swój wstępny artykuł... Ten jej związek, ta potęga która zmieni bieg spraw świata! Mimo całej naszej wiary
w twórczą rolę przyszłej kobiety, uśmiechamy się z tego kongresowego
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entuzjazmu. [...] A równocześnie pytamy mimo woli, gdzie się to
wszystko dzieje! W jakimś nieoznaczonym kraju. I to jest niewątpliwie wada tej sztuki: bo dziś kraje są bardzo ściśle określone i bardzo
a bardzo do siebie wzajem niepodobne. Trudno dziś pisać taką ogólnie
międzynarodową sztukę. [...] Autorka nazwała swoją sztukę «dyskusją
sceniczną». Uznajemy tę formę chętnie, ale do dyskusji trzeba partnerów. Tymczasem tu widzimy tylko triumfalna panią Ewę, która odnosi
zbyt łatwe zwycięstwa nad trzema śmiesznymi paniusiami i nad jednym niewydarzonym przedstawicielem rodu męskiego... Ale co poczęłaby pani Ewa, gdyby na przykład jej organizacja była w Niemczech.
Przyszedłby kapral z pięcioma ludźmi, opieczętowałby lokal i byłoby
w mig po wszystkiem. Różne bywają milczące siły... (Boy-Żeleński
1933, s. 13).

Dla Karola Irzykowskiego również sednem dramatu jest odrzucenie
przez Ewę kochanka, który niegdyś ją skrzywdził. Zarzuca sztuce ideową płytkość, poprzez zbytnie skupienie się na sferze ekonomicznego i organizacyjnego zaplecza ruchu kobiecego, a zbyt małe na jego ideach i wartościach:
I ten dramat tak samo jak poprzedni ma typowe wady i typowe zalety literatury feministycznej (o ile ją piszą kobiety): żarliwość i energia
w propagandzie, płytkość w ujęciu. […] Charakterystyczne jest, że
autorka lubuje się w swojej utopii raczej od strony, w której ona jest
przedsiębiorstwem – pełno ruchu, telefonów, biurowości, czeków –
niż od strony ideowej, która pozostaje skąpa. Zresztą rychło wchodzi
w grę sprawa prywatna: redaktorka wszechkobiecego pisma daje kosza
mężczyźnie, który ją niegdyś porzucił. Najwięcej, zdaje się, pociągał
autorkę wodzowski, dyktatorski charakter tej naczelniczki. Tak więc,
nawet gdy kobieta zacznie snuć utopię o swojej mniejszości (nb. mniejszości tylko politycznej), jej wyobrażenia socjalno-psychologiczne idą
jednak tymi samymi torami, co pomysły mężczyzn (Irzykowski 1995,
s. 685-686).

Krytyka ta jest dość zaskakująca, zważywszy na czynienie przez Irzykowskiego rozróżnienia pomiędzy sferą wartości a sferą materialnej organizacji
i ekonomii, które (nie tylko w tej sztuce) zdają się być raczej nieodłączne
i mówić same przez się. Co więcej, Irzykowski wyprowadza na pierwszy plan
to, co w sztuce stanowi raczej tło (wzmiankowana „biurowość”) ignorując
fakt, że wszystkie sytuacje dialogiczne ustawione są w osi ideowego sporu,
którego tak mu tutaj brakuje.
Najbardziej wymowna jest tu jednak zgodność w przytaczanych krytykach, mimo tak zróżnicowanego usytuowania ideowego ich autorów. Według samej autorki źródłem tej krytyki było przede wszystkim niemożność
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zaakceptowania kreślonej w Milczącej Sile sylwetki nowej kobiety, wolnej od
miłosnych rozterek i dylematów, w pełni niezależnej na każdym polu – zarówno ekonomicznym, jak i uczuciowym. To, co było do zaakceptowania
w osobie głównej bohaterki Sprawy Moniki, która dopiero wkracza w drogę
pełnej emancypacji, stało się już nieakceptowalne „z chwilą, gdy ta sama Monika stanęła wreszcie na własnym gruncie i poszła drogą, którą sobie wśród
impasu życiowego wytyczyła – to już jej wcale nie poznano w Ewie z Milczącej
Siły. Kontur jej duchowej sylwetki wydaje się za twardy i niezrozumiały, choć
kształtował się przecież na oczach wszystkich” (Morozowicz-Szczepkowska
1933, s. 18). Z miażdżącą męską krytyką Morozowicz-Szczepkowska spotkała
się także w przypadku swoich późniejszych sztuk feministycznych, z których
najbardziej oburzającym dla męskiej publiczności był wystawiony w 1934 r.
Typ A – pierwsza inscenizacja w polskim teatrze, w której na scenie pojawił
się nagi mężczyzna, jako model pozujący kobiecie malarce (Poskuta-Włodek
2015, s. 112). Według Hernik Spalińskiej reakcje krytyków wyraźnie odróżniały teatr kobiecy od teatru feministycznego – wyższościowa wyrozumiałość
i aprobata, na którą mogły liczyć twórczynie dzieł zgłębiających niuanse kobiecej psychiki nie była już dana autorkom, które za przedmiot swojej analizy
przyjęły mężczyzn i męskość jako taką (Hernik Spalińska 1996, s. 151).
Jednak adresatami Milczącej Siły nie jest męska publiczność – sztuka nie
ma jej zbyt wiele do zaoferowania. Autorka odbiorczyniami swojego dramatu
uczyniła kobiety – zarówno swoje oponentki polityczne, jak i sojuszniczki.
Na pierwsze pokazy swoich sztuk zapraszała często same działaczki kobiece
(Hernik Spalińska 1996, s. 150), to z nimi konsultowała też przedstawienia
na etapie przygotowań (Poskuta-Włodek 2015, s. 111). Treść Milczącej Siły
zdaje się być mocno zakorzeniona w rzeczywistości epoki międzywojennej,
z którą mierzyły się emancypantki. Przedstawiane w dramacie spory odpowiadają tym, które angażowały ówczesną opinię publiczną i sam ruch kobiecy.
Obraz Organizacji Skonsolidowanej Pracy kobiet zdaje się być silnie inspirowany (już na poziomie samej nazwy) na strukturze Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, w którym działała autorka (zob. Dufrat 2013). Postrzegając sztukę zgodnie z intencją autorki jako dyskusję sceniczną, można ją więc
również odnieść do debaty, która toczyła się pomiędzy różnymi frakcjami
ideowymi ruchu kobiecego, w tym wewnątrz samego ZPOK. Jednak propozycje polityczne Milczącej Siły znacząco wybiegają poza realia organizacji
znane autorce, wytyczając pewien nowy kierunek, który całościowo nie posiada wówczas reprezentacji organizacyjnej czy politycznej, a nierzadko stoi
też w jawnej sprzeczności wobec strategii politycznej obranej przez działaczki
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ZPOK. Wytyczany przez Milczącą Siłę kierunek to masowa organizacja kobieca, która w duchu internacjonalistycznym zrzesza kobiety ponad granicami
narodowymi, uznając walkę z męską dominacją jako wspólny interes kobiet
całego świata. Przekracza granice obywatelskości i partykularyzmów narodowych. Co istotne, droga kobiet do wyzwolenia nie wiedzie tu drogą walki
o udział w sprawowaniu władzy politycznej, na co zorientowane były wysiłki
działaczek kobiecych niemal wszystkich opcji politycznych w międzywojniu.
Wspólnota kobiet kształtuje się tu na poziomie nie tylko ideowym, ale przede
wszystkim materialnym, stanowiąc faktyczną alternatywę wobec męskich instytucji na różnym szczeblu organizacji społecznej. Stanowczo opowiada się
przeciw wojnie, jako zjawisku umacniającym męską opresję, której ofiarami
są obie płcie. Milcząca Siła kreśli wizję przyszłości nie jako cel ostateczny, ale
jako drogę. W takim też sensie stanowi obraz kobiecej utopii, zgodnie z przytoczonym na początku tekstu rozumieniem utopii jako antycypacji ugruntowanej już w istniejącym ruchu masowym i zarazem rozsadzającym go na
poziomie możliwych aspiracji.
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XX-wieczne utopijne kobiece
społeczeństwa jednopłciowe:
Joanna Russ i jej wizja separatystycznej
przyszłości, jako drogi do emancypacji
i feministycznego wyzwolenia

Abstrakt PL
Kobiece społeczeństwa jednopłciowe są elementem literatury utopijnej i dystopijnej, który
może posłużyć autorom do przedstawienia założeń feministycznych, a także do analizy pojęcia
płci kulturowej i relacji międzypłciowych. Przedstawiony zostaje wówczas świat pozbawiony
mężczyzn, który jednocześnie staje się dla kobiet światem pozbawionym opresji, nierówności i
tradycyjnych ról płciowych. W niniejszej pracy przeanalizowane zostaną założenia drugiej fali
feminizmu, które przedstawione zostały poprzez utopijne i dystopijne społeczeństwa jednopłciowe, stworzone przez Joannę Russ, w jej powieści The Female Man, a także ich wpływ na
ówczesną myśl feministyczną. Brak binarnego podziału płciowego, pozwala autorce na zaprezentowanie świata pozbawionego patriarchalnego ucisku. Poprzez odrzucenie męskiej części
społeczeństwa, ukazuje ona wyzwolenie kobiet, które nie są już ograniczane wymogami i presją
społeczną. Użycie gatunku utopii i dystopii, umożliwia autorce stworzenie fikcyjnego społeczeństwa i umiejscowienie go odpowiednio w świecie idealnym lub niepożądanym. Poprzez
porównanie XX-wiecznego świata ówczesnego, z fikcyjną utopijną przyszłością, Russ przedstawia różnorodne, kontrastujące ze sobą typy kobiecości, a także możliwe rozwiązania i drogi do
osiągnięcia emancypacji, prezentując manifest zachęcający kobiety do walki o swoją pozycję
i wolność. Stworzenie kobiecego społeczeństwa jednopłciowego, pozwala również na analizę
pojęcia płci biologicznej i kulturowej, które zostają w powieści zdekonstruowane.
Słowa kluczowe: utopia, Joanna Russ, The Female Man, Społeczeństwa jednopłciowe, feminizm, płeć kulturowa
XXth century utopian female-only worlds: Joanna Russ
and her vision of the separatist future as a way towards feminist emancipation
Abstract ENG
Female single-sex societies are often presented in utopian and dystopian fiction to help the authors explore and analyze gender and gender relations. The idea rests upon the absence of men
and portrays a world without oppression and traditional gender roles. In this work, the aspects
of feminist ideals and postulates of second-wave feminism, which are presented through the
utopian society, are analyzed based on Joanna Russ’ novel: The Female Man. The absence of
gender binary allows the author to present how the world would look like if patriarchal oppression was abolished. By rejecting the male part of the society, the author shows the liberation
of women who are no longer constrained by social pressure and limitations. She uses the genre
of utopia and dystopia to place the fictional society accordingly in a perfect and flawless, or
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undesirable world. Russ, by comparing the world of her times with the future utopian, proposes contrasting ideas of femininity and presents the possible ways to achieve emancipation.
The presentation of the female-only world is also a way to explore sex and gender which are
deconstructed and reconstructed to point that gender is not only biological but a performative
social construction.
Keywords: utopia, Joanna Russ, The Female Man, single-sex society, feminism, gender

Utopia i utopia feministyczna
Idea utopii może odnosić się do wielu aspektów, wyróżnić można jednak trzy podstawowe pojęcia: utopia jako ogólny koncept, teoria społeczna,
a także gatunek literacki (Sargent 1994, s. 3). Elementem łączącym te trzy
zagadnienia, jest idea utopii jako wizji idealnego społeczeństwa i wyidealizowanej rzeczywistości. Jako gatunek literacki, koncept ten jest często wykorzystywany i obejmuje dzieła przedstawiające nieskazitelny, ulepszony świat i
życie w idealnym społeczeństwie. Istnieje jednak wiele definicji tego pojęcia,
zarówno jako idei, jak i gatunku. Sargent opisuje go jako „social dreaming”,
czyli marzenia o lepszym życiu, w lepszym świecie (Sargent 1994, s. 3). J. Max
Patrick zwraca uwagę na fakt, że utopia przedstawia rzeczywistość fikcyjną,
która pod wieloma względami jest lepsza niż dana rzeczywistość: „Utopias
should describe in a variety of aspects and with some consistency an imaginary state or society which is regarded as better, in some respect at least, than
the one in which its authors leaves” (Patrick 1952, s. 293). Warto zauważyć
jednak, że utopia to nie tylko przykład nierealnego ideału, lecz również alternatywa do panującej rzeczywistości, przedstawiająca jej wersję ulepszoną. W
wielu przypadkach, głównym założeniem utopii jest nie tylko ukazanie idealnych realiów, lecz również krytyka świata „wyjściowego”, wytknięcie jego wad,
a także zaproponowanie ewentualnych poprawek i elementów, które pozwoliłyby na skonstruowanie lepszego społeczeństwa.
Utopie feministyczne często określane są jako podgatunek utopii lub rodzaj literatury fantastycznonaukowej, skupiający się na tematyce społecznej.
Jest to gatunek mający na celu przedstawienie konkretnej wizji społeczeństwa,
w której główny nacisk kładzie się na poprawienie pozycji kobiet. Przedstawiają więc one wizje świata, w którym podkreśla się idee równości płci, wyzwolenia kobiet, czy negatywnych wpływów patriarchatu.
Feministyczne utopie stopniowo zaczęły się pojawiać w okresie drugiej
fali feminizmu. Do tego momentu, gatunek utopii traktowany był w sposób
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tradycyjny i ograniczał się do przedstawiania wizji świata idealnego, lecz
z perspektywy męskiej, nie biorąc pod uwagę potrzeb kobiecej części społeczeństwa, jak wspomina Angelika Bammer:
Feminist analyses were quick to point out the obvious, namely that
what was a utopia for men was not necessarily a utopia for women.
In fact, from the perspective of women, utopia looked neither particularly new nor better, but rather more like a defamiliarized variant
of the same old picture. […] feminist critics found that on the whole
women were hardly better off in utopia than in reality. They were still
seen as different from (and inferior to) men and it was still men who
had the real power (Bammer 2004, s. 13-14).

Autorka zwraca uwagę na bardzo ważną kwestię, a mianowicie wskazuje,
że to co jest utopią dla mężczyzn, niekoniecznie jest utopią dla kobiet. Pomimo tworzenia nowej, ulepszonej wizji społeczeństwa, pozbawionej dotychczasowych wad, pozycja kobiet w takich utopiach pozostaje bez zmian. Tym
samym, jest to dla nich tylko inny wariant tej samej rzeczywistości, w której
odgrywają te same role. Na ten sam problem uwagę zwraca Tatiana Teslenko:
„[…] patriarchal utopian writers did not attempt to go beyond the phallocratic paradigm” (Teslenko 2003, s. 35). Tradycyjne utopie, według Teslenko,
nie wychodziły poza paradygmat fallocentryczny, skupiając się na stworzeniu
ulepszonego społeczeństwa, takiego, w którym to mężczyźni nadal odgrywają
kluczową rolę, a świat utopijny dostosowany był do ich potrzeb. W związku
z tym, utopie te, pomimo przedstawienia nowego świata, powielały schematy
patriarchalnego społeczeństwa, dotyczące hierarchii płciowej i ról płciowych.
Powodem mógł być fakt, że niższa pozycja kobiet była zbyt oczywista i naturalna by stanowić jakikolwiek problem, czy skłaniać do refleksji.
Jednak wraz z rozwojem myśli feministycznych, wśród kobiet pojawia
się zwiększenie świadomości na nierówności społeczne, również w zakresie
gatunku utopii. Pierwsze utopie feministyczne zaczynają się pojawiać już na
początku XX wieku. Za początek ekspansji tego gatunku uważa się powieści
Charlotte Perkins Gilman, pisane już w trakcie pierwszej fali feminizmu, takie jak Herland (1915), czy With Her in Ourland (1916). Tego typu dzieła
bardzo różniły się od tradycyjnych utopii i przedstawiały całkowicie inną wizję świata. Był to gatunek umożliwiający pisarkom wyrażenie swoich opinii,
wątpliwości i nadziei na lepszą przyszłość. Było to narzędzie niezwykle silne,
jako że zamiast proponować ewentualne zmiany w próżni, tworzyły nowy,
idealny świat, odbicie świata realnego, jednak takiego w którym kobiet miały
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możliwość kontrolowania własnego życia. W ten sposób próbowały uzmysłowić ludziom jaki potencjał drzemie w kobietach i że taka przyszłość, oparta na
równości i współpracy, jest możliwa. W ten sposób pisarki feministyczne nie
tylko pokazują swoje niezadowolenie z ówczesnej sytuacji, ale również proponują sposoby i konkretne rozwiązania na poprawę swojej kondycji.
Elementem łączącym utopie feministyczne są konkretne tematy, poruszane przez autorki, które stanowią dla nich podstawę do przemian społecznych. Tego typu utopie bardzo często podkreślają wagę edukacji i konieczność edukowania kobiet. Wskazują, że płeć żeńska mogłaby wiele osiągnąć,
gdyby nie była ograniczona poprzez brak dostępu do wiedzy i wykształcenia.
Ważnym elementem jest również stwierdzenie, że ludzka natura kształtowana
jest poprzez elementy społeczne i że należy odrzucić utrwalone w społeczeństwie role płciowe.
Płeć określana jest jako konstrukt społeczno-kulturowy, a nie jako element stricte oparty na różnicach wynikających z biologii. Jednocześnie poruszana jest kwestia macierzyństwa, która w utopiach feministycznych często postrzegana jest jako jeden z głównych powodów zniewolenia kobiet,
a wychowanie dzieci w takowych dziełach należy do całej społeczności, a nie
do konkretnej jednostki. Podkreślana jest również kolektywność i niehierarchiczność, jako podstawa budowania struktury społecznej. Na pierwszy plan
wysunięte zostaje również środowisko naturalne, a także bliskość człowieka
i natury, jednak jednocześnie nie odrzuca się rozwoju technologii.
Zarówno sposób przedstawienia tych tematów, jak i sam gatunek utopii feministycznej przechodziły transformację wraz z ciągłym rozwojem myśli
feministycznej. Pisarki zgodnie podkreślały jednak, że by doprowadzić do jakichkolwiek zmian, należy pracować wspólnie, tak by stworzyć społeczeństwo,
w którym kobiety zajmowałyby satysfakcjonującą pozycję. Tatiana Teslenko
wymienia trzy etapy, które przedstawione zostają w utopiach feministycznych,
a które stanowią drogą do lepszej przyszłości. Jest to „criticism”, czyli krytyka teraźniejszości, „transformation”, czyli manifestacja możliwych przemian
i „transcendence” czyli przedstawienie możliwych rozwiązań (Teslenko 2003,
s. 49, 55). Patriarchat jest w feministycznych utopiach stanem nienaturalnym i dąży się do dekonstrukcji utartych fallocentrycznych struktur. Utopie
feministyczne służyły więc za silne narzędzie, służące nie tylko by manifestować swoje niezadowolenie, ale by przeciwstawić się patriarchatowi i by zaproponować zmiany mające na celu wzmocnienie i polepszenie kondycji kobiet,
doprowadzając do stworzenia świata zbudowanego na równości, w którym
jednostki doceniane są za swoją odmienność.
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Społeczeństwa jednopłciowe
Społeczeństwa jednopłciowe to dość popularny motyw w literaturze
science fiction, głównie w gatunkach utopii i dystopii. W tego typu dziełach
mamy do czynienia ze społeczeństwem składającym się całkowicie z jednej
płci, w którym wszystkie struktury społeczne zbudowane są tylko przez kobiety lub przez mężczyzn (Attebery 2002, s. 106). Zasadniczo, popularniejsze są społeczeństwa jednopłciowe kobiece. Wynika to z faktu, że to kobiety
w większym stopniu odczuwały swoją niższą pozycję w społeczeństwie i chciały
stworzyć świat wolny od opresji i męskiej dominacji, a jedną z takich możliwości był świat całkowicie mężczyzn pozbawiony. Mężczyźni prawdopodobnie
w większości nie odczuwali tego typu potrzeby segregacji i w związku z tym,
światów jednopłciowych męskich jest stosunkowo niewiele (Attebery 2002,
s. 107). Są to głównie krótkie powieści bazujące na mitologizacji, odnoszące
się do idei męskości i męskiej seksualności.
Społeczeństwo jednopłciowe umożliwia autorom dogłębne zbadanie płci
i tożsamości płciowej, w szczególności płci kulturowej i ról płciowych. Jako że,
w społeczeństwie każdy ma przypisane role zależne od swojej płci, stworzenie
takiego społeczeństwa pozwala na dekonstrukcje tego podziału i podważenie
twierdzenia, że role płciowe wiążą się bezpośrednio z płcią biologiczna. Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, że tożsamość płciowa jak i sama płeć, są
w dużej mierze aspektem kulturowym (Attebery 2002, s. 108). Jednak jak
wskazuje Brian Attebery, płeć przeciwna nigdy nie jest całkowicie wykluczona
z takich dzieł (Attebery 2002, s. 116). Mimo, że druga płeć nie jest zawsze
widoczna fizycznie, może pojawiać się poprzez wspomnienia czy odwołania
do historii.
Społeczeństwa jednopłciowe można więc podzielić na dwie kategorie: te
w których występuje jedynie segregacja płciowa, czyli świat zbudowany jest
z dwóch płci ale każda tworzy osobną społeczność (Herland, Charlotte Perkins Gilman, 1915; Ethan of Athos, Lois M. Bujold, 1986; Carnival, Elizabeth Bear, 2006). W takim przypadku społeczeństwo jednopłciowe może
również istnieć na uboczu społeczeństwa binarnego. Drugą kategorią jest
świat, w którym druga płeć w ogóle nie istnieje. Są to zazwyczaj społeczności,
w których przedstawiciele płci przeciwnej wyginęli wiele lat wcześniej, w wyniku wojny lub epidemii (Conisder Her Ways, John Wyndham, 1957; A Spartan Planet, Bertram Chandler, 1969; The Female Man, Joanna Russ, 1970).
Są to społeczeństwa, które nie wiedzą zupełnie o istnieniu płci przeciwnej,
a ich tożsamość kreowana jest tylko w świecie niebinarnym, nie poprzez
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binarne opozycje płciowe. Aby ukazać i przeanalizować kwestię konstrukcji
płci, autorzy wprowadzają do takiego świata gościa z zewnątrz – jest to osoba płci przeciwnej lub osoba tej samej płci pochodząca ze świata binarnego.
Dochodzi w tym momencie do zderzenia się tych dwóch światów i wymiany
doświadczeń i przekonań. Same społeczeństwa jednopłciowe budowane są
na różnych wartościach, a ich przedstawianie zmienia się wraz z biegiem lat.
Pierwsze utopie, które powstawały, ukazywały jednopłciowe społeczeństwa
kobiece jako społeczeństwa siostrzane, pozbawione seksualności, najczęściej
blisko związane ze środowiskiem naturalnym. Późniejsze utopie koncentrują
się raczej na idei rodziny, gdzie społeczeństwo niebinarne funkcjonuje na zasadach binarnego, a kobiety tworzą związki homoseksualne.
Jeśli chodzi o historię tego konceptu, to sięga ona już mitologii, a przykładem takiej społeczności były chociażby Amazonki, waleczny lud zbudowany na zasadach matriarchatu, odseparowany od płci męskiej. Jednak idea
wprowadzenia do literatury takich społeczeństw rozwinęła się widoczne dopiero w XX wieku wraz z rozwojem utopii feministycznych. Pierwszym oficjalnym dziełem, w którym pojawia się kobiece społeczeństwo jednopłciowe,
jest powieść Mizora Mary E. Bradley Lane, powstała już w roku 1880. Jednym z najbardziej znanych pierwszych dzieł jest powieść Herland Charlotte Perkins Gilman, napisana w 1915, została jednak opublikowana dopiero
w 1979. Wśród innych najbardziej znanych powieści przedstawiających kobiece społeczeństwa jednopłciowe można wymienić: Houston, Houston, Do
You Read? (1976) James Tiptree Jr, Consider Her Ways (1962) John Wyndham, Motherliness (1978) Suzy McKee Charnas, Ammonite (1992) Nicola
Griffith. Jak już zostało wcześniej wspomniane, społeczeństwa jednopłciowe
męskie są niezwykle rzadkie, przytoczyć warto jednak jeden najbardziej znany
przykład: Ethan of Athos (1986) autorstwa Lois Bujold.
Jak można zauważyć na podstawie wymienionych dzieł, to właśnie
w drugiej połowie XX wieku, w okresie drugiej fali feminizmu pojawia się ich
najwięcej. Wiąże się to ze stopniowym narastaniem w dyskursie feministycznym nastrojów radykalnych i separatystycznych, w których jedynym wyjściem do całkowitego wyzwolenia kobiet jest po prostu pozbycie się mężczyzn
z większości sfer społecznych, lub wręcz całkowicie ze społeczeństwa. Takie
przekonania wywołały też pewne reakcje. Podczas gdy niektórzy wyobrażali
sobie idealny świat osiągnięty poprzez płciową segregację i tworzyli świat utopijny oparty na takich ideach, inni dopatrywali się w takim radykalizmie wielkiego zagrożenia. Tworzone były więc literackie dystopie, w których ukazane
zostają konsekwencje i wady społeczeństw niebinarnych.
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Joanna Russ i The Female Man
The Female Man, opublikowana w 1975, to najbardziej znana powieści
Joanny Russ. Uwidaczniają się w niej nie tylko radykalne przekonania i poglądy autorki, lecz również jej nowatorski i eksperymentalny styl. Krytycy
określają pisarstwo Russ, jako poststrukturalistyczne lub postmodernistyczne,
wskazując na sfragmentaryzowaną i złożoną narrację, przez którą wybrzmiewają tezy radykalnego dyskursu feministycznego: „While the disjointed nature of Russ's narrative appears to be a particularly «postmodern» or «poststructuralist» effect, the narrative also expresses both thematically and formally
a specifically radical feminist understanding of women's contradictory position within society” (Burwell 1997, s. 93).
Powieść traktuje o losach czterech kobiet, których imiona zaczynają się
na literę J, a każda z nich osadzona jest w innej rzeczywistości. Jeannine, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych lat 60., odzwierciedlających realia tamtych
czasów, z tą różnicą, że w jej świecie nigdy nie doszło do wielkiego kryzysu
i drugiej wojny światowej, ponieważ Hitler został wcześniej zamordowany.
Nie doszło również do rozwoju ruchów feministycznych i do żadnych przejawów emancypacji kobiet. Nie została wynaleziona antykoncepcja hormonalna, co przełożyło się na brak rewolucji seksualnej. Druga kobieta to Joanna,
narratorka i odzwierciedlenie samej autorki. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, odbicia realnej rzeczywistości lat 70. XX wieku, w czasie nasilonej aktywności ruchów feministycznych. Jael pochodzi ze świata, w którym panuje
płciowa segregacja, a kobiety i mężczyźni stworzyli dwa osobne społeczeństwa,
które toczą między sobą krwawą wojnę. Ostatnią, i jednocześnie centralną
postacią, jest Janet Evason, pochodząca z utopijnego jednopłciowego świata
Whileaway, w którym istnieją tylko kobiety.
Fabuła oparta jest na przenikaniu się tych czterech światów i na spotkaniach czterech kobiet. Otwarcie narracji wprowadza nas w moment, w którym
Janet pojawia się nagle w świecie Jeannine, wywołując szok wśród społeczeństwa. Obie kobiety następnie przechodzą do świata Joanny, która próbuje nauczyć Janet jak żyć w świecie binarnym i jak poradzić sobie w rzeczywistości,
w której obecni są mężczyźni. Janet jednak nie jest w stanie zrozumieć zasad
i podziałów panujących w tym świecie. Przez pewien czas to Jeannine żyje
z Janet w świecie utopijnym, poznając świat kobiet wolnych, nieograniczonych patriarchalnym uciskiem. Ostatecznie wszystkie trzy kobiety zostają
sprowadzone przez Jael do jej świata dystopijnego, w wyjawione zostaje, że to
ona jest odpowiedzialna za przenoszenie kobiet do różnych światów, ponieważ
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chciała, by wszystkie spotkały się w jednym wymiarze. Co więcej, okazuje się
że cztery kobiety są tak naprawdę różnymi wersjami jednej tej samej kobiety,
której życie, osobowość i tożsamość ukształtowały się w różne sposoby pod
wpływem otoczenia i reguł społecznych w których żyje.
Utopia i Idee Feministyczne
W swojej powieści Russ bazuje przede wszystkim na przekonaniach drugiej fali feminizmu. Założenia drugiej fali, różnią się od pierwszej w dużej
mierze naciskiem na rozróżnienie pomiędzy płcią biologiczną (sex), a płcią
społeczno-kulturową (gender). W tym czasie powstawało wiele teorii i przekonań mających na celu dekonstrukcje i podważenie idei naturalnych różnic
wynikających z płci. Podkreślano wpływ społeczeństwa na kształtowanie się
jednostki, a także wpływ struktur patriarchalnych na podział na konkretne
role płciowe. Ważnym elementem było również wyzwolenie seksualne kobiet,
a także walka o akceptację związków innych niż heteroseksualne.
Jak już wcześniej zostało wspomniane, Russ wpisuje się w nurt określany mianem feminizmu radykalnego, rosnącego w siłę w latach 60. XX wieku, który za główną przyczynę opresji kobiet, wskazuje patriarchalny układ
społeczeństwa i męską dominację. Według założeń feminizmu radykalnego
wszechobecna władza mężczyzn w strukturach zarówno politycznych, ekonomicznych czy kulturowych sprawia, że pozycja kobiety utrzymuje się
w podległości wobec mężczyzn. Tym samym, to właśnie w binarnej strukturze społeczeństwa dopatrywać można się opresyjnego charakteru. Co za tym
idzie, do emancypacji nie wystarczy wprowadzić formalnej równości między
płciami, lecz należy całkowicie zdekonstruować i przekształcić społeczeństwo,
a także odrzucić tradycyjne binarne role płciowe. Nurtem podobnym do radykalnego, jest feminizm separatystyczny, zakładający wykluczenie mężczyzn
ze sfer chociażby politycznych czy społecznych i utworzenie w tych dziedzinach odrębnych niebinarnych struktur (Mackay 2015, s. 67). Jeszcze dalej
idzie natomiast feminizm lesbijski, który propaguje już nie tylko segregację
w wymienionych wyżej sferach, ale proponuje całkowite wykluczenie mężczyzn, również ze sfery rodzinnej i związków, a kobietom proponuje zwrócenie się tylko w kierunku innych kobiet (Mackay 2015, s. 67).
To właśnie powyższe idee są widocznie w The Female Man, powieści,
w której wybrzmiewa głos feministycznego sprzeciwu i apelu do zmiany.
By przyjrzeć się w jaki sposób Russ poprzez fikcyjny świat utopijny przekazuje
swoje przekonania i idee, należy przede wszystkim porównać przedstawiony
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przez nią świat realny, z ulepszonym światem utopijnym, tak by odnaleźć
wszystkie wady, a także propozycję ulepszenia rzeczywistości.
Świat Jeannine, w którym miejsca nie miały żadne ruchy emancypacyjne, pozwala dostrzec jak wyglądał świat przed emancypacją i jak wyglądałby
nadal, gdyby walka ta nie miała w ogóle miejsca. Jeannine przedstawiona zostaje jako kobieta niezwykle pasywna i uległa której życie ogranicza się do
skromnej pracy i do obowiązków domowych. Pod wpływem presji społecznej
Jeannine wyszła za mąż za mężczyznę, którego nie kocha, jednak decyduje się
ostatecznie na ten krok pod naciskiem rodziny, a także widząc w tej decyzji
jedyną możliwość do zapewniania sobie stabilizacji i utrzymania. Z opisu jaki
proponuje autorka jasno widać, że związek z mężczyzną jest jedyną możliwą
drogą dla kobiety: „Men succeed. Women get married. Men fail. Women
get married […] Men start wars. Women get married” (Russ 1975, s. 168).
Podczas gdy mężczyźni mają w życiu wolną wolę i możliwość osiągania sukcesów, według Russ jedyną możliwością dla kobiet jest wyjście za mąż, ponieważ
ograniczają je role narzucone na nie przez społeczeństwo patriarchalne.
Najważniejszym elementem, na który Russ zwraca uwagę tworząc postać
Jeannine, jest fakt że jest to osoba nie posiadająca własnej tożsamości, a to kim
jest, kształtowane jest tylko poprzez jej relacje z mężczyzną: „His contribution
is «Make me feel good»; her contribution is «Make me exist»” (Russ 1975,
s. 162). Jak widać, według Russ w społeczeństwie patriarchalnym zachodzi
niesprawiedliwa wymiana, w której kobieta poświęca się mężczyźnie i sprawia,
by czuł się dobrze, jednocześnie dzięki tej relacji, kobieta jest w jakikolwiek
sposób dostrzegana w społeczeństwie i tylko wtedy może „istnieć”. Jeannine
ukazana jest więc jako osoba nieposiadająca własnej tożsamości, niepasująca,
będąca jedynie cieniem, nic nie liczącym się w społeczeństwie, kształtowanym jedynie poprzez czynności jakie wykonuje, jak sprzątanie czy gotowanie.
Kobieta istnieje tylko w momencie w którym jest z mężczyzną, jednak brak
możliwości zbudowania własnego niezależnego „ja” sprawia, że sama nie wie
kim naprawdę jest: „[…] who am I, what am I, what do I want, where do
I go, what world is this” (Russ 1975, s. 163). Russ ukazuje bezsilność Jeannine, która w żaden sposób nie jest w stanie zbudować własnego, niezależnego
życia, ponieważ jej role sprowadzają się do bycia podległą mężczyźnie. Opisana została jako osoba, która nie może znaleźć szczęścia i nie może pogodzić się
z własnym losem. Jej możliwości są ograniczone, nie może wyjść poza patriarchalne schematy, a jedyne, czego chce to móc żyć godnie, co widać podczas jej
rozmowy z Joanną: “What is there that you want and haven't got? I want to
die; ―Do you want to be an airline pilot? Is that it? And they won't let you?
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Did you have a talent for mathematics, which they squelched? […] What is it?
I want to live” (Russ 1975, s. 164). Jednak Russ zwraca tutaj uwagę nie tylko
na bezsilność kobiet w społeczeństwie, ale przede wszystkim na ich pasywność.
Według autorki, to same kobiety pozwalają na zaistniałą sytuację i same godzą
się na opresję patriarchalną. W bardzo prześmiewczy sposób ten stan rzeczy
wyśmiewa w przedstawionym w powieści The Great Happiness Contest, czyli
konkursie, w którym kobiety przechwalają się swoimi osiągnięciami i tym co
daje im szczęście w życiu:
FIRST WOMAN: I’m perfectly happy. I love my husband and we
have two darling children. I certainly don’t need any change in my lot.
SECOND WOMAN: I’m even happier than you are. My husband
does the dishes every Wednesday and we have three darling children
[…]. FOURTH WOMAN: We have six children […]but I really feel
like I’m expressing myself best when I make a custard or a meringue
or decorate the basement. ME: You miserable nits, I have a Nobel
Peace Prize, fourteen published novels, six lovers, a town house, a box
at the Metropolitan Opera, I fly a plane, I fix my own car, and I can
do eighteen push ups before breakfast. ALL THE WOMEN: Kill, kill
[…] (Russ 1975, s. 158).

Każda z kobiet chwali się liczbą dzieci, tym jak sprawia przyjemność swojemu mężowi, tym jak raz w tygodniu on pomaga jej w obowiązkach domowych, nie stosuje wobec niej przemocy, a także tym, że najlepszą formą wyrażania się jest dla niej pieczenie ciast czy dekorowanie piwnicy. W odpowiedzi,
sama narratorka, Joanna, nazywa kobiety „przygłupami” i chwali się nagrodą
nobla, opublikowanymi powieściami, kochankami, samodzielnością i sprawnością fizyczną. W odpowiedzi jednak słyszy od wszystkich kobiet „zabić”.
W ten sposób Russ ironicznie przedstawia pasywność kobiet ówczesnej epoki,
które z własnej woli godzą się na taki stan rzeczy. Poprzez postać Jeannie,
Russ przedstawia niedolę kobiet, żyjących w społeczeństwie patriarchalnym
w ówczesnym czasie. Ukazuje je jako jednostki zależne, którym wmawia się,
że powinny być szczęśliwe w takim stanie rzeczy, a większość z nich rzeczywiście zaczyna w to wierzyć. Russ ironicznie wytyka bezsens patriarchalnej
indoktrynacji, a także wyśmiewa patriarchalne role płciowe, przypisane kobietom, jednocześnie wyśmiewając kobiety, które na taki stan rzeczy się zgadzają. Nieszczęście Jeannine nasila się w momencie, w którym odwiedza Janet
w świecie utopijnym. Następuje wtedy zderzenie tych dwóch światów i kobieta zdaje sobie sprawę ze swojej niedoli, widząc silne i niezależne kobiety
żyjące własnym życiem i posiadające silną osobowość. To właśnie zestawiając
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te dwa światy, Russ pokazuje nie tylko wady patriarchalnej rzeczywistości, ale
również możliwości ulepszenia takiego świata. To właśnie poprzez świat utopijny, autorka przedstawia idee i postulaty feministyczne, które według niej
powinny odgrywać kluczową rolę w społeczeństwie i zdekonstruować istniejący porządek. Należy więc przeanalizować jak wygląda świat bez mężczyzn,
jakie aspekty zostają podkreślone i jak pokrywają się one z przekonaniami
drugiej fali feminizmu.
O Whileaway dowiadujemy się z opowieści Janet. Jest to świat istniejący od ośmiu wieków, jednocześnie będący wizją przyszłości z perspektywy Jeannine i Joanny. Zamieszkują tam same kobiety, ponieważ mężczyźni
wyginęli wieki wcześniej w wyniku plagi. Większość kobiet nie zdaje sobie
w ogóle sprawy z istnienia płci przeciwnej. Jest to rodzaj tradycyjnej utopii,
gdzie mieszkanki żyją w szczęśliwym, nieskazitelnym społeczeństwie. Pierwszym elementem, który wysuwa się na pierwszy plan jest natura i ekologia:
„Whileaway doesn’t have true cities. Whileaway is so pastoral that at times
one wonders whether the ultimate sophistication may not take us all back
to a kind of pre-Paleolithic dawn age, a garden without any artifacts except
for what we would call miracles” (Russ 1975, s. 26). Jest to społeczeństwo
pastoralne, żyjące blisko natury, w świecie pełnym naturalnych krajobrazów
i egalitaryzmu. Jak widać porównane zostaje wręcz do ery pre-paleolitu. Opis
wskazuje na rajski ogród, pełen spokoju i naturalnego piękna. Jest to jednak
społeczeństwo rozwinięte technologicznie, w którym nowoczesność pozwala
mieszkankom na bardziej wydajną pracę w terenie, chociażby przy uprawie
czy zbiorach. Kobiety były w stanie kontynuować rozwój technologiczny
i tworzyć wynalazki umożliwiające im chociażby łatwiejszą pracę. W tej rzeczywistości, kobiety żyją w niewielkich wspólnotach, tak jak w tradycyjnych
modelach życia wspólnotowego. W świece tak bardzo naturalnym, wybrzmiewają założenia nurtu ekofeminizmu, zgodnie z którym przyroda traktowana jest jako element blisko związany z kobiecością. Według ekofeministek,
mężczyźni chcą dominować nie tylko nad kobietami, ale chcą również objąć
całkowitą kontrolę nad środowiskiem. Natura jest przez nich traktowana jako
towar, ich własność, którą należy eksploatować i wykorzystać. W takim przypadku, gdy mężczyźni znikają, znika degradacja środowiska, niszczenie natury
i potrzeba dominowania jej. Świat może stać się więc pastoralny, ekologiczny,
a wraz z społeczeństwem matriarchalnym rozwija się dzikość i natura.
Życie w Whileaway można opisać jako sielankowe. Kobiety wspólnie
tańczą, śpiewają, celebrują życie, są w nich jednak pewne sprzeczności. Są
one jednocześnie spokojne i opanowane, a także silne i niezależne. Walczą
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w pojedynkach, zapuszczają się na polowania, przechodzą inicjacje zabijając
dzikie zwierzę. Można więc śmiało stwierdzić, że do pewnego stopnia jest to
utopijna wizja współczesnych Amazonek. Jednocześnie jest to świat wolności
wyboru, w którym kobiety są samodzielne i niezależne w swoich wyborach.
Tyczy się to zarówno edukacji, jak i kariery zawodowej, ponieważ każdy może
wykonywać taką pracę jaką tylko chce, zmieniać ją, a także dostosować ją do
swoich potrzeb i marzeń: „Some, wild with the desire for exploration, travel
all around the world. The typical Whileawayan girl is able to do any job on
the planet” (Russ 1975, s. 74).
Ważnym aspektem tej utopii jest również podejście do macierzyństwa.
W tym społeczeństwie jednopłciowym, rodzina zbudowana jest do pewnego
stopnia jak w społeczeństwie binarnym. Kobiety łączą się w pary, biorą śluby
i tworzą wspólnie homoseksualne rodziny. Rozmnażanie natomiast odbywa
się poprzez partenogenezę, czyli za pomocą samych komórek jajowych: „the
merging of ova [...] These children have as one genotypic parent the biological
mother (the body mother) while the non-bearing parent contributes the other
ovum (other mother)” (Russ 1975, s. 72). Mieszkanki utopii rozmnażają się
więc poprzez połączenie dwóch komórek jajowych, komórki „biologicznej
matki”, która zachodzi w ciążę i „drugiej matki”, która przekazuje tylko swoją komórkę. Warto zwrócić uwagę na fakt, że decyzja o macierzyństwie jest
dobrowolna i jest to wybór danej jednostki. Wychowanie dzieci nie należy
ani do jednej matki, ani rodziny, lecz jest to odpowiedzialność całej społeczności. Wszystkie kobiety troszczą się wspólnie o dzieci, zanim będą one na
tyle samodzielne by zacząć edukację poza społecznością, wyjechać lub zacząć
własne życie. Edukacja młodych dziewczyn, o czym warto wspomnieć, jest
nastawiona na zdobywanie umiejętności praktycznych, jak konstruowanie
i wykorzystanie maszyn, wiedza prawna, medycyna praktyczna, pływanie,
konstruowanie bomb, czy strzelanie, ale również malarstwo, taniec, gimnastyka i śpiew. Należy również podkreślić, jak przedstawiona zostaje kobieca
seksualność. Mieszkanki utopii są jednostkami wyzwolonymi. Są one w pełni
wolne od jakichkolwiek represji seksualnych, nie jest to też pod żadnym pozorem temat tabu. Seks pozamałżeński jest również moralnie akceptowalny,
a w społeczeństwie panują zasady wolnej miłości: “Sexual relations – which
have begun at puberty – continue both inside the family and outside it. No
Whileawayan marries monogamously” (Russ 1975, s. 74).
To właśnie po wizycie w Whileaway Jeannine ostatecznie zdaje sobie
sprawę ze swojej niewoli. Widząc jak żyją kobiety w społeczeństwie wolnym
od patriarchalnych reguł, czuje, ile rzeczy w życiu straciła i jak mogłaby żyć,
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gdyby nie męska dominacja. Wyłaniają się więc dwie wizje świata, wizja ponurej rzeczywistości pełnej ograniczeń, schematów i patriarchalnej dominacji
oraz świat utopijny przepełniony szczęściem, wolnością, niezależnością i możliwościami. Whileaway jest realizacją wielu postulatów feminizmu drugiej fali.
Jest to fikcyjna rzeczywistość równości, pełnej wolności wyboru zarówno na
polu zawodowym jak i seksualnym. Kobiety nie są ograniczane obowiązkiem
macierzyństwa i wychowania dzieci. Podstawą społeczeństwa jest kolektywna praca również w kwestii wychowania przyszłych pokoleń. Edukacja jest
dostępna dla każdej kobiety. Mieszkanki utopii nie są ograniczone żadnymi
rolami narzuconymi im przez społeczeństwo, a jako niezależne, silne jednostki, same mogą o sobie decydować na wszystkich płaszczyznach życia. Russ
wyśmiewając patriarchalne schematy, stereotypy i role dotyczące płci, jednocześnie proponuje ulepszony świat, w którym kobiety odrzucając męską
dominację i rozwijają swój potencjał jako indywidualne jednostki, żyjące
w egalitarnym społeczeństwie.
Warto pochylić się również nad bardzo ważnym w powieści aspektem
dekonstrukcji płci, który następuje w momencie rezygnacji ze społeczeństwa
binarnego. Jak zauważa Teslenko, ciężko jest określić mieszkanki utopii jednoznacznie kobietami, ponieważ w ich świecie nie ma odniesienia do płci
przeciwnej, które mogłoby taką definicję umożliwić: „Russ does not make
it clear whether Whileawayans identify themselves as women, and what this
concept means for them. It is not easy for the reader to define them as men
or women either, because these gendered concepts are no longer relevant:
woman on Whileaway has no other” (Teslenko 2003, s. 136). Tworząc społeczeństwo jednopłciowe autorka przedstawia inne rozwiązanie, w którym to
tożsamość jednostek budowana jest poprzez inne odniesienia. Mieszkanki
Whileaway opisują siebie jako matki lub żony, w odniesieniu do innych kobiet. Określenia związane z relacją wobec mężczyzn, są im jednak nieznane.
Zdekonstruowane zostaje również całkowicie pojęcie ról płciowych, ponieważ
w społeczeństwie niebinarnym podział na te determinujące role nie istnieje,
a każda jednostka może odnaleźć swoje własne miejsce w społeczeństwie. Gdy
Janet odwiedza świat binarny nie jest w stanie zrozumieć panujących tam zasad, ani się do nich dostosować, ponieważ nie jest świadoma istniejących ról
i stereotypów płciowych. W jej świecie to kobiety pełnią wszelkie role, również te, które w świecie binarnym ukazane są jako wyłącznie męskie. Poprzez
ukazanie takiego społeczeństwa można zauważyć społeczno-kulturowy aspekt
płci, jako że role okazują się być zmienne i determinowane przez społeczeństwo
w którym dana jednostka się znajduję, a nie wyłącznie przez płeć biologiczną.
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The Female Man jako manifest
The Female Man to jednak nie tylko propozycja zmian, to przede wszystkim manifest apelujący o walkę o nie. Russ ukazuje jak narastająca złość
i frustracja może przerodzić się w bunt i odrzucenie męskiej dominacji, a ten
gniew przedstawia poprzez postać Jael.
Jael jest odzwierciedleniem radykalnych poglądów, frustracji i złości. Pochodzi ona ze świata dystopijnego, w którym nastała wojna płci, a kobiet
i mężczyźni walczą o dominację społeczną. Nie jest to jednak sam protest
społeczny, a krwawa i bezwzględna wojna. Kobieta sama przyznaje, że ten
stan rzeczy spowodowany został eksplozją złości, której kobiety nie były
w stanie już znieść, ale jako powód tej złości nie podaje jednak ogólnej męskiej
dominacji. Według niej to „wina”, w której poczucie wpędzane były kobiety
stanowiła podstawę gniewu i zapalnik do brutalnej reakcji: „It was the secret
guilt of disease, of failure, of ugliness much worse things than murder. […]
And there I was, listening at eleven years of age: She was out late at night. She
was in the wrong part of town. Her skirt was too short and that provoked him.
She liked having her eye blacked and her head banged against the sidewalk”
(Russ 197, s. 236). Według Jael to wina, którą obarcza się kobiety, nawet
w przypadku gdy to one są ofiarą, jest dla nich nie do zniesienia. To kobieta
jest winna za wszelkie porażki, winna za niespełnianie walorów piękna, winna za bycie tam, gdzie być nie powinna, o niestosownej porze, niewłaściwie
ubrana, winna za prowokowanie mężczyzn ubiorem, winna za prowokowanie
mężczyzn do przemocy, winna wszystkiemu czego sama jest ofiarą. To obwinianie kobiet za to, że są ofiarami chociażby gwałtów, przemocy, czy molestowania, ostatecznie doprowadziło do eskalacji i wybuchu złości. Jak mówi Jael,
nie jest winna morderstwa, morduje, ponieważ była winna, a morderstwo jest
dla niej jedyną drogą do wolności, a także by odzyskać godność i poczucie
siebie: „I am not guilty because I murdered. I murdered because I was guilty.
Murder is my one way out. For every drop of blood shed there is restitution
made; with every truthful reflection in the eyes of a dying man I get back
a little of my soul” (Russ 1975, s. 237). To właśnie w wyniku ciągłego poczucia winy kobiety podnoszą bunt przeciw patriarchalnej dominacji i stają do
walki przeciw mężczyznom, a w całkowitej eksterminacji widzą jedyną szansę na wolność i wyzwolenie. Co więcej, po zapoznaniu się z idylliczną wizja
utopijnego świata jednopłciowego, okazuje się że to nie plaga jest powodem
braku płci męskiej, ale właśnie ta krwawa wojna płci, którą ostatecznie wygrały kobiety. Whileaway to więc nic innego jak efekt wojny, która toczy się
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w świecie Jael. Utopia jest więc efektem brutalnej walki, a by osiągnąć stabilność i poprawić kondycję kobiet, konieczne są bunt i stanowcza reakcja.
Jak się okazuje, to właśnie Jael sprawiła, że cztery kobiety spotykają się
razem w jej świecie. Poznając prawdę o przyszłości, kobieta przedstawia im,
że aby przyczynić się do powstania kobiecej utopii, muszą wpierw doprowadzić do zdecydowanej reakcji w swoich rzeczywistościach. Jael zachęca je, by
wróciły do swoich czasów zabierając ze sobą kobiece wojowniczki i razem
z nimi rozpoczęły tam walkę o całkowite obalenie patriarchatu. W ten sposób
mają ostatecznie doprowadzić do dekonstrukcji struktury społecznej, torując
drogę do stworzenia świata idealnego, który zbudowany będzie na zgliszczach
patriarchatu: „I and those like me, we gave you a thousand years of peace
and love and the Whileawayan flowers nourish themselves on the bones of
the men we have slain” (Russ 1975, s. 260). Zarówno zbuntowana Joanna,
jak i pasywna Jeannine, ochoczo zgadzają się na propozycję Jael. Szczególny
zapał widoczny jest u do tej pory biernej Jeannie, która zdając sobie sprawę
ze swojej beznadziejnej sytuacji jest gotowa na radykalne rozwiązania by raz
na zawsze skończyć z tym stanem rzeczy i sama żegna się z dotychczasowym
fallocentryczym światem: „I don't mind. You can bring in all the soldiers you
want goodbye to Normality, goodbye to Getting Married […] goodbye to
being Some Body” (Russ 1975, s. 258).
To właśnie w ten sposób powieść staje się manifestem. Russ nie tylko
wytyka wady świata realnego, nie tylko pokazuje jak mógłby wyglądać świat
idealny, ale także proponuje drogę do osiągnięcia tego. Poprzez stworzenie
jednopłciowej utopii autorka spekuluje jak mógłby wyglądać świat, w którym
odrzuconoby męską dominację, a kobiety stworzyłyby równoległe społeczeństwo. Warto zastanowić się jednak czy manifest ten należałoby odczytywać
dosłownie. Wydaje się to wątpliwe, gdyż nie chodzi przecież o całkowitą eksterminację i wojnę. Chodzi przede wszystkim o uzmysłowienie kobietom, że
to one powinny zawalczyć o swój los. Jest to apel o podjęcie walki, o porzucenie pasywności i uległości, o zbuntowanie się, o próbę obalenia panującego
patriarchalnego systemu. Russ wytyka kobietom ich bezczynność i pokazuje
jak świat mógłby wyglądać, gdyby podjęły walkę z obecnym systemem. Poprzez całkowite odrzucenie binarności i ukazanie potencjału kobiet, a także
dekonstrukcję istniejących w społeczeństwie ról płciowych, ukazany zostaje
świat możliwy do osiągnięcia, jeśli kobiety walkę podejmą. To właśnie ta walka będzie dla nich drogą do pełnej emancypacji i wyzwolenia. W końcu, jak
pokazuje Russ, to nie role płciowe determinują kobiety, tylko kontekst społeczno-kulturowy, w którym się znajdują. Jej cztery bohaterki, są jedną tą
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samą kobietą, ale ich tożsamość i osobowość rozwinęły się zupełnie inaczej,
w zależności od rzeczywistości, w której się znalazły. Jak podkreśla autorka,
jesteśmy wszyscy płynni i plastyczni: „So plastic is humankind!” (Russ 1975,
s. 250). W związku z tym żadne stereotypy czy narzucone role, nie powinny
kobiet determinować. Powinny one więc zrzucić to jarzmo i walczyć o możliwość odnalezienie własnego „ja”.
Jednak, co warto zauważyć, walka ta nie będzie prosta, droga do pełnej
wolności może być wyboista i pełna wyrzeczeń. Russ porównuje ją do samego
pisania swojej powieści, której tworzeniu towarzyszyły krew i łzy: „This book
is written in blood. Is it written entirely in blood? No, some of it is written in
tears. Are the blood and tears all mine? Yes, they have been in the past. But
the future is a different matter” (Russ 1975, s. 132). Jednak to dzięki temu,
dzięki tej podjętej walce, wszystko to zostanie już w przeszłości, a przyszłość
klaruje się zupełnie inaczej. Podjęta walka przyniesie efekty. Rebelia może
doprowadzić do upadku patriarchatu, a wraz z jego końcem, do ustanowienia
nowej rzeczywistości. Kobiety odegrają wówczas ważne role jako w pełni niezależne i samodzielne jednostki, które nie będą ograniczane męską dominacją.
Osiągnięcie tego poprzez zdecydowaną reakcję jest jak najbardziej możliwe
i z tą nadzieją Russ kończy swój manifest: „For on that day, we will be free”
(Russ 1975, s. 132).
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Socrealizm Heleny Krajewskiej
w czterech momentach
powojennej historii plastyki
polskiej – analiza dyskursu

Abstrakt PL
Artykuł przedstawia zmiany stosunku do socrealizmu w powojennej plastyce polskiej na przykładzie Heleny Krajewskiej – ikonicznej postaci tego nurtu. W tym celu wybrane zostały cztery
artykuły prasowe z lat: 1944, 1949, 1976 i 1995, które jednocześnie stanowią cztery punkty
przecięcia biografii artystki. Zmieniający się stosunek do Krajewskiej, a tym samym zmieniający się stosunek do samej doktryny realizmu socjalistycznego jest analizowany w perspektywie
zmian dominujących ideologii.
Słowa kluczowe: Helena Krajewska, socrealizm, komunizm, PRL, ideologia
Socialist Realism of Helena Krajewska viewed through four moments
of the post-war history of Polish visual arts
Abstract ENG
This article presents the changes in attitudes towards socialist realism in post-war Polish visual
art, using the example of Helena Krajewska, an iconic figure of this trend. For this purpose,
four press articles from the years: 1944, 1949, 1976, and 1995 were chosen. At the same time
they represent four points of intersection of the artist's biography. The changing attitude towards Krajewska, and thus the changing attitude towards the doctrine of socialist realism itself,
is analysed in the perspective of changes in the dominant ideologies.
Keywords: Socialist Realism, Helena Krajewska, discourse analysis, communism, ideology

Dominująca współcześnie narracja o socrealizmie traktuje go jako etap
dla sztuki wstydliwy, jako „pusty obszar”, z kolei w perspektywach rewizjonistycznych ujmuje się go jako „fundujące wydarzenie traumatyczne w polu
sztuk wizualnych” (Nader 2011, s. 86). To opowieść zbudowana także przy
udziale propagatorów socrealizmu, dla których z upływem czasu stał on się
błędem zarówno w osobistej biografii, jak i wypaczeniem polityki kulturalnej. Otwierające dla analiz tego nurtu może być zbadanie biografii artystów
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zaangażowanych w budowanie socrealizmu, którzy nigdy tego nurtu nie uznali za błąd. Za przykład takiej biografii posłuży Helena Krajewska – malarka
i krytyczka sztuki związana z socrealizmem, żyjąca w latach 1910–1998, która
nigdy się socrealizmu nie wyrzekła.
W tekście zaproponowane zostaną momenty biografii artystki, których
ujęciu posłużą teksty prasowe dotyczące jej twórczości. Analiza artykułów
z kolejnych okresów PRL-u pozwoli zakwestionować dychotomię, która
ukształtowała się w mówieniu o tych latach w polskiej historii. Dychotomię,
według której, jak pisze Marcin Zaremba, historię PRL-u przedstawia się jako
historię dwóch sił: społeczeństwa i państwa, „o przeciwstawnych sobie interesach i obcych sobie systemach wartości” (Zaremba 2015, s. 376). Podobnie
dzieje się z socrealizmem. O rozdźwięku w dyskursie dotyczącym tego nurtu
mogą w ciekawy sposób świadczyć dwa zdania z wzorcotwórczej publikacji,
czyli Socrealizmu Wojciecha Włodarczyka. Socrealizm, który w pierwszych
słowach wstępu autora, jest określany jako jeden „z głośniejszych współczesnych prądów artystycznych” (Włodarczyk 1991, s. 5), w blurbie wydawniczym zyskuje miano także jednego z groźniejszych nurtów artystycznych. To
znaczące semantyczne przesunięcie ujawnia moc sprawczą nadawaną w dominującej narracji socrealizmowi, który funkcjonuje w niej, przede wszystkim,
jako przejaw przemocy państwowej, odgórnej implementacji doktryny artystycznej, w relacji sił opisywanej przez Zarembę.
Helena Krajewska jest z jednej strony postacią ikoniczną dla polskiego
socrealizmu. Była jedną z najgorliwszych zwolenniczek wprowadzenia go jako
doktryny, w kluczowych latach dominacji tego stylu sprawowała funkcję redaktorki naczelnej „Przeglądu Artystycznego”, tym samym nadając ton implementacji nurtu2, poza tym nigdy socrealizmu się nie wyparła, niezmiennie
broniąc go przez kolejne dekady (zob. wywiady z Heleną i Juliuszem Krajewskimi: Panecka 1986; Kucharski 1986). Z drugiej strony jej biografia wyłamuje się z dominującej narracji o tym nurcie. Dojście artystki do socrealizmu nie
było związane stricte z polityką kulturalną powojennej Polski, było decyzją
podjętą jeszcze przed wojną. Specyfika biografii twórczej Krajewskiej przez
swoją odmienność, daje możliwość krytycznej analizy współczesnych narracji o socrealizmie. Historia Krajewskiej nie mieści się w narracji o cynizmie
2
O roli Heleny Krajewskiej pisze we wspomnianej wcześniej książce Włodarczyk: „Podczas
ważnej sesji na temat plastyki w Nieborowie 12 i 13 lutego 1949 roku […] dały się jednak
zauważyć głosy ekstremistów: przede wszystkim Heleny Krajewskiej i Zakrzewskiego […]
Oni właśnie otrzymali redakcję «Przeglądu Artystycznego» i nadawali ton podczas Wystawy
Szkół Artystycznych w Poznaniu, podczas wystawy «Młodzież walczy o pokój» i w dużej mierze
podczas I Ogólnopolskiej Wystawy Plastyki” (Włodarczyk 1991, s. 5).
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artystów podejmujących w swojej twórczości socrealizm oraz przesuwa punkt
ciężkości badań nad tym nurtem z lat 1949-1955 na szerszą perspektywę
historyczną.
Na potrzeby niniejszego tekstu zostaną zanalizowane cztery artykuły,
które można traktować jako punkty przecięcia w biografii Krajewskiej: recenzja Jerzego Wolffa pt. Pierwsza wystawa Z.Z.A.P. w Lublinie z 1944 roku,
Refleksje pozjazdowe na temat plastyki Janusza Boguckiego z 1949 roku, Rzecz
o wierności sobie Ingi Kaltenbergh z 1976 roku i Z piwnic Zachęty Piotra Sarzyńskiego z 1995 roku. Pominięte zostaną niezwykle ważne okresy, a także momenty biografii artystki, żeby wspomnieć chociażby kilka z wielu: jej
przedwojenną działalność, ówczesne wejście do środowisk artystycznych, całe
lata 60., a także, kluczowe dla współczesnego odczytywania socrealizmu, lata
80. Celem pracy nie jest jednak wyczerpująca rekonstrukcja biografii artystki,
a propozycja wyodrębnienia z niej czterech momentów, które dobrze obrazują
zmiany dyskursu wokół socrealizmu. Zmiany te, ukazane na przykładzie wybranych tekstów prasowych, zostaną przeanalizowane w kategoriach elementów zmieniającej się ideologii, którą opisuje Slavoj Žižek: „Da się stwierdzić
obecność ideologii jako matrycy generatywnej, która reguluje relację między
tym, co widzialne i niewidzialne, między tym, co można sobie wyobrazić,
i niewyobrażalnym, jak również zmiany w tej relacji” (Žižek 2009, s. 323).
Przemiany języka i sposobu mówienia o sztuce, które można odnaleźć w kolejnych artykułach prasowych, ujawniają ramy wyobraźni politycznej w kolejnych okresach PRL-u, ale i po 1989 roku.
1944 ROK
Pierwszym powojennym, bo opublikowanym na terenie wyzwolonego
już wówczas Lublina3 artykułem, w którym pojawia się wzmianka o Helenie
Krajewskiej, jest tekst Jerzego Wolffa Pierwsza wystawa Z.Z.A.P. w Lublinie.
Ukazał się w listopadzie 1944 roku na łamach „Odrodzenia”, pierwszego powojennego polskiego tygodnika. Wolff recenzuje wystawę Polonia, na której znalazły się prace malarskie artystów przebywających w tamtym czasie
w Lublinie. Krytyk zaczyna recenzję od wyznaczenia wartości, jaką nieść
mają dzieła malarskie: „To wcale nie wszystko mieć talent, mieć oko, nie
wszystko radować się, że plama chlapnięta na płótno z rozmachem, od pierwszego ataku gra; trzeba rękę powściągnąć, mieć serce gorące, a zimną głowę,
3
Miasta nazywanego przez Grzegorza Piątka ówczesną „stolicą komunistów” (Piątek
2020, s. 34).
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trzeba umieć przekreślić najwdzięczniejszą partję, jeśli barwna plama, pozornie
w płótnie najważniejsza, od całego sąsiedztwa, lata gdzieś, poza płaszczyzną”
(Wolff, 1944).
Wolff tym samym wyznacza granice tego, czym malarstwo ma według
niego być. Tematyka wystawy, jak można przeczytać na kolejnej stronie czasopisma w notatce redakcyjnej, jest zaangażowana historycznie i społecznie:
„[…]specyficzny charakter wystawy, obejmującej w formie szkiców czy nawet notatek charakterystykę plastyczną krwawych lat wojny i martyrologii
narodu” ([Brak autora] 1944). Mimo to, uwaga autora skupia się wyłącznie
na formie artystycznej, nie wspomina o treściach wystawianych dzieł. Jeżeli
Wolff odwołuje się do historii, to wyłącznie do tej przedwojennej. Powołuje
się na stosowane wówczas kryteria: „materji” czy „dawnego «kapistowskiego»
rozruszania płótna” (Wolff, 1944). Wojna stanowi dla krytyka cezurę, która
wyrwała kilka lat z ciągłości malarstwa – ale to wyrwa, którą Wolff pomija, nie poddając jej refleksji. Jedynym punktem odniesienia dla odbudowywania języka plastyki po tym, co mogło wydawać się głębokim zerwaniem
z poprzednim porządkiem, jest dla autora tradycja przedwojenna. Dalej Wolff
opisuje rolę artysty: „Wszystko artyście wolno, wszystko w sztuce można, byle
rezultaty były dobre, bo tylko rezultat rachuje się w sztuce” (Wolff, 1944).
Odwołuje się do kategorii, stawiających twórcę w centrum sztuki: „permanent
malarski”, „radość tworzenia”, powołuje się na autorytety ikon malarstwa impresjonistycznego i postimpresjonistycznego: Pierre-August’a Renoir’a i Paula
Cézanne’a. Tym samym, recenzja Wolffa stanowić ma raczej most między
przedwojenną krytyką sztuki a współczesnością, niż podejmować kwestię krytyki artystycznej po wojnie. Z jego silnie apolitycznego, kapistycznego podejścia wyrasta krytyka twórczości Heleny Krajewskiej:
Czemu dobrowolnie skazywać siebie i widza na niebezpieczną monotonję wciąż jednego motywu siedzącej na jednem tle postaci, jak to czyni H. Krajewska? […] Można ignorować różnice przedmiotowe, ale nie sądzę by można
to uczynić tak absolutnie, nie można przekreślać różnic planowych, kiedy się
nota bene nie tworzy sztuki płaskiej. Jeśli nie chcemy naszych założeń rozbudowywać wszerz, to znaczy, jeśli – w malarstwie na przykład – ścieśniamy się
dobrowolnie do wąskiej gamy barwnej, rozbudowujmy kompozycję, idźmy
na bogactwo niuansów, modulujmy, dążmy do bogactwa, koniecznie do bogactwa. (Wolff 1944)
Wolff ze swoim silnym przekonaniem o autonomii sztuki, ignorując tematy, podejmowane przez malarstwo na wystawie, jest jednym z wcześniejszych głosów rodzącej się wówczas dyskusji o odbudowie języka artystycznego
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po wojnie. Wpisuje się w postawę, którą opisują Agata Pietrasik i Piotr Słodkowski: „Pomimo różnych projektów artystycznych oba środowiska [kapistów i „nowoczesnych”] łączyło przekonanie o potrzebie obrony nierealistycznej, ale wartościowej artystycznie formy obrazu” (Pietrasik, Słodkowski 2016,
s. 8). Wolff staje po stronie formalizmu, równoznacznego dla niego z bogactwem formy, stanowiącym opozycję dla realizmu malarstwa Krajewskiej.
1949 ROK
Janusz Bogucki w Refleksjach pozjazdowych na temat plastyki opublikowanych na łamach „Odrodzenia” w 1949 roku opisuje rzeczywistość
IV Ogólnopolskiego Zjazdu Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest ona
ukształtowana przez wyraźnie inne, niż te tużpowojenne, jak u Wolffa, ramy
polityczne. Od wystawy w Lublinie minęło pięć lat, w czasie których pozycje,
z których krytykę przeprowadzał Wolff zostały zdominowane przez doktrynę
socrealistyczną, zadekretowaną w lutym 1949 roku na konferencji plastyków
w Nieborowie. Bogucki rekonstruuje dyrektywy zjazdu ZPAP, które są efektem konkretnej polityki kulturalnej:
[…] wynikiem tego zjazdu wydaje mi się wzajemne i konkretne uświadomienie sobie treści i kierunku wspólnej pracy artystów i mecenatu,
a w pewnej mierze również metod i narzędzi potrzebnych do jej wykonania. […] kilkuletnia wymiana poglądów i narastanie nowych faktów
artystycznych stworzyły realną podstawę do jasnego określenia stanowiska plastyki polskiej w rozwoju naszego życia społecznego. (Bogucki
2016, s. 286-287)

W tekście Boguckiego widać odejście od myślenia o sztuce w kategoriach
przedwojennej autonomii. Postawa formalistyczna zostaje zastąpiona przez
realizm i, jak podkreśla autor, „malarstwo o ambicjach realistycznych jest już
nie tylko przedmiotem postulatywnych sporów, ale i przedmiotem pracy na
warsztatach wielu artystów zarówno w kompozycjach ściennych, jak sztalugowych” (2016, s. 288-289). Bogucki analizuje twórczość Krajewskiej jako
wzorcową dla rozwijającego się ruchu realistycznego:
Jako przykład konsekwentnej i świadomej ideologicznie próby zbudowania obrazu o aktualnej tematyce wymienić można prace Heleny Krajewskiej, […] obrazujących trzy dość typowe fazy rozwojowe. Pierwszą
fazę reprezentuje obraz, w którym geometryzujące odkształcenia postaci i przedmiotów świadczą o przewadze postawy formalistycznej nad
realnością widzenia. W drugiej fazie artystka w dążeniu do oparcia swej
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wizji o bezpośrednie studium tematu, odrzuca abstrakcyjną geometryzację, nie od razu jednak dać może w zamian zdecydowaną syntezę
realistyczną: studia scen fabrycznych z tego drugiego okresu cechuje
mimo zwartości kompozycyjnej pewna powierzchowność i przypadkowość osłabiająca ich sens treściowy. Sens ten występuje silniej dopiero
w ostatnich pracach Krajewskiej, gdzie artystka, stawiając sobie wyraźne zadanie treściowe i tematowe, stara się je rozwiązać przez eliminację
zbytecznego materiału spostrzeżeniowego i wydobycie środkami czysto
malarskimi ideowego sensu kompozycji. (Bogucki 2016, s. 288-289)

Bogucki stawia Krajewską za wzór do naśladowania dla innych plastyków, transformacja jej malarstwa jest dla niego przykładem wypracowania
„konsekwentnej i świadomej ideologicznie próby zbudowania obrazu o aktualnej tematyce”. W 1949 roku nie może być już mowy o autonomii artysty, ponieważ ma on dążyć do wykorzystania w służbie treści swojego doświadczenia
malarskiego. Forma, którą wypracowuje malarka odpowiada podejmowanym
tematom o znaczeniu politycznym. Bogucki posługuje się takimi określeniami, jak: „ideowy sens kompozycji”, „synteza realistyczna” czy „przypadkowość
osłabiająca sens treściowy”. Wszystkie one wskazują na ideę, którą w swoich
obrazach malarka wyraża, a wobec której forma realistyczna ma pełnić jedynie
służebną rolę.
1976 ROK
Ponad ćwierć wieku po artykule Boguckiego, na łamach „Sztandaru
Młodych” ukazuje się Rzecz o wierności sobie Ingi Kaltenbergh – reportaż
z pracowni Heleny i Juliusza Krajewskich. Zostaje w nim z dystansu zrekonstruowane i poddane refleksji ich zaangażowanie w socrealizm. Już w dzieciństwie Krajewskiej pojawiają się wątki, które mają, według dziennikarki,
legitymizować jej późniejsze zaangażowanie polityczne; dziennikarka wskazuje na pochodzenie malarki: „rodzice – postępowa inteligencja z powiązaniami
rewolucyjnymi” i na model wychowania: „Panienka działała w harcerstwie.
Teraz Helena Krajewska twierdzi, że tam właśnie nauczyła się pracy społecznej” (Kaltenbergh 1976). Reportaż przeplatany jest wypowiedziami samej
artystki, które stanowią konstrukcję jej biografii i tak, na przykład, opisuje
ona swoją młodzieńczą działalność w Życiu, czyli studenckim odgałęzieniu
Komunistycznego Związku Młodzieży Polski:
W tamtych czasach wybór światopoglądowy był dla młodych prosty. Kontrasty społeczne, walka proletariatu, antysemityzm, rodzący
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się faszyzm – były tak jaskrawe, że kto miał serce na miejscu i oczy
otwarte deklarował się bez wahania po właściwej stronie. Zwłaszcza że
Warszawska Akademia obok Politechniki odgrywała najważniejszą rolę
w studenckim ruchu lewicowym. Wciągało więc i środowisko. (Kaltenbergh 1976)

Dziennikarka referuje przedwojenne postulaty Grupy Warszawskiej, którą założyli młodzi artyści związani z Życiem. Grupy, która miała stanowić opozycję do, opowiadającej się przeciwko społecznikostwu, jako przeciwstawnemu pojęciu sztuki, Grupy Krakowskiej: „Program młodych z Warszawy głosił
konieczność identyfikacji poglądów społecznych z artystycznymi, traktowania
sztuki jako jednej z metod walki, podporządkowywania techniki plastycznej
tematyce prac” (Kaltenbergh 1976).
Kaltenbergh zwraca uwagę na postawę artystyczną, którą Krajewska
przyjęła już przed wojną i na długo przed zadekretowaniem realizmu socjalistycznego. Wymienia także dzieła, które malarka pokazywała na wystawach
Grupy Warszawskiej, m.in.: Madonnę proletariatu i Bezdomnych na dworcu.
Przywołuje recenzję z „Wiadomości Literackich”: „Rysunek Malarewiczówny4
jest typowym rysunkiem bojowym, w którym artystka świadomie ogranicza
środki plastyczne, dążąc do skupienia uwagi na przedstawionej scenie” (Kaltenberg 1976).
Kolejne elementy biografii artystki legitymizują jej zaangażowanie powojenne jako szczere i wyzbyte cynizmu. W narracji Kaltenbergh historia skupia
się jakby w jednym momencie – w powojniu – jest ono zwieńczeniem działalności przedwojennej i źródłem tego, co dzieje się z artystką od odwilży po
1955 roku. Lata powojenne to, jak pisze dziennikarka, czas w polskiej sztuce,
który Helena i Juliusz Krajewscy nazywają okresem romantyzmu i przywołuje
ich wypowiedzi:
– Zyskaliśmy nowego odbiorcę, z którym należało rozmawiać najprostszym, najbardziej zrozumiałym językiem artystycznym – mówi Helena
Krajewska,
– Doczekaliśmy wreszcie czasów, o które walczyliśmy przed wojną. Nasze prace stały się logiczną kontynuacją tego co robiliśmy wcześniej
– dodaje Juliusz Krajewski. (Kaltenbergh 1976)

W narracji Kaltenbergh do 1955 roku rozkwita kariera artystki: jej
twórczość inspiruje środowiska młodszych artystów, zostaje naczelną „Przeglą4

Nazwisko panieńskie Heleny Krajewskiej.
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du Artystycznego”, a w 1948 sekretarzem ZPAP. Czas pełen sukcesów kończy
się wystawą podczas Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży i Studentów
w Warszawie, po której „przez pięć lat nie widziało się już ich [Krajewskich]
obrazów” (Kaltenbergh 1976). Następnie przywołuje oceny socrealizmu formułowane przez oboje artystów:
Juliusz Krajewski:
– Socrealizm nie był błędem, błędem był fakt, że nie mógł istnieć żaden
inny nurt.
Helena Krajewska:
– Obok ludzi światłych, dojrzałych społecznie, zawsze znajdą się i tacy,
którzy dla zaspokojenia własnych potrzeb wykorzystują znaczenie
swoich funkcji. Pamiętam studentkę akademii, może zdolną, ale mało
jeszcze umiejącą, która usiłowała bezczelnie korygować prace swojego
profesora – znakomitego malarza. Czuła się przy tym bezpieczna, bo
była „działaczką” i miała męża „działacza”. (Kaltenbergh 1976)

Dziennikarka opisuje, że artystka, której historię przywołała Krajewska,
nie odpowiadała później za swoje zachowanie w tamtych latach, dlatego że
zmieniła styl malowania – w odróżnieniu od Krajewskich: „Krajewscy się nie
zmienili i kiedy w plastyce polskiej nastąpił generalny zwrot w stronę sztuki nowoczesnej – przełomowym momentem stała się wystawa w Arsenale
w 1955 roku, oni pozostali nadal realistami”.
Początkowa historia sukcesu przeistacza się w historię porażki i żalu.
Kaltenbergh opisuje sprzeczność między tym, w jaki sposób artyści byli traktowani przez środowisko plastyczne a tym, w jaki przez krytykę. Przez środowisko, według dziennikarki, byli wspierani, a ich konsekwentna postawa
była doceniania. Jednocześnie spotykała ich krytyka na łamach prasy, która
uniemożliwiała im jakąkolwiek pracę. Z jednej strony więc, Kaltenbergh pisze, że „W 1956 roku sekretarzem POP w Związku został Juliusz Krajewski”, z drugiej jednak, że „trudno im było w ogóle pracować […] Nie chciano drukować artykułów Krajewskiej. Recenzent odrzucił książkę dla dzieci,
którą wtedy napisała. Gdy tę samą książkę zaniosła do innego wydawnictwa
i podpisała pseudonimem – oceniono, że bardzo interesująca” (Kaltenbergh
1976). Czas do 1960 roku dziennikarka opisuje, jako dramatyczny – stawia
Krajewskich w opozycji do innych osób: tych, którzy cynicznie wykorzystali
socrealizm, jak wspomniana studentka, ale także tych, którzy zmienili poglądy i z sojuszników, stali się wrogami Krajewskich: „Atakowała ich przede
wszystkim krytyka na łamach prasy. Ci sami ludzie, którzy kilka lat wcześniej
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entuzjastycznie pisali o Ogólnopolskich Wystawach Plastyki” (Kaltenbergh
1976). Z dotychczasowej kwerendy bibliotecznej i prasowej przeprowadzonej na potrzeby tego badania wynika, że karą, jaka spotkała Krajewskich za
zaangażowanie, nie była krytyka, o której wspomina Kaltenbergh, a raczej
nieobecność na łamach prasy – między rokiem 1955 a 1959 pojawił się tylko
jeden, niewielki materiał, w którym wspomniani zostali Krajewscy, czyli wywiad O własnej twórczości przeprowadzony przez Wandę Mossoczy na łamach
„Stolicy” w 1958 roku. Poza tym, nigdzie nie publikowane były, ani recenzje,
ani artykuły, ani ich własne teksty. Pierwszym, po latach nieobecności, tekstem Heleny Krajewskiej był artykuł pt. Skwierzyna, który ukazał się w 1960
roku na łamach miesięcznika regionalnego „Ziemia Łęczycka”.
Przełom następuje, według reportażu, w 1960 roku. Po pierwsze, dzięki pomocy przyjaciela, dyrektora Zachęty otwarto wspólną wystawę Krajewskich z Witoldem Millerem: „Wystawianie umożliwił im życzliwy dyrektor
galerii. Chciał pomóc. Przyjaciele mówili: zrobił niedźwiedzią przysługę, teraz
dopiero będą was atakować. Tymczasem do Zachęty ciągnęły tłumy” (Kaltenbergh 1976). Po drugie, w wyniku wystawy prasa zmieniła swój stosunek do artystów i po trzecie, powstała wtedy Grupa Realistów. Działalność
tego związku zamyka biografię jego komisarza – Heleny Krajewskiej. Grupa
odnosi sukcesy, dołączają do niej artyści z różnych pokoleń, szykuje jedenastą wystawę, na której swoje dzieła wyeksponuje ponad 70 twórców. Kaltenbergh zamyka artykuł zdaniem, które ustawia interpretację całego reportażu:
„Historię Heleny i Juliusza Krajewskich można by nazwać rzeczą o wierności
sobie” (Kaltenbergh 1976).
Reportaż jest źródłem, ukazującym stosunek do socrealizmu w tamtym
czasie. Zostaje on już uhistoryczniony, jest zrekonstruowany jako nurt artystyczny oraz poddany ocenie. Sposób, w jaki pisze autorka ma rehabilitować
Krajewską, jako artystkę, która zapłaciła karę za swoją konsekwencję i „wierność sobie”. Krajewscy, ale też pomagający im dyrektor Zachęty, przedstawieni są jako osoby przeciwstawiające się środowisku artystycznemu. Tekst
można czytać jako grę z tym, co w formie samokrytyki mieści się w ramach
panującej ideologii – socrealizm jest krytykowany na łamach „Sztandaru
Młodych”, czasopisma wydawanego przez Związek Młodzieży Socjalistycznej, czyli organizację związaną z PZPR. Krytyka doktryny artystycznej wczesnego PRL-u, krytyka pośrednio dokonana przez partię, staje się sposobem
uprawomocnienia aktualnej władzy. Sytuacja Krajewskich dla organizacji
partyjnej jest sytuacją niewątpliwie kłopotliwą – socrealizm został zdyskredytowany jako doktryna, ale jednocześnie w strukturze partyjnej pozostali jego
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propagatorzy. W napięciu między „wiernymi sobie” socrealistami, czyli Krajewskimi, a krytykującymi ich cynikami wyczytać można zależność, o której
pisze Krzysztof Świrek:
[…]nadmierna ortodoksja, czyli zbyt poważne traktowanie doktryny,
było kłopotliwe dla partii i sprowadzało na osoby o nią podejrzewane
problemy (lub przynajmniej niepewność) […] Tymczasem „zabawa”
polegała nie na „wierze w teorię marksistowską”, ale na akceptowaniu
reguł symbolicznego uniwersum stalinizmu, w którym obowiązkowy
szacunek dla oficjalnej doktryny miał pozostawiać bez wątpliwości
kwestię ortodoksji, ale równocześnie nie narażać na zarzut nadmiernego zaangażowania, graniczącego zawsze z prowokacją. (Świrek 2018,
s. 41)

Socrealizm można by potraktować w kategoriach „nadmiernej ortodoksji”, którą analizuje, za Žižkiem, Świrek. Krajewscy byliby w tym układzie artystami zagrażającymi swoim zaangażowaniem, które wykraczało poza prostą
wiarę w symboliczne uniwersum, które cechowało pozostałych decydentów.
Sytuacja 1976 roku jest już na tyle odległa od budowania PRL-u, że najwyraźniej rehabilitacja ich, a także poniekąd samego socrealizmu nie stanowi
zagrożenia.

1995
Piotr Sarzyński na łamach magazynu „Art & Business. Gazeta Aukcyjna” opisuje wyprzedaż części zbiorów z magazynów Zachęty, która odbyła się
w maju 1994 roku. Autor przedstawia argumentację poparcia dla działań państwowych instytucji prowadzących do oczyszczania magazynów i przekazywania zasobów w prywatne ręce (Sarzyński 1995, s. 41-44). Oprócz wyrażenia
aprobaty dla działania galerii liczy także na to, że decyzja ta stanie się wzorcowym zachowaniem państwowych instytucji. Argumenty, które wysuwa silnie
wiążą się z, dominującą w tamtym czasie, myślą neoliberaliną i transformacją
ekonomiczną: „Zachęta udowodniła, że wszystko jest możliwe, jeśli się tylko
chce” (Sarzyński 1995, s. 42). Sarzyński posługuje się argumentami ekonomicznymi: „Wyniki handlowe porządków przeprowadzonych w jej [Zachęty]
magazynach są zachęcające i godne zastanowienia. Sprzedano około 50 obrazów za ponad 75 mln zł. Ceny były zresztą stosunkowo niewysokie – od 500
tys. do 3,5 mln zł” (Sarzyński 1995, s. 44). Między innymi sprzedane zostało
Studium portretowe B. Bieruta Heleny Krajewskiej za trzy miliony ówczesnych
złotych, czyli około 300 „nowych” złotych.
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Autor chwali przedsięwzięcie Zachęty „mimo, że z artystycznego punktu
widzenia ofertę trudno uznać za udaną” (Sarzyński 1995, s. 42). Dzieła wystawione na sprzedaż Sarzyński nazywa neosocrealistycznymi:
Do publicznej sprzedaży skierowano bowiem 80 obrazów zakupionych
niegdyś przez tę placówkę. Były to w większości prace o przeciętnej
wartości artystycznej. Przeważał neo-socrealizm z lat 70. i 80. oraz niezłe warsztatowo, choć mało oryginalne, malarstwo pejzażowe. Niejako
dla ozdoby znalazło się kilka obrazów abstrakcyjnych. Obok twórców,
którzy nie osiągnęli wysokiej pozycji artystycznej, zaoferowano także
płótna autorów dość znanych, że wymienię Andrzeja Strumiłłę, Teresę Jakubowską, Jerzego Puciatę, Barbarę Houwalt, Stanisława Dawskiego czy Eugeniusza Małkowskiego. W ekspozycji królowali jednak
(ilością prac oraz ich rozmiarami) wielcy „guru” polskiego socrealizmu
realnego: Helena i Juliusz Krajewscy, z takimi pracami jak Generał
Karol Świerczewski, Wyzwolenie czy Studium portretowe Bolesława Bieruta – ten ostatni był jedynym oryginalnym obrazem socrealistycznym
„z epoki” – powstał bowiem w 1952 r. (Sarzyński 1995, s. 41-42)

Transformacja ustrojowa wiąże się z bezlitosną krytyką wszystkiego, co
związane z poprzednim ustrojem polityczno-gospodarczym. Legitymizacja
zachodzących zmian, czyli w tym przypadku wprowadzenia wolnego rynku
w miejsce gospodarki socjalistycznej wymaga krytyki tego drugiego. Kategorie ekonomiczne stają się głównymi kategoriami do oceniania otaczającej
rzeczywistości, zgodnie z tym, co pisze Magda Szcześniak: „Narracje o latach
90., snute ówcześnie, były pisane rynkiem i przez pryzmat relacji handlowych”
(Szcześniak 2016, s. 87). Helena Krajewska w oczach Sarzyńskiego staje się
uosobieniem tego, od czego kapitalistyczne społeczeństwo polskie musi się
odciąć i do czego musi podkreślić swój negatywny stosunek. Jest więc nazywana ironicznie „guru” socrealizmu, dziennikarz wyklucza ją z listy artystów
„znanych”, podkreśla, że dominacja obrazów jej i jej męża była jedynie fizyczna
– opierała się na liczbie i wielkości płócien. W ten sposób Sarzyński, mimo że
wcześniejszą argumentację opierał na kwestiach ekonomicznych pomija to, że
w tych kategoriach sukces Krajewskiej nie jest jedynie ilościowy – jej obraz
właśnie został sprzedany za kwotę z górnego przedziału cenowego wystawianych prac – trzy miliony złotych. Wydawać by się mogło, że świadczy to o
jej znaczeniu, ale Sarzyński w swojej krytyce idzie o krok dalej, nie chodzi w
niej tylko o znaczenie ekonomiczne gestu wyprzedawania dzieł z Zachęty – to
zerwanie totalne, pozbycie się tego, co przypomina niechlubne czasu PRL,
gest, który ma wymazać ten fragment historii, czyszcząc z jego pozostałości
i śladów piwnice instytucji publicznych.
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Wnioski
Zmiany w ocenie twórczości Heleny Krajewskiej, ujawniające się w analizowanych tekstach prasowych, wskazują na ogólniejsze procesy kształtujące
stosunek do dzieł sztuki i ich wartości. Analiza pokazała także przemiany stosunku do socrealizmu w kolejnych etapach PRL-u i już w trakcie transformacji ustrojowej. W tych czterech tekstach, które przedstawiają przemiany
stosunku do Krajewskiej w sposób wybiórczy, pomijając niezwykle ważne
momenty jej biografii, dostrzec można jednak znaczące przemiany ideologii
i jej wpływu na postrzeganie sztuki tej artystki.
W ten sposób, tekst Wolffa z 1944 roku ukazuje sytuację powojenną środowiska artystycznego i świadczy o próbach budowania ciągłości z krytyką artystyczną, której działalność przerwała druga wojna światowa. Rzeczywistość
polityczna, w której odnajduje się autor jest rzeczywistością negocjacji i ustalania ram powojennej plastyki. Granice wyobrażalnego wyznaczone są przez
przedwojenne doświadczenia krytyka, wartości środowiska kapistów, opierające się na autonomii artysty. Socrealizm jest jednym ze stylów, a debata toczy
się między osobami przypisującymi wartość sztuki innym jej aspektom. Dla
Wolffa najważniejszymi z nich jest „materja”.
Z kolei tekst Boguckiego z 1949 roku jest ostrym zerwaniem z formalizmem i uznaniem realizmu socjalistycznego za nurt, łączący odpowiednią
treść z formą. Przesunięcie ideologiczne jest tu znaczne – debata dotycząca
odbudowy języka artystycznego odbyła się, pozostawiając środowisko artystyczne silnie zdominowane przez doktrynę socrealizmu. U Boguckiego nie
ma miejsca na indywidualne decyzje czy przywiązanie do określonych wartości w sztuce – jest postawa, w tym przypadku, postawa Heleny Krajewskiej,
która jest słuszna i, którą naśladować powinni inni twórcy. Autonomia artysty
została w pełni wyparta przez postulaty tworzenia sztuki dla mas, sztuki zaangażowanej, sztuki, której celem jest przedstawienie w odpowiedniej formie
treści ideowej.
W 1976 następuje, w tekście Kaltenbergh, uhistorycznienie doktryny
z 1949 roku i częściowa rehabilitacja jej propagatorów. Na łamach „Sztandaru
Młodych” dochodzi do ciekawej gry w obrębie struktur partyjnych. Z jednej
strony częściowo zrehabilitowana zostaje Krajewska, jako artystka zaangażowana. Z drugiej strony socrealizm, a właściwie sposób jego implementacji, zostaje poddany krytyce. Krajewska broni samego socrealizmu, ale nie odwraca
wzroku od błędów, jakie wiązały się z wprowadzeniem go jako doktryny. Następuje oddzielnie dwóch kwestii – wypaczeń systemowych wprowadzonych
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na etapie budowania nowego systemu od osób odpowiedzialnych za te rozwiązania. Argumentacja jest prosta – Krajewska działała w dobrej wierze,
zgodnie ze swoimi ideałami, a jej przekonanie o słuszności socrealizmu brało
się z głębokiego przekonania, a nie z chęci uzyskania indywidualnych korzyści.
Z kolei tekst Sarzyńskiego z 1995 stanowi zdeprecjonowanie i wyśmianie
twórczości artystów realizmu socjalistycznego. Dochodzi w nim do ciekawego
nałożenia argumentów – z jednej strony Sarzyński posługuje się właściwie wyłącznie argumentami ekonomicznymi, a z drugiej strony wyłącza tę argumentację przy ocenie sztuki Heleny Krajewskiej. Mimo że jej obraz został sprzedany za kwotę w górnym przedziale cenowym uzyskanym na wyprzedaży, autor
pomija tę informację w swoim artykule. Dominujące narracje opierają się na
zerwaniu z PRL-owską przeszłością. Granice tego, co dla Sarzyńskiego jest
sztuką wartościową, pod jakimkolwiek względem, nie mieszczą w sobie sztuki
socrealistycznej, niezależnie od jej wartości finansowej czy historycznej.
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Inżynierowie utopii.
Stanisław Brzozowski
i Aleksander Świętochowski wobec
praktyk ucieleśniania zmiany
Abstrakt PL
Prześledzenie rozwoju myśli utopijnej na przestrzeni wieków pozwala rozróżnić dwa typy utopii: filozoficzną i literacką (poetycką). Linię demarkacyjną zaprezentowanej typologii stanowi
sposób ustosunkowania się względem rzeczywistości. Utopia literacka tworzy wizję idealnego
społeczeństwa, jednak nie zakłada dokonania zmiany w świecie realnym. Utopia filozoficzna
domaga się tej zmiany, tworząc konkretny program działania, nierzadko polityczny, zgodnie
z którym miałaby przebiegać. W artykule przedmiotem namysłu będzie jedna z ostatnich utopii filozoficznych – socjalizm. Jako że problem socjalizmu, jako utopii dokonanej (zrealizowanej), jest dobrze opracowany w literaturze, studium poświęcę procesowi wcielania (realizowania) wczesnych XX-wiecznych projektów socjalistycznych do polskiej struktury społecznej.
W tym celu pochylę się nad projektami dwóch, czołowych natenczas, myślicieli marksistowskich: Stanisława Brzozowskiego i Ludwika Krzywickiego. Przeprowadzę analizę korespondencji Brzozowskiego z socjalistką – Salomeą Perlmutter, publikowanych w „Naprzodzie”, „Przeglądzie Społecznym”, „Głosie” i „Głosie Robotniczym” artykułów o socjalizmie oraz pisanego
u schyłku życia „Pamiętnika”, a także broszury „Sic itur ad virtutem”, „W otchłani” oraz
„Wspomnień” pióra Ludwika Krzywickiego. Ramy teoretyczne tekstu wyznaczać będzie kulturowa teoria literatury i podejście Jerzego Topolskiego, traktującego autora jako „szczególnego
rodzaju kronikarza”. Artykuł rozpocznie krótka rekonstrukcja tła społecznego jako doświadczenia „nowoczesności wbrew sobie”, wobec którego projekty ww. autorów były tworzone. Będzie
to niezbędne do wytyczenia mechanizmów wcielania programów utopii za sprawą apriorycznych elementów poznania: symboli, mitów i języka. Szczególnie interesować mnie będzie rola
języka religijnego, zapożyczonego z dawnego społeczeństwa, w tworzeniu narracji o nowym
porządku socjalistycznym (tzw. metoda Abramowskiego). Rozważania zwieńczy ocena realizacji utopii poczyniona przez filozofów w diariuszach.
Słowa kluczowe: socjalizm, utopia, Stanisław Brzozowski, Ludwik Krzywicki, metoda
Abramowskiego
Utopian engineers. Stanislaw Brzozowski and Aleksander Swietochowski
towards the practices of modifications’ embodiment
Abstract ENG
There can be distinguished two types of utopia: philosophical and literal (poetic) ones. In this
typology, the differentiation is based on the attitude towards reality. Literal utopia creates
a vision of an ideal society but not implies adapting it into reality. Philosophical utopia demands this adaptation and proposes a political program of actions, showing how this adaptation
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should be done. In the article, the author focuses on one of the lasts philosophical utopias –
socialism. Since there is a significant body of research on socialism, understood as a done
(realized) utopia, the author focuses on the process of implementing (realizing) the early XX-century socialistic projects to the Polish structure of society. The projects considered are of two
main, at the given time Marxist philosophers, Stanislaw Brzozowski and Ludwik Krzywicki.
The author Brzozowski’s correspondence with Socialist Salomea Perlmutter, articles about socialism in “Naprzod”, “Przeglad Spoleczny”, “Glos” and “Glos Robotniczy”, and “Pamietnik” as well as Krzywicki’s brochure entitled “Sic itur ad virtutem”, “W otchlani”, and Wspomnienia. The theoretical framework consists of cultural studies and Jerzy Topolski’s approach,
which is recognized by the author as a “specific type of chronicler”. The article will begin with
a brief reconstruction of social background concerning the “modernity against their will” experience. This stage is necessary to define the directions of the program of action accounting for
a priori elements of cognition: symbols, myths, and language. The role of religious language,
transferred from the old society, in creating the narration about the socialist reality (Abramowski’s method) is especially taken into account in this article. The article concludes with an
utopian implementation’s assessment provided by the philosophers in their diaries.
Keywords: socialism, utopia, Stanislaw Brzozowski, Ludwik Krzywicki, Abramowski’s method

Wprowadzenie
Myślenie utopijne stanowi integralną część paradygmatu nowoczesności,
pojmowanej jako – by odwołać się do sformułowania Tomasza Sobieraja –
modernizm w szerokim rozumieniu socjokulturowym (Sobieraj 2008). Rezultaty utopianizmu (termin za: Kumar 1991) stały się szczególnie wyraźne na
początku wieku XX, kiedy to wskutek rozpadu dotychczasowego ładu (Berman 2006, Shore 2012) i przekonania o zbliżającym się przełomie w dziejach
(Gloger 2013), zaczęły powstawać wizje nowego społeczeństwa, w tym projekt Stanisława Brzozowskiego, którym zajmę się w niniejszym artykule.
Na tę właściwość wyobraźni społecznej Brzozowskiego zwrócili uwagę
Andrzej Mencwel (1966), Urszula Kowalczuk (2007), Aleksander Walicki
(2011a) czy Maciej Gloger (2013). Prace wspomnianych tu autorów stanowią
dość wyczerpujące omówienie intelektualnych źródeł projektu Brzozowskiego, toteż temu zagadnieniu nie zamierzam poświęcać więcej miejsca. Interesują mnie bowiem te rejestry utopianizmu, w których utopijny projekt styka
się z rzeczywistą realizacją. Pragnę więc przyjrzeć się tym momentom refleksji
Brzozowskiego, w których spogląda on na „dokonywanie się” socjalistycznej
utopii za sprawą apriorycznych elementów poznania (Cassirer 1974, Bauman
2017) – symboliki, mitów, zwłaszcza zaś języka – zaczerpniętych z utraconego,
religijnego porządku.
Ramy teoretyczne, które przyjmuję w mojej pracy, wyznacza poetyka doświadczenia (Walas 2012) i zaproponowana przez Tomasza Kunza
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(2012) kulturowa socjologia literatury, której podstawowe założenie brzmi
następująco:
kulturowa socjologia literatury powinna porzucić myślenie w kategoriach systemowych i zamiast poszukiwać strukturalnych determinant,
obiektywnych tendencji, powszechnych praw i uniwersalnych modeli
skupić się na możliwie szczegółowej i transcydycplinarnej analizie konkretnych j e d n o s t k o w y c h [podkr. – A. S.] przypadków. (Kunz
2012, s. 435)

Tak więc materiałem, którym się zajmę, będą głównie artykuły i listy Stanisława Brzozowskiego, choć w miarę potrzeby włączę również teksty Aleksandra Świętochowskiego, z którym łączyła go wspólnota doświadczania społecznych przemian. W przestrzeń rozważań chciałabym włączyć ujęcie Iana Watta
– komplementarne względem propozycji Kunza – literatury jako selektywnego
i pośredniego obrazu społeczeństwa (Watt 1997). Jerzy Topolski notuje także, że autora należy uznać za „szczególnego rodzaju kronikarza modelującego
rzeczywistość w sposób idealizacyjny, czyli zwracającego uwagę na jej istotne
cechy i zagęszczającego uwagę wokół tych cech” (1978, s. 15). Należy wobec
tego zaznaczyć, że rozpoznania Brzozowskiego nie mogą być uznane za obiektywną tendencję, pomimo że sam autor jest w pewnej mierze reprezentantem
formacji socjalistów marksistowskich, ponieważ swój projekt ugruntował na
rewolucji nie tyle politycznej, co socjalnej (zob. Walicki 2011b).
Uwagi o socjalizmie
Nietrudno zauważyć, że w literaturze przedmiotu wspomniana zależność
poddawana była rozwadze przede wszystkim w odniesieniu do rewolucji, co
skutkowało znaczącym ograniczeniem materiału badawczego (por. Mencwel
2014). Najprościej mówiąc: uwzględniano teksty o rewolucji socjalistycznej (lub do niej nawiązujące), lecz nie o socjalizmie (por. Walicki 2011b).
Tymczasem, rozgraniczenie obu pojęć jest tak samo niezbędne jak problematyczne. Dzisiejsza, pokomunistyczna narracja wyraźnie je do siebie zbliżyła;
a wzmianka o rewolucji socjalistycznej odnosi do – nie rozstrzygam czy słusznie – samego socjalizmu.
Natomiast, w doświadczeniu myślicieli końca XIX i początku XX wieku
funkcjonować miały jako zjawiska rozłączne. I właśnie takiego ich stosowania domagał się Stanisław Brzozowski, zauważając, że w powszechnym użyciu coraz częściej mianem socjalizmu określa się wszelkie rewolucyjne zrywy.
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Mierziło go to tak dalece, że na przełomie roku 1905 i 1906 przesłał redakcji
„Naprzodu” artykuł zatytułowany Liberum veto, w którym podnosił kwestię
wiązania „choroby zakaźnej rewolucji współczesnej” z socjalizmem, określonym przez niego: „kamieniem węgielnym wiary w ludzkość” (Brzozowski
1970a, s. 129). Tekstu, zgodnie zresztą z przewidywaniami Brzozowskiego
(Brzozowski 1970a, s. 129), nie przyjęto do druku.
Przywołuję tę sytuację nie tylko po to, aby zilustrować zaszłą zmianę, ale
aby zaakcentować rodzącą się natenczas świadomość jej zachodzenia. Istotnie, także i ona mogła przyczynić się do trudności metodologicznych. Na
trzy lata po tym wydarzeniu autor Płomieni, zmiarkowawszy, że zrównanie
socjalizmu z rewolucją jest nieuchronne, dokonał rewizji swego słownika i od
tego momentu nie mówił o socjalizmie – przynajmniej explicite. Starałam się
więc włączyć do rozważań również te przestrzenie w tekstach Brzozowskiego,
w których pojawiają się celowe bądź bezwiedne pominięcia i niedomówienia.
Przez ład społeczny do ładu serca
Pomimo że najbardziej interesować mnie będzie utopia socjalistyczna
projektowana przez Stanisława Brzozowskiego, to nie zamierzam pójść ścieżką
stricte monograficzną. W obręb rozważań włączę również inne teksty, sytuujące się na przedłużeniu poruszanych przez autora problemów. Brzozowski
pozostanie jednak głównym przewodnikiem po mapie wczesnych projektów
socjalistycznych, gdyż, bodaj jako jedyny, skrupulatnie rekonstruuje podwaliny intelektualnej konstrukcji swego socjalizmu i konfrontuje go z kursem, jaki
powszechnie miał obrać. Zanim jednak do tego przejdę, pragnę na moment
zwrócić się ku społeczno-kulturowemu kontekstowi, wobec którego utopie
socjalistyczne były formowane. Ta perspektywa pozwoli bowiem zrozumieć,
dlaczego dyskurs religijny pełnił tak ważną rolę w procesie wcielania idei
socjalistycznych.
Warto w tym miejscu oddać głos przewodnikowi, Stanisławowi Brzozowskiemu, który w roku 1903 na łamach „Głosu” stawia następującą diagnozę kryzysu społeczno-kulturalnego:
w drugiej połowie XIX stulecia w życiu kulturalnym Europy zaszedł
fakt słabo jeszcze dostrzegalny: pod hałaśliwym chaosem faktów bardziej powierzchownych zarysował się kryzys, jakiego ludzkość dotychczas nie przeżyła: rozkład wszelkich światopoglądów, wszelkich wartości bezwzględnych […]. W tym świecie dusza ludzka po raz pierwszy
uczuła się głęboko samotną. (Brzozowski 1988a, s. 178-179).
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Ten krótki fragment wynotowuje zasadniczo wszystkie bolączki nowoczesnego świata (zob. Shore 2012): anomię („rozkład wszelkich światopoglądów”), śmierć Boga („rozkład (…) wszelkich wartości bezwzględnych”)
i alienację („w tym świecie dusza ludzka po raz pierwszy uczuła się głęboko
samotną”). Wobec tego doświadczenia nie pozostawało zatem nic innego, by
powtórzyć za Brzozowskim: „jak żyć, skoro nie ma nic pewnego, wszystko jest
ruchome, zmienne i wszystko możliwe” (Brzozowski 1988a, s. 189). I właśnie
w tym rozpoznaniu, a dokładniej wiążącą się z nim tęsknotą za dotychczasowym „naturalnym” porządkiem świata, Zygmunt Bauman dostrzega źródła
XX-wiecznej myśli utopijnej (2010, s. 31 i nast.). Mówiąc dokładniej: stwierdza on, że skoro „naturalny” ład społeczny, tj. wyłaniający się samoistnie lub
z nadania nadludzkich mocy, jest już niemożliwy, to jedynym na to remedium jest wytworzenie przez człowieka porządku „sztucznego”.
Dla Brzozowskiego – a zapewne i dla wielu innych, których przeżyciem
pokoleniowym stał się naszkicowany kryzys – „sztucznym” porządkiem miał
być socjalizm. Autor Płomieni jednak, w odróżnieniu od Baumana, zadania socjalizmu umiejscawiał nie tylko w obszarze inżynierii społecznej, lecz
w sferze, przede wszystkim, kultury i moralności. Związek ten obrazowo zrekonstruował Andrzej Mencwel: „skoro niebo milczy, ład kosmosu jest nieznany, a ład serca musi być osiągnięty, jedynym dostępnym wyborem jest wybór
ładu społecznego, ponieważ bez niego niemożliwy jest ład serca” (1988, s. 30).
To, w jaki sposób „ład społeczny” miałby przyczynić się do „ładu serca”,
można zrekonstruować na podstawie publicystyki i korespondencji pisarza
– zwłaszcza listów adresowanych do socjalistki, Salomei Perlmutter, oraz przyjaciół, Wuli i Rafała Buberów (zob. Brzozowski 1970a, 1970b). Pod koniec
kwietnia 1907 roku, referując planowany artykuł wspomnianej Salomei Perlmutter, Brzozowski wskazał, że bezpośrednim źródłem rozpadu społeczno-kulturalnego była nieobecność życia politycznego w Polsce (1970a, s. 336).
Wskutek niezmiennego przewodnictwa jednego stanu wytworzył się ledwie
jeden, nadrzędny typ życia i wypracowana przezeń świadomość. To zaś ona,
w zamyśle autora, stanowiła narzędzie pozwalające „życie świadomie przeżywać i tworzyć” (Brzozowski 1970a, s. 377).
Tymczasem, w Polsce proces wytwarzania świadomości przez stulecia był sztucznie odwrócony; nie była ona wytwarzana przez aktualne życie,
a dziedziczona od pokoleń już przeżytych. Anachronizm tej konstrukcji obnażył zwłaszcza XIX wiek, co Brzozowski streszcza w sposób następujący:
„społeczeństwo bardziej zacofane wytwarza ideologię dla upadłego mieszczaństwa – społeczeństwa bardziej nowoczesnego” (1970a, s. 337). W rezultacie
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społeczeństwo polskie nie było w stanie czynnie wypracowywać takiej świadomości, która byłaby adekwatna do przeżywanego aktualnie momentu historycznego – rozpad odziedziczonego ładu jawił się więc jako rozpad totalny.
Receptą na ten bezwład miał być socjalistyczny „ład społeczny”, który
z wolna zrodziłby nowy typ podmiotowości – człowieka swobodnego (Brzozowski 1970b, s. 161), samodzielnie tworzącego życie i władającego rzeczywistością (Brzozowski 1970a, s. 377). Dopiero on osiągnąć miał „ład serca”:
„następne pokolenie już młodych Polaków inaczej czuć będzie, inaczej będzie
myśleć chcieć” (Brzozowski 1970a, s. 300). Projektowany w ten sposób socjalizm byłby środkiem zaradczym na wszystkie egzystencjalne problemy nowoczesności: alienację, anomię i śmierć Boga.
Bokserskie magazyny,
czyli Brzozowski wobec prasy socjalistycznej
Istniały dwie, zasadnicze drogi kształtowania umysłu człowieka swobodnego: działalność oświatowa i publicystyka. W ramach pierwszej z nich w roku
1905 Stanisław Brzozowski poprowadził cykl wykładów na Wyższych Kursach Wakacyjnych w Zakopanem, których, przywołuję w tym miejscu treść
ogłoszenia opublikowanego w „Naprzodzie” (1905), cel brzmiał następująco:
„pobudzać słuchaczy do samodzielnych prac i badań, pomóc im do wyrabiania sobie światopoglądu; w rezultacie stworzyć atmosferę, w której dojrzewają umysły wolne” (Uniwersytet Wakacyjny 1905, s. 5). Rzeczywistej wolności
umysłów, którym przyszło dojrzewać na odczytach Krzywickiego, Golińskiej,
Daszyńskiego czy Krauza, nie będę w tym miejscu roztrząsać. Można jednak
przypuszczać, że przybrała ona podobną formę do wolności, kształtowanej
przez publicystykę, której poświęcona będzie niniejsza część artykułu.
Publicystyka miała się okazać w rozpowszechnianiu idei socjalistycznych orężem znacznie silniejszym niż działalność oświatowa. Powodów ku
temu było kilka: spadek analfabetyzacji społeczeństwa, powszechna dostępność czasopism (także w publicznych czytelniach) i – w przeciwieństwie do
działalności oświatowej – możliwość jednoczesnego, szybkiego dotarcia do
wielu odbiorców. Nie zdumiewa zatem, że to właśnie prasa zaczęła odgrywać
kluczową rolę w krzewieniu socjalistycznych idei, a to, zdaniem Brzozowskiego, było równoznaczne z wzięciem odpowiedzialności za rozpowszechnianą
treść (1988c). Wszak przed socjalizmem stawiał dalece istotniejsze zadanie niż
stworzenie ruchu politycznego (Walicki 2011b):
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Publicystyka, nie tyle nakazuje, co konstatuje. Publicysta, który sądzi,
że jednym pociągnięciem pióra można coś w życiu zmienić, że siłą
słowa przeważy siłę faktu, jest z punktu widzenia filozofii społecznej
anachronizmem. Liryzm i kaznodziejstwo [podkr. – A. S.] publicystyki polskiej są tylko skutkami niedojrzałości i niedołęstwa. Publicysta
nie prosi, nie poucza, lecz wskazuje siły społeczne, których jest wyrazem, których pracę uważa za swoją i stara się przeszkodzić ich marnowaniu się i rozpraszaniu. Nie stwarza on sił, lecz tylko je uświadamia
– naprzód w sobie, potem w innych, do których przemawia [podkr. –
A. S.]. (Brzozowski 1988b, s. 476)

Ten dość długi fragment, zaczerpnięty z artykułu Faryzeuszom (Brzozowski 1988b), unaocznia szereg problemów związanych z przekuwaniem utopii na realność społeczno-kulturową. Tym, co wybija się na pierwszy plan,
jest wyraźne przesunięcie w rozkładzie sił. Zmiana, projektowana w obrębie
socjalizmu, miała realizować się przede wszystkim w obszarze umysłowości.
„W rewolucyjnym poznaniu” – pisze Brzozowski w liście do Wuli i Rafała Buberów w połowie lutego 1907 roku – „proces sam stwarza rezultat,
a samego rezultatu przyswoić sobie nie można” (Brzozowski 1970a, s. 308).
Natomiast publicyści, zdaniem pisarza, wydają się zależności tej nie pojmować
i próbując „jednym pociągnięciem pióra (…) coś w życiu zmienić”, obnażają
rzeczywiste niezrozumienie założeń koncepcyjnych socjalizmu. Publicystyka
polska przestała bowiem służyć „dojrzewaniu umysłów wolnych”, proponując
zamiast tego jedynie gotowy program działania – rezultat do przyswojenia.
Można zaryzykować stwierdzenie, że prasa, ironicznie określana przez
autora mianem „bokserskich magazynów” (Brzozowski 1970a, s. 175), przestała służyć sprawie socjalistycznej, a zaczęła służyć samym socjalistom. Pomimo początkowego entuzjazmu, z jakim Brzozowski witał nadchodzącą zmianę
(zob. Brzozowski 1970a, s. 104), niebawem, bo we wrześniu 1909, jednoznacznie będzie odżegnywać się od formy, jaką socjalizm powszechnie przyjął:
„ja nie mam nic wspólnego z tym ruchem, który nie jest budzeniem samodzielności w masie pracującej, lecz organizowaniem jej w armię polityczną” (1970b,
s. 235). Publicysta, i odnoszę się w tym miejscu do przywołanego fragmentu
artykułu Faryzeuszom, nie przyczynia się do zwiększania świadomości społeczeństwa, a „zmienia”, „prosi”, „poucza” oraz „stwarza”, czyniąc z robotników „narzędzie swego politycznego panowania” (Brzozowski 1970b, s. 235).
W działalności tej Brzozowski dostrzega znamiona pasożytnictwa (1970b,
s. 235), demoralizacji (1970a, s. 301) i zabobonu (1970b, s. 234). Za sprawą „liryzmu i kaznodziejstwa” publicyści bowiem wypowiadają to, co szczególnie trudzi społeczeństwo, jednak odbierając mu tym samym możliwość
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samodzielnego myślenia. „Nie chcemy, aby o nas myślano! Chcemy myśleć!”
(1970a, s. 301) – stwierdzi Brzozowski w reakcji na doktrynerski ton czasopisma „Głos”. Stoi on bowiem na stanowisku, że „póki człowiek nie tworzy
historii świadomie, ginie” (1970a, s. 378), a partyjna publicystyka stała się
„jednym z przykładów tej metody lekceważenia człowieka” (1970a, s. 347).
Metody były zresztą dość liczne. Autor wymienia wśród nich: melodramatyczny ton (Brzozowski 1970a, s. 155), kaznodziejstwo i doktrynerstwo
(Brzozowski 1988b, 1988c, 1988d) osobistą polemikę i plotkę (Brzozowski
1970a: 180), stosowanie frazesów (Brzozowski 1970a, s. 136) czy też oświecony oportunizm, pojmowany jako unikanie sądów i stosowanie tak ogólnego
stylu, że „żadna zasadnicza barwa razić nikogo nie będzie” (Brzozowski 1988e,
s. 485). Jako że mechanizm wdrażania myśli socjalistycznej poprzez stosowanie frazesów i kaznodziejstwa stanie się przedmiotem szerszego omówienia
w kolejnym rozdziale, chciałabym pochylić się w tym miejscu nad ostatnią
z wymienionych metod, ponieważ – podobnie jak one – zasadza się na trafnym odczytaniu potrzeb społeczeństwa. O oświeconym oportunizmie donosi
Brzozowski w liście do Buberów z 18 lutego 1907:
Nieszczęściem partii jest to, że w niej technika zwalczania argumentów
i zyskiwania zwolenników dla danego ustalonego programu zastępuje
miejsce poznawania i badania. W literaturze partyjnej coraz częściej za
prawdziwe zostaje uznane to, co daje się obronić w polemice podczas
agitacji przedwyborczej, nie zaś to, co wytrzymuje krytykę rzeczową.
(Brzozowski 1970a, s. 307).

Wobec realności utopijna zapowiedź o „pobudzaniu słuchaczy do samodzielnych prac i badań” (Uniwersytet Wakacyjny 1905, s. 5) zdaje się nie mieć
racji bytu. Działalność publicystów jest zgoła odmienna: „nie poznają i nie
potrzebują poznawać i rozstrzygać już nic; informują się tylko” (Brzozowski 1988c: 496). Wynikiem tych poczynań jest zaś „rozmiękczenie mózgu”
(Brzozowski 1970a, s. 316) i „prawo powszechne do beztroskliwości i głupoty”
(Brzozowski 1970a, s. 311). Zarazem jest to metoda skuteczna, ponieważ zaspokaja potrzeby umysłowe czytelników (Brzozowski 1988e) – oferuje gotowy plan działania. W tym jednak Brzozowski dostrzega zagrożenie: czytelnicy/
zwolennicy/wyznawcy stają się ledwie narzędziem uskuteczniania zewnętrznie obmyślonych zmian – „entuzjastycznymi mimikrami” (Brzozowski 1973a,
s. 536). Tym terminem – który zaczerpnęłam z artykułu Religia i społeczeństwo
– określał Brzozowski świadomość, wspierającą się na poczuciu samodzielnego
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sprawstwa wobec tych działań, które w rzeczywistości są przystosowaniem do
danych przez społeczeństwo form (zob. Brzozowski 1973a, s. 536).
Znamienne, że w wytworzeniu „entuzjastycznych mimikr” ogromną rolę
odgrywa praktyka pisarska: pochlebianie klasie robotniczej i przyjmowanie
przez publicystów roli demagogów bądź – trafniej: – kaznodziejów (Brzozowski 1973a, s. 521). „Musimy przecie przyznać” – twierdzi pisarz – „że jesteśmy na ogół niezmiennie dogmatyczną, pragnącą znaleźć ukojenie umysłowe
w jakiejś wierze, rzeszą” (Brzozowski 1973a, s. 516). Zważywszy na moment
historyczny – dyskutowane już bolączki nowoczesności – i dotychczasową
funkcję, jaką pełniła religia, diagnoza ta zdaje się nad wyraz celna. Społeczeństwo polskie potrzebowało nowej wiary i kaznodziejów, którzy zrozumiale wyłożyliby jej dogmaty; socjalizm zatem – abstrahując na moment od projektu
Brzozowskiego – był w powszechnym rozumieniu nie tyle ładem społecznym,
co ładem serca.
Socjalizm dzieckiem chrześcijaństwa
Socjaliści trafnie odczytali potrzebę nowej wiary i skrzętnie to wykorzystywali zarówno w dyskursie pisanym, jak i oralnym. Należy tu zaznaczyć,
że miało to miejsce nie tylko w przypadku języka, lecz i pozostałych apriorycznych elementów poznania, tj. mitów, symboli i – szczególnie mnie tu
interesującego – języka (Cassier 1974, Bauman 2017). Dotychczas na związek języka rewolucji i religii zwrócili uwagę Artur Żywiołek (2012) i Andrzej
Chwalba (1992, 2007). Pierwszy z wymienionych autorów przeanalizował
go w kontekście powstania narracji kulturowych, tworzonych przez Stanisława Brzozowskiego i Mariana Zdziechowskiego, drugi zaś dosyć wyczerpująco omówił polityczne przyczyny wykorzystywania słownictwa i frazeologii
chrześcijańskiej w partyjnych środkach przekazu. Nie ma zatem powodu, aby
w tym miejscu raz jeszcze powrócić do kwestii poruszanych przez obu badaczy.
Wypada w tym miejscu doprecyzować, że przede wszystkim zajmuje mnie
stosunek Brzozowskiego do wykorzystania języka religijnego jako metody
wcielania myśli socjalistycznej. Mówiąc szerzej: spojrzenia utopisty na proces
realizacji utopii. Rozpocznę jednak od przywołania również innych przykładów, aby nieco szerzej zilustrować rozważaną kwestię.
Strategia, która polegać miała na wykorzystaniu pojęć, zwrotów i symboli religijnych w tekstach socjalistycznych, zyskała powszechnie określenie
metody Abramowskiego (Chwalba 2007). Edward Abramowski, podobnie
zresztą jak i omawiany pisarz, dostrzegał niezmienną religijność społeczeństwa
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i potrzebę dostosowania przekazu do zakorzenionego systemu: „ułatwiłoby
[to – przyp. A.S.]” – pisał Abramowski – „dostęp idei socjalistycznych do
tysięcy umysłów robotniczych” (Tych 1975, s. 236).
Umysł bowiem – nie tylko robotniczy – jest zdeterminowany kulturowo: proces poznania jest zapośredniczony w kulturze, zinterioryzowanej przez
jednostkę, a następnie przekształconej w poznawczą organizację świata (Bauman 2017, s. 314). Ernst Cassirer zauważa, że człowiek istnieje równolegle w
dwóch światach – fizycznym i symbolicznym (1964, s. 25). „Człowiek” – notuje Cassirer – „tak okutał się w formy lingwistyczne, wyobrażenia artystyczne,
symbole mityczne i rytuały religijne, że nie jest w stanie widzieć albo wiedzieć
czegokolwiek bez tego sztucznego ośrodka” (cyt. za: Bauman 2017, s. 315).
Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że istnieje tylko to, co narzędzia kulturowe czynią dostępnym (por. Brzozowski 1988d).
Sprawa wdrażania zmian społecznych z wykorzystaniem apriorycznych elementów poznania była dyskutowana nie tylko w obrębie politycznego odłamu socjalizmu. Aleksander Świętochowski poświęcił jej znaczną część
studium zatytułowanego Utopie w rozwoju historycznym (1910), w którym to
formułuje wnioski dalece podobne – by nie powiedzieć: tożsame – do wniosków Abramowskiego. Przyjmując, że o fiasku dotychczasowych utopii przesądzało dążenie utopistów do bezwzględnej realizacji projektu (1910, s. 340
i nast.), Świętochowski dochodzi do następującej konkluzji:
Nie możemy wyobrazić sobie świata jutrzejszego inaczej, jak złożony
z pierwiastków, pożyczonych od społeczeństwa dzisiejszego [podkr.
– A. S.]. Jakkolwiek śmiała byłaby nasza imaginacja, może ona tylko
skupiać, wyliczać, kombinować dla przedstawienia w mniej lub więcej
spójnym modelu przyszłego układu form, które wydają nam się do
niego dopasowane, lecz które widzimy już koło siebie przynajmniej
w stanie zalążkowym lub które wskrzeszamy z cywilizacji umarłych.
(Świętochowski 1910, s. 341).

Myśli filozofa zbiegają się więc z Abramowskim w trzech zasadniczych
kwestiach. Po pierwsze, społeczeństwo przyszłości, jakiekolwiek by nie było,
wyrasta i ma umocowanie w obecnych formach. Po drugie, wprowadzana
zmiana powinna być spójna z panującym natenczas klimatem społeczno-kulturowym i odzwierciedlać formy albo natenczas uobecniające się, albo rekonstruowane z przeszłości.
Refleksja ta nieco później – zapewne w wyniku zaszłych społecznie przemian – została przez Świętochowskiego uzupełniona o kontekst polityczny.
78

INŻYNIEROWIE UTOPII. S. BRZOZOWSKI I A. ŚWIĘTOCHOWSKI ...

Warto oddać mu głos raz jeszcze, ponieważ artykuł Społeczeństwo chłopskie
w odbiciu (Świętochowski 1924), do którego w tym miejscu nawiązuję, stanowi nader interesujący zapis świadomości kulturowej:
żaden naród historycznie rozwinięty, żyjący w warunkach i formach
wytworzonych przez długą przeszłość, nie może nagle zwekslować się
na torze swego rozwoju i podążyć w innym kierunku. Życie społeczne
to nie jest twór codziennego rozkazu lub chcenia, to nie jest naprędce
i programowo zrobiony fabrykat jakieś agitacji, lecz organizm, który
da się wykształcić, ogłupić, wzmocnić, zatruć, wyleczyć, ale nigdy przerobić. (Świętochowski 1924, s. 2).

Tym, co zasługuje na szczególną uwagę w przytoczonym fragmencie, jest
ujęcie życia społecznego jako samoistnego organizmu, podlegającego kształtowaniu w obszarze funkcji umysłu (świadomości), lecz nie jego treści. Spostrzeżenie Świętochowskiego jest ciekawe również z innego powodu: zdumiewająco podobne twierdzenie wynotował w roku 1905 – a więc dziewiętnaście lat
wcześniej – Brzozowski w Czynnikach postępu i prasie (1988c). W tekście tym,
rozliczającym publicystykę polską z szerzenia „eklektyzmu niemocy” (Brzozowski 1988c, s. 495) poprzez „czczy, jałowy frazes, który uderza wrogów,
gromadzi swoich, ale nie buduje ani tworzy” (Brzozowski 1988c, s. 498), notuje następujący osąd: „Dla nas nie dość jest rozwijać sumienia, przede wszystkim idzie o zmianę ich natury” (Brzozowski 1988c, s. 501).
Sądzę, że w przypadku obu autorów można mówić o wspólnocie doświadczania pomimo braku wspólnego doświadczenia. Wszak Brzozowski,
który zmarł w roku 1911, nie miał okazji doświadczyć licznych wydarzeń
politycznych (m.in. rewolucji ludowej, październikowej, ekspansji leninizmu),
obnażających faktyczny kierunek ruchu socjalistycznego, a które to stały się
udziałem Świętochowskiego. Toteż w tekstach, rzecz jasna, operował odmiennym układem odniesień do rzeczywistości (np. naglącą natenczas sprawą prasy). Tymczasem, wspólnotę doświadczania definiuję jako podobieństwo przebiegu procesu poznawczego połączone z przynależnością do tej samej formacji
kulturowej – by częściowo odwołać się do Tomasza Sobieraja – „ufundowanej na określonych założeniach teoriopoznawczych i aksjologiczno-etycznych”
(2008, s. 20), bez określonych ram czasowych, przestrzennych bądź społecznych (por. Maciejewski 2002). Wprowadziłam do definicji wymienione zastrzeżenia, ponieważ za jej treść zasadniczą uznaję zbieżność rezultatów pracy
umysłowej.
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Wprowadzam w tym miejscu termin wspólnoty doświadczania nie bez
powodu. Poczynione dotychczas rozpoznania są w zasadzie rejestrem negatywnym, tj. pokazują, jak nie należy wdrażać projektu utopijnego, lecz nie
dają – wspartej o praktykę – odpowiedzi, jak to robić. Brzozowski, który
umarł młodo, nie miał sposobności do urzeczywistnienia swych wizji. Natomiast, Świętochowski zdołał swe postulaty zrealizować w szkole rolniczej
na Gołotczyźnie, którą założył za namową Aleksandry Bąkowskiej. Wobec
powinowactwa ideowo-etycznego, jakie znamionuje wspólnotę doświadczania, proponuję potraktowanie szkoły Świętochowskiego jako uzupełnienie
projektowanych przez Brzozowskiego zmian. Uzupełnienia tego nie chciałabym jednak traktować jako punktu zamknięcia (dopełnienia projektu), lecz
jako punkt otwarcia utopii na – zapewne jedną z wielu – materialną realność.
Zamiast zakończenia – otwarcie perspektywy
Wyczerpujące omówienie umysłowego pokrewieństwa, łączącego Brzozowskiego i Świętochowskiego, jest materiałem na osobne studium. Toteż
z konieczności potraktuję ten temat wybiórczo2, naświetlając jedynie te wątki,
które stanowiły zaplecze koncepcyjne szkoły rolniczej na Gołotczyźnie. Ze
względu na to, że we wcześniejszych rozdziałach nakreśliłam już drogi myśli
Brzozowskiego, jako podsumowanie – zarówno projektu Brzozowskiego, jak
i tego artykułu – wyznaczę punkty przecięcia obu myślicieli, opierając się na
rozpoznaniach Świętochowskiego.
Fundamentem projekt(ów) omawianych autorów jest założenie o tym,
że dokonanie rzeczywistej zmiany społeczno-kulturowej musi poprzedzać rewolucja moralna. Na stronach „Prawdy” Świętochowski pisze: „jeśli przewrót
nie dokonał się w jej [społeczności – przyp. A. S.] pojęciach i dążeniach, nie
pomogą najenergiczniejsze nawoływania i najbardziej porywające przykłady”
(1905, s. 103). Zasadniczo, „nawołania” i „przykłady” hamują zmianę, gdyż
podtrzymują podrzędnościową organizację społeczeństwa: „nasza kultura” –
rozpoczyna Świętochowski – „pozostaje ciągle tworem jednostek, szczególnie
uzdolnionych i grup, szczególnie wywyższonych i nie jest wyrobem warsztatów całego narodu” (1909, s. 1-2). Stąd też postuluje – jak i Brzozowski
– współudział ludu w organizacji życia politycznego (Świętochowski 1909),
2
Nieco bardziej szczegółową rekonstrukcję biografii myślowej – zwłaszcza pod kątem mechanizmów ucieleśniania zmian w społeczeństwie – można zrekonstruować w oparciu o cykl
felietonów publikowanych na łamach „Kultury Polskiej”, „Humanisty Polskiego”, „Gazety
Warszawskiej” i „Myśli Narodowej”.

80

INŻYNIEROWIE UTOPII. S. BRZOZOWSKI I A. ŚWIĘTOCHOWSKI ...

uznanie swobody indywidualnej (Świętochowski 1880, 1907) i rozbudzenie
świadomości zasad rządzących światem (Świętochowski 1908a). Początkiem
wdrożenia zmian miałoby być odejście od dogmatyzmu, kaznodziejstwa i
czczej frazeologii (Świętochowski 1908b, 1909b, 1909c).
Zainicjowaniem zmiany i wcielaniem postulatów zająć się miała inteligencja, o czym Świętochowski donosi w cyklu Liberum veto3. Przestrzenią
realizacji projektu miała być instytucja szkoły publicznej, stwarzająca człowieka myślącego: „chłopska szkoła nie może być chłopską” – donosi filozof w
jednym z listów – „kształcącą jakiś szczególny gatunek człowieczy, który ma
zawsze pozostać odrębnym, lecz ludzką” (cyt. za: Janikowa 1999, s. 160-161).
Należy poczynić tu niezbędną dygresję: o stworzeniu z „Przeglądu Społecznego” organu teoretycznej myśli wspominał również Brzozowski w jednym
z listów (zob. Brzozowski 1970a: 180), choć pomysłu tego nigdy nie rozwinął. W tym miejscu odsłania się istotna różnica w metodzie realizacji. Projekt
Świętochowskiego był projektem w skali mikro, zakładającym bezpośredni
kontakt pomiędzy mentorem a ludem. Natomiast zamysł Brzozowskiego był
makroprojektem, obejmującym swym zasięgiem całe społeczeństwo, lecz w
sposób zapośredniczony w piśmie4. I być może właśnie to przesądza o skuteczności wdrażania i żywotności projektu utopijnego; wszak szkoła Świętochowskiego istnieje do dziś.
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Paweł Binkowski1

Utopia afektywna
i literacka prezentacja
Abstrakt PL
Postulaty tworzenia utopii pochodzą już od najdawniejszych autorów, którzy poszukiwali krain
lub czasów idealnych, co współcześnie rozumiemy właśnie jako wytwory utopijne. Słusznym
uznaniem jednak jest, że późny, przemijający na naszych oczach, postmodernizm stanowi przestrzeń pytań o następstwa, jakie niesie przyszłość. Postęp cywilizacyjny, skupiony na rozwoju
i poszukiwaniu nowości, zatraca z pola swojego widzenia elementarne wartości. Spełnione wizje utopistów – możliwie najwyższy stopień ujednolicenia społeczeństwa, szeroki dostęp do
informacji, itd. – przyjmują coraz silniej formy antyutopii, a te wzmagają potrzebę reinterpretacji otaczającego świata. W rezultacie jesteśmy świadkami wspólnoty, w której jednostki ogłaszają konieczność zatrzymania i refleksji.nBadawczo wyzbywamy się silnych teorii, które dążyły
do uniwersalizmu opisu. Współczesna twórczość literacka, będąca centrum moich rozważań,
przenosi akcent na badanie pojedynczych utworów. Zamiast struktury fascynować będzie nas
właśnie afekt jako podstawowy bodziec, zamiast analizy porównawczej biografii z tekstem skupiamy się na akcie. Literatura zwraca się ku człowiekowi, jego poszczególnej i niedoskonałej
kreacji, słabościom. Taki człowiek staje się wyraźnie nieutopijny – daleki jest od uczestnictwa
w systemie społecznym jako jego doskonały (przez swoją przezroczystość) komponent.
Słowa kluczowe: afekt, utopia, pamięć, literatura, prezentacja, teoria literatury
Affect’s utopia and literary presentation
Abstract ENG
The postulates of creating utopias come from the earliest authors who were looking for lands
or ideal times, which we now understand as utopian creations. The right recognition, however,
is this late, transient, postmodernism is a space for questions about the aftermaths, which the
future will bring. Civilization progress, focused on the development and search for novelty,
loses elementary values from its view. The fulfilled visions of utopists – the highest possible
level of society unification, wide access to information, etc. – are growingly taking the form of
anti-utopia, and these are increasing the need to reinterpret the surrounding world. As a result,
we are witnessing a community in which individuals proclaim the need to stop and reflect.
nIn the scholarly fashion, we are getting rid of strong theories that sought to universalize the
description. Contemporary literary work, which is the centre of my reflection, shifts the focus
to the study of individual works. Instead of structure, we will be fascinated by affect as the
basic stimulus, instead of comparative analysis of biography and text, we will focus on the act.
Literature turns to human being, their individual and imperfect creation, and their weaknesses.
Such a human being becomes clearly non-utopian – they are far from participating in the social
system as its perfect (through its transparency) components.
Keywords: affects, utopia, remembrance, literature, presentation, literary theory

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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Poniższy artykuł nie ma zamiaru oddać całości zjawiska, jakim jest funkcjonowanie utopii i jej odmian w literaturze, ponieważ próby jego zrozumienia stają się od lat tematem całych kursów akademickich. Świadczy to w mojej
ocenie o wciąż żywym obszarze badań i refleksji badawczych, a także ciągłych
poszukiwaniach znaczeń. Tekst jest próbą zrozumienia utopii i relacji, jaka
zachodzi między nią (szeroko pojętym zbiorem) a afektami. Relacja ta jest interesująca, ponieważ utopia w swym podstawowym założeniu jest projektem
przyszłości, natomiast afekty rozumiane są, choć nie bez wątpliwości, jako
zdarzenia występujące w teraźniejszości i szybko przenoszące się do przeszłości. Ciekawi mnie ta więź, moment kontaktu, błysk zdarzenia. Pytaniem dla
mnie wiodącym byłaby więc możliwość realizacji potencjału afektywnego
w dziełach literackich, których jawnym lub zawoalowanym celem jest projektowanie utopii.
Całość mojego rozpoznania wydawałaby mi się niepełną bez powrotu
do podstaw kultury europejskiej i fundacyjnej dla utopii wizji Platona. Jego
projekt Państwa stawia nam już pytania o możliwość realizacji projektu utopii,
ale również pytania o grupę docelową, dla której kraina ta byłaby przeznaczona, a dokładniej – dla kogo nie ma w niej miejsca. Państwo nie ma bowiem
prawa stać się rajem, doskonałym polis dla wszystkich, jest z założenia ekskluzywne i wyłączające, ponieważ w samej już podstawie ma za cel wykluczanie
obecności Innego, do tej pory istniejącej i poddawanej próbom rozpoznania
figurze. Innym w platońskiej wizji są szeroko rozumiani poeci. Zagrożenie to,
zwiastujące zgubę dla nowego modelu, związane jest ze zdolnością poetów do
wytwarzania mimesis. Jak pisze Michał Sowiński:
Powodów tego zagrożenia jest kilka: po pierwsze, aspekt moralny sztuki mimetycznej. Wytwory poetów mają zgubny wpływ na dusze nie
w pełni ukształtowane, na dusze przeciętnych obywateli, którzy nie
są filozofami, a więc nie potrafią jednoznacznie odróżnić dobra od zła.
Sztuka mimetyczna odwołuje się do najniższych instynktów człowieka, przez co łatwo może go zdemoralizować. Po drugie, naśladowanie
rzeczywistości jest ontologicznym fałszerstwem, podrabianiem świata,
który, upraszczając, jest już odbiciem innego, idealnego porządku (Sowiński 2015, s. 443).

Zgubnym wpływem poetów na społeczeństwo byłoby więc wytwarzanie
przez nich zagrożenia, polegającego na fascynacji rzeczywistością mimetyczną,
kierującą uwagę na instynktowne popędy i pragnienia. Te, później, powodować mogłyby osłabienie władzy rozumu.
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Owo osłabienie władzy rozumu, atakowanego przez poetyckie wizje inności, a dalej przez instynktowne, zwierzęce reakcje ciała, znajduje później
odzwierciedlenie w rozdziale ciała od rozumu, sfery popędu od sfery idei.
Nowe państwo, doskonała utopia, nie ma prawa być kierowaną przez popęd,
jakiegokolwiek rodzaju żądze (stąd brak w Państwie pieniędzy), a wyłącznym
modus operandi jest poleganie na władzy rozumu, oświeconego i wolnego od
zniewolenia. Rozpoznanie to prowadzi do wniosku, iż Platon ufundował
przyszłym pokoleniom – chociaż oczywiście nie jako jedyny – hierarchiczną
strukturę dominującego rozumu i podległego ciała, a każde modyfikacje tego
modelu winne być uznanymi za szkodliwe. Adorno i Horkheimer przypominają przekonanie, w którym określano ciało jako „źródło wszelkiego zła”
(Adorno i Horkheimer 1994, s. 255). Wyłączenie z systemu poetów jawić
może się nam obecnie jako złudne marzenie – głównie w twórczości literackiej
bowiem zapisana została nadzieja Platona.
Do projektowania doskonałych światów powrócił renesans oraz zaistniały wówczas zwrot ku człowiekowi. Oto właśnie w 1516 roku Thomas More
ogłasza Libellus aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo Reipublicae
statu de que nova insula Utopia, z której pochodzi stosowane do dzisiaj hasło,
określające cudowną krainę przyszłości – Utopię. Wyspa ta silniej niż platońska poprzedniczka tworzy marzenia o ładzie, dobrobycie i szczęściu, a za
centrum i źródło porządku obiera rodzinę. Nie jest to już skupienie uwagi
na indywidualnej mocy rozumu, lecz oparcie nowego systemu społecznego
na jego podstawowej – zdaniem autora – komórce, jaką jest właśnie rodzina.
Marzenie More’a zakłada występowanie zagrożenia, które skłania
do refleksji, iż Utopia jest projektem o wymowie lewicowej, bowiem jak pisze
Nicieja „[w]iększość patologii rodzi się przez ogromne nierówności społeczne, wynikające z chciwości i pazerności elit” (Nicieja 2017, s. 87). Odważna
wymowa tego projektu staje się jeszcze ciekawsza, gdy spojrzymy na historyczno-społeczne tło działalności More’a na dworze angielskim. Należy natomiast zwrócić uwagę na znaczenie samej nazwy, istotne z uwagi na późniejsze modyfikacje modelu, a analiza ta pozwoli nam na podkreślenie ważnych
i tyleż pesymistycznych obserwacji. Źródła w języku greckim – outopos i eutopia – oznaczają kolejno „nie-miejsce” oraz „miejsce szczęśliwe”. Ową pesymistyczną obserwacją jest niezdolność zaistnienia utopii, ponieważ jest
nie-miejscem szczęścia. Utopia jest więc możliwa wyłącznie do wyobrażenia,
zakreślenia projektu, nigdy do realizacji, bo sama w sobie zakłada nie-istnienie.
Model More’a zapisał się silnie w kulturze, którą możemy określić na
nasze potrzeby „kulturą marzycieli”. Poszukiwania utopii, jej projektowanie
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i chociaż chwilowa wiara w możliwość jej zaistnienia napędzała powstawanie
kolejnych scenariuszy, które w ostatnich latach złożyli w Słownik miejsc wyobrażonych Albert Manguel i Gianni Guadalupi. Niestety, zbiór owych fantastycznych krain pozwala nam tylko na ulotną podróż w sny i chwilową wiarę,
że patrzymy na mapy istniejącego świata. Tworzenie utopijnych scenariuszy
miało i nadal ma swoją cenę, którą jest utrata marzeń o realizacji projektu.
Również karmienie społeczeństwa pięknymi scenariuszami złotej przyszłości
dobrobytu dociera do granic swojej wyporności, a to powoduje, że świat staje
się coraz bardziej nieakceptowalny, przy czym wyższe klasy społeczne uzurpują sobie prawo do decydowania w imieniu wszystkich obywateli o jego funkcjonowaniu w imię demokracji.
Pesymistyczne nastroje społeczne XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii stały
się przyczyną wprowadzenia przez Johna Stuarta Milla terminu „dystopia”,
odnoszącego się do kondycji ówczesnej monarchii, ale również całego społeczeństwa. Tym samym powstał nowy model, który jak pisze Michał Głażewski:
Kontekst mowy pozwala przypuszczać, że Mill miał na miejsce, gdzie
rzeczy mają się źle, rodzaj społecznego Zło-bytu, a nie prostą odwrotność utopii, gdyż grecki przedrostek dys- czy dis- znaczy chory, zły lub
nienormalny i nie stanowi zaprzeczenia u- jako kalamburu ou-, czy
nie oraz eu-, czyli dobry. Biorąc pod uwagę intencję Milla, można
adekwatnie dokonać translacji tego terminu jako „utopii negatywnej”
(Głażewski 2010, s. 31).

Przed rozpoczęciem literackiego rozpoznania należy zatrzymać się przy
zaproponowanym modelu utopii negatywnej. Pojawia się bowiem zagrożenie
synonimicznego rozumienia dystopii i antyutopii jako dwóch modeli przeciwstawnych wobec utopii. O ile badania humanistyczne taką rolę opozycji
wobec utopii (jako nie-miejscu szczęścia) przyznają dystopii i antyutopii na
równi, tak mylnym jest przypisywanie im tożsamego znaczenia, ponieważ są
to kolejno utopia negatywna i utopia satyryczna. Nie bez znaczenia pozostaje
fakt, że na przestrzeni lat oba terminy funkcjonowały wymiennie i rozmyła się
ich granica znaczeniowa (Maj 2014, s. 162).
Przełom XIX i XX wieku, modernistyczny prąd dekadentyzmu, wypierający filozofię myślenia pozytywnego, oraz spełniająca się i w końcu spełniona
wizja wielkiej wojny przyczyniły się do utraty społecznej wiary w możliwość
istnienia krainy szczęścia. Obserwacja brutalności rzeczywistego świata stała
się powodem poszukiwania antidotum, z pełnym zrozumieniem braku istnienia panaceum. Przykładem tego stała się literacka antyutopia – kraina, której
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funkcjonowanie miało na celu stworzenie wrażenia, iż świat rzeczywisty posiada jakieś wartości pozytywne. W 1932 roku Aldous Huxley opublikował
powieść o nadzwyczaj aktualnym, pomimo lat, znaczeniu – Nowy wspaniały
świat. Powodem niesłabnącego zainteresowania powieścią jest jej polisemantyczność i przedstawienie panoramy społeczeństwa przyszłości w kategoriach
komunikatu ostrzegawczego.
Opisani mieszkańcy Republiki Świata funkcjonują w świecie opartym na
trzech niepodważalnych, w rozumieniu absolutnym, zasadach – wspólnotowości, identyczności i stabilności. W 632 roku po Fordzie (widoczny wpływ
rewolucji przemysłowej, masowości produkcji i jednorodności) obywatele
Republiki są najdoskonalszymi wersjami ludzi przyszłości, którzy nie poddają
się chorobom czy wojnom. Ten model nie jest jednak efektem empatycznego
i ukierunkowanego pozytywnie rozwoju społecznego, lecz u jego podstaw leży
szerzona propaganda Republiki. Huxley nie tworzy jednak własnego układu,
lecz korzysta z towarzyszącego mu rozwoju totalitaryzmu – idei społeczeństwa zunifikowanego, jednorodnego i wykonującego działania zgodne z obowiązującym dyskursem. Jeśli Republika Świata jest systemem totalitarnym to
pojawia się pytanie o powody szczęścia jego obywateli – pozorne zagrożenie
zostało zniesione przez pełną kontrolę urodzeń oraz prowadzoną powszechnie
terapię somatyczną. Drogą do zrealizowania idealnego świata jest usunięcie
w percepcji obywateli takich wartości jak piękno czy dobro oraz zastąpienie
ich potrzebą wspólnego rozwoju wygodnego świata (Kaczmarek 2013). Przerwanie terapii narkotycznej somą doprowadza u głównego bohatera do utraty
wiary w szlachetność Republiki, ponieważ rozpoczyna on procedurę racjonalnej oceny otoczenia.
Nowy Świat jako samodzielna i niepoddawana porównaniom kreacja systemu społecznego nie miałaby jednak wymiernego znaczenia, gdyby
w kontrze względem idealnego porządku nie pojawił się inny świat – Rezerwat. Pochodzący z Rezerwatu John jest przedstawicielem starego świata i jako
jego reprezentant stanowi zagrożenie dla Republiki. Jest zagrożeniem z uwagi
na swoje pochodzenie – nie został modelowo stworzony, jako efekt naukowej
preparacji, lecz w wyniku cielesnego kontaktu. Tu wracam do postaci Innego
– John stał się w krajobrazie Republiki Świata odmieńcem, a odseparowani od
innych kultur Republikanie (tworzą homogeniczne, jednorodne pod względem psychospołecznym, państwo) nie mają umiejętności oceny przybysza.
Jest więc John w tym wypadku prezentacją niesamowitego (niem. unheimlich),
który na drodze do „samowitości” (niem. heimlich) musiałby zostać rozpoznany, uznany i zrozumiany (Freud 1997, s. 236). Przekonanie Republikanów
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o jednym modelu społecznym modelowane jest przez wspomnianą wyżej
somę – środek farmakologiczny, którego działanie możemy porównać z lekami psychotropowymi.
Osoba Johna jako Innego staje się również reprezentacją figury nobilis
barbarus, którą we wstępie do swojego artykułu tak opisuje Ryszard Sadowski:
Wyraża ona [koncepcja szlachetnego dzikusa – PB] przekonanie
o szlachetności natury człowieka, która skłania go do prowadzenia życia
w harmonii z przyrodą i w zgodzie z sobą samym oraz drugim człowiekiem. W kulturze euroatlantyckiej koncepcja ta jest często przedstawiana w opozycji do człowieka cywilizowanego, którego uznaje się za
wyalienowanego ze środowiska naturalnego, a przez to niezdolnego do
kształtowania harmonijnych relacji z przyrodą i drugim człowiekiem
(Sadowski 2016, s. 23).

John, stając się niebezpieczną fascynacją Bernarda, przenosi do Republiki ideały wolnego myślenia, wiary i kreatywności. W tym momencie staje
się realizacją Innego, pełniącym rolę szlachetnego dzikusa, ale również zagrożeniem, ponieważ odgórnie sterowane, totalitarne, społeczeństwo Republiki
nie jest zdolne do przyjęcia jego ideałów. Futurystyczny świat pozbawiony
jest tych wartości, więc musiałby się ich uczyć od podstaw przy jednoczesnej
rezygnacji ze stosowania somy.
Postać Johna może być dla nas również podstawą do innej dyskusji,
a mianowicie do zderzenia modelu utopii (czy, w wypadku Huxleya, antyutopii) z podstawowym pytaniem teodycei, zadanym przez Gottfrieda Leibniza
„Si Deus est, unde malum? Si non est, unde bonum?”. Gdyby Republika Świata nie była pozbawiona wartości prymarnych, piękna i dobra, niepotrzebny
byłby nam Rezerwat w roli przeciwwagi. Dla mieszkańców Republiki jest ona
wspaniałym bonum orbi, względem której Rezerwat jest miejscem, z którego
pochodzi zło – efekt myślenia, czucia i zdolności wyrażania uczuć. To odbywa
się w przestrzeni wewnątrzliterackiej, ponieważ jako zewnętrzni obserwatorzy
świata wierzymy w słuszność idei Johna, którego działania z czasem zaczynamy popierać. W tym modelu Nowy wspaniały świat realizuje wskazywaną
wcześniej tendencję do tworzenia niehumanitarnego świata jako ostrzeżenia
czy przestrogi przed cywilizacyjnym postępem – nowoczesnością jako źródłem cierpień, którą słusznie po latach sklasyfikował Bauman.
Rzeczywistość XX wieku z silnie determinującymi relacje społeczne
wielkimi wojnami nie pozostała bierna wobec wizji utopistów i odwrotnie
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– musieli oni swoje propozycje poddać krytyce. Adornowska teza „po Oświęcimiu” określała, z zastraszającą precyzją i aktualnością, rewizję literatury, jej
piękna i możliwości kreacji utopijnej. II wojna światowa, jako osobiste doświadczenie i jako trauma odziedziczona, odcisnęła niezbywalne piętno. Artystyczne wizje budowania nowych światów, w których żyli doskonali ludzie,
uległy dewaluacji na rzecz opisu rzeczywistości, analizy jej cech i interpretacji
w perspektywie antropologicznej. Istniejące, również po wojnie, systemy totalitarne stały się przyczyną bezsilnych pytań o stan ludzkiej tożsamości. Stąd tak
silny rozwój i zaznaczanie obecności przez badania antropologiczne, kulturowe
i studia nad pamięcią czy Zagładą.
Zwrot kulturowy wzmocnił istotę badań humanistycznych, które stały
się przestrzenią poszukiwania ludzkiej tożsamości. Trudno nie wspomnieć,
nawet wyłącznie w ramach przypomnienia, o wpływie postmodernizmu,
który znacząco przyczynił się do modyfikacji orientacji badawczych, a te doprowadziły do rozwoju badań kulturowych, (post)kolonialnych czy feministycznych, aby w końcu dać im wiodące znaczenie w procesie analizy świata.
Tym samym projekty przyszłości ustąpiły w dużej mierze skupieniu na teraźniejszości, wymagającej ciągłej pracy w celu uniknięcia kolejnych wojen, ale
także rozwinięciu uległy badania nad pamięcią, mające na celu ukazywanie
zagrożeń, jakie niosą za sobą nieodpowiedzialne czy po prostu złe decyzje, nie
tylko polityczne.
W świetle powyższych uwag skupić należy się na drugim członie tytułu
niniejszego artykułu, więc na afektach, których rola obecnie, szczególnie po
silnym zwrocie afektywnym, stanowi obiekt wielu badaczy i badaczek. O ile
trwająca dyskusja o ograniczonej aktywności zwrotów ma miejsce w przestrzeniach akademickich, badania nad afektami są nadal bogatym i niewyczerpanym zasobem, o czym świadczy chociażby ten tekst. Świadczy o tym również
podjęta przez Monikę Glosowitz próba wprowadzenia afektywnej teorii literatury, mającej być polem, z którego „polskie badaczki i polscy badacze spoglądają na dzieje symbolicznych reinterpretacji wielkich i mniejszych tekstów
oraz zbiorowych mitów z perspektywy afektów” (Glosowitz 2019, s. 31).
Z zaproponowanym przez Monikę Glosowitz terminem „afektywnej
teorii literatury” mam jednak pewną trudność. Jest ona związana z przekonaniem o sile teorii, jej porządkującym charakterze, zdolności wytwarzania
ładu. Zgadzam się przy tym z badaczką, że patrzenie na teksty z perspektywy afektów osiągnęło swój status, pozwalający na uznanie znaczącej roli tej
perspektywy w procesie odbioru literatury. Przy tym wyróżnieniu badań nad
afektami istotna jest dla mnie perspektywa Agnieszki Daukszy, która broni
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badanie afektów przed zarzutami o brak odpowiedniego wyposażenia badań
humanistycznych, konstruowanych między innymi przez neurobiologów czy
psychologów, badających zaistnienie i przekazywanie afektów w organizmie.
Jak natomiast zaznacza:
Jaka jest zatem specyfika afektywnie sprofilowanego pola humanistyki?
Otóż – celowo podkreślam tę nie zawsze uświadamianą oczywistość
– przedmiotem humanistycznego „zwrotu afektywnego” nie są afekty same w sobie, lecz teksty kultury, literackie, wizualne i plastyczne
przedstawienia usiłujące na różne sposoby zapośredniczyć stany afektywne (Dauksza 2017, s. 10).

Porządkuję tym samym pewną możliwą do stwierdzenia niezgodność
moich następnych obserwacji, w dużym stopniu próbnych. Zwrot afektywny
datowany jest na przełom XX i XXI wieku, ale osiągnięcia badań nad afektami
pozwala nam na skorzystanie z nich na drodze poszukiwań stanów zaistnienia
afektów w lekturze tekstów wcześniejszych.
Moją uwagę chciałbym poświęcić dwóm tekstom, które z całą śmiałością
tego stwierdzenia określam jako kanoniczne, chociaż mam świadomość krytyki tego terminu oraz równoczesnej możliwości wpisania ich w różne kanony.
Mowa tu o wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego. Każdy z nich proponuję jako, odpowiednio drugą i trzecią,
po Nowym wspaniałym świecie, omówionym wcześniej, propozycję literackiej
reprezentacji, w zamyśle próbnej i mogącej podlegać krytyce. Różnice widziałbym natomiast w celowości – dystopijna wizja Huxleya jako krytyka otaczającej rzeczywistości umieszczona zostaje po jednej stronie moich obserwacji,
po drugiej – próby znalezienia utopii w świecie, który przyjmuje coraz silniej
kształt Republiki Świata.
Nieposiadający tytułu wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, rozpoczynający się od słów „Niebo złote ci otworzę”, a pochodzący z roku 1943, stanowi dla mnie jeden z przykładów poszukiwania możliwości utopii, którą jest
inny świat niż podmiotowi współczesny – inny niż czas II wojny światowej.
Wiersz o potencjale utopijnym, ale również afektywnym z uwagi na zapisanie w nim owej intensywności, jaką jest afekt. Wiersz będący w swojej treści
obietnicą lepszego, pięknego, wyobrażanego świata piękna. Obietnica nieba,
śpiewów jezior czy gry wiolonczel stanowi kontrę wobec obrazu wojennego,
który otacza podmiot w codzienności – podmiot oraz osobę, do której kierowana jest owa obietnica. Projekt tej utopii możliwy jest jednak do osiągnięcia
po upadku codzienności:
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Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne – obraz dni,
które czaszki białe toczy
przez płonące łąki krwi (Baczyński 1986, s. 122).

Zbudowana w przestrzeni wiersza utopia ma stanowić przeciwwagę dla
doświadczeń wojennej codzienności, tak silnie warunkującej życie społeczeństwa. Afektywność innego świata jest poetycką odpowiedzią na dystopijną
rzeczywistość, więc wracając do przedstawionego modelu platońskiego mimesis nie ma tutaj znaczenia destrukcyjnego, lecz posiada wartość konstruującą,
utrzymującą podmiot, reprezentujący pokolenie, w wierze w nadchodzącą
możliwość nowego świata.
Afektywność tej utopii jest podkreślana przez intensywne wartości natury, kojarzone pozytywnie. Patrząc na wiersz z perspektywy współczesnej
opisane przez Baczyńskiego wartości jawią się jako ponadczasowe, istotne nie
tylko dla pokolenia autora. Doznane przez poetę porażenie okupacyjne zwraca uwagę na niedostrzegane na co dzień walory natury, funkcjonującej według własnych praw. Zdolności te obecnie rozpatrujemy w kategorii estetyki
posthumanistycznej, nad którą z przyczyn oczywistych nie będę się w sposób
rozbudowany zastanawiać. Dostrzec możemy natomiast możliwość ucieczki
do praw natury, niepodlegających władzy ludzkiej, która w totalitarnym wymiarze pozbawia marzeń, odbiera możliwość życia i przeżywania go we własny,
pożądany sposób.
Poetycki projekt Baczyńskiego nie jest jedyną próbą nakreślenia utopii w czasach wojny, nie jedyną również w perspektywie twórczości autora,
ale w całej twórczości pokolenia Kolumbów, jak również starszych autorów
i autorek. Mimetyczna zdolność projekcji światów dla ludzi, których życie
przerwał okres wojny i okupacji, staje się więc tworzeniem owych nie-miejsc
szczęścia, których migotliwe istnienie jest potrzebne dla utrzymania wiary
w możliwość zmiany, wiary w nadchodzącą przyszłość powojenną. Nasza
perspektywa i wiedza historycznoliteracka każe nam jednak dojść do pesymistycznych wniosków niezrealizowania tych projektów, co ma związek nie
tylko z tragiczną śmiercią Baczyńskiego podczas powstania warszawskiego, ale
również z okresem powojennego stalinizmu oraz funkcjonowania Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.
Zapisana w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wojna nie była
jednak wydarzeniem, do którego doszło nagle. Analizy literackie okresu
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międzywojnia wskazują jasno na nasilające się tendencje katastroficzne w drugiej połowie tego okresu, czyli w latach 30. XX wieku. Nurt katastrofizmu w
polskiej literaturze nie jest jednak obszarem moich tutejszych obserwacji, lecz
z tego okresu postanowiłem przywołać jeden z utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a mianowicie wiersz Prośba o wyspy szczęśliwe, opublikowany w roku 1937. W perspektywie nadchodzącej wojny ta poetycka prośba
prezentuje się jako ostatni krzyk, ostatnia nadzieja na zmianę świata.
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu
(Gałczyński 1983, s. 34).

Poetycka prośba, marzenie o utopii, jest od początku chwilowa, podmiot
nie prosi o długie trwanie tego stanu. Sen jest w XX-wiecznej teorii literatury obszarem zainteresowań wielu badaczy i filozofów, między innymi pisał
o nim Maurice Blanchot „[w]e śnie śni siebie bezkres” (Blanchot 1996, s. 47).
Z opisywanej przez francuskiego filozofa figury snu, do której często wracał,
możemy wyciągnąć interesujące nas wnioski, również na potrzeby tych rozważań. Sen jest bowiem jedną ze strategii zaistnienia utopii. Marzenia senne posiadają zdolność projektowania idealnych światów i pożądanych przez
nas zdarzeń. Są bowiem chwilowym zerwaniem więzi z rzeczywistością jawy,
zmianą perspektywy, która oczywiście może przyjmować różne wymiary, stąd
nasza kategoryzacja snów na marzenia senne i koszmary. Jeśli jednak sen na
nasze potrzeby postrzegamy w tym pierwszym wariancie, rozumiemy je jako
przeciwwagę względem wariantu drugiego, którym staje się jawa. Senne pejzaże, jak ten zaproponowany przez Gałczyńskiego, ulotnie urzeczywistniają
nie-miejsce szczęścia, którymi są tytułowe wyspy szczęśliwe, co może stanowić
ciekawe nawiązanie do wyspy Utopia More’a.
Dochodzi w wierszu Gałczyńskiego do ciekawego zabiegu – sen jest projekcją indywidualną, realizowaną w sferze jednostkowego przeżywania intensywności. Jest to liryka zwrotu, powodującą skojarzenie z prośbą kierowaną
do kogoś rzeczywistego, a przez to możemy mieć wrażenie, że czytamy erotyk.
Pozwolę sobie jednak na zaproponowanie scenariusza, w którym podmiot
zwraca się właśnie do snu jako dawcy utopii i posiadacza zdolności wywoływania afektu, rozumianego jako intensywność. Właśnie czas snu, moment
w życiu, gdy tracimy więź ze światem, jest tym, który pozwala nam na realizację marzenia o istnieniu osobistej utopii, nie-miejscu spokoju, wytchnienia,
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radości rozumianej jako oddech.
Obecna w ponowoczesnej świadomości wizja niemożności zaistnienia utopii, brak szansy na znalezienie owej idealnej krainy, nie powoduje
w swoim całokształcie utraty wiary w możliwość zbudowania krótkiej, czasami
nawet krotochwilnej, wizji szczęśliwości. Poszukiwania pięknego fantazmatu
nie mają już jednak takiego charakteru jak w czasach More’a, nie są już złudną wiarą w możliwość zaistnienia w przyszłości lepszego świata, chociaż błędem byłoby niezauważanie takich projektów. Zmieniają się jednak ich środki
i strategie.
Trudność widzę w utracie możliwości wiary w istnienie nieodkrytych krain, takich jak mityczna Atlantyda, co ma związek z coraz mniejszym zasobem
lądów niezbadanych i nieznanych współczesnej geografii. Nie pomagają nam
w tym również obietnice korzyści wynikających z postępu technologicznego
czy wizualizacje miast przyszłości, zbudowanych ze szkła i stali, których szkice zaproponował chociażby Huxley. Przeciwko takim wizjom stają bowiem
świadomość ekologiczna, badania nad antropocenem, społeczna i geologiczna kondycja planety oraz swoista bezradność jej mieszkańców, którzy coraz
częściej są zmuszeni do prowadzenia wyścigów zbrojeń w celu zapewnienia
bezpieczeństwa. Bezradność objawia się również wobec sytuacji pandemicznej, o której już wspominałem – zostaliśmy oto utwierdzeni w przekonaniu,
że jako globalne społeczeństwo nie jesteśmy zdolni do pokonania wirusa, do
zachowania naszego starego porządku, który okazał się być w swej formie
niewydolny.
Jako możliwość współczesnej poezji rozumiem więc budowanie światów
w tekstach literackich, które byłyby projektami mikroutopii czy właśnie utopii afektywnych, świadomych swojej krótkotrwałości, skupionych na intensywnym doznawaniu piękna. Opisywane przeze mnie przykładowe projekty
nie mają określonego katalogu środków, o czym mogą świadczyć przywołane
przeze mnie teksty, ale również praktyki czytelnicze. Rolę interpretatorów
przejmujemy bowiem wszyscy, odnajdując dla nas ważne cząstki w tekstach,
mające prawo i zdolność zachwycania, zatrzymania, przeniesienia nas do sfery
marzeń.W akcie czytania każdy czytelnik i każda czytelniczka mają więc prawo do tworzenia własnych utopii, odkrywania własnych nie-miejsc szczęścia,
odbieranych w formie afektów.
„Czym jest poezja, która nie ocala” – tymi słowami Czesław Miłosz podważył po tragedii wojny rolę poezji. W późniejszych latach z tymi słowami polemizowali inni twórcy, kontynuujący jego myśl lub wychodzący jej naprzeciw.
Jeśli zdolnością poezji nie jest ocalanie, to przyznajmy jej przynajmniej prawo
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do chwilowego zatrzymania nas, chwilowego zachwytu. Pozwólmy literaturze być przeciwwagą dla otaczającej nas rzeczywistości, więc dajmy jej prawo,
którego tak obawiał się Platon. Postulujmy ogłaszanie wolnych lądów utopii
afektywnych jako nie-miejsc doznawania potrzebnej nam intensywności.
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Przejawy myśli marksistowskiej
w kinie – od idealizmu Elio Petriego
do humanizmu Bong Joon-ho.
Historia, współczesność
i nowe perspektywy

Abstrakt PL
Punktem wyjścia artykułu jest porównanie dwu filmów nagrodzonych Złotą Palmą na Festiwalu w Cannes. Pierwszy z nich to film włoskiego reżysera, Elio Petriego, Klasa robotnicza
idzie do raju (1971), a drugi to południowokoreański Parasite (2019) w reżyserii Bong Joon-ho.
Wychodząc z założenia, że dzieła filmowe są silnie zanurzone w polu społecznym, autor przygląda się, w jaki sposób w obu filmach pokazano marksistowską „walka klas” i co jej wizualne
reprezentacje mówią o czasach, w których powstawały obie produkcje. Do analizy współczesnych przedstawień konfliktu klasowego zostaje przyłożona soczewka marksistowskiego humanizmu w ujęciu amerykańskiego filozofia, Marshalla Bermana. Tego rodzaju „miękkie” ujęcie
marksizmu pozwala dostrzec trend upowszechniania perspektywy klasowej w kinie głównego
nurtu. Na poparcie tej tezy autor przywołuje również najnowsze, amerykańskie superprodukcje
oraz sięga do rodzimego kontekstu, by na obu tych obszarach odnaleźć podobne przejawy myślenia klasowego, do tej pory nieszczególnie popularnego w wysokobudżetowym kinie rozrywkowym. Rozważania te służą próbie odpowiedzi na pytanie, czy potencjalny powrót większej
widoczności konfliktu klasowego we współczesnym kinie wiąże się z również z odnowieniem
marksistowskiej idei „nieuchronnego komunizmu”?
Słowa kluczowe: marksizm, film, Klasa robotnicza idzie do raju, Elio Petri, Parasite, Bong
Joon-ho, Festiwal Filmowy w Cannes
Marxist thought in cinema from Elio Petri's idealism to Bong Joon-ho's humanism.
History, present-day and new perspectives
Abstrakt ENG
The article starts with a comparison of two films that received the Palme d'Or at the Cannes
Film Festival. The first one is a film directed by Elio Petri, "Lulu the Tool", and the second
one is the South Korean "Parasite" directed by Bong Joon-ho. Assuming that every film is
deeply immersed in the social field, the author examines how the Marxist "class struggle" is
portrayed in both films and what its visual representations say about the times in which both
productions were made. The analysis of contemporary representations of class struggle is approached through the lens of Marxist humanism as seen by the American philosopher, Marshall
Berman. This kind of 'soft' approach to Marxism allows perceiving a certain trend of spreading
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class perspective in mainstream cinema. To support this thesis, the author also refers to recent
American super-productions and reaches into the Polish context to find in both areas similar
manifestations of class thinking, so far not particularly popular in high-budget entertainment
cinema. These considerations serve as an attempt to answer the question of whether the return
of greater visibility of class conflict in contemporary cinema is also connected with the return
of the Marxist idea of 'inevitable communism'?
Keywords: Marxism, film, Lulu the Tool, Elio Petri, Parasite, Bong Joon-ho, Cannes Film
Festival

W ramach niniejszego tekstu wychodzę od zestawienia ze sobą dwu filmów, które zdobyły Złotą Palmę, czyli najważniejsze wyróżnienie Festiwalu
Filmowego w Cannes. Pierwszy z nich to zasygnalizowane w temacie dzieło
Elio Petriego, a konkretnie jego film o bardzo wymownym tytule Klasa robotnicza idzie do raju (La Classe operaia Va In Paradiso, reż Elio Petri, 1971).
Drugim punktem odniesienia jest film współczesny, ponieważ mowa o rodzącym się na naszych oczach klasyku – o zdobywcy nie tylko Złotej Palmy,
ale także Oscara za najlepszy film. Chodzi oczywiście o południowo-koreański Parasite (reż. Bong Joon-ho, 2019). Chcąc umieścić końcowe wnioski
w szerszym kontekście, zamierzam wyjść także poza stosunkowo wąski obszar
konkursu głównego Festiwalu w Cannes, by zaproponować szersze spojrzenie
na rozmaite emanacje myśli marskistowskiej we współczesnym kinie ostatnich
kilku lat. Przez niezwykle obszerne pojęcie „myśli marksistowskiej” będę rozumiał przede wszystkim sposób postrzegania historii i współczesnych konfliktów społecznych przez pryzmat walki klas – jakkolwiek złożoną kategorią nie
byłaby dziś sama klasa. Przyglądając się wybranym, symptomatycznym dla
danego okresu filmom, będę kładł nacisk przede wszystkim na próbę diagnozy nastrojów społeczno-politycznych, których świadectwem mogą być filmy
zwyciężające na najważniejszych festiwalach filmowych.
Przyjmuję założenie, że dzieła nagradzane Złotą Palmą na Festiwalu
w Cannes nie są funkcjonującymi w próżni tekstami kultury ocenianymi wyłącznie za subiektywnie rozumianą jakość artystyczną, lecz w dużym stopniu
stanowią także głos swoich czasów i są barometrem nastrojów politycznych.
Przyjrzę się zwycięskim dziełom jako próbkom dostarczającym informacji nie
tylko o tym, jakie problemy widzimy w dzisiejszym świecie, ale także jakiego
rodzaju utopie i quasi-utopie są możliwe do pomyślenia w kontrze do diagnozowanej rzeczywistości. Słowem, jakie warunki zaistnienia potencjalnych
przemian społecznych widzi współczesne kino? I czy jesteśmy jeszcze w stanie
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wierzyć w utopie jako możliwe do wykonania projekty polityczne, czy może
jedyne, na co możemy sobie pozwolić, to wyobrażenie małych, jednostkowych i prywatnych utopii w obrębie już funkcjonującego systemu? Czy wizja
jakiejkolwiek realistycznie traktowanej rewolucji systemowej jest w zasięgu
horyzontów możliwości współczesnego kina? Chciałbym na koniec powiedzieć „sprawdzam” także najnowszemu kinu polskiemu, by doszukać się
w nim potencjalnych tropów „walki klas”. Podejmę również próbę zastanowienia się, czy rodzime kino, traktowane jako polityczno-społeczny sejsmograf, daje nadzieje na to, że neoliberalna Polska po 1989 roku – pozbawiona
przez długi czas głosu realnej lewicy (Leder 2014, s. 185-190) – jest w stanie
skutecznie przywrócić do dyskursu publicznego kategorie klasowe i związanie
z nimi kwestie nierówności społecznych.

Klasa robotnicza idzie do raju –
zły kapitalizm i ośmieszony komunizm
W 1972 roku film włoskiego reżysera, Elio Petriego, Klasa robotnicza idzie
do raju, został nagrodzony Złotą Palmą za najlepszy film konkursu głównego
na Festiwalu Filmowym w Cannes. Dzieło Petriego było bliskie wiernej i bardzo „sztywnej” ekranizacji zasadniczych koncepcji marksistowskiej rewolucji
robotniczej. Jednak ciężkość, dosłowność i modernistyczny dynamizm filmu
były na tyle intensywne, że zgniatały jakikolwiek wymiar jednostkowego doświadczenia i humanistyczny partykularyzm w imię zobrazowania szerszego,
dziejowego przesłania, jakim było ukazanie procesu zyskiwania świadomości
klasowej. Zatem mechanizmy projekcji i identyfikacji – oparte na możliwości
utożsamienia się z filmowym bohaterem – w które angażuje się widz filmu
narracyjnego, były w dużej mierze zablokowane przez mechaniczne dialogi
oraz nienaturalne zachowania i emocje. Ta strategia prawdopodobnie miała służyć podkreśleniu uprzedmiotawiającego charakteru „pracy wyobcowanej” (Marks 1958) wykonywanej przez robotników zatrudnionych w fabryce.
Historia tychże robotników, mająca ambicje dziejowej metafory, była przede
wszystkim opowieścią o utopijnej idei, która nie była możliwa do zrealizowania w rzeczywistości, ponieważ rozbijała się o bytowe lęki codzienności.
W ramach filmu idea stała się jedynym, realnym bohaterem pierwszoplanowym filmu. Ideologicznego ciężaru dosłowności nie były w stanie udźwignąć
miękkie, wypełnione płynami, targane naturalnymi sprzecznościami ciała aktorów, które wydawały się groteskowo deformowanym i śmiesznym mechanizmem na usługach kapitału i scenariusza filmu zarazem. Ciało człowieka
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w filmie Petriego było monolitem zredukowanym do nośnika idei. Podmiotem działania był nie człowiek, lecz ideologia. Jednostka została sprowadzona,
w myśl filozofii Hegla, do roli bytu pozostającego w pozycji przedmiotowej
względem szerszego procesu dziejowego.
Przedmiotowość w filmie Petriego realizuje się także w innym wymiarze. Znamienny jest sugestywny tytuł, pod którym film był dystrybuowany w USA, a który brzmi Lulu the Tool – Lulu to imię głównego bohatera,
natomiast dookreślenie „the Tool” ma sugerować, że Lulu jest li tylko narzędziem w rękach swojego pracodawcy, a więc został zdehumanizowany
w kapitalistycznym procesie uprzedmiotowienia. Amerykański tytuł wyraźnie
wydobywa zasadniczy problem pozycji robotnika w kapitalistycznym świecie
– problem alienacji. To zjawisko zostało wprowadzone i szczegółowo opisane w eseju Praca wyobcowana wchodzącym w skład wczesnego dzieła Karola
Marksa, jakim były Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku. Niemiecki
filozof pisze tam o pracy zarobkowej, której środki oraz produkty nie należą
do robotnika i są wobec niego obce oraz zewnętrzne. Taka sytuacja w pierwszej kolejności alienuje wobec produktu, który jest wytwarzany, następnie
alienuje robotnika wobec samego siebie – własnych myśli, emocji, celów i
motywacji – ponieważ podejmowana aktywność jest wyobcowana wobec
potrzeb oraz popędów, a ostatecznie prowadzi do alienacji wobec innych.
Wszystkie etapy zostają pokazane w filmie Elio Petriego w sposób wysoce
dosłowny, sztywno trzymający się uniwersalnego przesłania, nie pozwalając
przy tym na żadne wariacje wynikające ze specyfiki unikalnego, jednostkowego kontekstu. Obdarcie ze wszelkiego indywidualizmu i partykularyzmów
staje się kolejną formą krytyki kapitalistycznego systemu, w ramach którego
„cechy psychologiczne zostają odłączone od całokształtu osobowości i względem niej zobiektywizowane, aby można je było gładko włączyć w racjonalne
systemy cząstkowe i ująć w rachunkowo wymiernych kategoriach. […] zalety
osobowe, talenty albo indiosynkrazje robotnika występują jako li tylko źródła
możliwych błędów” (Lukács 1988, s. 206).
Mimo to, Klasa robotnicza idzie do raju może być odczytywana jako utracenie wiary w klasycznie rozumiane komunistyczne utopie, ponieważ ostatecznie – po wyrzuceniu z pracy z powodu robotniczego buntu – Lulu nie
może odnaleźć się w świecie poza pracowniczą rutyną i pod koniec filmu
dobrowolnie wraca do dawnej pracy w fabryce. Alienacja wydaje się na tym
etapie dziejowym trwale wpisana w ciała robotników. Solidarność klasowa
nie zdaje zatem egzaminu i nie ma mowy o żadnej rewolucji, a studenci

102

PRZEJAWY MYŚLI MARKSISTOWSKIEJ W KINIE ...

wykrzykujący pod bramami fabryki komunistyczne hasła wydają się jedynie
śmiesznymi idealistami oderwanymi od rzeczywistości.

Parasite, czyli rzecz o marksistowskim humanizmie
Niespełna pół wieku po premierze filmu Petriego najważniejszy festiwal filmowy na świecie wygrywa koreański Parasite w reżyserii Bong Joon-ho,
ukazujący samodzielnie skonstruowaną quasi-rewolucję, jaką przeprowadza
niezamożna rodzina w domu bardzo bogatych mieszczan. Każdy członek ubogiej rodziny powoli wchodzi w łaski bogatego domu, przybierając fałszywą
tożsamość wysoko-wykwalifikowanego pracownika i pozbywając się dawnych
korepetytorów, szoferów i gospoś domowych. Film Koreańczyka od filmu
Elio Petriego różni przede wszystkim to, że odżegnuje się on od jakiegokolwiek sztywnego idealizmu, a obecna w nim idea klasowego buntu jest znacznie subtelniejsza i dyskretniej wpleciona w kontekst. Ma ona raczej formę zreformowanego, marksistowskiego humanizmu, skupionego na jednostce jako
niepowtarzalnym indywiduum o złożonej i nieprzewidywalnej psychice, ale
też posiadającej niezgłębiony potencjał, który jest ekonomicznie tłamszony.
Parasite można by bowiem rozpatrywać jako emanację myśli marksistowskiego humanizmu. Nurt ten będę rozumiał zgodnie z perspektywą amerykańskiego filozofa, Marshalla Bermana, wyrażoną przede wszystkim w dwu
jego dziełach: Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności oraz Przygody z marksizmem. W drugiej z tych książek
Berman pisze o marksistowskim humanizmie w sposób następujący: „nigdy
w żadnym kraju nie porwał wszystkich, ale znalazł swoje miejsce”, „poszerza
wolność osobistą, a nie ją niszczy”, „jest to najlepsza alternatywa dla nihilistycznego, napędzanego przez rynek kapitalizmu, który ogarnia dziś cały świat”
(Berman 2012, s. 41-42). Marshall Berman widzi w marksistowskim humanizmie siłę, która:
[…] może pokazać, jak nawet ci, którzy zostali złamani przez władzę,
mogą władzę zdobyć, by z tą władzą walczyć; może pomóc odkryć siebie jako „bogatych ludzi” o „bogatych ludzkich potrzebach” i może im
pokazać, że drzemie w nich znacznie więcej, niż sądzą. Marksistowski
humanizm dąży do rozsadzenia obecnie przeźroczystego dualizmu pomiędzy materialną koniecznością a duchową wolnością – to program
rozszerzenia ludzkiej wolności (Berman 2012, s. 42).
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Berman widzi w marksistowskim humanizmie model utopii, która miałaby być niezwyrodniałym komunizmem. Ta utopia wydaje się być stworzona
właśnie dla takich ludzi jak uboga rodzina z Parasite – niesamowicie zdolnych i bystrych, a jednak zmuszonych do życia na co dzień w upokarzających, odbierających godność, dehumanizujących warunkach (co jest wyraźnie
zmetaforyzowane w filmie poprzez relacje przestrzenne na osi wertykalnej).
Jednak mimo bardzo skromnego kapitału ekonomicznego, kapitał kulturowy
oraz zasoby witalne rodziny tytułowych „pasożytów” są ogromne. Na poziomie materialnym zdają się nie mieć niemal nic, natomiast na poziomie wewnętrznych potencjałów, wiedzy, obycia, inteligencji oraz temperamentalnej
energii, wydają się szczególnie bogato obdarzeni. Znają kody tożsamościowe
klas wyższych, rozpoznają ich potrzeby oraz lęki. Potrafią zaprojektować minimalistyczną wizytówkę nieistniejącej, luksusowej firmy w taki sposób, by
bogaty właściciel domu, pracujący na kierowniczym stanowisku w dużej firmie, mógł stwierdzić: „Widać, że świadczą usługi wysokiej klasy”. Są w stanie
udawać kompetentnych i umiarkowanie ekstrawaganckich korepetytorów tak,
by wzbudzić jednocześnie zaufanie oraz podziw u przedstawicieli klasy wyższej. Wiedzą, że należy mówić, iż prowadzi się terapię sztuką, a nie udziela
lekcji plastyki i zdają sobie sprawę, że ta czysto leksykalna korekta zapewnia
znacznie wyższą pensję. „Potrzebujesz jedynie trochę energii” – mówi brat
z rodziny biednych, zachęcając swoją siostrę do wcielenia się w rolę wykształconej i artystycznej terapeutki. To właśnie ta energia, wewnętrzny wigor, humanistyczny pierwiastek, którego wyraźnie zabrakło w nazbyt idealistycznym
dziele Elio Petriego, stanowi o tym, że bohaterów Parasite się zwyczajnie lubi.
Dzięki temu łatwo się z nimi utożsamiać na drodze mechanizmów projekcji
i identyfikacji.
Kiedy wreszcie główni bohaterowie mogą samemu zostać w domu bogatych pracodawców, wspomniana „terapeutka sztuki” bierze długą kąpiel
z bąbelkami w wannie, a od swojej rodziny słyszy, że wyglądała przy tym
zupełnie naturalnie, jakby była stworzona do tego rodzaju życia. Dzięki chwilowej iluzji awansu ekonomicznego główni bohaterowie mogą odkryć siebie
jako „bogatych ludzi” o „bogatych ludzkich potrzebach”. Nagle okazuje się, że
drzemie w nich znacznie więcej, niż sądzą. Okazuje się, że zewnętrzne korelaty
statusu ekonomicznego nie są naturalnym przedłużeniem wartości człowieka,
lecz mogą być przyswajane i przejmowane przez każdego. W tym momencie
marksistowski humanizm, którego „ostatecznym celem nie jest ekonomiczna
sprawiedliwość, lecz osobowa autentyczność” (Berman 2012, s. 185), w Parasite wydaje się triumfować. Chwilowe funkcjonowanie w ramach warunków
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życiowych klasy wyższej sprawia, że współcześni proletariusze nagle mają
pole do realizacji swojego potencjału oraz zyskują szansę na urzeczywistnienie
własnych możliwości, które od zawsze w sobie nosili. Ta wzrostowa przemiana w obrębie Ja staje się świadectwem ogromnego potencjału wewnętrznego,
który był represjonowany ze względu na ubóstwo i który nigdy nie mógłby
się zrealizować, gdyby nie pojawiły się nagle sprzyjające czynniki zewnętrzne.
Cel przedstawionej sceny jest jasny – chodzi o denaturalizację podziałów klasowych i demaskację ekonomicznej niesprawiedliwości.
Emancypacja dyskursu wykluczonych
Żadne z omawianych przeze mnie dotąd dzieł nie kończy się szczęśliwie. Rodzi się więc pytanie, gdzie w tym wszystkim jest utopia, skoro w obu
filmach obserwujemy jedynie porażki systemu. Trzeba jednak pamiętać, że
utopie tworzą się zawsze wobec punktu odniesienia, którym jest sposób postrzegania aktualnej rzeczywistości. Utopia staje się zawsze wyobrażonym telos
w relacji do aktualnie przeżywanej rzeczywistości. Jawi się jako modelowy cel
przyszłości zaprojektowany w odniesieniu do teraźniejszości, a warunki możliwości jego wyobrażenia są kształtowane wobec tego, co wadliwe i niesprawdzające się obecnie. Z tej perspektywy ciekawi wydają się zwycięzcy Festiwalu
w Cannes poprzedzający Parasite i zaskakująco spójne wizje problemów teraźniejszości, jakie przedstawiają. Festiwal w Cannes, pomimo bycia jedną z największych w świecie filmu machin fabrykowania prestiżu (Majmurek 2018,
s. 6-13), największym skupiskiem medialnego glamouru i konsekrowaną świątynią kina, bardzo często dowartościowuje i wyróżnia filmy podejmujące pogłębioną refleksję nad światem ekonomicznych nizin. Tego rodzaju obrazy
zjednywały sobie szczególny oddźwięk zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat.
W 2016 roku konkurs główny wygrywa film Ja, Daniel Blake (I, Daniel
Blake, Ken Loach, 2016) w reżyserii Kena Loacha, etatowego canneńskiego
rzeczniczka brytyjskiej klasy ludowej. Rok później zwycięzcą okazuje się The
Square (Ruben Ostlund, 2017), który wyśmiewa sztuczność oraz śmieszną
fasadowość obyczajowości klasy średniej. W 2018 r. zwycięża japoński film
Złodziejaszki (Manbiki Kazoku, Hirokazu Koreeda, 2018), który pokazuje, że
co prawda ekonomiczną biedę można godnościowo ekwiwalentyzować ciepłem relacji międzyludzkich, ale w obliczu ubóstwa nawet to nie zapewnia
szczęśliwego życia w dłuższej perspektywie. Wreszcie w roku 2019 zwycięzcą
staje się Parasite, który sygnalizuje, że pogłębiające się nierówności klasowe
prowadzą do dehumanizacji, a w ostateczności do przemocy.
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Wydaje się zatem, że kwestia ekonomicznej dyskryminacji wybrzmiewa
podczas Festiwalu w Cannes w ostatnich latach ze szczególna konsekwencją.
Warto dodać do tego również jeszcze triumf koreańskiego filmu na gruncie amerykańskim, gdzie Parasite zdobywa popularność tak wielką, że staje
się pierwszym nieanglojęzycznym filmem w historii, który wygrywa Oscara
w głównej kategorii. Z kolei opowiadający już o faktycznej, pełnoprawnej systemowej rewolucji anarchistycznej Joker (Todd Philips, 2019) wygrywa drugi
najważniejszy po Cannes festiwal filmowy, czyli Festiwal w Wenecji oraz staje
się jednym z faworytów do Oscara za najlepszy film. W tym samym roku
hitem box office w Stanach Zjednoczonych jest film Na noże (Knives out, Rian
Johnson, 2019), który w ramach sensacyjnego kina gatunkowego opowiada
historię przejęcia majątku bogatej rodziny przez biedną służącą-imigrantkę.
Traktując festiwale filmowe oraz najważniejsze gale nagród jak swoiste
barometry społeczne oraz polityczne, można zauważyć, że kwestia wykluczenia ekonomicznego zyskuje coraz większą widzialność nie tylko w świadomości filmowców, ale także w świadomości widzów, ponieważ zarówno Parasite,
Joker, jak i Na noże okazały się wielkimi hitami kasowymi i zebrały bardzo
dużą widownię na całym świecie. Świadczą o tym statystyki przychodów
z globalnej sprzedaży filmów, które przedstawiają się następująco: Joker:
1 073 940 971 $, Na noże: 309 232 797 $, Parasite: 254 207 199 $ (Box
officemojo.com, 2020).
Nie ulega zatem wątpliwości, że kategoria klasowości i kwestia nierówności społecznych natury ekonomicznej wybrzmiewają szczególnie silnie
w najpopularniejszych filmach zeszłego roku. Popularność ta jest uderzająca
zwłaszcza w przypadku wyjątkowo głęboko zanurzonych w ideologii neoliberalnego kapitalizmu Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystkie powyższe
filmy cieszyły się dużą frekwencją w kinach oraz zostały docenione podczas
sezonu nagród. Nie bez znaczenia wydaje się fakt, że mniej więcej w tym
samym czasie w trakcie prawyborów prezydenckich w Partii Demokratycznej po raz pierwszy lewicowy kandydat o poglądach socjaldemokratycznych
staje się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej nie tylko realnym konkurentem,
ale przez pewien czas wręcz faworytem o nominację wyborczą po niebieskiej
stronie politycznej (Burns 2020). Wszystko to wydaje się świadectwem przemian w obrębie społecznego imaginarium, do którego coraz wyraźniej przedziera się symboliczna reprezentacja wykluczenia ekonomicznego najniższych
warstw społecznych. Marksistowska kategoria klasy, wygnana przez politykę
tożsamościową, wydaje się częściowo powracać w kinie popularnym.
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Gniew i żal amerykańskiej prawicy a sprawa polska
Analogicznym przykładem, który można by na gruncie polskiego
kina zestawiać z takimi współczesnymi filmami jak Parasite lub Joker, jest Sala
samobójców. Hejter (Jan Komasa, 2020). Podobnie jak koreański zwycięzca
Festiwalu w Cannes oraz amerykański triumfator Festiwalu w Wenecji, film
Jana Komasy opowiada o skumulowanej frustracji, która – wzmacniana latami pogardy – prowadzi do wybuchu przemocy skierowanej ku zamożnym
i wpływowym elitom. Jakub Majmurek w swojej recenzji pisze o dziele Komasy w następujący sposób: „W Hejterze doskonale widać, jak subtelne i trudno
widoczne, a przy tym dotkliwe potrafią być mechanizmy klasowej przemocy,
to, jak łatwo mogą się one stać przeźroczyste dla stosujących je, we własnym
mniemaniu otwartych, liberalnych, pełnych dobrych intencji osób” (Majmurek 2020). Takie samo zdanie można by równie dobrze użyć także w recenzji
Parasite lub nawet Jokera. Interesujące jest również, że wszystkie – tak uderzająco podobne w swej wymowie – filmy, począwszy od Parasite, przez Jokera,
aż po polską premierą Hejtera, wchodzą do kin w ciągu niespełna roku.
Tematyczne podobieństwo i czasowa synchronizacja powyższych filmów, sprawia, że należałoby się im przyjrzeć, próbując wpisać je w szersze
zjawisko. W przypadku Jokera oraz Hejtera społeczno-politycznym punktem
odbicia jest z pewnością zjawisko nasilania się nastrojów nacjonalistycznych
w krajach demokratycznych i dryfowania niektórych demokracji w stronę
demokratury i państwa autorytarnego. W Jokerze wątki nacjonalistycznie co
prawda nie pojawiają się explicite, jednak główny bohater odczuwa podobny
rodzaj upokorzenia, braku sprawczości i bycia pogardzanym jak wiodąca postać w filmie Komasy. Poczucie niemocy zostaje w obu przypadkach ostatecznie odreagowane wybuchem przemocy i terroru. Jak pisze w swojej książce
Andrzej Leder – „w tle marzenia o powszechnym zrównaniu w wolności kryje
się jednak złowrogi cień zrównania przez terror” (Leder 2014, s. 167).
Interesujący jest również fakt, że dwa tak podobne do siebie filmy, Hejter
i Joker, pojawiają się akurat w krajach, w których myśl lewicowa – mająca walczyć o godność wykluczonych i ubogich – była dotąd w publicznym dyskursie
słabo obecna i marginalizowana. W Polsce stało się to za sprawą opisywanej
przez Andrzeja Ledera ideowej kapitulacji lewicy pod koniec PRL, a w Stanach Zjednoczonych z powodu utożsamiania przedstawiciela poglądów lewicowych z figurą komunisty, która od czasu zimnej wojny uosabia amerykańskie nie-Ja. Brak wyraźnego głosu ujmującego się za najsłabszymi jednostkami
sprzyja społecznemu, ekonomicznemu i politycznemu wykluczeniu. „Każde
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imaginarium, które akceptuje wykluczenie nędzarzy, skazuje się na kryzys
i upadek” (Leder 2014, s. 167) – pisze dalej Leder. Brak miejsca na reprezentację warstw wykluczonych i ubogich w polu symbolicznym – miejsca,
o które powinna walczyć w danym systemie lewica – dehumanizuje warstwy
wyłączone z publicznych form reprezentacji. W rezultacie prowadzi to do pojawienia się u nich uczucia poniżenia, wyłączenia ze wspólnoty i bycia pogardzanym przez społeczne elity (por. Hochschild 2017). „Dopóki istnieje
nędza, możliwy jest ten gwałtowny ruch, który nie tylko zmienia konfigurację
imaginarium, co stawia je całe pod znakiem zapytania, niszczy je jako pole
symboliczne” (Leder 2014, s. 166). Destrukcja pola symbolicznego odbywa
się najpierw poprzez osobistą przemoc (Parasite), a w ostateczności poprzez
powszechny terror (Joker, Hejter).
Silnie reprezentowany na przestrzeni ostatniego roku nurt filmów o ekonomicznym wykluczeniu i systematycznie sączonej „z góry” pogardzie wydaje
się być przestrogą formułowaną przez filmowców z Korei Południowej, USA
oraz Polski. Przestrogą, która sygnalizuje, że jeśli na poziomie systemowym
sytuacja nie ulegnie zmianie, będziemy musieli, jako społeczeństwo, zmierzyć
się z przemocą i terrorem na szeroką skalę. W przypadku Hejtera i Jokera
ostrzeżenie jest motywowane liberalnym lękiem przed załamaniem się dotychczasowego pola symbolicznego i zniszczeniem ładu społecznego. Z kolei
Parasite wydaje się przemawiać z lewicowej pozycji współczucia dla cierpienia
i poniżenia grup wykluczonych. W tym sensie Parasite w duchu marksistowskiego humanizmu wydaje się przede wszystkim bronić ubogich, podczas
gdy Hejter i Joker sprawiają wrażenie, jak gdyby przede wszystkim ostrzegano
klasy uprzywilejowane przed nadciągającym niebezpieczeństwem „z dołu”.
Niemniej jednak każdy z tych filmów może być traktowany jako świadectwo
przedzierających się do zbiorowej świadomości kwestii ekonomicznego wykluczenia i klasowej pogardy, które wydają się na powrót odnajdywać swoje
miejsce w społecznym imaginarium.
Czy istnieje życie poza kapitalizmem?
Opowiadanie o problemach najniższych warstw społecznych przestaje
być domeną artystycznego i wciąż jednak niszowego kina autorskiego spod
znaku takich twórców jak Mike Leigh, Ken Loach czy bracia Dardenne i staje
się tematem tzw. kina głównego nurtu. Problematyka ekonomicznego rozwarstwienia rezonuje w filmach szczególnie silnie w ciągu ostatnich kilku lat.
Wyłania się zatem konkretny problem, dla którego nie widać jakiegokolwiek
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systemowego rozwiązania. Brakuje bowiem filmowych historii, które odwracałyby się od opisywania aktualności ku proponowaniu konkretnych utopii
mających potencjał szeroko zaprojektowanej zmiany. Joker proponuje jedynie
wizję anarchistycznej rewolucji, która nie niesie ze sobą żadnego programu
pozytywnego i jest jedynie formą kompensacji kumulowanej latami, antysystemowej frustracji. Podobną wizję odreagowania afektu – choć na mniejszą skalę – przedstawia Parasite, a na polskim gruncie Hejter. Jednak mimo
pozornie jednostkowego charakteru obu tych quasi-rewolucji, można by je
odczytywać jako transcendujące same siebie, uniwersalne przypowieści o „zemście wykluczonych”.
Współczesne kino nie wydaje się proponować żadnej formy utopijnej
rzeczywistości, która mogłaby zastąpić wadliwą teraźniejszość. Już w filmie
Elio Petriego, Klasa robotnicza idzie do raju, widać, że wiara kina w sztywno rozumiane idee komunistycznej utopii zaczęła umierać. Jednak ostatnimi
laty możemy obserwować jej echo w nowej, humanistycznej odsłonie. Tym
razem warunkiem możliwości dla rewolucyjnej zmiany nie jest zyskanie świadomości klasowej oraz solidarność klasy robotniczej, lecz skumulowany, jednostkowy afekt, które odkłada się przez lata upokorzenia oraz dehumanizacji,
a następnie wybucha w najbardziej destruktywnych formach. To nie alienacja
staje się zasadniczym problemem człowieka w kapitalizmie, lecz doświadczenie upokorzenia, kumulacja frustracji, brak sprawczości oraz antycypowana
przez Marksa atrofia stosunków społecznych.
Kapitalizm jest traktowany już nie tylko jako kolejna forma historyczna lub jedna z wielu alternatyw ładu społecznego, ponieważ został w pełni
znaturalizowany. Wyobrażone w kinie rewolucje przyjmują zatem formę destruktywnego terroru skierowanego w stronę dotychczasowych elit lub mają
charakter stricte jednostkowy i nie naruszają samych zasad funkcjonowania
systemu, lecz są jedynie odwróceniem własnej pozycji w relacjach władzy.
Jednym z powodów braku pozytywnych, utopijnych projektów społecznych
w kinie jest być może silnie zinternalizowany w kulturze zachodniej indywidualizm, który staje się istotną przeszkodą w projektowaniu szeroko zakrojonych przemian społecznych. Wydaje się także, że wraz z postmodernistycznym gestem odrzucenia wielkich narracji, zaniechano wszelkich projektów
systemowej utopii, które pozwoliłyby znieść ekonomiczne nierówności. Procesy indywidualizacji oraz prywatyzacji ostatecznie nie ominęły ani odruchów
rewolucyjnych, ani utopijnych projektów.
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„A nie ma innych opcji?” –
o ucieczce z niewoli bohaterek
filmu Uciekające kurczaki wytwórni
Dreamworks Pictures i książki
Świństwo (Truizmy) Marie Darrieussecq

Abstrakt PL
Artykuł dotyczy problematyki niewoli oraz queerowości losów kobiet-zwierząt, które zmagają
się z rządami oraz kontrolą ze strony innych gatunków. Analizie poddane zostały figury kur
w filmie Uciekające kurczaki oraz świni w książce Marie Darriessecq p.t.: Świństwo (Truizmy).
Świnie i kury są nie tylko najbardziej powszechnymi gatunkami zwierząt hodowlanych żyjących na Ziemi, ale również tymi, które wydają się być najczęściej marginalizowane w świecie
zdominowanym przez teksty kultury opowiadające o losach istot ludzkich. Subwersywne odczytanie filmu wytwórni Pixar oraz tekstu Marie Darrieussecq pozwala na przejście w stronę
nieantropocentrycznego spojrzenia na oba teksty kultury. Zwierzęce alegorie tylko z pozoru nie
mają większego znaczenia, a animacje tworzone z myślą o młodszych widzach są niesłusznie
bagatelizowane, co nakreśla niniejszy artykuł.
Słowa kluczowe: zwierzęta, kobiety, queer, feminizm, niewola, bunt
“Are there other options?” - on escape from captivity
in the film Runaway chickens of DreamWorks Pictures and the book Pig Tales.
A Novel of Lust and Transformation by Marie Darrieussecq.
Abstract ENG
This paper aims to reflect on the figures of women and their possibilities based on two texts of
the late twentieth century: the chicken revolt against farmers in the animated film Chicken Run
from the Pixar Animation Studios and the nameless woman pig in Marie Darriesecq's book
Pig Tales. A Novel of Lust and Transformation. The fate of women-animals who face similar problems, i.e. slavery imposed by another species (in the case of the film Chicken Run), and slavery
imposed by men seem to be marginal in a world dominated by canonical texts in which animal
allegories are of little importance and animations created for younger viewers are downplayed
by adult educators. Dealing with fascism, slavery and animal allegories in Chicken Run and Pig
Tales... are the consequence of non-anthropocentric thinking which is more and more often
found not only in texts and the question of chickens Babs on "other options" is what indicates
the direction that contemporary art has taken.
Keywords: animals, women, queer, feminism, captivity, revolt.
Nienawidzę zobojętniałych.
Podobnie jak Fryderyk Hebbel uważam,
że „żyć znaczy walczyć o coś”.
Antonio Gramsci, 1917
1
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Podczas 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz były jeniec obozu Marian
Turski zacytował słowa prezydenta Austrii Alexandra van der Bellen „Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen” – Auschwitz nie spadło z nieba. Redaktor Turski w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na to, że metaforyczne
Auschwitz dzieje się czasem na naszych oczach i wielokrotnie je bagatelizujemy lub nie jesteśmy w stanie dostrzec konsekwencji naszej obojętności.
Tematem tego artykułu jest właśnie ucieczka ze współczesnego obozu koncentracyjnego. Analizowane teksty kultury, pozornie kierowany tylko do dzieci
film Uciekające kurczaki wytwórni Dreamworks Pictures z 2000 roku i powieść Świństwo (Truizmy) Marie Darrieussecq, opublikowaną w 1998 roku,
łączy marginalizacja istot zwierzęcych, queerowych postaci współczesnej literatury i kinematografii. W moich rozważaniach posłużę się teoriami krytyki faszyzmu, które łączą się z teoriami feministycznymi i postkolonialnymi,
prezentowanymi między innymi przez Gayatri Chakravorty Spivak, Judith
Butler, Piera Paolo Pasoliniego i Judith Jack Halberstam.
Zanim przejdę do utworów, na których chciałabym się skupić w centralnej części tego artykułu, pragnę wspomnieć o dwóch artystach, którym
tematyka faszystowska była szczególnie bliska, pomimo skrajnie różnych środowisk, z jakich pochodzili i różnych kontynentów, na których urodzili się
i pracowali. Pierwszy z nich to Pier Paolo Pasolini, który dostrzegał przejawy
faszyzmu w kulturze popularnej, telewizji i modzie w powojennych Włoszech.
Koniec romantycznego świata, wolnego od ideologii faszystowskiej, nazywał
„ludobójstwem”2, „tradycją niszczoną przez kulturę masową” z nowym typem
rodziny konsumenckiej czy w końcu okresem „po zniknięciu świetlików”,
wskazując poetycko na kres pewnego świata, który znał z dzieciństwa. Pragnę zająć się tekstami napisanymi przez włoskiego reżysera ze względu na ich
literackość, która nadaje im bardziej uniwersalny wydźwięk, niż tekstom czysto teoretycznym. Jednym z filmów traktujących o życiu lumpenproletariatu
włoskiego w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku jest obraz Włóczykij,
o silnym wydźwięku polityczno-społecznym, nastawiony na krytykę państwa,
w którym doszło do segregacji rasowej i w którym policja wielokrotnie nadużywała władzy. (por. Pasolini 2012, s. 341-142) Pasolini porównuje sytuację
z 1961 roku we Włoszech do rasizmu w Ameryce:

2
Wszystkie terminy, którymi posługuje się P. P. Pasolini artysta opisał w zbiorze esejów Po
ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie.
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W 1961 roku burżuje widzieli w lumpenproletariacie zło, dokładnie tak samo jak rasiści amerykańscy rozpoznawali je w świecie czarnych. Zresztą wówczas lumpenproletariusze byli pod każdym względem „czarni”. […] Ich „kultura” – tak bardzo odmienna, że tworzyła
wręcz „rasę” – obdarzała lumpenproletariuszy rzymskich moralnością
i filozofią klasy zdominowanej”, klasie „dominującej” zaś wystarczało
„podporządkować” ją sobie środkami policyjnymi […]. (Pasolini 2012,
s. 341-142)

Tego typu relacje w społeczeństwie, które polegają na zaakceptowaniu
zasady podporządkowania się rządzącej kaście i na odwrót, brak pytań o to,
czy władza nie jest niesprawiedliwa oraz akceptacja porządku, w którym mała
grupa wykorzystuje swoje przywileje do wykluczania ogromnej społeczności
proletariackiej, są krytykowane również przez czarnych artystów. James Baldwin, pisarz i działacz na rzecz praw obywatelskich, podobnie jak Pasolini był
zafascynowany religią chrześcijańską i cytował w swoich esejach Biblię równie
często jak on. W eseju Powieść protestu dla każdego (Baldwin 2019, s. 44)
Baldwin analizuje sposób, w jaki Harriet Beecher Stowe, autorka Chaty wuja
Toma, sztandarowej i pozornie „antyniewolniczej” książki, krytykuje sposób,
w jaki zostali opisani czarni niewolnicy. Według Baldwina prawdziwą tragedią Biggera, jednego z niewolników na farmie, „nie było to, że jest czarnym
Amerykaninem. Jego tragedia polega na tym, że zaakceptował teologię, która
odmawia mu życia, że dopuszcza do siebie możliwość, iż mógłby być podczłowiekiem […]” (Baldwin 2019, s. 44). Trudno mówić tutaj o powieści
protestu, ponieważ tekst Stowe w gruncie rzeczy nie wyraża żadnego protestu. Wydawać by się mogło, że zniesienie niewolnictwa pozwoli zażegnać
nierówności społeczne, jednak, idąc za myślą Baldwina, czarni Amerykanie
będą zmuszeni do walki na zasadach, które odziedziczyli z chwilą narodzenia
(Baldwin 2019, s. 44). Według Baldwina „[k]lęską powieści protestu jest odrzucenie przez nią życia i człowieka, zanegowanie jego piękna, strachu i potęgi,
a także upieranie się przy twierdzeniu, że kategoria, do której został on zaliczony, jest jedyną prawdziwą i że nie da się jej przekroczyć” (Baldwin 2019,
s. 45). Odpowiedzią, która faktycznie byłaby w stanie sprzeciwić się obojętności wobec czarnych, byłby bunt i próba stworzenia nowej rzeczywistości,
ewentualnie – parafrazując wypowiedź Mariana Turskiego z 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz – próba niedopuszczenia do ograniczania wolności drugiego człowieka.
W filmie Uciekające kurczaki z 2000 roku pokazana została historia społeczności kur zamieszkujących farmę do złudzenia przypominającą obóz pracy,
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gdzie karą za nieznoszenie jaj jest śmierć z rąk właścicieli. Aby się uwolnić, politycznie zaangażowana kura Ginger systematycznie opracowuje plan ucieczki,
za każdym razem kończący się niepowodzeniem. Zarówno film, jaki i książka Darrieussecq to teksty krytykujące nowoczesną formę faszyzmu związaną
z konsumpcjonizmem. Inaczej jednak niż w Chacie wuja Toma, traktują o
faktycznym buncie, niezgodzie na odbieranie sobie praw i nieakceptacji innego. Produkcja wytwórni DreamWorks opowiada o uciśnionym kurzym społeczeństwie, które zgodnie, mimo różnego stopnia zaangażowania w ucieczkę,
planuje uwolnić się, aby prowadzić idylliczne życie w ptasim locus amenus.
Postać świni-kobiety w książce Marie Darrieussecq działa samotnie, ale jej cel
jest podobny: wolność i prawo do szczęścia.
Twórcy filmu Uciekające kurczaki i autorka książki Świństwo (Truizmy)
posługują się podobnymi taktykami, jakie zauważalne są w ideologii faszystowskiej. Aby uchwycić esencję tych zabiegów, chciałabym wyjść od tekstu
Susan Sontag Fascynujący faszyzm (Sontag 2014, s. 91), w którym autorka
opisuje Leni Riefenstahl, jej filmy i fotografię. Sontag analizuje, w jaki sposób
zwolennicy Riefenstahl bronili Olimpiady (1938) mówiąc, że reżyserkę interesowało wyłącznie piękno. Eseistka podkreśla elementy charakterystyczne dla
estetyki faszystowskiej:
Estetyka ta łączy pozornie sprzeczne stany: egomanię z posłuszeństwem. Relacje dominacji i zniewolenia przybierają w niej specyficzne ceremonialne formy: gromadzenie się ludzi w masy, przeistaczanie
osób w rzeczy, mnożenie lub replikowanie przedmiotów oraz grupowanie się ludzi/rzeczy wokół wszechmocnego, hipnotycznego lidera
lub siły. Faszystowska dramaturgia koncentruje się na orgiastycznych
transakcjach między potężną mocą a jej marionetkami, które pokazuje
się w jednakowych uniformach i gigantycznych liczbach. Choreografia
oscyluje między nieustannym ruchem a zakrzepnięciem w statycznej
męskiej pozie. Faszystowska sztuka gloryfikuje poddaństwo, sławi bezmyślność, upiększa śmierć. (Sontag 2014, s. 98)

Analogiczny obraz pod względem sprowadzenia jednostki do roli niewolnika kreuje Marie Darrieussecq w książce Świństwo (Truizmy), w której
główna bohaterka-narratorka podejmuje pracę w ekskluzywnej perfumerii,
gdzie pod pozorem legalnej działalności świadczy usługi seksualne. Dostosowując się do wymogów piękna lansowanych przez reklamy, obserwując z podziwem stroje i makijaże klientek, kobieta na krótki okres dostosowuje się do
zaobserwowanych standardów piękna. Realizuje się tu połączenie egomanii
z posłuszeństwem, o których pisała Susan Sontag – ciało, ku uciesze sutenera
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i samej bohaterki, zmienia się ze szczupłego w coraz bardziej zaokrąglone. Kobieta powoli nie jest w stanie zapanować nad rozrastającym się biustem czy
pośladkami. Postrzega swój wygląd za atrakcyjny i prowadząc swój monolog
wewnętrzny, opisuje zachodzące w niej oraz obok niej zmiany w następujący
sposób:
Najładniejsze miałam pośladki. Tyłek był tak zgrabny, wydatny, że
o mało nie pękł mi fartuch; rozpychał ubranie i czasami musiałam je
zszywać, ale dyrektor sieci nie chciał mi przyznać podwyżki, żebym
mogła sobie kupić nowy strój. Twierdził, że przedsiębiorstwo znajduje
się na skraju przepaści i że nie ma pieniędzy. Wszystkie musiałyśmy
się ograniczać w najwyższym stopniu, gdyż obawiałyśmy się, że jeśli
sieć padnie, znów znajdziemy się bez pracy. (Darrieussecq 2018, s. 98)

Ten fragment pokazuje naiwność narratorki, która poddaje się faszystowsko-kapitalistycznej wizji białego świata, w którym właściciel perfumerii, będącej filią większej marki, jest sutenerem w nowoczesnym wydaniu, co jest nie
tylko akceptowane przez kobietę, ale sprawia jej też wielką radość: „Czułam, jak
pierś mi pulsuje – był to może efekt wzruszenia na widok umowy o pracę, która
już za chwilę miała być podpisana (…)” (Darrieussecq 2018, s. 7).
Zarówno w przypadku narratorki w książce Darrieussecq, jak i w filmie
Uciekające kurczaki naiwność zwierzęcych podmiotów łączy się z akceptacją władzy, którą z punktu widzenia świni i kur można również utożsamiać
z pracodawcą i nazwać instancją dyscyplinującą. Jej modelowym przykładem
jest Benthamowski panoptykon, skupiający wszystkie nowoczesne cechy władzy, od przestrzennej, po niewidzialność nadzoru: „Kto został umieszczony
w polu widzenia i wie o tym, przejmuje na swe konto ograniczenia narzucone
przez władzę: dobrowolnie pozwala im wpływać na siebie, wpisuje się w relację
władzy, gdzie odgrywa obydwie role – zostaje zasadę samoujarzmienia” (Foucault 2009 s. 197-198). Samoujarzmienie w przypadku władzy nowoczesnej
polega nie na tym, że instytucja władzy może potencjalnie nadzorować swoje
podmioty, ale na wychowaniu społeczności więziennej (bądź kur na farmie),
w taki sposób, żeby same siebie pilnowały i napędzały machinę władzy. Judith
Butler podkreśla „paradoksalny charakter” upodmiotowienia więźnia, co jest
restrykcją, „bez której do wytwarzania podmiotu by nie doszło i dzięki której do wytwarzania podmiotu dochodzi” (Butler 2018, s. 79). Narratorka
w książce Marie Darrieussecq z dniem podpisania umowy staje się więźniarką
nowoczesnego typu panoptykonu oraz podmiotem ujarzmienia. Jeden z polityków, którego poznaje podczas swojej przemiany, sam odnosi się do problematyki
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więziennictwa. Przyznaje pośrednio, że zabawne byłoby przekształcenie współczesnych hodowli zwierząt w więzienia: „Edgar stwierdził, że byłoby nawet zabawnie, gdyby dało się przekształcić więzienia w chlewy, przynajmniej uzyskano
by źródło tanich protein. Obaj, doktor z Edgarem, zaczęli się śmiać. Nigdy nic
nie rozumiałam z polityki” (Darrieussecq 2018, s. 91).
Zaraz po rozpoczęciu pracy narratorka zauważa pierwsze objawy przemiany w świnię. Jej metamorfoza jest szokująca i niewątpliwie zapowiada nadchodzącą katastrofę, która powoli przeprowadza narratorkę przez obóz pracy.
Pracodawca, odwołując się do kolektywności i wspólnej ciężkiej pracy na rzecz
przedsiębiorstwa „zdradza swoje zamiary”, parafrazując Gayatri Chakravorty Spivak3. Bohaterki Uciekających kurczaków oraz Świństwa (Truizmów) są,
odnosząc się do tekstu Spivak, „podporządkowanymi innymi”, które postanawiają przemówić, „umrzeć jako wolne kurczaki, albo umrzeć próbując”,
cytując Babs. Postacie w obu tekstach zostały umieszczone w Nowym Porządku Światowym (Spivak 2010, s. 215), gdzie rozwój podwykonawstwa jest
skutkiem wykorzystywania taniej siły roboczej (w tym wypadku kobiet-zwierząt), do podtrzymania różnicy płci wytworzonej przez system kapitalistyczny.
Można oczywiście powiedzieć, że na czele farmy stała kobieta, kolonizatorka
– pani Tweedy. Płeć w przypadku jej postaci nie wydaje się aż tak znacząca,
ponieważ pani Tweedy nie reprezentuje kobiet jako takich. Prowadząc wspólnie z mężem gospodarstwo kapitalistyczne sama staje się metaforą kapitalizmu.
Małżeństwo ma władzę nad życiem i śmiercią swoich podporządkowanych
innych, którzy, a raczej które, w końcu symbolicznie „przemawiają”, buntują
się i uciekają na wolność. O podobnym przypadku kobiety awansującej, tym
razem do zarządu międzynarodowej korporacji pisze Spivak, odnosząc się do
historii potomkini Bhubaneswari:
[…] najstarsza córka najstarszej córki najstarszej córki starszej siostry
Bhubaneswari jest dziś świeżo upieczoną imigrantką w Stanach Zjednoczonych i niedawno awansowała do zarządu mającej swą siedzibę
w Stanach międzynarodowej korporacji. Będzie bardzo cenna na wzrastających rynkach południowoazjatyckich właśnie dzięki temu, że jest
dobrze umiejscowioną częścią południowej diaspory. (Spivak 2010, s. 237).

Spivak odnosi się do problematyki „kobiet z Trzeciego Świata” w swoim eseju Czy podporządkowani inni mogą przemówić?. Jej zdaniem „rozmowa to przestrzeń do zdrady, podobnie jak
wykład”, co popiera przykładami z książki Michael’a Foucalut Intelektualiści a władza, odwołując się do pozornie niewinnej walki robotniczej ze względu na „odbierani[e] klasie pracującej
na peryferiach wartości dodatkowej”, gdzie francuscy intelektualiści dopasowywali swoje teorie
do tekstów i kultur, w których nie miały szans na sumienną analizę, o czym będzie mowa
w kolejnych częściach artykułu.
3
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Spivak uważa, że tego typu „awans społeczny” w kraju rozwiniętym
„[t]o również jest historyczne uciszenie podporządkowanych innych” ponieważ „kiedy wiadomość o awansie młodej kobiety została przekazana rodzinie,
wśród ogólnych gratulacji musiałam powiedzieć (ale nie za głośno) do najstarszej kobiety: «Bhubaneswari […] powiesiła się na darmo»” (Spivak 2010,
s. 239). Autorka eseju dodaje na sam koniec ironiczne pytanie: „Czy kogokolwiek dziwi, że kobieta ta jest zagorzałą multikulturalistką, wierzy w naturalne
porody i nosi tylko bawełnę?” (Spivak 2010, s. 239). Sugeruje odbiorczyniom,
że zmiana pozycji w społeczeństwie lub w gospodarce wcale nie oznacza zażegnania problemu nierówności społecznych, ani nie wymazuje bólu powstałego w wyniku tysięcy lat dyskryminacji. Wręcz przeciwnie, autorka zwraca swoją ironiczną wypowiedzią uwagę na fakt, że tak naprawdę faktyczne
problemy nękające ludzkość (opisywaną jako „podporządkowanych innych”)
są przykrywane przez podnoszenie problematyki naturalnych porodów czy
noszenia bawełny. Odwraca to uwagę świata, od niezmiennego podporządkowania ponad połowy ludzkości temu, co rodzi się z kapitalizmu przeistaczającego się w imperializm. W świecie, w którym, jak pisze Halberstam, zaledwie
jeden procent populacji żyje z wykorzystywania pozostałych 99%, sytuacja
może się wydawać dramatyczna, jednak Spivak w eseju Czy podporządkowani inni mogą przemówić, ponownie opublikowanym w 2008 roku, stwierdza,
że skoro inni i ich historie przemówiły i przemówili do niej, to znaczy, że
przemówić mogą. Jedynym pytaniem w obecnej sytuacji jest to, czy społeczeństwo, czytelnicy bądź same kobiety są w stanie usłyszeć ich głos. Przypadek praprasiostrzenicy Bhubenswari jest analogiczny do sytuacji postaci Babs
i kobiety-świni z powieści Darrieussecq, które w swojej naiwności czekały na
pojawienie się alternatywnych opcji życia, na swój sposób próbowały odnaleźć
szczęście i spełnienie realizując imperialistyczne czy kapitalistyczne plany pani
Tweedy oraz właściciela perfumerii-burdelu. Tym, czego im być może brakowało, aby rewolta doszła do skutku, była alternatywna narracja i utwierdzenie
siebie i innych w przekonaniu, że ma ona sens i prowadzi nie do odwrócenia
ról podporządkowany-ciemiężyciel, lecz do utopijnego zrównania praw. Praprasiostrzenica indyjskiej kobiety, o której pisze Spivak, pracuje w amerykańskiej korporacji na wysokim stanowisku, czuje się wolna i zajmuje wysoką
pozycję w systemie ekonomicznym. Jest wzorem do naśladowania dla swoich
indyjskich sióstr i kuzynek, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy jest to wolność,
a nie kreacja wolności, narzucona przez białego imperialistę. Jack Halberstam
zaznacza, że w pracach wielu teoretyczek, między innymi Saidiya’y Hartman,
odzwierciedlone zostaje myślenie kury Babs, jakoby „myślenie o politycznym
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działaniu lub politycznej bezczynności musi[ało] dać się uprawiać na więcej
sposobów niż na zasadzie alternatywy «aktywność albo śmierć» […]” (Halberstam 2018, s. 195). Tym samym Halberstam podkreśla, że „wolność”
w rozumieniu białego państwa rasowego jest oparta na utartych schematach
i bynajmniej nie prowadzi do żadnej realnej alternatywy (Halberstam 2018,
s. 195). Zarówno w Uciekających kurczakach jak i w Świństwie (Truizmach)
figury kobiet oscylują pomiędzy idyllicznym wyobrażeniem wolności na łonie
natury w ostatnich scenach filmu, a bliższą rzeczywistości wizją życia w lesie
z innymi przedstawicielami i przedstawicielkami swojego gatunku w powieści
francuskiej autorki. W swoim tekście Darrieussecq konsekwentnie dobiera
słowa opisujące groteskową przemianę w świnię. Pieczołowicie opisuje jak bohaterka wszystkimi zmysłami czuje smak żołędzi w parku i jaką przyjemność
sprawia jej siedzenie w wiosennym błocie. Pokazuje też okrucieństwo z jakim
ludzie traktują świnię-kobietę i wykorzystują ją aby szybko zarobić pieniądze. W świecie przedstawionym, który jest metaforą współczesności, udało
się jednak narratorce wyjść z niewoli zamieszkując w lesie: „[n]ie narzekam na
swój los. Gdy budzę się rano, z przyjemnością wchłaniam zapach ciepłej ziemi
zmieszany z wonią mojego ciała. Nie wstając z barłogu połykam pierwsze kęsy
– żołędzie i kasztany, które stoczyły się do mnie, gdy przez sen wierzgałam
racicami” (Darrieussecq 2018, s. 130).
Ostateczny obraz tego, jak narratorka kończy swoją historię jest queerowy. Przedstawia płynne przechodzenie z postaci kobiety w postać świni, co
ona sama z łatwością akceptuje. Ta metamorfoza przynosi ulgę po doświadczeniach wyniesionych z kapitalistycznej przestrzeni, w której słabo płatna
bądź nieodpłatna praca kobiet oznacza większe zyski dla najbogatszych, przeważnie mężczyzn (Ghodsee 2020, s. 19-20). Odchodząc w nieznaną i niedookreśloną przestrzeń świata zwierzęcego, gdzie jej queerowość jest akceptowana, narratorka odzyskuje harmonię, co zwiastuje nadchodzące zapominanie
przeszłości. Dlaczego zapominanie? Książka Świństwo (Truizmy) to opowieść
szkatułkowa. Kobieta na samym początku podkreśla, że zapisuje swoją historię w zeszycie systematycznie, kiedy tylko przyjmuje bardziej ludzką postać
i jest w stanie kreślić litery. Świadczy to niewątpliwie o chęci utrwalenia swojej
historii, która w trakcie przemiany w zwierzę zostaje wyparta przez instynkt.
Chęć spisania niezwykłej opowieści kobiety zmieniającej się w świnię
jest przykładem nowego feminizmu, który Jack Halberstam opisuje w książce
Przedziwna sztuka porażki (Halberstam, 2018). Autor zwraca uwagę na to, że
istnieje feminizm, który apeluje o nie odrzucanie alternatywnych wersji bycia sobą, któremu „nie udaje się uratować Innych ani dokonać autoreplikacji,
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w feminizmie, który dostateczne uzasadnienie znajduje we własnej porażce”
(Halberstam, 2018, s. 193). Porzucając stopniowo ludzkie ciało, postać opisana przez Marie Darrieussecq symbolicznie wskazuje alternatywę, możliwość
zaakceptowania porażki w rozumieniu ludzkim i pozorną degradację do stanu zwierzęcego. Ginger napotyka dwa podmioty feministyczne, kurę Babs,
reprezentującą stereotypową kobiecą naiwność i kurę Bunty, pragmatyczkę
„odrzucającą utopijne marzenia”, cytując Halberstama. W jednej ze scen, podczas kolejnej próby ucieczki, zagrzana do walki Bunty mówi: „[u]mrzemy jako
wolne ptaki albo umrzemy próbując!”, na co Babs pyta „[a] nie ma innych
opcji?”. To pozornie naiwne pytanie jest pytaniem o inne możliwości bycia istotami kobiecymi, podmiotami w społeczeństwie kapitalistycznym, jest,
zdaniem Halberstam, chęcią odrzucenia zastanych możliwości wyboru, jakimi jest życie albo śmierć (Halberstam 2018, s. 193). Ten rodzaj feminizmu,
który zaczęła opisywać Gayatri Charavorty Spivak w tekście Czy podporządkowani inni mogą przemówić? Jack Halberstam nazywa „feminizmem negacji”
(Halberstam 2018, s. 213-216), w którym nie jest istotne obranie ani strony
oprawcy, ani strony ofiary. Zdaniem obu myślicielek możliwy jest wybór alternatywy, która nie będzie polegała na powielaniu znanych schematów: umrzeć
za wolność/być wolnym, być kobietą/być mężczyzną, ratować siebie/ratować
innych. Porażka jest nieodłączną cechą queerowego „ja”, ciągłe jej ponoszenie, cytując Beckett’a, służy temu, by „chybiać lepiej”. Radykalne podejście
do jakichkolwiek wyborów byłoby w przypadku bohaterek Uciekających kurczaków i Świństwa (Truizmów) powielaniem schematów, nie wprowadzałoby
w dyskurs feministyczny i queerowy nowych treści i nie wskazywałoby nowych możliwości, jakie stoją przed bohaterkami.
Ostatnim problemem, który łączy się z powyższymi przemyśleniami,
jest kwestia zwierząt per se. Naiwnością byłoby sprowadzenie Babs, Ginger
i świni-narratorki wyłącznie do metafory ułatwiającej odbiorczyniom i odbiorcom jednoznaczne rozgraniczenie dobra i zła, czy ich interpretacji. Zwierzęta będące „podporządkowanymi innymi” są ofiarami zjawiska business as
usual. Mimo wycieńczenia organizmu i ewidentnej choroby spowodowanej
przymusową aborcją świnia-kobieta musi nadal niemal niewolniczo pracować
w perfumerii-burdelu, a kury na farmie pani Tweedy z uwagi na nierentowność
handlu jajkami mają zostać zabite i przerobione na potrawkę. Jack Halberstam
w książce Gaga Feminism. Sex, Gender and the End of Normal podkreśla, że „[b]
usiness as usual is what created this mess in the first place”, „business as usual jest
tym, co dało początek temu bałaganowi” (Halberstam 2012, s. 132).
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Zastanawiając się nad odpowiedzią na pytanie o inne opcje ucieczki
z imperialistycznej rzeczywistości, należy zwrócić uwagę na gatunki zwierząt
reprezentowane przez uciekające postacie w obu tekstach: świnia i kura, które
w wyniku rewolucji neolitycznej stały się dwoma z trzech najbardziej rozpowszechnionych gatunków na kuli ziemskiej. W przedmowie do Wyzwolenia zwierząt Petera Singera, izraelski historyk Youval Noah Harari pisze,
że „[l]udzki postęp usiany jest ciałami martwych zwierząt”, pośród których
najczęstszymi ofiarami są kury i świnie, zamieszkujące obecnie niemal każdy zakątek kuli ziemskiej, płacące za swoją popularność wśród konsumentów
i konsumentek „niespotykanym indywidualnym cierpieniem” (Harari 2018,
s. 7). Harari określa hodowców działających działających na wielką, niemal
korporacyjną skalę, mianem „ludzkich panów” (Harari 2018, s. 7), którzy
kontrolują reprodukcję zwierząt, relacje młodych z matkami i wyznaczają im
przestrzeń do życia, utrzymując je wyłącznie w takich warunkach, żeby nie
straciły życia, a miały jak najwyższą produktywność. W kontekście tekstu Singera z 1975 roku wybór świni i kury na postacie pierwszoplanowe czy narratorki powieści lub autobiografii zdaje się być nieprzypadkowy. Zwierzęta te
niosą wraz z gatunkiem, który reprezentują, dodatkowe treści, którego kultura świata zachodniego jest nośnikiem. W Uciekających kurczakach i Świństwie
(Truizmach) kobiety, będące gorzej opłacaną grupą, oraz zwierzęta hodowlane,
którym daje się tylko tyle, aby mogły utrzymać się przy życiu, reprezentują to
samo ujarzmienie, na które zazwyczaj wygodniej jest nie patrzeć, wręcz wymownie przemilczeć, aby niewola mogła trwać. Pytanie o inne opcje jest jak
najbardziej zasadne, Babs nie chce umrzeć na farmie ani umrzeć próbując się
z niej wydostać, ponieważ są to rozwiązania poniekąd narzucone przez podmiot reprezentujący władzę: panią Tweedy. Narratorka powieści Darrieussecq czuje strach przed mężczyznami, właścicielem perfumerii i policją, jedyne
ukojenie znajduje w przebywaniu z innymi zwierzętami na wolności, przemieniając się w queerową maciorę.
Na zakończenie rozważań o innych opcjach chciałabym wspomnieć
o tym, że przestrzenie queerowe, które zauważyły lub których szukały bohaterki obu tekstów kultury wymienionych powyżej, zostały zapowiedziane
przez enigmatyczne i oniryczne teksty Franza Kafki. Jeden z nich pod tytułem
Mała bajka w niezwykły w rozumieniu Freuda sposób opisuje relacje pana
i „podporządkowanego innego”:
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– Ach – rzekła mysz – świat staje się z każdym dniem ciaśniejszy.
Z początku był taki szeroki, że się bałam, pobiegłam więc dalej
i byłam szczęśliwa, iż wreszcie zobaczyłam z daleka, z prawej
i z lewej strony, ściany; ale te długie ściany takim pędem zbliżają
się do siebie, że już jestem w ostatnim pokoju i tam stoi w kącie
pułapka, do której biegnę. – Wystarczy, że zmienisz kierunek
biegu – powiedział kot i pożarł ją. (Kafka 1991, s. 283)
W tym tekście świat oferował myszy dużo więcej przestrzeni w przeszłości, kiedy była młoda. Odbiorca może domniemywać, że z biegiem czasu dostosowała się do zastanego labiryntu, który symbolizują zbiegające się ściany,
w wyniku czego padła ofiarą kota. Ta krótka bajka bardzo dobrze opisuje
ludzkie skłonności do przyzwyczajania się do zastanej rzeczywistości i brak
refleksji o tym, czy nasze działania nam przypadkiem nie szkodzą, oraz czy dopasowywanie się do gotowca, do oferowanej formy nie zatracamy naszego
„ja”, będącego częścią queerowej przestrzeni pomiędzy ideologiami. Być może
warto zastanowić się nad tym, dlaczego „Auschwitz nie spadło z nieba” nie
tylko w kontekście obozu koncentracyjnego, który już się stał.
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Monument Jagody Szelc
jako dystopijna wizja rytuału przejścia

Abstrakt PL
Artykuł jest analizą filmu Monument Jagody Szelc przez pryzmat klasycznych tekstów antropologicznych – zwracając szczególną uwagę na zagadnienia związane z terminem communitas, przede wszystkim w kontekście obrzędów przejścia oraz transu. Refleksji zostaje poddany
sposób, w jaki reżyserka kreuje dystopijną wizję trwania w liminalności za pomocą określonych środków wizualnych i estetyki filmowej. Odnosząc się do etymologii słowa „dystopia”
(st.gr. δυσ – zły; τόπος – miejsce) zostaje przeanalizowana ukazana w filmie przestrzeń hotelowa, będąca – korzystając z Foucaultowskiej terminologii – heterotopią. Ponadto, czerpiąc
z literatury przedmiotu na temat afrohaitańskiego kultu posesywnego vodou oraz etiopskiego
zār, autorka dopatruje się w Monumencie nawiązań do konkretnych rytuałów.
Słowa kluczowe: antropologia widowisk, communitas, dystopia, Jagoda Szelc, liminalność,
trans, vodou, zār
Jagoda Szelc's film Monument as a dystopian vision of the rite of passage
Abstract ENG
Jagoda Szelc's film Monument is analysed using classical anthropological texts. The term communitas is a particularly important issue, especially in the context of rites of passage and trance.
The author reflects on how the director creates a dystopian vision of existence in liminality
by using specific visual effects and aesthetics. Discussing the hotel space shown in the film,
the author refers to the etymology of the word 'dystopia' (old greek: δυσ - bad; τόπος - place)
and Foucault's concept of the heterotopia. The film Monument contains numerous references
to the Afro-Haitian Vodou possession cult and Ethiopian zār, the identification of which is an
important part of the article.
Keywords: anthropology of performance, communitas, dystopia, Jagoda Szelc, liminality,
trance, Vodou, zār

1

Uniwersytet Warszawski, ORCID: 0000-0002-2820-5652.

123

IZABELLA TYBOROWICZ

Zagłębiamy się w trans, aby odkryć niewyraźny i zamazany obszar bytu,
w którym istniejemy, chociaż jesteśmy niczym.
Jean Duvignaud, Dar z niczego. O antropologii święta

Są filmy, które domagają się wyszukanych interpretacji. Do tej kategorii
z pewnością należy Monument (2018) Jagody Szelc. Przed seansem reżyserka
wprowadza widzów w wykreowany przez siebie świat następującymi słowami:
„Nie dajcie sobie wmówić, że z kina wychodzi się z jakąś konkretną interpretacją, do której należy przekonywać innych. Liczy się tylko wasza”2. W tekście
chciałabym zaproponować czytanie jego treści przez pryzmat znajomości afrohaitańskiego i etiopskiego kultu posesywnego i związanego z nimi fenomenu
bycia w transie. Wydaje się to cenną perspektywą, mającą potencjał stworzenia ciekawego klucza interpretacyjnego.
Monument to film pokazujący proces przejścia grupy młodych ludzi do
innego świata, innego wymiaru. Beztroskie praktykantki i praktykanci studiów hotelarskich przyjeżdżają do znajdującego się poza zgiełkiem miasta hotelu, w którym mają nabrać doświadczenia przed przyszłą pracą w zawodzie.
Już od pierwszych scen można zorientować się, iż filmowi gatunkowo bliżej
do thrillera czy horroru niż komedii przedstawiającej serię zabawnych potyczek młodych studentów.
Już na samym początku bohaterowie zostali ubrani w służbowe, jednakowe uniformy oraz pozbawieni własnych, indywidualizujących ich imion.
Wszyscy otrzymują plakietki z imionami Anna lub Paweł. Stają się podporządkowaną panującym regułom grupą, której przewodzi szorstka, despotyczna kierowniczka. Wykonują swą pracę sumiennie, lecz nieco automatycznie,
osiągając tym samym coraz silniejsze wzajemne podobieństwo i wspólnotowość. Wspomniane bezimienność, równość oraz brak rozbudowanej, naturalnej hierarchii (postacią, która jako jedyna rządzi, nakazuje i upomina jest
szefowa) są jednymi z kilku charakterystycznych właściwości dla opisanej
przez Victora Turnera rytualnej fazy liminalnej, umożliwiającej powstanie
communitas nierozłącznie powiązanej z aktem przejścia. Po przekroczeniu
progu hotelowego budynku wszystko w życiu filmowych bohaterów ulega
zmianie – początkowo nie wiadomo co się właściwie stało, jednak bardzo
szybko można zorientować się, że znaleźli się w wyjątkowym, niezrozumiałym
i obcym im położeniu, które wymyka się wszelkim sposobom dookreślania.
Ponownie przywołać tu można rytuał przejścia będący zawsze naznaczonym

2

Cytat pochodzi z materiału wideo poprzedzającego film Monument.
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liminalnością – jego uczestnicy są gdzieś pomiędzy, w zawieszeniu, poza czasem, nigdzie.
Trans jako nonsens w logice sensu
Trans, idąc za myślą Jeana Duvignauda, jest stanem, w którym „czas
zostaje zawieszony podobnie jak świadomość”. To „chwila płynności, zawieszenia, zanim zacznie się opętanie, a obca istota nie zacznie jeszcze ujeżdżać aktora, który jest wyzwolony z własnej osobowości i zwykłych więzów
tożsamości” (Duvignaud 2011, s. 29). Jego niezwykłość przejawia się także
w nienazywalności i ulotności, gdyż jest to „stan wrażliwości rozproszonej,
nieutrwalony żadną nazwą, natomiast wykluczony przez psychologię – która
nie potrafi ustalić jego przebiegu – oraz przez socjologię – gdyż nie jest ona w
stanie włączyć go do świadomości zbiorowej, ani do żadnej działalności, którą
uznawano by instytucjonalnie.” (Duvignaud 2011, s. 29). Opis ten dobrze
charakteryzuje sytuację młodych ludzi w hotelu, stającym się dla nich przestrzenią, która „zataja istnienie zjawisk, które kryją się w półcieniu”, przysłoniętych przez oczywiste zjawiska (Duvignaud 2011, s. 31). Tak trans pozwala
dojść do głosu temu, co nienazwane.
Posiadający to samo imię praktykanci i praktykantki, odziani w jednolity
ubiór, wydają się być ludźmi wyzbytymi z wszelkich emocji, tracącymi swą
indywidualność, którzy stali się częścią zarządzanej przez kierowniczkę machiny. Nie sposób się z niej wydostać. Tak jak w transie wyzbyli się własnego
„ja”, aby nawiązać niejasne, intensywne porozumienie wytwarzające określony
rodzaj wspólnoty. Termin communitas wiąże się z osiąganiem wspólności rozumianej jako „dzianie się”3. W rytuale afrohaitańskim communitas nie tworzy się w odgórnie narzucony, werbalny, strukturalny sposób, ale za sprawą
grających określone rytmy bębnów, mających za zadanie integrować osoby
uczestniczące w rytuale. Choć w Monumencie grających instrumentów brak,
nie da się nie dostrzec specyficznych, rytmicznych ruchów szczególnie w jednej z ostatnich scen, gdy obserwujemy zgromadzonych w kręgu, krzyczących,
śpiewających i tupiących w transie bohaterów. Wszyscy niezwykle zmienieni
fizycznie, falują w rytm okrzyków i wybijanego rytmu. Przyglądamy się temu
świadomi, że nie są tymi, których do tej pory poznaliśmy, że wychodzą poza
siebie, stają się kimś innym.
Trans w rytuałach posiada bardzo ważną funkcję, dzięki której opętanie
może w ogóle zaistnieć. Przed przemianą i przyjęciem na siebie bóstwa, postać
3

Zob. Turner V. 1969, The Ritual Process: Structure and Anti-structure, London.
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aktora wydaje się być zawieszona w próżni, pozbawiona możliwości przynależenia do jakiejkolwiek „substancji społecznej” (Duvignaud, 2011, s. 30).
Tak też dzieje się z bohaterkami i bohaterami filmu – ich tożsamości ulegają
rozbiciu, znajdują się w stanie pozbawionym wszelkiej społecznej presji czy
wyznaczonych przez kulturę ram, podporządkowanym jedynie powierzonym
przez kierowniczkę zadaniom, mogącym być dla nich swego rodzaju kolejnymi etapami dopełniania rytuału.
Zār
Pierwszym zadaniem osób odbywających praktyki w hotelu jest kelnerska obsługa wesela. Wątek uczestnictwa w uroczystości ślubnej skojarzyć można z etiopskim kultem zār, w którym opętanie porównuje się do małżeństwa.
Imię mušerrā oznaczające „pan młody” lub „panna młoda”, otrzymuje osoba,
na rzecz której po raz pierwszy składana jest ofiara (derqā) wiążąca ją z określonym zār (Leiris, 1988). W filmie Jagody Szelc, podczas trwania imprezy,
przełożona zbiera wszystkich studentów na zapleczu sali weselnej. W czasie
mocnej krytyki sposobu ich serwisu wbija w szyję każdego z nich szpilkę.
Zaskakujący jest brak reakcji ze strony praktykantów – nie bronią się, nie
widać na ich twarzach grymasu bólu. Wszystko to znoszą z pokorą i podporządkowaniem, będącymi jedną z cech charakterystycznych dla doświadczenia
liminalności. Choć widz początkowo nie rozumie, jaki cel miała ta zagadkowa
i wywołująca ból czynność, w miarę rozwoju filmu, a w szczególności po jego
zakończeniu, zaczyna kojarzyć ją z inicjacją magiczną lub wzmocnieniem rzucanego czaru. Powtarzane kilkukrotnie, jak zaklęcie sformułowanie „raz, dwa,
trzy, Baba Jaga patrzy” wypowiadane wprost do kamery, może być rozumiane
jako wypełnianie praktyk magicznych.
Rytuały zār mają za zadanie w nadprzyrodzony sposób przebłagać złego
ducha, by nie dręczył noszącego symptomy choroby człowieka. W omawianym filmie odnajdujemy podobny wątek. Jeden z bohaterów cierpi na trudną do zdefiniowania chorobę. Jest osłabiony, poci się, wymiotuje, co bardzo
utrudnia mu pracę. Choć nie ma temperatury, jego zroszone potem czoło
i nieprzytomny wzrok, utwierdzają widza w przekonaniu, że dzieje się z
nim coś niedobrego. Różni się od pozostałych postaci, wydaje się być osobą
o większej wrażliwości niż reszta. Jak się potem okazuje, ten stan związany
jest z wiedzą na temat położenia, w jakim znaleźli się jego koledzy i koleżanki.
Próbuje podzielić się nią ze współtowarzyszką pracy, co budzi w niej przerażenie. Widz nie rozumie jeszcze, co powoduje nietypowe zachowanie chłopaka,
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udziela mu się strach współbohaterki tej sceny – jest pełen obaw, czy czasem
młody mężczyzna nie został opętany, czy przerażający niepokój, który widzi
w jego zachowaniu nie jest skutkiem nawiedzenia go przez złego ducha. Osoby w transie nie tracą świadomości natychmiast, zazwyczaj ulega ona coraz
mocniejszemu zatarciu, aż dochodzi do całkowitej utraty kontroli. Ten proces
możemy obserwować przez cały czas trwania filmu. Jego kulminacja następuje
w jednej z ostatnich scen, gdy bohaterowie zbierają się w piwnicy i kolejno
składają na stole swojej szefowej ofiarę w postaci monety, co rozpoczyna niezwykły rytuał nad wspomnianym wcześniej chorym. W momencie przejścia
pomaga im znienawidzona opiekunka, która wraz z nimi bierze udział w magicznym tańcu i kontroluje jego przebieg. Przyjmuje rolę kierującej nimi przewodniczki, asystującej w ich wewnętrznej przemianie. Ten niezwykły obraz
oczyszczenia również odczytać można poprzez rytuały zār, w których chorą,
opętaną przez duchy osobę wyzwala się w podobny sposób. Polega on na
złożeniu ofiary (najczęściej ze zwierzęcia), tańcu w rytmie wybijanym przez
bębny i śpiewie. Tak próbuje się zyskać przychylność ducha, który zawładnął dotkniętą dolegliwościami osobą. W Monumencie odnajdujemy niemal
wszystkie wymienione w owych rytuałach elementy. Bohaterowie filmu składają ofiarę z budzących w nich przerażenie fragmentów (najprawdopodobniej
ludzkiego) ciała, zakopując je w ziemi tuż przed finalnym spotkaniem. Podczas prawdziwych, afrohaitańskich i etiopskich ceremonii na samym początku składana jest ofiara ze zwierząt, w tym momencie żaden z uczestników
nie wpada w jeszcze trans. W czasie zgromadzenia wszyscy obecni krzyczą,
śpiewają i tupią, wybijając stopami rytm, ich ciała falują w tańcu bez kontroli,
są jednak połączeni jakąś wspólną dla wszystkich uczestników zasadą. Taniec
nie jest wymuszony, ale staje się panującym nad nimi rygorem.
Pomimo wielu analogii i podobieństw, pokazany w filmie rytuał przejścia nieco różni się od tych, które celebrowane są w rzeczywistości. Brak mu
charakterystycznych dźwięków bębnów odgrywających ważną rolę w całej ceremonii. W Monumencie zastępują je uderzenia stóp o podłogę. Zamiast ekstatycznego, żywiołowego tańca znanego z rytuałów afrohaitańskich, w filmie
obserwujemy jak ciała uczestników transu monotonnie kołyszą się do przodu
i do tyłu. Nie ma tu również słupa, czy pnia drzewa, po którym zstępują
duchy przybyłe na obrzęd. Mimo różnic w jego przebiegu, widać jak bohaterowie wpadają w charakterystyczną dla uczestników etiopskiego zār ekstazę i
uniezależniają się od swoich ciał w akcie wyzwolenia. Pogrążeni w transie zbliżają do chorego kolegi dłonie, dotykają go, jakby chcieli przekazać mu swoją
moc lub odwrotnie – wyciągnąć z niego coś, co go nęka. Ostatecznie widzimy,
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że rytualne czynności odnoszą oczekiwany efekt, a chory chłopak odzyskuje
lepsze samopoczucie – na chwilę traci przytomność, jednak potem budzi się
i wita ich słowem „cześć”, które sygnalizuje, że teraz wszystko jest już z nim
dobrze – że został skutecznie uzdrowiony.
Opętanie i rytuał przejścia w aktorstwie
Monument jest dyplomowym filmem, pożegnaniem młodych aktorek
i aktorów ze szkołą filmową w Łodzi. Scenariusz łączy w sobie intrygującą
opowieść o zawieszeniu bohaterów pomiędzy światami i ich ostatecznym wyzwoleniu z tego straszliwego stanu, z przejściem adeptów szkoły aktorskiej do
świata profesjonalistów. Jak mówi reżyserka, „jest opowieścią o śmierci – ludzi, którzy przyszli na studia aktorskie. W momencie zakończenia prac nad
dyplomem symbolicznie umarli, by dzięki szamańskiemu rytuałowi przejścia
wydobyć się na wyższy poziom poznania” (Szelc, 2018). Erving Goffman
w klasycznej książce Człowiek w teatrze życia codziennego określa, że ludzie
funkcjonują w zróżnicowanych realiach, wobec czego trzeba nieustannie
upewniać się, w jakich aktualnie warunkach się przebywa, czy nie następuje duplikowanie obecności w różnych stanach, co spowoduje nakładanie się
i przesiąkanie różnymi, obcymi sobie cechami. Aktor w trakcie performowania percypuje swoje ciało wobec pozostałych w określonej sytuacji, wikła je
w pewną intrygę. Umożliwia ono manifestację, otwarcie, dialog i porozumienie. To dzięki temu fikcja, która istnieje w toku całej gry, staje się sposobem
zbiorowego uczestnictwa (Duvignaud 1997, s. 134).
Aktor, według Jeana Duvignauda, osiągnąć może dwa stany – rozdwojenia oraz opętania. Pierwszy z nich wiąże się ze sposobem, w jaki odczuwa
daną rolę – istnieje ona dla niego intensywniej niż on sam. Iluzja bycia kimś
innym sprawia, że zapomina kim do końca jest, zmienia się jego osobowość
i egzystencja. Przypisuje rolom swoje własne cechy i równie naiwnie uzurpuje
te, które wyobraża (Duvignaud 1997, s. 136). Z kolej w stanie opętania aktor
jest świadkiem procesu rodzenia się w nim innej osoby – dochodzi w nim do
owładnięcia przez postać, której świadomość wywodzi się ze sfery wyobrażeń
(Duvignaud 1997, s. 138). Przypominać to może alienację w Heglowskim
ujęciu, stan wyobcowania, utraty tożsamości jednostki. Aktor pozwala się
owładnąć, by zdobyć naddatek egzystencji i urzeczywistnić konkretne przeżycie głównie ze względu na ekstazę rozpalającą całą świadomość i skłaniającą
do służenia odmiennej. Owa ekstaza jest wspomnianym stanem pozbawienia
własnej osobowości – dzięki niej opętanie może się spełnić. Staje się etapem
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do zdobycia zbiorowego doświadczenia i osiągnięcia upragnionej pełni uczuciowej. Idąc zatem za Duvignaudem, praca aktora podobna jest do przygotowań do tańców opętania – poszukiwanie przekonujących sposobów ekspresji
nie ma nic wspólnego ze szczerością uczuć, bo technika góruje nad treścią, a za
faktycznymi, natychmiastowymi wyrażeniami kryje się irracjonalność. Aktor
nie dąży więc do szczerości uczuć, a zespół zachowań konstruuje za pomocą
cielesnych środków wyrazu.
Monument to praca dyplomowa studentek i studentów wydziału aktorskiego łódzkiej szkoły filmowej. Doczekał się szerokiej, jak na film studencki,
recepcji – od pokazów na festiwalach filmowych oraz w kinach studyjnych,
po umieszczenie go na popularnym serwisie streamingowym Netflix. Każdy z występujących na ekranie młodych aktorów musiał zaprezentować swe
umiejętności zawodowe w tym samym stopniu, dlatego czas w jakim możemy
oglądać ich na ekranie jest niemal równy, a powierzone im zadania są tak
samo istotne. Choć każdy z nich odgrywa indywidualną rolę, to jednak widz
ma poczucie śledzenia losów bohatera zbiorowego.
Bezduszne podejście do adeptów sztuki hotelarskiej, przemoc nie tylko psychiczna, ale również fizyczna, której doświadczają, przywodzi na myśl
szeroko ujawniane ostatnio przypadki gnębienia, poniżania oraz mobbingu
stosowanych wobec studentek i studentów szkół artystycznych, w szczególności młodych aktorów, przez wykładowców, ale także starszych studentów
w ramach fuksówki definiowanej jako:
rytuał przejścia, zdaniem innych odpowiednik wojskowej fali. […] bywa
też okazją do nadużyć. Podczas fuksówki nestorzy mają nad fuksicami
i fuksami władzę niemal nieograniczoną – ci drudzy muszą okazywać im
szacunek, spełniać wszystkie żądania, a w razie niesubordynacji podlegają rozmaitym karom; często są to ćwiczenia fizyczne niemożliwe do wykonania (np. kilkaset pompek). Charakterystyczne dla fuksówki bywają
wulgarny język i seksualny charakter etiud, które muszą wykonywać
fuksy – często nestorzy prowokują ich do odgrywania scen onanizmu,
striptizu czy stosunków seksualnych (Piekarska, 2020).

Zaprezentowany powyżej, właściwy środowisku aktorskiemu kontekst stanowi kolejny ciekawy trop interpretacyjny. Ciężka praca bohaterów
w trudnych warunkach, ich rytualne przejście niosące wyzwolenie mogą stanowić analogię wyboistego procesu kształcenia, uwieńczonego końcowym
dyplomowym filmem lub przedstawieniem, które pozwala im zamknąć
etap zdobywania zawodu i poczuć się pełnowartościowym aktorem lub aktorką. Jagoda Szelc, wraz ze studentami i studentkami studiów aktorskich,
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przygotowując widzów do projekcji mówi „postanowiliśmy wystąpić w poszukiwaniu końca”4 – można go rozumieć na wiele sposobów.
Heterotopiczna przestrzeń
a filmowe środki wyrazu
Umieszczenie akcji filmu w zimnych, mrocznych wnętrzach hotelu jest
popularnym motywem wielu słynnych horrorów oraz filmów grozy – począwszy od klasycznych Psychozy (1960, reż. A. Hitchcock) i Lśnienia (1980, reż.
S. Kubrick) po igrający z gatunkową konwencją serial American Horror Story:
Hotel (2015-16). Zamknięta, odizolowana przestrzeń sprzyja tworzeniu dystopijnych wizji, stopniowego pogrążania się jednostki we własnym mroku.
Według Leksykonu polskiej literatury fantastycznonaukowej „dystopia” to:
utwór fabularny przedstawiający koszmarną, choć logicznie uzasadnioną, wewnętrznie spójną i niekiedy dość prawdopodobną wizję
przyszłej egzystencji człowieka. […] Autorów dystopii nie interesują
modele rozwiązań pozytywnych, lecz negatywne konsekwencje rozwoju różnych systemów polityczno-społecznych, a także innych zjawisk
przejawiających w czasach współczesnych niebezpieczne dla człowieka
i dla całej społeczności tendencje rozwojowe. […] bardzo często traci
związek przyczynowy z aktualną rzeczywistością. Buduje swe udziwnione i makabryczne światy na nieznanych przesłankach, na zmyślonych podstawach, niekiedy bez śladu troski o powiadomienie, jak do
takiego stanu doszło. Jaką drogę ludzkość przebyła, zanim została uwikłana w koszmarny system egzystencji, a także co sprawia, że system
taki w ogóle może istnieć. […] Aby można było dany utwór zaliczyć
do dystopii, powinien on prezentować szerszą panoramę życia w przyszłości, perspektywy ludzkiej egzystencji oraz ukazywać przynajmniej
w ogólnych zarysach system społecznej organizacji (Niewiadowski
i inn. 1990, s. 262-264).

Etymologia słowa „dystopia” (st.gr. δυσ – zły; τόπος – miejsce) oznacza
dosłownie „złe miejsce” (Niewiadowski i inn. 1990, s. 262). Dzieło Jagody
Szelc w bardzo wyraźny sposób odnosi się do przedstawionej powyżej definicji
dystopijnej rzeczywistości. Film wizualnie oparty został na niemal monochromatycznej kolorystyce, w której szarości, brązy i brudne zielenie budują przygnębiający obraz brzydkiej, a nawet przerażającej scenografii. Osadzenie scen
w zniszczonych wnętrzach, czy niemal zaczerpniętych w swym klimacie z horroru plenerach, w sugestywny sposób wprowadza oglądających w koszmarną
4

Cytat pochodzi z filmu Monument.
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rzeczywistość, w której dłuższa egzystencja wydaje się niemożliwa. Zaprezentowana wizja jest na tyle mocna, że obcowanie z nią może stać się bolesne,
wręcz traumatyczne. Mroczna atmosfera wzmocniona została przez końcową
konkluzję, która powoduje, że każdy uczestniczący w seansie wychodzi po
obejrzeniu filmu z uczuciem niepokoju o przyszłość, a może przede wszystkim
to co stanie się z nim po śmierci.
Przestrzeń w jakiej przebiega fabuła filmu jawi się jako niedostępna. Wyróżnione przez Foucaulta miejsca heterotopiczne autor charakteryzuje jako
przestrzenie nieoczywiste, nie tak łatwo dostępne jak przestrzenie publiczne.
Aby się w nich znaleźć jednostka musi spełnić jedno z dwóch kryteriów – zostać do tego zmuszona przez odgórny nakaz (na przykład trafiając do więzienia po popełnieniu przestępstwa) lub poddać się konkretnym rytuałom
i oczyszczeniom pozwalającym przekroczyć próg takiego miejsca. Nikt więc
nie ma do nich wstępu nie odbywszy określonej liczby gestów, nie otrzymując
pozwolenia. Heterotopie zawsze są „poza wszystkimi miejscami, chociaż nie
jest wykluczona możliwość wskazania ich lokalizacji” (Foucault 2016, s. 120).
Z kolei Edward Hall zaznacza, że „poczucie właściwej orientacji w przestrzeni
sięga u człowieka dość głęboko. Umiejętność ta jest ostatecznie spleciona ze
zdolnością do przeżycia i ze zdrowiem psychicznym. Dezorientacja w przestrzeni to tyle co psychoza” (Hall 1978. s. 145). Zdolność odczuwania upływu czasu w przypadku tego zagubienia także ulega zachwianiu. Gdy „ludzie
znajdują się w sytuacji absolutnego zerwania ze swoim tradycyjnym czasem”
(Foucault 2016, s. 123), tracąc orientację zaczynają w pełni funkcjonować.
Znając Foucaltowską koncepcję, wyjazd praktykantek i praktykantów
do takiego miejsca można interpretować i tłumaczyć na wiele sposobów.
Na najprostszym poziomie – grupa studentek i studentów musiała wyjechać
do wyznaczonego przez szkołę hotelu na praktyki, aby móc w przyszłości
pracować w branży hotelarskiej. Możliwe jest jednak odczytanie ich pobytu w tym miejscu na poziomie metaforycznym – hotel może być miejscem
liminalnym, do którego trafili w czasie rytuału przejścia, czy to po śmierci
duchowej, czy cielesnej. Nawiązując do rozważań Mircei Eliadego, być może
hotel jest miejscem łączności między ziemią, piekłem i niebem umożliwiającym „przeskok między poziomami” dzięki sakralizacji (Eliade 1993, s. 65-66).
Ostatnia scena filmu wyjaśnia kontekst zdarzeń – pokazany jest wyciągany
ze stromego pobocza bus, którym na początku filmu podróżowali bohaterowie. Odpowiednie służby udzielają pomocy rannemu, znanemu ze sceny
wesela mężczyźnie, siedzącemu w szoku w karetce pogotowia. W tle słychać
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rozmowy na temat kolejnych śmiertelnych ofiar. Liminalność często wiązana jest ze śmiercią, szczególnie chętnie wykorzystują ją twórczynie i twórcy
filmowi.
Zakończenie
Dystopia „przedstawia katastroficzne wizje egzystencji człowieka”
(Żabski, 1997, s. 14) odnoszącej się do współczesności, wyimaginowanej
przez autora lub autorkę przestrzeni, nierzadko polemizując z konkretnym
dziełem utopijnym (Żabski, 1997, s. 14). Monument i jego mroczny, niepokojący świat nawiązując do dystopijnego obrazu rzeczywistości pozwala widzowi na odnajdywanie różnych ścieżek interpretacyjnych. Można podążać
w kierunku rozważań na temat upadku duchowego, zawieszenia pomiędzy
życiem a śmiercią czy zakończeniem pewnego etapu. Każdy z tych kontekstów
nawiązuje w jakiś sposób do rytuału przejścia.
We wspomnianym już początku filmu reżyserka uprzedza oglądających,
że nie wszystko może zostać przez nich zrozumiane, mogą interpretować to
co zobaczą według własnego uznania. Zazwyczaj „problem” w poukładaniu
przez widza fabuły filmu wynika z braku ciągłości narracyjnej charakterystycznej chociażby dla twórczości awangardowej i eksperymentalnej. Podobnie jest
z filmami postmodernistycznymi, w których często, jak zauważa Frederic Jameson, występuje motyw zanikania poczucia historii (czasu przeszłego), przeżywania rzeczywistości przez jej obrazy, czy rodzaj odczuwanej w czasie seansu
„schizofreniczności” (Giżycki 2000, s. 5). Świat przedstawiony przez Jagodę
Szelc jest nie do osadzenia w czasie, a następujące sekwencje scen zapraszają
widzów do tworzenia kolejnych tropów interpretacyjnych.
Ukazany w filmie proces doskonale definiują słowa Mai Deren: „zasada zbiorowego uczestnictwa daje gwarancję, że ciężar zostanie rozdzielony,
rozłożony równomiernie na wszystkich” (Deren 1989, s. 117). Tworzące się
communitas poprzez rytuał przejścia daje poczucie ulgi i paradoksalnie czyni
uczestników wolnymi. I to wydaje się być kluczem Monumentu.
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Eskapistyczna utopia cottagecore

Abstrakt PL
Celem artykułu jest analiza myśli utopijnej we współczesnych ugrupowaniach społecznowirtualnych na podstawie rozwoju nurtu cottagecore. Wykorzystując termin neo-estetyzm
autor określa cottagecore przede wszystkim jako zjawisko wizualne, z możliwością przełożenia
na praktyczne działania. Dominacja elementu wizualnego pozwala na podkreślenie aspektu
eskapizmu, z pastoralnym wymiarem budującym ten specyficzny trend. Autor argumentuje,
że wymiar eskapistyczny zawarty w całej egzystencji społeczności cottagecore uwarunkowany
jest przede wszystkim polityką platform internetowych, która dyktuje manierę poszczególnych
działań. Autor postrzega to jako symptom ambicji odejścia od późno-kapitalistycznego społeczeństwa, w stronę czegoś, co percypowane jest jako rzeczywiste „życie” otoczone powłoką
idealistycznej fantazji, ujmując to zjawisko z perspektywy konstrukcji Innego-Ja.
Słowa kluczowe: cottagecore, eskapizm, świat wirtualny, estetyzm/neo-estetyzm, autokreacja,
fantazja, Tumblr, TikTok, Instagram, późny kapitalizm.
The escapist utopia of cottagecore
Abstract ENG
Using the development of the cottagecore trend, the article’s author outlines a formula
of utopian thought in contemporary socio-virtual groups. Utilising the term neo-aestheticism,
the author marks cottagecore as in particular a visual phenomenon, with any translation of
it into actual action being possible, but not required, steps further of the said aesthetic ideals.
The domination of the visual element allows for the emphasis of the escapist aspect, with the
pastoral dimension building this specific trending being a mere form enabling its expression.
The escapist dimension contained in the entire existence of the cottagecore community is conditioned primarily by the politics of platforms, which dictate the manner of individual activities.
The author recognizes this as a symptom of an individual ambition to move away from the late
capitalist society towards what is perceived as real “life” shrouded in an idealistic fantasy, approaching this phenomenon from the perspective of the construction of the identitary Other-Self.
Keywords: cottagecore, escapism, virtual world, aestheticism/neo-aestheticism, self-creation,
fantasy, Tumblr, TikTok, Instagram, late-stage capitalism.

Konstruując nasze rozumienie najbardziej współczesnych przykładów myśli utopijnych, niezbędne jest podkreślenie roli, jaką odgrywa przestrzeń wirtualna w ich formacji, przestrzeń, która pozwala na pokrycie pasywnego eskapizmu powłoką radykalnego działania. Poszczególne odmiany
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wirtualnych ucieczek wykorzystują szeroko rozumianą utopię jako fundamenty projekcji Ja na wyimaginowanego Innego-Ja. Za cel tego rodzaju przedsięwzięcia można uznać potrzebę stworzenia ujścia dla jednostkowego pragnienia ucieczki od teraźniejszej egzystencji w stronę czegoś, co percypowane jest
jako prawdziwe i szczere życie. Projekcja ta funkcjonuje zatem jako niemalże
namacalne marzenie z wizją Innego-Ja widniejącą tuż za horyzontem, niż manifest przemiany swojej istoty. Świat wirtualny umożliwia przeniesienie tych
fantazji ze sfery snów i imaginacji do przestrzeni, która jest niemal uchwytna,
lecz wystarczająco odseparowana od świata rzeczywistego, aby pozwolić na
totalną konstrukcję i redefinicję Ja. Estetyka cottagecore oraz rozwijające się
wokół niej środowisko jest jednym z przykładów tego specyficznego rodzaju
eskapizmu opartego na fantazyjnej kreacji Innego-Ja, istniejącego w ogólnie
utopijnym świecie poza obecnym opresyjnym ustrojem kapitalistycznym.
Core Core Core
Cottagecore wyrosło na gruncie zafiksowanym na impulsie klasyfikacji rzeczy oraz myśli jako pewnego rodzaju znaczników tożsamościowych. Fakt ten
jest jedną z podstaw współczesnego życia w przestrzeni internetowej (Tiffany
2021). Najbardziej podstawowym przykładem działań tego typu są wszelkie
trendy mające na celu kategoryzację pewnego aspektu Ja użytkownika. Widoczne jest to m.in. w memowych zestawach tag yourself as x, quizach opierających się na wyborze y rzeczy, aby odkryć, którą rzeczą lub zjawiskiem się jest,
listach opisujących, którą cechę ucieleśnia twój znak zodiaku itp. Cottagecore,
oraz wszelkie inne przykłady estetyk x-core, y-wave czy z-goth, zrodziły się z tej
samej potrzeby. Idą one jednak krok dalej, tworząc konkretne terminy określające daną ideę czy zjawisko, które z kolei umożliwiają podarowania odbiorcy
nowego zestawu cech pozwalających na bardziej definitywne samookreślenie
własnej istoty (Tiffany 2021). Cytując Amandę Brennan „ludzie kochają identyfikować siebie samych… chcąc określić siebie w taki sposób, który mówi «te
konkretne osoby to zrozumieją»” (Tiffany 2021). W sferze nadawania jednostce indywidualnej tożsamości wizualnej gest kategoryzacji Ja najczęściej opiera
się na przejęciu estetyki przeszłości, która w swojej istocie przekazuje w jakimś
stopniu poczucie głębokiej nostalgii. Widoczne jest to we wszelakich, często
niszowych, trendach subkulturowych, począwszy od rewita-lizacji subkultury
scene (Peters 2020) i estetyki platformy społecznościowej Tumblr z wczesnych
lat 10. (Navlakha 2021) aż po fantazyjne rekreacje wizji historycznych jak m.in.
royalcore (Edwards 2021) oraz sovietwave (Kasha 2017).
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Warta uwagi jest znacząca redefinicja terminu „estetyka” pośród rodzących się wirtualnych środowisk utopijnych. Na gruncie współczesnego rozwoju kultury wizualnej termin ten znacząco odchodzi od akademickiego studium
piękna, smaku oraz filozofii sztuki. Swoisty sposób wykorzystywania tego pojęcia został spopularyzowany przez użytkowników platformy społecznościowej Tumblr na przestrzeni ostatniej dekady, będąc używanym jak przymiotnik
o charakterze uniwersalnym. „X jest aesthetic/estetyczne” funkcjonuje zarówno jako skrót dla „X jest dla mnie estetycznie piękne” jak i znacznik danego
zjawiska lub jego odczucia, czyli w mowie potocznej pewnego rodzaju vibe.
W przypadku terminu vibe, gdy używany jest on jako przymiotnik, funkcjonuje jako forma opisu danego stanu emocjonalnego lub atmosfery miejsca czy
rzeczy, nie musząc przy tym robić tego w sposób zrozumiały i mając możliwość przejścia w przestrzeń absurdu.
Podczas kategoryzacji trendów wizualnych oraz rodzących się wokół
nich społeczeństw termin estetyka najczęściej zestawiany jest z rzeczownikiem
zakończonym opisowym lub kontekstowym przyrostkiem -wave, -goth lub
-core. Przyrostki te pełnią funkcję wstępnego powiązania danego środowiska
estetycznego z innymi subkulturami i ugruntowania ich pozycji w szerszym
ekosystemie wirtualnym. Na przykład, sufiks -wave wskazuje na surrealistyczną lub ogólnie nierealistyczną sferę wizualną, choć może ona również być
ugruntowana w świecie realnym, kiedy końcowym wynikiem jest nietypowy
widok rzeczywistości. W każdym z tych przypadków przyrostek wykorzystywany jest w celu podkreślenia wątków surrealistycznej nostalgii w sferze wizualnej, nawiązując w szczególności do nostalgii skupionej na latach 80. i 90.
XX w. (Aesthetics Wiki 2021a), co widoczne jest w przykładach synthwave
oraz vaporwave. Przyrostek -goth z kolei jest bezpośrednim odniesieniem do
subkultury gotyckiej, z obecnym sposobem jego wykorzystania pokazującym
jej ciągły rozwój i dywersyfikację (Aesthetic Wiki 2021b), pozwalając na inkluzję współczesnych sub-typów, począwszy od bubble goth aż po victorian
goth. Sufiks -core z kolei ma za zadanie podkreślenie pewnej cechy przewodniej
danej estetyki (Aesthetic Wiki 2021c), rozróżniając ją przy tym od innych powierzchownie podobnych lub nawet identycznych trendów jak np. ravencore
oraz crowcore. Istnieją również bardziej niszowe przyrostki jak np. -academia,
-kei oraz -punk, które spełniają podobną funkcję, jak te wymienione powyżej.
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[il. 1] John Constable, The Hay Wain, 1821, olej na płótnie, 185 x 130 cm, National
Gallery, Londyn, Wikimedia Commons.

Zestawienie elementów składowych estetyka i -core w odniesieniu do estetyki cottagecore podkreśla nadaną tożsamość danego zjawiska, czyli enigmatyczne cottage. W najogólniejszym sensie podstawową inspiracją cottagecore
jest romantyczna interpretacja pastoralnego życia, zapożyczająca większość
swoich wzorców z fantazyjnej wizji angielskiej wsi epoki wiktoriańskiej
(Aesthetics Wiki 2021d). Estetyka ta rozwinęła się przede wszystkim na Tumblrze na przestrzeni ostatniej dekady, gdzie około 2018 roku rozpowszechniła
się jej obecna nazwa. Sfera wizualna cottagecore oparta jest na specyficznym
ramowaniu natury, skupiającym się na ideach prostego życia w harmonii
z naturą oraz wątkach samowystarczalności, manifestowanych poprzez proste czynności jak np. pieczenie, hodowanie roślin i proste robótki ręczne.
W szerszym ekosystemie estetyk wirtualnych cottagecore jest często zestawiane
z np. grandparentcore, naturecore, warmcore, art hoes oraz goblincore (Aesthetics
Wiki 2021d). Wraz ze swoim rozwojem również zaczęły być ustanawiane odgałęzienia rdzennej estetyki, które zaowocowały bogactwem sąsiadujących
estetyk, jak m.in bloomcore, które skupione jest na kwiatach, honeycore, skupiające się na pszczołach, Southwest cottagecore, które jest regionalną odmianą przekładającą idee cottagecore na klimat południowo-zachodnich Stanów
Zjednoczonych oraz cottagegore, czyli makabryczna odmiana fascynacji naturą
(Aesthetics Wiki 2021d). Elementy cottagecore również są mieszane z innymi
estetykami w celu stworzenia kolejnych nowych odmian, jak np. przy połączeniu z goblincore zrodziło się ravencore (Aesthetics Wiki 2021e) oraz crowcore (Aesthetics Wiki 2021f).
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[il. 2] iridessence, bez tytułu, 2021, fotografia cyfrowa, dzięki uprzejmości
@iridessence.

Wizualna manifestacja idei cottagecore głównie oparta jest na wybiórczym
przyjęciu poszczególnych elementów życia na wsi, zarówno przedmiotów jak
i czynności, co jest najczytelniej widoczne w sferze mody związanej z tą estetyką. Dominującym trendem są np. długie, luźne suknie i spódnice, często odwzorowujące krojem domowy ubiór kobiet z pierwszej połowy XX w. Równie
często pojawiają się detale takie jak bufiaste rękawy, koronki oraz haftowane
wzory roślin, zwierząt czy insektów (Aesthetic Wiki 2021d). Ogólnie najpopularniejsze są stroje, które w istocie są niepraktyczne podczas wykonywania
prac rolniczych i ogrodniczych, wokół których ideowo obraca się cała estetyka.
Pełnią one raczej funkcje zestawu najczytelniejszych wyznaczników fantazyjnych odniesień do materiału źródłowego. Nie oznacza to jednak, że cottagecore oparte jest na całkowitej estetyzacji życia na wsi. Popularne są również
bardziej praktyczne kroje takie jak ogrodniczki. Jednakże niepodważalny jest
fakt, że publicznie prezentowane materiały związane z tą estetyką – od moodboardów na Tumblrze aż po cottagecore vlogs na Youtubie, które dominują
sferę budowy ogólnej świadomości wizerunku tego środowiska, oparte są na
wybiórczym przyjęciu poszczególnym elementów powiązywanych z życiem
pastoralnym. Są to z kolei rzeczy, które najłatwiej można włączyć do własnego
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stylu życia, bez większych zmian i wysiłku, lecz maksymalizując czynnik czytelności imitowanego wzorca. Przykładami tego są elementy ubioru, bibeloty
oraz wizerunek kreowany w przestrzeni wirtualnej. Sfera wizualna cottagecore
opiera się więc na apropriacji elementów materiału źródłowego, które najwyraźniej oddają fantazyjny vibe odgrywanego stylu życia. Wybiórczość ta
również umożliwia dodanie do listy cech charakterystycznych dla całej estetyki elementów współczesnych. Zdarza się nie mają one żadnego bezpośredniego związku z rdzeniem cottagecore poza przypisywanymi im cechami
uczuciowymi. Dotyczy to na przykład bajek Muminki, filmów Mój sąsiad
Totoro (1988), Tamte dni, tamte noce (2017) oraz twórczości artystów takich
jak Florence and the Machine, Sufjan Stevens i Fleetwood Mac (Aesthetics
Wiki 2021d). Jednakże najbardziej oczywistym elementem przedstawiającym
wrodzoną możliwość synkretyzmu czynników pastoralnych z ogólnie rozumianymi jako współczesne jest wręcz pewna zależność tego środowiska i estetyki od przestrzeni wirtualnej, począwszy od platform społecznościowych
jak Tumblr, TikTok czy Instagram, aż po gry jak Animal Crossing oraz The
Sims. Fakt ten podkreśla istnienie elementów wiejskich raczej jako podstawowych znaków, niż jako definitywnych elementów strukturalnych całej estetyki,
co z kolei pozwala na rozmaite interpretacje zarówno sfery wizualnej, jak
i charakteru ideologicznego kryjącego się za nią.

[il. 3] hemlockhalle, bez tytułu, 2021, fotografia cyfrowa, dzięki uprzejmości
@hemlockhalle.
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Wątkiem łączącym zwolenników estetyki cottagecore jest pewnego rodzaju odrzucenie, albo przynajmniej chęć odrzucenia, teraźniejszego trybu
życia, który ogólnie jest utożsamiany ze współczesnym ustrojem społecznoekonomicznym. Jako że sam rdzeń estetyczny, wokół którego rozwinęła się
społeczność, nie jest nieodłącznie powiązany z konkretną myślą polityczną, jej
członkowie reprezentują szerokie spektrum poglądów ideologicznych. Jest to
również powodem upolitycznienia znacznej większości dyskusji na temat całej
tej społeczności, z samym istnieniem tejże estetyki mogącym być punktem
dyskursywnym (antifaspiderman 2019). Prymat tego wątku jest wzmocniony
poprzez powstanie dwóch radykalnie opozycyjnych frakcji utożsamiających
się z cottagecore. Odłam potocznie określany jako frakcja progresywna czy lewicowa, skupiony jest na odrzuceniu heteronormatywnych ról społecznych,
z celem separacji konserwatywnych stereotypów tradycyjnego życia od estetyki
kultury minionych czasów (Aesthetic Wiki 2021d). Ważna w tym przypadku
jest również charakterystyczna dyssatysfakcja obecnym ustrojem kapitalistycznym, która często jest źródłem ucieczki w stronę pastoralnej fantazji. Opozycja przeciwko kapitalizmowi przejawia się na różne sposoby, począwszy od
prostej frustracji aż po propozycje radykalnej restrukturyzacji społeczeństwa.
Ta konkretna część środowiska cottagecore cieszy się popularnością pośród
osób queerowych, w szczególności tych utożsamiających się z terminem WLW
(Woman Loving Woman, czyli lesbijek, kobiet biseksualnych itp.) (Aesthetic
Wiki 2021d). Radykalnie opozycyjną, wobec powyższej, postawę prezentują
wszelkie środowiska prawicowe utożsamiające się lub powierzchownie wizualnie utożsamiane z estetyką cottagecore, począwszy od tradwives (skrót dla
traditional wife) aż po środowiska neo- i eko-faszystowskie (Aesthetic Wiki
2021d). Ich poglądy różnią się w swojej radykalności, począwszy od promocji heteronormatywnych i patriarchalnych ról społecznych (w szczególności
w kwestii roli kobiet) aż po nazistowskie hasła Blut und Boden (tłum. „krew
i ziemia”) (Sitler-Elbel 2021).
Próbując nakreślić różnicę pomiędzy tymi dwoma frakcjami, należy
określić sposób, w jaki postrzegają zideologizowaną przez nich estetykę cottagecore w relacji do świata rzeczywistego. Środowisko progresywne związane z cottagecore skupione jest na idei wykorzystania elementów składowych
tego środowiska z celem budowy własnego idealistycznego świata. Elementy
te nadają owej fantazji język, który skupiony jest na ogólnej wizji świata post-kapitalistycznego, w tym wolnego od heteronormatywnych i patriarchalnych systemów obecnych we współczesnym społeczeństwie. Wizja fantazyjnego świata zbudowanego na fundamentach cottagecore nie istnieje więc jako
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rzeczywisty byt czy dosłowne dążenie do przeszłości, lecz jako tło dla nowego
możliwego świata. Środowisko prawicowe wychodzi z podobnego założenia,
skupiając się na odrzuceniu współczesności, lecz ideowo robi to na rzecz rzekomo dosłownego powrotu do systemu społecznego i stylu życia przeszłości.
Warto podkreślić, że również tą wizję cechuje romantyzacja, jako że wizja
przeszłości tego środowiska nie jest oparta na faktycznej regresji technologicznej, lecz na symbolach komunikujących perspektywę tej fantazji. Cottagecore,
tak samo, jak obrazy Normana Rockwella i reklamy z lat 50. XX w., stanowią
symboliczne tło dla konserwatywnego, a nawet neo-faszystowskiego systemu
wartości. Skupienie tego odłamu na wizji powrotu do przeszłości pozwala na
powierzchowne powiązanie wszelkich społeczności estetycznych, opierających
się w jakimkolwiek stopniu na historyzacji z tym środowiskiem na podstawie
kluczy wizualnych, lecz nie oznacza to, że są przez to z nim nieodłącznie powiązane. Równie ważne w tym dyskursie jest zjawisko zawłaszczania popularnych i kontrkulturowych estetyk przez prawicę, by poprzez ten semiotyczny
gest zwiększyć ambiwalencję odczuwaną do nich przez społeczeństwo (Bempeza 2020).

[il. 4] notursaintb, bez tytułu, 2021, fotografia cyfrowa, dzięki uprzejmości
@notursaintb.
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Środowisko cottagecore charakteryzuje przede wszystkim pragnienie pastoralnej ucieczki od istniejącego ustroju społeczno-ekonomicznego i wynikającego z niego trybu życia. Fakt, że fantazja ta odgrywana jest w dominującym
stopniu w przestrzeni wirtualnej, tworzy z niej mało ryzykowną i łatwo dostępną odskocznię. Pozostałe elementy składowe tworzą powłokę, która wydaje się atrakcyjna dla poszczególnych osób, będącą w swym rdzeniu jedynie
sposobem ucieczki do własnej utopii.
Utopiacore
Element ucieczki od rzeczywistego stanu jednostki tworzy specyficzną ramę utopii prezentowanej przez współczesne społeczności wirtualne.
W przypadku środowisk estetycznych aspekt utopijny oparty jest na kreacji
wizji otoczenia i wizerunku Ja we własnym zakątku Internetu. Jednostkowy
eskapizm ku tejże utopii zbudowany jest zatem na fundamentach Ja konstruującego projekcję Innego-Ja w powłoce estetyki, która uznana jest za atrakcyjną. Element eskapizmu staje się więc kluczowy w próbie zrozumienia cech
utopii środowisk internetowych, wpływu, jaki partycypacja w nich ma na jednostkę oraz wymiaru, który ich własna utopia przybiera.
Wraz z biegiem czasu, im bardziej przestrzeń internetowa stawała się narzędziem ułatwiającym ludzkie życie, tym bardziej ugruntowywała się jako
jego integralna część (Ponsingon i Derabix 2020), stając się przy tym najskuteczniejszym narzędziem przemiany „świata fizycznego” w „świat wirtualny”
(Kumar i Mondal 2018). Wraz z rosnącym niezadowoleniem teraźniejszym
sposobem życia i brakiem możliwości jego zmiany przez poszczególne ograniczenia bytowe, najłatwiejszym i najbardziej dostępnym sposobem ucieczki
stał się eskapizm. Termin ten definiowany jest jako stan oderwania się od
rzeczywistej sytuacji w momencie, gdy dana osoba nie ma możliwości zmiany
stanu, w którym żyje (Subudhi, Das i Sahu 2020). Stan eskapizmu może być
analizowany na podstawie dwóch odmiennych skal motywacyjnych (Stenseng, Rise i Kraft 2012). Według nich różne typy zaangażowania jednostki
wskazują na dualistyczny model eskapizmu, który może nieść zarówno pozytywne jak i negatywne implikacje (Stenseng, Rise i Kraft 2012). Na ich
podstawie proponuje się podział eskapizmu na dwie istotnie odrębne formy,
które zależnie od motywacji kryjących się za danym działaniem, niosą ze sobą
różne wyniki (Stenseng, Rise i Kraft 2012). Formy te określane są jako samo-tłumienie oraz samo-ekspansja. Tryb samo-supresji zachęca jednostkę
do ucieczki od negatywnych myśli, uczuć i samooceny, tryb samo-ekspansji
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z kolei zachęca do otwarcia na pozytywne doświadczenia poprzez zaangażowanie w różne działania i rozwijanie nowego życia (Stenseng, Rise i Kraft 2012).

[il. 5] Eero Järbefelt, Saimi kedolla, 1892, olej na płótnie, 100 x 70 cm, Järvenpää
taidemuseo, Järvenpää, Wikimedia Commons.

Nie jest możliwe konkretne określenie formy eskapizmu, którą dałoby
się określić fantazyjną projekcję Ja powiązaną z cottagecore. Z jednej strony jest
to bezpośrednia ucieczka od świata rzeczywistego oraz negatywnych aspektów
z nim powiązanych w stronę możliwej rzeczywistości. Ta możliwa rzeczywistość z reguły pozostaje nieosiągalna w swojej kompletnej formie ze względu
na poświęcenia materialne, których jej realizacja by wymagała. W takim ujęciu partycypacja w środowisku otaczającym estetykę cottagecore wskazuje na
jednostkowy mechanizm radzenia sobie z udrękami życia. Jednakże ma ona
również możliwość przekształcenia się w faktyczne pozytywne działania, wynikające z przełożenia estetycznych i ideowych założeń cottagecore na świat rzeczywisty. Za przykład mogą posłużyć idealizowane czynności powiązane z tą
estetyką, jak np. pieczenie, hodowanie roślin oraz robótki ręczne. Warto więc
spojrzeć na eskapizm wynikający z zaangażowania jednostki zarówno w tym,
jak i innych środowiskach wirtualnych jako kombinacja obu form eskapizmu,
z możliwością dominacji jednej nad drugą poprzez sposób konsumpcji materiału wizualnego, z którego jest ono zbudowane. Czyli, choć wątek eskapizmu
jest wbudowany w samą strukturę genetyczną całej społeczności, to biorąc
pod uwagę jego praktycznie ekskluzywne istnienie w przestrzeni wirtualnej,
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jego wpływ na jednostkę jest w dużej mierze zależny od tego, gdzie dochodzi
do styczności z nim.
Każda przestrzeń wirtualna, a dokładniej platforma społecznościowa,
dyktuje swoim użytkownikom pewien model partycypacji i skalę zaangażowania poprzez prowadzenie określonej polityki. Pojęcie „polityka platformy” odnosi się do zestawu zasad i norm, który zachęca reprezentantów pewnych grup
i subkultur do działania w ramach danej platformy, jednocześnie zniechęcając
do działania inne grupy postrzegane jako niepożądane (Gillespie 2010; Van
Dijck 2013; Bucher 2012). W procesie formacji społeczeństw wirtualnych,
w tym estetycznych, ważną rolę odgrywają kody i normy zachowań zbiorowości użytkowników, które są wspierane lub piętnowane poprzez portale społecznościowe (Chateau 2019). Środowiska cottagecore istnieją na każdej platformie społecznościowej, lecz najliczniejsze przykłady znajdują się na Tumblrze,
TikToku, Instagramie i YouTube. Każde z tych środowisk przeważnie oparte
jest na pasywnej konsumpcji materiałów tworzonych przez nieliczną grupę,
czyli skupione są wokół tzw. content creators. Jednakże każda z tych przestrzeni ma swój specyficzny język, który rozwinął się wraz z biegiem czasu dzięki
polityce danej platformy oraz sposobu jej przyjmowania przez użytkowników
(Gibbs i in. 2012). Choć obie wymienione formy eskapizmu mogą zaistnieć
w każdej przestrzeni internetowej, niepodważalne jest, że specyficzny charakter poszczególnych przestrzeni sprzyja jednej lub drugiej formie poprzez sposób interakcji użytkowników z zastanymi materiałami.
Struktury platform YouTube i Instagram w szczególności proponują
jak najbardziej pasywną formę konsumpcji mediów. W przypadku platformy YouTube wynika to z relatywnie dużego stopnia zaangażowania i wysiłku
wymaganego, aby stworzyć cokolwiek, co mogłoby zostać uznane za wartościowy wkład do dyskursu danej społeczności. Również, w przypadku środowisk estetycznych na tejże platformie, pozornie istnieje niedopowiedziany
wymóg kompletnego uosobienia estetyki przez twórcę, co wynika z bardziej
całościowego wglądu w życie jednostki przez formę upublicznionych materiałów. Polityka platformy Instagram z kolei obecnie jest przeważnie skupiona
na samo-kuratorowaniu wizerunku jednostki. Publiczne i permanentne zaangażowanie w dany temat czy środowisko, które wychodzi poza pasywną
konsumpcję mediów kreowanych przez innych, w pewnym stopniu wymaga
kompletnej dedykacji swojej przestrzeni idei danego środowiska estetycznego. Jednakże, w przeciwieństwie do YouTube’a polityka platformy Instagram
w o wiele większym stopniu umożliwia włączenie do swojego repertuaru
obecności materiałów wtórnych. Jest to częściowo spowodowane preferencją
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mediów fotograficznych nad filmowymi, co ułatwia użytkownikom bardziej
aktywną partycypację, oraz luźniejszą kontrolą w kwestii praw autorskich repostowanych mediów. Medium fotograficzne również pozwala na np. bardziej znaczące odejście od rdzenia cottagecore, z materiałami publikowanymi
pod jego szyldem mogącymi w większym stopniu jedynie oddawać specyficzny vibe, który uznany jest za atrakcyjny w kontekście tejże estetyki.
Platforma TikTok i Tumblr umożliwiają bardziej zaangażowaną partycypację jednostki w eskapistycznej konsumpcji estetyk internetowych. TikTok podobnie jak YouTube bazuje na materiałach filmowych, jednakże,
w porównaniu do obecnego stanu YouTube’a, jego natura jest bardziej nieformalna. Cechy charakterystyczne TikToka – ułatwione wykorzystywanie materiałów wtórnych oraz format skoncentrowany na użytkowaniu mobilnym
– silniej zachęcają użytkowników do aktywnej partycypacji w procesie kreacji
środowiska, pod którym się podpisują. Platforma Tumblr z kolei skupiona
jest równomiernie na materiałach tekstowych, fotograficznych i filmowych,
przypominając w swojej strukturze Facebooka, lecz z pozornym zachowaniem anonimowości przez użytkowników. Anonimowość ta wspiera proces
formacji wizji nowego Ja zamiast samo-kuratorowania obecnego Ja. Jednakże
aspekt, który wyróżnia tą platformę od pozostałych i to, co prawdopodobnie
pozwoliło jej na stanie się epicentrum rozwoju wszelkich społeczeństw wirtualnych, jest aktywność zawarta w samym sposobie konsumpcji mediów. Na
pozostałych omawianych platformach interakcja z zastanymi materiałami jest
ograniczona do polubienia lub pozostawienia komentarza. Z kolei na platformie Tumblr dzięki opcji reblog użytkownicy mają możliwość podzielenia się
zastanymi mediami w sposób o wiele bardziej permanentny, niż np. funkcja
stories na Instagramie. Wynikiem tego jest możliwość stworzenia wizji Innego-Ja poprzez kuratorowanie zastanych mediów w sposób o wiele bardziej
płynny i podatny na zmianę, a więc w tym również bardziej dostępny, niż na
innych platformach.
Aktywna partycypacja w środowiskach estetycznych, czyli jakikolwiek
faktyczny wkład użytkowników, wydaje się więc być oparta na budowie alternatywnej tożsamości eskapistycznej dla Ja w relacji do Innego (utożsamianego
przez zestaw estetyczny). Binarny podział na Ja i Inny można uznać za jedną
z najbardziej podstawowych teorii ludzkiej świadomości i tożsamości, utwierdzającą wiarę w to, że istnienie Innego, nie-Ja, pozwala na możliwość istnienia
i rozpoznania Ja (Schalk 2011). W tekście Self, other and the other-self: going
beyond the self/other binary in contemporary consciousness Sami Schalk proponuje trzeci termin istniejący w spektrum pomiędzy binarnym Ja i Inny. Pojęcie
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Innego-Ja oparte jest na eksploracji tego, co się wyłania w psychologii teoretycznego Ja, kiedy odnosi się on do innych, widzi siebie w obrazie Innego lub,
kiedy zachowuje się inaczej niż normalnie, sprawiając, że Ja wydaje się być
Innym (Schalk 2011).
Idea podwójnej tożsamości jednostki, czyli jej istnienia zarówno w sferze
psychologicznej i tożsamościowej, komplikuje ostrą granicę podziału na Ja
i Inny. Idee tą popierają badania psychologiczne, w których „«Ja» jest często
widziane jako fundamentalnie interpersonalne, skomponowane z całego repertuaru relacyjnych Ja” (Kenny i West 2008). Upraszczając, podstawowy
podział na Ja i Inny miałby sens, gdyby widząc Innego rozumiało się go jako
jednostkę mentalnie i fizycznie odrębną od Ja, będącą poza naszą kontrolą
i rozumieniem, a przynajmniej nie w takim stopniu jakim jest Ja (Schalk
2011). Jednakże związek pomiędzy percepcją Ja i Innego trzeba uznać za
dwukierunkowy (Kenny i West 2008), więc chociaż na płaszczyźnie fizycznej i mentalnej binarny podział Ja/Inny wydawałby się relatywnie zrozumiały, to wpływ psychologii na percepcję jednostki zaciera te ostre granice.
W tym kontekście Judith Butler proponuje termin wrażliwości, który ilustruje
nieczytelne granice Ja i Innego, podkreślając relację oddawania siebie sobie
nawzajem, naszą podatność na dotyk i emocjonalne skutki przemocy spowodowanej utratą Innego (Butler 2004a; Butler 2004b). Dzięki wrażliwości
Ja i Innego wyłania się przenikalność pozornie statycznego układu, która pozwala na możliwość istnienia Innego-Ja (Schalk 2011). Inny-Ja jest definiowany przez Schalk jako konstrukt tożsamościowy wyłaniający się jako jednostka,
z którą teoretyczny Ja w jakiś sposób się utożsamia lub jako Ja zachowujący
się jak Inny, w celu wypełnienia albo powiększenia przepaści tożsamościowej
dzielącej Ja od Innego (Schalk 2011). Termin ten zachęca więc do myślenia
o relacji Ja do Innego, przedstawiając istnienie spektrum na którym obie te
pozycje się znajdują (Schalk 2011).
Aplikacja teorii trójpodziału tożsamości jednostki na Ja/Inny/Inny-Ja
tym bardziej komplikuje próby klasyfikacji formy eskapizmu wyłaniającego
się poprzez partycypację w utopijnych środowiskach estetycznych. Inny-Ja
środowisk wirtualnych przeważnie wpisuje się w pierwszą definicję proponowaną przez Schalk – konstrukt tożsamościowy, z którym Ja się utożsamia. Element ten w pewnym stopniu tłumaczy mnogość nowych typów estetycznych,
lecz nic poza tym. Teoria ta pozwala jednak zrozumieć w jakim stopniu aspekt
fantazyjnej utopii, który jest nieodłącznie związany z cottagecore, oparty jest na
jednostkowej projekcji ucieczki, kreując wizję wyzwolonego Ja w formie wybranej estetyki. Element eskapizmu więc jest oparty zarówno na ucieczce od
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negatywnych aspektów życia rzeczywistego jak i na propozycji wprowadzenia,
przynajmniej na poziomie percepcyjnym, faktycznych zmian poprzez wystawienie jednostki na nowe doświadczenia. Istnienie tych doświadczeń w sferze
wirtualnej i wizualnej nie neguje kompletnie możliwości ich pozytywnego
wpływu na jednostkę, bo chociaż nie stanowią natychmiastowej zmiany, to
mogą przekształcić się w motywację ich późniejszego przybrania.
Konkluzja

[il. 6] anemoneflowers, b.t., 2021, fotografia cyfrowa, dzięki uprzejmości
@anemoneflowers.

Utopia cottagecore oparta jest na uciecze, uciecze Ja w świat fantazji wolnej od przewrotności współczesnej rzeczywistości. Może ona funkcjonować
jako zestaw wątków estetycznych oraz jako program budowy projekcji Innego-Ja, z możliwością ewentualnej transformacji Ja w tę wizję. Taki model działania byłby praktycznie niemożliwy do zrealizowania bez istnienia przestrzeni
wirtualnej, która pozwala na nadanie języka, nawet jeżeli jedynie wizualnego,
jednostkowym ambicjom transformacji obecnego stanu. Pozwala to na konkretniejsze samookreślenie tożsamości, nawet jeśli odbywa się to jedynie na
poziomie formacji marzeń o życiu takim, jakim mogłoby być.
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Wieczne trwanie świadomości,
wirtualne światy i technologiczna
osobliwość. Najnowsze kino
science fiction wobec wizji
przyszłości transhumanistów

ABSTRAKT PL
Artykuł skupia się na transhumanistycznych wizjach związanych z cyfrowością i możliwością
przedłużenia ludzkiego życia – nadejściu technologicznej osobliwości, emulacji mózgu i transferu świadomości czy egzystencji w wirtualnej rzeczywistości. W tekście przywołuje się krytykę
tych utopijnych wizji i ich analogiczność do religijnych wyobrażeń i funkcji. Następnie konfrontuje się je z narracjami w najnowszych filmach i serialach science fiction. Na ich podstawie weryfikuje się zgodność – lub jej brak – pomiędzy produkcjami i oczekiwaniami ruchu
transhumanistów.
Słowa kluczowe: transhumanizm, życie wieczne, śmierć, bezcielesność, cyfrowość, technologia, kino współczesne
The immortality of mind, virtual worlds and technological singularity.
The latest science fiction cinema meets visions of a transhuman future.
ABSTRACT ENG
The article is focused on the transhuman visions predicting longer lifetime or even immortality thanks to simulated reality, technological singularity or brain emulation, as well as mind
transferring. Those ideas are criticized for being similar to the well-known religions and being
naive, focused on one, questionable concept of the future. The article points out words of
disapproval, compares them to transhumanists’ texts, and confronts them with perspectives
from new movies and series.
Keywords: transhumanism, immortality, death, immateriality, digital, technology, modern
cinema

W 2013 roku z inicjatywy firmy Google powstało Calico, przedsiębiorstwo powołane w celu drobiazgowego zbadania mechanizmów wpływających
na proces starzenia się ludzkich organizmów, czego zwieńczeniem ma być
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osiągnięcie długowieczności, niespotykane dotąd odsunięcie momentu śmierci o dekady, a nawet setki lat. Materiały prezentowane na stronie internetowej
projektu traktują go jako misję – odwołują się do unikatowości człowieka,
jego rozumu oraz autorytetu nauki2 – jednocześnie nasuwając skojarzenia
z ruchem transhumanistów, znanym z głoszenia jeszcze śmielszych koncepcji
o nieśmiertelności.
Wykształcone w latach 90. XX wieku środowisko nie jest obecnie zgodne
w kwestii przyszłości naszego gatunku, a poszczególne stronnictwa postulują
rozwój odmiennych dyscyplin naukowych, mających zapewnić nadzwyczajny wzrost komfortu życia oraz nowe technologiczne zdobycze. Transhumaniści argumentują swoje przewidywania o przyszłości ludzkiego gatunku
w sposób nierzadko przypominający proces dowodzenia przeprowadzany
przez wyznawców wielu współczesnych religii w zakresie spraw o charakterze metafizycznym. Pomimo że ich założenia opierają się na wierze w naukę
i postęp technologiczny, a nie w pozaziemskie byty i siły, to pełne przekonania zapowiedzi wiecznego, nieśmiertelnego czy bezcielesnego życia spotykają się z nieustanną krytyką, zarówno ze strony akademików, jak i artystów.
Z drugiej strony, sceptyczny wobec myśli transhumanistów Michael Shermer
przypomina o zakładzie Pascala, którego celem jest podsumowanie korzyści
i strat wynikających z wiary w Boga lub jej odrzucenia. Sparafrazowany zakład
tłumaczy prosty psychologiczny mechanizm, który zachęca nas do stosowania
się do zaleceń członków i członkiń ruchu ze względów bezpieczeństwa – potencjalny zysk osiągniemy bowiem tylko decydując się na krioprezerwację czy
inną, zalecaną przez nich metodę, zaś zaniechanie działania przekreśli wszelkie
szanse na powrót do żywych (Shermer 2018, s. 157).
W niniejszym artykule przyjrzę się filmom i serialom korespondującym
z transhumanistycznymi wizjami związanymi z cyfrowością: kopiowaniem
lub transferowaniem świadomości, rzeczywistością wirtualną bądź zaawansowaną sztuczną inteligencją lub technologiczną osobliwością. Poszczególne
koncepcje ruchu i stanowiska krytyczne przedstawię w zestawieniu z wątkami
występującymi w kinie popularnym w celu wykazania aktualnego nastawienia twórców do propozycji transhumanistów. Dodatkowo, wskażę motywy
o potencjalnym zabarwieniu religijnym, takie jak zaświaty, życie wieczne lub
nadejście przełomowego momentu w dziejach.
Ze względu na szybki postęp technologiczny w kilku ostatnich dekadach, niosący ze sobą coraz to nowsze wizje przyszłości autorstwa kinowych
2

Zob. Calico Labs, https://www.calicolabs.com [dostęp: 04/08/2021].
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twórców, w swojej analizie postanowiłem skupić się na produkcjach, których
data premiery mieści się w przedziale czasowym między rokiem 2010 a 2021.
Jako że zależy mi na uchwyceniu perspektyw dostępnych przede wszystkim
dla masowego odbiorcy, omawiam filmy i seriale znajdujące się w ofercie popularnych serwisów streamingowych3 lub takie, które wyświetlano w kinach.
W związku z tym, rezygnuję z dzieł niszowych, trudno dostępnych, pomyślanych jako instalacja galeryjna czy krótkometrażowych. Zakładam, że powyższe kryteria pozwolą na przyjrzenie się aktualnym futurystycznym narracjom
w produkcjach wysokobudżetowych oraz skonfrontowaniu ich z koncepcjami
ruchu transhumanistów.
*
Od wielu lat szczególną popularnością cieszą się tematy dotyczące obecnych i przyszłych cyberzagrożeń. Podczas gdy powszechnie wyrażane są obawy
w związku z rosnącą rolą algorytmów wykorzystywanych przez wielkie korporacje czy ze skalą uzależnienia od serwisów społecznościowych, singularitarianie4 wyczekują momentu zwanego technologiczną osobliwością, który według
ich obliczeń powinien mieć miejsce jeszcze w pierwszej połowie XXI wieku5.
Sama osobliwość to punkt, w którym sztuczna inteligencja osiągnie możliwości równe człowiekowi, a następnie je przekroczy – w kinie motyw ten
cieszy się dużym powodzeniem, aczkolwiek zwykle stanowi ostrzeżenie przed
lekkomyślnym, pozbawionym należytej kontroli podejściem do technologii.
Zajmując stanowisko opozycyjne do singularitarian, twórcy obawiają się, że
sztuczne inteligencje zaczną realizować własne cele, a nie te zlecone im przez
ludzi, czego wyrazem są między innymi krwawe wydarzenia zobrazowane
w Ex Machinie (reż. Alex Garland, 2015) oraz w dwóch najnowszych filmach
osadzonych w świecie z serii Obcy – Prometeuszu (reż. Ridley Scott, 2012)
oraz Obcym: Przymierzu (reż. Ridley Scott, 2017). W produkcjach tych ludzie
są zabijani, ponieważ ich śmierć opłaca się niebiologicznym postaciom i z tego
samego powodu stosują one różnorodne strategie manipulacyjne, co wytwarza atmosferę ciągłej nieufności wobec ich zamiarów i motywacji.
Większość przywoływanych tytułów jest dostępna na platformach Netflix i HBO GO lub
w ramach oferty łatwo dostępnych wypożyczalni internetowych [stan na 12/08/2021].
4
W języku polskim nazwa singularitarians nie została przetłumaczona. Używam zatem spolszczonej przez siebie nazwy, aczkolwiek równie zasadne byłoby użycie terminu osobliwościanie,
analogicznie do powstania singularitarians od singularity (tym samym, osobliwościanie powstaliby od funkcjonującej w języku polskim „osobliwości”).
5
Stowarzyszenie Inicjatywa 2045 wyznaczyło nawet konkretną datę, czyli właśnie 2045 rok.
http://2045.com/about/ [dostęp: 04/08/2021].
3
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Jak jednak przekonuje i zachwala Ray Kurzweil, najsłynniejszy popularyzator teorii o technologicznej osobliwości, jej nadejście pozwoli na przenoszenie umysłów do maszyn, zmodyfikowanych przez nanoroboty ciał lub po prostu do wirtualnego świata, zaś wszystkie te warianty zapewnią ludzkości życie
wieczne. Wedle jego wyjaśnień, nastąpi to w wyniku intensywnego postępu
technologicznego, umożliwionego poprzez wzrost wykładniczy, a w konsekwencji poszerzającego ludzką świadomość na bezprecedensową skalę, której dodatkowe wsparcie będą zapewniać nieustannie ulepszające się maszyny
i sztuczne inteligencje (Kurzweil 2016, s. 24-26). Dla transhumanistów skłaniających się ku tej wizji przyszłości, to właśnie wirtualna rzeczywistość byłaby
szczególnie pożądaną, cyfrową destynacją, ponieważ limity ludzkiej inteligencji sprawiają, że potrzebowalibyśmy wsparcia niebiologicznej świadomości,
aby dogonić byty cyfrowe. Jak tłumaczy Kurzweil „rzeczywistość wirtualna w
układzie nerwowym [stanie] się konkurencyjna dla prawdziwej rzeczywistości
pod względem rozdzielczości i wiarygodności, coraz więcej naszych doznań
będziemy odczuwać w środowiskach wirtualnych” (Kurzweil 2016, s. 50).
Tym samym, racjonalnym krokiem byłoby porzucenie biologicznego ciała
na rzecz pełniejszych i bardziej atrakcyjnych wrażeń w przestrzeni cyfrowej
– ponadto wzbogaconych o zdolność dowolnego modyfikowania wirtualnej
rzeczywistości.
Ponownie, w kinie nieczęsto spotykamy się z tak optymistycznymi narracjami, aczkolwiek wyjątki stanowią Photon (reż. Norman Leto, 2017) oraz jeden z odcinków serialu Czarne lustro, San Junipero (reż. Owen Harris, 2016).
W pierwszej produkcji naukowiec grany przez Andrzeja Chyrę prognozuje,
że jednym ze spodziewanych etapów ewolucji jest wieczne funkcjonowanie
ludzkości w wersji cyfrowej w ramach wielkiego zbioru świadomości, w drugiej, tytułowe San Junipero stanowi prototyp tego typu projektu, oferując
użytkownikom i użytkowniczkom dostęp do wirtualnych, pełnych rozrywek
zaświatów. Transfer do sieci bywa także przedstawiany jako poważne zagrożenie – tak dzieje się w Transcendencji (reż. Wally Pfister, 2014), w której
cyfrowa wersja głównego bohatera zaczyna odgrywać rolę mesjasza, stwarza
własną armię oraz radykalnie ingeruje w strukturę poszczególnych rzeczy
i organizmów. Z kolei w Teorii wszystkiego (reż. Terry Gilliam, 2013) oraz
w serialu Altered carbon (Laeta Kalogridis, 2018-2020) wirtualna rzeczywistość służy krótkotrwałej, doczesnej przyjemności – zabawie na plaży z ukochaną czy skorzystaniu z usług pracownic lub pracowników seksualnych –
aczkolwiek może okazać się także poważnym zagrożeniem, niemożliwym do
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opuszczenia więzieniem czy salą tortur. Nie stanowi docelowej formy egzystowania, klasyfikuje się ją jako gorszą czy fałszywą.
Nieco inne spojrzenie na kopiowanie czy transferowanie umysłów mają
transhumaniści niekoniecznie skupieni na nadejściu technologicznej osobliwości, a przede wszystkim na znalezieniu sposobu na bezpieczne zeskanowanie ludzkiego mózgu. Obecne możliwości technologiczne nie pozostawiają
bowiem organizmowi żadnych szans na przeżycie takiej (hipotetycznej) procedury. Mimo to, nie brakuje głosów przekonujących, że będzie kiedyś dostępna, choć niestety nie w najbliższych dekadach. Jak stwierdził w 2004 roku
William Sims Bainbridge, wszyscy czytający jego artykuł w chwili publikacji
nie dożyją powstania technologii pozwalającej na precyzyjne przeanalizowanie
ich mózgów, aczkolwiek będą blisko, bo powinno być to wykonalne niedługo
później (Bainbridge 2004, s. 109). Ten sam akademik przekonuje, że „kiedy
pojawimy się w cyberprzestrzeni, nasza rozpacz nad pozostawionym za sobą
ciałem nie będzie większa niż orlego pisklęcia, które porzuca roztrzaskane
fragmenty swojego jaja i po raz pierwszy wzbija się w powietrze6” (Bainbridge
2004, s. 119), w obu przypadkach oczekując od swoich czytelników i czytelniczek zawierzenia nie tylko w swój osąd, ale również potęgę przeczuwanego
postępu technologicznego.
Wspomniane koncepcje często łączą się z poglądem znanym jako komputacjonizm, porównującym funkcjonowanie mózgu do sposobu działania
komputera, korzystającego z danych, obliczeń oraz informacji. W związku
z tym, odpowiednio opisując procesy zachodzące w mózgu, można by uzyskać ich cyfrowy odpowiednik. Główną zaletą tej koncepcji jest to, że nie
wymaga pojawienia się technologicznej osobliwości czy czekania na konieczny rozwój technologii: „wystarczy”, że uda się zeskanować, zrozumieć mózg,
a wyniki ująć w formie języka komputerowego – w filmie Replikanci
(reż. Tanya Wexler i Jeffrey Nachmanoff, 2018) nad tym problemem pochylał
się główny bohater, Will Foster (Keanu Reeves), starający się uruchomić świadomości różnych osób w specjalnym robocie. Komputacjonizm dawałby możliwość opisania mózgu i pozostawienia jego unikatowych danych na moment,
w którym wszelkie inne zagadki związane z transferowaniem i kopiowaniem
umysłów byłyby rozwiązane, co akurat ostatecznie udaje się Willowi, gdy
tworzy on biologiczne kopie swojej rodziny, zaś swój duplikat umieszcza we
wspomnianym robocie. Pomyślna emulacja mózgu to także podstawowa właściwość świata przedstawionego w San Junipero oraz w serialu Altered carbon,
6 Tłumaczenie własne.
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w którym postacie żyją wiecznie dzięki tzw. stosom, urządzeniom zapisującym
świadomość i przeszczepianych do nowych ciał po śmierci poprzednich.
Powyższe przewidywania transhumanistów spotykają się z nieustanną krytyką ze strony akademików z wielu dziedzin i powątpiewaniem osób
niezwiązanych na co dzień zawodowo z nauką. Przywoływany przed chwilą
komputacjonizm i wszelkie koncepcje związane z przenoszeniem umysłów
do innych obiektów (biologicznych lub nie) konfrontowane są z poglądem
znanym jako materializm nieredukcyjny, według którego – jak sama nazwa
wskazuje – nie istnieje możliwość zredukowania procesów zachodzących
w mózgu tak, by dało się je następnie zawrzeć w ramach języka komputerowego.
Ponadto, w swoim artykule o komputacjonizmie Szymon Dziczek przywołuje kolejne przeszkody – po pierwsze, mózg (w przeciwieństwie do komputera) jest połączeniem formy i treści, a nasze stany, emocje i wiele innych
czynników są nieodłącznie splecione z pojawiającymi się myślami i wysnuwanymi wnioskami (Dziczek 2015, s. 116, 123). Ujmując tę kwestię inaczej,
wątpliwym jest, by hipotetyczne spisanie kodu ludzkiego mózgu i uruchomienie go w przestrzeni cyfrowej dawało te same efekty jak w środowisku
pierwotnym, jako że komputery do wykonywania obliczeń nie potrzebują
świadomości. Cyfrowa wersja Willa Castera (Johnny Depp) z Transcendencji
początkowo była łudząco podobna do pierwowzoru, ale nowa forma bytowania nie tylko odgrodziła bohatera od żony i współpracowników, ale również
zmieniła go na tyle, że przestał rozumieć ich potrzeby oraz uczucia. Podczas
gdy ludzie nieustannie odbierają poszczególne elementy rzeczywistości wielowymiarowo, niczym zintensyfikowane signifiant i signifié, możliwe, że język
komputerowy pozwalałby jedynie na odbiór signifiant (Barthes 1999, s. 134135). Po drugie, istnieje również możliwość, że niektórych odczuć – często
przywoływana jest w tym kontekście intuicja – nie da się uzyskać w pozabiologicznym środowisku.
Potencjalnie problematyczna jest także różnica wynikająca stricte z biologicznego lub niebiologicznego „opakowania” dla ludzkiej świadomości.
Michael Shermer zauważa, że to, kim jesteśmy, nasza umownie pojmowana
dusza, zależy w istotnej mierze od posiadanego przez nas ciała (Shermer 2018,
s. 127-128). Problem ten był przyczyną zawodowych niepowodzeń Willa
z Replikantów, dopóki nie zrozumiał, że uruchomienie kopii świadomości
kończy się sukcesem, gdy jest ona dopasowana do idealnie sklonowanego ciała – aczkolwiek później bohater rozwiązuje i tę przeszkodę, odpowiednio modyfikując kod własnego umysłu. Niemniej, liczy się nie tylko sam mózg, ale
także unikatowe uwarunkowanie konkretnego organizmu, skomplikowane
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środowisko, którego jest częścią, a tym samym jego funkcjonowanie jako narządu nie jest odrębne od pozostałych procesów zachodzących w danym ciele –
począwszy od poziomu hormonów przez szybkość pracy neuronów po stany
chorobowe.
W tym kontekście Shermer pochyla się nad co najmniej dwoma problemami, obawiając się, że nie istnieje możliwość całkowitego transferu
świadomości wprost z mózgu do innego środowiska bez tworzenia jej nowej
wersji, co nie zbliżałoby nas do osiągnięcia życia wiecznego. W takim przypadku pierwotna świadomość prędzej czy później ulegałaby unicestwieniu, zaś
w kolejnej formie lub w przestrzeni cyfrowej egzystowałaby jej kopia, tak
jak miało to miejsce w paru odcinkach Czarnego lustra – Białych świętach
(reż. Carl Tibbetts, 2014), Rachel, Jack i Ashley Too (reż. James Hawes
i Anne Sewitsky, 2019) oraz Czarnym muzeum (reż. Colm McCarthy, 2017).
W dwóch pierwszych epizodach bohaterki funkcjonowały równocześnie ze
swoimi duplikatami, z kolei w Czarnym muzeum Clayton (Babs Olusanmokun) umiera podczas wykonywania kary śmierci na krześle elektrycznym,
a jego liczne wersje, wciąż mnożone w specjalnych breloczkach, istnieją niezależnie od niego i siebie nawzajem. Innymi słowy, aby osiągnąć nieśmiertelność
należałoby przenieść swój umysł tak, by nie został uszkodzony oraz zachowując jego ciągłość.
Jednak nawet transfer zakończony sukcesem nie gwarantuje, że obietnice transhumanistów zostaną spełnione, bo – jak wspominałem wcześniej
odnosząc się do Transcendencji – trudno przewidzieć, czy świadomość scalona
z nowym środowiskiem nie uległaby radykalnej przemianie. Przedstawiciele
ruchu mogliby to poczytywać za zaletę i przywoływać metaforę Bainbridge
o orle wzbijającym się do lotu i porzucającym za sobą skorupkę, jednak pytaniem pozostaje, jak bardzo zachęcająca byłaby wizja ucieczki przed śmiercią,
przy jednoczesnej diametralnej zmianie „ja”, dla pozostałych osób potencjalnie zainteresowanych nieśmiertelnością. Ponadto, obawy może wywoływać
także brak pewności co do konsekwencji emulacji. W przywoływanych wyżej
odcinkach Czarnego lustra, duplikaty zajmowały podrzędną pozycję wobec
swoich pierwowzorów i radykalnie ograniczono ich możliwość decydowania
o własnym losie, mimo że były zdolne przeprowadzać równorzędne procesy
myślowe. Chociaż w serialu spekulacje dotyczą kopii, obawy o to, kto i w jaki
sposób wykorzystuje naszą świadomość, pozostają aktualne także w kontekście całkowitego transferu.
Z kolei w swoim reportażu o transhumanistach, Mark O’Connell odwołuje się do rozmów przeprowadzonych z Randalem Koenem, którego celem
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jest emulacja mózgu i umożliwienie mu funkcjonowania w wersji cyfrowej7.
Zachowujący bezpieczny sceptycyzm O’Connell, w pewnym momencie wyraża swoje wątpliwości związane z kontrolą wielkich korporacji nad modelem
życia w przyszłości:
Co jeśli zabieg unieśmiertelnienia, emulacja i kopiowanie okażą się tak
drogie, że na subskrypcję premium bez reklam będzie stać jedynie najmajętniejszych bogaczy, a reszta z nas, przegrywów, będzie zmuszona
w zamian za podtrzymanie naszego istnienia godzić się na okresową
ekspozycję na narzucane z góry myśli, emocje lub pragnienia, pochodzące z jakiegoś zewnętrznego komercyjnego źródła, na zasadach jakiejś
demonicznej umowy na publikację treści sponsorowanych w świadomości? Randal nie zaprzeczył, że nie byłoby to pożądane (O’Connell
2020, s. 84).

Koen dodał, że jego obecna praca nie polega na zapobieganiu kłopotliwym skutkom transferowania świadomości, odrzucając tym samym odpowiedzialność za szkody spowodowane upowszechnieniem się wynalazku
– przy założeniu, że ten faktycznie powstanie. Jakkolwiek nie potoczą się losy
projektu, krytyka wysnuwana przez O’Connella przekierowuje naszą uwagę
z potencjalnych problemów natury przede wszystkim technicznej na poważne konsekwencje społeczne. Dystopijna wizja wieczności, w której jeszcze
bardziej wzrasta władza bogatych przedsiębiorstw, a międzyludzkie podziały
i istniejące już nierówności ulegają pogłębieniu, stanowi główny problem
w Altered carbon oraz filmie Teoria wszystkiego, w którym życie Qohena (Christoph Waltz) poddane jest ciągłej obserwacji, kontroli i ingerencji ze strony wszechwładnej korporacji, w której jest zatrudniony. Ostateczny sprzeciw bohatera wobec egzystowania w tym superpanoptykonie (Koskela 2004,
s. 200) spotyka się z natychmiastową reakcją pracodawcy, który więzi Qohena
w pięknej, ale fałszywej wirtualnej rzeczywistości. Z kolei rozgrywający się
w niedalekiej przyszłości serial Rok za rokiem (reż. Russell T. Davies, 2019)
przedstawia pojawianie się kolejnych nowinek technologicznych jako rodzaj
rządowej manipulacji, próbę odciągnięcia uwagi obywateli i obywatelek od
skali problemów społeczno-politycznych poprzez udostępnienie im nowych
aktualizacji czy urządzeń. Chociaż niekiedy okazują się one przydatne dla

Randal Koen pracuje nad swoim projektem w ramach fundacji Carbonocopies, której jest
również założycielem. Swoimi przemyśleniami dzieli się także za pomocą podcastów i innych
mediów – poniżej zamieszczam jeden z jego wykładów, w którym tłumaczy, jak ma być możliwe skopiowanie mózgu; https://carboncopies.org/ [dostęp: 06/08/2021].; https://www.youtube.com/watch?v=6y8ByYyANPI [dostęp: 06/08/2021].
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rodziny Lyonsów, to zmartwienia dotyczące utraty pracy, oszczędności, a nawet życia znajdują się dla nich zawsze na pierwszym planie.
Niekiedy marzenia transhumanistów budzą również niepokój i pytania
o ich moralny aspekt – osoby religijne argumentują, że ludzie nie powinni
zabawiać się w Boga, stwarzać nowych światów i bytów oraz igrać z obecnym,
naturalnym porządkiem. Przedstawiciele ruchu mają na te sprawy jednak inne
spojrzenie i podkreślają, że to właśnie postęp jest nieodłączną częścią ludzkości, a przezwyciężenie śmierci stanowi po prostu kolejne wyzwanie, podobne
do tych, które wielokrotnie stawały przed naszym gatunkiem na przestrzeni
dziejów, gdy szukaliśmy lekarstw na różnego rodzaju choroby i schorzenia
(Treder 2004, s. 189). Takie podejście zgubiło jednak wielu bohaterów kina
science fiction – poczynając od tych, którzy ponieśli śmierć w wyniku eksperymentów androida Davida czy podczas ucieczki sztucznej inteligencji Avy
w Ex Machinie. W obu przypadkach – a także w dramacie Ona czy Transcendencji – pojawia się ostrzeżenie przed tworzeniem sztucznych, nie do końca
zrozumiałych dla własnych twórców bytów, których zachowanie może okazać
się niezgodne z naszymi oczekiwaniami i prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych czy bolesnych konsekwencji.
Z drugiej strony, Stefan Lorenz Sorgner przekonuje, że udoskonalenie
gatunku ludzkiego jest moralnym obowiązkiem, lepsze życie obywatelek
i obywateli powinno być celem każdego rządu, a transhumanizm jest jedynie
etapem, dzięki któremu osiągniemy posthumanizm (Sorgner 2016, s. 144),
którego – jak tłumaczy Monika Bakke – „jednym z głównych postulatów […]
jest osłabienie lub wręcz zniesienie opozycji kultura/natura” (Bakke 2010,
s. 344). Można zatem przypuszczać, że w opinii Sorgnera poszerzenie ludzkiej świadomości i wzrost inteligencji pozwoli na zrozumienie natury oraz
uczestnictwo w niej jako jeden z gatunków, niekoniecznie ten dominujący, co
w pewien sposób jest poruszane w Photonie w ramach postulatu, głoszącego
jakoby technologia była w stanie zniwelować skutki globalnego ocieplenia.
Jakkolwiek koncepcja ta wydaje mi się co najmniej niepewna, z pewnością
warto docenić sugerowane przez autora zainteresowanie kwestiami klimatycznymi, ponieważ taka postawa jest raczej rzadkością wśród transhumanistów.
Max More – jeden z pierwszych reprezentantów środowiska – postrzega transhumanizm w kategoriach substytutu dla religii, jako filozofię opartą
na nauce i samodzielnym rozwoju człowieka bez pokładania nadziei w siłach
nadprzyrodzonych (More 2013, s. 26-27). W istocie jednak, przedstawiane
przez nich koncepcje zawierają cechy charakterystyczne dla znanych nam wierzeń – oczekiwanie na coś lub kogoś niesamowitego, radykalnie zmieniającego
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świat (jak technologiczna osobliwość), życie wieczne czy osiągnięcie nowego
poziomu świadomości i połączenie się ze wszechświatem. Uznawanie się za
ateistę lub ateistkę, tłumaczy Clay Routledge, nie musi wcale oznaczać, że
nie posiada się żadnych duchowych potrzeb czy przemyśleń – stąd korzystający z naukowych odniesień transhumanizm cieszy się zainteresowaniem osób
niezwiązanych z żadną religią (Routledge 2018, s. 75, 114-115). Koncepcje
ruchu wydają się potencjalnie racjonalne również w związku z ciągłym postępem technologicznym, którego efekty są powszechnie dostępne i zauważalne
dla milionów ludzi. Przeciętny trzydziestoletni Europejczyk z klasy średniej
jest w stanie na indywidualnym przykładzie prześledzić zmiany, za które
w jego życiu odpowiadała technologia – kolejne systemy operacyjne komputerów, szybsze procesory, nowe smartfony, serwisy społecznościowe, coraz lepiej
dopasowujące się do użytkownika czy użytkowniczki algorytmy i wiele więcej
– to wszystko stwarza podstawy do ufania w wizje transhumanistów.
Niemniej, kreślone przez nich marzenia o superczłowieku opierają się
na wierze, że faktycznie są one możliwe do osiągnięcia i stanowią właściwy
kierunek dla ludzkości – a w związku z tym warto zainwestować w nie wszelkie dostępne środki. Kino nierzadko przestrzega przed nadmiernym gloryfikowaniem rozumu oraz ludzkich możliwości, niekiedy bardzo brutalnie
sprowadzając swoich bohaterów na ziemię. Poprzez metaforyczne opowieści o fatalistycznych, przyszłych losach naszego gatunku podkreśla paradoks
jednoczesnego przywoływania areligijnych haseł – takich jak „nauka”, „technologia”, „cyfrowość”, „emulacja” – oraz wykorzystywania retoryki typowej
dla wielu kościołów. W przywoływanych filmach Ridley’a Scotta to android
posiada najbogatsze życie wewnętrzne, a biorąc pod uwagę finał Obcego: Przymierza, w którym David zlikwidował lub uwięził wszystkich członków załogi,
stanowi to wymowną krytykę ludzkich dążeń i technofilskich pragnień .
W świetle tych refleksji, transhumanizm mógłby być wręcz rozważany
jako religia, która udaje naukowy ruch świecki, niemniej należy pamiętać, że
nie jest to skonsolidowana grupa o spójnych poglądach, część osób skupia
się na transferze świadomości do rzeczywistości wirtualnej, inne wyczekują
ekspansji kosmosu lub wynalezienia lekarstwa na starzenie się ludzkiego organizmu. Niektórzy z nich wyrażają się także krytycznie o religiach – przykładowo, wspominany wcześniej William Sims Bainbridge postrzega współczesne
wyznania jako ostatnie monarchie absolutne, w których Bóg byłby królem,
a jego wyznawcy sprzeciwialiby się wyzwalającej myśli transhumanistów, lękając się, że doprowadzi ona do upadku ich władcy (Bainbridge 2005, s. 92).
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Od uznawania za religię ruchu, który sam się tak nie określa, powstrzymują się także twórcy – mimo chętnego wykorzystywania odniesień i motywów o metafizycznym charakterze, rzadko decydują się na dosłowność i wprowadzenie wątku o duchowej wspólnocie. Poza negatywnym obrazem kultu
w Transcendencji, kwestie wiary porusza także Altered carbon, przedstawiając
radykalne działania grupy zwanej Emisariuszami czy przykłady osób rezygnujących z nowego ciała przez wzgląd na wyzwaną religię. W kinie brak jednak
ugrupowań typowo transreligijnych, takich jak Terasem, wierzących w życie
wieczne, wykształcenie się cyberświadomości i nakłaniających do tworzenia
personalnych mindfiles8 – różnorodnych osobistych filmów, dokumentów
i innych plików, które w przyszłości pozwoliłyby na odtworzenie ich twórców
i twórczyń. Bohaterowie i bohaterki przywoływanych filmów wydają się być
zbyt zespoleni z używaną na co dzień technologią oraz świadomi ludzkiej roli
w jej powstaniu, by odczuwać potrzebę tworzenia wokół niej kultu.
*
Transhumaniści zdecydowanie częściej muszą mierzyć się ze sceptycyzmem filmowców niż ich aprobatą. Wiele z omawianych produkcji bierze
na warsztat przede wszystkim potencjalne problemy związane z rozwojem
technologii i zwiększeniem jej ingerencji w życie jednostek – nieustannie
i w różnych wariantach powraca lęk przed konsekwencjami wynikającymi
z tworzenia niebiologicznych bytów, niepewność co do szczerości ich zamiarów, zaś w szerszej perspektywie niechęć do lekkomyślnego naruszania
aktualnego porządku. Twórcy krytykują zwłaszcza ludzkie działania i mniej
lub bardziej poważne wady charakteru, które w zależności od rozwoju akcji
przyczyniają się do cierpienia innych postaci, z kolei na poziomie stosunków
społecznych umacniają rządy elit i wpływy bogatych korporacji. W horrorach
o niebezpiecznych maszynach winę za ich zbrodnie także – przynajmniej częściowo – ponosi człowiek, po pierwsze jako ich nieodpowiedzialny stwórca,
po drugie w ramach kary za pychę i swój daleko posunięty antropocentryzm.
Co ciekawe, stosunkowo niewiele produkcji poważnie traktuje kwestię bezcielesności i życia w wirtualnej rzeczywistości, tak istotną dla części
transhumanistów. Postacie czują przywiązanie do swojej materialnej formy, decyzje o jej modyfikacji lub całkowitej zmianie podejmują niechętnie
lub na możliwie krótki czas, a stały pobyt w cyberprzestrzeni bywa na nich
8

W wolnym tłumaczeniu: „pliki umysłu”.
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wymuszany przez różne czynniki – niemniej, w Photonie i San Junipero spotykamy się z alternatywną, pozytywną narracją. Kopie świadomości przedstawione
w Czarnym lustrze również nie czują zadowolenia ze swojej formy, brak ciała
odbiera im status człowieka i wszelkie związane z nim prawa, między innymi
pozwalając na ich utowarowienie.
Mimo że, najnowsze filmy i seriale science fiction zwykle wpisują się
w krytyczną ocenę transhumanizmu, niekoniecznie musi się to wiązać z bezdyskusyjnym zanegowaniem technologii. Niekiedy twórcy podkreślają zalety
wirtualnej rzeczywistości, emulacji mózgu i innych innowacji, a technologię
przedstawia się jako użyteczny element codzienności. Ostrzeżenia o ludzkiej
zuchwałości czy możliwych problemach zdają się przede wszystkim odgrywać
rolę apelu o odpowiedzialną i multidyscyplinarną analizę planowanych projektów – niewykluczone, że łatwiejszą do wyegzekwowania dzięki wsparciu ze
strony zaniepokojonej, masowej widowni.
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